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«الـ  3آالف» صافية في حسابات المتقاعدين

محليات

«التأمينات» وجهت البنوك إلى عدم الحجز على المنحة أو الخصم منها
محمد اإلتربي

أودع ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
ل ـل ـتــأم ـي ـنــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،أم ــس،
منحة الـ  3000دينار في الحسابات
البنكية لنحو  160أ لــف مستفيد
من المتقاعدين والمستحقين ،مع
تــوجـيـهــات لـلـبـنــوك ب ـعــدم الحجز
على أي من تلك المبالغ أو الخصم
ً
منها ،تطبيقا لما جاء في القانون
ً
 4لـسـنــة  ،2022و ف ـق ــا لـمــا أعلنته

ً
البرجس نائبا
لرئيس «الصليب
والهالل األحمر»

المؤسسة في تغريدة على حسابها
بـ «تويتر».
في مــوازاة ذلك ،كشفت مصادر
مصرفية ل ـ «الـجــريــدة» أن المنحة
أودعـ ـ ـ ــت ك ــامـ ـل ــة ،فـ ــي ال ـح ـس ــاب ــات
المصرفية للمستفيدين من القانون
ال ــذي أق ــره مجلس األم ــة األسـبــوع
الـمــاضــي ،ب ــدون أي استقطاعات،
بإجمالي نحو  590مليون دينار.

ورأت المصادر أن تلك المبالغ
س ـت ـل ـب ــي م ـخ ـت ـل ــف االحـ ـتـ ـي ــاج ــات
والـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات ب ـ ــا اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء ،إذ
ً
ستشهد عمليات ا لـصــرف تباينا
وفق توجهات كل مستفيد.
ورغ ــم مـحــدوديــة المبالغ بــرزت
تساؤالت عما إذا كانت البورصة
تستأثر بنصيب مــن ه ــذه الكتلة
المالية التي تم ضخها في البنوك،

فـ ــي وق ـ ــت ذهـ ـب ــت م ـ ـصـ ــادر مــال ـيــة
واستثمارية إلى أن حالة اضطراب
ال ـ ـسـ ــوق قـ ــد تـ ـك ــون غ ـي ــر مـشـجـعــة
ً
ً
حاليا ،غير أن عددا من المراقبين
ق ـ ـ ــال إن بـ ـع ــض أسـ ـ ـع ـ ــار األسـ ـه ــم
القيادية والممتازة المعروف عنها
ال ـتــوزيــع الـنـقــدي فــي كــل الـظــروف
ربما تكون جديرة بالمراقبة خالل
المرحلة المقبلة.

وع ـل ــى صـعـيــد م ـت ـصــل ،أش ــارت
المصادر إلى أن نسبة االستثمار
وفرص توجيه أموال من تلك الكتلة
المالية إلــى السوق تبقى ضعيفة
ً
وض ـئ ـي ـلــة جـ ـ ــدا ف ــي ظ ــل ضـبــابـيــة
الـ ــوضـ ــع ،وعـ ـ ــدم وضـ ـ ــوح ال ــرؤي ــة،
وتسارع صغار المستثمرين نحو
البيع.

لقاء ثالثي في شرم الشيخ قبل زيارة بن سلمان لمصر

رئيس األركان :نعتز
بكفاءة منتسبينا في تنفيذ
العمليات العسكرية

05

محليات

ترحيب مصري  -أردني  -بحريني بـ «قمة جدة» ومؤشرات إلى خطة متكاملة لبايدن

مكاتب سيارات تسرق
«كهرباء» من أعمدة
اإلنارة!

٠٣

محليات

ف ــي إن ـج ــاز كــوي ـتــي بــوص ـف ـهــا أول ام ــرأة
عربية تتولى هذا المنصب في تاريخ الحركة
الدولية ،فازت األمينة العامة لجمعية الهالل
األحـمــر مها البرجس أمــس ،بمنصب نائب
رئيس مجلس إدارة االتحاد الدولي لجمعيات
الصليب والهالل األحمر عن منطقتي آسيا
والمحيط الهادئ.
وص ــرح ــت ال ـب ــرج ــس ،ع ـقــب ف ــوزه ــا أمــس
خالل اجتماعات الحركة التي تستمر حتى
 23الجاري ،بأن هذا اإلنجاز «يعزز مفاهيم
تمكين المرأة في المناصب القيادية الدولية،
كـمــا يـعــزز جـهــود ال ـهــال األح ـمــر فــي وضــع
خـطــط مستقبلية مـنـسـقــة بـيــن الجمعيات
الوطنية للحركة».
٠٢

 300ألف م3
المعالجة
من المياه ً
للوفرة ...قريبا
●

سيد القصاص

كشف مدير إدارة تشغيل وصيانة المحطات
فــي قطاع الهندسة الصحية ب ــوزارة األشغال
العامة علي بوالبنات ،أن المشروع الذي طرحته
ال ـ ــوزارة لـتـطــويــر شبكة الـمـيــاه الـمـعــالـجــة في
الوفرة للتوسع في إيصال المياه إلى كل مزارع
المنطقة ،سيضاعف كمية الضخ من  170ألف
ً
متر مكعب يوميا إلى  300ألف.
ً
وقال بوالبنات لـ «الجريدة» ،إنه يتم حاليا
إنتاج  500ألف متر مكعب من المياه المعالجة
ً
«الرباعية» من محطة الصليبية يوميا ،توزع
بين مزارع الوفرة والعبدلي بمعدل  170ألف م3
لألولى ،ومثلها للثانية ،وترتفع هذه الحصة
ً
نسبيا عـنــد أي تــراجــع لـلـتــوزيـعــات الداخلية
للمياه.
وأش ـ ــار إل ــى أن ال ـم ـش ــروع يـتـضـمــن إن ـشــاء
وتمديد أنابيب رئيسية مصنوعة من الحديد
الـمـطــاوع لـلـمــزارع ،لتغطية احـتـيــاجــات األمــن
ً
ال ـغــذائــي ،فـضــا عــن تـطــويــر أنـظـمــة المتابعة
والمراقبة لكميات تدفق المياه.

ً
السيسي مستقبال العاهلين األردني والبحريني في شرم الشيخ أمس

●

القاهرة  -حسن حافظ

ً
ً
شهدت مدينة شرم الشيخ المصرية حراكا عربيا
أم ــس ،يـصــل إل ــى ذروتـ ــه ال ـي ــوم ،مــع ل ـقــاء الــرئـيــس
المصري عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي
األمـيــر محمد بــن سلمان ،الــذي يستهل مــن مصر

جولة تشمل كذلك األردن وتركيا ،قبل قمة أميركية-
عربية في جدة.
وي ـ ـنـ ــاقـ ــش الـ ـسـ ـيـ ـس ــي وب ـ ـ ــن س ـ ـل ـ ـمـ ــان ،ب ـح ـســب
المعلومات ،ملف العالقات الثنائية ،وإمكانية زيادة
االسـتـثـمــارات السعودية فــي االقتصاد المصري،
وتداعيات الحرب األوكرانية على دول المنطقة.

ً
«االقتصادية» :العجز االكتواري ارتفع بين  9مليارات دينار و 17.4مليارا خالل  3سنوات
تحسين مالية المتقاعدين يجب أال يكون على حساب المسجلين في «التأمينات»
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لماذا تفتقد الكويت
ثقافة االدخار؟

 168مليون دينار نمو
ديون قطاع االستثمار
من بداية العام حتى
أبريل الماضي

الصقر« :المستقبل لالستثمار» استحوذت
على  %20من «آر أو إف»
11

05

مسك وعنبر

تراجعات حادة لمعظم
البورصات الخليجية

اقتصاديات

أزمة «كورونا» كشفت اختالالت
اقتصادية لم تكن ظاهرة وساهمت
في زيادة االستهالك
12

وسينسق الطرفان المواقف بهدف توحيد الرؤى
على الصعيد اإلقليمي ،قبل اللقاء المقرر عقده في
جدة منتصف يوليو المقبل ،بين الرئيس األميركي
جو بايدن وقــادة دول مجلس التعاون الخليجي
الست ،إلى جانب مصر واألردن والعراق.
وس ـب ــق زيـ ـ ــارة ب ــن س ـل ـمــان ،ع ـقــد قمة 02

طلبة الثانوية :اختبار
الفيزياء صعب
والفلسفة «سهاالت»

بداية أسبوعية دراماتيكية ...والسوق الكويتي يخسر %3
● علي العنزي

08

ً
الجيش البريطاني يستعد للقتال في أوروبا مجددا

فــي بــديــة أسـبــوع دراماتيكية
ووسـ ـ ـ ــط تـ ــراجـ ــع حـ ـ ـ ــاد ،ت ـك ـبــدت
م ــؤش ــرات ب ــورص ــات أس ـهــم دول
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي
الخمس العاملة ،أمس02 ،

محمد جابر :غانم الصالح
وراء عودتي إلى المسرح
رغم رحيله

١٥

دوليات

رئيس األركان الجديد يدعو إلى بناء جيش قادر على هزيمة روسيا
م ـ ــع اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار الـ ـ ـح ـ ــرب فــي
أوكرانيا ،قال قائد هيئة األركان
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـج ـيــش ال ـبــري ـطــانــي
الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــرال بـ ــاتـ ــريـ ــك س ـ ــان ـ ــدرز،
إن ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــوات ال ـبــري ـطــان ـيــة
االس ـت ـعــداد للقتال فــي أوروب ــا
مرة أخرى.

وأكــد ســانــدرز ،الــذي تسلم
ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة األركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان األسـ ـ ـب ـ ــوع
ال ـم ــاض ــي ،ضـ ـ ــرورة «تـشـكـيــل
جـيــش ق ــادر عـلــى الـقـتــال إلــى
جانب الحلفاء وهزيمة روسيا
ً
فـ ــي الـ ـمـ ـع ــرك ــة» ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ــى
أنــه أول قائد لــأركــان العامة

منذ عام  1941يتولى قيادة
ال ـج ـيــش ف ــي خ ـضــم حــرب
برية في أوروبــا تشترك
فيها قوة قارية.
وش ــدد على أن «الـغــزو
الــروســي ألوكرانيا يؤكد
هدفنا األساسي 02

باتريك ساندرز

الفرس نشوى للمالك عماد الصقر تظفر بـ «األوكس» الفرنسي

إيران ترفض
استقبال غروسي وتطمئن
اإلمارات

١٦

19

رياضة

أزرق الصاالت يصطدم
بالمغرب في افتتاح كأس
العرب
١٨
ً
عماد الصقر حامال كأس سباق «األوكس» الفرنسي

ً
 ...ومستقبال الخيالة هولي دويل والمدربين جون وغوسدن

الفرس نشوى متقدمة على المنافسين خالل السباق

ةديرجلا

الثانية

•
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األمير يتلقى رسالة من خادم الحرمين
ويعزيه بوفاة سعود بن محمد
تلقى صــاحــب الـسـمــو أمير
ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـمــد
رسـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة خ ـ ـط ـ ـيـ ــة مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــادم
ال ـح ــرم ـي ــن ال ـش ــري ـف ـي ــن ال ـم ـلــك
سـ ـلـ ـم ــان ب ـ ــن عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز آل
سعود ،ملك السعودية ،تتعلق
ب ـتــوط ـيــد وتـ ـع ــزي ــز ال ـع ــاق ــات
األخوية المتينة بين البلدين
الشقيقين.
وت ـ ـس ـ ـلـ ــم الـ ـ ــرسـ ـ ــالـ ـ ــة وزي ـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـش ـي ــخ د .أح ـمــد
الناصر ،خالل استقباله صباح
أم ــس ،سـفـيــر خ ــادم الـحــرمـيــن
الشريفين المعتمد لدى البالد
سمو األمير سلطان بن سعد
آل سعود.
بدوره ،بعث صاحب السمو
بـ ـب ــرقـ ـي ــة تـ ـع ــزي ــة إل ـ ـ ــى خـ ـ ــادم
الحرمين الشريفين ،عبر فيها
س ـ ـمـ ــوه عـ ــن خـ ــالـ ــص ت ـع ــازي ــه
وصادق مواساته بوفاة األمير
س ـعــود ب ــن مـحـمــد آل س ـعــود،
ً
ســائــا سـمــوه الـمــولــى تعالى
أن ي ـت ـغ ـم ــده بـ ــواسـ ــع رح ـم ـتــه
ويـسـكـنــه فـسـيــح ج ـنــاتــه ،وأن
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ولي العهد يستقبل رئيسي السلطتين ووزير الدفاع
استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،في
قصر بيان صباح أمس ،رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم.

ً
ولي العهد مستقبال الغانم أمس

يلهم األس ــرة المالكة الكريمة
جميل الصبر وحسن العزاء.
وبـ ـع ــث سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
الشيخ مشعل األحمد ،وسمو

الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد رئيس
مجلس الوزراء ،ببرقيتي تعزية
مماثلتين.

واستقبل سموه كذلك سمو الشيخ صباح الخالد
رئيس مجلس الوزراء ،ثم نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الشيخ طالل الخالد.

 ...والخالد

الخالد يبحث ونظيره
الفلسطيني التطورات
وتوسيع آفاق التعاون

ت ـل ـق ــى سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
ال ـخ ــال ــد رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
ً
ً
اتـصــاال هاتفيا أمــس ،مــن رئيس
وزراء فلسطين ا لــد ك ـتــور محمد
اشتية.
وج ـ ــرى خـ ــال االتـ ـص ــال بحث
سـبــل تـعــزيــز ال ـعــاقــات الثنائية

الــوطـيــدة بـيــن الـبـلــديــن وتوسيع
آف ـ ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ف ـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف
الـ ـمـ ـج ــاالت ب ـم ــا يـ ـخ ــدم م ـصــالــح
البلدين والشعبين الشقيقين.
ك ـ ـمـ ــا اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض الـ ـج ــانـ ـب ــان
وج ـ ـ ـهـ ـ ــات ال ـ ـن ـ ـظـ ــر حـ ـ ـ ــول م ـج ـمــل
ال ـق ـض ــاي ــا االق ـل ـي ـم ـي ــة وال ــدولـ ـي ــة

وأهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة م ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة ال ـت ـن ـس ـي ــق
وال ـت ـشــاور ح ــول الـمــواضـيــع ذات
ً
االهتمام المشترك ،مؤكدا سموه
ع ـلــى ال ـمــوقــف ال ـثــابــت وال ــراس ــخ
لــدولــة الكويت ووقــوفـهــا بجانب
الـ ـشـ ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ال ـش ـق ـيــق
وقضيته العادلة.

ً
سياسيون بريطانيون :قيم الدويسان ستظل معنا البرجس نائبا لرئيس «الصليب والهالل األحمر»

ً
خالل حفل أقيم بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا للكويت في لندن
أعــرب عــدد من السياسيين والبرلمانيين
البريطانين عــن اعـتــزازهــم وتقديرهم للدور
الــذي لعبه عميد السلك الدبلوماسي سفير
دولــة الكويت لــدى المملكة خالد الدويسان
في تعزيز العالقة الخاصة التي تربط البلدين
الصديقين.
جاء ذلك في حفل أقيم بمقر إقامة الدويسان
ً
أمس األول ،بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا
للبالد في لندن ،حضره نائب رئيس مجلس
العموم وعدد كبير من النواب والسياسيين
البريطانيين ورؤساء البعثات الدبلوماسية
المعتمدة في المملكة المتحدة.
ووص ـ ــف ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـع ـمــوم
نايجل إيفانس في تصريح لـ «كونا» السفير
الدويسان بأنه شخصية «أسطورية» صنعت
ً
ً
ً
لنفسها تاريخا دبلوماسيا مشرقا.
وقال ايفانس إنه انتخب لعضوية مجلس
ً
ال ـع ـم ــوم ف ــي عـ ــام  1992ت ــزام ـن ــا م ــع تعيين
ً
ال ــدوي ـس ــان س ـف ـيــرا ف ــي ل ـنــدن وه ــو مـنــذ ذلــك
ً
ال ـتــاريــخ ي ــراه مـفـعـمــا بــالـنـشــاط والـحـيــويــة،
ً
مشيرا إلى أنه يحظى بتقدير واحترام كبير
لدى جميع األوساط والدوائر الدبلوماسية.
وشدد إيفانس على أن الكويت وبريطانيا
تتمتعان كـمــا هــو م ـعــروف بـعــاقــات متينة
تشمل جميع مجاالت التعاون ،لكن السفير
ً
ً
خالد الدويسان أضفى عليها طابعا إنسانيا
جعل الكثيرين من الجانبين يشعرون بصدق
المحبة واالحترام المتبادل بين البلدين.
مــن جانبه ،أشــاد النائب ورئـيــس جمعية
الصداقة البرلمانية البريطانية  -الكويتية
رحمان تشيشتي بدور السفير الدويسان في
تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين على
ً
جميع الصعد دون استثناء ،مشددا على أن
ً
ً
«الدويسان كان سفيرا مميزا بالنسبة لبالده
التي خدمها ودافع عن مصالحها بقوة».
واعـتـبــر أن ــه «ل ـيــس مــن الـسـهــل أو الـمـتــاح

السفير الدويسان مع نائب رئيس مجلس العموم البريطاني
ً
أن تقضي ثالثين عاما من العطاء المستمر
فــي المنصب مــع كــل مــا يحمله مــن تحديات
ومسؤوليات جسيمة كسفير ،وأيضا كعميد
ممثل لجميع سـفــراء ا ل ــدول المعتمدين في
المملكة المتحدة».
وذك ـ ــر أن «ل ـ ـنـ ــدن س ـت ـف ـت ـقــد ب ـح ــق حـكـمــة

ميلينغ :لندن ستفقد شخصية مميزة
قالت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون
الشرق االوسط اماندا ميلينغ ان «تولي
منصب سفير لــدولــة الـكــويــت فــي لندن
لمدة ثالثين عاما ليس باالمر الهين»،
معربة عن امتنانها للدور الحيوي الذي
أداه السفير الدويسان ممثال لبالده او
ع ـم ـيــدا لـلـسـلــك الــدب ـلــومــاســي المعتمد
سنوات طويلة.

الكويت تدين الهجومين
اإلرهابيين في أفغانستان
أعربت وزارة الخارجية ،أمــس ،عن إدانــة واستنكار دولة
الكويت للهجومين اإلرهابيين اللذين استهدفا أماكن للعبادة
في جمهورية أفغانستان اإلسالمية الصديقة وأديا إلى مقتل
وجرح عدد من األشخاص.
وشددت الوزارة في بيان لها على موقف الكويت المبدئي
والثابت المناهض للعنف واإلره ــاب ،مـجــددة دعوتها إلى
المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده لوأد هذه الظاهرة الخطيرة
وتخليص البشرية من شرورها.
وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى
ذوي الضحية ،وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

«الصندوق الكويتي» :بصماتنا
راسخة في مساعدة الالجئين
أكد المدير العام للصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية
العربية مروان الغانم ،أمس ،أن
«للكويت والصندوق بصمات
راسخة في مساعدة الالجئين
في مختلف بقاع العالم ،وذلك
بــال ـت ـعــاون م ــع ه ـي ـئــات األم ــم
المتحدة والمنظمات الدولية
المعنية بمساعدة الالجئين
وحقوق اإلنسان».
وق ــال الـغــانــم ،فــي تصريح
بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة احـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــال األم ـ ـ ــم
ال ـم ـت ـح ــدة ب ــالـ ـي ــوم ال ـعــال ـمــي
لالجئين ،الذي يوافق اليوم ،إن
تعاون الصندوق مع الجهات
ً
ال ـم ـع ـن ـيــة ي ــأت ــي إيـ ـم ــان ــا مـنــه
بــأهـمـيــة تــوفـيــر سـبــل الـحـيــاة
الـكــريـمــة ،وحـمــايــة وتحسين
حياة الالجئين.
وأض ــاف أن الـكــويــت سعت
إل ــى تـبـنــي وتـنـفـيــذ م ـب ــادرات
إنسانية كاالستجابة والدعم
لالجئين في مختلف البلدان،
تماشيا مع مسيرتها في البذل
والعطاء الممتدة منذ القدم.

ال ــدويـ ـس ــان وخ ـب ــرت ــه ورؤاه حـ ــول مـخـتـلــف
الـقـضــايــا الــدول ـيــة س ــواء ال ـتــي عـشـنــاهــا في
الـمــاضــي أو مــا ن ــزال نـعـيــش تــداعـيــاتـهــا في
ً
ً
الحاضر وفــي المستقبل أيـضــا» ،مضيفا أن
قيم الـكــرم والـعـطــاء والمحبة الـتــي يحملها
الدويسان ستظل معنا إلى األبد.

وأوضح أن الصندوق يقوم
ب ــدور ب ــارز ف ــي تـقــديــم الــدعــم
والمساعدة لنازحي عــدد من
الــدول مثل فلسطين والعراق
وس ــوري ــا وال ـي ـمــن ومـيــانـمــار
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ف ـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات
الـمـسـتـضـيـفــة لـهــم ف ــي لـبـنــان
واألردن و ت ـ ــر كـ ـ ـي ـ ــا و مـ ـص ــر
وبـ ـ ـنـ ـ ـغ ـ ــادش مـ ـ ـن ـ ــذ انـ ـ ـ ـ ــدالع
ال ـ ـص ـ ــراع ـ ــات ال ـم ـس ـل ـح ــة فــي
أوطانهم.
وأش ــار إلــى ال ــدور اإلغــاثــي
ل ـ ـ ـ «الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق الـ ـك ــويـ ـت ــي»
عـ ـب ــر ت ــوقـ ـيـ ـع ــه ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
االتفاقيات مع الدول المذكورة
لمساعدتها على تحمل األعباء
الناجمة عن النزوح المفاجئ
ل ـ ــاجـ ـ ـئـ ـ ـي ـ ــن ،وم ـ ـسـ ــاعـ ــدت ـ ـهـ ــم
ع ـل ــى ال ـت ـك ـيــف م ــع األوضـ ـ ــاع
االستثنائية التي يعيشونها
خارج بلدانهم.

وأك ـ ـ ـ ــدت أن ال ـ ــدويـ ـ ـس ـ ــان اص ـ ـبـ ــح فــي
الحقيقة جــزء ا ال يتجزأ عندما تتحدث
االوسـ ـ ـ ـ ـ ــاط الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ف ـ ــي ل ـ ـنـ ــدن عــن
العالقات البريطانية  -الكويتية أو عند
ت ـن ــاول ال ـق ـضــايــا الـمـتـعـلـقــة بــالـمـنـطـقــة،
م ـع ــرب ــة ع ــن اع ـت ـق ــاده ــا ب ـ ــأن ال ـعــاص ـمــة
ا لـبــر يـطــا نـيــة ستفتقد شخصية مميزة
لديها ثقلها الدبلوماسي الكبير.

• الساير :أهمية الشراكة اإلنسانية لخدمة المتضررين والمحتاجين جراء األزمات
• البرجس :الفوز يعزز تمكين المرأة في المناصب القيادية بالمحافل الدولية
فازت األمينة العامة لجمعية
الـ ـه ــال األحـ ـم ــر ال ـكــوي ـتــي مها
البرجس أمــس ،بمنصب نائب
رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة االت ـح ــاد
ال ـ ــدول ـ ــي ل ـج ـم ـع ـي ــات ال ـص ـل ـيــب
والهالل األحمر عن منطقة آسيا
ودول ال ـم ـح ـيــط الـ ـه ــادئ ك ــأول
امرأة عربية تتولى هذا المنصب
في تاريخ الحركة.
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي االج ـت ـم ــاع ــات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة لـ ـلـ ـح ــرك ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة
للصليب والهالل األحمر للعام
ال ـح ــال ــي ال ـت ــي ت ـش ـمــل اج ـت ـمــاع
الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة لــاتـحــاد
ال ـ ــدول ـ ــي ل ـج ـم ـع ـي ــات ال ـص ـل ـيــب
والهالل األحمر واجتماع مجلس
المندوبين للحركة الدولية في
الفترة من  19الى  23الجاري.
وقــالــت ال ـبــرجــس ،لـ ـ «كــونــا»،
إن هـ ــذا الـ ـف ــوز «يـ ـع ــزز مـفــاهـيــم
تـمـكـيــن الـ ـم ــرأة ف ــي الـمـنــاصــب
القيادية على مستوى المحافل
ً
ال ــدولـ ـي ــة ت ـم ــاش ـي ــا م ــع أه ـ ــداف
حـمــايــة الـتـنــوع داخ ــل مكونات
صـ ـن ــع الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار» ،م ـع ـت ـب ــرة ه ــذا
ً
ال ـفــوز «ت ـعــزيــزا لـجـهــود الـهــال
األحـ ـ ـم ـ ــر الـ ـك ــويـ ـت ــي ف ـ ــي وض ــع
خـطــط مستقبلية منسقة بين
الـجـمـعـيــات الــوطـنـيــة للصليب
األحمر والهالل األحمر وتبادل
الخبرات لمواجهة االحتياجات
وتخفيف معاناة المستضعفين
وتحديد المجاالت التي تشكل

وفد «الهالل األحمر» المشارك في االجتماع
أول ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـل ـح ــرك ــة
الدولية».
وأكــدت البرجس أهمية هذه
الـلـقــاء ات الــدولـيــة التي تتناول
ال ـم ـســائــل اإلن ـس ــان ـي ــة الـمـهـمــة،
م ـ ـشـ ــددة ع ـل ــى أن وف ـ ــد ال ـه ــال
األحمر الكويتي يشارك في هذا
االجتماع إلبراز اسم ودور دولة
الكويت اإلنساني.
من جانبه ،أكد عضو اللجنة
الدائمة للحركة الدولية للصليب
والهالل األحمر ورئيس مجلس
إدارة جـمـعـيــة الـ ـه ــال األح ـمــر
د .هـ ــال ال ـس ــاي ــر ف ــي تـصــريــح
مماثل لـ «كونا» أهمية الشراكة

اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـج ـم ــع بـيــن
الجمعية مــع مـكــو نــات الحركة
ال ــدول ـي ــة ل ـخــدمــة ال ـم ـت ـضــرريــن
وال ـم ـح ـتــاج ـيــن جـ ـ ــراء األزمـ ـ ــات
اإلنسانية.
وقال الساير إن «دولة الكويت
اسـ ـتـ ـط ــاع ــت ان تـ ـلـ ـف ــت أنـ ـظ ــار
المجتمع ا لــدو لــي والمنظمات
الدولية ذات الشأن إلى الجهود
اإلنسانية التي تبذلها من اجل
ً
اغ ــاث ــة ال ـم ـح ـت ــاج ـي ــن» ،م ـش ـيــرا
الــى ان مـشــاركــة الـهــال االحمر
ال ـك ــوي ـت ــي ض ـم ــن جـ ـه ــود دول ــة
الكويت للمساهمة في تخفيف
االعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات

المتضررة من الكوارث والناتجة
عـ ــن االحـ ـتـ ـي ــاج ــات اإلن ـس ــان ـي ــة
المتزايدة.
وأكـ ـ ــد أه ـم ـي ــة الـ ــوصـ ــول ال ــى
نتائج قيمة لمواجهة التحديات
االن ـس ــان ـي ــة ال ـم ـت ــزاي ــدة وال ـح ــد
م ــن م ـخــاطــر الـ ـك ــوارث وتـعــزيــز
ً
الـعـمــل الـتـطــوعــي ،مــوضـحــا أن
االجتماعات اكدت اهمية تطوير
آل ـي ــات ال ـع ـمــل االن ـس ــانــي «وان ــه
سيصدر عــدة تــوصـيــات ترسم
خريطة الطريق للتعاون الجاد
ب ـيــن ال ـج ـم ـع ـيــات الــوط ـن ـيــة في
المنطقة لخدمة المستضعفين».

سفارة بيونغ يانغ :الوحدة الكورية خيارنا بالمبادئ الثالثة
«تحقيقها دون اللجوء إلى القوة والتدخالت ولم شمل جميع الكوريين»
اعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرت سـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــارة كـ ـ ــوريـ ـ ــا
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ل ــدى
الكويت أن شهري يونيو ويوليو
ي ـح ـم ــان ذك ــري ـي ــن م ـه ـم ـت ـيــن فــي
مسيرة الوحدة الكورية ،إذ إنهما
ش ـه ــدا ص ـ ــدور إع ـ ــان  15يــونـيــو
المشترك ،وبيان  4يوليو المشترك
بين الكوريتين (الشمال والجنوب)
ح ــول ال ـم ـب ــادئ ال ـثــاثــة لـلــوحــدة
الكورية.
وأوضحت السفارة ،في بيان ،أنه
في يونيو  ،2000انعقدت أول قمة
بين الشمال والجنوب في تاريخ
كــوريــا الـمـنـقـسـمــة ،ص ــدر خاللها
اإلع ـ ـ ــان ال ـم ـش ـت ــرك ب ـيــن ال ـش ـمــال
والـ ـجـ ـن ــوب ،ال ـق ــائ ــم ع ـل ــى أس ــاس
«روح الكوريين أنفسهم» في قضية

الوحدة الكورية ،كما اتفق كل من
الشمال والجنوب في يوليو 1972
على المبادئ الثالثة لتوحيد كوريا
والـمـتـمـثـلــة ف ــي تـحـقـيــق ال ــوح ــدة
بشكل مستقل وسلمي ،وعن طريق
ال ـت ــاح ــم ال ـق ــوم ــي ال ـك ـب ـي ــر ،وه ــو
مــا يعني انــه يـصــادف فــي يوليو
المقبل الذكرى الـ  50لصدور البيان
المشترك الخاص بالمبادئ الثالثة
إلعادة توحيد كوريا.
وأش ــار البيان إلــى أن المبادئ
الثالثة إلعادة توحيد كوريا يقصد
بها تحقيق الوحدة الكورية بطرق
مستقلة ،بدون أي تدخل من القوى
الخارجية وبطرق سلمية ،بمعنى
دون ال ـل ـجــوء إل ــى اس ـت ـخــدام قــوة
السالح والحرب ،ومن خالل اللحمة

لقاء ثالثي في شرم الشيخ...
ثالثية بين السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل
خليفة ،ونظيره األردني الملك عبدالله الثاني ،في شرم الشيخ ،واتفق
الزعماء الثالثة أمس على الترحيب بقمة جدة.
دبلوماسيون يعملون في واشنطن على
في هذه األثناء ،أجمع
ّ
أن زيــارة بايدن المرتقبة تحمل مؤشرات إلى وجود خطة واضحة
لــدى بايدن في الشرق األوســط ،تقوم على «التحالف مع األصدقاء
واحتواء إيران».
وأوضحت مصادر قريبة من البيت األبيض والسلك الدبلوماسي،
أن بايدن ومساعديه لم يستكملوا بعد كل معالم «سياسة االحتواء»،
ّ
التمدد اإليراني
لكنهم أكدوا أهمية النظر إلى أن واشنطن تراقب بقلق
باتجاه الهند وإفريقيا وأميركا الجنوبية ،مبينة أن سياسة احتواء
إيــران ستشمل ،دون شــك ،مواجهة تمددها خــارج الشرق األوســط،
مثلما يجب النظر إلى احتواء نشاطاتها في العراق وسورية ولبنان
واليمن.
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تراجعات حادة لمعظم...
خسائر كبيرة فــي معظمها ،حيث تــراجــع مؤشر ســوق قطر المالي

الوطنية الكبرى بمعنى لم شمل
جميع الكوريين بكل فئاتهم وعلى
اختالف انتماءاتهم السياسية.
وأف ـ ــاد بـ ــأن ال ـج ـه ــود الـمـكـثـفــة
ال ـ ـتـ ــي ب ــذلـ ـه ــا ال ــرئـ ـي ــس الـ ــراحـ ــل
ك ـ ـيـ ــم ايـ ـ ـ ــل س ـ ــون ـ ــغ وجـ ـمـ ـه ــوري ــة
ك ــوري ــا الــدي ـمــوقــراط ـيــة الشعبية
لتحقيق الوحدة الكورية ،قوبلت
بــاس ـت ـجــابــة م ــن ج ــان ــب سـلـطــات
كوريا الجنوبية ،األمــر الــذي أدى
الى تبنى المبادئ الثالثة العادة
ت ــوح ـي ــد ك ــوري ــا ن ـه ـجــا مـشـتــركــا
مـتـفـقــا عـلـيــه ف ــي طــريــق ال ــوح ــدة،
كما أن هذه المبادئ لقيت ترحيبا
وتــأيـيــدا كاملين مــن جميع أبناء
األمة الكورية في الشمال والجنوب
ومــا وراء البحار ،لتصبح معلما

واضـحــا فــي طريق إع ــادة توحيد
كوريا ،علما انه ورغــم العديد من
التحديات والصعوبات ،تواصل
ال ـق ـض ـيــة ال ــوح ــدوي ــة ف ــي ك ــوري ــا
تقدمها على الدرب الصحيح.
وتابع« :في السنوات األخيرة،
وبفضل حرص القائد كيم جونغ
وون عـلــى تــوفـيــر ال ـســام واالم ــن
فــي شبه الجزيرة الـكــوريــة ،ودفــع
عجلة قضية الــوحــدة ،جــرى عدد
م ــن لـ ـق ــاءات ال ـق ـمــة ب ـيــن ال ـش ـمــال
والـ ـجـ ـن ــوب ،ح ـيــث اعـ ـ ــادت تــأكـيــد
أهـمـيــة الـمـبــادئ الـثــاثــة للوحدة
ال ـ ـكـ ــوريـ ــة ،وع ـ ـلـ ــى رأس ـ ـهـ ــا م ـب ــدأ
االسـ ـتـ ـق ــال ال ــوط ـن ــي ف ــي عملية
إعـ ــادة الـتــوحـيــد ،كـمــا أن مسيرة
الوحدة رافقها دائما صراع إلحباط

بنسبة  3.52في المئة ،بما يعادل  442.2نقطة؛ ليقفل على مستوى
 12119.85نقطة ،تاله مؤشر بورصة الكويت العام بخسارة  3.18في
ً
المئة؛ أي  235.91نقطة متراجعا إلى مستوى  7177.92نقطة.
وبينما قلص مؤشر السوق السعودي الرئيسي «تاسي» خسائره
لتقف عند  2.6في المئة ،بما يعادل  314.04نقطة ،ليقفل على مستوى
 11510نقاط ،تراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة  1.05في المئة ،أي
 19.5نقطة ،ليقفل على مستوى  1832.15نقطة.
ً
وأخيرا استقر ،كعادته ،مؤشر سوق عمان دون تغير يذكر ،وخسر
ً
نسبة محدودة جــدا هي  0.05في المئة ،أي  1.96نقطة ،ليبقى حول
مستواه السابق على  4120.55نقطة ،فــي حين كــان مــؤشــرا سوقي
اإلمارات (دبي وأبوظبي) في عطلة نهاية األسبوع السبت واألحد.
ً
وتراجعت أسعار األسهم الكويتية سريعا منذ بداية الجلسة ،إذ
تناقصت طلبات الشراء قبل بداية الجلسة لتبدأ تداوالتها على اللون
ً
األحمر ،قبل أن تزداد عمليات البيع والخروج تدريجيا ،حتى بلغت
ً
منتهاها خالل فترة المزاد ،وأقفل «بيتك» خاسرا  3.5في المئة ،وهو
القائد لألسهم المدرجة.
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الجيش البريطاني يستعد للقتال...
المتمثل في حماية المملكة المتحدة ،من خالل االستعداد

كيم إيل سونغ مع مسؤول من كوريا الجنوبية خالل المباحثات
محاوالت التدخل الخارجي ،كما
اق ـتــرح جــونــغ وون فــي خطاباته
طرقا واضحة إلزالة العقبات التي
تـقــف ف ــي طــريــق إعـ ــادة التوحيد
ال ـم ـس ـت ـق ــل والـ ـسـ ـلـ ـم ــي .وال ـ ـيـ ــوم،
تـ ـح ــت ق ـ ـيـ ــادتـ ــه ،ت ـس ـع ــى ك ــوري ــا

ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ج ــاه ــدة لــوضــع
ح ــد ن ـهــائــي لـمـخـطـطــات الـتــدخــل
وال ـس ـي ــاس ــة ال ـع ــدائ ـي ــة تـجــاهـهــا
ولتحسين العالقات بين الكوريتين
ودف ـ ــع م ـس ـيــرة ال ــوح ــدة ال ـكــوريــة
بطرق سلمية ومستقلة».

للقتال وكسب الحروب على األرض».
في موازاة ذلك ،حذر األمين العام لحلف شمال األطلسي
«نــاتــو» ينس ستولتنبرغ ،أمــس ،من أن الحرب قد تستمر
ً
س ـنــوات ،مـطــا لـبــا  ،فــي تصريحات نقلتها صحيفة «بيلد»
األلـمــانـيــة «ب ـعــدم تخفيف الــدعــم ألوكــران ـيــا حتى لــو كانت
التكاليف مرتفعة ،ليس فقط على صعيد الدعم العسكري،
ً
بل أيضا من جهة الطاقة والمواد الغذائية».
بدوره ،تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،
الذي زار كييف يوم الجمعة الماضي ،في مقال رأي نشرته
صحيفة «صنداي تايمز» في لندن ،عن الحاجة لالستعداد
ً
لحرب طويلة ،مضيفا أن «كل شيء سيعتمد على ما إذا كان
بإمكان أوكــرانـيــا تعزيز قدرتها على الــدفــاع عــن أراضيها
بـشـكــل أس ــرع مــن ق ــدرة روس ـيــا عـلــى تـجــديــد قــدرت ـهــا على
الهجوم».

ةديرجلا

•
العدد  / 5060االثنني  20يونيو 2022م  21 /ذو القعدة 1443هـ

local@aljarida●com

3

محليات
تعثر مستمر لـ«المسح الصحي للمسنين» منذ  6سنوات
الوزارة تعاني ندرة البيانات الحديثة المتعلقة بصحة كبار السن
عادل سامي

آخر تقرير أعدته
الوزارة عن مؤشرات
صحة المسنين
يعود إلى أكثر
من  6سنوات!

ع ـل ـم ــت «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» أن أح ــد
الـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـت ـط ــوي ــري ــة فــي
وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة يـ ـم ــر ب ـمــر ح ـلــة
تعثر ليس لها عالقة بالتمويل
وهو بالتحديد المسح الصحي
لكبار السن ،الذي قامت الــوزارة
منذ عدة سنوات بوضع خطة له
وتشكيل لجنة عليا برئاسة أحد
الــوكــاء الـمـســاعــديــن واسـتـقــدام
استشاريين من منظمة الصحة
ال ـع ــال ـم ـي ــة ل ــوض ــع ب ــروت ــوك ــول
واستراتيجية متكاملة للرعاية
الصحية لكبار السن بما يتفق
مع القرارات العالمية.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ص ـح ـي ــة
مـطـلـعــة أن ه ــذا ال ـم ـشــروع القــى
ً
ً
تــرح ـي ـبــا واه ـت ـم ــام ــا م ــن جــانــب
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،
إذ أبـ ـ ــدت اسـ ـتـ ـع ــداده ــا لـتـقــديــم
الــدعــم والـتـمــويــل ال ــازم إلنجاز

ً
المشروع بصورة علمية ووفقا
للبروتوكوالت العالمية إلجراء
المسوحات الصحية ،التي أدت
إلى توفير المؤشرات عن صحة
كـبــار الـســن وال ـتــي تـســاعــد على
وضع الخطط والبرامج ومتابعة
تنفيذها بصورة علمية.
وأوض ـ ـح ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،أن ــه
ب ـع ــد ق ـط ــع ش ـ ــوط م ـل ـم ــوس فــي
المباحثات بين وزارة الصحة
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي،
فـ ــإن ال ـمــؤس ـســة فــوج ـئــت بـعــدم
تلقي أي ردود مــن ال ــوزارة على
مــرا ســا تـهــا المتعلقة بالمسح
الصحي األول لكبار السن ،وأن
آخ ــره ــا كـ ـت ــاب ال ـم ــؤس ـس ــة مـنــذ
أكثر من  6أشهر وبالتحديد في
شهر ديسمبر  ،2021تطلب فيه
الـمــؤسـســة م ــن الـ ـ ــوزارة تحديد
مساهماتها في تنفيذ المشروع،

إال أن الــوزارة لم ترد على كتاب
المؤسسة والذي يبدو أنه السبب
الرئيس لتعثر إنجاز المشروع
التنموي الهام ،حيث إن الوزارة
تعاني نــدرة البيانات الحديثة
المتعلقة بصحة كبار السن وكان
آخ ــر ت ـقــريــر أع ــدت ــه ال ـ ـ ــوزارة عن
مؤشرات صحة المسنين يعود
إل ــى أك ـثــر م ــن  6س ـن ــوات مضت
وبالتحديد في عام .2016

خطة التنمية
وذك ــرت الـمـصــادر أن اهتمام
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
ً
ب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع يـ ــأتـ ــي نـ ـظ ــرا
ألهـ ـمـ ـيـ ـت ــه ف ـ ــي خـ ـط ــة ال ـت ـن ـم ـيــة
وبرامج وزارة الصحة ،وبصفة
خاصة البرامج المتعلقة بصحة
كبار السن ومجابهة التحديات

سنان :سوء استخدام الفيلر يسبب مضاعفات خطيرة
حـ ــذر اس ـت ـش ــاري األشـ ـع ــة ال ـتــداخ ـل ـيــة
األستاذ في كلية الطب بجامعة الكويت
البروفيسور طــارق سنان النساء من أن
االستخدام الخاطئ لمادة الفيلر بغرض
التجميل قد يسبب مخاطر ومضاعفات
خطيرة تصل إلى حد التشوهات بالجسم.
وكـ ـ ـش ـ ــف سـ ـ ـن ـ ــان عـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــدرة األش ـ ـعـ ــة
ال ـت ــداخ ـل ـي ــة ع ـل ــى ال ـق ـي ــام ب ـع ــاج جـمـيــع
ال ـم ـش ــاك ــل الـ ـت ــي ت ـن ـتــج ع ــن االس ـت ـخ ــدام
الخاطئ لـمــادة الفيلر ،منها التشوهات

ً
وااللتهابات الشديدة تحت السونار ،الفتا
إلى أن عالج هذه التشوهات يمكن أن يتم
ولو في حال مرت عليها سنوات عديدة.
وأش ــار إلــى أن الفيلر عـبــارة عــن مــادة
اسمها الهيدرونيك أسيد ،وتوجد منها
ثالثة أن ــواع :خفيفة ومتوسطة وثقيلة،
ً
مشيرا إلى أن هناك معلومة خاطئة حول
ال ـن ــوع الـخـفـيــف م ــن الـفـيـلــر يـطـلــق عليه
ً
«أح ـمــاض فــواكــه» ،نــافـيــا أن يـكــون هناك
مسمى علمي بهذا االسم.

وأوضح سنان أن حقن الفيلر هو إجراء
تجميلي غير جراحي تلجأ له النساء من
أجل تحسين مظهر البشرة والجلد ،حيث
يتم من خالل هذه الحقن تعبئة مواد أو
ما يشبه الحشو الداخلي لبعض األماكن
والمناطق الهابطة أو المجوفة في الجلد
بمناطق الندبات ،ومثل الخطوط الرفيعة
التي تظهر في محيط الشفتين أو األنف
وأعلى الشفاه.

ً
المتعلقة بهم والتي كانت مبررا
م ــن ق ـب ــل ل ــوض ــع اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
وط ـن ـيــة مـتـكــامـلــة لـصـحــة كـبــار
ال ـســن م ــن خ ــال لـجـنــة يــرأسـهــا
وزيـ ــر ال ـص ـحــة بـصـفـتــه ،وتـضــم
القياديين من الوزارة ذات الصلة،
وأس ـ ـفـ ــرت أع ـ ـمـ ــال ت ـل ــك ال ـل ـج ـنــة
ع ــن وضـ ــع ال ـم ــام ــح الــرئـيـسـيــة
الستراتيجية كبار السن في دولة
الـكــويــت وتـقــديـمـهــا للمنظمات
ال ــدول ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة ك ـن ـمــوذج
اله ـ ـت ـ ـمـ ــام الـ ـ ــدولـ ـ ــة عـ ـل ــى أع ـل ــى
مستوياتها لرعاية كبار السن.
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى ارت ـ ـبـ ــاط اس ــم
دولة الكويت برعاية كبار السن
ع ـلــى م ـس ـتــوى مـنـظـمــة الـصـحــة
ً
الـعــالـمـيــة ،حـيــث تـمـنــح سـنــويــا
جائزة المغفور له الشيخ صباح
األحمد طيب الله ثراه ،للبحوث
الصحية فــي مجال صحة كبار
ال ـســن وت ـعــزيــز ال ـص ـحــة ،والـتــي
ف ــازت بـهــا ه ــذا ال ـعــام د .هـنــادي
الـحـمــد مــن دول ــة قـطــر الشقيقة،
وق ـ ـ ــام وزي ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة د .خــالــد
ال ـس ـع ـيــد بـتـسـلـيـمـهــا ال ـج ــائ ــزة،
ومـنـحــت الـجــائــزة فــي الـسـنــوات
السابقة لعدة مــراكــز ومـبــادرات
ب ـ ــا لـ ـ ـع ـ ــد ي ـ ــد مـ ـ ـ ــن دول ا ل ـ ـعـ ــا لـ ــم
إلنـجــازاتـهــا فــي مـجــال البحوث
واال ب ـت ـك ــارات المتعلقة بصحة
كبار السن.

تدخل الوزير
وأكـ ـ ــدت الـ ـمـ ـص ــادر أن تـعـثــر
إنجاز المسح الصحي الوطني

خالد السعيد

لصحة كـبــار الـســن يـحـتــاج إلــى
تدخل من أعلى المستويات من
جانب وزارة الصحة ،وبالتحديد
من وزير الصحة باعتباره يولي
ً
اه ـت ـم ــام ــا ب ــال ـب ـح ــوث الـصـحـيــة
ودوره ـ ـ ـ ــا فـ ــي ت ـط ــوي ــر ال ــرع ــاي ــة
الصحية.
وأوض ـح ــت أن ــه سـبــق ل ــوزارة
الصحة إنجاز مسوحات صحية
س ــاهـ ـم ــت فـ ــي وضـ ـ ــع وت ـط ــوي ــر
ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاس ـ ــات ،م ـ ـثـ ــل الـ ـت ــرص ــد
التغذوي والمسوحات الخاصة
ب ـ ـم ـ ـعـ ــدالت ان ـ ـت ـ ـشـ ــار ال ـت ــدخ ـي ــن
وع ــوام ــل ال ـخ ـطــورة ،واألمـ ــراض
الـ ـم ــزمـ ـن ــة غـ ـي ــر الـ ـمـ ـع ــدي ــة ،إل ــى
ج ــان ــب الـ ـمـ ـس ــوح ــات ال ـص ـح ـيــة
لـمـعــدل انـتـشــار م ــرض السكري
وأمراض القلب والدورة الدموية
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــرهـ ــا ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
الـمـتـخـصـصــة بــالـتـخـطـيــط أهــم
الركائز لوضع الخطط التنموية

واالس ـتــرات ـي ـج ـيــات الـتـطــويــريــة
ل ـ ــوزارة ال ـص ـح ــة .وأض ــاف ــت أنــه
لــم يعرف حتى اآلن مــا هــو دور
اللجنة العليا للمسح الصحي
التي تشكلت بقرار وزاري أصدره
أحد الوزراء السابقين ،الفتة إلى
أن االستراتيجية الوطنية لصحة
ك ـب ــار ال ـس ــن ل ــم ت ـتــم مــراجـعـتـهــا
وتحديثها منذ  6سنوات وحتى
اآلن ،بــالــرغــم م ــن الـمـسـتـجــدات
الـعــالـمـيــة وال ـ ـقـ ــرارات الـعــالـمـيــة
الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ــن األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
ومنظمة الصحة العالمية.
وط ــال ـب ــت ال ـم ـص ــادر بــإعـطــاء
الـ ـم ــزي ــد مـ ــن االهـ ـتـ ـم ــام لـصـحــة
كـ ـب ــار الـ ـس ــن مـ ــن خـ ـ ــال إنـ ـش ــاء
برنامج الزمالة لصحة المسنين،
تـ ـح ــت مـ ـظـ ـل ــة مـ ـعـ ـه ــد الـ ـك ــوي ــت
لالختصاصات الطبية ،وزمالة
طب العائلة بالمعهد ،إلى جانب
تقديم الــدعــم إلدارة كـبــار السن
وإنشاء أقسام أو وحدات لرعاية
كبار السن على مستوى جميع
الـمـسـتـشـفـيــات وبــالـتـحــديــد في
ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات الـ ـج ــدي ــدة مـثــل
مستشفى جابر األحمد ومدينة
الجهراء الطبية ،واالستفادة من
خ ـبــرات ال ـمــراكــز الـعــالـمـيــة التي
فـ ـ ــازت ب ـج ــائ ــزة ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األحـ ـم ــد ،ل ـت ـقــديــم ال ــدع ــم الـفـنــي
ً
ً
لـجـعــل ال ـكــويــت م ــرك ــزا إقـلـيـمـيــا
ً
متميزا لصحة كبار السن ضمن
إطار التعاون بين وزارة الصحة
ومنظمة الصحة العالمية.

سلة أخبار
«النجاة» :مرافق تعليمية
وصحية لالجئين

قال نائب املدير العام لجمعية
النجاة الخيرية د .جابر
الوندة ،إن الجمعية تحرص
على التحرك امليداني السريع
واالستجابة العاجلة للنداءات
اإلنسانية التي يطلقها
األشقاء واألصدقاء ،مبينًا أن
ذلك يأتي انطالقًا من دورهم
الديني واإلنساني واألخالقي،
وحرص الجمعية على توفير
الحياة الكريمة لالجئني في
شتى دول اللجوء.
وأضاف في تصريح بمناسبة
اليوم العاملي لالجئني أنه
تبعًا لتقارير األمم املتحدة فإن
أزمة الالجئني تتفاقم عامًا
بعد عام ،إذ يوجد حاليًا 82
مليون إنسان الجئ ،يفتقدون
إلى أبسط مقومات العيش
الكريم ،الفتًا إلى أن «النجاة»
تقوم على تنفيذ العديد من
املشاريع التي تساهم في
تخفيف معاناة الالجئني
منها االهتمام بمرافق التعليم
والصحة واإلنتاج.

الهيئة الخيرية تطلق
حملة لتمكين الفقير

تحويل الكويت إلى مركز عالمي لعالج وصول الدفعة األولى من ممرضي بنغالدش

السمنة وزراعة الخاليا الجذعية
ضمن عدة مبادرات بالتعاون مع «الصحة العالمية»
●

عادل سامي

كشفت مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة
تتعاون مع منظمة الصحة العالمية إلنجاز عدد
ً
ً
ً
من المبادرات لجعل الكويت مركزا عالميا معتمدا
في العديد من األم ــراض ،ومنها التصدي للسمنة
وعــاجـهــا ،وإج ــراء زراع ــات الخاليا الجذعية ،إلى
جــانــب عــدد مــن ال ـم ـبــادرات األخ ــرى ،والـتــي سترى
ً
النور قريبا ،منها إقامة مركز متخصص ألخالقيات
المهنة والبحوث الصحية ،ومبادرات أخرى بإنشاء
مركز متخصص لتعزيز القيادة الصحية.
وأك ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،لـ ـ ـ «ال ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،أن ه ـن ــاك
ً
اتصاالت وتنسيقا متواصلين بين قياديي الوزارة
والمسؤولين فــي منظمة الصحة العالمية ،ســواء
مـكـتــب الـمـنـظـمــة بــال ـكــويــت أو الـمـكـتــب اإلقـلـيـمــي
بــالـقــاهــرة أو الـمـكـتــب الــرئـيـســي بـجـنـيــف ،إلنـجــاز

ه ــذه ال ـم ـب ــادرات خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ،مـبـيـنــة أن
ه ــذه الـ ـمـ ـب ــادرات ت ـع ــزز الـتـنـسـيــق وال ـت ـع ــاون بين
ال ـ ــوزارة والـمـنـظـمــة ،وتـحـقــق الـتـنــاغــم بـيــن بــرامــج
واستراتيجيات المنظمة والبرامج الوطنية بالدول
األعضاء.
وأفـ ـ ـ ــادت بـ ــأن ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة س ـت ـش ـهــد وضــع
ً
اللمسات النهائية لمشروع إنشاء مركز حديث وفقا
ألحدث المعايير والبروتوكوالت العالمية للتصدي
للسمنة وعالجها بالكويت ،وهــو المشروع الــذي
يأتي في إطار أولويات التعاون مع منظمة الصحة
ً
العالمية ،مضيفة أن «مركز السمنة» سيكون مرجعا
ً
عــالـمـيــا لـلـتـصــدي لـلـسـمـنــة وعــاج ـهــا ،وسيشمل
المبادرات التوعوية والبحوث ،إلى جانب العالج
والتدريب كمنظومة متكاملة ضمن استراتيجية
وخطط التصدي لألمراض المزمنة غير المعدية في
برنامج عمل الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة.

جانب من الممرضين والممرضات البنغالدشيين بصحبة السفير عشق الزمان
وص ـلــت ص ـبــاح أم ــس الــدف ـعــة األولـ ــى من
ال ـم ـم ــرض ـي ــن والـ ـمـ ـم ــرض ــات م ــن ب ـن ـغــادش
للعمل ل ــدى وزارة الـصـحــة ،ب ـنــاء عـلــى عقد

«القوى العاملة» تطلق خدمة تعديل
بيانات تصريح عامل عبر «أسهل»

أسيل المزيد

أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة ،أمس،
خدمة تعديل بيانات تصريح عامل عبر الخدمة
اإللكترونية «أسهل» ألصحاب األعمال.
وق ــال ــت م ــدي ــرة إدارة ال ـعــاقــات ال ـعــامــة في
الهيئة أسيل المزيد ،في بيان صحافي ،إن هذه
الخدمة تمكن صاحب العمل من تعديل بيانات
اسم العامل ،وبيانات المؤهل العلمي ،وبيانات

جلب وتشغيل مدته خمس سنوات مع شركة
«سيتي غروب» للخدمات الطبية.
وكان فى استقبالهم سفير بنغالدش لدى

الكويت عشق الــزمــان ،وأعضاء من السفارة
البنغالدشية ،وممثلون عــن شــر كــة «سيتي
غروب».

«الرباعية» تواصل حمالتها
التفتيشية لضبط العمالة المخالفة
أ س ـفــرت الحملة التفتيشية ا لـتــي قــا مــت بـهــا اللجنة الرباعية
بمحافظة األحـمــدي عــن ضبط عامل توصيل طلبات استهالكية
وبحيازته مــواد مخدرة حيث تم اتخاذ اإلج ــراء ات الــازمــة بشأن
تحويله إلى الجهة المختصة في وزارة الداخلية.
وأفادت الهيئة العامة للقوى العاملة بأن اللجنة تكثف حمالتها
التفتيشية وفق الخطط الموضوعة من قبل إدارة تفتيش العمل،
وذلــك لضبط العمالة المخالفة لقانون العمل رقــم  6لسنة ،2010
بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتجارة ،وبلدية الكويت.

جواز السفر ،باإلضافة إلى بيانات العامل.
وأوض ـح ــت الـمــزيــد أن ــه فــي ح ــال قـبــول طلب
التعديل سيتم تعديل بيانات التأشيرة من خالل
الــربــط اإللـكـتــرونــي مــع أنظمة وزارة الداخلية،
مشيرة إلى أن من شروط الخدمة أن تكون المهنة
المراد تعديلها يسمح بها تقدير االحتياج كما
ال يمكن التعديل إلى مهنة سائق.

مكاتب سيارات تسرق «كهرباء» من أعمدة اإلنارة!
«البلدية» :رفع تقرير إلى الوزارة وإزالة المركبات وحجزها
ّ
وجــه المدير العام لبلدية
الـ ـك ــوي ــت الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس أح ـم ــد
المنفوحي األجهزة الرقابية
ف ـ ــي الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــات ال ـت ــاب ـع ــة
لـلـبـلــد يــة بتكثيف ا لـحـمــات
على مكاتب السيارات وعدم
التهاون في رصد مخالفاتها.
وكـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ف ــي
ال ـب ـل ــدي ــة ،ل ـ ـ «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،أن
مكاتب تأجير وبيع السيارات
تستغل مساحات وارتدادات
ً
أمـ ـ ـ ــاك الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،ف ـ ـضـ ــا عــن
سرقتها ألحمال كهربائية من
أعـمــدة اإلن ــارة فــي ال ـشــوارع،
مؤكدة أن المنفوحي خاطب
مديري اإلدارات برفع تقارير
ب ـع ــدد ال ـم ـكــاتــب ومــواق ـع ـهــا
ً
تمهيدا إلحالتها إلــى وزارة
الكهرباء والماء بشأن سرقات

أح ـم ــال كـهــربــائـيــة وإي ـص ــال
تـيــار ب ــدون ع ــداد مــن أعـمــدة
ً
اإلنـ ــارة ،فـضــا عــن استغالل
المياه العذبة ،لتقوم الوزارة
ب ـ ــدوره ـ ــا ب ـت ـح ــري ــر مـحـضــر
مخالفة ورفع الملف للشؤون
ال ـق ــان ــون ـي ــة ،ثـ ــم إحـ ــالـ ــة تـلــك
المكاتب للنيابة.
ول ـف ـتــت ال ـم ـص ــادر إل ــى أن
ال ـب ـلــديــة تـعـكــف ع ـلــى إغ ــاق
مكاتب السيارات المستغلة
لـ ــارتـ ــدادات دون تــرخـيــص،
موضحة أنها جهزت آليات
ال ـ ـفـ ــرق ال ــرق ــابـ ـي ــة فـ ــي إدارة
ال ـن ـظــافــة وإشـ ـغ ــاالت ال ـطــرق
وأق ـ ـسـ ــام إزال ـ ـ ــة ال ـم ـخــال ـفــات
ً
فـ ــي الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــات ،ت ـم ـه ـيــدا
لــرفــع ال ـس ـيــارات المعروضة
وسحبها لمراكز الحجز.

أحمد المنفوحي

وأضــافــت أنــه تــم اكتشاف
عدد من المحالت والمعارض
والـ ـمـ ـك ــات ــب ت ـع ـم ــل بــرخــص
م ـ ـن ـ ـت ـ ـه ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـنـ ــاطـ ــق

االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة والـ ـتـ ـج ــاري ــة
ح ـ ـيـ ــث تـ ـ ــم ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل م ـع ـهــا
ً
وإغـ ــاق ـ ـهـ ــا نـ ـه ــائـ ـي ــا ب ـش ـكــل
قــانــونــي ،وأخ ــرى تبين أنها
ت ـضــع ك ــرف ــان ــات وتـخـصــص
دواويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــات
ا لـمـجــاورة للمكتب ،متابعة
أنــه تــم رفــع محضر مخالفة
اس ـت ـغ ــال أم ـ ــاك دول ـ ــة دون
وجــه حق لعدد من المكاتب
في محافظة حولي االسبوع
الماضي.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت أن الـ ـبـ ـل ــدي ــة لــم
تمنح أي ترخيص إشغاالت
الـ ـط ــرق ل ـم ـكــاتــب ال ـس ـي ــارات
ف ــي ال ـم ـنــاطــق االسـتـثـمــاريــة
وال ـت ـجــاريــة مـنــذ  4س ـنــوات،
كونها ت ــزاول المهنة بشكل
م ـ ـ ـخـ ـ ــالـ ـ ــف ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاالت

ال ـم ـخ ـص ـصــة ل ـل ـم ـن ـط ـقــة ،إال
أن ب ـع ـض ـه ــا لـ ــديـ ــه رخ ـص ــة
سارية بالرغم من وقفها منذ
 ،2015موضحة أنها تحصر
المعارض والمحالت في تلك
المناطق مــن أجــل رفــع كتب
رسـمـيــة إل ــى وزارة الـتـجــارة
ووقف تجديد تراخيصها.
ي ــذك ــر أن ال ـب ـلــديــة أوق ـفــت
إصـ ـ ـ ـ ــدار ت ــرخـ ـي ــص م ـك ــات ــب
تـ ــأج ـ ـيـ ــر وبـ ـ ـي ـ ــع الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات
ف ــي ال ـم ـنــاطــق االسـتـثـمــاريــة
ً
والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة ط ـ ـب ـ ـقـ ــا ل ـ ـقـ ــرار
الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي وال ـصــادر
ضـمــن الئ ـحــة ال ـم ـحــات رقــم
 8لسنة  ،2015ليقتصر منح
تــرخ ـي ـص ـهــا ع ـل ــى ال ـم ـنــاطــق
الحرفية والصناعية فقط.

تمديد كهرباء من عمود إنارة

أطلقت الهيئة الخيرية
اإلسالمية العاملية حملة ذي
الحجة لعام 2022 - 1443م،
تحت شعار «فيكم الخير»،
والتي تستهدف مساعدة
الفقير ،وتمكينه من توفير
جميع احتياجاته.
وقال املدير العام للهيئة
الخيرية بدر الصميط ،في
تصريح صحافي ،إن موسم ذي
الحجة هو أحد مواسم الخير
الداعمة ملشاريعها التعليمية
والثقافية والتنموية ذات األثر
املستدام.
وأضاف الصميط أن الهيئة
طرحت في سياق رؤيتها
التنموية خالل هذا املوسم
 14وقفية في شتى مجاالت
العمل اإلنساني ،وعددا من
مشروعات املياه في سورية
وسريالنكا وفلسطني
والصومال وكمبوديا وتنزانيا،
ومشروعات ايوائية في سورية
والقدس وموريتانيا وأخرى
متنوعة في عدد من الدول.
وحول مشروع األضاحي،
أشار إلى أنه يستهدف 600
ألف شخص في  27دولة حول
العالم ،بينها الكويت ،وبتكلفة
إجمالية تزيد على  1.5مليون
دوالر.

 ...و«بلد الخير» تطلق
مشروع األضاحي

أطلقت جمعية بلد الخير
مشروع األضاحي لهذا العام
بشراكة استراتيجية مع
األمانة العامة لألوقاف ،وذلك
وفقًا لشروط الواقفني التي
نصت عليها الحجج الوقفية.
وقال املدير العام للجمعية
عثمان الثويني ،إن األضحية
شعيرة إسالمية ثابتة بالكتاب
والسنة واإلجماع ،مثمنا
الدور الكبير الذي تقوم به
األمانة العامة لألوقاف في دعم
املشاريع الخيرية واإلنسانية
التي تقوم بها الجمعية.
وذكر أن «هذا الدعم يساهم
بشكل كبير في دعم األسر
الفقيرة واملتعففة ،ورفع األعباء
عن كاهل األسر غير القادرة،
باإلضافة إلى إدخال البهجة
والسرور على األسر واألفراد
في األيام املباركة» ،مؤكدا
عزم الجمعية توسيع دائرة
التعاون مع األمانة العامة
لألوقاف لتنفيذ املشروعات
الخيرية والتنموية الداعمة
لألسر الكويتية.
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محليات
«األشغال» :تطوير شبكة المياه المعالجة بالوفرة لتعم المزارع
ةديرجلا
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ً
بوالبنات لـ ةديرجلا• ً500 :ألف متر مكعب من المياه المعالجة تضخ يوميا
• المحطات تستقبل مليونا و 200ألف متر مكعب من مياه الصرف في اليوم
سيد القصاص

ك ـشــف م ــد ي ــر إدارة تشغيل
وصـيــانــة الـمـحـطــات فــي قطاع
الـ ـهـ ـن ــدس ــة ال ـص ـح ـي ــة بـ ـ ـ ــوزارة
األشغال العامة م .علي بوالبنات
ع ـ ــن طـ ـ ــرح ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة م ـش ــروع ــا
لتطوير شبكة المياه المعالجة
فــي ال ــوف ــرة ،ومـنـظــومــة تطوير
تلك المياه لوصولها إلى جميع
الـ ـم ــزارع بــالـمـنـطـقــة وال ـت ــي تم
التوسع في إنشائها مؤخرا.
وق ــال بوالبنات فــي لـقــاء مع
«الجريدة» إن الهدف من مشروع
تلك الشبكة التوسع في ايصال
المياه المعالجة إلى المنطقة،
وضـمــان توفرها لـمــزارع األمــن

الـغــذائــي ،متوقعا أن يتم ضخ
قــرابــة  300ألــف متر مكعب من
تلك المياه إلى المزارع.
وأشـ ـ ــار إل ــى أن ــه ي ـتــم حــالـيــا
انتاج  500ألــف متر مكعب من
الـمـيــاه الــربــاعـيــة ت ــوزع مــا بين
ال ــوف ــرة وال ـع ـبــدلــي ،وتـنـتــج من
محطة الصليبية ،وتنقل عبر
خزانات ومحطات ضخ عمالقة
إل ــى الـ ـم ــزارع ،لـتـصــل بسالسة
دون مشاكل.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع :ت ـ ــم ط ـ ــرح مـ ـش ــروع
تجديد شبكة الــوفــرة ،وحــددت
الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة ال ـم ـخ ـص ـص ــة ل ــه،
لتغطية كــافــة ال ـمــزارع وتوفير

الـمـيــاه إلــى أبـعــد نقطة زراعـيــة
في المنطقة.

محطات الصرف
وأشــار إلى أنه بالنسبة إلى
مـحـطــات ال ـصــرف الـصـحــي في
ا لـكــو يــت فإنها تستقبل جميع
تدفقات مـيــاه الـصــرف «الـخــام»
وال ـت ــي ي ـق ــدر مـعــدلـهــا الـيــومــي
بمليون و 200ألف متر مكعب،
ويتم ضخ ونقل هذه المياه إلى
محطات التنقية المنتشرة في
الـكــويــت ومـعــالـجـتـهــا معالجة
«ثالثية ورباعية» وضخها مرة

أخ ـ ــرى إلـ ــى خ ــزان ــات ال ـتــوزيــع
لـتـصــل بـعــد ذل ــك إل ــى الـجـهــات
المستفيدة و يــأ تــي فــي مقدمة
هـ ــذه ال ـج ـه ــات ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
لـ ـل ــزراع ــة ،وال ـ ـثـ ــروة الـسـمـكـيــة،
والـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ،وجــام ـعــة
ال ـك ــوي ــت والـ ـجـ ـه ــات ال ـت ــي يـتــم
االت ـف ــاق مـعـهــا لــاس ـت ـفــادة من
هذه المياه.
وأش ــار إلــى أنــه ال يتم إهــدار
أو هدر هذه المياه نهائيا ،وفي
ال ـح ــاالت ال ـطــارئــة أو ال ـحــاالت
ال ـ ـق ـ ـصـ ــوى ع ـ ـنـ ــد عـ ـ ـ ــدم ح ــاج ــة
الجهات المستفيدة لتلك المياه
خ ـص ــوص ــا ف ــي فـ ـت ــرة ال ـش ـت ــاء،

ت ـن ـق ــل الـ ـكـ ـمـ ـي ــات الـ ـ ــزائـ ـ ــدة مــن
المياه المعالجة إلى المحميات
الصناعية أو محميات الطيور،
ومحمية صباح األحمد ،وباقي
الـ ـمـ ـحـ ـمـ ـي ــات ال ـ ـم ـ ــوج ـ ــودة فــي
ال ـكــويــت ،وإل ــى اآلن ل ــم يسجل
أن تم تحويل المياه المعالجة
الفائضة إلى البحر.

الخطة الخمسية
وأش ـ ــار إل ــى أن ــه ف ــي الـقــريــب
ووفقا للخطة الخمسية القادمة
ستكون هناك مشاريع تطوير
ل ـم ـن ـظــومــة الـ ـص ــرف ال ـص ـحــي،

المدن الجديدة
غير المرتبطة بالشبكة
والمحطات المتنقلة
أوضح بوالبنات أن «هناك بعض
المناطق السكنية الجديدة التي لم
يـتــم ر ب ــط شبكتها بشبكة ا لـصــرف
الصحي الرئيسية مثل غرب عبدالله
المبارك ،وجنوب عبدالله المبارك،
وم ــديـ ـن ــة صـ ـب ــاح األحـ ـ ـم ـ ــد ،وهـ ـن ــاك
عمليات معالجة لمياه الصرف لتلك
المناطق عن طريق محطات المعالجة
المتنقلة ،ويتم تمديد أنابيب اليصال
تلك المياه إلــى أق ــرب خ ــزان ونقلها
للجهة المستفيدة ،وإذا تعذر تمديد
تلك األنابيب ألي سبب كان تستخدم
الصهاريج لنقل المياه».

أحد أحواض معالجة مياه الصرف الصحي في الصليبية

مركز العجيري :الكويت تشهد
ً
غدا أطول نهار في الخليج

«التأهيل والتقويم» :اعتماد مخطط
مزرعة العالج بالعمل ومراحل تنفيذه

لتلبية احتياجات مشاريع األمن
الغذائي من المياه ،والتوسع في
إنشاء محطات معالجة كبيرة
س ـت ـك ــون فـ ــي جـ ـن ــوب وش ـم ــال
الكويت.
وبين أن أحد هذه المشاريع
س ـي ـكــون م ـح ـطــة «ت ـن ـق ـيــة كـبــد»
المتوقع ا لـبــدء بإنشائها بعد
 5س ـن ــوات ب ـق ــدرة اسـتـيـعــابـيــة
«م ـل ـي ــون م ـتــر م ـك ـعــب يــوم ـيــا»،
وستكون أكبر محطة في الشرق
األوس ــط إلن ـتــاج مـيــاه معالجة
قريبة من الرباعي.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــن ض ـم ــن
مـشــاريــع ال ـ ــوزارة المستقبلية
مشاريع توسعة محطة «تنقية
ال ــوف ــرة» ،وزي ـ ــادة انـتــاجـهــا من
 5آالف مـتــر مكعب ليصل إ لــى
 60أل ــف مـتــر مـكـعــب ،وسيكون
أحــد الـمـشــاريــع الــداعـمــة لألمن
ال ـغ ــذائ ــي ك ــذل ــك ،وه ـن ــاك أيـضــا
مـ ـش ــروع ت ـطــويــر خ ــط رئـيـســي
ث ــال ــث ل ـن ـقــل ال ـم ـي ــاه ل ـل ـم ــزارع،
ولتغطية زيادة الطلب عليها.

م .علي بوالبنات

وبين أن الوزارة تنتج حاليا
مــا يـقــارب المليون متر مكعب
من المياه المعالجة ،كاشفا أن
اسـتــراتـيـجـيــة ق ـطــاع الـهـنــدســة
ال ـص ـح ـيــة ف ــي وزارة األش ـغ ــال
حـ ـت ــى  2045س ـت ــر ف ــع ك ـم ـيــات
المياه المعالجة إلى مليونين
و 500ألف متر مكعب من مياه
ال ـصــرف يــومـيــا ،وه ـنــاك هيكل
وخطة واستراتيجية واضحة
لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ جـ ـمـ ـي ــع الـ ـمـ ـش ــاري ــع
المرتبطة بخطة التنمية.

جنوب المطالع
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح بـ ـ ــوال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــات أن
«األش ـغــال» بــدأت طــرح مشروع
«م ـ ـح ـ ـطـ ــة جـ ـ ـن ـ ــوب ال ـ ـم ـ ـطـ ــاع»،
وحاليا تمت الموافقة على طرح
المناقصة وارسـ ــال الـعـطــاء ات
مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـ ـمـ ــركـ ــزي
لـ ـلـ ـمـ ـن ــاقـ ـص ــات إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
ل ــدراس ـت ـه ــا ل ـتــأه ـيــل ال ـشــركــات
الـعــالـمـيــة ،وج ــار دراس ـت ـهــا من
قبل لجنة متخصصة فــي هذا
المجال.

خطط لرفع
معدالت
اإلنتاج إلى
مليونين
و 500ألف متر
ً
مكعب يوميا

«إصالح البلدي» :إحالة تعديل أوضاع
موظفي الملكية العقارية لـ «التنفيذي»

يمتد  14ساعة ودقيقتين ...والشمس في أقصى ارتفاع لها
أف ـ ــاد م ــرك ــز ال ـع ـج ـيــري ال ـع ـل ـمــي بـ ــأن ال ـكــويــت
ستشهد غــدا أط ــول عــدد ســاعــات للنهار هذه
الـسـنــة فــي منطقة الـخـلـيــج ،بــواقــع  14ساعة
ودق ـي ـق ـت ـي ــن ،م ـق ــاب ــل  9س ــاع ــات و58
دقيقة لليل.
وقـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
الـ ـع ــام ــة فـ ــي الـ ـم ــرك ــز خــالــد
الـجـمـعــان ،لـ ـ «ك ــون ــا» ،إن ذلــك
ع ــائ ــد إل ــى ال ـمــوق ــع ال ـج ـغــرافــي لـلـكــويــت
فــي ال ـطــرف الـشـمــالــي للخليج ال ـعــربــي« ،وكـلـمــا
ك ــان االت ـج ــاه ش ـمــاال ازداد ع ــدد ســاعــات الـنـهــار
وصـ ــوال إل ــى ال ـق ـطــب ال ـش ـمــالــي الـ ــذي يـبـلــغ عــدد
ساعات نهاره  6أشهر متواصلة» ،مضيفا أن هذا
الحدث يتكرر سنويا بسبب حركة أشعة الشمس
ظاهريا وبلوغها أقصى مدى لها في نصف الكرة

الشمالي .وأوضــح الجمعان أن تأثير هذا األمر
ينحصر فــي عــامــل ال ـحــرارة الـتــي تشتد هذه
الـفـتــرة مــن كــل ع ــام ،مضيفا أن مــن العوامل
الرئيسية الرتفاع درجات الحرارة
في هذه الفترة ارتفاع زاوية
س ـ ـقـ ــوط أش ـ ـعـ ــة الـ ـشـ ـم ــس،
ال ـتــي ت ـكــون شـبــه عـمــوديــة
على المنطقة ،وتحديدا في
الكويت ،إضافة إلى ازدياد عدد ساعات النهار أو
«عدد ساعات التسخين».
وأش ــار إلــى أن الشمس فــي أقصى ارتـفــاع لها
بالكويت هذه األيــام ،ويتزامن ذلك مع طول عدد
ساعات النهار وقصر الليل في السنة ،مبينا أن
الزاوية ستبدأ بالتراجع تدريجيا اعتبارا من 5
يوليو المقبل.

ً
العجمي متوسطا أعضاء الفريق المنفذ للمشروع
صرح مدير إدارة التأهيل والتقويم بوزارة االوقاف والشؤون
االســام ـيــة د .نــاصــر الـعـجـمــي ب ــأن إدارة الـتــأهـيــل والـتـقــويــم،
بالتعاون والشراكة مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية،
وبناء على البروتوكول الموقع بينهما ،بدأت التجهيز واالعداد
لتنفيذ مشروع مزرعة العالج بالعمل ،حيث قامت هيئة الزراعة
مـشـكــورة بتحديد ارض بمساحة  20أل ــف مـتــر مــربــع إلقــامــة
ً
المشروع ،ودعما من األمانة العامة لألوقاف ،وذلك بالتنسيق
مع كل الجهات المشاركة إلنجاز المشروع الحيوي.
وعقد العجمي اجتماعا مع أعضاء فريق عمل تنفيذ «مشروع
المحمية البيئية التطوعية  -مزرعة العالج بالعمل» المكلفين
من المهندسين من إدارة الخدمات العامة والمكتب االستشاري
العتماد المخطط الخاص بمشروع المحمية البيئية التطوعية،
وال ـبــدء بتنفيذ الـمـشــروع ال ــذي يشمل الـمـحـمـيــات الــزراعـيــة،
وأحواض انتاج األسماك ،والمسطحات الخضراء المجهزة دعما
لتحقيق أهدافه وغاياته.
واوضح ان هذا المشروع هو برنامج عالجي عالمي يخدم
فئة المتعافين من اإلدم ــان من خــال برنامج العالج بالعمل
بالتعاون مع اخصائيين نفسيين واجتماعيين؛ لتقويم السلوك
اإلنساني ،ويتمثل في توفير بيوت زراعية محمية يقضي فيها
النزيل وقته بطريقة منظمة ومبرمجة ويحقق فيها اهدافا
تدريجية محددة وفق خطة العالج من خالل البرنامج المعد
لهم لضمان استمرارية التعافي من اإلدمان.

«تعاونية الجهراء» تطلق تخفيضات
يونيو في األسواق المركزية اليوم
أع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــن رئ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس ل ـ ـج ـ ـنـ ــة
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــريـ ــات ف ـ ــي ج ـم ـع ـيــة
الـ ـجـ ـه ــراء ال ـت ـع ــاون ـي ــة أح ـمــد
الشمري ان تخفيضات يونيو
 2022ستنطلق فــي األس ــواق
المركزية اليوم وتستمر حتى
 24الجاري بالتعاون مع كبرى
الشركات الـمــوردة لألصناف
ذات ال ـ ـ ـمـ ـ ــاركـ ـ ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة
ً
والمحلية ،الفـتــا إلــى أن هذه
ال ـت ـخ ـف ـي ـض ــات تـ ــأتـ ــي ضـمــن
الخطة التسويقية المنبثقة
ع ـ ــن اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة م ـج ـلــس
اإلدارة الهادفة إلى النهوض
بالمبيعات وتخفيف األعباء
المالية عن أهالي المنطقة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـشـ ـ ـمـ ـ ــري ،فــي
ت ـصــريــح ،أن ع ــدد األص ـن ــاف
ال ـم ـش ـم ــول ــة بــال ـت ـخ ـف ـي ـضــات
ً
ت ـ ـت ـ ـجـ ــاوز  250صـ ـنـ ـف ــا ب ـيــن
غـ ــذائـ ــي واسـ ـتـ ـه ــاك ــي حـيــث
ت ــم اخ ـت ـي ــاره ــا ح ـس ــب إق ـب ــال
رواد الجمعية والمساهمين،
وت ـص ــل نـسـبــة الـتـخـفـيـضــات
على السلع إلى  50في المئة،
ً
الفتا إلى أنه تم إبــاغ جميع
مديري األسواق بأن األولوية
في االستفادة من التخفيضات
للمساهمين ورواد الجمعية.
وبينما ذكر أن جميع السلع

أحمد الشمري

ال ـم ـش ـم ــول ــة بــال ـت ـخ ـف ـي ـضــات
مـتــوفــرة ط ــوال فـتــرة الـعــرض
ً
دون نـ ـقـ ـص ــان ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مــن
مـبــدأ الـمـصــداقـيــة فــي تنظيم
ً
المهرجانات والعروض ،الفتا
إلى أن مجلس اإلدارة حريص
ع ـلــى تـنـفـيــذ االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الخاصة بخدمة المساهمين
والمستهلكين على كل الصعد
والجوانب الخدماتية ،كشف
أن م ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراوات
ً
والـ ـف ــاكـ ـه ــة ي ـ ـقـ ــام أس ـب ــوع ـي ــا
ك ــل ي ــوم اث ـن ـيــن ف ــي األسـ ــواق
الـمــركــزيــة بــأس ـعــار مناسبة،
وفي متناول الجميع.

جانب من اجتماع لجنة التطوير واإلصالح
أحالت لجنة اإلصالح والتطوير في المجلس
ال ـب ـل ــدي ال ـط ـلــب ال ـم ـق ــدم ب ـش ــأن ت ـعــديــل أوضـ ــاع
الموظفين الكويتيين في إدارة الملكية العقارية
في البلدية إلى الجهاز التنفيذي لمخاطبة قطاع
المالية واإلداريـ ــة مــن أجــل الـتــواصــل مــع ديــوان
الخدمة المدنية.
وأجلت اللجنة برئاسة م .عبداللطيف الدعي
الكتاب المقدم من رئيس المجلس البلدي السابق
أســامــة العتيبي بـشــأن م ـبــادرة م ـشــروع كاظمة
لحين دعوة إدارة تنمية المشاريع ،فيما أحالت

إلى الجهاز التنفيذي الكتاب المقدم بشأن تطوير
نفق دروازة العبدالرزاق.
كما أحالت اللجنة الطلب المقدم من األمانة
ا ل ـعــا مــة للمجلس األ ع ـل ــى للتخطيط والتنمية
بـشــأن طلب اجتماع مناقشة معوقات مشاريع
خطة التنمية لمعرفة المعوقات إن وجــدت ،كما
أجلت الطلب بشأن التعاقد مع الشركات الشبابية
ً
لتغطية جـلـســات الـبـلــدي إعــام ـيــا لحين دعــوة
وزارة المالية.
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محليات

اليعقوب :أبناؤنا قادة المستقبل وأملنا فيهم كبير
فهد الرمضان

واصل طلبة الصف الثاني
ع ـشــر أداء ا خ ـت ـب ــارات نـهــا يــة
ا ل ـعــام ا ل ــدرا س ــي 2022/2021
أمـ ـ ـ ــس ،حـ ـي ــث اخـ ـتـ ـب ــر ط ـل ـبــة
ال ـ ـق ـ ـسـ ــم الـ ـعـ ـلـ ـم ــي فـ ـ ــي مـ ـ ــادة
ا ل ـف ـيــز يــاء فـيـمــا ا خـتـبــر طلبة
األدب ـ ـ ــي ف ــي مـ ـ ــادة ال ـف ـل ـس ـفــة،
والتعليم ا لــد يـنــي فــي النحو
والصرف.

م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،تـ ـفـ ـق ــد وك ـي ــل
و ز ا ر ة ا لـ ـ ـت ـ ــر بـ ـ ـي ـ ــة د  .ع ـل ــي
ال ـي ـع ـق ــوب لـ ـج ــان اخ ـت ـب ــارات
الثانوية العامة ،أمس ،حيث
قام بزيارة عدد من المدارس
لالطالع على سير العمل في
اللجان.
وك ـش ـفــت م ـص ــادر تــربــويــة
م ـط ـل ـع ــة ،لـ ـ ـ «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،أن

اليعقوب خالل تفقده إحدى لجان االختبارات أمس

الــوكـيــل الـيـعـقــوب ت ـجــول في
عـ ــدد م ــن ال ـل ـج ــان ف ــي نـهــايــة
وق ـ ــت االمـ ـتـ ـح ــان ،الفـ ـت ــة إل ــى
ً
أ ن ـ ـ ــه ك ـ ـ ــان را ض ـ ـ ـيـ ـ ــا ع ـ ــن أداء
اإلدارات ا ل ـمــدر س ـيــة و حـســن
تعاملها مع الطلبة أثناء عقد
االختبارات.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إل ــى
أن ال ـي ـع ـقــوب خــاطــب الـطـلـبــة
ب ـ ـقـ ــولـ ــه« :ش ـ ـ ـ ــدو حـ ـيـ ـلـ ـك ــم مــا
بـقــي إال الـقـلـيــل ،وتـخـلـصــون
وتتخرجون وترفعون رؤوس
أ هــا لـيـكــم ،فــأ مـلـنــا فـيـكــم كبير
وأنتم قادة المستقبل».
وكـ ـش ــف ع ـ ــدد مـ ــن ال ـط ـل ـبــة
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» أن ـه ــم واج ـه ــوا
بعض الصعوبة فــي اختبار
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــزيـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ل ـ ـ ــم ي ـك ــن
بمستوى االختبارات السابقة
التي كانت توصف بالسهلة
وا لـمـبــا شــرة و ت ـعــودوا عليها
خالل االسبوع األول ،الفتين
إلى أن االختبار تضمن بعض
االسئلة التي تتطلب مهارات
خ ــاص ــة لـ ــدى ال ـط ــال ــب ،حـيــث
وصف بعض الطلبة االختبار
بالصعب جدا.
و ق ـ ــال ا ل ـط ـل ـبــة إن ا خ ـت ـبــار

جانب من الطلبة أثناء تأديتهم االختبارات أمس
الـفـلـسـفــة ك ــان ف ــي الـمـسـتــوى
ال ـم ـق ـبــول ،ول ــم ي ــواج ـه ــوا أي
صـ ـع ــوب ــة ف ـ ــي ح ـ ــل أس ـئ ـل ـت ــه،
ووص ـ ـفـ ــوه ب ــأن ــه «س ـ ـهـ ــاالت»،
ك ـ ـمـ ــا اب ـ ـ ـ ــدى طـ ـلـ ـب ــة ال ــديـ ـن ــي
ارت ـي ــاح ـه ــم الخ ـت ـب ــار ال ـن ـحــو
والصرف كذلك.
وف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق ،ذكـ ـ ـ ــرت
الـ ـم ــراقـ ـب ــة ال ـم ـق ـي ـم ــة ب ـل ـج ـنــة

«صيفي جامعة الكويت» ...أجواء ساخنة وازدحام مروري

«التطبيقي» و«الوطني» يوقعان اتفاقية تعاون

ً
• الدراسة انطلقت حضوريا بالطاقة الكاملة في مختلف ُّالكليات
• الحربي لـ ةديرجلا• :نطالب عمادة التسجيل بزيادة الشعب في الكليات األدبية
•

أحمد الشمري

وسط درجات الحرارة الساخنة ،انطلق
ال ـف ـص ــل ال ـ ــدراس ـ ــي ال ـص ـي ـفــي ف ــي ك ـل ـيــات
جامعة الكويت أمس بالدراسة الحضورية
وبالطاقة الكاملة ،الـتــزامــا بـقــرار مجلس
الجامعة الــذي صدر مؤخرا بالعودة إلى
ال ــدراس ــة الـتـقـلـيــديــة اع ـت ـبــارا م ــن الـفـصــل
الصيفي الحالي ،علما بأن أغلب الكليات
طبقت الدراسة الحضورية في خالل الفصل
الماضي ،في معظم المقررات الدراسية.
ورغــم االزدح ــام الـمــروري أمــام إشــارات
م ـ ــرور ش ـ ــوارع ك ـل ـيــات «ال ـ ـشـ ــداديـ ــة» ،فــإن
الطرق المؤدية إلــى مواقع دراســة الطلبة
ك ــان ــت س ــالـ ـك ــة دون عـ ــراق ـ ـيـ ــل ،وشـ ـه ــدت
ال ـجــام ـعــة حـ ـض ــورا طــاب ـيــا ف ــي مختلف
القاعات الدراسية في موقعي «الشدادية»
وال ـش ــوي ــخ ،وات ـس ـمــت األجـ ـ ــواء الــدراس ـيــة
بالهدوء النسبي.

األستاد :لتوظيف طلبة الهيئة وتأهيل كوادر للعمل بعد التخرج

وطالبت الجموع الطالبية في مختلف
الكليات األدب ـيــة بفتح الشعب الــدراسـيــة
المغلقة وتسجيلهم الستكمال جداولهم،
وخاصة فئة المتوقع تخرجهم.

الكليات األدبية
م ــن ج ــان ـب ــه ،ط ــال ــب رئ ـي ــس االت ـح ــاد
ال ــوط ـن ــي لـطـلـبــة جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت علي
ال ـح ــرب ــي ،عـ ـم ــادة ال ـق ـب ــول والـتـسـجـيــل،
ب ــزي ــادة الـشـعــب الــدراس ـيــة فــي مختلف
تـخـصـصــات الـجــامـعــة ،وخـصــوصــا في
الـكـلـيــات األدب ـي ــة مـثــل اآلداب والـعـلــوم
االجتماعية والتربية التي تعاني كثافة
طالبية كبيرة.
وقــال الحربي لـ «الجريدة» إن الفصل
ال ـص ـي ـفــي ي ـش ـهــد حـ ـض ــورا طــاب ـيــا في
مختلف الكليات منذ اليوم األول ،مشيرا
إل ــى أن الـجــامـعــة لــم تشهد أي ــة مشاكل
منذ بداية انطالقه ،خاصة بعد تطبيق

جانب من االزدحام المروري في موقع «الشدادية» (تصوير عبدالله الخلف)
قرار العودة إلى الدراسة التقليدية بكل
طاقتها.
وأشاد بجهود عمادة القبول والتسجيل
ومكاتب التسجيل في مختلف الكليات على

ثانوية الشرقية بنات سندس
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــردان أن ـ ـ ــه ت ـ ـمـ ــت ت ـه ـي ـئــة
لـجــان اال خـتـبــارات الستقبال
الطالبات ،مشيرة إلى أن سير
اال خ ـت ـبــارات تــم بشكل منظم
وفق النظم واللوائح المتبعة.
ومـ ــن ج ــان ـب ــه ،ذكـ ــر رئ ـيــس
لـ ـجـ ـن ــة ام ـ ـت ـ ـحـ ــانـ ــات ث ــان ــوي ــة
الـ ـ ــراعـ ـ ــي الـ ـنـ ـمـ ـي ــري ل ـل ـب ـن ـيــن

ن ــا ص ــر ا ل ـن ـع ـم ــه أن م ـج ـمــوع
لجان االختبارات بالمدرسة
بـلــغ  4ل ـجــان رئـيـسـيــة ،وبـلــغ
ع ـ ــدد ا ل ـط ـل ـب ــة  75ط ــا ل ـب ــا مــن
القسم األدبي ،و 70طالبا من
ا لـقـســم ا لـعـلـمــي ،و 187طالب
م ـن ــازل م ــن الـقـسـمـيــن األدب ــي
والعلمي.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع

تجاوبهم مع مطالب االتحاد في السماح
لهم بتسجيل الطلبة ،متمنيا احتواء كل
أعداد الطلبة الذين يرغبون في استكمال
جداولهم الدراسية خالل هذا الفصل.

وقعت الهيئة العامة لتعليم التطبيقي وا لـتــدر يــب اتفاقية
تعاون مع بنك الكويت الوطني لتوطيد أطر الشراكة والتعاون
فيما بينهما من خالل تدريب وتوظيف طلبة الهيئة.
وقال نائب المدير العام للخدمات األكاديمية المساندة نائب
المدير العام للتخطيط والتنمية باإلنابة د .جاسم األستاد،
إن مبادرة البنك تأتي في إطار توحيد الجهود والتنسيق مع
الجهات المعنية لتحقيق رؤية الكويت المستقبلية ،باإلضافة
إ لــى األ ه ــداف االستراتيجية التنموية للهيئة ،و عـلــى رأسها
إعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة ذات كفاء ة عالية لسد
احتياجات سوق العمل بمختلف قطاعاته.
وذك ــر األس ـتــاد أن الهيئة والـبـنــك يتطلعان مــن خ ــال هــذه
االتفاقية إلى تمكين الشباب في مسيرتهم العلمية والعملية،
وبث روح المسؤولية والحماسة في نفوسهم ،والتي من شأنها
أن تعالج الكثير من التحديات التي يمرون بها ،وبالتالي تصبح
مشاركتهم فاعلة في دفع عجلة التنمية االقتصادية.
وأ فــاد بأن الجهود بين الطرفين توحدت في تدشين أول
م ـبــادرة ،وا لـتــي تنص على توظيف طلبة و مـتــدر بــي الهيئة
خــال ا لــدرا ســة لكسب ا لـخـبــرة العملية نظير مـكــا فــأة مادية
سيساهم بـعــد ا لـتـخــرج في
مـجــز يــة ،و ه ــذا ا لـتــدر يــب العملي ً
الـبـحــث عــن وظـيـفــة الئ ـقــة ،وخ ــاص ــة ل ــدى ال ـمــؤس ـســات الـتــي
تشترط وجود خبرة سابقة.
وأض ــاف أن فتح بــاب التقديم للطلبة والـمـقــابــات سيكون
ً
اعتبارا من  26حتى  30الجاري وفق الشروط المتفق عليها.

خالد الصالح :نعتز بكفاءة منتسبينا في تنفيذ العمليات العسكرية

رئاسة األركان تعتمد ترقية  2500عسكري من ضباط الصف واألفراد
•

محمد الشرهان

أعلنت رئاسة األركان العامة للجيش أنها اعتمدت
كشوف الترقية لضباط الصف واألفراد وشملت 2500
ً
عسكري مــن مختلف الــرتــب اسـتـكـمــاال منها لحركة
الترقيات التي تم اعتمادها للضباط.
وقالت رئاسة األركــان في بيان صحافي أمــس ،إن ذلك
ً
يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية للقيادة السياسية ،التي
تعكس مــدى ما يتمتع به منتسبو الجيش الكويتي من
مكانة ،وما يحظون به من رعاية واهتمام مباشر من سمو
أمير البالد القائد األعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف
األحمد ،وسمو ولي العهد األمين الشيخ مشعل األحمد.
ً
أيضا ً
بناء على تعليمات نائب
وأشارت إلى أن ذلك يأتي
رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الــدفــاع الشيخ طــال الخالد
ومتابعة رئيس األركان الفريق الركن خالد الصالح.
فــي م ـجــال آخ ــر ق ــام رئ ـيــس األركـ ــان الـعــامــة للجيش
صباح أمس األول بزيارة لكلية «مبارك العبدالله» للقيادة
ً
واألركان المشتركة حضر خاللها إيجازا للتمرين النهائي
المشترك لدورة القيادة واألركان الـ.26
وأع ــرب الصالح عقب الــزيــارة عن فخره واع ـتــزازه بما

الصالح يتابع اإليجاز العملي
عال للمشاركين في التخطيط
شاهده من كفاءة ومستوى ٍ
ً
واإلتقان في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة ،متمنيا
ً
لهيئة التدريس بالكلية مزيدا من التقدم وللجيش الكويتي
الرقي تحت رايــة وقيادة سمو أمير البالد القائد األعلى
للقوات المسلحة الشيخ نواف األحمد وسمو نائب األمير
ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.
وأشـ ــاد بـعـمــل الـكـلـيــة ال ــدائ ــم عـلــى تـطــويــر الـمـنــاهــج
الدراسية بما يخدم العملية التعليمية ،إضافة إلى دورها

َّ
«المهندسين» :توصيف الوظائف قلص
قوائم المنتظرين بـ «الخدمة المدنية»

فــي لعبة ال ـحــرب مـمــا يـســاعــد بشكل مـبــاشــر عـلــى فهم
وممارسة العقيدة القتالية بالجيش الكويتي لتطبيقها
في العمليات المشتركة .كما شاهد خالل جولته مراحل
ومجريات تنفيذ العمليات المشتركة التي قام بتنفيذها
الطالب بمشاركة ضباط من الدول الشقيقة والصديقة.
ح ـض ــر ال ـت ـم ــري ــن عـ ــدد م ــن أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس ال ــدف ــاع
الـعـسـكــري وك ـبــار الـضـبــاط ال ـقــادة بالجيش وع ــدد من
ضباط كلية مبارك العبد الله للقيادة واألركان المشتركة.

عمومية الجمعية اعتمدت باإلجماع التقريرين المالي واإلداري
ا عـتـمــدت الجمعية العمومية
ال ـع ــادي ــة لـجـمـعـيــة الـمـهـنــدسـيــن
الكويتية تـقــر يــر مجلس اإلدارة
ا لـ ـم ــا ل ــي واإلداري لـ ـع ــام 2021
باالجماع كما فوضت إلى مجلس
اإلدارة اخ ـت ـي ــار ال ـم ــدق ــق لـلـعــام
الـحــالــي  2022وتـحــديــد اتـعــابــه،
وذلـ ـ ــك ب ـح ـض ــور م ـم ـث ـلــي وزارة
الشؤون االجتماعية.
وق ــال رئـيــس الجمعية فيصل
العتل خالل االجتماع :إن الجمعية
ورغــم المرحلة االنتقالية في عام
 2021قامت بتقديم أفضل ما يمكن
ً
تـقــديـمــه ،مــوض ـحــا أن المهندس
الـ ـك ــويـ ـت ــي كـ ـ ــان فـ ــي صـ ـل ــب عـمــل
الجمعية حيث شهد العام الماضي

ً
ً
اهـتـمــامــا ك ـب ـيــرا م ــن قـبــل مجلس
االدارة بمتابعة شؤون المهندسين
الكويتيين في مختلف الوزارات.
وأ كـ ـ ـ ـ ــد أن ا لـ ـ ـت ـ ــوا ص ـ ــل م ــع
قـيــادات القطاع النفطي حقق
ً
كثيرا من الطموحات فارتفعت
نـ ـس ــب ت ـع ـي ـي ــن ال ـم ـه ـن ــدس ـي ــن
ال ـكــوي ـت ـيـيــن ف ــي ه ــذا ال ـق ـطــاع،
مضيفا « تـ ُ
ـواصـلـنــا مــع د يــوان
الخدمة وتقديم وصف وظيفي
للتخصصات الهندسية التي
لــم يـكــن لـهــا سـبـيــل للتوظيف
كــال ـه ـنــدســة ال ـص ـنــاعــة ســاهــم
في تقليص أعداد المهندسين
المنتظرين لـقــوا ئــم التوظيف
في الديوان».

وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن «ال ـك ـث ـي ــر مــن
الجهات الحكومية باتت اليوم تقدم
لـلــديــوان االحـتـيــاجــات الهندسية
ً
فيها ،وشهدنا تطورا في سياسة
التعيين من قبل الديوان الذي أخذ
ببعض مقترحاتنا ومبادراتنا»،
ً
مـ ــؤكـ ــدا أن ال ـع ـم ــل ج ـ ــار لـتـنـفـيــذ
مـ ـ ـب ـ ــادرة ع ـم ــل ال ـم ـه ـنــدس ـيــن فــي
سلك التدريس بعد تلقي عشرات
الرغبات من المهندسين ،السيما
أن ك ــادر الـمــدرسـيــن مجز ويمكن
االستفادة منه.
وقـ ـ ــال ال ـع ـت ــل إن اال ـج ـم ـع ـيــة
استمرت في العمل على تطوير
لــوائــح ال ـب ـنــاء وأن ـظ ـمــة مــزاولــة
المهنة مــع اإلخ ــوة فــي البلدية

جانب من عمومية «المهندسين»
وال ـم ـج ـل ــس ال ـب ـل ــدي لـتــوسـيــع
ف ـ ـ ـ ـ ــرص ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل لـ ـلـ ـمـ ـهـ ـن ــدس
ال ـكــوي ـتــي ال ــراغ ــب ف ــي ال ـق ـطــاع
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا« :ف ـت ـح ـن ــا
المجال النطالق عمل المهندس

حمد العبدلي

أعلن رئيس االتحاد الوطني لطلبة الكويت
 فــرع المملكة المتحدة عبدالعزيز الشمريموافقة المكتب الثقافي الكويتي بلندن على
تشكيل لجنة مشتركة بين االتحاد والمكتب،
لتسهيل عملية التواصل مع المكتب الثقافي
لحل المشاكل والصعوبات التي تواجه الطلبة.
وأوض ــح الشمري ،فــي تصريح أمــس« ،ان
تشكيل مـثــل ه ــذه الـلـجــان يــأتــي حــرصــا من
االت ـحــاد على تعزيز الـلـقــاء ات الــدوريــة بين
الطرفين ،بغية تقديم أفضل الخدمات التي
تهم طالبنا ،إضافة الى التباحث الدوري في
كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات التي
تـهــم إخــوان ـنــا الـطـلـبــة وأخــوات ـنــا الـطــالـبــات،
وابـتـكــار الـحـلــول وتــذلـيــل الـعـقـبــات الـتــي قد
تواجههم».
وتضم اللجنة المشتركة الملحق الثقاقي
د .عبدالله المشعل ،وأمين سر االتحاد بدر
ال ـع ــاط ــي ،ون ــائ ــب رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد ل ـشــؤون
المكتب عبدالمحسن المري.

مصرع مواطن وبدون
في حادثي مرور منفصلين
•

ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ع ـ ـلـ ــى ال ـس ــاح ـت ـي ــن
االقليمية والعربية وعدنا بقوة
الـ ــى األمـ ــانـ ــة ال ـع ــام ــة لــات ـحــاد
ال ـه ـنــدســي الـخـلـيـجــي ولـجــانــه
المختلفة».

جاسم األستاد

لجنة من «اتحاد بريطانيا»
و«الثقافي» لحل مشاكل الطلبة
•

الصالح مع قيادات كلية «مبارك العبدالله» للقيادة
واألركان والضباط المشاركين في التمرين

في تأهيل الضباط القادة لتسلم زمام القيادة وتدريبهم
عـلــى التفكير المنطقي وا لـتـحـلـيــل المبني عـلــى ا لــد قــة
والمرونة والقدرة والمعرفة باألمور القيادية.
واستمع خالل الزيارة إلى إيجاز مفصل عن مراحل
الـتـمــريــن م ــن خ ــال الـعـمـلـيــات ال ـتــي يـنـفــذهــا الـضـبــاط
ال ـم ـشــاركــون ف ــي الـتـمــريــن م ــن إعـ ــداد خـطــط الـعـمـلـيــات
المشتركة وفق السيناريو واألعمال المتوقعة التي يتم
تنفيذها باستخدام الوسائل التكنولوجية المتخصصة

االخ ـت ـب ــارات تـسـيــر بـســاســة
وب ـش ـك ــل م ـن ـظــم وع ـل ــى أك ـمــل
وج ـ ـ ـ ــه ،داع ـ ـ ـيـ ـ ــا الـ ـطـ ـلـ ـب ــة إلـ ــى
االب ـت ـعــاد ع ــن جـمـيــع وســائــل
الغش ،حتى ال يتم حرمانهم
مــن جميع اال خـتـبــارات وذ لــك
حـ ـ ـس ـ ــب الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــم وال ـ ـ ـلـ ـ ــوائـ ـ ــح
المتبعة.

محمد الشرهان

لقي مواطن بالعقد الثالث من عمره وشخص من غير محددي الجنسية
(البدون) مصرعهما مساء امس االول ،جراء حادثي مرور منفصلين ،وقع
االول على طريق االرتال ،واآلخر على طريق اسطبالت الجهراء.
وفي تفاصيل الحادث االول ،قال مدير إدارة العالقات العامة واالعالم
بقوة االطفاء العام العقيد محمد الغريب ،ان غرفة عمليات قوة االطفاء
العام تلقت بالغا مساء امس االول يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق
االرتال بين مركبة وجمل ،مشيرا الى انه فور تلقي البالغ تم توجيه مركز
إطفاء الجهراء الحرفي الى موقع البالغ.
وأضاف الغريب ان رجال االطفاء فور وصولهم تبين لهم أن الحادث
عبارة عن اصطدام مركبة بقيادة مواطن بجمل سائب ،الفتا الى أنهم عملوا
على انتشال جثة المواطن وتسليمها لرجال األدلة الجنائية ،تمهيدا لنقلها
الى إدارة الطب الشرعي.
وعن الحادث اآلخر ،ذكر الغريب أن غرفة عمليات قوة االطفاء العام تلقت
بالغا مساء امس االول يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق اسطبالت
الجهراء ،مؤكدا أنه فور تلقي البالغ تم تحريم مركز إطفاء الجهراء إلى
موقع البالغ.
ولفت إلى أن رجال االطفاء فور وصولهم تبين لهم ان الحادث عبارة عن
اصطدام مركبة بشاحنة مما أدى الى إصابة قائد المركبة بجروح بليغة
ّ
فأخرجوه وسلموه إلى فنيي الطوارئ الطبية الذين نقلوه إلى مستشفى
الجهراء ،إال أنه توفي فور وصوله متأثرا بجراحه.

دوام مكتبة الطالب
ً
حتى  1:15ظهرا
أ ع ـل ـن ــت ادارة مـكـتـبــة
ال ـط ــال ــب ال ـجــام ـعــي فـتــح
ابوابها يوميا الستقبال
الـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـصـ ــل
ال ـ ــدراس ـ ــي ال ـص ـي ـف ــي مــن
ا لـســا عــة  8صباحا حتى
 1.15ظهرا.
ود ع ـ ـ ـ ـ ــت االدارة ف ــي
بـ ـي ــان ص ـح ــاف ــي ال ـط ـل ـبــة
الـ ـ ــى الـ ـتـ ــأكـ ــد م ـ ــن ص ـحــة
عـنــوان ا لـكـتــاب والطبعة
والـ ـ ـم ـ ــؤل ـ ــف ق ـ ـبـ ــل ات ـ ـمـ ــام
عـ ـمـ ـلـ ـي ــة الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــراء« ،ف ـ ــا
ي ـ ـ ــو ج ـ ـ ــد ا س ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدال او
استرجاع للكتب المبيعة
مـ ــا لـ ــم يـ ـك ــن الـ ـخـ ـط ــأ مــن
ا ل ـم ـك ـت ـبــة» ،م ـش ــددة على
ضـ ــرورة االل ـت ــزام بـشــراء
ك ـتــب الـ ـج ــدول ال ــدراس ــي
مـ ـ ـ ــع اح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــار ال ـ ـهـ ــويـ ــة
الجامعية.
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السعدون من اعتصام جوهر :وقفتنا انتصار للدستور

majles@aljarida●com

نافذة نيابية

أكد أمام حضور أول اعتصامات الدواوين أن الخالد يريد تمرير الميزانية بال تقارير لجان!
ً
الغانم :شكرا للقيادة السياسية
وكل من ساهم في إقرار منحة المتقاعدين
• الطريجي :أشكر جميع المساهمين في ترجمة التوجيهات السامية
• الصالح :خطوة أولى في سبيل إنصاف المتقاعدين

جانب من الحضور بديوان جوهر

فهد تركي

لن يستطيع
أي طرف
من األطراف
الطارئة التعدي
على الدستور
بوجود الشعب
الكويتي
واالعتصامات
ستستمر
تفويض غير
مسبوق لوزير
تم من خالله
سلق قوانين
كان آخرها
ما حدث
في الجلسة
األخيرة
الشعب
مستنفر
والرسالة
للعالم كله
واعتصامنا
ً
يـأتي تضامنا
مع الذين
دافعوا عن
المال العام
وتصدوا
للفساد
رئيس الحكومة
المستقيلة
يسعى
للتصويت
على ميزانية
بالمليارات
في سابقة
خطيرة ...لماذا
ال يترك األمر
للحكومة
الجديدة؟

ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي وص ــل فـيــه ع ــدد ال ـنــواب
المعتصمين في مجلس األمة إلى  22نائبا،
انطلقت ،امــس االول ،اول االعتصامات التي
دعا اليها النواب المعتصمون ،من الدواوين
ً
ابتداء من اعتصام ديوان النائب حسن جوهر،
وال ـ ــذي ام ـت ــد ســاع ـت ـيــن ،م ــن ال ـتــاس ـعــة حتى
الحادية عشرة مساء ،وسط حضور كبير من
المواطنين رجــاال ونـســاء ،تقدمهم النائبان
ال ـســاب ـقــان أح ـمــد ال ـشــري ـعــان وول ـي ــد ال ـجــري
وناشطون سياسيون.
وتحدث رئيس مجلس األمة األسبق أحمد
الـسـعــدون مــن دي ــوان جــوهــر ،مــؤكــدا أن هــذا
االعتصام الــذي ينطلق مــن دواوي ــن الكويت
ً
يأتي تضامنا مع الذين انتصروا للدستور،
وأبــوا إال أن يبروا بقسمهم ،وإيصال رسالة
بعدم المساس بالدستور.
واعتبر السعدون أن اعتصام الـنــواب في
المجلس تاريخي وغير مسبوق ،الفتا إلى
أنــه يــأتــي فــي وقــت وصــل فيه تعامل رئيس
الوزراء الحالي سمو الشيخ صباح الخالد مع
المجلس والشعب إلى مرحلة غير مسبوقة.
وكـشــف ان االعـتـصــام لــم يكن هــدفــه فقط
إيصال الرسالة إلى الشعب الكويتي ،فالشعب
كله مستنفر ،لكن الرسالة للعالم أجمع ،مؤكدا
ً
أنه جاء تضامنا مع الذين انتصروا للدستور،
ودافعوا عن المال العام ،وتصدوا للفساد.
وتابع «عندما تنادى الشعب في ديسمبر
 2020وج ـ ــاء ب ـع ــدد م ــن الـ ـن ــواب الـمــؤمـنـيــن
ب ـم ـس ــؤول ـي ـت ـه ــم فـ ــي ال ـ ــدف ـ ــاع عـ ــن ال ــدس ـت ــور
ض ــرب الـشـعــب أروع االمـثـلــة فــي ال ــدف ــاع عن
الدستور والديموقراطية ،ومحاربة الفساد
والمفسدين» ،مؤكدا أن االعتصام سيستمر
وسيجد صداه.
ولـفــت إلــى أن ذلــك يــأتــي فــي ظــل محاولة
رئيس الحكومة المستقيلة وغيره عقد جلسة
للتصويت على الميزانيات بعشرات المليارات
في سابقة خطيرة ،متسائال :هل التصويت
على الميزانية من العاجل من االمور؟ و لماذا
لــم تترك االمــر الــى الحكومة الـجــديــدة لتقرر
ذلــك بــدال من الــذهــاب إلــى جلسة الميزانيات
مباشرة بال تقارير من لجان المجلس ،التي
لم تنته منها؟ ...فهذه ميزانية دولة.
واعتبر ذلك الفعل خطيئة ال تغتفر ،ليس
ذلــك فحسب ،بــل هـنــاك قضية خطيرة يجب
التوقف عندها ،وهي تفويض أحد الوزراء من
أجل سلق مجموعة من القوانين ،مع األسف،
وآخ ــره ــا مــا ح ــدث فــي الـجـلـســة األخ ـي ــرة من
تفويض ،معتقدا أن ذلك حدث غير مسبوق.

عبدالله الطريجي

وقال إن االعتصام النيابي في مجلس االمة
أكد لكل من يتابع هذا الحدث غير المسبوق
أنـ ــه ال م ـس ــاس ب ــال ــدس ـت ــور ب ـف ـضــل الـشـعــب
الكويتي الذي لم يرده جيش االحتالل العراقي
عن التمسك بالعهد والبيعة ،مؤكدا أن الشعب
الكويتي ملتزم بأنه ال للمساس بالدستور ،وال
يقبل بكل ممارسات رئيس الحكومة لاللتفاف
على مواده.
وشدد على أن الكويت تملك كل االمكانات
ال ـك ـف ـي ـلــة ب ـت ـن ـم ـيــة وإصـ ـ ــاح الـ ـبـ ـل ــد ،وت ـم ـلــك
المال وحرية التعبير وقــول الحق والـكــوادر
البشرية ،مشيرا الى ان رسالة الشعب الكويتي
لـلـمـعـتـصـمـيــن ف ــي ال ـم ـج ـلــس ه ــي ال ــوق ــوف
ً
تأييدا لهم في مسيرتهم للدفاع عن الدستور
ومقدرات البلد وحماية المال العام.
وتابع «إذا تخلى رئيس الوزراء عن منصبه
فسيستمر لتسيير ا لـعــا جــل مــن األ مـ ــور في
شؤون منصبه ،مو بكيفه يستقيل ويقعد في
البيت ،لكنه فضال عــن أنــه لــم يــأت بالعاجل
من االمور فقط تجاوز إلى ما نهاه الدستور
عـنــه مــن خ ــال اتـجــاهــه إل ــى الـتـصــويــت على
الميزانيات في جلسة من دون تقارير اللجان
المختصة».
وكشف السعدون أن الخالد لم يعترف بأنه
ارتكب خطيئة ووصل الى حالة غير مسبوقة
عندما أراد تحصين نفسه وعــدم مساء لته،
وأخطا في ذلك إذ كان يعتقد هو وحكومته
أنهم قادرون على تجاوز كتاب عدم التعاون،
لكنه ُصدم عندما بلغ عدد النواب المؤيدين

المناور ينضم إلى اعتصام النواب الساير :السعدونآخر رئيس
في وجدان أهل الكويت
أعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ـنـ ــائـ ــب أسـ ــامـ ــة
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاور انـ ـضـ ـم ــام ــه إل ــى
الـ ـن ــواب الـمـعـتـصـمـيــن في
م ـج ـلــس األمـ ـ ــة ،احـتـجــاجــا
على تعطيل الدستور.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاور ،ف ــي
ت ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــح« :مـ ـ ـ ـ ــا ن ـع ـي ـش ــه
ال ـي ــوم ه ــو فـ ــراغ دس ـتــوري
بـ ـك ــل م ـ ــا ت ـح ـم ـل ــه ال ـك ـل ـمــة
م ــن م ـع ـن ــى» ،م ــوض ـح ــا أن
«مـ ـ ـج ـ ــرد ت ـع ـط ـي ــل ال ـح ـي ــاة
ال ـن ـيــاب ـيــة بـ ـه ــذا األسـ ـل ــوب
هـ ـ ـ ـ ــو نـ ـ ـ ـس ـ ـ ــف لـ ـ ـل ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور
ن ـصــا وروحـ ـ ــا ،لــذلــك أعـلــن
انضمامي لزمالئي النواب
المعتصمين ،وعسى الله أن
يقضي بعد ذلك».

أسامة المناور

اعتبر النائب مهند الساير
الــرمــز أحـمــد ال ـس ـعــدونآخــر
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ف ـ ـ ــي وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان أهـ ــل
الكويت.
وقــال الساير ،في تغريدة
ل ـ ـ ــه ،إن « ث ـ ـبـ ــا تـ ــه درس ل ـكــل
سـ ـي ــاس ــي ،فـ ـ ـع ـن ــدم ــا ت ـب ــادل
ً
ال ـش ـعــب احـ ـت ــرام ــا بــاح ـتــرام
وتـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي مـ ـكـ ـتـ ـسـ ـب ــاتـ ـه ــم
ومؤسستهم التشريعية في
كل موقف تاريخي وشعبي
فأنت تستحق دون شك حب
ً
ال ـن ــاس وت ـق ــديــره ــم ،فـ ـشـكــرا
للشعب الكويتي».

جوهر يسأل عن جمعية «حماية البيئة»
وجــه الـنــائــب د .حسن جــوهــر س ــؤاال إلــى وزيــر
الـشــؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية وزير
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني مبارك
العرو ،بشأن اجتماع الجمعية العمومية وانتخابات
الجمعية الكويتية لحماية البيئة.
وق ـ ــال ج ــوه ــر ف ــي س ــؤال ــه« :أق ـي ـم ــت ف ــي تــاريــخ
 2019/10/2الجمعية العمومية وانتخابات الجمعية
الكويتية لحماية البيئة ،لذا يرجى إفادتي وتزويدي
ب ـصــورة ضــوئـيــة عــن مـحـضــر اج ـت ـمــاع الجمعية
الـعـمــومـيــة ،وتـقــريــر وزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
عــن االنتخابات التي تمت فــي الـتــاريــخ المذكور،
وبصورة ضوئية عن التقريرين المالي واإلداري
للجمعية منذ عــام  2012حتى تــاريــخ ورود هذا
الـســؤال ،والسيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة
الحالي ،وصــورة ضوئية عن مؤهالتهم العلمية
وش ـهــادات ـهــم ال ــدراس ـي ــة ،وه ــل مــن بينهم مــن هو
حــاصــل عـلــى ش ـهــادة اإلجـ ــازة الجامعية فــي علم
البيئة؟».
وطـلــب «كـشـفــا بــأسـمــاء جميع األع ـضــاء الــذيــن

ق ــال رئـيــس مـجـلــس األم ــة مـ ــرزوق ال ـغــانــم« :ن ـب ــارك إلخــوانـنــا
المتقاعدين نزول المنحة في حساباتهم» ،مضيفا« :تستاهلون كل
خير ،وشكرا للقيادة السياسية ولجميع من ساهم في إقرارها».
مــن جــانـبــه ،ذك ــر الـنــائــب د .عـبــدالـلــه الـطــريـجــي« :بـعــد إعــان
مؤسسة التأمينات إيداع منحة المتقاعدين في البنوك ،تنفيذا
للقانون الذي وافقنا عليه في مجلس األمة ،نقول لسمو األمير
وسمو ولــي العهد :شكرا مــن القلب ،والشكر مــوصــول لكل من
شارك وساهم في إقرار القانون وترجمة التوجيهات السامية».
ب ـ ــدوره ،أفـ ــاد ال ـن ــائــب خـلـيــل ال ـص ــال ــح« :ك ــل ال ـش ـكــر لـلـقـيــادة
ال ـس ـيــاس ـيــة ،ونـ ـب ــارك لـلـمـتـقــاعــديــن إي ـ ــداع مـنـحــة ال ـ ـ  3000في
حساباتهم ،ودخ ــول قــانــون زي ــادة مـعــاشــات المتقاعدين حيز
التنفيذ ،ونؤكد مجددا أنها خطوة أولى في سبيل إنصاف هذه
الفئة التي تستحق منا الكثير من العمل ،من أجــل الــوفــاء بما
قدموه للكويت».

ً
متحدثا
السعدون
لعدم التعاون معه النصاب المطلوب.
وذكر أن الشعب الكويتي يقف صفا واحدا
مع النواب المعتصمين في المجلس تأييدا
ل ـهــم وان ـت ـص ــارا لـ ـ ــارادة الـشـعـبـيــة« ،ونــؤكــد
اليوم أنــه لن يستطيع أي طــرف من االطــراف
الطارئة التعدي على الدستور بوجود الشعب
الكويتي ،الــذي هو الــدرع الحصينة أمــام اي
مـحــاوالت للنيل مــن الــدسـتــور او الكويت أو
من المال العام ومقدرات البلد«.
وأشــار السعدون إلــى أن»الشعب الكويتي
مؤمن بالدستور ،وعلينا إعــان أنــه ال عبث
بــالــدسـتــور ،ونــرفــض الـتـفــاف رئـيــس ال ــوزراء
على مــواده« ،ثم خاطب النواب المعتصمين
في المجلس قائال»:إن الشعب معكم ،والحشد
الكبير في اعتصام جوهر معكم ،ونحن نؤيد
ً
هذا االعتصام الذي يعتبر انتصارا للدستور».
وشـ ـك ــر ال ـن ــائ ــب ح ـس ــن ج ــوه ــر ال ـح ـضــور
الكبير الذي واكب االعتصام األول في ديوانه
بمنطقة بيان ،عبر بث مباشر من موقع النواب
المعتصمين في مجلس االمة.
وأعرب جوهر عن أمله أن يتعاظم العدد في
االعتصامات المقبلة في الدواوين كي تكون
الرسالة بليغة ومعبرة عن الشعب الكويتي
قــاطـبــة ،بــرفـضــه الـقــاطــع ألي مـمــارســات غير
دسـتــوريــة او مـحــاوالت للنيل مــن الدستور،
مثمنا مــا اعـتـبــره وق ـفــة الـشـعــب مــع ال ـنــواب
المعتصمين في المجلس.

انضموا إلى الجمعية منذ عام  2015حتى تاريخ
ورود هذا السؤال ،مع بيان تخصصاتهم العلمية،
وشهاداتهم الدراسية ،باإلضافة إلى كشف بأسماء
وعدد الحاضرين الجتماع الجمعية العمومية غير
العادية التي أقرت التعديالت على النظام األساسي
للجمعية في عام  ،2015مع تزويدي بصورة ضوئية
عن تقرير الــوزارة لهذا االجتماع ،وكشف بأسماء
جـمـيــع أع ـض ــاء الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة الـمـســدديــن
وغـيــر الـمـســدديــن لــرســوم االش ـت ــراك حـتــى تــاريــخ
 ،2022/12/31مع بيان تاريخ انضمام كل عضو».
وتابع :ما اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة للرد
على التقرير رقــم ( )4الصادر من لجنة العرائض
وال ـك ـش ــاوى ف ــي دور االن ـع ـق ــاد األول م ــن الـفـصــل
التشريعي الـســادس عشر والـمــؤرخ في  29أبريل
 2021بشأن الشكوى رقم ( )511المقدمة ضد جمعية
البيئة ،والذي كان رأي اللجنة أنه «بعد المناقشة
وت ـبــادل اآلراء ،رأت بــإجـمــاع آراء الـحــاضــريــن من
أعضائها إحالة الشكوى إلى وزارة الشؤون إلزالة
أسبابها والعمل على حلها؟».

حسن جوهر

مهند الساير

مرزوق الغانم

خليل الصالح

ً
مهلهل المضف يقدم  12سؤاال إلى الوزراء
ق ــدم الـنــائــب مهلهل المضف
 12سؤاال إلى كل من نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير النفط وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.
محمد الفارس ،ووزير الخارجية
الشيخ د .أحمد الناصر ،ووزير
ال ـ ـعـ ــدل وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة ل ـش ــؤون
تعزيز النزاهة جمال الجالوي،
ووزير الصحة د .خالد السعيد،
ووزيـ ـ ـ ــر ال ـم ــال ـي ــة وزي ـ ـ ــر ال ــدول ــة
للشؤون االقتصادية واالستثمار
عـ ـب ــدال ــوه ــاب ال ــرشـ ـي ــد ،ووزي ـ ــر
األشـغــال العامة وزي ــر الكهرباء
وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء وال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـم ـت ـج ــددة
عـلــي الـمــوســى ،ووزي ــر الـتـجــارة
والصناعة فهد الشريعان.
وطــالــب الـمـضــف ،فــي ســؤال
مشترك ،وزراء النفط والخارجية
والـمــالـيــة واألش ـغ ــال والـكـهــربــاء
بكشف يبين عدد غير الكويتيين
العاملين فــي وزارات ـهــم وجميع
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـت ـب ـع ـه ــا مــن
مؤسسات أو هيئات أو شركات،
وال ــذي ــن انـتـهــت خــدمــاتـهــم بــأي
طريقة كانت سواء باالستقالة أو
التقاعد أو إنهاء العقد أو غيرها،
مع بيان مبلغ نهاية الخدمة لكل
منهم ،وذلك منذ  2020/3/1حتى
تاريخ ورود هذا السؤال.
وف ــي ســؤال ـيــه ل ــوزي ــر ش ــؤون
مجلس الوزراء استفسر عن عدد
عقود التوظيف لغير الكويتيين
(ال ـم ـنــاديــب) بـيــن إدارة الـفـتــوى
والتشريع والشركات ،وهل لدى
اإلدارة ع ـق ــد خ ـ ــاص بـتــوظـيــف
غـيــر كويتيين م ـحــدد فـيــه عــدد
الموظفين ب ـ ( )74مــوظـفــا؟ وما
ع ــدد المستشارين فــي الـحــرس
الوطني؟
وفي سؤاليه لوزير األشغال،
ق ــال :مــا المنتجات الـتــي تحقق
الـكــويــت فيها االك ـت ـفــاء الــذاتــي؟
وما نسبة هذه المنتجات مقارنة
بالتي نعتمد فيها على االستيراد

مهلهل المضف

من الخارج؟ وهل هناك إحصائية
لنسبة إسهام الحيازات الزراعية
فـ ــي ت ـح ـق ـيــق االكـ ـتـ ـف ــاء ال ــذات ــي
م ــن ال ـس ـلــع؟ وه ــل ه ـن ــاك م ــزارع
وحيازات زراعية غير مستغلة؟
وأض ــاف :مــا معايير ترشيح
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ومـ ـمـ ـثـ ـلـ ـه ــا ل ــرئ ــاس ــة
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ـ ــدول ـ ــي لـلـتـنـمـيــة
ال ــزراع ـي ــة؟ وع ـلــى أي أس ــاس تم
اخ ـت ـيــار د .خــالــد م ـهــدي ممثال
للكويت؟
وقال في سؤاليه لوزير العدل،
إن الجمعية الكويتية للدفاع عن
المال العام قدمت أربعة بالغات
إلـ ــى ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـمـكــافـحــة
الفساد (نزاهة) ،وذلك في تاريخ
 ،2019/4/17ثالثة منها ضد وزارة
األش ـغ ــال ال ـعــامــة -عـقــود الهيئة
ال ـعــامــة ل ـل ـطــرق وال ـن ـقــل ال ـب ــري،
وال ــراب ــع ضــد الـجـهــاز الـمــركــزي
ل ـم ـعــال ـجــة أوض ـ ـ ـ ــاع الـمـقـيـمـيــن
بصورة غير قانونية (الـبــدون)،
فما مصير الـبــاغــات المذكورة
أعاله؟
وتــابــع :لما كــان مبدأ الفصل
ب ـيــن ال ـس ـل ـطــات ج ــوه ــر الـنـظــام
الــدي ـم ـقــراطــي ،إذ ال ت ـق ــوم لـهــذا
النظام قائمة من دونه ،وقد أخذت
الكويت بالنظام الديموقراطي،

وذلك وفق المادة ( )6من الدستور
التي تنص على أن نظام الحكم
في الكويت ديموقراطي السيادة
فيه لألمة ،ولما كان ذلــك ،وعلى
اعتبار أن القرار الصادر من وزير
العدل قرار وزاري رقم ()2022/23
فـ ــي شـ ـ ــأن ت ـص ـح ـيــح األوض ـ ـ ــاع
ال ـق ــان ــون ـي ــة ل ــات ـح ــاد الـكــويـتــي
للمزارعين ،فما السند القانوني
واألس ـ ـ ـ ـ ـ ــس وال ـ ـم ـ ـعـ ــاي ـ ـيـ ــر الـ ـت ــي
استندتم إليها في إصدار القرار
المذكور أعاله؟ وهل راجعتم مدى
دستورية القرار؟
وخاطب المضف وزير الصحة
ق ــائ ــا :ص ــدر ب ـيــان م ـش ـتــرك عن
ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـط ـب ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
وجمعية أطباء األسنان الكويتية
واتـحــاد أصـحــاب المهن الطبية
األه ـل ـيــة والـجـمـعـيــة الصيدلية
الكويتية عن قرار وزارة الصحة
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـطـ ـب ــي األه ـ ـل ـ ــي رق ــم
 196/2022بـتــاريــخ 2022/5/17
ال ــذي يحظر مـنــح أو إصـ ــدار أو
ت ـجــديــد تــرخ ـيــص الـمــؤسـســات
العالجية األهلية بأنواعها كافة
وتخصصاتها وشركات األدوية
والصيدليات إال بعد التعاقد مع
الشركة المكلفة بــإدارة وتشغيل
محطة معالجة النفايات الطبية
«كبد» التابعة للوزارة ،متسائال:
مــا صحة ص ــدور الـقــرار المشار
إليه أعاله؟
وف ــي ســؤالــه لــوزيــر الـتـجــارة،
ذكـ ـ ــر الـ ـمـ ـض ــف :مـ ــا اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
المتخذة لضمان األمــن الغذائي
فــي ظــل األزمـ ــات الـتــي يشهدها
العالم حاليا؟ وهل هناك خطط
لتوفير الـغــذاء اآلمــن بما يغطي
الطلب المحلي؟ ومــا اإلج ــراءات
المتخذة لتوفير السلع بأسعار
مناسبة للمواطنين وكبح جماح
األسعار في ظل األزمات الراهنة؟
وما معدل المخزون االستراتيجي
للبالد في الوقت الحالي؟

 3نواب لزيادة دعم مواد البناء إلى  35ألف دينار
تقدم النواب مهلهل المضف
ود .عبدالعزيز الصقعبي ،ود.
حـمــد الـمـطــر بــاق ـتــراح بقانون
لـتـعــديــل الـبـنــد ( )1مــن ال ـمــادة
( 28مـكــررا د) مــن القانون رقم
 47لسنة  1993في شأن الرعاية
السكنية.
ون ــص اق ـت ــراح ال ـن ــواب على
أن مـنــح ال ـحــاصــل عـلــى قــرض
بـ ـ ـن ـ ــاء ،م ـ ـ ـ ــواد ب ـ ـنـ ــاء م ــدع ــوم ــة
ت ـش ـم ــل ج ـم ـي ــع ال ـم ـس ـت ـلــزمــات
ا لـتــي يحتاجها ا لـبـنــاء بقيمة
ال تـ ـتـ ـج ــاوز  35الـ ـ ــف دي ـ ـنـ ــار،
باالضافة الى القرض ،ويصدر
ق ــرار مــن وزي ــر الـتـجــارة يحدد
فيه المواد التي يشملها الدعم
وكميتها.
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء فـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــرة
االي ـضــاح ـيــة ان ت ــزاي ــد ارت ـفــاع
اس ـ ـ ـعـ ـ ــار الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواد االنـ ـش ــائـ ـي ــة
وتزايد الطلب عليها ونتيجة

حمد المطر

عبدالعزيز الصقعبي

للتداعيات الناجمة عن فيروس
كــورونــا المستجد ،ومــا تالها
م ــن اح ـ ــداث اقـلـيـمـيــة عسكرية
خ ـط ـي ــرة ،ك ــل ذل ـ ــك ت ـس ـبــب فــي
ارت ـفــاع تكاليف ان ـتــاج الـمــواد
االنـشــائـيــة وتكاليف استقدام

العمالة الفنية ،وكــل ما يدخل
في البناء ،مما يعوق االهالي
عــن بـنــاء مساكنهم ويحملهم
تـكــالـيــف اضــافـيــة ال دخ ــل لهم
بها.
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــذكـ ـ ــرة أن ـ ــه

«بـنــاء على دراس ــة ص ــدرت من
وزارة ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــارة وا ل ـص ـن ــا ع ــة
تضمنت عــددا من التوصيات
والـمـقـتــرحــات للحد مــن االثــار
السلبية الناتجة عن التضخم
ف ــي اس ـع ــار ال ـم ــواد االنـشــائـيــة
وك ــان احــدهــا رفــع قيمة الدعم
ال ـخ ــاص ب ــال ـم ــواد االن ـشــائ ـيــة،
فــإن ذلــك االم ــر يستلزم تدخال
تشريعيا لحماية المواطن من
ارتفاع األسعار من خالل تعديل
نص البند ( )1من المادة ( )1من
المادة ( 28مكررا د) من القانون
رقـ ــم  47ل ـس ـنــة  1993ال ـم ـشــار
اليه برفع السقف االعلى لقيمة
دعــم ال ـمــواد االنـشــائـيــة بحيث
ال ي ـت ـج ــاوز م ـب ـلــغ دع ـم ـه ــا 35
ً
أل ــف دي ـن ــار ،ب ــدال مــن  30ال ـفــا،
عـلـمــا ب ــأن الـتـكـلـفــة االجـمــالـيــة
لهذا المقترح على الدولة تقدر
بحوالي  120مليون دينار».

ةديرجلا
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هل المشكلة في الشعوب
أم في الديموقراطية؟
حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
ما نفع «الديموقراطية» إذا لم يكن هناك شعب يؤمن بها ويمارسها
بحق؟ في الكويت كما في لبنان يتحدثون عن الديموقراطية وال نراها،
ً
من فوق قد يبدو المظهر جذابا لكن في الجوهر ومن تحت أي عند
ً
الشعوب يكاد يكون أثره الحقيقي معدوما.
اليوم تسمع الشكوى والتذمر في الشارع السياسي :في الكويت
لدينا ديموقراطية لكن ليس لدينا ديموقراطيون ،وفي العمق هناك
مسؤولية مشتركة في الوصول إلى هذه الحالة من اليأس والكفر
بالديموقراطية ،فال األنظمة آمنت بها وال الشعوب «قبضتها عن جد».
انتهت االنتخابات في لبنان وانشغل الناس بها لفترة قصيرة
لكنها أظهرت أن هذا النظام والصيغة أنتجت ناخبين كهؤالء ،عبارة
عن «علب مصندقة» -نسبة إلى الصندوق -توزع على منظومة سياسية
طائفية ،وفي كل جولة تتم يعاد رسم الصيغة على مقاس محتكري
الطوائف ومعتمديها ،ألن األساس غير قابل للتغيير أو اإلصالح.
هذه المجتمعات ولنكن أكثر صراحة أي تلك التي مارست العملية
الــديـمــوقــراطـيــة عبر صـنــاديــق االنـتـخــاب ،لــم تـطــور نفسها ولــم نر
«تجمعات بشرية» لديها مستوى من الوعي والثقافة ،تفهم أو تقبل
بالديموقراطية كنظام حياة ،بقيت هذه المجتمعات تدور في فلك
القبيلة والعائلة واالنتماء الديني والطائفي وفوق ذلك «طبقات من
البرامكة» ذات المصالح المتشابكة.
المشكلة في الشعوب بالدرجة األولــى ،ألن قاعدة الديموقراطية
تستمد شرعيتها من الناس واختياراتهم ،فـ«كما تكونوا يولى عليكم»،
لذلك تقاس األنظمة الديموقراطية بمستوى الجماهير والناخبين
ً
والشعوب ومدى إيمانهم فعليا بهذا النوع من أنواع الحكم.
طبعا التعميم في مثل هذه الحاالت غير منصف ،وال بد من الفرز
والتصنيف ،وعدم وضع الكل في سلة واحدة ،إنما غالبية الشعوب
العربية التي تمارس الديموقراطية في بلدانها ،كتونس ولبنان
والكويت وغيرها كــاألردن ومصر ،تذهب باختياراتها إلى مالعب
أخ ــرى عـلــى النقيض مــن الــديـمــوقــراطـيــة .مــن حـيــث الـشـكــل لدينا
ً
ديموقراطية لكن هل «أنظمة الديموقراطيات العربية» أنتجت شعوبا
ً
ديموقراطية بالمعنى الصحيح؟ أم قدمت صــورا ونماذج مشوهة
مواطنيها مجرد أرقام وحسبة دوائر انتخابية فقط؟
بحيث جعلت من
َ
أنظمة ديموقراطية ف ّصلت «البدلة» التي تناسبها وتتحكم فيها
وتخدم استدامتها وبقاءها ،بمعنى أن «التمثيل» أصابه التشويه
واالنـ ـح ــراف ،فــأيــن الـشـعــوب الــديـمــوقــراطـيــة ودورهـ ــا فــي اإلص ــاح
والتغيير؟ وماذا فعلت تجاه «وحش الفساد» المستشري في جسد
الدولة؟ ولماذا السكوت عن مصادرة حقوقهم كمواطنين في المراقبة
والمحاسبة؟ تقديري أن معظم هذه الشعوب متواطئة وشريكة في
الفساد واالنهيار والتراجع ،وإال لما استمرت حالة السقوط والتردي
ً
التي تعيشها ،فاليوم نسمع كالما بمنتهى الوضوح :هذا النوع من
الديموقراطية لم يجلب لنا الرخاء ،بل جلب لنا الفساد السياسي
والدمار وعدم االستقرار بكل أشكاله.

السلطتان بعينين عادلتين
والقضية الكبيرة المنسية

د .خولة مطر

كثرت المحرمات حتى تعبنا *
طالت قائمة الممنوعات العربية لتصل
إلــى درجــات تجعل الرقيب يستقر في قعر
أدمغتنا ،فيبدأ الكاتب حتى ذاك المشخبط
بـكـتــابــة س ـطــر وم ـح ــو ع ـش ــرة أس ـط ــر حتى
يتحول كالمه إلى شيء من األلغاز أو ربما
تفقد كلماته بريقها ومعانيها كبقعة الماء
بعد عاصفة ممطرة.
قديما كان الرقيب هو الحاكم ،أي النظام
بكل أجهزته األمـنـيــة ،وكــانــت الــرقــابــة على
كلمات تمس ذاك النظام نفسه فقط ،أما كل
ْ
وامض!! أما اآلن
األمور األخرى فقل ما تشاء
ِ
فأصبح الرقيب هو كل النظام ال جهاز واحد
فيه ،وكل المجتمع وكثير من العاملين في
الحقل العام المدافعين عن حرية التعبير
والمعتقد والجنس وغيرها من الحريات،
ً
ذاك في العلن طبعا ،وفي خطاباتهم اليومية
واجتماعاتهم المكوكية المطولة وخاصة
مع المانحين والقادمين من مدن الحريات
ي ـت ـحــول ال ـخ ـط ــاب إلـ ــى م ــا ي ـش ـبــه األغ ــان ــي
الممجوجة أو تــرديــد مــا يحب أن يسمعه
القادم المحمل بحقائب من مال وعسل!!
كثرت الممنوعات حتى المست الحديث
عن منظمات المجتمع المدني أو عن تعيين
ال ـش ـبــاب ف ــي ال ـمــراكــز ال ـق ـيــاديــة والــريــاديــة
حـتــى أصـبــح نـقــدهــم شيئا مــن المحرمات
والـمـمـنــوعــات ،وخ ــاف الـجـمــع فــانــدثــر ،إمــا
ليدافع عنهم أو للركن جنب الحائط!! يقوم
صــدي ـقــي ال ـيــونــانــي ال ـم ـحــاضــر ف ــي إح ــدى
الـجــامـعــات الـعــريـقــة بــالـبـحــث الـمـعـمــق في
عمل منظمات المجتمع المدني األوروبية
وخصوصا تلك العابرة للحدود والقارات
والثقافات وكل الحواجز األخرى ،ويردد في
دراساته أن ما تطالب به تلك المنظمات من

شفافية للنظام وتوثيق ونشر لكل تفاصيل
خططه ...إلخ ...إلخ ،ال تقوم بالشيء نفسه وال
تطبقه على نفسها .هو الباحث المتعمق
ً
غير الخائف استطاع أن يستقطب كثيرا
من األكاديميين في جامعات أوروبية للقيام
بأبحاث مماثلة والبحث عن كيفية تأثير
ه ــذه الـجـمـعـيــات ع ـلــى ال ـتــوج ـهــات الـعــامــة
ليس في بلد المنشأ فقط ،بل في كل بلدان
العالم الثالث أو الجنوبية الواقفة عند كل
باب تتلقى الدعم المالي السخي من أجل ما
يعرف بالقضايا التنموية السامية!!!
ً
وأمــا الشباب فأصابهم أيضا ما أصاب
منظمات المجتمع المدني من عطب وتقوم
الدنيا وال تقعد لــو قلت عــن أحــدهــم إنــه ال
يملك المعرفة أو الخبرة أو كيف تم اختياره؟
كما كانت حال المرأة في دولنا «العتيدة»
عندما كثر انتقاد الدول «الكبرى» والمانحة
والمنظمات الدولية بأن النساء ال تشارك في
صناعة القرار ،فما كان من حكوماتنا إال أن
أكـثــرت مــن الــوجــوه النسائية حتى بهتت
الصور ،فتحولت إلى ما يشبه الكريما على
وجــه الـكـعـكــة!!! بمعنى مــزيـنــات ومطيبات
للوجبة الحكومية ،وانتقل االتجاه نفسه إلى
الشباب حتى يفرح بعضهم ويطبل ويكاد
يرقص «العرضة» لكثرة الوجوه النسائية
والشبابية في حكومات تبدو جديدة وهي
أوان وقوارير جديدة!!!
كالزيت القديم في ٍ
أال ي ـبــدو م ـثــل تـمـجـيــد ك ـهــذا ل ـكــل ام ــرأة
مسؤولة أو كــل شــاب فقط نسبة لجنسها
أو عدد سنين عمره أو عمرها؟ كلما جاءت
ح ـكــومــة ج ــدي ــدة ط ـبــل ال ـم ـط ـب ـلــون وحـمـلــة
األختام اإلعالمية لها ،وهــم يــرددون بفرح
سـمــج «انـ ـظ ــروا ع ــدد ال ـن ـســاء» أو «حـكــومــة

أحمد باقر
جديدة شابة» ،فيكفي أن تكون امرأة أو شابا
ً
أو شابة لتصبح قادرا على صنع المعجزات
في نظر «بعضهم» أو ربما هكذا يرش الرماد
في العيون الغارقة في البحث عن حل ليس
ً
«بندوليا» مسكنا فقط ،بعيدا عن الحلول
الجذرية الحقيقية لمشاكل تراكمت على مر
العصور من حكومات جامدة لم يكن عيبها
الوحيد أنها ليست شابة بل كونها بعيدة
عن معايير الكفاءة وباقية على معيار الوالء
ال غير ،أو ربما فقط الخنوع وقلة الحيلة!!
أصـبــح أي شــاب ق ــادم بـشـهــادة جامعية
عليا -يجب أن تـكــون أوروب ـيــة أو أميركية
طبعا -هوالشاب «السوبرمان» القادر على
فعل أي شيء وكل شيء ،فال يضر أن يجلس
وزيــرا للبيئة وهــو متخصص في هندسة
ال ـب ـتــرول أو وزيـ ــرا لـلـتـجــارة وه ــو صاحب
مــؤسـســات وش ــرك ــات ك ـبــرى ،أو ...أو ...فال
س ــؤال ع ــن ال ـك ـفــاءة وال حـتــى ع ــن تـضــارب
المصالح!!
أح ـيــانــا نـتـمـنــى أن يـخـفــف ال ـش ـبــاب من
غرورهم حتى يصبح المتنبي أو أينشتاين
م ـج ــرد الع ـب ـيــن ص ـغ ــار بــالـنـسـبــة ل ـهــم وأن
ت ـتــوقــف م ـن ـظ ـمــات الـمـجـتـمــع ال ـم ــدن ــي عن
التصور أنها معصومة من أمراض األنظمة
أو الحكومات أو الشركات الخاصة الكبرى.
ً
المجتمعات ا لـمــر يـضــة ال تخلق ٌ بـشــرا
أصـ ـح ــاء ،وك ــذل ــك ال ـم ـن ـظ ـمــات ،ف ـب ـعــض من
الـتــواضــع وكـثـيــر مــن المحاسبة والــرقــابــة
وتقبل النقد والرحمة للبشر الذين أتقنوا
الصمت أو ربما تصوروا أن حديثهم على
السوشال ميديا هو صرخة مدوية!
* ينشر بالتزامن مع «الشروق» المصرية

د .عبدالحميد األنصاري*

األزمات ...تحديات وفرص
ودروس ()1
نظم المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية ندوة بعنوان «العالم
العربي أمام التحديات العالمية الجديدة» مراكش  8يونيو  2022حضرها
ً
جمع من المفكرين والباحثين ،قدموا أوراق ــا ناقشت هذه التحديات
بالبحث والتشخيص ،وقدموا توصياتهم .شاركت في هذا الملتقى
العاشر لتحالف مراكز الفكر والثقافة العربية بورقة حول« :كيف يمكن
تحويل األزمات إلى فرص الئتالف المجتمعات العربية حول رهانات
مشتركة؟ وكيف يمكن تعبئة جميع مكونات المجتمعات العربية؟»،
وهذه خالصة ورقتي :األزمات التي تشهدها المنطقة ،تشكل تحديات
ً
علينا مواجهتها باستنفار جهودنا وحشد طاقاتنا ،طبقا لخالد الذكر
أحمد شوقي:
ٌ
ً
منال إذا اإلقـ ـ ُ
ـدام كان لهــم ركـ ــاب ــا
وما استعصى على قوم
األزمات تولد الفرص ،وعلينا استثمارها فيما يؤلف بيننا ويقوي
صفوفنا ويحقق آمالنا ،صنوف االبتالء والمحن تجعلنا أقوى ،وتعلمنا
المعوقات
دروس ــا ثمينة تعيننا على مواجهة المتغيرات وتـجــاوز
َّ
ً
َ ُ ُ
استشرافا َ ًلمستقبل أفضل لمجتمعاتنا ،قال تعالى«َ :ون ْبلوك ْم ِبالش ِّر
ْ َ
ْ
َوالخ ْي ِر ِفتنة» ،واالبتالءات جزء من هندسة الحياة ،ولوالها لما استنفرت
ً
البشرية طاقاتها .أحيي هذا الملتقى ،متمنيا التوفيق في تشخيص
األزمات التي تواجهنا في هذا العالم المضطرب.
أمامنا اليوم تحديات جديدة تتمثل في جائحة كورونا التي استطاع
العالم تحجيمها بفضل تعاونه ،والغزو الروسي ألوكرانيا وتداعياته
الخطيرة على مختلف دول العالم ،لكن التحديات الجديدة يجب أال
تنسينا التحديات القديمة التي لم نفلح في عالجها حتى اليوم ،وهنا
أستحضر أبياتا َمن قصيدة أبي الطيب
المتنبيَ :
َ
َ
َ َ ُ
َص ِح َب ُ
أن َهِ ما َعنانا
الناس قبلنا ذا الز
مانا وعناهم ِمنُ ش ِ
ُ
ُّ
َ َّ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َوت َول ـ ـ ــوا ِبـغ ّص ـ َـةٍ كله ـ ـ ـ ـ ــم ِمـنـ ـ ـ ــه و ِإن س َّر بعضـهم أحي ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــا
إلى أن َيقول:
َ
ُ َّ
َ
ُ
الم ُ
ـان َقنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـاة َر َّك َب َ
رء في القنا ِة ِسنانا
كلـ ـم ـ ـ ـ ــا أن ـ ـب ـ َـ َت الزمـ ـ ـ ـ ـ ـ
ً
هكذا شأن اإلنسان مع الزمان كلما فتح له طريقا للخير والتقدم
أساء استغالله وحوله إلى أداة للدمار .ومداخلتي معنية بالتحديات
المزمنة :وأولها التحدي الداخلي وعجزنا المزمن عن «تنمية اإلنسان».
ولسمو الشيخ محمد بن راشد تشخيص دقيق :إن منطقتنا
العربية تمر بتحديات ضخمة ولن ندير ظهرنا ،والعالم يواجه
تحديات كبيرة :اإلره ــاب ،الـحــروب ،الهجرات ،والحل الحقيقي
في التنمية (تنمية اإلنسان) وتعليمه وتثقيفه ومساعدته على
بناء مستقبله ،والمعضلة الحقيقية للعرب عجزهم البنيوي عن
«بناء اإلنسان»! ولن نخترع العجلة من جديد ،فالحلول موجودة،
ً
طبقتها األمم األخرى ،أبرزها :أوال :تعزيز قيم «المواطنة» بما يحصن
كيان «الدولة الوطنية» في مواجهة مشروعات التفكيك التي تنفذها قوى
خارجية وميليشيات وتنظيمات داخلية مدعومة من هذه القوى ،كما أن
في تعزيز هذه القيم صيانة لمستقبلنا ومستقبل أجيالنا ومجتمعاتنا
من الصراعات المذهبية والطائفية والقبلية .علينا تفعيل هذه القيم على
أرض الواقع المجتمعي بحيث ال يبقى أي مسوغ ألي مكون مجتمعي
للشكوى من اإلقصاء عن المشاركة السياسية أو التهميش في التمثيل
النيابي أو الحرمان من تولي المناصب القيادية أو الشعور بالغبن
االجتماعي .ال جدوى من التغني بالوطنية ،وال قيمة حقيقية للدساتير
ً
التي تنص على مبدأ «المواطنة» معيارا للحقوق والواجبات ،إذا بقيت
ً
نصوصا مجردة ومعطلة ،بعيدة عن حقائق الواقع المجتمعي والعالقات
االجتماعية واالقتصادية والسياسية السائدة في المجتمع ألن النتيجة
تعميق التناقض بين هذه القيم والممارسات الواقعية ،ومن ثم إضعاف
والء المواطن مقابل تعصب الفرد لقبيلته وطائفته وجماعته ،كما يقول
(بحق) المفكر البحريني المعروف د.محمد جابر األنصاري ،شفاه الله:
«علينا تعزيز قيم المواطنة باعتبارها الرابط الجامع الذي يعلو فوق
كل االنتماءات والروابط األخرى عبر تفعيلها بآليات عملية في الساحة
المجتمعية حتى ال تبقى مجرد قيم فوقية معلقة في الفضاء المجتمعي».
ً
ثانيا :التحصين الفكري والديني لـ «الشباب العربي» تجاه
أمراض الغلو والعنف كونه قضية «أمن وطني» ،فمواجهة الفكر
الظالمي تتطلب استراتيجية وطنية تـشــارك فيها كــل هيئات
الدولة الثقافية والتعليمية والدعوية ومنظمات المجتمع المدني
على المستوى الوطني والـعــربــي والــدولــي ،وهــذا الفكر شديد
ً
ً
الخطورة وعابر لألوطان ويتطلب تعاونا جماعيا .ثالثا :تعزيز
مفاهيم «العيش المشترك» وترسيخها في بنية «التركيبة المجتمعية»
ومعتقداتهاَ ،فالدين لله ْتعالى،
بكل طوائفها وأطيافها وأديــانـهــا
ُ َّ َ َّ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ
وهو ُالحاكم بين عباده «ثم ِإلي مر ِجعكم فأحكم بينكم ِف
يما كنت ْم ِفيهِ
َ ْ َ َ
تخت ِلفون» وأمــا الوطن فللجميع بال تمييز أو تفرقة أو تهميش ألي
ً
مكون مجتمعي .رابعا :تجديد «الخطاب الديني» بما يحصن البيئة
العربية من أوهام «السراب» المتمثل في إحياء «نظام الخالفة» العابر
ً
لحدود األوطــان ،طبقا لما شخصه الدكتور جمال سند السويدي في
كتابه (الـســراب) ووضحه الشيخ عبدالله بن بيه :نقول لهؤالء الذين
ً
يقتلون أنفسهم من أجل خالفة ،أو تصور ،أو تخيل ال وجود له أصال في
التاريخ ،في الممارسات التاريخية بعد القرن األول لم يجتمع المسلمون
* كاتب قطري
في دولة واحدة .وللحديث بقية.

٧

زوايا ورؤى

● ال شــك أن ال ـبــاد تعيش أزم ــة كـبـيــرة أدت إل ــى شـلــل فــي عمل
السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وال يجوز للمنصف أن ينظر إلى
هذه األزمة بعين واحــدة ،ويلقي اللوم على طرف واحد دون األخذ
بعين االعتبار إلى تصرفات الطرف اآلخر.
الـحـكــومــة كــانــت ضعيفة وغ ـيــر مقنعة ول ــم تـحـمــل أي م ـبــادرة
ً
عملية ،ووافقت على اقتراحات بقوانين مضرة اقتصاديا لمجرد
تحقيق أغلبية ونصاب لحضورها ،ولم تستفد من الــوزراء الذين
عينتهم من المجلس ،ووافقت على استجوابات مخالفة للدستور،
ولم يكن لعملها أثر ملموس أو مقنع في مكافحة الفساد ،كما لم
تتقدم بالقوانين المعروفة التي تعينها على ذلك ،وأكبر إخفاق لها
ً
هو تركها وسائل االتصال ،خصوصا الوهمية وغير المتخصصة
تعبث في البالد ،وتحرض وتوجه الرأي العام دون أن يكون ألي جهة
حكومية تأثير إيجابي في الدفاع أو التوجيه رغم العدد الهائل من
موظفي الدولة والذين ال تنقصهم الكفاءة.
ً
وف ــي الــوقــت نفسه لــم يـكــن أع ـضــاء الـمـجـلــس أفـضــل حـ ــاال ،فقد
جعلوا موضوع رئاسة المجلس الموضوع األساسي ،وقدموا من
أجله عدة استجوابات غير دستورية ،وحاولوا تعطيل الجلسات
بـشـتــى الــوســائــل ،وخــال ـفــوا قــانــون الــائ ـحــة ،وجـلـســوا فــي مقاعد
ال ــوزراء ،وأحدثوا الفوضى في الجلسات بشكل غير مسبوق ،ولم
يقدموا القوانين المهمة للبالد والمتعلقة بمكافحة الفساد والتي
تم تسليمها لجميع األعضاء من القوى السياسية ،وكذلك لم يعطوا
األولوية للقانون المعروض بشأن تحقيق العدالة بين المواطنين
في الرواتب المعروف بالبديل االستراتيجي ،ومعظم القوانين التي
قدموها كانت بعيدة عن المصلحة المالية واإلصــاح االقتصادي
للبالد واألجيال القادمة.
لذلك وصلت األمور بين الحكومة والمجلس إلى طريق مسدود،
ً
ً
خصوصا بعد تقديم االستجواب األخير وإعالن  26نائبا تأييد إعالن
عدم التعاون ،وفي هذه الحالة يجب رفع األمر إلى سمو أمير البالد.
ولما كان األمر اآلن بيد صاحب السمو األمير حسب الدستور فإن
األصح واألسلم حسب الدستور ليس االعتصام ،إنما هو بالذهاب
إلى صاحب السمو أو سمو ولي العهد والحوار معه حول األوضاع
العامة ،وكيفية اإلصالح من خالل الدستور ،وكيفية تحقيق توافق
معقول بين السلطتين اللتين يجب على كل منهما االستماع إلى
الـنـقــد والـتــوجـيــه والـعـمــل عـلــى تحقيق المصلحة العليا للبالد،
وضــرورة إبقاء الصراعات والمنافسة في حجمها المعقول مهما
كان مصدرها أو المتنفذون من ورائها بحيث ال تؤثر على المصلحة
العليا للبالد ،والعمل وفق الطريق األسلم لتطبيق المواد الدستورية،
خصوصا المواد  56و 102و 103الخاصة بسمو األمير والمتعلقة
باألوضاع الحالية ...والله الموفق.
● كتبت «الجريدة» األحد قبل الماضي إن  49ألف طالب يدشنون
اختبارات الثانوية العامة صباح اليوم ،وكتبت «القبس» إن عددهم
هو  ،66549ويبدو أن الخالف في العدد هو شمول األعداد للدارسين
ً
في المعهد الديني والمنازل والمعاهد الخاصة ،ولكن أيا كان العدد
ً
فهو كبير جدا ولم يتم االستعداد الستقباله في المستقبل القريب
ً
جدا ،ألن هذه األعداد ستتخرج من التعليم التطبيقي أو الجامعي
في غضون األربع أو الخمس سنوات القادمة ،وسيكون أول مطلب
لها هو الوظيفة ،ثم الزواج فالسكن ،فهل استعدت البالد لتوظيف
ً
 50ألف كويتي سنويا؟ وأين؟
ك ــان م ــن ال ــواج ــب أن ت ـكــون ه ــذه ال ـق ـض ـيــة ،ألهـمـيـتـهــا الـكـبـيــرة
والخطيرة ،الشغل الشاغل األول للحكومة والمجلس ،وال يجوز
تجاهلها ،وهي جزء أساسي من اإلصالح االقتصادي ،وهي العامل
األول لنجاح الرؤساء والحكومات في الدول المتقدمة ،ومن المؤسف
أن تتناساها السلطتان وال تأخذ حقها من التخطيط والتشريع
العاجل في المجلس مما قد ينذر بمشكالت كبيرة قادمة ،ال سمح
الله.

سام راينسي*
هيرمان فان رومبي وبريجيد الفان*

إضافة الطموح لوحدة أوروبا
على االتحاد األوروبي بدوله السبع
والعشرين االستجابة لألوقات الحالية
التي تشهد تحوالت مهمة ،وذلك
من خالل تمهيد الطريق لمستقبل
مشترك طموح ،وهذا يعني إظهار
االستعداد السياسي والتصميم
الالزمين إلجراء إصالحات جوهرية
على سياسات وحوكمة االتحاد.
لـقــد تـصــرف االت ـح ــاد األوروب ـ ــي بشكل
ً
أس ــرع وأك ـثــر حـسـمــا وبــوحــدة أكـبــر تجاه
الـ ـغ ــزو الـ ــروسـ ــي ألوك ــرانـ ـي ــا م ـق ــارن ــة ب ــأي
أزم ـ ـ ــة س ــاب ـق ــة أخـ ـ ـ ــرى ،فـ ـق ــام مـ ــع ح ـل ـفــائــه
والــدول األعضاء فيه بتقديم دعم عسكري
واق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وإنـ ـس ــان ــي م ـه ــم ل ـل ـح ـكــومــة
األوكرانية والضغط الشديد على الكرملين
ل ــوق ــف ال ـف ـظ ــائ ــع الـ ـت ــي ي ــرت ـك ـب ـه ــا ،ول ـكــن
الصعوبات التي واجهت االتحاد في فرض
حظر مشترك على النفط ضد روسيا تكشف
عــن خــافــات بين الحكومات الـتــي تعكس
ً
أي ـض ــا وج ـه ــات ن ـظــر مـخـتـلـفــة ف ــي كيفية
التعامل مــع نقطة التحول التي نشهدها
منذ  24فبراير.
ليس هــذا وقــت الشقاق فحرب الرئيس
ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتـيــن الـعــدائـيــة ضد
أوكرانيا قد فتحت فصال جديدا في أزمة
أوروبا التي ال يبدو أنها ستنتهي ،كما أنها
ّ
تمثل قطيعة هيكلية مع الماضي مما يعطل
ّ
ويقوض
بشكل عميق البنية األمنية للقارة
االفتراضات األساسية في معظم مجاالت
صنع السياسة في االتحاد األوروبي.
ي ـج ــب أن تـ ـت ــواف ــر ل ـ ــدى قـ ـ ــادة االتـ ـح ــاد
األوروب ــي اإلرادة السياسية والـقــدرة على
التحمل مــن أجــل إع ــداد االتـحــاد األوروب ــي
لـحـقـبــة ج ــدي ــدة م ــع ع ــدم وج ــود مـحـ ّـرمــات
ع ـنــدمــا يـتـعـلــق األمـ ــر بـتـطـبـيــق سـيــاســات
رئ ـي ـســة مـبـتـكــرة وإنـ ـش ــاء ه ـيــاكــل حــوكـمــة
أكثر فاعلية ،وللقيام بذلك ينبغي عليهم
االس ـت ـمــرار فــي إظ ـهــار ال ــوح ــدة والـطـمــوح
ضمن مسار إصالحي ملموس.
وعليه يجب أن يوافق المجلس األوروبي
فــي قـمــة االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ال ـتــي ستعقد
ف ــي ال ـف ـت ــرة م ــن  23إلـ ــى  24ي ــون ـي ــو عـلــى
ّ
إ نـشــاء «مجموعة حكماء» مكلفة بتحديد
أولــويــات السياسة األساسية وإصالحات
الحوكمة التي تعكس الضرورات الحالية
ون ـتــائــج مــؤت ـمــر مـسـتـقـبــل أوروب ـ ـ ــا ،حيث
تـتـطـلــب اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـج ــوه ــري ــة أك ـث ــر من
مجرد خطابات وتصريحات حسنة النية،
فقد استجاب البرلمان األوروب ــي لمؤتمر

مستقبل أوروب ــا بــالــدعــوة إلب ــرام معاهدة
أوروب ـ ـيـ ــة ،بـحـيــث يـتـعـيــن ع ـلــى حـكــومــات
االتحاد األوروبي أيضا االلتزام بإصالحات
محددة.
ستساعد مجموعة الحكماء -التي تضم
شخصيات تتمتع بثقل سياسي وممثلين
عن األجيال الشابة -قادة االتحاد األوروبي
على االتفاق على مجموعة من السياسات
العاجلة المبتكرة وتحديد طرق لتحسين
هيكلة حوكمة االتـحــاد ،وصياغة خريطة
طريق إصالحية طموحة.
إن ه ـن ــاك ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـج ــاالت الـتــي
تتطلب االهتمام ،بادئ ذي بدء يوجد لدينا
مقاربة االتـحــاد األوروب ــي تجاه المناطق
المجاورة له وتوسيع االتحاد على ضوء
الوضع الجديد بعد  24فبراير باإلضافة
الى دور االتحاد في االستثمارات الدفاعية
ونـ ـط ــاق ب ـن ــد الـ ــدفـ ــاع ال ـم ـت ـب ــادل ال ـخ ــاص
ب ــه ،وه ـن ــاك أي ـض ــا ح ــاج ــة إلع ـ ــادة تـحــديــد
ج ــذري ــة الع ـت ـمــاد االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي على
الـطــاقــة وج ـه ــوده لـمــواجـهــة تـغـيــر الـمـنــاخ
والتي ترتبط بمرونة االتحاد االقتصادية
واالستقاللية االستراتيجية في المجاالت
األساسية.
هناك أيضا حاجة إلصالحات مؤسسية
م ــن أج ــل ت ـعــزيــز ح ـمــايــة ال ـق ـيــم وال ـم ـبــادئ
األس ــاس ـي ــة م ـثــل ح ـكــم ال ـق ــان ــون وتحسين
القدرات المتعلقة باتخاذ القرارات وذلك من
خالل االستخدام الموسع لتصويت األغلبية
ً
الـمــؤهـلــة ،وأخ ـي ــرا يـجــب عـلــى المجموعة
ال ـن ـظ ــر ف ــي ك ـي ـف ـيــة ت ـع ـم ـيــق دي ـمــوقــراط ـيــة
االتـحــاد األوروب ــي من خــال الموازنة بين
مزايا المؤسسات التمثيلية والحاجة إلى
تعزيز مشاركة المواطنين في عمليات صنع
السياسة في االتحاد.
يجب على مجموعة الحكماء مــن أجل
الربط بين عملها وآراء المواطنين المقدمة
خ ــال مــؤت ـمــر مـسـتـقـبــل أوروب ـ ـ ــا أن ت ـقـ ّـدم
وتناقش مقترحاتها مع «الـسـفــراء» الذين
مثلوا أعضاء مجلس مستقبل أوروبا الذين
تم اختيارهم بشكل عشوائي خالل الجلسة
العامة للمؤتمر ،ويجب على المجموعة أن
تقدم تقريرها النهائي في النصف الثاني
م ــن س ـنــة  2022الـ ــى ال ـم ـج ـلــس األوروبـ ـ ــي
والبرلمان األوروبــي اللذين يجب عليهما
عندئذ االلتزام بعملية متابعة مفصلة.
يمكن تحقيق العديد من أهداف اإلصالح
ب ـم ــوج ــب مـ ـع ــاه ــدات االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي
الـ ـح ــالـ ـي ــة ،لـ ـك ــن ق ـ ــد ت ـس ـت ـن ـت ــج م ـج ـمــوعــة
الـحـكـمــاء أن بـعــض االب ـت ـك ــارات ستتطلب
أيـضــا تـعــديــات على الـمـعــاهــدات لضمان
ً
ً
أن االتحاد األوروبي سيكون قادرا هيكليا
على االستجابة بسرعة للتحديات الحالية
والمستقبلية ،وفي هذه الحالة يجب على

ال ـم ـج ـمــوعــة تـجـمـيــع قــائ ـمــة بــالـتـغـيـيــرات
ال ـم ـحــددة حـيــث يـمـكــن أن يـســاعــد تحديد
مثل هذه التعديالت في ضمان أن الجهود
المستقبلية لتكييف ا ل ـقــا نــون األ ســا ســي
لــات ـحــاد سـتـخـتـلــف ع ــن تـجــربــة الـمــؤتـمــر
الدستوري في  ،2003-2002حيث ستلتزم
هذه الجهود بتفويض أكثر وضوحا وإطار
زمني محدد.
فيما يتعلق بــأوروبــا فــإن التحرك فقط
من أجل تعديل شكلي للوضع السابق لن
ً
يكون ساذجا فحسب ،بل سيكون خطيرا
كــذلــك ،ويـجــب أن نتجنب أن نجد أنفسنا
في موقف يجعلنا نشعر باألسف ألننا لم
ً
نتصرف في وقت مبكر وبشكل أكثر حسما
ً
وخـصــوصــا عـنــدمــا تـكــون قـضــايــا الـحــرب
والسالم على المحك.
ل ـق ــد أظـ ـه ــرت األزم ـ ـ ــة ف ــي أوك ــرانـ ـي ــا أن ــه
م ــن خ ـ ــال ال ـع ـم ــل ال ـج ـم ــاع ــي ف ـق ــط يـمـكــن
ً
أن يــأمــل االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ال ـب ـقــاء العـبــا
ً
فـ ـع ــاال ،ل ـكــن هـ ــذا ال يـعـتـبــر بـ ــأي حـ ــال من
األح ـ ــوال نـتـيـجــة م ـفــروغــا مـنـهــا ،ويتعين
ع ـل ــى االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي بـ ــدولـ ــه ال ـس ـبــع
والـعـشــريــن االسـتـجــابــة لــأوقــات الحالية
التي تشهد تحوالت مهمة ،وذلك من خالل
تمهيد الطريق لمستقبل مشترك طموح،
وه ــذا يعني إظـهــار االسـتـعــداد السياسي
والـتـصـمـيــم ال ــازم ـي ــن إلج ـ ــراء إص ــاح ــات
جوهرية على سياسات وحوكمة االتحاد
األوروبي.
* هيرما فان رومبوي ،الرئيس الفخري
للمجلس األوروبي ،ورئيس مركز
السياسة األوروبية والرئيس المشارك
للمجموعة االستشارية الرفيعة المستوى
لمرصد المؤتمر ،وبريجيد الفان هي
أستاذة فخرية في مركز روبرت شومان
التابع لمعهد الجامعة األوروبية ورئيسة
مشارك للمجموعة االستشارية الرفيعة
المستوى لمرصد المؤتمر.
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

يجب أن تتوافر لدى قادة
االتحاد األوروبي اإلرادة
السياسية والقدرة على
التحمل من أجل إعداد االتحاد
لحقبة جديدة

انتخابات كمبوديا أنهت
نظام الحزب الواحد
أجمع معظم مراقبي االنتخابات المحلية أو البلدية التي شهدتها
كمبوديا في  5يونيو الجاري على تحقيق «حزب الشعب الكمبودي»،
ً
ً
بقيادة رئيس الوزراء هون سين« ،انتصارا ساحقا» مقابل هزيمة كبرى
لمعسكر المعارضة ،لكن يمكن تفسير نتائج هذا االستحقاق بطريقة
مختلفة بالكامل.
ـارض فــي حــالــة مــن الموت
قــد يـكــون «ح ــزب ضــوء الـشـمــوع» الـمـعـ ِ
السريري ،لكنه حصد  %22من أصوات الناخبين ،وأصبح ثاني أكبر
ّ
المعرض لجميع أنواع التالعب
حزب في كمبوديا رغم النظام االنتخابي
على حساب المعارضة.
أدت عودة «حزب ضوء الشموع» إلى إعادة رسم الخريطة السياسية
في كمبوديا ،فهو اخترق نظام الحزب الواحد الذي ّ
ترسخ في البلد
ّ
المعارض
بعد حل «حزب اإلنقاذ الوطني الكمبودي» ،الذي كان الطرف
ِ
الوحيد في البرلمان ،في عــام  ،2017وحصد «حــزب ضــوء الشموع»
ً
رسميا  %18من المقاعد البلدية ،هذه النتيجة ّ
تسرع إنهاء نظام الحزب
الواحد على المستوى الوطني ،إذ من المنتظر أن يتم تمثيل المعارضة
ً
مجددا في الجمعية الوطنية بعد االنتخابات التشريعية المقررة في
يوليو  ،2023ويعرض تقرير رسمي صادر عن «حزب الشعب الكمبودي»
ً
أحدث النتائج ويتوقع أن يحصد «حزب ضوء الشموع»  21مقعدا من
أصل  125داخل الجمعية الوطنية في عام  ،2023و 9مقاعد من أصل
 58داخل مجلس الشيوخ في عام .2024
بعد النتيجة الـتــي حققها «ح ــزب ضــوء الـشـمــوع» فــي عــام 2022
ً
والمشهد السياسي الجديد الــذي أنتجه محليا ،أصبح هذا الحزب
ً
مخوال ممارسة الضغوط إلصالح اللجنة االنتخابية وزيادة شفافية
االنتخابات في السنوات المقبلة.
كان قرار هون سين بحل «حزب اإلنقاذ الوطني الكمبودي» بطريقة
ً
تعسفية شكال من خداع الذات ،إذ يعجز أي دكتاتور عن إبطال رغبة
شعب كامل بالتغيير الديموقراطي «بشخطة قلم».
ٍ
تـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن «ح ــزب ض ــوء الـشـمــوع» حصد  %52فقط
من األص ــوات التي جمعها «حــزب اإلنقاذ الوطني الكمبودي» خالل
ً
االنتخابات البلدية في يونيو  ،2017لكن نظرا إلى المصاعب والعوائق
التي تواجهها المعارضة ،يبقى نقل  %52من األصوات إلى «حزب ضوء
ً
ً
الشموع» بعد أشهر قليلة من التحضيرات إنجازا بارزا.
كان «حزب ضوء الشموع» غير مؤثر قبل أشهر قليلة من االنتخابات،
ّ
بقرار اتخذته المعارضة في اللحظة األخيرة لفك
لكن إعادة تنشيطه،
ٍ
ّ
الحصار الذي تتعرض له على جميع الجبهات ،أطلقت حملة قمعية
ّ
مكثفة وسريعة ،ففي  2يونيو ،قبل ثالثة أيام من موعد االنتخابات ،أعلن
مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أنه ّ «منزعج من نمط التهديدات
ً
المعارضة» ،مضيفا أن
والترهيب والتعطيل الذي يستهدف مرشحي
َ ّ
«حزب ضوء الشموع بالذات يواجه بيئة سياسية كفيلة ِبشل حركته».
ّ
لكن أكبر مشكلة يواجهها «حــزب ضــوء الشموع» تتعلق بغياب
وسائل التواصل ،فكيف يمكن أن يفهم الناخبون المتقدمون في السن
داخل «حزب اإلنقاذ الوطني الكمبودي» التغيرات التكتيكية في معسكر
المعارضة خالل هذه المدة القصيرة ويقتنعوا بنقل دعمهم إلى «حزب
ضوء الشموع» ،إذا كان الحزب الحاكم يسيطر على جميع القنوات
التلفزيونية المحلية ويلجأ إلــى التقنيين الصينيين لمنع وصول
الناس إلى اإلنترنت على الطريقة الصينية؟
بعد انتهاء زمن نظام الحزب الواحد ،بدأت كمبوديا تعود إلى مسار
«الديموقراطية الليبرالية والتعددية» الذي تنص عليه اتفاقيات باريس
للسالم من عام .1991
من خالل المشاركة في تنظيم انتخابات ّ
حرة وعادلة في عام ،2023
تستطيع مجموعة البلدان الديموقراطية حــول العالم أن تسهم في
ترسيخ الديموقراطية في كمبوديا ،ووحدها الديموقراطية تضمن
اسـتـقــال الـبـلــد وح ـي ــاده ،وه ــي عــوامــل تـصـ ّـب فــي مصلحة الـســام
واالستقرار اإلقليمي في ظل تصاعد االضطرابات في بحر الصين
الجنوبي.
* «دبلومات»

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.177

7.944

5.608

2.657 3.101 3.249

تراجعات حادة لمعظم مؤشرات البورصات الخليجية
بداية أسبوعية دراماتيكية ...و«القطري» و«الكويتي» يخسران أكثر من %3
علي العنزي

األسهم الكويتية
تسجل خسائر
كبيرة وتراجع
لجميع أسهم السوق
األول… والسيولة
 56.5مليون دينار

تكبدت مؤشرات بورصات
أس ـهــم دول مـجـلــس الـتـعــاون
الـخـلـيـجــي الـخـمــس الـعــامـلــة،
أم ـ ـ ـ ــس ،خ ـ ـسـ ــائـ ــر ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة فــي
معظمها ،وتراجع مؤشر سوق
قطر الـمــالــي بنسبة  3.52في
المئة ،أي  442.2نقطة ليقفل
على مستوى  12119.85نقطة،
ً
ت ـ ــاه ث ــانـ ـي ــا م ــؤش ــر ب ــورص ــة
الكويت العام بخسارة نسبة
 3.18ف ــي ا ل ـم ـئــة ،أي 235.91
نقطة لـيـتــراجــع إل ــى مستوى
 7177.92نقطة.
ّ
وقـ ـ ــلـ ـ ــص مـ ــؤشـ ــر الـ ـس ــوق
الـسـعــودي الرئيسي «تــاســي»
خسائره لتقف عند نسبة 2.6
في المئة ،هي  314.04نقطة،
لـيـقـفــل عـلــى مـسـتــوى 11510
ن ـقــاط ،وت ــراج ــع مــؤشــر ســوق
البحرين المالي بنسبة 1.05
في المئة ،أي  19.5نقطة ،ليقفل
على مستوى  1832.15نقطة،
ً
وأخيرا استقر كعادته مؤشر
ســوق عمان دون تغير يذكر،
ً
وخ ـســر نـسـبــة م ـح ــدودة ج ــدا
هــي  0.05فــي الـمـئــة ،أي 1.96
نـقـطــة ،لـيـبـقــى ح ــول مـسـتــواه
السابق على  4120.55نقطة،
وكان مؤشرا سوقي اإلمارات
دبي وأبوظبي في عطلة نهاية
األسبوع يومي السبت واألحد.
وت ــأث ــرت تـعــامــات األسـهــم
الـخـلـيـجـيــة ب ـخ ـســائــر أس ـعــار
ال ـن ـفــط بـنـسـبــة ك ـب ـيــرة بلغت
 7ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ي ـ ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة
الماضي ،إضافة الــى خسائر
داو جونز ،إذ حذف نسبة 4.8
فــي المئة األسـبــوع الماضي،
وواص ــل القلق سيطرته على
قـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن بـعــد
رفــع سعر الـفــائــدة وتـقــديــرات

السوق السعودي يقلص خسائره...
والمؤشر دون مستوى  11500نقطة
قـلــص الـمــؤشــر الــرئـيـســي ل ـســوق األس ـهــم الـسـعــوديــة «تــاســي»
خسائره الصباحية ،ليتراجع بنسبة  %2.82ما يعادل  332نقطة
ليهبط إلى مستوى  11491نقطة ،في تعامالت جلسة أمس ،أولى
جلسات األسبوع.
تأتي تراجعات سوق األسهم السعودية متأثرة بحالة الخوف في
األسواق العالمية مع تفاقم مستويات التضخم وتشديد السياسة
النقدية .وبلغت قيمة التداوالت نحو  4.33مليارات ريال ،عبر التداول
على نحو  120.57مليون سهم .وانخفضت أسعار  194سهما ،مقابل
ً
ً
ارتفاع  13سهما من إجمالي  214سهما مدرجا.
وتصدر التراجعات سهم «بحر العرب بنسبة  ،%9.9ثم صادرات
بنسبة  ،%9.86فيما تصدر االرتفاعات سهم «جاكو» بنسبة ،%7.9
تاله سهم تبوك الزراعية بنسبة .%2.26
وعلى مستوى قيم الـتــداوالت تصدر مصرف الراجحي بنحو
 480مليون ريــال ،عبر الـتــداول على نحو  5.7ماليين سهم ،فيما
تصدر كميات التداول سهم «دار األركان» بنحو  11.4مليون سهم.
وشهدت قطاعات السوق تراجعا جماعيا بصدارة قطاع السلع
الطويلة األجــل بنسبة  ،%4.13تــاه قطاع االستثمار والتمويل
بنسبة .%3.64
(العربية نت)
ب ـ ــرف ـ ــع مـ ـم ــاث ــل ق ـ ــري ـ ــب خ ــال
الشهر المقبل ،وهو ما ينبئ
عــن رك ــود تضخمي ق ــادم في
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد األم ـ ـيـ ــركـ ــي وه ــو
ال ـ ـقـ ــائـ ــد ل ـ ـقـ ــاطـ ــرة االقـ ـتـ ـص ــاد
العالمي.

تراجعات حادة ألسهم
السوق األول الكويتي
ت ــراجـ ـع ــت أس ـ ـعـ ــار األس ـه ــم
ً
الـكــويـتـيــة ســريـعــا مـنــذ بــدايــة
الجلسة ،إذ تــرا جـعــت طلبات
ال ـ ـشـ ــراء ق ـب ــل ب ــداي ــة الـجـلـســة

ل ـت ـب ــدأ ال ـج ـل ـس ــة ع ـل ــى ال ـل ــون
األحمر ،وتزداد عمليات البيع
ً
والخروج تدريجيا حتى بلغت
مـنـتـهــاهــا خ ــال ف ـتــرة ال ـمــزاد
ً
وأق ـف ــل بـيـتــك خ ــاس ــرا  3.5في
ال ـم ـئــة ،وه ــو ال ـقــائــد لــاسـهــم
المدرجة.
وخـ ـ ـس ـ ــر م ـ ــؤش ـ ــر ال ـ ـسـ ــوق
ال ـع ــام نـسـبــة  3.18ف ــي الـمـئــة
أي  235.91نقطة ليقفل على
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى  7177.92ن ـق ـطــة
بسيولة متوسطة بلغت 56.5
مليون ديـنــار ،تــداولــت 210.8
م ــايـ ـي ــن سـ ـه ــم عـ ـب ــر 14490

ً
صفقة ،وتم تداول  128سهما
ربـ ــح مـنـهــا  ،19بـيـنـمــا خسر
 104أسـهــم ،واسـتـقــر  5أسهم
دون تغير.
وت ــراجـ ـع ــت ج ـم ـيــع أس ـهــم
ا ل ـ ـ ـسـ ـ ــوق األول ا ل ـ ـ ـ ـ  ،27و ل ــم
ي ــر ب ــح او ي ـس ـت ـقــر أي س ـهــم،
أم ــس ،وخ ـســر مــؤشــر الـســوق
األول نـسـبــة  3.33ف ــي ا لـمـئــة
أي  273.64نقطة ،ليقفل على
مستوى  7944.4نقطة ،ويكسر
مـسـتــوى  8آالف نقطة للمرة
األول ـ ـ ـ ــى مـ ـن ــذ خ ـم ـس ــة أش ـه ــر
ً
تقريبا ،وكانت السيولة أمس

 168مليون دينار نمو ديون قطاع االستثمار
منذ بداية العام الحالي حتى أبريل

ارتفعت  %3.2إلى  5.3مليارات وتراجع للتمويل الخارجي بسبب سرعة رفع الفائدة
●

محمد اإلتربي

ارتفعت ديون شركات االستثمار بشقيها التقليدي
واإلسالمي ،البالغة نحو  43شركة ،حتى نهاية أبريل
ال ـمــاضــي بـنـسـبــة  %3.2وق ـف ــزت م ــن م ـس ـتــوى 5.145
مليارات دينار إلــى  5.313مليارات بــزيــادة تبلغ 168
ً
ً
مليونا فقط أي بمتوسط شهري يبلغ نحو  42مليونا.
ويأتي نمو المطلوبات في إطار طبيعي وهادئ ،على
عكس السابق ،إذ باتت أغلبية الشركات تعتمد على
تدفقاتها النقدية أو التمويل طويل األجل في حدود،
ً
خالفا للسابق ،إذ كانت قيمة الزيادة منذ بداية العام
ً
حتى نهاية أبريل البالغة  42مليونا كانت تذهب لشركة
ً
واحدة وربما من جهة تمويلية واحدة أيضا.
ً
وتفصيليا ،يمكن اإلشارة إلى أن شركات االستثمار
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ال ـب ــال ـغ ــة ت ـ ـعـ ــدادهـ ــا  22ش ــرك ــة ارت ـف ـع ــت
مديونياتها زيادة هادئة من بداية العام وحتى نهاية
أبريل بقيمة  134مليون دينار وبنسبة نمو  %5.7إذ

قفز إجمالي المطلوبات مــن  2.463مليار ديـنــار إلى
 2.329مليار.
في المقابل ،زادت حقوق المساهمين بنسب نمو الفتة،
إذ ارتفعت بقيمة  122مليون دينار بما نسبته  %9.2إذ
ارتفعت من  1.316مليار دينار إلى  1.438مليار.
في سياق متصل ،يالحظ تراجع المطلوبات األجنبية،
ً
إذ تلفت مصادر إلى أن هناك اتجاها لخفض تلك البنود
ً
الخارجية ،خصوصا أن وتيرة تحريك الفائدة ستكون
أسرع من الزيادة المحلية ،بالتالي سيكون هناك تباطؤ
في اللجوء إلى أي تمويل خارجي.
ومن بداية العام ،تراجعت المطلوبات األجنبية بقيمة
ً
ً
 8ماليين دينار من مستوى  99.8مليونا إلى  91.8مليونا
بنسبة تراجع تبلغ .%8.7
فــي المقابل ،على صعيد الـشــركــات اإلســامـيــة ،نمت
ً
المطلوبات بنسبة  %1.2فقط بقيمة  34مليونا ،إذ ارتفعت
من مستوى  2.816مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي
إلى  2.850مليار ،كما في نهاية أبريل الفائت.

المطوع لـ ةديرجلا  :شركات الباطن
مهددة باإلفالس
•

●

سند الشمري

قــال رئـيــس مجلس إدارة
شـ ـ ــركـ ـ ــة سـ ـ ــديـ ـ ــر لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة
والمقاوالت طــارق المطوع،
إن شركات مقاوالت الباطن
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــدة مـ ـ ــن الـ ـجـ ـه ــات
الــرقــابـيــة م ـهــددة بــاإلفــاس
خــال السنوات الـقــادمــة ،ما
لم تكن هناك خطوات جادة
ل ـح ــل كـ ــل الـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـتــي
تواجهها.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــوع ،أن
شــركــات الـبــاطــن تـعــانــي عــدم
تسلم مستحقاتها المالية،
ف ـ ـتـ ــرة تـ ـص ــل إل ـ ـ ــى أك ـ ـثـ ــر مــن
 5سـ ـ ـن ـ ــوات ،بـ ـع ــد ت ـن ـف ـيــذهــا
ً
ع ـقــودا مــن الـبــاطــن لمشاريع
فــازت بها شركات كبيرة عن
طريق المناقصات مع جهات
حكومية.
وبـيــن أن اإلشكالية تكمن
فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدم صـ ـ ـ ــرف الـ ـجـ ـه ــات
الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة ب ــالـ ـمـ ـش ــاري ــع مــا
عليها من التزامات للشركات
ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،ن ـت ـي ـج ــة ل ــوج ــود
مالحظات على المشروع أو
ً
قـضــايــا ضــريـبـيــة ،مـتـســائــا:

طارق المطوع

إذا كانت الشركة لديها مشاكل
ضــري ـب ـيــة ،ف ـمــا ع ــاق ــة شــركــات
الباطن بهذا األمر؟
وتـ ـ ــابـ ـ ــع الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــوع :أمـ ـ ـ ــا إذا
ك ــان ــت هـ ـن ــاك م ــاحـ ـظ ــات عـلــى
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع ،ف ـ ـمـ ــن الـ ـمـ ـفـ ـت ــرض
تـ ـح ــدي ــد ال ـ ـمـ ــاح ـ ـظـ ــات ووق ـ ــف
صرف المستحق لها ،وفي ذات
الــوقــت يتم صــرف المستحقات
لألطراف التي قامت بعملها على
أكمل وجه.
وش ــدد عـلــى ضـ ــرورة تنظيم
ع ـم ــل ش ــرك ــات ال ـب ــاط ــن وح ـفــظ

حـ ـق ــو قـ ـه ــا ،إذ إن ا سـ ـتـ ـم ــرار
الوضع الحالي يعني وقوعها
فـ ــي أزم ـ ـ ــة س ـ ـ ــداد م ـص ــاري ــف
والتزامات ،سواء المصاريف
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـقـ ــة ب ــالـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن
والـ ـ ــرواتـ ـ ــب ،أو ال ـم ـص ــاري ــف
األخرى المتعلقة بمواد البناء
والـ ـنـ ـق ــل أو ح ـت ــى الـ ـق ــروض
وااللتزامات البنكية.
وقــال إن هناك العديد من
الشركات الباطن ارتأت إيقاف
أنشطتها لحين الحصول على
ً
مستحقاتها المالية ،الفتا إلى
ضـ ــرورة فـصــل عـمــل شــركــات
ال ـ ـبـ ــاطـ ــن مـ ـ ــع اإلش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــات
الـ ـت ــي تـ ـح ــدث مـ ــع ال ـش ــرك ــات
ال ـك ـب ـيــرة ال ـتــي حـصـلــت على
المناقصات.
وأفاد بأن شركات الباطن
ه ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــرك ال ــرئـ ـيـ ـس ــي
للمشاريع ،ولديها العديد من
البصمات اإليجابية ،وتقوم
بتوظيف العمالة الوطنية،
إذ ي ـج ــب إص ـ ـ ــدار مـجـمــوعــة
م ـ ــن ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات والـ ـق ــوانـ ـي ــن
التنظيمية لعملها للحفاظ
ع ـل ــى وجـ ــودهـ ــا ف ــي ال ـس ــوق
المحلي.

ً
وعلى صعيد المطلوبات األجنبية ،شهدت نموا بأقل
من  %0.5إذ قفزت فقط بقيمة  700ألف دينار من مستوى
ً
ً
 229.7مليونا بنهاية ديسمبر  2021إلى  230.4مليونا
بنهاية أبريل الماضي.
فيما زادت حـقــوق المساهمين للشركات اإلسالمية
البالغة  21شركة بقيمة  67مليون دينار ،بما نسبته %4.9
من مستوى  1.350إلى  1.417مليار دينار.
ً
عـمـلـيــا ،يـمـكــن اإلش ـ ــارة إل ــى أن ال ـق ـطــاع االسـتـثـمــاري
ً
توجد فيه شركات خالية تماما من الديون ،وتعتمد على
تدفقاتها النقدية مــن شــر كــات تشغيلية تابعة وزميلة
ً
وتـخــارجــات مــن أص ــول حققت الـهــف منها ،لكن إجـمــاال
الديون بحسب مصادر مالية تحت إدارات المخاطر وغير
ً
مبالغ فيها قياسا إلى سنوات سابقة كانت أقل الشركات
لديها ديــون تعادل أربعة أضعاف حققوق المساهمين
ً
وأك ـثــر ،فـضــا عــن الـتـحــوالت الكبيرة فــي نـمــاذج أعمال
ً
الـشــركــات والـتـنــوع الــافــت قطاعيا على وجــه التحديد
وعدم التركز الكامل أو االعتماد الكلي على السوق المالي.

 41.9م ـل ـيــون دي ـن ــار ت ــداول ــت
 85.7مليون سهم عبر 8240
صفقة.
وك ـ ــان ـ ــت خـ ـ ـس ـ ــارة م ــؤش ــر
ً
السوق الرئيسي أقــل نسبيا،
وكـ ــانـ ــت  2.66فـ ــي ال ـم ـئ ــة أي
 153.02ن ـق ـط ــة ،ل ـي ـق ـفــل عـلــى
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى  5608.88نـ ـق ــاط
ً
بسيولة مرتفعة نسبيا مقارنة
م ــع م ـعــدل جـلـســات األس ـبــوع
ال ـمــاضــي كــانــت  14.5مليون
ديـنــار تــداولــت  125.1مليون
ً
سـهــم عـبــر  6250سـهـمــا ،وتــم
ت ـ ــداول  101س ـهــم رب ــح منها

 ،19وخسر  ،77بينما استقر
 5أسهم دون تغير.
وكـ ــان س ـهــم أجـيـلـيـتــي بين
األكـ ـث ــر خـ ـس ــارة ب ـي ــن األس ـه ــم
ال ـق ـي ــادي ــة ال ـخ ـم ـس ــة ،إذ ن ــزف
ن ـس ـب ــة  6.2ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة ،ت ــاه
س ـه ــم صـ ـن ــاع ــات ب ــال ــرغ ــم مــن
أنهما محمالن باألرباح وفقد
صناعات نسبة  5.2في المئة،
ك ـمــا تــراج ـعــت ب ـعــض األس ـهــم
ب ـن ـس ــب ق ــاسـ ـي ــة كـ ــانـ ــت ك ـت ـلــة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ــوط ـن ـي ــة هــي
ً
األكبر خسارة ،خصوصا سهم
ك ــاب ــات ،وب ــورص ــة ت ـج ــاوزت

خسارتهما نسبة  11في المئة.
بـيـنـمــا ت ــراج ــع ف ــي ال ـســوق
الرئيسي سهم أ عـيــان بنسبة
 11.7في المئة ،واألولى بنسبة
 7في المئة ،ولم يسلم من اللون
األح ـم ــر س ــوى سـهــم مشتركة
ال ــذي عــاكــس االت ـج ــاه ،وحقق
ً
ً
نموا ملحوظا بنسبة  2.8في
ا لـمـئــة ،ليبقى القلق والترقب
ً
والحذر مستمرا والعين على
افتتاحات األس ــواق اآلسيوية
وأس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــار الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــط والـ ـ ــذهـ ـ ــب
ومؤشرات أســواق الفيوتشرز
األميركية اليوم.

أخبار الشركات
«أهلي متحد»:
استقالة هيرست
ذكـ ـ ـ ــر ال ـ ـب ـ ـنـ ــك األه ـ ـلـ ــي
ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــد ،أن ن ـ ــا ئ ـ ــب
الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة
الخاصة وإدارة الثروات
مـ ــارك ه ـيــرســت اسـتـقــال
م ــن م ـن ـص ـبــه م ــن نـهــايــة
ي ـ ــوم ال ـع ـم ــل  16يــون ـيــو
الجاري ،وعليه تم تكليف
نائب الرئيس التنفيذي
ل ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـخ ــدم ــات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ل ـل ـش ــرك ــات
ل ـل ـق ـيــام ب ــأع ـم ــال ش ــؤون
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة
الخاصة وإدارة الثروات
ً
مـ ـ ــؤق ـ ـ ـتـ ـ ــا إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إل ـ ــى
ً
منصبه الحالي ،اعتبارا
من تاريخه.

ملكية «القرين» في «التقدم»
ترتفع إلى %38.5
أفادت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية باالنتهاء
من تنفيذ كل إجراءات عرض الشراء الجزئي لعدد  13.5مليون
سهم من أسهم شركة التقدم التكنولوجي ،التي تمثل نسبتها
 %9من رأسمال األخيرة بسعر قدره  500فلس للسهم الواحد،
وبقيمة إجمالية  6.75ماليين دينار ،مما يمثل كامل عدد األسهم
المستهدفة من العرض المقدم.
وأشارت الشركة إلى أن نسبة الملكية المجمعة لشركة القرين
وشركاتها التابعة في شركة التقدم ارتفعت من نسبة  29.5إلى
 38.5في المئة.

«الجزيرة» :تعديل اتفاقية… وبيع
وإعادة تأجير طائرتين
قرر مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة الموافقة على تعديل
االتفاقية الخاصة بشراء الطائرات من شركة إيرباص لتعديل
ً
موعد استالم طائرتين ليكون في  2022بدال من  ،2026إضافة
إلى بيع وإعادة تأجير طائرتين لشركة مختصة بعمليات تملك
وتأجير الطائرات.

«بتكوين» تعمق خسائر العمالت المشفرة
وتتراجع إلى  18.4ألف دوالر
واص ـ ـ ـ ـ ـ ــل سـ ـ ـع ـ ــر بـ ـتـ ـك ــوي ــن
انخفاضه أمس ،بسبب تجنب
المستثمرين األصول الخطيرة
فـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ــل ت ـ ـ ــوت ـ ـ ــر األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق
الـعــالـمـيــة ،حـيــث بـلــغ 18468
ً
دوالرا ،بتراجع نسبته  9.9في
المئة ،عن قيمته أمس األول،
قرب أدنى مستوياته منذ 13
ديسمبر .2020
ومـ ـ ـ ـن ـ ـ ــذ بـ ـ ـل ـ ــوغـ ـ ـه ـ ــا أع ـ ـلـ ــى
مـسـتــويــاتـهــا فــي  10نوفمبر
ً
 68991« 2021دوالرا» ،خسرت
بتكوين أكثر من  72في المئة
من قيمتها.
وتراجعت جميع العمالت
المشفرة الرئيسية بشكل حاد
ص ـبــاح األح ـ ــد .وف ـق ــدت إيـثــر،
ثــانــي أكـثــر الـعـمــات الرقمية
ً
اسـ ـتـ ـخ ــدام ــا ،ن ـحــو  %11من
قيمتها.
وتراجعت البورصات هذا
األس ـ ـبـ ــوع ،ويـ ـع ــزى ذلـ ــك إلــى
الـ ـ ـخ ـ ــوف م ـ ــن أن الـ ـمـ ـص ــارف
ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزيـ ـ ــة ،عـ ـ ـل ـ ــى رأسـ ـ ـه ـ ــا
االحتياطي الفدرالي األميركي،
ل ــن ت ـبــدو م ـت ـ ّشــددة ف ــي إرادة
ك ـب ــح الـ ـتـ ـض ــخ ــم ،م ـم ــا ي ـهــدد
بإضعاف االقتصاد العالمي.

وف ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن ك ـ ــان ـ ــت سـ ــوق
ال ـع ـم ــات ال ـم ـش ـفــرة ت ـســاوي
أكثر من  3تريليونات دوالر
في ذروتها قبل سبعة أشهر،
تراجعت إلى ما دون تريليون
دوالر االثـنـيــن ،بعدما بلغت
 3000مليار دوالر في نوفمبر
المنصرم.
وإضــافــة إلــى ذل ــك ،تسارع

انخفاض عملة بتكوين بعد
تعليق منصتي «سلسيوس»
 Celsiusو«ب ــاب ــل فــايـنــانــس»
 Babel Financeع ـم ـل ـيــات
السحب.
واق ـتــرحــت الـشــركــة األول ــى
التي تبلغ قيمتها  12مليار
دوالر ،ع ـل ــى مـسـتـخــد مـيـهــا
استخدام عمالتهم المشفرة

«الـتــاريـخـيــة» مـثــل البتكوين
واإليثر لالستثمار في عمالت
رقمية جديدة.
أما الثانية فقالت لعمالئها
الجمعة إنها ستعلق جميع
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـس ـ ـحـ ــب ب ـس ـبــب
«ضـغــوط غير اعتيادية على
السيولة».
وسـ ـ ــاهـ ـ ــم ت ـج ـم ـي ــد وج ـي ــز

ل ـع ـم ـل ـيــات س ـح ــب بـيـتـكــويــن
م ــن أك ـبــر مـنـصــة ف ــي ال ـعــالــم،
« ب ــا ي ـن ــا ن ــس»  ،Binanceقبل
تراجع االستثمار في
أيام ،في
ّ
العمالت المشفرة.
وأعلنت منصة «كوينبيس»
 Coinbaseمن جهتها الثالثاء
أنها ستلغي  18في المئة من
الوظائف فيها ،أي نحو 1100
منصب.
وبـ ـ ـ ّـرر ال ـم ــؤس ــس ال ـشــريــك
والمدير العام لـ «كوينبيس»
بــرايــن أرم ـس ـتــرونــغ عمليات
الطرد الواسعة النطاق بأنها
متعلقة على ما يبدو «بمرحلة
رك ـ ـ ــود ن ــدخ ـل ـه ــا بـ ـع ــد ط ـف ــرة
اقتصادية استمرت أكثر من
عشرة أعوام».
ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  ،2021ا جـ ـت ــذب
هـ ـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـ ــذي م ـ ــا زال
ً
ي ـع ــد ن ــاشـ ـئ ــا عـ ـ ــددا م ـت ــزاي ــدا
م ــن الـمـسـتـثـمــريــن الـمــالـيـيــن
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ـي ــن الـ ــذيـ ــن فـتـحــت
ش ـه ـي ـت ـه ــم ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـخ ــاط ــر
الـسـيــاســات المتساهلة جــدا
للبنوك الـمــركــزيــة فــي جميع
أنحاء العالم.
«العربية .نت»

٩
«االقتصادية»ً :سداد الخزانة العامة للعجز
الرأي السياسي أمر جيد
عن
بعيدا
االكتواري
ً
ةديرجلا

•
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اقتصاد

• العجز ارتفع بين  9مليارات دينار و 17.4مليارا في السنوات المالية الثالث حتى مارس 2019
• تحسين الحالة المالية للمتقاعدين يجب أال يكون على حساب المسجلين في «التأمينات»

قالت الجمعية االقتصادية
الكويتية ،إن السياسة
الحكومية على مدى سنوات
سابقة كانت تتعامل مع
الملفات الحساسة بسياسة
التعويم ،والهدف فقط
عبور االستجوابات الوقتية.
لذلك ال نلوم المواطن ،الذي
يؤمن أن التوزيعات من أرباح
«التأمينات» وصندوق األجيال
وغيرها هي حق مكتسبً ،
وسط ما يراه ويعيشه دوريا
من سرقات ونهب لمقدرات
البلد بال حساب فاعل وال
رقابة حقيقية.

من باب أولى أن
تكون المكرمات
والهبات من حساب
المال العام ال من
المؤسسة حتى ال
تكون منفعة فئة
معينة تعني مضرة
أخرى

أكدت الجمعية االقتصادية الكويتية ضرورة تشكيل حكومة
بالسرعة الممكنة لخلق جو توافقي يخدم البلد ويحافظ على
تطبيق مواد الدستور كعقد اجتماعي وضعه المؤسسون ال
يجب االلتفاف عليه.
وقــالــت الجمعية ،فــي ب ـيــان« :لـقــد آثــرنــا على مــر الـظــروف
المتعاقبة مع أبناء الوطن من االقتصاديين والمختصين إطالق
صرخات للرفق بهذا الوطن ،وسداد العجز االكتواري كان من
مطالب الجمعية االقتصادية الكويتية في الكثير من المواقف
السابقة .لذا من الواجب علينا أن نقول هذه النقاط األساسية
ً
استشعارا لروح المسؤولية الوطنية»:
ً
أوال :التأمينات االجتماعية ،ما هي إال وسيلة متقدمة من
وسائل الدفاع عن المجتمع ورخائه من أي تدهور قد يلحق
ً
بمستوياته المعيشية ،فهي ادخار منظم قانونا ،ومما يجعل
ً
إدارة أم ــوال صـنــدوق تـقــاعــدي مختلفا ،هــو أن التعامل مع
مدخرات أصحاب المعاشات التقاعدية واستقطاعات العاملين
ً
في القطاعيين العام والخاص ُيشكل تحديا أكثر دقة وحساسية
من إدارة صندوق استثماري أو سيادي للدولة ،إذ إن األمر ال
يتعلق بدور السياسة االقتصادية للدولة ،بل تتبع فرص عوائد
ربحها متوسطة إلى بعيدة المدى.
ّ
هناك مسلمتان أساسيتان لمؤسسة التأمينات يتعين
ُ
مراعاتهما :األولــى هي ضمان عيش كريم للمتقاعدين ،من
خالل ربط الزيادة السنوية على مخصصاتهم الشهرية لتعادل
ً
الزيادة في تكلفة المعيشة ،كما هو متبع عالميا ،وجعل حد
أدنــى للمعاشات التقاعدية ً
بناء على الــدراســات اإلحصائية
للمعيشة في أي بلد.
والمسلمة الثانية واألهم ،هي ضرورة طرح وتبني مبادرات
وسياسات مبتكرة وجريئة تـ ّ
ـؤمــن قــدرة الــدولــة على الوفاء
ً
بالتزاماتها ،استعدادا للعدد الضخم المتوقع دخوله إلى سوق
العمل في السنوات القليلة القادمة.
ً
ثانيا :نعي أن في كل البرلمانات تتقدم مشاريع هدفها كسب
الــوالء السياسي وأصــوات الناخبين على حساب مستقبلهم
ومستقبل أبـنــائـهــم ،لـكــن فــي كــل الـبــرلـمــانــات هـنــاك حكومة
أقسمت على المحافظة على أموال الشعب ومصالحه ،تقاتل
بكل القنوات الدستورية لحماية المال العام من أن يكون أداة
فــي الـصــراع السياسي الــرخـيــص .لذلك مــوضــوع إصالحات
التأمينات االجتماعية يجب أن تكون أولى أولويات أي حكومة،
ونستغرب مــن تجاهل الحكومات السابقة لهذه المؤسسة
ً
المهمة المعنية بــاألمــن النظامي للمواطنين جميعا ســواء
متقاعدون أو مسجلون ،والتي أسسها أشخاص أفاضل تكن
لهم الكويت كل الفضل واالحترام والتقدير.
ولذلك ،نؤكد حرص الجمعية االقتصادية الكويتية ودعم
أي مـ ـب ــادرة ت ـهــدف إلصـ ــاح الـمــؤسـســة ال ـعــامــة للتأمينات
االجتماعية لما لها من أهمية اجتماعية لكل أفراد المجتمع،
وأن ما تم تقديمه يعتبر بادرة في هذا االتجاه ،ونتمنى خطوات
إصالحية أكثر لهذا الكيان الرائد في المنطقة.
ولهذا نؤكد أن األخ وزير المالية عبدالوهاب الرشيد يحمل
نفس همومنا في الجمعية االقتصادية الكويتية ،وهذا ما نؤمن
فيه بعد التدخل الحكومي لمعالجة العجز االكتواري في أولى
ً
خطوات إصالح ،لما تعتبره الجمعية كيانا له قيمة اجتماعية

مهمة وواجب علينا إصالحه.

إحصائيات المتقاعدين

ً
ث ــال ـث ــا :ب ـلــغ ع ــدد الـمــؤمــن
ع ـل ـي ـهــم ح ـت ــى مـ ـ ــارس 2019
ً
ق ــراب ــة  382ألـ ـف ــا ،وب ـلــغ عــدد
أصـ ـح ــاب ال ـم ـع ــاش ــات قــرابــة
ً
 149أل ـف ــا ،أم ــا المستحقون
من ورثة أصحاب المعاشات
الـمـتـقــاعــديــن فـيـبـلــغ عــددهــم
ً
قـ ـ ــرابـ ـ ــة  88ألـ ـ ـ ـف ـ ـ ــا ،ل ـي ـص ـبــح
اإلجمالي قرابة  619ألف فرد
مستفيد من نظام التأمينات
االجتماعية في الكويت.
وبلغ إجمالي ما تم دفعه لمختلف المستحقين والمتقاعدين
خالل السنوات الخمس األخيرة وحتى ديسمبر عام  2019قرابة
 8مليارات و 44مليون دينار.
ُ
وحـتــى تـكـتــب االس ـت ـمــراريــة لعمل مــؤسـســات التأمينات
االجتماعية وبسط تغطيتها التأمينية على شرائح أوســع،
وبما يجابه اآلثــار الناشئة عن األزمــات والكوارث والحروب
ً
التي باتت أكثر تعقيدا بتطور الحياة نفسها ،برزت الحاجة إلى
تنويع مصدر دخل هذه المؤسسات من خالل توظيف أموال
ً
ً
المشتركين في استثمارات طويلة األمد تتبع أسلوبا حصيفا
ً
ومتحفظا منخفض المخاطر تعود نتائجه بالنفع على متانة
نظام الرعاية االجتماعية في الدولة.

العجز االكتواري
ومـمــا يـحــدث اآلن فــي أوس ــاط المجتمع مــن آراء متباينة
ح ــول العجز االك ـت ــواري مــن عــدمــه ،ل ــزم علينا أن نكتب هذا
البيان لتبيان الحقائق االقتصادية ومدى جدواها ،وهذا كله
ً
مع األسف في مجال ما هو متاح علنا كأرقام ومدى شفافية
هذه الجهات.
فالعجز االكتواري بمفهومه المبسط هو« :الناتج السلبي
عند طــرح قيمة جميع الـتــزامــات مؤسسة التأمينات تجاه
المتقاعدين والـمــؤمــن عليهم ،مــن جميع الـبـيــانــات المالية
ال ـخ ــاص ــة بــال ـمــؤس ـســة – ال ـق ـي ـمــة الـحـقـيـقـيــة ل ـمــوجــودات ـهــا
واستثماراتها  -عند نهاية يوم معين».
ومما نملكه من تتبع لألرقام وسط شح الشفافية ونقصها
والتكتيم المخيف في الكويت ،فإن آخر ما علمناه من مقرر لجنة
الميزانيات في مجلس األمة النائب السابق رياض العدساني
ً
شافاه الله أن «العجز قد تضاعف تقريبا في السنوات السابقة،
ً
ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض عوائد االستثمار.
وألن العجز االكتواري هو الفرق بين االلتزامات المستقبلية
ومعدالت الدخل الجاري ،فلهذا ارتفع بين  9مليارات دينار و
ً
 17.4مليارا في السنوات المالية الثالث حتى مارس .2019
ولهذا تكمن أهمية الفحص االكتواري ألنه يحتسب قدرة
التأمينات على تلبية مدفوعات التزاماتها المستقبلية ،وأن
الزيادة في العجز نتجت بشكل رئيسي عن انخفاض حاد
في عوائد االستثمارات إلى  4%في سنة  2019-2018من

 % 5.7في العام الذي سبقه.
ل ــذل ــك ،ف ــإن سـ ــداد الـخــزانــة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـع ـج ــز االك ـ ـت ـ ــواري
ً
ً
ً
يعتبر أمـ ــرا ج ـيــدا بـعـيــدا عن
الرأي السياسي في دستورية
ال ـج ـل ـســة م ــن ع ــدم ـه ــا والـ ــذي
نقدره.
وليست هــذه الـمــرة األولــى
الـ ـت ــي تـ ـق ــوم ال ـ ــدول ـ ــة ب ـس ــداد
العجز االكتواري ،إذ قامت في
الـســابــق بـضــخ مـبــالــغ دعمت
مــن خاللها المؤسسة لسداد
العجز االكتواري.
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرض أن
تساهم هذه المبالغ في تطوير قطاع االستثمار ،مما يعزز
استدامة الدور التأميني لضمان العيش الكريم للمساهمين
ً
والمتقاعدين فــي الــدولــة ،خـصــوصــا أن المؤسسة مملوكة
بالكامل للدولة.

الشفافية والرقابة

ً
راب ـعــا :إن الشفافية المفقودة ت ــؤدي إلــى ضعف الرقابة،
وضعف الرقابة يحتم سوء التشريع .لذلك طالعتنا كثير من
التقارير من جهات عالمية عملت على دراسات اكتوارية كأمثال
منظمة العمل الدولية و»ميرسر» و»ميليمان» وغيرها ،وكذلك
الرقابية الكويتية كديوان المحاسبة بأرقام تنم عن تفاوت كبير
ً
في معدالت العجز االكتواري من ملياري دينار إلى  19مليارا
في كل حاالت التقييم المفتوحة والمغلقة (ولكل منهما حسابه
ً
الخاص والمعقد فنيا) ،ومع تحفظنا على بعض الجهات التي
ً
تقيم هذه العجوزات المعقدة فنيا بدون مختص اكتواري.
ل ــذا م ــا فـعـلـتــه ال ـتــأم ـي ـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـه ـي ـئــة الـعــامــة
لالستثمار قبل سنة من اآلن كانت خطوة أولى محمودة في
الشفافية ،وأثـنــى عليها الكثيرون ،واآلن نؤكد أن مــا بدأتم
ً
به أصبح التزاما من منطلق العمل الجماعي ،الــذي يتحلى
بروح الشفافية ،فإننا ننتظر نتائج عملكم الــدؤوب في هذه
المؤسسة الرائدة ،التي لها أهمية كبيرة في النسيج االجتماعي
للكويت ،مدركين تقلبات األسواق العالمية والدورة االقتصادية
لالستثمارات.
ً
ً
وعلى نفس السياق ،لم يكن العجز االكتواري يوما حديثا
ً
للشارع العام وهما يتقاسم فيه المجتمع رأيه وأفكاره ،لكن اآلن
وبعد أن أصبح هو الشغل الشاغل للشارع ،فإننا نرسل عبر هذا
البيان دعوة مفتوحة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
لعقد ندوة عامة في الجمعية االقتصادية الكويتية لشرح ما
يــدور مــن تـســاؤالت فــي الـشــارع الكويتي والـتــي ال يستطيع
المختصون اإلجابة عنها لشح المعلومات.

مؤشر التقاعد العالمي

ً
خامسا :عندما نتحدث عن جودة نظام التقاعد الكويتي،
تتفاوت اآلراء بين من يراه األفضل في المنطقة ،بل وفي العالم،
ومن يرى عكس ذلك.

وال ُيمكن االعتداد برأي دون سماع اآلخر ،فهناك رأي يرى
أن ُمعالجة العجز االكتواري هي األولوية ،ورأي آخر يؤمن أن
ُمعالجة كفاية المعاش التقاعدي هي األولوية.
وال يمكن الـجــزم بصحة رأي أحــد الطرفين فــي غياب
منظومة شاملة ومتكاملة للتقييم ،وصعوبة الحصول
وم ّ
على بيانات ومعلومات موثوقة ُ
حدثة عن نظام التقاعد
الكويتي وســط عــدم خضوع نظام المؤسسة التقاعدي
للتقييم العالمي وفــق مؤشر التقاعد العالمي (Global
 ،)Pension Indexالـمـعـمــول ب ــه ف ــي ك ـ ٍـل م ــن الـسـعــوديــة
واإلمارات.
ً
ويـصــدر هــذا المؤشر سنويا منذ عــام  2009مــن قبل
ش ــرك ــة م ــرس ــر ( )Mercerالـ ُـمـتـخـصـصــة ف ــي االسـتـثـمــار
والتقاعد.
ً
ومن أبرز فوائد مؤشر التقاعد العالمي ،أنه ُيقدم تقييما
ً
ً
مستقال ومهنيا  ،بالتالي ُيساعد على حسم الكثير من
الجدل حول جودة نظام التقاعد وحسن إدارته .كما يوفر
معايير ُمشتركة ُيمكن مــن خاللها عقد الـ ُـمـقــارنــات بين
نظم التقاعد التي قد تختلف إلى حد بعيد في تفاصيلها.
ومن الفوائد المهمة تبيان فرص اإلصالح التي ُيمكن
للقائمين على النظام التقاعدي اقتناصها لتحسين أدائهم،
وإمكانية قياس مدى نجاح ُ
المبادرات التي يتم تبنيها من
ً
خالل قياس وتتبع أداء النظام التقاعدي سنويا.
ً
ولهذا نؤكد ضرورة المسير قدما في إصالحات شاملة
في هذا الكيان االجتماعي الرائد في المنطقة ،وليس على
ً
الصعيد المالي فقط ،ولكن على صعيد الشفافية أيضا.

ضرورة اإلصالحات االقتصادية
السياسة الحكومية على مــدى سـنــوات سابقة كانت
تتعامل مع الملفات الحساسة بسياسة التعويم ،والهدف
فقط عبور االستجوابات الوقتية .لذلك ال نلوم المواطن
الذي يؤمن أن التوزيعات من أرباح التأمينات وصندوق
األجيال وغيرها هي حق مكتسب في ظل ما يراه ويعيشه
بشكل دوري من سرقات ونهب لمقدرات البلد بال حساب
فاعل وال رقابة حقيقية.
لذلك نؤكد على ضرورة اإلصالحات االقتصادية كاملة
السيما اإلصالحات المعنية باستدامة المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية.
وكذلك ،وبقدر ما نراه من حق مكتسب أن تتحسن الحالة
المالية لألخوة المتقاعدين إال أن تحسين الحالة المالية
لفئة مهمة فــي المجتمع كــاألخــوة المتقاعدين يجب أال
يكون على حساب األخوة المسجلين في هذه المؤسسة.
لــذلــك مــن بــاب أول ــى أن تـكــون الـمـكــرمــات والـهـبــات من
حـســاب الـمــال الـعــام ولـيــس مــن المؤسسة حتى ال تكون
منفعة فئة معينة تعني بمضرة فئة أخرى.
في الختام ،علينا أن نتوقف عن سياسة تبديد ثروة
هذا الوطن فهي ليست ملكية خاصة .فالوطن ال يبنى على
الهبات ،ومستقبل األجيال القادمة أمانة تنتظر تسليمها
للجيل القادم كما حافظ عليها من سبقكم ،والعاقل هو
من يتعظ من تقلبات الزمان.

«الوطني»« :الفدرالي» سيحتاج إلى عكس ارتفاع أسعار الفائدة

ً
إقرارا بأنه من المرجح أن يكون االقتصاد تباطأ بشكل كبير عند تلك النقطة
أط ـ ـلـ ــق م ـج ـل ــس االحـ ـتـ ـي ــاط ــي
الـفــدرالــي األربـعــاء الماضي أكبر
محاولة واسعة النطاق لمكافحة
التضخم بــرفـعــه أس ـعــار الـفــائــدة
القياسية بنحو  0.75مــن نقطة
م ـئــويــة ،ف ــي خ ـطــوة ل ــم نشهدها
منذ عام  ،1994وبنهاية اجتماع
السياسات الذي استمر على مدار
يومين ،رفـعــت اللجنة الفدرالية
للسوق المفتوحة سعر الفائدة
المعياري إلى النطاق المستهدف
 1.50-1.75في المئة ،وأشارت إلى
أنها «تتوقع أن الزيادات المستمرة
فــي النطاق المستهدف ستكون
مناسبة».
وقال رئيس «الفدرالي» جيروم
بـ ــاول ف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي بعد
اجـتـمــاع الـسـيــاســة الـنـقــديــة« :مــن
الواضح أن زيادة الفائدة بمقدار
 75نـقـطــة أس ــاس كــانــت مرتفعة
بشكل اسـتـثـنــائــي ،وال أتــوقــع أن
ي ـك ــون هـ ــذا ال ـح ـجــم م ــن ال ــزي ــادة
طبيعيا» ،لكنه ،أضاف أنه يتوقع

مناقشة زيادة مماثلة بمقدار 50
أو  75نقطة أس ــاس فــي اجتماع
ي ــولـ ـي ــو الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى أن
القرارات ستتخذ «خطوة بخطوة»
ف ـ ــي ك ـ ــل اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ،وسـ ـي ــواص ــل
االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي «إي ـص ــال
نوايانا بأوضح ما يمكن».
ً
ً
ويمثل الـقــرار مـحــورا مفاجئا
ل ـخ ـط ــط االحـ ـتـ ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي
ً
الـ ـمـ ـق ــررة م ـس ـب ـق ــا ل ــرف ــع أس ـع ــار
الفائدة للمرة الثانية على التوالي
بمقدار  0.50نقطة مئوية ،والذي
أشار إليه صانعو السياسة قبل
بــدء فترة «التعتيم» المقررة قبل
االجـتـمــاع ،وكــانــت إسـتــر جــورج،
رئيسة فرع «الفدرالي» في مدينة
كانساس سيتي ،الــوحـيــدة التي
غ ـ ـ ــردت خ ـ ـ ــارج ال ـ ـسـ ــرب ودع ـم ــت
االلتزام باإلرشادات السابقة.
وأشار أعضاء اللجنة الفدرالية
للسوق المفتوحة إلى مسار أقوى
ب ـك ـث ـيــر لـ ــزيـ ــادة أسـ ـع ــار ال ـف ــائ ــدة
ف ــي الـمـسـتـقـبــل ل ــوق ــف الـتـضـخــم

الـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـح ــرك ب ـ ــأس ـ ــرع وتـ ـي ــرة
ً
مـنــذ ديسمبر  ،1981وف ـقــا ألحــد
المقاييس التي يتم االستشهاد
بها بشكل شائع.
وح ـســب تـقــريــر أس ـ ــواق النقد
الصادر عن بنك الكويت الوطني،
فمن المقرر أن يصل سعر الفائدة
الـقـيــاســي لــاحـتـيــاطــي الـفــدرالــي
إلى مستوى  3.4في المئة بنهاية
ً
العام ،وفقا لما تشير إليه «خريطة
نـ ـ ـق ـ ــاط ت ـ ـصـ ــويـ ــت االحـ ـتـ ـي ــاط ــي
الفدرالي على أسعار الفائدة».
ً
ويعكس ذلك تعديل بالزيادة
بمقدار  1.5نقطة مئوية مقارنة
بتقديرات مارس الماضي .وترى
الـلـجـنــة ارت ـف ــاع الـمـعــدل إل ــى 3.8
في المئة في عام  ،2023أي أعلى
بـنـقـطــة م ـئــويــة كــام ـلــة م ـمــا كــان
ً
متوقعا في مارس.
والـجــديــر بــالــذكــر أن متوسط
ال ـت ــوق ـع ــات لـسـعــر ال ـف ــائ ــدة على
األم ــوال الـفــدرالـيــة فــي عــام 2024
كان  3.4في المئة ،مما يشير إلى
أن االحتياطي الفدرالي سيحتاج
إلى عكس ارتفاع أسعار الفائدة
ً
إقرارا بحقيقة أنه من المرجح أن
يكون االقتصاد قد تباطأ بشكل
كبير عند تلك النقطة.
وجاء رفع أسعار الفائدة بهذا
المعدل في أعقاب صدور تقريرين
يوم الجمعة السابقة أظهرا قفزة
كبيرة وغير متوقعة فــي أسعار
المستهلكين فــي مــايــو وارت ـفــاع
إلى
توقعات التضخم ،مما يشير ً
أن األميركيين أصبحوا أكثر قلقا
بشأن التوقعات االقتصادية.
وق ـ ـ ــال «الـ ـ ـف ـ ــدرال ـ ــي» فـ ــي ب ـيــان
السياسات« :اللجنة مهتمة للغاية
ً
بمخاطر التضخم» ،مشيرا إلى أن
الغزو الروسي ألوكرانيا قد خلق
ً
«ضغوطا تصاعدية إضافية» على
الـتـضـخــم ،وأث ـقــل كــاهــل الـنـشــاط
االقتصادي.
وأضـ ـ ــاف ال ـب ـي ــان أن عـمـلـيــات
اإلغ ـ ـ ـ ــاق الـ ـمـ ـمـ ـت ــدة فـ ــي ال ـص ـيــن
لمكافحة تفشي أحدث موجة من
فيروس «كوفيد  »19ساهمت في
تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد،
مما أدى إلى زيادة األسعار.
كما خفض المسؤولون بشكل

كبير توقعاتهم للنمو االقتصادي
لعام  ،2022ويتوقعون اآلن نمو
الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة
 1.7ف ــي ال ـم ـئــة ف ـقــط ،م ـقــابــل 2.8
ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي م ـ ــارس ال ـمــاضــي.
كـمــا ارت ـف ـعــت تــوق ـعــات التضخم
ً
و فـقــا لمؤشر نفقات االستهالك
الشخصي إلى  5.2في المئة هذا
العام مقابل  4.3في المئة ،وذلك
رغم اإلشارة إلى أن معدل التضخم
األساسي ،الذي يستبعد االرتفاع
ال ـ ـسـ ــريـ ــع ف ـ ــي ت ـك ــال ـي ــف ال ـ ـمـ ــواد
الغذائية والطاقة ،وصل إلى 4.3
في المئة ،بزيادة قدرها  0.2نقطة
مئوية فقط عن التوقعات السابقة.
في حين بلغ معدل تضخم نفقات
االستهالك الشخصي األساسي
 4.9فــي المئة فــي أبــريــل ،لــذا فإن
توقعات األربعاء الماضي تشير
إلــى تــراجــع ضغوط األسـعــار في
األشهر المقبلة.
وتشير التوقعات االقتصادية
الجديدة التي نشرها «الفدرالي»
إلى أن إجــراءات التشديد النقدي
المزمع تطبيقها -والتي تتضمن
ً
أيضا تقليص الميزانية العمومية
التي تصل إلى نحو  9تريليونات
دوالر -س ـي ـن ـطــوي ع ـلــى «بـعــض
المعاناة» ،وذلــك وفقا لما أقــر به
في اول الشهر الماضي .واعترف
رئيس بنك االحتياطي الفدرالي
أن الطريق إلــى خفض التضخم
دون الـتـسـبــب ف ــي إح ـ ــداث ضــرر
ً
اقتصادي كبير «لــن يكن سهال»،
ً
مـضـيـفــا أن الـمـســار االقـتـصــادي
الـمـحــدد فــي الـتــوقـعــات الجديدة
يشير إلى «التباطؤ».

أوروبا ...اجتماع طارئ
عقد البنك المركزي األوروبي
اجـ ـتـ ـم ــاع ــا ط ـ ــارئ ـ ــا ل ـل ـس ـيــاســة
النقدية األربـعــاء الماضي بعد
ارت ـفــاع عــائــدات الـسـنــدات على
مـ ــدار األي ـ ــام األخـ ـي ــرة ف ــي عــدد
من دول منطقة الـيــورو .وأعلن
البنك ،خــال اجتماعه ،خططه
البـتـكــار أداة جــديــدة لمعالجة
م ـخــاطــر الـ ـف ــروق ــات ف ــي تكلفة
اإلقـ ـ ــراض ف ــي مـنـطـقــة ال ـي ــورو،
ف ــي خ ـط ــوة ت ـه ــدف إل ــى تـهــدئــة

المخاوف من أزمة ديون جديدة.
وذكر «المركزي» األوروبي ،في
بيان« :منذ بدء العملية التدريجية
لـتـطـبـيــع ال ـس ـيــاســة ال ـن ـقــديــة في
ديسمبر  ،2021تعهد مجلس إدارة
البنك بالعمل ضد مخاطر التفكك
المتجددة بالمنطقة».
ويؤكد قرار الدعوة إلى اجتماع
طـ ــارئ ب ـعــد أق ــل م ــن أس ـب ــوع من
التصويت األخير لمجلس اإلدارة
على مدى قلق واضعي السياسات
من أن هدفهم لمعالجة التضخم
القياسي فــي منطقة ال ـيــورو من
خـ ـ ــال ت ـق ـل ـيــص حـ ـ ــزم ال ـت ـح ـف ـيــز
االق ـت ـصــادي فــي ف ـتــرة األزمـ ــة قد
ي ـن ـحــرف ع ــن مـ ـس ــاره ،إذا ع ــادت
مخاوف سوق السندات في الدول
الـتــي تمثل الحلقة األضـعــف في
اقتصادات المنطقة.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن عـ ــدم تــوافــر
تفاصيل حــول كيفية عمل األداة
الجديدة لـ «المركزي» األوروبــي،
ف ــإن بـعــض المحللين يعتقدون
أنها قد تكون نسخة محدثة من
بــرنــامــج أس ــواق األوراق المالية
ال ـت ــي س ـم ـحــت لـلـبـنــك بـمـعــالـجــة
ف ــروق ــات تـكــالـيــف االق ـت ــراض في
السوق االوروبية عن طريق شراء
 220م ـل ـيــار يـ ــورو م ــن ال ـس ـنــدات
الـسـيــاديــة خــال الـفـتــرة الممتدة
بين عامي  2010و.2012

سويسرا ترفع أسعار الفائدة
فـ ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــوة م ـ ـفـ ــاج ـ ـئـ ــة ،رفـ ــع
البنك الوطني السويسري سعر
ً
الفائدة للمرة األولى منذ  15عاما
الخميس الماضي ،لينضم بذلك
إلى نظرائه في تشديد السياسة
النقدية لمواجهة تزايد معدالت
الـتـضـخــم .ورف ــع ال ـمــركــزي سعر
الـفــائــدة إلــى  -0.25فــي المئة من
 -0.75فــي المئة ال ــذي استخدمه
منذ عــام  ،2015ويمثل االرتـفــاع
أول زيـ ــادة للبنك ال ـمــركــزي منذ
سبتمبر .2007
وصــرح رئيس البنك الوطني
ال ـس ــوي ـس ــري ت ــوم ــاس جـ ـ ــوردان،
بــأن ارتفاع التضخم الــذي وصل
إلـ ــى أعـ ـل ــى م ـس ـتــويــاتــه م ـن ــذ 14
ً
ً
عاما تقريبا في مايو -يعني أن

الـبـنــك ال ـمــركــزي ق ــد يـضـطــر إلــى
الـتـحــرك م ــرة أخ ــرى .وحـتــى بعد
ارت ـفــاع سعر الـفــائــدة بـمـقــدار 50
نقطة أســاس الخميس الماضي،
يتوقع البنك الوطني السويسري
أن يصل التضخم في الربع األول
من عــام  2025إلــى  2.1في المئة،
ً
بعيدا عن المستوى المستهدف
والمحدد بمعدل  0-2في المئة.
وف ــي ع ــام  2022يـتــوقــع البنك

ال ـم ــرك ــزي أن ي ـصــل ال ـم ـعــدل إلــى
 2.8فــي ال ـم ـئــة .وص ــرح ج ــوردان
ف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي« :ب ـ ــدون
زي ــادة سعر الـفــائــدة فــي سياسة
البنك المركزي السويسري اليوم،
ستكون توقعات التضخم أعلى
بكثير».
وقـ ــال ال ـب ـنــك ،ف ــي ب ـي ــان« :ه ــذه
السياسة النقدية األكثر صرامة
تـ ـه ــدف إل ـ ــى م ـن ــع ال ـت ـض ـخ ــم مــن

االنـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار عـ ـل ــى ن ـ ـطـ ــاق أوس ـ ــع
يـ ـص ــل إلـ ـ ــى الـ ـسـ ـل ــع والـ ـخ ــدم ــات
ف ــي س ــوي ـس ــرا ،ك ـمــا أن ــه ال يمكن
استبعاد أن المزيد من الزيادات
فـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاسـ ــة ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ــوطـ ـن ــي
ال ـس ــوي ـس ــري س ـت ـكــون ض ــروري ــة
في المستقبل المنظور لتحقيق
اسـ ـتـ ـق ــرار ال ـت ـض ـخ ــم فـ ــي حـ ــدود
ال ـن ـطــاق ال ـم ـتــوافــق م ــع اس ـت ـقــرار
األسعار على المدى المتوسط».
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الخالد :نسعى لجذب المحافظ االستثمارية المكسيكية
خالل زيارة وفد مكسيكي لغرفة تجارة وصناعة الكويت
أك ـ ــد ع ـض ــو غ ــرف ــة ت ـج ــارة
وصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت خ ــال ــد
الـ ـخ ــال ــد ،أن ال ـغ ــرف ــة تـسـعــى
دائـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـتـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــر ف ـ ـ ــرص
االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــار ف ـ ـ ـ ـ ــي ش ـ ـتـ ــى
المجاالت مع الدول االخرى.
وقال الخالد ،في تصريح
عقب اجتماع الغرفة مع وفد
م ـك ـس ـي ـكــي أ مـ ـ ــس ،إن ز ي ـ ــارة
ال ــوف ــد ال ـم ـك ـس ـي ـكــي لـلـكــويــت
ل ـ ـي ـ ـسـ ــت االولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ولـ ـكـ ـنـ ـه ــا
تختلف من حيث التوقيت ،إذ
جاء ت هذه المرة في مرحلة
جديدة بعد جائحة كورونا،
وب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ـ ـ ــن مـ ـ ـ ــع الـ ـ ـح ـ ــرب
الــروس ـيــة -األوكــران ـيــة ،علما
بأن هناك تبادال تجاريا بين
المكسيك والكويت.
وأض ــاف أن «ه ــذه الــزيــارة
هــي لـلــدعــوة إل ــى االسـتـثـمــار
فـ ـ ــي م ـ ـحـ ــافـ ــظ اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
ف ــي ش ــرك ــات م ـك ـس ـي ـس ـك ـيــة»،
م ـ ــو ضـ ـ ـح ـ ــا أن أ غ ـ ـ ـلـ ـ ــب ه ـ ــذه
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاف ـ ـ ــظ ف ـ ـ ـ ــي ام ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــا
والـ ـمـ ـكـ ـسـ ـي ــك ،وه ـ ـنـ ــاك رغ ـب ــة
فــي ج ــذب ال ـجــانــب الـكــويـتــي
لالستثمار فيها.

جراح الناصر

ً
الصقر مكرما توفيقي
ً
انطالقا من مبدأ غرفة تجارة وصناعة الكويت؛
ت ـكــريــم أصـ ـح ــاب اإلن ـ ـجـ ــازات وال ـم ـبــدع ـيــن ومــن
ً
ضمنهم موظفوها ،وتقديرا لجهودهم المثمرة
في مهامهم المختلفة ،كرم رئيس الغرفة محمـد
ج ــاس ــم ال ـص ـقــر ،أمـ ــس ،م ــدي ــر إدارة الـمـعــامــات
شهاب توفيقي ،بعدما وصل إلى محطته المهنية
ّ
األخيرة بعد مسار مهني امتد  30عاما من الجد
واالجتهاد والتفاني واإلخالص.
وخ ــال الـتـكــريــم ،ال ــذي ح ـضــره الـمــديــر الـعــام

للغرفة رب ــاح ال ــرب ــاح ،ونــائـبــه حـمــد الـعـمــر ،قــدم
الصقر الشكر لتوفيقي وامتدح سيرته المتميزة
خ ــال ال ـم ـ ّـدة ال ـتــي قـضــاهــا فــي الـعـمــل بــالـغــرفــة،
ً
مؤكدا أنه ضرب أروع األمثلة في البذل والعطاء
والمبادرة بتقديم أفضل ما لديه من علم وخبرات،
كان لها األثر الواضح فيما تشهده الغرفة اآلن من
ارتقاء وتطور.
واختتم التكريم بتقديم هدية تذكارية وشهادة
تقدير لتوفيقي.

«الوطني» يحصد جائزة «تحويل البيانات»
على هامش قمة الذكاء االصطناعي في دبي
حصد مكتب البيانات في بنك الكويت
الوطني جــائــزة «تحويل الـبـيــانــات» ،على
هامش قمة الــذكــاء االصطناعي وتحليل
البيانات في المعامالت المصرفية بمنطقة
الشرق األوسط ،والتي عقدت في دبي.
وسلطت جائزة هذا العام الضوء على
الالعبين الــرائــديــن واالتـجــاهــات الناشئة
فــي تنفيذ م ـب ــادرات ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي
وتحليالت البيانات والتقنيات ذات الصلة،
وكــذلــك امـتــاك العقلية اإلبــداعـيــة القائمة
على البيانات ،إضافة إلى تنفيذ المبادرات
ال ــرق ـم ـي ــة وت ـط ــوي ــر وابـ ـتـ ـك ــار الـمـنـتـجــات
والعمليات وتعلم اآللة.
وتشكل الجائزة تتويجا لجهود فريق
مـكـتــب ال ـب ـيــانــات ،الـتــابــع لـمـجـمــوعــة بنك
الكويت الوطني ،في تطوير مشهد البيانات
واألدوات التحليلية ،كـمــا تعكس نجاح
استراتيجية البنك نحو بناء ثقافة وقدرات
رقـمـيــة قــائـمــة عـلــى ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي،
وتحليل ومـعــالـجــة الـبـيــانــات للمساهمة
فــي التنبؤ بسلوك واحـتـيــاجــات العمالء
بشكل أفضل.

خالل ُّ
تسلم الجائزة
وأتـ ـ ــاح ن ـهــج ت ـحــويــل ال ـب ـي ــان ــات في
بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي تحقيق العديد
م ـ ــن اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة فــي
ر حـلــة العميل ،عبر معالجة البيانات
ال ـض ـخ ـمــة ،وال ـت ـح ـل ـيــات اإلح ـصــائ ـيــة

وإن ـ ـشـ ــاء ت ـ ـصـ ــورات ل ـل ـب ـي ــان ــات ب ـطــرق
أكـثــر ديناميكية وبـكـفــاء ة عــالـيــة ،إلــى
جانب مساعي البنك الحثيثة لتعزيز
قدرات التنبؤ بإدارة المخاطر ،وتقليل
التكاليف من خالل النشر الفعال لنماذج

القرارات القائمة على البيانات القوية.
يــذكــر أن مــركــز الـبـيــانــات ،الـتــابــع لبنك
ال ـكــويــت الــوط ـنــي ،ت ــم إن ـش ــاؤه وتـطــويــره
ً
وفقا ألفضل المواصفات العالمية ،حيث
يستهدف تحليل كميات هائلة من البيانات
لدراسة اتجاهات واحتياجات عمالء البنك،
وهــو مــا يمنح الـقــدرة على اتـخــاذ قــرارات
س ــري ـع ــة وم ـس ـت ـن ـيــرة ت ـل ـبــي طـمــوحــاتـهــم
وتوقعاتهم.
وتعد القمة المعنية باستخدام تقنيات
الذكاء االصطناعي وتحليل البيانات في
ال ـم ـعــامــات الـمـصــرفـيــة بـمـنـطـقــة ال ـشــرق
األوسط الوحيدة المتخصصة في تقنيات
الذكاء االصطناعي وتحليل البيانات في
منطقة الخليج العربي ،حيث تجمع أكثر
 300من كبار المسؤولين التنفيذيين
من ّ
وصـ ـ ــنـ ـ ــاع ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاع الـ ـخ ــدم ــات
المصرفية والـمــالـيــة ،ورك ــزت الـقـمــة على
مـعــالـجــة ال ـم ـخــاوف الـحــالـيــة ذات الصلة
باعتماد التقنيات المستقبلية ،وإ تــا حــة
الفرصة لشرح دراسات حالة فعلية وتقديم
العروض والجلسات الحوارية.

جانب من االجتماع أمس
و ب ـ ـيـ ــن أن مـ ـ ـج ـ ــاالت ه ــذه
المحافظ هي البنية التحتية
والــزراعــة والصناعة والـغــاز
وغيرها من المجاالت.
وم ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــانـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه ،أوض ـ ـ ـ ــح
ا لــر ئ ـيــس ا لـتـنـفـيــذي للشركة
المكسيكية للبنية التحتية
كـ ـ ــارلـ ـ ــوس روب ـ ـل ـ ـيـ ــس ج ـي ــل:
« نـحــن نعمل بشكل أ كـبــر في
مجال البنية التحتية ،سواء

فـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـطـ ــارات أو م ـح ـطــات
معالجة المياه وغيرها ،ولنا
قاعدة استثمارية في اميركا
وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع،
لـ ـ ـ ــذا ن ـ ــدع ـ ــو الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن إلـ ــى ال ـم ـشــاركــة
واالس ـت ـث ـم ــار ف ــي ال ـم ـشــاريــع
بالمكسيك واميركا ،وتبادل
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون والـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرات ب ـيــن
الجانبين في هذا المجال».

وعـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــات ـ ــه ب ـ ـشـ ــأن
مــدى إ قـبــال الكويتيين على
االستثمار في هذه المجاالت،
قــال« :نرحب ونــود الحصول
ع ـلــى مـسـتـثـمــريــن كــويـتـيـيــن
لالستثمار ،خاصة أن لدينا
فرصا واعدة في المكسيك».

ً
«بوبيان» :الدويلة رئيسا لمجموعة
العمليات المصرفية
في إطار حرص اإلدارة التنفيذية على دعم الكوادر الوطنية
أعلن بنك بوبيان حصوله
عـ ـل ــى م ــوافـ ـق ــة بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي بـ ــإس ـ ـنـ ــاد م ـن ـصــب
رئـ ـي ــس م ـج ـمــوعــة ال ـعـمـل ـيــات
ال ـم ـصــرف ـيــة إل ـ ــى ع ـبــدال ـعــزيــز
ال ـ ــدويـ ـ ـل ـ ــة ،ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ح ــرص
اإلدارة الـتـنـفـيــذيــة ع ـلــى دعــم
الكوادر الوطنية ،وتمكينها من
الــوصــول الــى أعلى المناصب
القيادية في البنك.
وسـ ـ ـ ــوف يـ ـت ــول ــى ال ــدويـ ـل ــة
م ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــا ت ـ ـخ ـ ـتـ ــص ب ـت ـن ـف ـي ــذ
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة وم ـتــاب ـعــة أداء
مجموعة العمليات المصرفية
ل ـب ـنــك ب ــوبـ ـي ــان ،الـ ـت ــي تـشـمــل
ع ـ ـ ـ ــدة إدارات ،مـ ـ ـث ـ ــل إدارة
ال ـت ـم ــوي ــل ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ،وإدارة
عمليات الخزانة والتحويالت
الـمـصــرفـيــة وعـمـلـيــات تمويل
الشركات والعمليات المركزية
وعمليات البطاقات ومراقبة

عبدالعزيز الدويلة

االح ـت ـيــال لـلـبـطــاقــات بجانب
إدارة فروع وعمليات الشركات
المصرفية الخاصة.
ويعتبر الدويلة مــن كــوادر
بنك بوبيان التي انضمت إليه
ف ــي م ــراح ـل ــه األولـ ـ ـ ــى ،إض ــاف ــة

الـ ـ ــى امـ ـت ــاك ــه خ ـ ـبـ ــرة عـمـلـيــة
ً
تزيد على  18عاما في القطاع
المصرفي والمالي ،وحصوله
على ماجستير إدارة األعمال
م ــن جــام ـعــة ال ـخ ـل ـيــج لـلـعـلــوم
والتكنولوجيا  ،2017وترأس
لـجـنــة الـعـمـلـيــات ل ــدى ات ـحــاد
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وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرة خ ـ ـبـ ــرتـ ــه
ال ـع ـم ـل ـيــة ش ـ ــارك ال ــدوي ـل ــة في
العديد من الدورات التدريبية
الـمـتـخـصـصــة ،مـنـهــا دورتـ ــان
دراس ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــان فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة
واالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة مـ ــع ك ـبــرى
الجامعات المعروفة ،مثل كلية
هارفارد لألعمال ،واالنضمام
ال ــى الـبــرنــامــج االسـتــراتـيـجــي
لجامعة ديوك.

ً
«بيتك» 20 :فائزا في السحب األول لـ «مكافآتكم الطالبية عندنا»
أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أسماء
 20فائزا بمبلغ  500دينار لكل منهم ،ضمن
السحب الشهري األول من حملة «مكافآتكم
الطالبية عندنا» لعمالء «حسابي» للشباب،
التي تمنح العمالء فرصة الفوز بأكبر سحب
حصري بقيمة  100ألف دينار ،خالل فترة
الـحـمـلــة ال ـتــي تـسـتـمــر حـتــى نـهــايــة ال ـعــام،
إضــافــة إلــى فرصة فــوز  4عمالء بالجائزة
الـكـبــرى وقيمتها  5آالف ديـنــار على مــدار
الحملة.
وج ـ ـ ــرى ال ـس ـح ــب ب ــال ـم ـق ــر ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـ
«بيتك» ،تحت إشــراف ممثل وزارة التجارة
وال ـص ـن ــاع ــة ،والـ ـف ــائ ــزون هـ ــم :ح ـم ــد ول ـيــد
ال ـح ـم ـي ــدي ،دالل عـ ـ ــادل الـ ـم ــان ــع ،ع ـبــدال ـلــه
يــوســف الـبــاقــر ،هيا حمد الـهــاجــري ،غــادة
الفي رمــال ،عــادل أحمد روز ،أسماء حبيب
اليحيوح ،فاطمة أحمد راش ــد ،عبدالعزيز
عبدالله الهاجري ،في نواف األثري ،صافية

س ـعــود الـ ـم ــري ،أب ـ ــرار م ـن ـصــور الـمـطـيــري،
مـضــاوي صالح الـعــازمــي ،سبيكة عبدالله
الشايجي ،مصعب علي الخميس ،جاسم
محمد الكندري ،منيرة خلف عجيم ،شهد
ط ــال عـلــي ،عـبــدالـلــه رشـيــد الـعـنــزي ،نــورة
سالمة العنزي.
ويــأتــي إط ــاق ه ــذه الـحـمـلــة بمميزاتها
اإلض ــافـ ـي ــة ض ـم ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة «ب ـي ـت ــك»
ب ــااله ـت ـم ــام ب ـع ـم ــائ ــه ،ح ـي ــث يـ ـق ــدم الـبـنــك
مميزات مختلفة لعمالء برنامج «حسابي»
م ــن ح ـمــات خــاصــة وخ ـصــومــات وجــوائــز
ومكافآت حصرية.
وتتيح حملة «مكافآتكم الطالبية عندنا»،
ال ـت ــي يــوفــرهــا «ب ـي ـتــك» ل ـع ـمــاء «ح ـســابــي»
للشباب ،أكـبــر سحب حـصــري بقيمة 100
ألف دينار ،خالل فترة الحملة الممتدة الى
نهاية العام الجاري ،إضافة الى العديد من
المزايا والعروض ،منها بطاقة مسبقة الدفع

للسنة األولى مجانا ،والمشاركة في برنامج
مكافآت «بيتك» ،والحصول على  1000نقطة
من مكافآت «بيتك» عند التفعيل ،وعروض
مميزة وعــروض نهاية األسبوع ،وخدمات
مصرفية على مدار الساعة.
ويتمكن الـعـمــاء الــذيــن يحصلون على
الـمـكــافــأة الطالبية مــن خــال حسابهم في
«بـيـتــك» مــن الـحـصــول عـلــى فــرصــة لــدخــول
السحب على الجوائز الشهرية أو في نهاية
الحملة ،عند تحويلهم المكافأة الطالبية
من خالل حسابهم في «بيتك» ،حيث تتاح
فرصة الربح والدخول بالسحب في الشهر
الـتــالــي مــن تحويل الـمـكــافــأة ،كما أنــه عند
الفوز تتم مباشرة إيــداع قيمة الجائزة في
حساب الفائز.
وتـعـبــر الـحـمـلــة عــن الـتـقــديــر واالهـتـمــام
الذي يبديه «بيتك» لشريحة الشباب وعمالء
«ح ـس ــاب ــي» ،وت ــؤك ــد ج ـه ــوده نـحــو تحقيق

الشمول المالي وتحفيز العمالء على مزيد
من التعامالت المصرفية والمالية في إطار
واحد ،ما يحقق التميز في الخدمة ،ويؤكد
التفهم لمتطلبات واحتياجات العمالء من
قبل «بيتك» ،وحرصه الدائم على تعزيز القيم
اإليجابية لدى مختلف الشرائح ومنها قيمة
االدخار ،مع تقديم ما يناسب ذلك من المزايا
والعروض المحفزة.
وت ــؤك ــد ه ـ ــذه ال ـح ـم ـلــة اه ـت ـم ــام «ب ـي ـتــك»
بـعـمــائــه م ــن ال ـش ـب ــاب ،م ــع ال ـم ــوازن ــة بين
مختلف شرائح العمالء حسب طبيعة كل
شريحة ،والحرص على السعي الدائم لتقديم
أفضل المزايا لهم.
ويطرح «بيتك» برنامج «حسابي» للشباب
بمزايا نوعية ،ضمن االهتمام المتواصل
بشرائح العمالء المختلفة ،وابتكار صيغ
منتجات وخدمات جديدة ،يتم من خاللها
الــوفــاء باحتياجات كــل شريحة بما يالئم

«الخليج» يعلن الفائز بجائزة  12ضعف الراتب
السحب الثالث لحساب الراتب منذ بداية 2022
ً
جــريــا على عــادتــه فــي مكافأة
عمالئه وتحقيق أحالمهم ،أعلن
بـنــك الـخـلـيــج ف ــوز فــاتــن مشافي
ع ـ ـ ــوض الـ ـعـ ـجـ ـم ــي ب ـ ـجـ ــائـ ــزة 12
ضعف الراتب ،في السحب الثالث
لحساب الراتب منذ بداية العام
ال ـ ـجـ ــاري ،ال ـ ــذي جـ ــرى بـحـضــور
وإش ــراف ممثلي وزارة التجارة
والصناعة.
بـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال الـمــديــر
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـم ـج ـمــوعــة ال ـم ـصــرف ـيــة
ل ــأف ــراد مـحـمــد ال ـق ـطــان« :ن ـبــارك
لفاتن العجمي ا لـفــوز بالجائزة
ال ـس ـن ــوي ــة ل ـح ـس ــاب الـ ــراتـ ــب مــن
«الخليج» ،وهو الحساب الوحيد
فــي الـكــويــت ال ــذي يـقــدم عــروضــا
خ ــاص ــة م ـص ـم ـمــة ح ـســب حــاجــة
ال ـع ـم ـي ــل» ،م ـع ـب ــرا ع ــن تـمـنـيــاتــه
بحظ أوفــر لباقي العمالء الذين
لم يحالفهم الحظ.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـق ـ ـطـ ــان أن ق ـط ــار
ال ـجــوائــز وال ـس ـحــوبــات م ــن بنك
ال ـخ ـل ـي ــج ال يـ ـت ــوق ــف ،وب ــإم ـك ــان
ال ـمــزيــد م ــن ال ـع ـمــاء ن ـيــل فــرص
أكثر للفوز ،مشيرا إلى أن عمالء
حساب الــراتــب على موعد مــع 3

فريق «الخليج» أثناء تسليم الشيك
سحوبات مقبلة في  8أغسطس،
للفوز بسيارة مرسيدس ،G500
و 10أك ـتــوبــر لـلـفــوز ب ـجــائــزة 12
ضعف الراتب ،و 12ديسمبر للفوز
بسيارة مرسيدس .G500
ولفت إلى العديد من العروض
والـ ـم ــزاي ــا ال ـت ــي ي ـح ـصــل عـلـيـهــا
عـ ـم ــاء حـ ـس ــاب ال ـ ــرات ـ ــب ،ال ــذي ــن
يحولون راتبهم إلى بنك الخليج
في  ،2022وتشمل المشاركة في
 6س ـح ــوب ــات ع ـلــى م ـ ــدار ال ـع ــام،

منها  3سحوبات للفوز بسيارة
مرسيدس  ،G500و 3سحوبات
أخ ــرى للفوز بجائزة  12ضعف
الراتب ،فضال عن الحصول على
هــديــة نقدية حتى  1000ديـنــار،
وبطاقة ائتمانية مجانية لمدة
سنتين عند فتح الحساب.

عروض خاصة
وي ـ ـقـ ــدم «الـ ـخـ ـلـ ـي ــج» ع ــروض ــا

خ ــاص ــة ل ـل ـكــوي ـت ـي ـيــن ال ـعــام ـل ـيــن
فــي الـقـطــاع الـحـكــومــي ،إذ يحق
للعاملين فــي الـ ـ ــوزارات ،إضــافــة
إلى الهدايا النقدية أو قرض بدون
فــوائــد يـصــل إل ــى  25000ديـنــار،
تمديد قرضهم بدون فوائد لمدة
 6أشهر (على أساس  40في المئة
من  I / Iلمدة  5سنوات).
كما يمكن للكويتيين العاملين
في القطاع العسكري االختيار ما
بين الهدية النقدية أو قرض بدون

فــائــدة يـصــل إل ــى  25.000ديـنــار
(بـنــاء على  40فــي المئة مــن I / I
لمدة  5سنوات) أو قرض سيارة
بدون فوائد مدة  5سنوات.
ويشارك تلقائيا جميع عمالء
ح ـ ـسـ ــاب الـ ـ ــراتـ ـ ــب مـ ـم ــن ح ــول ــوا
روات ـب ـه ــم إل ــى ال ـب ـنــك ع ــام 2020
و ،2021،2022في السحوبات التي
تجرى للفوز بجائزة  12ضعف
ال ـ ــرات ـ ــب ،وسـ ـ ـي ـ ــارات مــرس ـيــدس
.G500

خصائصها العمرية واهتماماتها المتعددة،
بـحـيــث ت ـت ـنــاســب م ــع ك ــل ش ــرائ ــح الـعـمــاء
وتلبي احتياجاتهم في الحصول على خدمة
متميزة وفــق معايير وأساليب ال تقل عن
نظيرتها العالمية من حيث الجودة والدقة
والسرعة.
ومن أهم المزايا التي يتم تقديمها ضمن
برنامج «حسابي» للشباب حصول عمالء
شــري ـحــة ال ـش ـب ــاب ع ـلــى ب ـطــاقــة «ح ـســابــي»
للسحب اآللي ( )ATMذات تصميم شبابي
مميز ،إضــافــة إلــى تمكينهم مــن الحصول
على بطاقة «حـســابــي» مسبقة الــدفــع وفق
الضوابط االئتمانية لـ «بيتك» ،والتي يمكن
استخدامها تماما مثل البطاقة االئتمانية
لحجوزات الفنادق والطيران عالميا وعبر
االنـتــرنــت ،واسـتـخــدامـهــا فــي أجـهــزة الدفع
( )P.O.Sفي المحالت التجارية ،إضافة إلى
العديد من العروض التي يتم تقديمها بشكل

متواصل وبأكثر من مجال ،حيث يتم تقديم
خصومات كبيرة في مجموعة مختارة من
اشهر واهم المتاجر والمحالت التي تبيع
السلع والمنتجات الخاصة بالشباب.

و«سكاي واردز» يحتفالن
«األهلي»
ً
بمرور  20عاما على شراكتهما
أع ـلــن الـبـنــك األه ـلــي الكويتي
إط ــاق ع ــرض حـصــري لمكافآت
أميال سكاي واردز ،احتفاال بمرور
 20عــامــا عـلــى ال ـت ـعــاون الـنــاجــح
بين البنك وبرنامج سكاي واردز
 طـيــران اإلمـ ــارات ،وهــو برنامجال ــوالء الحائز جــوائــز مــن طيران
اإلمارات وفالي دبي.
بهذه المناسبة ،يقدم «األهلي»
ثالثة عروض خاصة بمزايا رائعة
ال تقبل المنافسة ،يتضمن العرض
األول ثالثة أضعاف أميال سكاي
واردز ،ح ـيــث يـسـتـطـيــع حــامـلــو
بطاقات االئتمان األهلي  -اإلمارات
(فيزا إنفينيت وفيزا سيغنتشر)
مضاعفة كسب أميال سكاي واردز
 3مرات على معامالت الشراء التي
يـجــريـهــا الـعـمــاء داخ ــل الـكــويــت
وخارجها.
وي ـت ـض ـم ــن الـ ـ ـع ـ ــرض ال ـث ــان ــي
خصما  50في المئة على الرسوم
الـسـنــويــة ،كـجــزء مــن االحـتـفــاالت
بهذه المناسبة ،حيث يقدم البنك
للعمالء الــراغـبـيــن فــي الحصول
ع ـل ــى ب ـط ــاق ــة فـ ـي ــزا إن ـف ـي ـن ـيــت أو
س ـي ـغ ـن ـت ـشــر مـ ــن ال ـب ـن ــك األه ـل ــي
الكويتي – طيران اإلمارات خصما

جهير معرفي

بنسبة  50فــي المئة على رســوم
اإلصدار مدى الحياة.
ويشمل العرض الثالث 20000
م ـ ـيـ ــل إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــي ،ح ـ ـيـ ــث ي ـح ـصــل
حــامـلــو بـطــاقــات ف ـيــزا إنفينيت،
البنك األهـلــي الكويتي – طيران
اإلمارات على ما يصل إلى 20000
م ـيــل ك ـهــديــة ت ــرح ـي ــب ،ف ــي حين
سـيـحـصـلــون عـلــى  10آالف ميل
إض ــاف ــي ع ـنــد إن ـف ــاق  500دي ـنــار
كحد أدنى.
وصرحت المديرة العامة إلدارة

الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة ل ــأف ــراد
(ب ــاإلن ــاب ــة) ف ــي «األه ـ ـلـ ــي» جهير
معرفي« :نـحــن فــي البنك األهلي
ن ـهــدف بــاس ـت ـمــرار إل ــى تحسين
نمط حياة عمالئنا ،وتمكن بطاقة
األهـ ـل ــي  -اإلم ـ ـ ـ ــارات االئ ـت ـمــان ـيــة
عمالء نا مــن كسب أمـيــال سكاي
واردز مع كل معاملة إنفاق ،حيث
ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـع ـم ــاء اس ـت ـبــدال ـهــا
بمزايا ومنافع متعددة».
وأضافت معرفي« :مــن دواعــي
ســرورنــا الـيــوم االحـتـفــال بذكرى
مرور  20عاما على عالقة التعاون
ال ـنــاج ـحــة م ــع ط ـي ــران اإلم ـ ـ ــارات،
وب ـف ـض ــل ه ـ ــذه الـ ـش ــراك ــة حـقـقـنــا
نجاحا متميزا من خالل االرتقاء
ب ـم ـس ـتــوى تـ ـج ــارب الـ ـع ــدي ــد مــن
العمالء وتمكينهم من االستمتاع
بــالـكـثـيــر م ــن ال ـم ــزاي ــا وال ـم ـنــافــع
الـ ـمـ ـت ــاح ــة ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال ب ــرن ــام ــج
سكاي واردز ،ونتطلع إلى تزويد
العمالء الجدد ببطاقة ائتمان فيزا
إنفينيت وسيغنتشر مــن البنك
األهلي الكويتي وطيران اإلمارات».

١١
استحوذت على  %20من «آر أو إف»
لالستثمار»
«المستقبل
الصقر:
ً
ةديرجلا
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«عمومية» الشركة وافقت على توزيع  5فلوس للسهم أرباحا نقدية
حصة المطيري

محفظة
األسهم حققت
ً
 %22.67عائدا
على مستوى
رأس المال
المستثمر

ص ــرح رئـيــس مـجـلــس إدارة
شــركــة الـمـسـتـقـبــل لالستثمار
وليد محمد الصقر بأن محفظة
ً
األس ـهــم للشركة حققت عــائــدا
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى رأس ا ل ـ ـمـ ــال
المستثمر خالل السنة مقداره
 22.67في المئة مقارنة مع عائد
 10.59في المئة تم تحقيقه في
عام .2020
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــر ،خـ ـ ـ ــال
الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة ال ـعــاديــة
ال ـت ــي أقــام ـت ـهــا ال ـش ــرك ــة أم ــس،
إن حـصــة الـشــركــة الــزمـيـلــة من
ص ــاف ــي ال ــرب ــح ال ـم ـح ـقــق منها
ً
بلغت  655.680ديـنــارا مقارنة
بـ  847.105دنانير لعام 2020
وهـ ـ ــذا االنـ ـخـ ـف ــاض يـ ـع ــود إل ــى
انخفاض االيــرادات الناتج عن
قيام الشركة الزميلة بتخفيض
ال ــرس ــوم الــدراس ـيــة بنسبة 25
في المئة خالل الربع األخير من
العام السابق بناء على قرارات
وزارة التربية ،الخاصة بجائحة
كورونا.
وأضـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ــه فـ ــي ال ـم ـقــابــل

ن ـج ـحــت ال ـش ــرك ــة ال ــزم ـي ـل ــة فــي
تقليص المصاريف التشغيلية،
وبــالـتــالــي ك ــان االنـخـفــاض في
صافي الربح أقل من االنخفاض
في صافي اإليرادات ،كما بلغت
التوزيعات النقدية المستلمة
م ـن ـهــا خـ ــال ال ـس ـن ــة  660أل ــف
دي ـن ــار .وفـيـمــا يتعلق بنتائج
األعمال ،ذكر الصقر أن الشركة
ً
ً
حققت ربـحــا صافيا 898.381
ً
ديـ ـن ــارا مـقــابــل  730.495لـعــام
 2020بارتفاع  22.98في المئة،
ً
مبينا أن إجمالي المصاريف
ال ـ ـع ـ ـمـ ــوم ـ ـيـ ــة واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـلــغ
 379.810دنــان ـيــر م ـقــارنــة مع
 514.611ديـ ـن ــارا ل ـع ــام 2020
بــان ـخ ـفــاض  26.19ف ــي الـمـئــة،
وذل ـ ـ ــك ب ـع ــد خ ـص ــم مـخـصــص
ه ـ ـبـ ــوط ف ـ ــي قـ ـيـ ـم ــة اس ـت ـث ـم ــار
فــي شــركــة مـحــاصــة والـ ــذي تم
اعتماده من قبل مجلس اإلدارة
في العام السابق.
أمـ ــا ف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــالـمــركــز
ال ـم ــال ــي ،ف ــأوض ــح أن مـجـمــوع
األصول بلغ  19.973.705دنانير

مقارنة مع  19.596.979دينارا
ً
لعام  ،2020مبينا أن مجموع
حقوق المساهمين للشركة األم
بلغت  19.683.354مقانة بمبلغ
 19.288.241لعام .2020
وأشار إلى أن ربحية السهم
المحققة بلغت  5.29فلوس لعام
 2021مقابل  4.30فلوس لعام
 ،2020وعليه فإن مجلس اإلدارة
أوصـ ــي ب ـتــوزيــع أرب ـ ــاح نـقــديــة
على المساهمين مقدارها  5في
المئة أي بواقع خمسة فلوس
للسهم الــواحــد بإجمالي 850
ألف دينار وعدم صرف مكافأة
ألعضاء مجلس اإلدارة.

استحواذ الشركة
وأعـ ـل ــن ال ـص ـق ــر أن ال ـشــركــة

خــال الـعــام تلقت الـعــديــد من
ال ـفــرص االسـتـثـمــاريــة ،والـتــي
كــانــت جميعها قـيــد الــدراســة
الجادة ،إلى أن استقر مجلس
إدارة ا لـ ـ ـش ـ ــر ك ـ ــة ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ــرار
االستحواذ على ما نسبته 20
في المئة من شركة مجموعة
«ار او اف» العالمية لألغذية
وال ـ ـتـ ــي ت ـم ـلــك وب ـش ـك ــل كــامــل
شركة مجموعة انترناشونال
فــران ـت ـشــايــز إلدارة الـمـطــاعــم
والتجهيزات الغذائية (،)IFG
وا لـتــي تعتبر سلسلة ناشئة
م ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــي وال ـ ـم ـ ـطـ ــاعـ ــم
السريعة (الـخــدمــة السريعة)،
وت ـ ـع ـ ـمـ ــل مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال أف ــرعـ ـه ــا
ف ـ ــي دول مـ ـجـ ـل ــس ا لـ ـتـ ـع ــاون
الخليجي.
ولـفــت الـصـقــر إل ــى أن قيمة

عملية االسـتـحــواذ بلغت 2.6
مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار ،وتـ ـم ــت ه ــذه
الصفقة بعد أن قامت اإلدارة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ب ـ ــدراس ـ ــة جـمـيــع
ال ـجــوانــب الـفـنـيــة والـقــانــونـيــة
وال ـمــال ـيــة الـمــرتـبـطــة بعملية
االس ـت ـح ــواذ ورفـ ــع الـتــوصـيــة
ل ـم ـج ـلــس اإلدارة ،و ق ـ ــد تـمــت
ً
فعليا عملية االستحواذ خالل
الربع األول من العام الحالي.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى ن ـ ـمـ ــو قـ ـط ــاع
المطاعم والمقاهي في الكويت
بشكل كبير في العقد الماضي،
فأصبح من المرجح أن تشهد
الـشــركــات الـتــي تحقق قابلية
التوسع المطلوبة مع الحفاظ
على الجودة واتساق الخدمة،
وضمان سالمة األغذية وجعل
الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن يـ ـتـ ـم ــاش ــون مــع
اهتماماتهم ،مرحلة النجاح
ً
الـمــالــي الـمـسـتــدام ،مـعــربــا عن
اعتقاده بــأن جميع العالمات
الـتـجــاريــة « »IFGهــي عــامــات
م ـم ـيــزة ،ولــدي ـهــا الـ ـق ــدرة على
ت ـق ــدي ــم م ـس ـت ــوى ال م ـث ـيــل لــه

م ـ ــن تـ ـج ــرب ــة تـ ـ ـن ـ ــاول ال ـط ـع ــام
بأسلوبها الخاص.
وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـخ ــص ال ـم ـح ـف ـظــة
االس ـت ـث ـمــاريــة ،ذك ــر الـصـقــر أن
ال ـشــركــة ق ــام ــت خ ــال الـنـصــف
األول مــن ال ـعــام بتسييل جــزء
ك ـب ـي ــر مـ ــن االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات فــي
األس ـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة وال ـ ـتـ ــي تــم
شراؤها في العام السابق ،وذلك
لالستفادة من تحسن األسعار
المحلية والخليجية ،كما قامت
الـشــركــة خــال النصف الثاني
مــن الـعــام بالتركيز على شــراء
أسـ ـه ــم م ـت ــواف ـق ــة مـ ــع س ـيــاســة
توزيع المخاطر المتبعة وذلك
ف ــي ال ـق ـطــاع الـبـنـكــي الـكــويـتــي
والسعودي ،مما أدى إلى زيادة
ح ـجــم ال ـم ـح ـف ـظــة االس ـت ـمــاريــة
المدارة.

العمومية العادية
وتم خالل الجمعية مناقشة
والـ ـمـ ـص ــادق ــة عـ ـل ــى ال ـت ـق ــاري ــر
الـ ـت ــالـ ـي ــة عـ ــن الـ ـسـ ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة

ال ـم ـن ـت ـه ـي ــة ف ـ ــي  31دي ـس ـم ـبــر
 2021وتـشـمــل :تـقــريــر مجلس
اإلدارة ،تقرير مراقبي حسابات
الشركة ،تقرير التعامالت التي
تمت ،كما وافقت الجمعية على
اسـتـقـطــاع نسبة  10فــي المئة
م ــن صــافــي أربـ ــاح ال ـش ــرك قبل
حصة مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي والزكاة للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2021
لحساب االحتياطي القانوني
ً
بمبلغ  91.709دي ـن ــارا ،ووقــف
االستقطاع من صافي األربــاح
لحساب االحتياطي االختياري
للشركة للسنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر  ،2021وإخالء
ط ــرف ال ـس ــادة أع ـضــاء مجلس
اإلدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما
يتعلق بتصرفاتهم القانونية
واإلداري ـ ــة والـمــالـيــة عــن السنة
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـهـ ـي ــة فـ ـ ــي 31
ديسمبر .2021

 %89من المستهلكين في الكويت مهتمون بحماية بياناتهم
الشخصية قبل تنفيذ المدفوعات عبر اإلنترنت
ً
ً
وفقا الستطالع «ابق آمنا  »2022الذي أجرته « »VISAواتحاد مصارف الكويت

رأى  %86من المستهلكين أن معايير األمان الخاصة
بـخــدمــات الــدفــع عـبــر اإلن ـتــرنــت ،ال ـتــي تــوفــرهــا مــواقــع
الـتـجــارة اإللـكـتــرونـيــة تمثل السبب الرئيسي التخاذ
الـقــرار بدفع ثمن المشتريات عبر اإلنترنت بالبطاقة
ً
ً
ً
بدال من الدفع نقدا عند االستالم ،وفقا الستطالع «ابق
ً
آمنا  »2022الذي أجرته  Visaو«اتحاد مصارف الكويت».
وجاءت حماية بيانات الدفع الخاصة بالمستهلكين
الخصوصية) في المرتبة الثانية ( %54من
(الحفاظ على
ّ
المستهلكين) ،بينما مثلت أسعار المنتجات والخدمات
الجانب األقل أهمية (بنسبة  )%14الختيار الدفع عبر
اإلنترنت.
ً
أيضا نفس التوجه عند التسوق
االستطالع
وأكــد
ّ
داخ ــل الـمـتــاجــر ،فـقــد صــنــف ( )%72مــن المستهلكين
معايير األمــان الخاصة بخدمات الدفع التي يوفرها
التاجر باعتبارها العامل الرئيسي التخاذ خيارات الدفع
الرقمية لقاء الحصول على السلع والخدمات ،يلي ذلك
ضمانات وسياسات اإلرجاع ( )%66ومعايير السالمة
والنظافة (.)%33
وقـ ـ ـ ــال نـ ـح ــو  9م ـ ــن ك ـ ــل  10م ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن شـمـلـهــم
االسـ ـتـ ـطـ ــاع ،إنـ ـه ــم أجـ ـ ـ ــروا م ــدف ــوع ــات رق ـم ـي ــة خ ــال
الـشـهــر الـمــاضــي ،وذك ــر نـحــو نـصــف ع ــدد المشاركين
ً
ف ــي االس ـت ـطــاع أن ـهــم ب ــات ــوا أك ـثــر ح ــرص ــا عـلــى تبني
خيارات الدفع الرقمية في المتاجر ،السيما المدفوعات
الالتالمسية ،وعبر اإلنترنت منذ بدء جائحة كوفيد .19
وأوضح معظم المستهلكين ( )%80أنهم سيقومون
بتغيير الـمـتــاجــر أو مــواقــع وتطبيقات الـتـســوق عبر
اإلنترنتً ،
بناء على طرق الدفع التي توفرها ،إذ أبدى
ً
ً
معظم المستهلكين تفضيال قويا للمدفوعات الرقمية
على النقد.
وأش ــار االس ـت ـطــاع إل ــى أن  %43مــن المستهلكين
يفضلون استخدام النقد لدفع اإلكراميات في الفنادق
والمطاعم أو المواقع والمرافق السياحية.

وفي حين يثق معظم المستهلكين ( )%74بقدرتهم
على التعرف على عمليات االحتيال ،قال ما يمثل ثلث
عدد المستهلكين الذين شملهم االستطالع في الكويت
أنهم يواجهون صعوبة في هذا الجانب.
ً
خصوصية البيانات وأمانها تعتبر أمرا بالغ األهمية
للمستهلكين؛ كيف يمكن للتجار توفير الحماية لهذه
البيانات؟
أبـ ــدى مـعـظــم ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي االس ـت ـط ــاع ()%89
الرغبة في معرفة كيف سيتم التعامل مع معلوماتهم
الشخصية وحمايتها قبل إدراجـهــا في أي من مواقع
التجارة اإللكترونية.
عــاوة على ذلــك ،قــال نحو ثالثة أرب ــاع المشاركين
في االستطالع ( )%78إنهم يرغبون في معرفة آليات
عمل تقنيات أمــان الـمــدفــوعــات ،ليتسنى لهم الوثوق
ً
في طــرق الدفع الرقمية عموما .ومــن هنا تبرز أهمية
مواصلة توعية المستهلكين وتثقيفهم بسلوكيات الدفع
اآلمنة وتعزيز ثقتهم بالمدفوعات الرقمية بالتعاون
مع كل األطراف المعنية في القطاع المالي بما في ذلك
المؤسسات المالية وشركات المدفوعات والحكومات.
ً
ووف ـق ــا لـنـتــائــج االس ـت ـط ــاع ،يـمـكــن لـلـتـجــار تعزيز
ثقة المستهلك واالرتـقــاء بتجربة الدفع عبر اإلفصاح
عن التدابير المتخذة لحماية معلومات المستهلكين
الشخصية ،وتقديم معلومات واضحة حول الضمانات
وخيارات االسترداد ،وعرض شعارات البنوك وشركاء
الدفع.
فــي ه ــذا الـسـيــاق ،ق ــال نـيــل فـيــرنــانــديــز ،مــديــر إدارة
الـمـخــاطــر فــي  Visaال ـشــرق األوس ــط وش ـمــال إفريقيا:
«يــأتــي تقدير المستهلكين الـمـتــزايــد لمعايير األمــان
والخصوصية عند التعامل مع بياناتهم الشخصية
وبصورة تفوق السعر والشفافية ،ليوفر للتجار رؤى
مهمة حول كيفية ترسيخ الثقة بين المستهلكين وطرق
الدفع التي يمتلكونها».

« »KIBيطلق حملته لحساب الشباب
المستمرة حتى نهاية 2022
ي ـس ـت ـمــر ب ـن ــك ا ل ـك ــو ي ــت ا ل ــدو ل ــي ()KIB
فــي ا بـتـكــار حمالته الترويجية لمكافأة
إحدى أهم شرائح عمالئه ،وهي شريحة
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،حـ ـي ــث أط ـ ـلـ ــق م ـ ــؤخ ـ ــرا ح ـم ـلــة
«حساب الشباب» الجديدة ،والمستمرة
حتى نهاية العام الجاري.
وأول عروض حملة  KIBللشباب أطلقت
خ ــال ال ـش ـهــر ال ـمــاضــي ،ب ـفــرصــة مـمـيــزة
بــالـتـعــاون مــع شــركــة طـلـبــات ،حـيــث فــاز
 10مــن عـمــاء البنك المحظوظين -ممن
حــو لــوا مـكــا فــآ تـهــم ا لـطــا بـيــة بقيمة 200
د.ك قبل  29مايو  2022-برصيد قيمته
 100د.ك على تطبيق «طلبات» أثناء فترة
العرض حتى انتهائه.
كـ ـم ــا سـ ـيـ ـق ــدم « »KIBلـ ـك ــل ع ـم ـي ــل مــن
عـ ـم ــاء ش ــري ـح ــة «الـ ـشـ ـب ــاب» طـ ـ ــوال ه ــذه
ال ـح ـم ـلــة ه ــدي ــة ب ـم ـنــاس ـبــة يـ ــوم م ـي ــاده،
تشمل رصيدا بقيمة  5د.ك على تطبيق
«د يـلـيـفــرو» .مــع فــرص أ خــرى لالستفادة
بـ ـ ـع ـ ــروض «  »BLUE DEALSا لـ ـخ ــا ص ــة

بـحـســاب الـشـبــاب ،وال ـتــي سـيـقــوم البنك
ً
باإلعالن عنها لعمالئه الحقا خالل العام.
وق ــال مــديــر أول االت ـص ــال ال ـخــارجــي،
من إدارة التسويق واالتصال المؤسسي
فــي « ،»KIBفـهــد ا ل ـســر حــان « :يـبـحــث KIB
بــاس ـت ـمــرار ع ــن ال ـف ــرص ال ـت ــي يـمـكــن مــن
خاللها أن يرتقى بالتجربة المصرفية
المتميزة التي يقدمها لعمالئه ،باختالف
ش ــرائ ـح ـه ــم وف ـئ ــات ـه ــم ،م ــول ـي ــا اه ـت ـمــامــا
خاصا بشريحة الشباب ،باعتبارهم فئة
ذات تأثير كبير ضمن فـئــات المجتمع،
ك ـمــا ت ـعــد ب ـيــن ش ــرائ ــح ال ـع ـم ــاء األع ـلــى
نشاطا نسبيا فيما يتعلق بالتعامالت
المصرفية ،حيث يسعى البنك دائما إلى
م ـســانــدت ـهــم ف ــي ال ــوص ــول إل ــى أهــداف ـهــم
المالية ،ومكافأتهم بما يالقى تطلعاتهم
مـ ــن خـ ـ ــال عـ ــروضـ ــه الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة ،والـ ـت ــي
يقدمها لهم بالتعاون مع أفضل الشركاء
ل ــدى  KIBم ــن م ـتــا جــر ا ل ـب ـيــع بــا لـتـجــز ئــة
وال ـ ـمـ ــابـ ــس واإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــات ،وك ــذل ــك
المطاعم وشركات السيارات وغيرها».
وأ ض ــاف ا لـســر حــان أن ا م ـتــاك حساب
للشباب في « »KIBيقدم للعميل مجموعة
من المزايا المختلفة ،في حين أنه صمم
خصيصا لتلبية اال حـتـيــا جــات اليومية
لفئة الشباب بين  15و  25سنة ،ليجمع
بين ميزتي االستثمار واالدخار في وقت
وا ح ــد ،فـهــو ال يتطلب حــدا أد ن ــى لمبلغ
اإليداع األولي أو رصيدا للمحافظة عليه،
كما أنه يوفر لعميله بطاقة حساب آلي
مجانية ذات تصميم عـصــري ،والقابلة
لــاس ـت ـخــدام ف ــي أك ـثــر م ــن م ـلـيــون جـهــاز
صراف آلي في جميع أنحاء العالم ،بما
في ذلك « »KNETو«.»POS

نيل فيرنانديز
أوضـ ــاف فـيــرنــانــديــز أن ذل ــك يــؤكــد ع ــدم ق ــدرة ثلث
المستهلكين على تحديد االحتياالت المحتملة على
ض ـ ــرورة مــواص ـلــة ك ــاف ــة األطـ ـ ــراف الـمـعـنـيــة ف ــي نـظــام
الـمــدفــوعــات على ضـمــان توفير أفـضــل حماية ممكنة
للمستهلكين.
ً
وذكر أن حملة «ابق آمنا» في عامها السابع تعتبر
منصة مهمة تتيح لنا التعاون مــع شركائنا لتوعية
المستهلكين بــأمــان المدفوعات ودعــم التجار لتلبية
الحاجة المتزايدة لتوفير خيارات المدفوعات الرقمية
اآلمنة والسلسة سواء في المتاجر أو عبر اإلنترنت.
من جانبه ،قال د .حمد الحساوي األمين العام التحاد
مصارف الكويت« :أكد االستطالع الذي قامت به شركة
فيزا بالتعاون مع االتحاد نمو استخدام المدفوعات
ً
الرقمية وتفضيل العمالء لهذه المدفوعات نظرا لما
ً
تتمتع بــه مــن معايير ســامــة وأم ــان عالية فـضــا عن
سهولة االستخدام».
وأض ــاف الـحـســاوي أن الـبـنــوك الكويتية رائ ــدة في
مجال المدفوعات الرقمية وتقدم كل جديد من منتجات

وخ ــدم ــات ت ـل ـبــي اح ـت ـي ــاج ــات ك ــل ع ـمــائ ـهــا ،وأوضـ ــح
االستطالع ارتـفــاع مستوى دراي ــة العمالء بالمخاطر
المصاحبة لعمليات الــدفــع الــرقـمـيــة ،وأهـمـيــة حماية
ال ـب ـيــانــات الـمـصــرفـيــة ،مـمــا يــؤكــد ن ـجــاح الـنـهــج ال ــذي
تقوم به البنوك واالتـحــاد في تعزيز التوعية المالية
والمصرفية وسلوكيات الدفع اآلمنة.
ً
وذكر أن االستطالع يقجد عددا من النصائح المهمة
لقطاع التجزئة لتقديم تجربة مدفوعات رقمية أفضل
للعمالء .وعبر عن ثمين االتحاد للدور الذي تقدمه شركة
فيزا في الحملة بهدف تعزيز ثقافة المدفوعات الرقمية،
«ونحن سعداء الستمرار التعاون مع شركة فيزا للعام
ً
الخامس على التوالي في حملة أبق آمنا».

ً
ّ
تسوق اآلن وادفع الحقا

قال أكثر من نصف عدد المستهلكين المشاركين في
ّ
«تسوق اآلن
االستطالع ( )%59إنهم على دراية بخيار
ً
وادفــع الحـقــا» ،وقــد استخدم هــذه الخاصية ما يقارب

«التجاري» يعلن الفائز
في سحب النجمة األسبوعي

أجــرى البنك التجاري سحبه األسبوعي على حساب النجمة
أمس ،في مبنى البنك الرئيسي ،بحضور ممثل عن وزارة التجارة
والصناعة منصور الظفيري.
وقام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل
االجتماعي ،وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي:
سـحــب حـســاب النجمة االسـبــوعــي – جــائــزة  5000دي ـنــار من
نصيب الفائز ناجي سالم وديد السبيعي .يذكر أن جوائز «حساب
النجمة» مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة ،إضافة إلى تنوعها
ط ــوال الـسـنــة ،والـتــي تتضمن سـحــوبــات أسبوعية بقيمة 5000
ديـنــار ،وشهرية بقيمة  20000ديـنــار ،إضــافــة إلــى جــائــزة نصف
سنوية بقيمة  500000دينار ،وسحب آخر العام على أكبر جائزة
نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة  1500000دينار.
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات ،فمن
المعروف أنــه يمكن فتح الحساب بــإيــداع  500ديـنــار ،ويجب أن
يـكــون فــي الـحـســاب مبلغ ال يقل عــن  500ديـنــار للتأهل ودخــول
جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها الحساب ،وكلما
زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز ،فضال عن المزايا اإلضافية
التي يوفرها الحساب ،إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي،
ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب ،وكذلك
الحصول على الخدمات المصرفية من البنك التجاري.
وكشف البنك أن حساب النجمة متاح للجميع ،وبــإمـكــان أي
ش ـخــص ف ـتــح ح ـســاب الـنـجـمــة م ــن خ ــال تـطـبـيــق CBK Mobile
بخطوات بسيطة ومن أي مكان وفي أي وقت.

ربع عدد المستهلكين ( )%24في الماضي.
وأ شـ ــار  %67مــن المستهلكين ا حـتـمــا لـيــة قيامهم
ب ـت ـغ ـي ـيــر ال ـم ـت ــاج ــر أو مـ ــواقـ ــع وت ـط ـب ـي ـق ــات ال ـت ـســوق
اإللكترونية إلى بدائل توفر خيار «تسوق اآلن وادفع
ً
الحقا» ،مما يؤكد جاذبية هذا الخيار وحاجة المزيد من
تجار التجزئة للنظر في تقديم خيارات تمويل جديدة.

العمالت المشفرة
ذكر أقل من ربع عدد المشاركين في االستطالع أنهم
يشعرون بالراحة عند استخدام طــرق الدفع الحديثة
مـثــل الـعـمــات الـمـشـفــرة لـلــدفــع مـقــابــل الـحـصــول على
ً
السلع والخدمات ،وأظهر االستطالع أيضا أن  %30من
المشاركين في االستطالع ال يعلمون ماهية العمالت
المشفرة ،مما يشير إلى ضرورة تعريف المستهلكين
بطبيعة ه ــذه الـعـمــات قـبــل تحولها إل ــى طــريـقــة دفــع
شائعة وموثوقة في الكويت.
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لماذا تفتقد الكويت ثقافة االدخار؟
• أزمة «كورونا» كشفت اختالالت اقتصادية لم تكن ظاهرة وساهمت في زيادة االستهالك
• االدخار يؤثر في مستقبل الدول وزيادته عامل أساسي لتنمية رأسمالها
االقتصادية واالجتماعية ،واالدخار كان إحداها ،فأهمية االدخار ال تقل
عن أهمية االستهالك في االقتصاد ،فالفرد يحتاج إلى االدخار في سبيل
ً
.
مستقبال
استهالكه
ً
يستهلك ما ينتجه ،وعندما أصبحت
في البدء كان اإلنسان كائنا استهالكيا،
ً
هناك تراكمات لإلنتاج اكتشف االدخار ...تاريخيا ،يرجح بعض العلماء
أن مفهوم االدخار يعود إلى العصر النيوليثي أو العصر الحجري الحديث
(المرحلة األخيرة من عصور ما قبل التاريخ) أي حوالي عام  10000قبل
الميالد ،عندما بدأ البشر يستقرون في القرى وانخرطوا في اإلنتاج الزراعي
وتربية الحيوانات ،عندئذ بدأت فكرة االدخار ،وخالل عمليات اإلنتاج
والحصاد النهائي وجدوا أنهم ينتجون مواد غذائية أكثر مما يمكن أن
يستهلكوه ،وهذا جعلهم يتجهون إلى االدخار ،ومن ثم التجارة بالفائض.

إن كنت حاولت وكافحت من أجل االلتزام باالدخار ولم تستمر ،فقد تشك
بأن العقل البشري أو الطبيعة البشرية ليسا في خط متقاطع مع االدخار،
منه عندما تعلم أن البشر بطبعهم
إال أن ذلك غير صحيح ،وهذا ما ستتأكد ً
قابلون ويميلون لالدخار ،إال أن هناك أسبابا وعوامل عديدة تقف في
طريقة ممارستهم لالدخار.
وفي محاولة لوضع األشياء في نصابها ،لماذا تفتقد الكويت ثقافة االدخار؟
إن فهم تجارب األمم وتتبع سيرتها التاريخية ضرورة حتمية لوعي وفهم
المستقبل ،والتاريخ االقتصادي ألي
الحاضر وبداية ًمهمة ًلالنطالق نحو ً
دولة يمثل جانبا حيويا من التاريخ وأساسا لفهم اآلثار المترتبة على هذه
التجارب ،ولمعرفة لماذا ندخر ولماذا ال ندخر.
في بدايات تطور الجنس البشري اكتشف البشر العديد من الصفات

حصة المطيري

مـ ــا ي ـج ـع ـل ـنــا ن ـت ـي ـقــن مـ ــن «ال ـط ـب ـي ـعــة
االدخارية للبشر» هو ما يقوم به األلمان
منذ سنوات طويلة ،فهم أكثر الشعوب
ً
ادخارا على مر التاريخ ،حتى أنهم أقاموا
ً
ً
لــه معرضا مميزا ،فالمتاحف ع ــادة ما
ً
ً
تعرض أعـمــاال فنية أو سلعا معينة أو
تعرض تراث دولة من الناحية المعمارية
والفنية والشخصيات الـمــؤثــرة ،إال أن
ً
األلـ ـم ــان ق ــدم ــوا م ـعــرضــا مـخـتـلـفــا ،فقد
ً
افتتحوا معرضا في المتحف التاريخي
األلماني في برلين في عــام  2018يدور
حول «حب ألمانيا لتوفير المال».
يعرض المعرض اإلرث األلماني وهو
يؤكد أن مفهوم االدخــار قد تم تأسيسه
كفضيلة مــن خ ــال جـمـهــوريــة فــايـمــار،
وأص ـبــح جـ ـ ً
ـزء ا أســاسـ ًـيــا مــن التخطيط
الـ ـض ــريـ ـب ــي ل ـل ـب ـل ــد وتـ ــوف ـ ـيـ ــر ال ــرع ــاي ــة
االجتماعية والسياسات االجتماعية له.
هذه العادة ساعدت األســر األلمانية
كـ ـثـ ـي ــرا فـ ــي الـ ـعـ ـق ــدي ــن الـ ـم ــاضـ ـيـ ـي ــن ،إذ
استطاعت توفير أكـثــر مــن  8فــي المئة
م ــن دخــول ـهــم الـمـتــاحــة خ ــال الـعـقــديــن،
وأصبحوا من أفضل المدخرين في العالم
وال يـنــافـسـهــم أح ـ ــد ،وب ـح ـســب بـيــانــات
احصائيات البنك الدولي فقد بلغ معدل
ادخارهم في عام  2020نحو  28بالمئة.
عالقة المجتمع األلماني بصفة االدخار
عالقة قديمة ووطيدة ،فقد افتتح أول بنك
لالدخار في هامبورغ عام  ،1778ولم يحل
عام  1836حتى وصلت عدد بنوك االدخار
إلى أكثر من  ،300وبحسب بيانات منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية فقد احتفظ
األلمان بمدخراتهم بما يعادل  9.96بالمئة
من دخولهم المتاحة في  400بنك ادخار
فــي ألـمــانـيــا ع ــام  ،2015مــا يعني أنهم
بالفعل جعلوا االدخار صفة مجتمعية؟

أثر االدخار على االقتصاد
الـنـشــاط االقـتـصــادي بـصــورة عامة
لـيــس س ــوى الـسـعــي الـمـسـتـمــر لكسب
الـ ـعـ ـي ــش وال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى مـ ــا ي ــؤم ــن
الحاجات والرغبات اإلنسانية ،وعالقة
اإلنسان بالموارد الطبيعية متجذرة،
ودائـمــا مــا يــرى اإلنـســان أنــه أهــم كائن
على وجه األرض ،ومن هذا المنطلق بدأ

بإعمار األرض لمصلحته الشخصية.
االدخار أو عملية تخصيص جزء من
الدخل الحالي لالستخدام في المستقبل،
أو تدفق الموارد المتراكمة بهذه الطريقة
على مــدى فترة زمنية معينة ،قد يتخذ
شكل زيــادات في الودائع المصرفية ،أو
شراء األوراق المالية ،أو زيادة الحيازات
ال ـن ـقــديــة ،وي ـت ــأث ــر مـ ــدى ادخـ ـ ــار األف ـ ــراد
بتفضيالتهم للمستقبل على االستهالك
الحالي ،وتوقعاتهم للدخل المستقبلي،
وإلى حد ما بمعدل الفائدة.
يساهم االدخار في العملية االقتصادية
ويــؤثــر بشكل مـبــاشــر مــن خ ــال توفير
السيولة واستخدامها مــن قبل البنوك
لالستثمار ،ويؤثر على نطاق االقتصاد
على المدى الطويل والقصير ،وقد أظهرت
االتجاهات األخيرة الناتجة عن األزمة في
االدخار الشخصي ،زيادات ملحوظة في
معدل االدخار الشخصي العالمي.
وإذا كان النمو االقتصادي يحتاج إلى
زي ــادة االسـتـهــاك ،فكيف يؤثر االدخ ــار
بشكل إيجابي فــي ال ــدورة االقتصادية
وارتفاع النمو االقتصادي؟

عالقة االدخار المحلي بالنمو االقتصادي
الرتباط االدخــار بالنمو االقتصادي
ً
أثر إيجابي ألن المدخرات غالبا ما تحفز
االستثمار واإلنتاج والعمالة ،وبالتالي
تولد نموا اقتصاديا أكثر اسـتــدامــة ،ال
ً
سيما أن القروض والتحويالت هي أيضا
تعزز االقتصادات من خالل تأثيرها على
االستثمار ،فقد بلغ رصيد التسهيالت
اإلجمالية لعام  2021نحو  42.286مليار
دينار ،مقارنة مع  39.766مليارا بنمو بلغ
 6.3في المئة لسنة .2020
حققت الـ ــدول ذات م ـعــدالت االدخ ــار
ً
ً
األعلى نموا اقتصاديا أسرع من تلك الدول
التي تتميز بمعدالت ادخــار أقل ،فتراكم
ً
رأس ال ـمــال يتيح فــرصــا أكـبــر لإلنتاج
واإلنتاجية في أي دولة من خالل توفير
تدفق إضافي للدخل.
الكثير مــن الـبـلــدان التي يرتفع فيها
مـعــدل االدخـ ــار الــوطـنــي ال تعتمد على
االستثمار األجنبي المباشر ،وبالتالي فإن
المخاطر الناشئة عن تقلبات االستثمار

األجنبي المباشر تتناقص بدرجة كبيرة.
تـعـتـبــر زي ـ ـ ــادة الـ ـم ــدخ ــرات الـعــامــل
الرئيسي في زيادة رأس المال داخل أي
دولة ،وبهذا الصدد ينبغي على الكويت
استخدام سياسات تشجع على االدخار
وتـعـطــي أول ــوي ــة لـلـبــرامــج ال ـتــي تعزز
االدخار المحلي بين أطياف المجتمع،
كما على الحكومة أن تنشئ صندوق
ادخ ــار لــأفــراد وللشركات وفــق أسس
ومعايير معينة ،ويـكــون االستقطاع
بحسب الراتب وبنسبة معينة ولفترة
محددة على سبيل المثال لفترة تصل
إلى  10سنوات بعدها يستلم المدخر
مدخراته.

ادخار األزمة
في الكويت البيانات مفقودة ،إال أننا
لمسنا كـيــف أثـ ــرت ك ــورون ــا ف ــي عملية
االدخار لدى الشعب الكويتي ،فالذعر من
فقدان األمان والغذاء جعل الناس يزيدون
في الشراء بغرض التخزين الستهالكه في
المستقبل المجهول ،وهذا بدوره ساهم
في ادخار المواد الغذائية واالستهالكية
المخزنة.
وقف االستقطاع لمدة ستة أشهر له
ً
وجهان تحليليان ،ظاهريا يتبين لنا أنه
عزز في البداية وتحديدا في فترة الحظر
فكرة االدخ ــار إال أن مــا حــدث فعليا هو
أن االستقطاع لم يجعل الناس تدخر بل
القيود المفروضة عليهم من قبل الحكومة
كالحظر وإغالق األسواق هي ما جعلتهم
ً
يملكون فائضا في المال وليس االدخار،
وقد رأينا ذلك بعد رفع القيود كيف زادت
لدى الناس شراهة االستهالك.
أزم ــة «كــورونــا» كشفت عــن اختالالت
اقتصادية كانت غير ظاهرة للعلن ،وفي
آخر سنتين ومع اإلغالقات المتكررة للحد
من انتشار فيروس كــورونــا ،تبين أنها
ساهمت بشكل غير ملحوظ فــي زيــادة
ً
االستهالك بدال من االدخار.

ادخار إجباري
من هذا المنطلق نستنتج أن الشعب
ال ـكــوي ـتــي ب ـحــاجــة م ــاس ــة ل ـف ــرض فـكــرة
االدخ ــار عليه ،كإنشاء صناديق ادخــار

معدل المدخرات الوطنية اإلجمالية

لكل مــوظــف س ــواء فــي الـقـطــاع الخاص
أو الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،ويـ ـت ــم دراس ـ ـ ـ ــة ال ــرات ــب
واألساسيات وبعدها يفرض االستقطاع
الشهري لالدخار ،وعليه يجب أن يكون
االدخار لفترة محددة على سبيل المثال
 10سنوات أو  15سنة وبعدها بإمكان
الشخص االستفادة من مدخراته.
ففي االقتصاديات الضريبية تفرض
الحكومات زيادة في الضرائب لتخفيض
االسـتـهــاك عــن طــريــق انخفاض الدخل
المتاح للمستهلكين ،والكثير من الدول
تتعمد أن ترفع الضرائب لتؤمن مستوى
أعلى من االدخ ــار بهدف الحصول على
مــوارد إضافية الستثمارها في القطاع
ال ـع ــام ،وهـ ــذا م ــا ال تستطيع الحكومة
الكويتية عمله.

االدخار في الكويت
م ــن الـحـقــائــق الــاف ـتــة ال ـتــي تطرقنا
ً
لها كثيرا أن البيانات مفقودة وهناك
معلومات ومؤشرات اقتصادية يفترض
أن تـتــوافــر للعامة بشكل دوري إال أنــه
ً
ً
دائما ما نواجه نقصا وإهماال في نشر
البيانات ،ال وجود ألرقام خاصة لمعدل
االدخار للكويتيين في المواقع الحكومية،
لذلك نعتمد في تقريرنا على االحصائيات
والبيانات المتوفرة لدى الجهات األجنبية
ال ـم ـع ـن ـيــة ب ـج ـمــع ودراس ـ ـ ـ ــة ون ـش ــر مثل
هــذه المعلومات والـتــي بــدورهــا تعتمد
عـلــى الـحـكــومــة الـكــويـتـيــة فــي تــزويــدهــا
بالمعلومات.
تقوم اللجنة بحساب معدل االدخــار
القومي اإلجمالي من المدخرات الوطنية
اإلجـمــالـيــة الـسـنــويــة وإج ـمــالــي الـنــاتــج
الـ ـق ــوم ــي الـ ـسـ ـن ــوي ،وقـ ـ ــد ي ـت ــم ح ـســاب
المدخرات الوطنية اإلجمالية على أنها
ً
مخصوما منه
الناتج القومي اإلجمالي
نفقات االستهالك النهائي باإلضافة إلى
صافي التحويالت الجارية من الخارج،
ويـ ـق ــدم ال ـم ـك ـتــب اإلح ـص ــائ ــي ال ـمــركــزي
إجمالي الناتج القومي وإنفاق االستهالك
النهائي وصافي التحويالت الجارية من
الخارج ًبالعملة المحلية.
ووف ـ ــق ـ ــا ل ـم ـج ـمــوعــة ال ـب ـن ــك ال ــدول ــي
لمؤشرات التنمية ،التي تم تجميعها من
ً
رسميا في الكويت،
مصادر معترف بها
فقد بلغ إجمالي المدخرات في الكويت
نحو  43.9مليار دوالر في عام .2019
وق ـ ــد ب ـل ــغ مـ ـع ــدل االدخـ ـ ـ ـ ــار الـمـحـلــي
اإلجمالي للكويت قبل األزم ــة الصحية
ً
عند  33.4بالمئة وتحديدا في عام ،2019
وهي نسبة أقل من عام  2018حيث كانت
 37بالمئة ،وتحسب المدخرات المحلية
اإلجمالية كناتج محلي إجمالي مطروحا
منه اإلنفاق االستهالكي النهائي (مجموع
االستهالك).
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التوزيع القطاعي ألرصدة الجزء النقدي
المستخدم من التسهيالت االئتمانية للمقيمين
نهاية الشهر
أبريل
2017
2018
2019
2020
2021
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
2022
يناير
فبراير
مارس
أبريل

التسهيالت
الشخصية
االستهالكية

المقسطة

المجموع

1134
1060.6
1181.5
1470.2

10375.3
11248.7
11803.7
11899.1
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13369.3

1618.1
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1692.5
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14501.4
14600.8
14735.9
14844.9
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16438.7
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الودائع بحسب نوعها
نهاية الشهر
أبريل
2017
2018
2019
2020
2021
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
2022
يناير
فبراير
مارس
أبريل

النفط يتكون مــن أس ــر كبيرة وغالبية
أفــرادهــا يساهمون في اإلنـتــاج ،الرجال
والـ ـنـ ـس ــاء ع ـل ــى ح ــد س ـ ــواء ي ـســاه ـمــون
فــالــرجــال يساهمون فــي الـغــوص وبناء
ً
البيوت وال ـمــرأة بــدورهــا أيـضــا تساهم
عن طريق جلب المياه من اآلبــار وطحن
الحبوب ورعاية الماشية في غياب الرجل
لشهور للغوص ،وكانت الحياة بسيطة
يستهلكون بـقــدر حاجتهم ويــدخــرون
ً
الفائض الستهالكه الحقا.
أدى عامل «الـثــروة المفاجئة» لتغير
نمط الحياة االقـتـصــاديــة ،ب ــدأت الدولة
تأخذ الشكل الريعي في االقتصاد وتوفر
الـسـكــن والـمـسـتـشـفـيــات وت ــراع ــي أف ــراد
المجتمع حتى الوظائف توفرها ،ومن
هــذا المنطلق ب ــدأت ال ـعــادات االدخــاريــة
تتغير مع الوقت ،حتى أصبح الكويتي ال
يشعر أنه بحاجة لالدخار بسبب األمان
الوظيفي والدعوم التي توفرها الدولة.

عوامل زيادة االستهالك
الحديث عن االدخ ــار يعطي الصورة
ال ـم ـقــاب ـلــة وهـ ــي االسـ ـتـ ـه ــاك ،فـبـجــانــب
«الـ ـ ـث ـ ــروة ال ـن ـف ـط ـيــة ال ـم ـف ــاج ـئ ــة» يعتبر
التقليد من أهم العوامل التي أثرت على
النمط االستهالكي في الكويت ،يحاول
الغالبية أو البعض أن يستهلك مثلما
يستهلك األصدقاء أو الجيران أو مشاهير
السوشيال ميديا حتى لو أدى ذلك إلى
إنفاق معظم أو كل دخله على االستهالك.
كما أن نمط تــوزيــع الــدخــل (األج ــور)
يؤثر بشكل مباشر على حجم االستهالك،
ً
اقتصاديا يكون الميل الحدي لالستهالك
ً
ألصحاب الــدخــول المنخفضة مرتفعا،
وميلها الحدي لالدخار منخفضا ،بعكس
أصحاب الدخول العالية التي يكون ميلها
ً
الحدي لالدخار مرتفعا وميلها الحدي
لالستهالك منخفضا.
والتغيرات المتوقعة في األسعار عامل
ً
يحفز على االستهالك كما ذكرنا سابقا
عــن أزم ــة كــورونــا وكيف زاد االستهالك
لغرض التخزين.

الكماليات والتضخم واالدخار
ثقافة االدخار مفقودة في الكويت ،فمع
التطور األخير للمجتمع تطورت الحياة
االجتماعية واالستهالكية بالطبع عن
طريق «السوشيال ميديا» ،حيث كل ما
يحفز ويشجع عليه مشاهير السوشيال
ميديا هو االستهالك ،وليس أي استهالك،
إنما االستهالك االبتذالي للكماليات ال
األساسيات ،وقد وصل عامل التقليد في
الكويت إلى أقصى مستوياته.
هـ ـن ــاك أس ـ ـبـ ــاب ك ـث ـي ــرة ت ـس ــاه ــم فــي
الـتـضـخــم وم ــن أه ـم ـهــا وأوض ـح ـه ــا في
ال ـكــويــت ه ــو زي ـ ــادة االس ـت ـه ــاك ،زي ــادة
الطلب على السلع والخدمات أدى بطريقة
واضـ ـح ــة ف ــي زيـ ـ ـ ــادة األسـ ـ ـع ـ ــار ،ووق ــف
اسـتـقـطــاع أق ـس ــاط ال ـق ــروض كــذلــك كــان
هــو المحرك لــزيــادة االسـتـهــاك ،تأجيل
أقساط القروض لم يأتي بطريقة إيجابية
بشكل عام ،إنما عزز االستهالك المفرط
وبــالـمـقــابــل ســاهــم فــي زيـ ــادة األس ـعــار،
اقتصاديا أي زيادة في الدخل يؤدي إلى
ارتفاع األسعار ،فتأجيل القروض نتجه

توزيع اتفاقيات التسهيالت االئتمانية
الشهر

ودائع القطاع الخاص
تحت الطلب

االدخار

ألجل

المجموع

8487.4
9075
9071.3
9779.8

4837
4996.5
5244.9
5604.4

18680.9
19022.1
20146.6
18586.3

32005.3
33093.6
34462.8
33970.5

10829.6
10976.1
11121.3
10755.3
10933.6
10933
10937.3
11071.7
10755.2

6727.2
6773.4
6789.8
6820.9
6904.3
6965.4
6986.6
7027.8
7072.1

16865.5
16837
17033.3
17174
17213
17206.5
17025
17051.1
17139

34422.3
34586.5
34944.4
34750.2
35050.9
35104.9
34948.9
35150.6
34966.3

11088.3
10911.1
11359.3
11501.9

7065.8
7231.9
7195.5
7407

17326.6
17583.5
17829.4
18031.1

35480.7
35726.5
36384.2
36940

أبريل
2017
2018
2019
2020
2021
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
2022
يناير
فبراير
مارس
أبريل

التسهيالت الشخصية
القروض
االستهالكية

أخرى

المجموع

38.7
44.1
60.2
8.2

486
599
784.4
22.1

524.7
643.1
844.6
30.3

77
72.9
100.5
87.3
113.6
130.1
98.5
114.8
106

270.9
183.6
270.1
297.8
277.5
460.9
442.7
434.2
781.2

347.9
256.5
370.6
385.1
391.1
591
541.2
549
887.2

78.7
75.7
97.4
70.9

391.9
447.1
464.1
644.7

470.6
522.8
561.5
715.6

عنه زي ــادة غير حقيقية فــي الــدخــل مما
ساهم بدوره بزيادة األسعار.
معدل االدخار المحلي كان بين  54إلى
 39في األعوام  2008وحتى  ،2013وقد بدأ
باالنخفاض عام  2014وانخفض بوضوح
عامي  2015و 2016وكــان على التوالي
 27.7و  ،22.2هنا كــانــت فـتــرة انتعاش
مشاهير السوشيال ميديا واإلعــانــات
للكثير من المنتجات والخدمات ،بالتأكيد
ه ـنــاك أس ـبــاب أخ ــرى كـتــدنــي الـخــدمــات
الحكومية مما أدى للمواطن لالتجاه
للقطاع الخاص وغيرها من األسباب.

الرواتب والقروض
ب ـل ـغــت ال ـت ـس ـه ـيــات الـشـخـصـيــة في
التوزيع القطاعي ألرصدة الجزء النقدي
المستخدم مــن التسهيالت االئتمانية
لشهر أبريل  2022مبلغ  16698.4مليون
دينار مقارنة بأبريل التي بلغت 14669.9
مـلـيــون دي ـن ــار ،أي زيـ ــادة ب ـقــدر 2028.5
مليون دي ـنــار وبنسبة  12.1فــي المئة،
وبنظرة سريعة على األرق ــام يتبين لنا
أن االستهالك في ازدياد حتى مع األزمة
الصحية التي اجتاحت البالد ،ويتبين
لنا أن القروض الشخصية االستهالكية
ً
لعام  2021انخفضت كثيرا في شهري
أغسطس وسبتمبر وبلغت على التوالي
 1736و 1773مليون دي ـنــار ،وذل ــك كان
بسبب الحظر واإلغالقات.
نمت التسهيالت الشخصية بنسبة 31
في المئة خالل خمس سنوات ،كانت في
أبريل عام  2017بقيمة  11509.3مليون
دي ـنــار وأصـبـحــت فــي ع ــام أبــريــل 2022
بقيمة  16698.4أي زيـ ــادة بلغت قيمة
 5189.1مليون دينار.
الـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــات الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ت ـش ـمــل
التسهيالت االستهالكية والتسهيالت
الـمـقـسـطــة (اإلس ـك ــان ـي ــة) ،فالتسهيالت
المقسطة زادت بنسبة  30.1فــي المئة
في خمس سنوات من أبريل  2017حتى
أبريل  ،2022التسهيالت المقسطة هي
القروض الشخصية الطويلة األجل التي
يـسـتـخــدمـهــا ال ـم ـق ـتــرض ألغـ ـ ــراض غير
ً
تـجــاريــة وتـحــديــدا تستخدم لترميم أو
شراء سكن خاص ،أن زيــادة الطلب على
هذا النوع من االستخدام يثبت أن البلد
يعاني األزم ــة اإلسكانية بشكل واضــح
ال سيما أن األسعار في زيادة ال تراجع.
كـ ـم ــا ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ن ـس ـب ــة ال ـت ـس ـه ـيــات
االستهالكية بنسبة  38.8في المئة ،وهي
تمثل نـفـقــات التعليم وال ـع ــاج وش ــراء
السلع المعمرة وغيرها من االحتياجات
الشخصية ،فقد بلغ مجموع الـقــروض
الشخصية  1134مليون دينار في أبريل
عام  2017مقارنة بــ 1853.5مليون دينار
في أبريل لعام  ،2022أي بــزيــادة 719.5
مليون دينار.

الودائع والقروض االستهالكية
ووفق آخر التقرير المالي الصادر عن
بنك الكويت المركزي ( )2020فقد نمت
محفظة الـقــروض لــدى البنوك المحلية
بنحو  3.5في المئة ،كما ارتفعت أرصدة
التسهيالت الشخصية بنحو  4.9في
المئة وتشكل  43.4في المئة من إجمالي
المحفظة ،ونمت إجمالي ودائــع القطاع
الخاص لدى البنوك المحلية بنحو  3في
المئة في نهاية عام .2020
نمت ودائــع االدخ ــار لشهر أبريل عن
شهر مــارس بنسبة  2.8في المئة ،حيث
بلغ مجموع االدخــار لشهر أبريل 2022
مبلغ  7407ماليين دينار وبلغ في شهر
م ــارس  7195.5مليون ديـنــار ،كما نمت
بـنـسـبــة  34.7ف ــي ال ـم ـئــة خـ ــال خمسة
س ـنــوات مــن أبــريــل  2017وحـتــى أبــريــل
 ،2022وبلغ االدخار في أبريل عام 2017
مبلغ وقدره  4837مليون دينار ،وبلغ في
أبريل  2022مبلغ قدره  7407مليون دينار.
وف ــي م ـقــارنــة ل ـل ــودائ ــع خ ــال خمس
سـنــوات ( )2022-2017تبين أن الــودائــع
لـ ـلـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص (ي ـ ـش ـ ـمـ ــل األف ـ ـ ـ ـ ــراد
وال ـم ــؤس ـس ــات) ن ـمــت بـنـسـبــة  13.3في
المئة ،أي بلغ مجموع الودائع في أبريل
لعام  2017مبلغ  32005.3مليون دينار
وبلغ في أبريل لعام  2022مبلغ 36940
مليون دينار.
وفيما يتعلق بالقروض االستهالكية،
فقد نمت في خمس سنوات ()2022-2017
بنسبة  45.4فــي الـمـئــة ،كـمــا انخفضت
القروض االستهالكية في أبريل  2022عن
مارس  2022بنسبة  37.3بالمئة ،وارتفع
مجموع التسهيالت بنسبة  26.6في المئة
من أبريل لعام  2022عن أبريل لعام ،2017
وزاد مجموع التسهيالت الشخصية بسبة
 21.5في المئة خالل أبريل عن شهر مارس
لعام .2022

روبرت دي نيرو وآل باتشينو
يناقشان أيقونة «»Godfather
t
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اختتم النجمان األسطوريان آل باتشينو وروبرت دي نيرو فعاليات مهرجان تربيكا
الدولي بالواليات المتحدة االميركية أمس بحضورهما الطاغي وسط ترحيب كبير من
الجمهور والحضور.
وقام النجمان العالميان بمناقشة الفيلم األيقوني في تاريخ السينما العالمية واألعلى
تقييما برأي النقاد «األب الروحي» والذي جرى عرضه في المهرجان بنسخة .4k
واختتم المهرجان فعالياته أمس ،حيث انطلقت فعالياته في  8الجاري.
يذكر أن فيلم األب الروحي أو  he Godfather Tهو فيلم جريمة أميركي صدر عام ،1972
ً
ويعتبر وا حــدا من أعظم األ فــام في السينما العالمية ،ووا حــدا من أكثر األ فــام تأثيرا  ،وهو
ّ
ُمصنف في المركز الثاني كأعظم فيلم في السينما األميركية (بعد فيلم المواطن كين) من قبل
معهد الفيلم األميركي وربح الفيلم  3جوائز أوسكار من أصل  9ترشيحات.

دي نيرو وآل باتشينو

العدد  / 5060االثنين  20يونيو 2022م  21 /ذو القعدة 1443هـ

نجوم في ممشى المشاهير لعام 2023
بينهم الراحلون بول ووكر وخوانيتا مور وجيني ريفيرا

شاكيرا تطرح أغنية «»Don't You Worry
أصـ ــدرت الـمـغـنـيــة الـكــولــومـبـيــة الـشـهـيــرة
شاكيرا أغنية بعنوان «،»Don›t You Worry
بالتعاون مــع ديفيد جــوتــا ،وب ــاك آيــد بيز،
اللذين سبق لهما العمل مع شاكيرا في «Girl
.»Like Me
وص ـ ـ ـ ـ ــدرت األغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،أم ـ ـ ــس األول ،وت ــم
اإلعالن عنها على صفحات مواقع التواصل
االجتماعي الخاصة بالفنانين ،وتقول بعض
كلماتها« :ال تـقـلــق ..أشـعــر بــأنـنــي عـلــى قيد
الحياة ،وسأعيش أفضل حياة وأفعل ما أرغب
به» ،وفي مقطع آخر تقول« :كنت محبطة واآلن
أنـهــض ...رأســي مرفوع وعيني نحو األعلى
وأزداد حكمة ..ثم أدرك أن كل شــيء سيكون
على ما يرام».
وتجاوزت األغنية في غضون  24ساعة من
انطالقها خمسة ماليين مشاهدة عبر موقع
الفيديوهات يوتيوب.
ويأتي انطالق األغنية في أصعب األوقات
التي تمر بها النجمة الشهيرة ( 45عاما) ،إذ
أعلنت قبل أيــام فــي بيان رسمي انفصالها
عن مدافع فريق برشلونة لكرة القدم جيرار
ً
بيكيه ( 35عــامــا) بعد عــاقــة دامــت أكـثــر من
 10سنوات.

شاكيرا

دريك يتصدر بألبوم Honestly Nevermind
أصـ ـ ـ ـ ــدر مـ ـغـ ـن ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــراب الـ ـع ــالـ ـم ــي دريـ ـ ــك
ألـبــومــه الـجــديــد ال ــذي يحمل اســم Honestly
 ،Nevermindوح ـق ــق ت ـفــاعــا واسـ ـع ــا بين
جمهوره ومحبيه ،ما دفعه إلى تصدر الترند
عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وتـضـمــن األل ـبــوم  14أغـنـيــة ،وت ــم تصوير
أغـنـيــة ب ـع ـنــوان  ،Falling Backعـلــى طريقة
الفيديو كليب ،وتـعــرضــت األغــانــي لــإشــادة
والـنـقــد بـيــن الـجـمـهــور الــذيــن اسـتـمـعــوا لها،
مــا شكل حــالــة جــدل على السوشيال ميديا،
وتـصــدر األل ـبــوم تريند مــواقــع الـتــواصــل في
الساعات األخيرة.
يذكر أن المغني الكندري دريــك حصد في
مايو  2021جائزة فنان العقد في حفل توزيع
جوائز بيلبورد الموسيقية ،بلوس أنجلس،
ليصبح رسـمـيــا أكـثــر الحاصلين عـلــى هــذه
التكريمات في تاريخ الموسيقى والغناء.
كما وصــل عــدد جــوائــز بيلبورد فــي منزل
دريك إلى  27تمثاال ذهبيا ،حصل على  12منها
في حفل توزيع جوائز بيلبورد لعام .2019

بول ووكر وفان ديزل
أعـلــن مجلس إدارة غــرفــة ت ـجــارة هــولـيــوود،
فــي بـيــان رسـمــي نـشــرتــه صحيفة «»deadline
تـكــريــم  24شخصا ال ـعــام الـمـقـبــل ،وت ــم اختيار
المرشحين من بين مئات الترشيحات وصدق
عليها المجلس.
وكشف البيان أن الممثل العالمي الراحل بول
ووكر ،والمغنية الراحلة جيني ريفيرا ،والممثلة
األميركية الراحلة خوانيتا مور سيتم تكريمهم
ب ـن ـجــوم ف ــي مـمـشــى ال ـم ـشــاه ـيــر ف ــي هــول ـيــوود
لعام  ،2023تتويجا لمسيرتهم الفنية ،وتذكيرا
بعطائهم على مدى سنوات من العمل اإلبداعي.
وق ــال ــت إل ـي ــن ك ـي ــه ،رئ ـي ـس ــة م ـج ـلــس اإلدارة
وال ـح ــائ ــزة نـجـمــة  ،Walk of Fameف ــى ب ـيــان:
«اخ ـتــاروا ه ــؤالء األف ــراد الموهوبين لالحتفال
ً
بهم ألنهم أصبحوا جــزء ا من تاريخ هوليوود
مع إزاحة الستار عن نجمتهم في أشهر ممر في
العالم» ،ويأتي تكريم بول ووكر بعد  9سنوات
من رحيله ،إنما جيني ريفيرا فبعد  10سنوات
من رحيلها ،وخوانيتا مــور بعد  6سنوات من
وفاتها».
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ف ـ ــي ب ـي ــان ـه ــا أن ق ــائـ ـم ــة م ـم ـشــى
ال ـم ـشــاه ـيــر ف ــي ه ــول ـي ــوود ل ـع ــام  ،2023تضم
مجموعة من فناني السينما والصور المتحركة،
هــم لــوداكــريــس ،وبيل بــولـمــان ،وأوم ــا ثــورمــان،
وفينس فون ،وجون ووترز ،والراحلة خوانيتا
مور ،والراحل بول ووكر.
ك ـم ــا ت ـض ــم ال ـق ــائ ـم ــة م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ف ـنــانــي
الـتـلـفــزيــون وم ج ــون فــافــرو ،ومـيـنــدى كالينج،
وم ــارت ــن ل ــوران ــس ،ورال ـ ــف مــاتـشـيــو ،وجــاريــت
موريس ،وإلين بومبيو.
ومن نجوم الموسيقى والتسجيالت اختارت
القائمة الفنانين مارك انثوني ،وايرفينغ أزوف،

وشيال إي ،واإلخ ــوة جــونــاس ،وليني كرافيتز،
وبليك شيلتون ،وتـشــارلــي ويـلـســون ،والرحلة
جيني ريفيرا.
وضمت القائمة مجموعة من فناني المسرح/
األداء الـ ـحـ ــي هـ ــم النـ ـ ــج النـ ـ ـ ــج ،وم ـي ـل ـب ــا مـ ــور،
وبنتاتونيكس.
وكــان الممثل العالمي فان ديــزل ،أكد أنه مع
كل فيلم لسلسلة  Fast & Furiousيتمنى وجود
صديقه الــراحــل بــول ووك ــر ،ال ــذي كــان يشاركه
البطولة في السلسلة حتى وفاته عام .2013
ووفقا للتقرير الذي نشر على موقع «،»nme
ً
كتب ديزل قائال« :مع بدء تصوير الجزء العاشر
من سلسلة  ،Fast & Furiousال يوجد يوم يمر
فيه ال أريد أن أعود بالزمن إلى الوراء ،وأتمكن من
التحدث إلى بابلو (بول ووكر) والعودة إلى لوس
أنجلس في عطلة نهاية األسبوع ،وبالتالي كل
فيلم من أفالم سلسلة  Fast & Furiousهو تكريم
للراحل الذي أتمنى وجوده».
أما المغنية األميركية الراحلة جيني ريفيرا
ف ــول ــدت  2يــول ـيــو  ،1969وتــوف ـيــت  9ديـسـمـبــر
 ،2012وهي من أصل مكسيكي ،حققت نجاحا
باهرا خالل مسيرتها الفنية ،إذ باعت أكثر من
 15مليون ألبوم ،وحصدت جوائز عدة خاصة
بالموسيقى الالتينية ،وكان آخر ما أحيت من
ح ـف ــات م ـس ــاء  8ديـسـمـبــر ف ــي مــون ـت ـيــري قبل
رحيلها بساعات.
أما جوانيتا مور فهي ممثلة أميركية توفيت عام
 ،2014ومن أهم أعمالها  The Kid 2000وImitation
 of Life 1959و Two Moon Junction 1988وThe
 ،Girl Can›t Help It 1956وتم ترشيحها لجائزة
األوسكار ألدائها فى فيلم تزييف الحياة .١٩٥٩

دريك

جينيفر لوبيز تغني مع ابنتها في حفل

أوما ثورمان

قدمت أيقونة الموسيقى جينيفر لوبيز،
وابنتها إيمي ،أداء ثنائيا مثيرا في حفل
 ،Blue Diamond Galaالـتــابــع لمؤسسة
لوس أنجلس دودجرز.
وتـصــدرت مغنية ،The On The Floor
البالغة  52عاما ،حفل The Party for LA
 ،showالذي جمع  36مليون دوالر ،لتحسين
ال ـت ـع ـل ـيــم والـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـص ـح ـي ــة وال ـت ـش ــرد
والعدالة االجتماعية لجميع سكان لوس
أنجلس.
وحسبما نـشــر مــو قــع  ،geo.tvصعدت
«جيه لو» وابنتها إيمي ،البالغة  14عاما،
من زوجها السابق المغني العالمى مارك
أنتوني ،على المسرح ،وقدمتا مزيجا من
األغاني ،بما في ذلك دويو مؤثر ،كما غنتا
« »Born in the USAلـلـمـغـنــي األ مـيــر كــي
بـ ـ ـ ــروس س ـب ــري ـن ـج ـس ـت ـي ــن ،وال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
مصحوبة بفيديو ألداء إيـمــي فــي مـبــاراة
 Super Bowlعام  ،2020ثم أدتا أغنية «Lets
.»Get Loud

لوبيز وابنتها

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :يمكنك االعـتـمــاد على دعــم زمالئك م ـه ـن ـ ًـي ــا :ت ـ ـشـ ــارك فـ ــي مـ ـف ــاوض ــات مــال ـيــة
ّ
إلنجاز مشروع تفكر به
لتحسين أوضاع العمل ونموه
ً
عــاطـفـ ًـيــا :ال ـعــاقــة بينكما ال تـسـيــر حسب
عاطفيا :تنجزان أهدافكما بسرعة ًألنكما
رغبتك وينبغي إعادة النظر بموقفك
متفقان على مصارحة بعضكم بعضا
ً
اج ـت ـم ــاع ـ ًـي ــا :إذا أب ــدي ــت ب ـع ــض االه ـت ـم ــام
اجتماعيا :تتصرف بطريقة قد تكون غير
تكون أصدقاء ً
والمرونة فسوف ّ
جددا
الئقة مع أحد معارفك ويستاء منك
رقم الحظ1 :
رقم الحظ7 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
الميزان)10/23 - 9/23( :
ً
مهنيا :حافظ على سمعتك الطيبة لدى
الزبائن وال تهمل مواعيدك
عــاطـفـ ًـيــاُ :يـخـ ّـيــم عليكما جـ ّـو مــن الحب
والتفاهم وتجتازان جميع العوائق
اجـتـمــاعـ ًـيــا :يـجــري نـقــاش مــالــي عائلي
حول االقتصاد في المصاريف اليومية
رقم الحظ7 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
المتصلبة التي ال
مهنيا :احذر المواقف ً
تؤدي إلى اتفاق وكن مرنا
ً
عاطفيا :على الرغم من أن األمور تسير
ً
ّ
ح ـســنــا بـيـنـكـمــا ل ـك ــن ال ـح ــظ ل ـيــس إلــى
جانبكما
اجتماعيا :ال ّ
ً
تتردد إن رأيت ضرورة في
زيارة أحدهم لترطيب األجواء
رقم الحظ25 :

الجوزاء

السرطان

 21مايو  21 -يونيو

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ال تتهرب من مخاطر العمل فلديك
أفكار جديدة وفريق ممتاز
عــاطـفـ ًـيــا :تــواجــه مــع الحبيب ع ـ ً
ـددا من
التعقيدات التي تحتاج إلى حلول سريعة
اجـ ـتـ ـم ــاع ـ ًـي ــا :ت ــأثـ ـي ــرك اإليـ ـج ــاب ــي عـلــى
اآلخرين ملفت من خالل تصرفاتهم معك
رقم الحظ9 :

ً
مهنيا :وقتك ضيق وال يسمح لك بتضييع
األمور الهامة في عملك
عـ ــاط ـ ـفـ ـ ًـيـ ــا :ال تـ ـغـ ـض ــب ألتـ ـ ـف ـ ــه األسـ ـ ـب ـ ــاب
واستوضح الشريك عما ال يعجبك
اجـتـمــاعـ ًـيــا :تـتــواصــل حــالـ ًـيــا مــع اآلخــريــن
بصورة جيدة وتكتسب ثقتهم بسرعة
رقم الحظ15 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

القوس)12/21 - 11/23( :
ً
مهنيا :لديك مشكلة في التركيز على مهامك
اليوم وال تسير بحسب األولويات
عــاطـفـ ًـيــا :ال تـكــن قــاسـ ًـيــا مــع الـشــريــك الــذي
يضحي بحياته من أجل سعادتك
اجـتـمــاعـ ًـيــا :تنعكس الــراحــة النفسية التي
تشعر بها على جميع أفراد العائلة
رقم الحظ30 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ّ
وضـ ــح أفـ ـك ــارك بـطــريـقــة ّ
مبسطة
م ـه ـنـ ًـيــا:
للزمالء العاملين معك قبل اإلنجاز
ً
عاطفيا ً :ال يقع اللوم دائـ ًـمــا على الشريك
فأنت أيضا قد تخطئ بعض األحيان
اج ـت ـم ــاع ـ ًـي ــا :ي ـش ـعــر أحـ ــد ال ـم ـع ــارف بــأنــك
أهملته وعليك معاودة االتصال به
رقم الحظ12 :

الدلو

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :إهمال واجباتك في هذه الظروف
ً
خطيئة ال تغتفر فال تكن كسول
ّ
ً
يشتد النزاع بينكما
عاطفيا :للمرة األولى
وال وفاق إال بالمصارحة والتفهم
ً
اجتماعيا :صحتك الجسدية والعقلية في
أحسن أحوالها فاحرص عليها بانتباه
رقم الحظ40 :

ً
مهنيا :ال تجعل الـيــأس يكبل يديك ألن
ّ
لديك مقومات جيدة للنجاح
عــاط ـفـ ًـيــا :ال ـج ـ ّـو م ـنــاســب ج ـ ـ ًـدا لـلـتــاقــي
والتعبير عن مشاعرك العاطفية
اجـ ـتـ ـم ــاع ـ ًـي ــا :ه ـ ـ ـ ــدوءك وثـ ـقـ ـت ــك بـنـفـســك
يمنحانك هالة من االحترام تجاه الجميع
رقم الحظ43 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
م ـه ـنـ ًـيــا :أم ــام ــك ف ــرص ــة واض ـح ــة لـلـتـقــدم
وعليك محاولة استغاللها بسرعة
عــاط ـفـ ًـيــا :س ــوف تــواجـهـكـمــا الـتـحــديــات
ً
بـشـكــل م ـبــاشــر وت ـسـ ّـبــب لـكـمــا ضـغــوطــا
كبيرة
اج ـت ـمــاعـ ًـيــا :تـعـيــش ف ـتــرة ت ـ ــوازن صحي
ً
وذهني بتناغم وال شيء يقلقك بتاتا
رقم الحظ2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
مـهـنـ ًـيــا :فـكــر بمنطق وروي ــة فــأنــت أمــام
ّ
مشكلة مهنية عليك حلها
ع ـ ــاطـ ـ ـف ـ ـ ًـي ـ ــا :تـ ـ ـ ـم ـ ـ ــران بـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف مـ ـعـ ـق ــدة
ّ
والحب بانتظار الفرج
وسالحكما الصبر
ً
اجتماعيا :أنت مفعم بالنشاط والعافية
وال تنكسر تحت وطأة الظروف
رقم الحظ5 :

ثقافات 14
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«إبداعات إسالمية» تزين أكبر متحف من نوعه في العالم
طلبة «فنون حلوان» يعيدون البهاء لمقتنيات عتيقة بـ «الحبر األسود»
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

يحتضن متحف ًالفن ً
اإلسالمي معرضا تشكيليا
لطلبة كلية الفنون الجميلة
بجامعة حلوان ،ويضم 52
ً
لوحات منفذة
عمال عبارة عن ٍ
بتقنية الرسم باستخدام
ِسن الريشة والحبر الشيني
األسود.

ي ـ ـح ـ ـت ـ ـف ـ ــل م ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــف ال ـ ـف ـ ــن
اإلس ــام ــي ف ــي ال ـقــاهــرة نهاية
العام الجاري بمرور  119سنة
عـلــى إن ـشــائــه فــي  28ديسمبر
ُ ،1903
ويـ ـ ـع ـ ــد أ ك ـ ـبـ ــر م ـت ـحــف
إس ــام ــي ف ـن ــي ف ــي الـ ـع ــال ــم ،إذ
يضم بين جنباته مجموعات
متنوعة من الفنون اإلسالمية
مـ ــن الـ ـهـ ـن ــد والـ ـصـ ـي ــن وإي ـ ـ ــران
ً
مرورا بفنون الجزيرة العربية
والشام ومصر وشمال إفريقيا
واألن ــدل ــس ،وخ ــال أي ــام سوف
يـسـتـعـيــد الـمـتـحــف ب ـه ــاءه من
خــال معرض تشكيلي لطالب
كلية الفنون الجميلة بجامعة
حـ ـ ـل ـ ــوان ،الـ ــذيـ ــن س ـي ـع ــرض ــون
ل ــوح ــات لـمـقـتـنـيــات الـمـتـحــف،
رس ـ ـمـ ــوهـ ــا ك ـ ـجـ ــزء م ـ ــن أعـ ـم ــال
سنتهم الدراسية الثانية.
وي ـ ـف ـ ـت ـ ـتـ ــح ال ـ ـم ـ ــدي ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام
للمتحف ممدوح عثمان ،وعميد
كلية الفنون الجميلة بجامعة
ً
ح ـ ـلـ ــوان ،عـ ـم ــرو سـ ــامـ ــي ،غ ـ ــدا،
م ـعــرض «إب ــداع ــات إســام ـيــة»،
ّ
المخصص لألعمال الفنية التي
أبــدع ـهــا ط ــاب ال ـفــرقــة الثانية
بقسم الغرافيك ،حيث رسموها
مـقـتـنـيــات داخـ ــل الـمـتـحــف في
إطـ ــار أع ـم ــال الـسـنــة الــدراس ـيــة
الخاصة بمادة الرسم.
وسيقام المعرض فــي قاعة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض ال ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــودة داخـ ـ ــل
ً
الـ ـمـ ـتـ ـح ــف ،وي ـ ـضـ ــم  52ع ـم ــا
لوحات منفذة بتقنية
عبارة عن
ٍ
الرسم باستخدام ِســن الريشة
والـحـبــر الشيني األس ــود ،وقد
تـ ــم رسـ ـ ــم هـ ـ ــذه ال ـ ـلـ ــوحـ ــات مــن
خـ ـ ــال م ـ ـعـ ــروضـ ــات ال ـم ـت ـحــف
النفيسة وال ـن ــادرة بين القطع
النحاسية والفضية والخشبية،
وال ـ ـم ـ ـص ـ ـنـ ــوعـ ــة مـ ـ ــن الـ ـحـ ـج ــر،

والــرخــام ،والــزجــاج ،والـخــزف..
وغيرها ،كما ستجرى فاعليات
على هامش المعرض متمثلة
ف ــي ورش ف ـن ـيــة ل ـف ـنــان ـيــن مــن
أساتذة الكلية.

شــاهــدة عـلــى عـصــور النهضة
الفنية واالزدهار ،وصارت اآلن
تتحدث مع شبابنا بلغة جديدة
معاصرة ،تستمد من الماضي
وتراثه كل جميل وفريد ليعاد
صياغته بشكل جديد مواكب
للعصر ومستشرف لغد أفضل
تزينه أحــام الشباب وآمالهم

َ
َ
ـواق
أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ً
ـاق
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــق ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اآلفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
َ
َّ
ُ ُ
ـف وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهٍ
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ِّ
ـداق
ذي خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـج ِمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـق مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
فـ ـ ـ ـ ــدخ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ُـت ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي رك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــواك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـب أب ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــي
ُ
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـدح ال ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــي اسـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــودع ـ ـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــا أع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــي
ُ
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـم وزادكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
َ ْ
ـداق
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـود ِه وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهِ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
َّ
وأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـار ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ٍة ب ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــهِ

أنامل األجداد واألحفاد
ً
وتعليقا على المعرض يقول
األستاذ بقسم الغرافيك بكلية
الـ ـفـ ـن ــون ال ـج ـم ـي ـل ــة وم ــؤس ــس
جماعة «فناني اللقطة الواحدة»،
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ال ـ ـج ـ ـنـ ــدي« :ب ـع ــد
قـ ــرون مـ ـ َّـرت عـلــى إبـ ــداع أنــامــل
أجـ ــدادنـ ــا ل ــروائ ـع ـه ــم م ــن الـفــن
اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي الـ ـ ـ ــذي ضـ ـم ــه ب ـيــن
جنباته متحف الفن اإلسالمي
ب ــال ـق ــاه ــرة ،ي ــأت ــي األحـ ـف ــاد من
ط ــاب كـلـيــة ال ـف ـنــون الجميلة،
بجامعة حلوان بقسم الغرافيك،
ل ـي ـح ــاك ــوا ب ــأن ــام ـل ـه ــم ال ـغ ـضــة
ال ـبــري ـئــة وال ـم ـب ــدع ــة ف ــي نفس
ال ــوق ــت ،اإلع ـج ــاز ال ــراق ــي ال ــذي
ق ــام ب ــه األجـ ـ ــداد؛ مستخدمين
فـ ــي ذلـ ـ ــك أدوات ـ ـ ـهـ ـ ــم ال ـم ـت ـم ـث ـلــة
فــي األح ـب ــار ال ـس ــوداء وسـنــون
ال ــريـ ـش ــة ال ـم ـع ــدن ـي ــة» .وت ــاب ــع:
«ل ـق ــد تـ ـح ـ َّـول ال ـم ـع ــدن ال ـمــزيــن
بالزخارف والكتابات الباهرة
إلى خطوط دقيقة رقيقة جميلة
ـواز ،وكــذلــك الخشب
ك ــإب ــداع مـ ـ ٍ
وال ــزج ــاج وك ــل ال ـخــامــات التي
حـ ّـول ـهــا ال ـســاب ـقــون إل ــى كـنــوز

ُ
كويت الحب

ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا إخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وأح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ورف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ْ ُ
أرض ر ع ـ ـ ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ُـم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــى
ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـه ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ٍ
َ
ـأرزاق
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ِ

متحف الفن اإلسالمي
وط ـمــوحــات ـهــم ال ـتــي ل ـيــس لها
سقف وال حدود».
وي ـ ـش ـ ــارك فـ ــي الـ ـمـ ـع ــرض 52
ً
طالبا وطالبة ،من بينهم يمنى
صــاح ،وإســراء مجدي ،وحبيبة
الـ ـ ــراوي ،وهيڨن رف ـي ــق ،وم ــروة
ج ــاوي ــش ،ول ـم ــى إيـ ـه ــاب ،وهـنــا
خالد ،وإبراهيم شريف ،ومحمد
جالل ومحمود أيمن ،الذين عبروا
عن سعادتهم بالمشاركة في هذا
العمل الفني الذي يربط الشباب
بهويتهم وجــذورهــم ،خصوصا
أن ال ـلــوحــات أص ـ ــداء لمقتنيات
عتيقة وفريدة في واحد من أعرق
متاحف العالم.
يـ ـش ــار إلـ ـ ــى أن م ـت ـح ــف ال ـف ــن
اإلســامــي َّ
تعرض في عــام 2014
لدمار كبير نتيجة تفجير إرهابي
اس ـت ـهــدف مــديــريــة أم ــن الـقــاهــرة
ال ـت ــي ت ـقــع ف ــي ال ـج ـهــة الـمـقــابـلــة
للمتحف ،ا ل ــذي خضع بعد ذلك
إلع ـ ــادة تــأه ـيــل وتــرم ـيــم بـحـلــول
عام  ،2015إلى أن أعيد افتتاحه
عام .2017

ف ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوا وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا وت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوا
ُ
ـراق
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــةٍ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـل األعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ِّ
ـت ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــةِ ِعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـر ُه
،فـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــل نـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ٌ
ُ ُ
ـذاق
وثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُ
ُ
َ
ُ
ُّ
ـوب وقـ ـ ـ ـ ــوت ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــب ِم ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــض ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُ
ـاق
وأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان رحـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ِـتـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــى اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ً
ال ت ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــوا در بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أل ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـل ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداو ٍة
ـاق
وا سـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــوا ب ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ِ
ـش دون ِشـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ِ
م ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــةِ وال ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـاحـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـن ن ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــي
َّ
َ
ـاق
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةٍ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ٍة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـادل وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـل نـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدي
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أل هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـل  ،أ ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـل ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـب و ا أل ذ و ا ِق
ُ
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـاء ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا
ـاق
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن رحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةٍ ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـارم اس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ِ
رؤوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه س ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـع ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
ِ
َّ
َ َ
ـاق
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُ
َ
ـون ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـارنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــم األل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

طالبتان أثناء رسم المقتنيات بالمتحف

َ
ـاق
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى وا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور دون ن ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ٌ
وأم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدن ـ ـ ـ ــا
ـواق
وبـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــم ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـإرث كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاألطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُ
دارنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ت ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ِـم ِ
َّ
و بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـن ر ٍّب و ا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـع ر ز ا ِق
َ
ص ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـم ال ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــدى
ـاق
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اإلحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـان واألخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُ
ُّ
ـت الـ ـ ـ ـ ــدجـ ـ ـ ـ ــى
ص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــك ال ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ـ ـ ــي ص ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـراق
ف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ِـر وال ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـات ،ف ـ ـ ـ ـ ــي اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـت أ هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو د ٍة
و ا آل ِل  ،آ ِل ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُ
َ
ـاق
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـب م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروه ب ـ ـ ـ ـ ــاألعـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ِ

من لوحات المقتنيات بالحبر األسود الشيني

جانب من المتحف

 ...ولوحة أخرى بالحبر األسود الشيني

ّ
«ذاكرة مدينة من ورق» يوثق لـ «العنف والمرأة»
في بيروت ويستمر حتى  20يوليو
يستعرض الفنان ألفرد
طرزي تاريخ لبنان وما
عاصره من أزمات واغتياالت
وأحداث أخرى عبر معرضه
«ذاكرة مدينة من ورق».

حـ ّـول الفنان اللبناني ألفرد طــرزي قاعة
مركز «أمم للتوثيق واألبحاث» في ضواحي
ً
بـيــروت إلــى مساحة تاريخية مبهرة فنيا،
تضج بالذكريات واألح ــداث والشخصيات،
ض ـمــن تـجـهـيــز ف ـنــي شـ ــاء م ــن خ ــال ــه إبـ ــراز
«ظ ــاه ــرة الـعـنــف وت ـطــور ص ــورة ال ـم ــرأة في
المجالت اللبنانية « خالل نصف قرن.
ويضم هــذا المعرض الــذي يحمل عنوان
«ذاكـ ـ ــرة مــديـنــة م ــن ورق» ويـسـتـمــر إل ــى 20
يوليو المقبل ،آآلف الــرســائــل والـمـئــات من
أغلفة المجالت وعشرات الملصقات ،تعود
إلــى المرحلة الممتدة من ثالثينيات القرن
العشرين إلى ثمانينياته.
واسـتـنــد الـفـنــان ال ـمــولــود ع ــام  1980في
إن ـجــاز ه ــذا التجهيز إل ــى أرشـيـفــه الـخــاص
ومـجـمــوعــة صــاحــب «دار الـ ـف ــرات» عـبــودي
أبوجودة ويحيى حكيم وأرشيف مركز «أمم»
الذي أسسه في جزء من منزله في حارة حريك
بضاحية بيروت الجنوبية الباحث والناشر
والناشط اللبناني لقمان سليم الذي اغتيل
في الرابع من فبراير  2021في جنوب لبنان.

ثورات واغتياالت
ّ
وتشكل االغتياالت في لبنان خالل المرحلة
ً
ً
المشمولة بالتجهيز جانبا بارزا من ظاهرة
العنف التي يتمحور عليها العمل .ويقول
ط ــرزي إن الـمـعــرض تتويج لــدراســة أعـ ّـدهــا
ّ
عن الصحف اللبنانية في تلك الحقبة ويركز
فيها على «العنف وعلى تطور صورة المرأة».
وتوضح المسؤولة عن األرشـيــف في مركز
«أم ـ ــم» غــال ـيــة ضــاهــر أن ال ـم ـعــرض يـتـنــاول
«الــوســائــل التي كانت المجالت تجذب بها
الناس يومها ،كاستخدام صورة المرأة وال
أحبذ كلمة تسليعها ،واألحداث المهمة التي
طـبـعــت تـلــك ال ـمــرح ـلــة» .وم ــن تـلــك األحـ ــداث
ً
مثال الحرب العالمية الثانية (،)1945-1939
وموجة التحرر في الستينيات ،والعنف الذي

جانب من األعمال المعروضة

من أجواء المعرض
ً
مثلته الثورات وخصوصا الفلسطينية في
السبعينيات وآثارها على لبنان ،واالغتياالت
التي شهدتها الصحافة في لبنان.
وفـ ـ ــي وسـ ـ ــط ال ـ ـقـ ــاعـ ــة ،ت ـس ـت ـق ـبــل الـ ــزائـ ــر
مجسمات باألبيض واألس ــود أو بــاأللــوان،
لشخصيات معروفة ّ
تجسد العنف والثورة،
أو لـشـخـصـيــات نـســائـيــة م ــن عــالــم ال ـفــن أو
ثــائــرات ،وصــور جماعية وشـعــارات ّ
نسقها
ط ــرزي بحسب الـمــرحـلــة الـتــي تـعــود اليها،
ً
واختارها من المجالت المعروضة ،استنادا
إ ل ــى ر س ــوم للفنان التشكيلي الفلسطيني
تــوف ـيــق ع ـبــدال ـعــال ورس ــام ــي الـكــاريـكــاتـيــر
اللبنانيين الراحلين ستافرو جبرا وبيار
صادق ومحمود كحيل وسواهم.

شخصيات عالمية
ّ
و تـمــثــل المجسمات شخصيات عالمية
وم ـح ـل ـيــة ش ـه ـي ــرة ،بـيـنـهــا ن ـج ـمــة ال ـشــاشــة
األميركية مارلين مــونــرو والمغني إلفيس
بريسلي ،ورمز الثورة الكوبية األرجنتيني
الـمــولــد إرنـسـتــو تـشــي غ ـي ـفــارا ،إضــافــة إلــى
الرئيس اللبناني الراحل بشير الجميل الذي
ً
اغتيل في سبتمبر  1982بعد  21يوما من
انتخابه ،والزعيم الدرزي االشتراكي الراحل
كمال جنبالط الذي اغتيل في مارس ،1977
والمناضلة الفلسطينية ليلى خالد .وبين
ً
ّ
المجسمات أيضا مشاهد من الحرب األهلية
الـلـبـنــانـيــة ( .)1990-1975وتـنـتـشــر رف ــوف
خشبية تـسـتــريــح عليها م ـجــات مـتـعــددة
العناوين واألغلفة ،منها السياسية المستقلة
أو تلك التابعة لألحزاب الناشطة في لبنان
آنذاك .وبين هذه المطبوعات مجلة «السينما»
ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي الـ ـف ــن الـ ـس ــاب ــع ،وأخ ـ ــرى
عنوانها «الجنس» ،كانت «جريئة بغالفها

شعر :ندى السيد يوسف الرفاعي*

وعميقة في مضمونها» ،حسبما تقول ضاهر.
وتالحظ المسؤولة في «أمم» أن «درجة ّ
تقبل
الجرأة في استخدام صورة المرأة كانت في
تلك المرحلة أكبر مما هي عليه اليوم».
وفــي طرفي القاعة ،من الجهتين اليمنى
والـيـســرى ،ملصقات سينمائية وصفحات
ً
تــوثــق أح ــداث ــا مـفـصـلـيــة ف ــي ت ــاري ــخ لـبـنــان
والعالم ،ومقاالت مهمة كمقابلة أجرتها مجلة
«ال روفــو دو ليبان» مع الزعيم الفلسطيني
الراحل ياسر عرفات عام .1979

«كنز وطني»
وكــانــت تـتـصــدر أغـلـفــة الـمـجــات الفنية،
كمجلة «الشبكة» فــي أواخ ــر الخمسينيات،
بورتريهات مرسومة لشخصيات كصباح
ومريم فخر الدين وغيرهما ،تبدو كلوحات
فـنـيــة بــألــوان ـهــا وخ ـطــوط ـهــا ،رسـمـهــا كـبــار
الفنانين اللبنانيين .ويقول طرزي الذي درس
التصميم الغرافيكي «من خالل هذه المجالت
تعرفت الــى رسامين كثر» .ويصفها بـأنها
ً
ً
«اش ـبــه ب ــدرس ( )...إذ إن فيها نـهــا ثقافيا
ً
هائال يمكن استخالصه ،وهي بمثابة تاريخ
فني» .وإذ يالحظ أن «بعض المجالت أشهرت
إفالسها في االعوام العشرة االخيرة» ،يعتبر
أنها «كنز وطني وإرث بصري ينبغي الحفاظ
ً
ّ
التحول الى شبكات
عليه خصوصا في عصر
ً
التواصل االجتماعي والكمبيوتر بــدال من
المطبوعات الورقية».
واكتشف الفنان بعد اطالعه على المجالت
ومالحق الصحف اللبنانية ان «ثمة فكرتين
تطغيان على هذه الوسائل االعالمية الورقية:
ً
تـحــريــر االرض وتـحــريــر ال ـج ـســد» ،مضيفا
ً
«نوعا ما ،فشلنا في االثنين».

«آرت بازل» يعيد لسوق األعمال
الفنية بريق ما قبل «كورونا»
أظهرت انطالقة معرض «آرت
بـ ــازل» لـلـفــن الـمـعــاصــر أن ســوق
األعمال الفنية في طور استعادة
ال ـبــري ــق ،الـ ــذي كــانــت تـحـظــى به
قـبــل ال ـجــائ ـحــة ،رغ ــم ال ـح ــرب في
أوكرانيا واضطراب األســواق ،إذ
ً
ً
يشكل التضخم عــا مــا مشجعا
لهواة الجمع األثرياء على شراء
قطع تصل أسعارها إلى ماليين
الدوالرات.
وب ـ ـعـ ــد س ـ ــاع ـ ــات ق ـل ـي ـل ــة عـلــى
انطالقة معرض «آرت بازل» للفن
المعاصر ،المنعقد في سويسرا،
حققت صاالت العرض الرئيسية
مـبـيـعــات ضـخـمــة ف ـيــه .وسجلت
صالة عــرض «ه ــاوزر آنــد ويــرث»
ً
ً
ً
السويسرية رقما قياسيا جديدا،
ً
إذ باعت عنكبوتا أنجزته النحاتة
الفرنسية األميركية لويز بورجوا
ب ـ ــ 40مـلـيــون دوالر ،وتـضــاعـفــت
في المعرض كذلك عمليات البيع
التي تمت بمبالغ أقل ،إذ بيع عمل
للرسام األرميني أرشيل غوركي
مـقــابــل  5.5مــايـيــن ،إضــافــة إلــى
لوحة زيتية لفرانسيس بيكابيا
ب ـ ــ 4م ــاي ـي ــن ،وح ـق ـق ــت عـمـلـيــات
البيع في اليوم األول رقما المس
 75مليونا.

الفنون المرئية
وبــاعــت صــالــة ديـفـيــد زفيرنر
للعرض من جانبها عمال للفنان
المتخصص في الفنون المرئية
فليكس غونزاليز-توريس بـ12.5
مليون دوالر ،إضــافــة إلــى لوحة
أنجزتها الفنانة مارلين دوماس،
ال ـم ـت ـحــدرة م ــن ج ـنــوب إفــريـقـيــا،
مـقــابــل  8.5مــاي ـيــن .وق ــال مــديــر
صالة عــرض «بــايــس» األميركية
م ـ ـ ــارك غ ـل ـي ـم ـشــر إن «ال ـم ـع ــرض
يحظى بطاقة حيوية ،إذ يــزوره
ع ــدد كـبـيــر م ــن هـ ــواة ال ـج ـمــع لم
ن ــره ــم م ـنــذ مـ ــدة ط ــوي ـل ــة» ،وب ــاع
غـلـيـمـشــر ل ــوح ــة زي ـت ـيــة لـلـفـنــانــة
األميركية جــوان ميتشيل مقابل
 16.5مـلـيــونــا ،ووض ــع منتجات
رقمية مستقبلية بصيغة «إن إف
تي» تمثل أعماال فنية لألميركي
ُ
جيف كونز ستباع الواحدة منها
بمليوني دوالر ،ويحصل الشاري
على منحوتة تمثل القمر.
وعلى غــرار مبيعات اليخوت

من أعمال المعرض
وال ـس ـيــارات الـفــارهــة والـســاعــات
ال ـفــاخــرة وال ـم ـجــوهــرات ،شهدت
ســوق األعـمــال الفنية عــام 2021
ان ـت ـع ــاش ــا ب ـع ــد الـ ـص ــدم ــة ال ـت ــي
تلقتها جراء الجائحة عام ،2020
تزامنا مــع انتعاش كبير ُس ّجل
فـ ــي الـ ـب ــورص ــة ال ـس ـن ــة ال ـفــائ ـتــة
أدى إلــى زي ــادة ث ــروات األغـنـيــاء،
وبعدما شهدت انخفاضا بنسبة
 22فــي المئة عــام  ،2020تعافت
ســوق األعـمــال الفنية بنسبة 29
فــي المئة فــي  2021ليبلغ حجم
م ـب ـي ـعــا ت ـهــا  65.1م ـل ـي ــار دوالر،
حسبما وضحت كلير ماك أندرو،
وهي معدة تقرير عن سوق الفن
لـ»آرت بازل».
وتشير أندرو إلى أن ميزانيات
ه ــواة الـجـمــع زادت كــذلــك بشكل
ك ـب ـي ــر ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـفـ ــائـ ــت .لـ ـك ــن فــي
غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،أحـ ــدثـ ــت الـ ـح ــرب
األوك ــران ـي ــة ،إضــافــة إل ــى تشديد
الـ ـبـ ـن ــوك الـ ـم ــرك ــزي ــة إج ــراءاتـ ـه ــا
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بـ ـمـ ـع ــدالت الـ ـف ــوائ ــد
لمواجهة التضخم ،هزات كبيرة
في األسواق المالية.

بديل للبورصة
وحتى اآلن ،لم تالحظ شركات
التأمين المتخصصة فــي سوق
األع ـ ـمـ ــال ال ـف ـن ـيــة أي ت ـغ ـي ـيــر فــي
مبالغ التأمين على األعمال منذ
أن بـ ــدأت ال ـح ــرب ف ــي أوك ــران ـي ــا،
وي ـ ـ ــرى نـ ـيـ ـك ــوالس ك ــاديـ ـش ــه مــن
ش ــرك ــة ه ـي ـس ـكــوكــس أن «سـ ــوق
األع ـم ــال الـفـنـيــة تنتعش ب ـقــوة»،
وتــدفــع ع ــودة ال ـم ـعــارض بعدما
أزي ـلــت الـقـيــود الـمـفــروضــة جــراء
الجائحة ،هواة الجمع ليعاودوا
شراء األعمال الفنية.

ول ـف ــت كــادي ـشــه إل ــى «وج ــود
عامل ثان مهم من شأنه أن يؤثر
ً
إيجابا في سوق األعمال الفنية
ويتمثل بالتضخم» ،مضيفا« :في
رأي ــي ،الفن سيمثل أكثر مــن ذي
ً
ً
قبل مــاذا آمنا في ظل التضخم
ال ــذي يسير بــوتـيــرة متسارعة»،
ويالحظ أن الطلب على األغراض
ُ
الـ ـت ــي تـ ـشـ ـت ــرى بـ ـه ــدف ال ـع ــرض
ً
ارتفع ،مشيرا إلى السيارات مثال.
وتالحظ شركة «أكسا إكس إل»
األمــر نفسه ،إذ يتوقع المسؤول
ع ــن خ ــدم ــة ال ــزب ــائ ــن ف ــي منطقة
آسيا والمحيط الهادئ وأوروبــا
هــانــز لـيـنـيــن أن يـسـتـمــر الـطـلــب
في االرتفاع إال في حال تسجيل
أي ح ـ ــدث ك ـب ـي ــر «م ـ ــن ش ــأن ــه أن
يؤثر على الوضع القابل للتغير
بسرعة» ،مضيفا« :في ظل التقلب
الـحــاصــل فــي ال ـبــورصــات ،يمكن
النظر إلــى ســوق األعـمــال الفنية
ً
على أنها استثمار أكثر استقرارا،
وهذا قد يجذب كذلك مستثمرين
آخ ــري ــن س ـي ـت ـج ـهــون إل ـ ــى ش ــراء
ً
األعـمــال الفنية بــدال مــن الـتــداول
بــال ـبــورصــة» ،طــالـمــا أن المبالغ
المرتفعة في المزادات تعمل على
تعزيز ثقة المشتري.
وت ـ ـ ـ ـ ــؤدي الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرات ال ـم ـق ـل ـق ــة
المحيطة باالقتصاد إلى تفضيل
ً
شــراء أعمال ذات قيمة آمنة بدال
مـ ــن ت ـل ــك الـ ـع ــائ ــدة إل ـ ــى فـنــانـيــن
كلير ماك أندرو إن
شباب .وتقول ّ
مــن يفضلون تـجــنــب المخاطرة
يسعون إلى التركيز على فنانين
يعرفونهم ،مضيفة« :لكن أعتقد أن
هذه الفكرة قد تتغير خالل السنة
الجارية» ،جــراء عــودة المعارض
التي تساهم في معاودة اكتشاف
(أ ف ب)
الفنانين الشباب.

توابل ةديرجلا
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جابر :غانم الصالح وراء عودتي إلى المسرح رغم رحيله

ً
«الجمهور يترقب مشاهدة ما سأقدمه بعد ابتعاد  17عاما»
«العيدروسي»،
يستعد الفنان القدير محمد جابر ،الشهير بـ ً
للعودة إلى خشبة المسرح بعد انقطاع  17عاما ،عبر بوابة
مسرحية قصر الرعب ،التي قدمها صديقه الراحل الفنان
القدير غانم الصالح ،قبل قرابة ربع قرن ،حول تفاصيل العمل
وسر عودته يأتي هذا اللقاء:
عزة إبراهيم

• بـ ـ ــدايـ ـ ــة ،نـ ـ ـب ـ ــارك ع ــودت ــك
للمسرح بعد سنوات طويلة.
 أش ـ ـكـ ــرك وأش ـ ـكـ ــر كـ ــل مــنس ــاه ــم ف ــي ع ــودت ــي لـلـمـســرح،
إذ ك ــان ــت خـ ـط ــوة ب ـع ـي ــدة عــن
ذهني ،نظرا لتقدمي في العمر،
والجهد الكبير ا ل ــذي يتطلبه
المسرح ،لكن في النهاية هذا
القرار أسعدني وحمسني للقاء
الجمهور مباشرة مــن جديد،
وع ــاد بــي إل ــى ال ـ ــوراء سـنــوات
طــوي ـلــة ،وش ـع ــرت م ـعــه ب ــروح
ال ـش ـب ــاب تـ ــدب م ــن ج ــدي ــد فــي
وريدي الفني.
• حــدثـنــا عــن كــوالـيــس تلك
الـ ـع ــودة ،وك ـيــف أخـ ــذت ق ــرارك
بالمشاركة؟
 ك ـل ـم ـن ــي ال ـ ـف ـ ـنـ ــان م ـح ـمــدالـ ـحـ ـمـ ـل ــي ،بـ ـط ــل ال ـم ـس ــرح ـي ــة
وم ـ ـ ـخـ ـ ــرج ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وط ـ ـ ـلـ ـ ــب م ـن ــي
ال ـع ــودة لـلـمـســرح والـمـشــاركــة
فــي المسرحية ،وأل ــح فــي ذلك
ال ـط ـلــب رغ ــم ت ـخــوفــي ،لــدرجــة
أنه قال لي إنه لو لم أشارك في
المسرحية فسيتراجع عن دوره
فيها ،وربط وجوده بوجودي،
فكان هذا دافعا قويا لي ،ألني

جابر والمنصور وجمعة في «نوح العين»

●

أعـ ـلـ ـن ــت م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة «إي ـ ـج ـ ــاز»
ل ـت ـم ـك ـيــن ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة فـتــح
باب الترشيح لجائزة الخطالء
ل ـل ــرواي ــة ال ـعــرب ـيــة ف ــي دورت ـه ــا
األول ـ ـ ــى لـ ـع ــام  ،2023وحـ ــددت
عدة شروط لمشاركة المبدعين
فـ ـيـ ـه ــا ،حـ ـي ــث يـ ـج ــب أن ت ـك ــون
الـمـشــاركــة بــروايــة واح ــدة فقط
ل ـ ـكـ ــل م ـ ـت ـ ـسـ ــا بـ ــق ،وأن ت ـك ـتــب
الرواية بلغة عربية سليمة ،مع
مراعاة األسس الفنية للكتابة،
عـلــى أال تـتـجــاوز  150صفحة،
م ـك ـت ــو ب ــة ب ـخ ــط Times New
 Romanحـجــم  ،16وأال تـكــون
الرواية قد سبق نشرها ورقيا
أو إل ـك ـت ــرون ـي ــا ،أو س ـب ــق لـهــا
ال ـفــوز بــأيــة جــائــزة أخ ــرى ،وأن
تكون إبداعا أصيال لصاحبها
غـيــر مقتبسة مــن عـمــل آخ ــر أو
مـ ـسـ ـت ــوح ــاة مـ ـن ــه ،وأن يــرســل
المتسابق صورة بطاقة إثبات
ال ـ ـهـ ــويـ ــة وص ـ ـ ـ ـ ــورة ش ـخ ـص ـيــة
حديثة.
كـمــا اشـتــرطــت الـمـســابـقــة أن
تــرمــي ال ــرواي ــة ف ــي مضمونها
إل ـ ـ ــى ت ــرسـ ـي ــخ الـ ـقـ ـي ــم وال ـم ـث ــل

أقدر هذا الفنان الشاب ،وأحبه،
ويسعدني أن أعمل معه على
خشبة مسرح واحد.
• ما سر تمسك الحملي بك
في تلك المسرحية تحديدا؟
 ن ـ ـعـ ــم ،ت ـم ـس ـك ــه بـ ــي رب ـم ــاال يـ ـ ـع ـ ــود ل ـ ـتـ ــاري ـ ـخـ ــي ال ـف ـن ــي
ومسيرتي الطويلة فحسب ،بل
أيضا إلــى أسباب كثيرة ،لكن
الـسـبــب الــرئـيـســي فــي عــودتــي
هــو الفنان غانم الصالح رغم
رحيله ،والذي تصدى لبطولة
المسرحية قبل نحو  23عاما،
فقد كان صديقي المقرب ،ومن
هذا المنطلق أصر الحملي على
أن أجسد أنا نفس الشخصية
التي لعبها صديقي ،للتقارب
الذي جمعنا على مدى سنوات
عـ ـم ــره ،ف ــأن ــا ال ـف ـن ــان األن ـس ــب
ل ـلــدور فــي ال ـكــويــت ،وم ــن هنا
أخذت القرار بالعودة.
• ه ــل س ـت ـعــود الـمـســرحـيــة
بنفس قصتها األول ــى أم طرأ
عليها تغيير؟
 الـمـســرحـيــة تـغـيــرت كليا،فربما تحمل نفس االسم «قصر
الرعب» ،التي ألفها وأخرجها
الـ ـفـ ـن ــان الـ ـق ــدي ــر ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
مسلم قبل ربــع قــرن ،لكن اآلن
تـبــدلــت الـقـصــة إل ــى حــد كبير،
وت ـبــدل ال ـن ـجــوم أي ـضــا ،ليحل
مـحـمــد الـحـمـلــي م ـحــل الـفـنــان
عـبــدالـعــزيــز مـسـلــم ،وأحـ ــل أنــا
محل صديقي غــا نــم الصالح،
إلـ ـ ــى ج ــان ــب مـ ـش ــارك ــة ن ـج ــوم
آخ ــري ــن كــال ـف ـنــان ـيــن ع ـبــدال ـلــه

االسـ ـتـ ـع ــداد بـ ـق ــوة الس ـت ـق ـبــال
الجمهور ،بعد أن تم فتح باب
الحجز للمقاعد.
• ه ـ ــل ت ـت ـق ـب ــل ت ــوج ـي ـه ــات
ال ـم ـخــرج أم أن الـحـمـلــي طلب
م ـ ـنـ ــك شـ ـيـ ـئ ــا ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـس ــرح
ورفضت تأديته؟
 رغم تغير الحوارات تماما،وت ـغ ـي ــر ج ـي ــل وعـ ـص ــر ع ــرض
ال ـم ـســرح ـيــة ،ف ـقــد ت ــوق ــع مني
الحملي أن أؤدي الشخصية
بـ ــأس ـ ـلـ ــوب صـ ــدي ـ ـقـ ــي الـ ـفـ ـن ــان
الراحل غانم الصالح ،وهو ما
رفضته ،وأكــدت أنني سأؤدي
الشخصية بطريقة وأ سـلــوب
محمد جابر ،وهي مسؤوليتي
كفنان أن أقدم للجمهور شيئا
مختلفا ،وإن كانت المسرحية
تحمل نفس االسم.
• هـ ـ ــل ت ـ ـتـ ــو قـ ــع أن ي ـ ـقـ ــارن
الجمهور بين النسختين؟
 ر ب ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا ،فـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن ش ـ ــا ه ـ ــدال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو فـ ــي
ال ـ ـع ـ ـشـ ــري ـ ـن ـ ـيـ ــات م ـ ـ ــن عـ ـ ـم ـ ــره،
ي ـكــون اآلن ف ــي األربـعـيـنـيــات،
وس ـي ـجــد بــال ـتــأك ـيــد ك ــل شــيء
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــا ،وأش ـ ـ ـعـ ـ ــر أن هـ ــذا
االخـتــاف سـيــروق للجمهور،
كـمــا أن الـمـســرحـيــة تستهدف
جـيــل الـشـبــاب ال ـحــالــي ،الــذيــن
ل ـ ـ ــم ي ـ ـ ـشـ ـ ــاهـ ـ ــدوهـ ـ ــا م ـ ـ ــن قـ ـب ــل،
ومسؤوليتنا أن نقدم لهم عمال
جديدا وقويا وفكاهيا ،تتكامل
بــه عـنــاصــر الـمـســرح الـنــاجــح،
ال أن ي ـش ـعــر بـ ــأن الـمـســرحـيــة
تتمة لعمل سابق ،فالجمهور

ف ــوج ــئ بـ ـع ــودت ــي ،وك ـث ـي ــرون
يسألوني ماذا سأقدم لهم من
خالل المسرحية الجديدة بعد
 17عاما من االبتعاد ،لذلك أنا
أمام تحد كبير لتقديم ما يبهر
الجمهور الذي يترقبني.
• مـ ـ ـ ــاذا لـ ــديـ ــك م ـ ــن أعـ ـم ــال
جديدة خالل الفترة المقبلة؟
 ل ــم أت ـفــق عـلــى مسلسالتج ــدي ــدة ب ـعــد م ــوس ــم رم ـضــان
الــذي قدمت فيه  3أعمال هي:
«ش ــيء ال أن ـس ــاه» و«دح ـب ــاش»
و«نوح العين» ،لكن هناك بعض
ال ـم ـف ــاوض ــات ،ف ـضــا ع ــن ذلــك
دعيت للسفر إلى البحرين مع
الفنان القدير محمد المنصور،
ل ـح ـضــور ف ـعــال ـيــات م ـهــرجــان
الخليج لــإذاعــة والتلفزيون،
م ـ ــن  21حـ ـت ــى  23ا ل ـ ـج ـ ــاري،
وس ــأع ــود ســري ـعــا السـتـكـمــال
بروفات المسرحية.

تخوفت قبل
الموافقة على
المسرحية
لظروفي
الصحية
وإرهاق
المسرح

الشارقة ضيف شرف معرض
سيول للكتاب 2023
تنضم كوريا الجنوبية إلى قائمة المراكز الثقافية العالمية
التي تحتفي بالمشروع الثقافي الحضاري العالمي الذي أطلقه
وي ـق ــوده صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ د .سـلـطــان الـقــاسـمــي ،عضو
المجلس األعلى حاكم الشارقة ،حيث أعلنت عن اختيار اإلمارة
ضيف شرف معرض سيول الدولي للكتاب  ،2023ليسجل هذا
المشروع الكبير منجزا جديدا يضاف إلى تاريخ الثقافة العربية.
ويعد معرض سيول الدولي للكتاب من أشهر المعارض في
آسيا والعالم ،والــذي بدأ محليا منذ عام  ،1954ثم تطور إلى
مـعــرض دول ــي عــام  ،1995ويمثل حلقة وصــل بين الناشرين
والموزعين وخبراء صناعة النشر على مستوى القارة ،وتتخذ
منه كوريا الجنوبية منصة للتعريف بإسهاماتها في تطوير
صناعة النشر ،اعتمادا على بنيتها التحتية المتطورة في مجال
التقدم التقني والعلمي ،إضافة إلــى التعريف بأوجه الثقافة
الكورية التي تتميز باالنفتاح والتواصل مع مختلف الثقافات.
وبهدف ترسيخ الروابط والشراكات بين الثقافات المختلفة
الممثلة فــي الـمـعــرض ،يشمل بــرنــامــج الـشــارقــة أجـنــدة حافلة
بالفعاليات الثقافية والجلسات الحوارية ،إضافة إلى تنظيم
لــوحــات الـفـنــون الـتــراثـيــة والـمـعــارض الفنية الـتــي تستعرض
جـمــالـيــات الـثـقــافــة اإلمــارات ـيــة ،بـمـشــاركــة نخبة مــن الناشرين
واألدب ــاء والفنانين والمفكرين الذين ستتاح لهم فرصة لقاء
نظرائهم لتبادل الخبرات وبحث فرص االستثمار في المعرفة
والصناعات اإلبداعية.

استبعاد «هاملت بالمقلوب»
من «القاهرة للمسرح التجريبي»
أثار استبعاد العرض المسرحي «هاملت بالمقلوب» لكاتبه د.
سامح مهران ،ومخرجه مازن الغرباوي ،من المشاركة في مهرجان
الـقــاهــرة الــدولــي للمسرح التجريبي بــدورتــه المقبلة ،حــالــة من
الجدل ،خاصة مع اإلشــادات النقدية التي حصل عليها العرض
خالل الفترة الماضية ،في وقت لن يتمكن صناعه من تمثيل مصر
بالمهرجان نتيجة مشكلة تقنية.
وج ــاء اسـتـبـعــاد الـعــرض بـعــدمــا لــم تتمكن لجنة الـمـشــاهــدة،
المكلفة اختيار العروض المصرية المشاركة في المهرجان ،من
مشاهدة المسرحية بالرغم من استيفاء األوراق الالزمة لها في
المواعيد الرسمية للمشاركة فــي المهرجان ،حيث لــم تقدم مع
األوراق نسخة مصورة من العرض الذي قدم منه موسمين حتى
اآلن على مسرح السالم بالقاهرة.
ووصلت نسخة المشاهدة للجنة التحكيم بعد انتهاء لجان
المشاهدة من عملها ،حسبما هو ثابت في األوراق الرسمية ،األمر
الذي أدى إلى رفض استكمال أوراق العرض من الناحية اإلدارية،
بالرغم من أن غالبية أعضاء اللجنة شاهدوا العرض بالفعل خالل
تقديمه على المسرح.
وعلى عكس جميع األعمال التي قدمت ،وقبل بعضها للمشاركة
في المسابقة الرسمية ،فــإن الــرابــط الــذي كــان يفترض مشاهدة
العرض المسرحي من خالله لم يكن موجودا ،على العكس مما
كان يفترض ،بينما تمسك رئيس المهرجان جمال ياقوت بتطبيق
الالئحة ،وعــدم قبول نسخة على فالشة من العرض المسرحي
قدمها المخرج مازن الغرباوي.

العميري :عملي الجديد «مودرن» ال تراثي

انطالق جائزة الخطالء
للرواية العربية
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

محمد جابر
الرميان وأحالم حسن وشيماء
سـ ـلـ ـيـ ـم ــان وج ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـش ـط ــي
واسماعيل سرور ومحمد فايق
وفهد ليلى ،والمخرج المنفذ
مـشــاري المطيري ،واإلش ــراف
العام عبدالله الرميان.
• هــل يصيبك ابتعادك عن
المسرح لسنوات بالقلق ،رغم
مسيرتك الطويلة؟
 ل ـ ـيـ ــس قـ ـلـ ـق ــا فـ ـ ـق ـ ــط ،ف ـقــدت ـخــوفــت ق ـبــل ال ـم ــواف ـق ــة على
المسرحية ،فالمسرح متعب،
وظـ ـ ـ ــروفـ ـ ـ ــي ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ربـ ـم ــا
تعوقني ،وتحدثت إلى الحملي
عن تلك المخاوف ،وساعدني
عـلــى ت ـجــاوزهــا ،حـيــث دعــانــي
لـحـضــور ال ـب ــروف ــات ،والـتــأكــد
بنفسي أن الدور لن يجهدني،
إذ ال يتطلب حركة كثيرة على
المسرح ،وإنما يعتمد بشكل
أكـ ـب ــر ع ـل ــى أدائـ ـ ـ ــي الـتـمـثـيـلــي
ولـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـحـ ـ ــركـ ـ ــي ،وهـ ـ ـ ــو مــا
جعلني أشعر باالرتياح نحو
ق ـب ــول ال ـ ـ ــدور ،ف ـضــا ع ــن ذلــك
أع ـج ـب ـت ـنــي ال ـق ـص ــة ال ـج ــدي ــدة
والمعالجة الشبابية المتطورة
لها ،ما يجعلها تبدو مختلفة
تماما عن نسختها األولى.
• م ـ ـتـ ــى تـ ـنـ ـطـ ـل ــق عـ ـ ــروض
المسرحية؟
 تبدأ العروض  27الجاري،وتستمر  10أيــام ،على مسرح
نـ ـ ــادي ال ـس ــال ـم ـي ــة ال ــري ــاض ــي،
لذلك بــدأت البروفات اليومية
للمسرحية من  6إلــى  9مساء
على خشبة المسرح ،ويجري

جابر مع حياة الفهد

15

مسك وعنبر

العليا ،وتعزز االنتماء واالعتزاز
ب ــال ـه ــوي ــة ال ـع ــرب ـي ــة األص ـي ـل ــة،
وأال تـخــا لــف التعاليم الدينية
والتقاليد العربية األصيلة ،أو
تحمل أي نــوع مــن اإلس ــاء ة أيا
كــان شكلها ،أو أن تحمل بعدا
طائفيا أو سياسيا.
ُ
وت ــرس ــل ال ــرواي ــة الـمـشــاركــة
م ـ ـط ـ ـبـ ــوعـ ــة حـ ـ ـس ـ ــب ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط
ال ـ ـمـ ــذكـ ــورة ب ـص ـي ـغــة  PDFمــع
ســائــر األوراق الـمـطـلــوبــة على
رابط الموقع المخصص لذلك،
وسـ ـيـ ـك ــون آخ ـ ــر م ــوع ــد ل ـق ـبــول
الـمـشــاركــات  28فـبــرايــر ،2023
عـ ـل ــى أن ي ـ ـجـ ــري اإلعـ ـ ـ ـ ــان عــن
الفائزين في  3مايو .2023
وت ـق ــوم عـلــى ال ـجــائــزة لجنة
مختصة من أكاديميين بارزين
ل ـت ـق ـي ـيــم األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـم ـش ــارك ــة،
وت ـ ــرص ـ ــد لـ ـ ـل ـ ــرواي ـ ــات الـ ـف ــائ ــزة
جوائز مالية على النحو اآلتي:
األولـ ـ ــى بـمـبـلــغ  10000دوالر،
والثانية  ،7000والثالثة ،5000
وق ــد ت ـتــولــى ال ـم ـب ــادرة طـبــاعــة
الرواية الفائزة بالجائزة األولى،
ونشرها بناء على توصية لجنة
التحكيم.

«األحداث التاريخية لبلدنا كثيرة وتحتاج إلى تسليط األضواء عليها»
يخوض الكاتب والمنتج مشاري
العميري تجربة جديدة عبر
الدراما التلفزيونية الحديثة
«مودرن» ،عقب ارتباط اسمه
بالدراما التراثية.

األعمال
التراثية مكلفة
ً
جدا من حيث
موقع التصوير
والمالبس
واألكسسوارات

●

خبريات
سامح عبدالعزيز يكذب
تصريحات ياسمين صبري

فضة المعيلي

قال الكاتب والمنتج مشاري
الـعـمـيــري إن مسلسل دحـبــاش،
الذي عرض في رمضان الماضي،
حـقــق أص ــداء كـبـيــرة ج ــدا ،وكــان
األول واألك ـ ـثـ ــر مـ ـش ــاه ــدة عـلــى
مستوى الدراما الرمضانية في
الكويت.
وعــن سبب اهتمامه بالسرد
الـ ـت ــراث ــي ،أض ـ ــاف ال ـع ـم ـي ــري أن
«األحـ ـ ـ ـ ــداث ال ـت ــاري ـخ ـي ــة لـبـلــدنــا
ال ـكــويــت ك ـث ـيــرة جـ ــدا ،وتـحـتــاج
إلـ ــى ت ـس ـل ـيــط االضـ ـ ـ ــواء عـلـيـهــا،
وق ـ ـ ــد تـ ـط ــرق ــت ف ـ ــي م ـس ـل ـســات
رحــى األي ــام ،والوصية الغائبة،
ودحـ ـب ــاش ،إل ــى ال ـتــاريــخ بـثــوب
تراثي ،يشم المشاهد من خالله
عـ ـب ــق الـ ـم ــاض ــي الـ ـجـ ـمـ ـي ــل ،بـمــا
يـحـمـلــه م ــن ق ـيــم وعـ ـ ــادات قيمة
أصـ ـيـ ـل ــة تـ ـجـ ـس ــدت ف ـ ــي س ـل ــوك
معيشتهم وتعاملهم مع اآلخرين،
وبذلك حازت تلك األعمال بفضل
الله النجاح بالصورة المرضية،
وق ــرب ــت م ــن خــالـهــا الـمـســافــات
البعيدة بين الماضي والحاضر».

العميري مع نجوم أحد أعماله
وتابع العميري« :الحقيقة
ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي ال ي ـ ـعـ ــر ف ـ ـهـ ــا ا لـ ـكـ ـثـ ـي ــر
أن ا لـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــات ا لـ ـت ــرا ثـ ـي ــة
ت ــأخ ــذ م ـن ــي ال ـج ـه ــد ال ـك ـب ـيــر
فـ ـ ــي ص ـ ـيـ ــاغـ ــة مـ ــوضـ ــوع ـ ـهـ ــا،
وك ـتــاب ـت ـهــا ت ـح ـتــاج إلـ ــى دقــة
م ـ ـت ـ ـنـ ــاه ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـفـ ـ ــردات
ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـق ــدي ـم ــة ،وك ــذل ــك
الـ ـم ــاب ــس واألكـ ـ ـسـ ـ ـس ـ ــوارات،
وغـيــرهــا ،هــذا بخالف القرية

الـتــراثـيــة الـتــي قـمــت ببنائها
ك ــام ـل ــة ،وأجـ ــددهـ ــا ل ـكــل عـمــل
ت ــراث ــي ج ــدي ــد ب ـمــا يـتـنــاســب
مـ ــع ال ـح ـق ـب ــة ال ــزمـ ـنـ ـي ــة ال ـت ــي
أ تـحــدث عنها فــي المسلسل،
وكل ذلك تكاليفه كبيرة ،لذلك
فإن المسلسل الجديد للسنة
المقبلة سيكون مودرن وليس
تراثيا ،والنص مجاز من قبل
مراقبة النصوص منذ سنين».

وعما إذا كان تم االتفاق مع
الفنانين أم في طور البحث عن
فـنــانـيــن لـلـعـمــل ،ذك ــر« :االت ـفــاق
مـ ــع ال ـم ـم ـث ـل ـيــن س ــاب ــق ألوان ـ ــه
اآلن ،وإن ك ــا ن ــت ش ـخ ـص ـيــات
العمل مرسومة على بعضهم،
وس ـ ـت ـ ـكـ ــون ب ـ ـ ـ ــإذن ال ـ ـلـ ــه ه ـن ــاك
مـ ـ ـف ـ ــاج ـ ــأة ف ـ ـ ــي اش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراك أحـ ــد
الفنانين العرب معنا في العمل».

الفرج وسراب يشاركان في معرض وسم موسم صيفي مشتعل ...حفالت غنائية
●
لكبار النجوم في الوطن العربي

نفى المخرج الكبير
سامح عبدالعزيز
التصريحات التي أدلت
بها الفنانة ياسمين
صبري مؤخرا ،حول
انسحابها من المسلسل
القصير المكون
من  15حلقة باسم
«الشادر» ،بسبب ضعف
السيناريو ،وأنها هي
التي تركت العمل.
وأطلق المخرج الكبير
بيانا صحافيا قال
فيه إن كالمها عار
من الصحة ،وانه هو
من استبدلها لعدم
مالء متها للدور ،وألنها
غير مناسبة ألدائه،
مبينا أنه ينشغل حاليا
بالبحث عن بديلة لها.

رمضان يتخطى أزمات
«نمبر وان» بعمل جديد

فضة المعيلي

شارك الفنانان التشكيليان سعود الفرج ود .وليد
سراب في المعرض الفني التشكيلي السعودي ،الذي
حمل عنوان «و ســم» ،وا لــذي أقيم في قاعة الليدو آرت
غاليري بمنطقة الخبر ،وشارك فيه عدد من الفنانين
التشكيليين من المملكة ودول الخليج العربي ،وبلغ
عدد المشاركين  24فنانا وفنانة ،بما يقارب  42عمال
فـنـيــا م ـم ـيــزا ،وت ـنــوعــت األســال ـيــب وال ـم ــدارس الـفـنـيــة،
وافتتحه أسامة العفالق.
وعبر الفنان الفرج عن سعادته بالمشاركة ،موضحا
أن ه ـنــاك نـقـلــة ك ـب ـيــرة بــال ـحــركــة الـفـنـيــة ف ــي الـمـنـطـقــة
الـشــرقـيــة ،الفـتــا إلــى أنــه ش ــارك بعملين ي ــدوران حــول
ال ـتــراث بــأسـلــوب مـعــاصــر ،مــع الـحـفــاظ عـلــى األس ــاس
التراثي لألعمال ،حيث رسم الموتيفات التراثية وقام
بجمعها في عملين مراعيا فيهما التناسق التشكيلي
واللوني بين الكتلة والفراغ.
أما الفنان د .وليد سراب فقال انه كان هناك حضور
الفت من قبل الجمهور ،مبينا أنه شارك بثالثة أعمال:
األول يـعـبــر ع ــن ال ـق ـيــود ،وه ــي لـيـســت فـقــط بــالـحــديــد
وإنـمــا يمكن أن تـكــون بــأشـيــاء أخ ــرى ،مـثــل الـعــواطــف
أو ا لـعــادات والتقاليد اإلنسانية أو ا لـحــب ،و قــد رسم
ا ل ـعــروق فــي السلسلة بــا سـتـخــدام أ ل ــوان مختلفة بين
األخضر والبني.
وب ـيــن أن ال ـع ـمــل ال ـثــانــي ع ـب ــارة ع ــن خ ـطــوط لــونـيــة
مـتـشــابـكــة تـعـبــر ع ــن ال ـط ــرق أي ــام ال ـح ـظــر ال ـك ـلــي ،ومــا
يصاحبها مــن أ حــا سـيــس و مـشــا عــر ،ور ســم فــي العمل

●

سراب والفرج
وح َّدة ،دون اإلكثار من
الثالث الصقر وما فيه من قوة ِ
التفاصيل ،وإنما التركيز على مناطق القوة ،مشيرا
إل ــى أن ع ـقــل الـمـتـلـقــي ه ــو الـ ــذى ي ـك ـمــل ال ـع ـمــل .وق ــدم
الفرج ود .سراب ورشة فنية حرة مصاحبة للمعرض،
ساهمت في تبادل الخبرات واألفكار بين المشاركين.

القاهرة  -محمد قدري

تنتظر ال ـســاحــة الـغـنــائـيــة خــال
األي ـ ـ ـ ــام ال ـم ـق ـب ـل ــة م ــوسـ ـم ــا غ ـنــائ ـيــا
مـشـتـعــا ،م ــن خ ــال ع ــدد كـبـيــر من
ال ـح ـفــات لـكـبــار ال ـن ـجــوم ف ــي مصر
والوطن العربي ،حيث يعكف كبار
مطربي الغناء العربي ،خالل الفترة
الحالية ،على التحضير لحفالتهم
الصيفية.
ول ـل ـمــرة األول ـ ــى ،ووسـ ــط منطقة
أثــريــة مـمـيــزة ،يستعد أمـيــر الغناء
ال ـعــربــي هــانــي شــاكــر إلح ـي ــاء حفل
افتتاح مهرجان السويس للموسيقى
وال ـغ ـن ــاء 24 ،الـ ـج ــاري ،ف ــي متحف
السويس القومي ،وهو مهرجان من
 3أي ــام ،يـقــدم  6حـفــات ،منها حفل
للفنان هــانــي شــاكــر والـفـنــان أحمد
جمال وريهام عبدالحكيم ،وغيرهم
م ــن ال ـش ـب ــاب خـ ــال ال ـح ـف ــات الـتــي
ينتظرها الجمهور.
وي ـس ـت ـع ــد الـ ـفـ ـن ــان ال ـك ـب ـي ــر عـلــي
الحجار إلقــامــة حفله الغنائي يوم
السبت  2يوليو المقبل في المسرح

هاني شاكر

علي الحجار

ال ـم ـك ـش ــوف ب ــالـ ـمـ ـن ــارة ،ب ـم ـشــاركــة
األوركسترا بقيادة المايسترو أحمد
عبدالشافي.
ويتواجد المطرب الـشــاب ويجز
في حفل غنائي كبير بموسم جدة
ب ــال ـس ـع ــودي ــة  25ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،وس ــط
تحضيرات مميزة جــدا ،وقــد نفدت
ت ــذاك ــر ال ـح ـفــل خ ــال األي ـ ــام األول ــى
لـطــرحـهــا عـلــى الـمــوقــع المخصص

لـلـمــوســم ،كـمــا تحيي الـمـطــربــة مي
فاروق حفال غنائيا ضمن فعاليات
الـ ـم ــوس ــم ،ب ــرع ــاي ــة ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للترفيه.
وف ــي ال ـســاحــل ال ـش ـمــالــي ،يحيي
ال ـم ـط ــرب ــون ب ـه ــاء س ـل ـطــان ومــاجــد
ال ـم ـه ـنــدس وط ـ ــارق ال ـش ـيــخ حـفــات
متعددة خالل يوليو المقبل.

تخطى الفنان محمد
رمضان مشكالت توقف
فيلمه السينمائي
الجديد «نمبر وان»،
الذي كان مقررا أن يعود
به للسينما بعد غياب
 4سنوات ،منذ آخر
أعماله «الديزل» ،بسبب
مشكالت واختالف
وجهات النظر بينه
وبين طاقم العمل.
وفي وقت قصير اتفق
رمضان على تقديم
فيلم سينمائي جديد،
تأليف الكاتب محمد
سيد بشير ،ومن المقرر
أن يكون التصوير بعد
إجازة عيد األضحى
مباشرة.

ةديرجلا
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دوليات

قمة ثالثية في شرم الشيخ قبل لقاء السيسي وبن سلمان

• تنسيق مصري  -بحريني  -أردني يستبق زيارة بايدن • العرابي :حراك عربي وسط معطيات جديدة
القاهرة  -حسن حافظ

في إطار حراك عربي تحضيري
لزيارة الرئيس األميركي إلى
المنطقة أجرى زعماء مصر
واألردن والبحرين مشاورات
في شرم الشيخ عشية زيارة
مقررة لولي العهد السعودي
إلى مصر.

وســط ح ــراك عــربــي متالحق
يسبق زيــارة الرئيس األميركي
جــو بــايــدن إلــى المنطقة ،يعقد
الــرئ ـيــس ال ـم ـصــري عبدالفتاح
ال ـس ـي ـســي ،م ـبــاح ـثــات م ــع ولــي
العهد السعودي األمير محمد
بن سلمان ،بمنتجع شرم الشيخ
اليوم ،غداة قمة ضمت الرئيس
المصري والعاهلين البحريني
الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
واألردنــي الملك عبدالله الثاني
بن الحسين.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـص ــري ــة
مطلعة ل ـ «ال ـجــريــدة» ،إن اللقاء
الـ ـمـ ـص ــري  -الـ ـسـ ـع ــودي يــأتــي
فــي إط ــار ح ــراك إقليمي مكثف
تـ ـشـ ـه ــده الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ل ـت ـن ـس ـيــق
ً
الـ ـم ــواق ــف وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى وض ــع
يحفظ أمــن دول منطقة الشرق
األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ،وإن الـ ـمـ ـب ــاحـ ـث ــات
سـتـتـنــاول ثــاثــة مـلـفــات بشكل
رئيسي ،أولها مستقبل العالقات
المصرية  -السعودية وتعزيز
الـتـعــاون بـيــن الـبـلــديــن ،وبحث
إم ـكــان ـيــة زيـ ـ ــادة االس ـت ـث ـمــارات
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ف ـ ـ ــي االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
المصري خالل الفترة المقبلة.
وأش ـ ـ ــارت ال ـم ـص ــادر إلـ ــى أن
ال ـم ـل ــف الـ ـث ــان ــي ال ـ ـ ــذي يـحـظــى
بــاهـتـمــام الــزعـيـمـيــن ه ــو بحث
ت ــداعـ ـي ــات الـ ـح ــرب ال ــروسـ ـي ــة -
األوكــرانـيــة على دول المنطقة،
ً
خـصــوصــا الـ ــدول الـتــي تعتمد
على استيراد القمح من الدولتين
المتحاربتين ،في مقدمتها مصر
التي تعتبر أكبر دولة مستوردة
ل ـل ـق ـمــح فـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،إذ سـبــق
أن أعـلـنــت ال ـس ـعــوديــة إي ـ ــداع 5
مليارات دوالر في البنك المركزي
المصري مارس الماضي.
ك ـ ـمـ ــا تـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـق ـ ـمـ ــة ب ـحــث
الملف الثالث الخاص بتنسيق
الـمــواقــف وتوحيد ال ــرؤى على
الصعيد اإلقـلـيـمــي ،قـبــل القمة
األمـيــركـيــة  -الـعــربـيــة المرتقبة
ف ـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ــدة مـ ـنـ ـتـ ـص ــف ي ــولـ ـي ــو
ال ـم ـق ـبــل ،ال ـت ــي تـجـمــع الــرئـيــس
األميركي مع قــادة دول مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي الـ ـس ــت،

سلة أخبار
هروب «دواعش» في
هجوم على سجن الرقة

أفادت تقارير بفرار عناصر
من تنظيم «داعش» بعد
هجوم على سجن الرقة
الذي يخضع لسيطرة
قوات سورية الديموقراطية
«قسد» شمال سورية أمس.
ّ
وذكرت مصادر أن القوات
الكردية استنفرت بمحيط
السجن عقب الهجوم الذي
تم بإطالق نار كثيف من
على متن شاحنات وتخلله
فرار  3عناصر بينهم قيادي.
وفي  21يناير الماضي،
أعلنت «قسد» إفشال محاولةٍ
لـ «داعش» تحرير نحو 3
آالف شخص بعد السيطرة
على هجوم استهدف سجن
غويران بالحسكة.

اإلسرائيلي يقتل
الجيش
ً
ً
عامال فلسطينيا بالضفة
ً
السيسي مستقبال العاهلين األردني والبحريني في شرم الشيخ أمس
وق ــادة مصر واألردن والـعــراق،
ومناقشة الموقف مــن القضية
الفلسطينية ،والملف الـنــووي
اإليراني ،والتدخالت اإلقليمية
في شؤون الدول العربية.

ترحيب ثالثي
القمة المصرية  -السعودية،
تأتي غداة عقد الرئيس السيسي
م ـبــاح ـثــات ق ـمــة م ــع الـعــاهـلـيــن
الـبـحــريـنــي واألردنـ ـ ــي ف ــي شــرم
الشيخ ،أم ــس ،إذ اتفق الزعماء
الـثــاثــة عـلــى الـتــرحـيــب بالقمة
المرتقبة فــي المملكة العربية
الـسـعــوديــة الشقيقة بـيــن قــادة
دول مجلس التعاون الخليجي
و م ـ ـ ـصـ ـ ــر واألردن وا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق
والــواليــات المتحدة األميركية،

وتستضيفها مــديـنــة ج ــدة 16
يوليو المقبل.
ال ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة
ال ـم ـصــريــة ص ــرح ب ــأن الــرئـيــس
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـسـ ــي رحـ ـ ـ ـ ــب ب ـش ـق ـي ـق ـي ــه
الـبـحــريـنــي واألردن ـ ـ ــي؛ ضيفين
ع ــزي ــزي ــن ع ـل ــى مـ ـص ــر ،وأع ـ ــرب
عــن التقدير للعالقات الوثيقة
والتاريخية التي تجمع البلدان
الثالثة على المستويين الرسمي
والشعبي ،وأكــد تطلع القاهرة
إلـ ـ ــى تـ ـع ــزي ــز ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـب ـن ــاء
بـيــن الـ ــدول ال ـث ــاث ،بـمــا يحقق
المصالح المشتركة ،ويعزز من
جهود العمل العربي المشترك،
ً
خـ ـص ــوص ــا وسـ ـ ــط ال ـت ـح ــدي ــات
الكبيرة الناتجة عن التطورات
اإلقليمية والدولية المتعددة.
م ــن جــان ـب ـه ـمــا ،أش ـ ــاد ضيفا

(أ ف ب)

مـصــر ب ــال ــرواب ــط الــوثـيـقــة التي
ت ـج ـم ــع ب ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدان ال ـث ــاث ــة،
مؤكدين الـحــرص على االرتـقــاء
بالتعاون مع مصر إلى مستوى
الشراكة االستراتيجية ،بما يعظم
استفادة الدول الثالث من الفرص
واإلمكانات الكامنة في عالقات
ً
ال ـت ـع ــاون بـيـنـهــا ،ف ـضــا ع ــن أن
هذه العالقات تمثل حجر أساس
للحفاظ على األمــن واالستقرار
اإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي وإعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـ ـتـ ـ ــوازن
ل ـل ـم ـن ـط ـقــة ،فـ ــي ض ـ ــوء األه ـم ـيــة
ال ـم ـح ــوري ــة ل ـم ـصــر وال ـب ـحــريــن
ً
ً
واألردن إقليميا ودوليا.

حراك مطلوب
من جهته ،حلل وزير الخارجية
المصري األسبق محمد العرابي،

لـ «الجريدة» الحراك المكثف الذي
ً
ً
تـشـهــده المنطقة حــالـيــا ،قــائــا:
«الـعــالــم يشهد لحظة فــارقــة ،إذ
ي ـعــاد تــرتـيـبــه م ــن جــديــد وســط
األزمة األوكرانية ،بالتالي أعتقد
أن الــدول العربية تــدرك هــذا ،لذا
تتحرك وتـحــاول إع ــادة صياغة
العمل العربي المشترك ،وبناء
أمن قومي عربي وسط معطيات
جــديــدة ت ـســود ال ـعــالــم وتـحــديــد
شكل جديد للعالقات العربية».
وت ــاب ــع الـ ـع ــراب ــي« :ل ـ ــذا تعيد
الدول العربية صياغة تحركاتها
الـمـشـتــركــة لـتــأمـيــن احـتـيــاجــات
شـعــوبـهــا م ــن ال ـطــاقــة والـ ـغ ــذاء،
وكل أساليب الحياة ،في مواجهة
مــرح ـلــة غ ـيــر مـسـبــوقــة يدخلها
العالم ولم يشهدها من قبل من
ناحية المصاعب االقتصادية،

ُ
بالتالي تفهم التحركات العربية
لخلق موقف موحد لمواجهة هذه
األزمــات بعمل عربي مشترك ،إذ
لن يترك لكل دولــة مواجهة هذه
المصاعب بشكل منفرد».
ّ
وأي ـ ـ ـ ــد ال ـ ـعـ ــرابـ ــي ال ـت ـح ــرك ــات
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة ،واع ـت ـبــرهــا
ً
«مطلوبة ومهمة جدا في توقيت
مهم ،وتنصب في سياق سياسة
ً
عربية رصينة تعي تماما حجم
الـتـحــديــات وكـيـفـيــة مواجهتها
بعمل عربي مشترك» ،واستبعد
أن تشهد قمة جــدة األمـيــركـيــة -
ً
العربية حديثا عن دمج إسرائيل
فـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،وأن الـ ـش ــاغ ــل
الــرئ ـي ـســي ل ـه ــذه ال ـق ـمــة سـيـكــون
بحث تداعيات الحرب الروسية
األوك ــران ـي ــة عـلــى دول المنطقة
سواء في ملف النفط أو القمح.

قتل عامل فلسطيني ،أمس،
برصاص القوات اإلسرائيلية
خالل محاولته عبور جدار
الفصل العنصري المقام جنوب
قلقيلية شمالي الضفة الغربية
المحتلة .وذكرت وكالة األنباء
الفلسطينية أن القتيل «يشتغل
ً
عامال في األرض المحتلة منذ
 .»1948ويستخدم آالف العمال
الفلسطينيين فتحات في الجدار
للوصول إلى أماكن عملهم
داخل الخط األخضر ،إما لعدم
حيازتهم تصاريح دخول إلى
إسرائيل أو لتجنب االزدحام
على المعابر بداية األسبوع.

ُ
ّ
الراعي يعد لكتلة نيابية داعمة للحياد تعلن من بكركي
●

بيروت  -منير الربيع

جددت البطريركية المارونية ،بعد سينودوس لألساقفة
خصص لوضع مالمح خطة إنقاذية للمرحلة المقبلة،
الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي برعاية األمم المتحدة ،هدفه
ً
إنـقــاذ لبنان بإعالنه بـلــدا للحياد الناشط ،لقناعة لدى
البطريرك بشارة الراعي بأن حياد لبنان ضمان وحدته
وتموضعه التاريخي في هذه المرحلة المليئة بمتغيرات
الجغرافيا السياسية.
وطالب السينودوس باستكمال تطبيق الدستور في

بنود الالمركزية اإلداريــة الموسعة ،واحترام استقاللية
الـقـضــاء وتحصينه ضــد الـتــدخــات السياسية ،وفصل
السلطات لتستقيم األمور ،وأكد التمسك بالثوابت الوطنية:
العيش المشترك ،والميثاق الوطني ،والصيغة التشاركية
بين المكونات اللبنانية في النظام السياسي وتطبيقها
ً
تطبيقا سليما ،إضافة إلى العمل على بناء دولة حديثة
بكل مقوماتها ،أي دولة وطنية لبنانية جامعة ،دولة قانون
وعدالة ومشاركة ،ودولة مواطنة يتساوى فيها الجميع في
الحقوق والواجبات.
تتصرف بكركي كحامية لدولة لبنان ولهذه الصيغة

الفريدة في الشرق ،ينطلق البطريرك الراعي في طروحاته
إلــى ض ــرورة تعزيز العالقات الدولية والعربية للبنان،
ً
انسجاما مع وثيقة األخوة اإلنسانية بين بابا الفاتيكان
فرنسيس وشيخ األزهــر أحمد الطيب والتي تركز على
التعايش اإلســامــي  -المسيحي ،وانــدمــاج المسيحيين
فــي دولـهــم خ ــارج أي طــروحــات تقسيمية .يــرفــع الــراعــي
الصوت على مسافة أشهر من استحقاق انتخاب رئيس
ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ،وهـ ــو ي ــدع ــو إلـ ــى تـشـكـيــل ح ـكــومــة ك ــي ال
يبقى لبنان في حالة تصريف أعمال تــؤدي إلى تعطيل
االستحقاق الرئاسي.

وت ـش ـيــر م ـص ــادر كـنـسـيــة إل ــى أن ال ـب ـطــريــرك ال ــراع ــي
سيكثف حركته الداخلية والخارجية فــي محاولة منه
لتحصين لبنان وإنـجــاز االستحقاقات الدستورية في
مواعيدها ،وإبعاد البالد عن سياسة المحاور ،وفي هذا
اإلط ــار تكشف المعلومات عــن التحضير لتشكيل كتلة
نيابية واسعة مؤيدة لمبدأ الحياد ،وستعقد هذه الكتلة
اجتماعات في بكركي لإلعالن عن تأييدها لهذا المبدأ
وتعمل على تفعيله.
ال تبدو حركة بكركي وحدها أو منفصلة عن غيرها من
تحركات ،وهنا ال بد من اإلشارة إلى التكامل في الرؤية

إيران ترفض استقبال غروسي وتطمئن اإلمارات
بينيت لطهران :من يرسل لنا اإلرهابيين فسيدفع الثمن
●

طهران  -فرزاد قاسمي

أكد مصدر مطلع في المنظمة
اإليرانية للطاقة الذرية أن المدير
ال ـعــام لـلــوكــالــة الــدول ـيــة للطاقة
ال ــذري ــة رافــائ ـيــل غ ــروس ــي طلب
إجراء زيارة جديدة إلى طهران،
بعد قرار الوكالة الذي دان إيران،
لكن الخارجية اإليرانية رفضت
التعاون معه ،وأبلغته بطريقة
غير رسمية وشفهية بضرورة
أن تغير الوكالة سياساتها تجاه
إيــران قبل موافقة األخيرة على
أي زيارة.
وبعد يوم من تعبير اإلمارات
ع ــن قـلـقـهــا إزاء أنـشـطــة طـهــران
ال ـنــوويــة ،وس ــط تــدهــور تـعــاون
األخـ ـي ــرة م ــع ال ــوك ــال ـ ّـة الــدول ـيــة
ل ـل ـطــاقــة ال ــذري ــة وت ـع ــث ــر جـهــود
إح ـي ــاء االت ـف ــاق الـ ـن ــووي ،سعى
وزير الخارجية اإليراني حسين
أم ـيــر عـبــدالـلـهـيــان إل ــى تطمين
أب ــوظـ ـب ــي بـ ـش ــأن خ ـط ــط بـ ــاده
الذرية واألمنية.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت تـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر إيـ ــران ـ ـيـ ــة
رس ـم ـي ــة ،أن ع ـبــدال ـل ـه ـيــان أبـلــغ
ن ـظ ـيــره اإلمـ ــاراتـ ــي ع ـبــدال ـلــه بن
زاي ــد ،خ ــال ات ـصــال هــاتـفــي ،أن
الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة تعطي
أول ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـصـ ـ ــوى ل ـت ـح ـس ـي ــن
العالقات مع جيرانها.
وقال عبداللهيان ،إن «طهران
تـ ــدعـ ــو إل ـ ـ ــى مـ ــزيـ ــد م ـ ــن تـ ـب ــادل

الــزيــارات والمشاورات للتوسع
في العالقات الثنائية».
وشدد الوزير اإليراني ،خالل
االت ـص ــال ،عـلــى أن ب ــاده «تــريــد
الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى األم ـ ـ ــن وال ـت ـق ــدم
لجيرانها والـمـنـطـقــة ،وت ــرى أن
تــدخــل ووج ـ ــود األج ــان ــب يضر
بأمن المنطقة».
وألقى عبداللهيان باللوم على
وجود إسرائيل في انعدام األمن
ً
بــال ـم ـن ـط ـقــة ،م ــؤك ــدا أنـ ــه يسبب
«زعـ ــزعـ ــة االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار وان ـت ـش ــار
اإلرهاب والتخريب».
ودعا وزير الخارجية اإليراني
ن ـظ ـي ــره اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي إل ـ ــى زي ـ ــارة
طـ ـه ــران ،ال ـت ــي تـخـشــى احـتـمــال
ً
عزلها إقليميا جراء تقدم مسار
تطبيع إسرائيل مع دول المنطقة
والخليج.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،رحـ ـ ـ ــب ال ـ ــوزي ـ ــر
اإلمــاراتــي ب ـ «الـتـشــاور المنتظم
ب ـي ــن ال ـم ـس ــؤول ـي ــن اإلي ــران ـي ـي ــن
ً
واإلمــاراتـيـيــن» ،مشيرا إلــى دور
المصالح المشتركة بين البلدين
في تطوير العالقات الثنائية.
وأكــد أن «اإلم ــارات لــن تسمح
بأي أعمال تخريبية تنطلق من
أراضيها ضد دول الجوار».
وت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاول ال ـ ـج ـ ــان ـ ـب ـ ــان آخـ ــر
الـمـسـتـجــدات بـشــأن مـفــاوضــات
فيينا ،المتعثرة منذ منتصف
مـ ــارس ال ـم ــاض ــي ،ب ـش ــأن إع ــادة
الـ ـقـ ـي ــود ع ـل ــى ب ــرن ــام ــج ط ـه ــران

النووي مقابل تخفيف العقوبات
األميركية المفروضة عليها.
ويـ ــأتـ ــي ذلـ ـ ــك بـ ـع ــد ت ـصــريــح
مبعوث اإلمارات للوكالة الدولية
لـلـطــاقــة ال ــذري ــة ح ـمــد الـكـعـبــي،
يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ب ــأن
بالده تأمل أن تتعاون إيران مع
الوكالة لتوفير األمن للمجتمع
الدولي فيما يتعلق ببرنامجها
الذري.
وج ــاء ت المطالبة اإلمــاراتـيــة
خالل إعالن الكعبي بدء تشغيل
بـ ـ ــاده ث ــال ــث م ـح ـط ــات ال ـب ــراك ــة
ال ـ ـن ـ ــووي ـ ــة ض ـ ـمـ ــن ب ــرن ــام ـج ـه ــا
ً
الستغالل الطاقة الذرية سلميا.

تحذير وربط
إلى ذلــك ،حذر رئيس الــوزراء
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ن ـف ـت ــال ــي ب ـي ـن ـيــت،
إي ـ ـ ــران م ــن م ـح ــاول ــة اس ـت ـه ــداف
ً
إسرائيليين فــي ال ـخــارج ،قائال
إن من يحاول فعل ذلك «سيدفع
الثمن».
وقـ ــال بـيـنـيــت ،خ ــال افـتـتــاح
االج ـت ـمــاع األس ـبــوعــي لمجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي« :ن ـش ـهــد
ً
حاليا محاوالت إيرانية لمهاجمة
إسرائيليين في مواقع مختلفة
ً
ب ـ ــالـ ـ ـخ ـ ــارج» ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا« :سـ ــوف
نـسـتـمــر ف ــي ض ــرب اإلرهــاب ـي ـيــن
ومن يرسلهم .قاعدتنا الجديدة
هي :من يرسل اإلرهابيين ،يدفع

قيادة الجيش العراقي تزور أربيل
بعد تلويح البارزاني بالدم
البرلمان ُينهي عضوية نواب الكتلة الصدرية

ً
رئيسي متحدثا إلى توكاييف في القصر الرئاسي بطهران أمس
ً
الثمن» ،الفـتــا إلــى أن المؤسسة
األمنية اإلسرائيلية تعمل على
إحباط مثل هــذه الهجمات قبل
أن يتم تنفيذها.
وفــي إش ــارة إلــى أن الحكومة
طلبت من اإلسرائيليين تجنب
السفر غير الضروري إلى تركيا
مــع الـتــركـيــز بشكل خ ــاص على
إسطنبول ،قــال بينيت« :ال يزال
ً
الـخـطــر كـبـيــرا .وأدع ــو مواطني
إس ــرائ ـي ــل لـتـحـمــل ال ـم ـســؤول ـيــة
الشخصية والحفاظ على أمنهم».
وأمس األول ،حذر وزير الدفاع
اإلســرائـيـلــي ،بيني غانتس ،من
أن تل أبيب سترد بحزم على أي
اعتداء ضد مواطنيها.
وفـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن أج ـ ـ ـ ـ ـ ــرى وزيـ ـ ـ ــر

بين بكركي والمملكة العربية السعودية التي تريد الحفاظ
ً
على لبنان ودعم الدولة ومؤسساتها ،وهذا يظهر أيضا
من خالل نشاط السفير السعودي في لبنان وليد البخاري
ً
لتوحيد الجهود على الساحة السنية أيضا إلعادة خلق
هذا النوع من الثنائية المسيحية  -السنية التي من شأنها
تعزيز وضع الدولة في لبنان ،كما كان الوضع في فترة
االسـتـقــال ،وكـمــا حصل م ّــع بعض الـطــوائــف مــن خالل
التكامل والتالقي بين السنة والبطريركية المارونية ما
دفع بلبنان إلى الدخول في حقبة جديدة من االستقرار
واالزدهار.

ً
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي اتـ ـص ــاال
ً
ه ــاتـ ـفـ ـي ــا م ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره الـ ـت ــرك ــي
م ــول ــود ج ــاوي ــش أوغ ـل ــو لبحث
«آ خ ــر المستجدات على صعيد
الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة وق ـض ــاي ــا
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــة» ،أب ـ ـ ـلـ ـ ــغ الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
اإلســرائ ـي ـلــي إس ـحــاق هــرتـســوغ
ن ـ ـظ ـ ـيـ ــره ال ـ ـتـ ــركـ ــي رجـ ـ ـ ــب ط ـيــب
إردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان أن «الـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــد ل ــم
ي ـن ـت ــه ويـ ـج ــب ت ـع ــزي ــز ال ـج ـه ــود
المشتركة».
ورب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر أمـ ـنـ ـي ــة
إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة بـ ـي ــن الـ ـمـ ـح ــاوالت
ال ـ ـم ـ ـك ـ ـث ـ ـفـ ــة ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـب ــاش ــره ــا
«ف ـ ــرق اغ ـ ـت ـ ـيـ ــاالت» إي ــرانـ ـي ــة فــي
تــركـيــا ،مــدعــومــة بـعـمــاء أت ــراك،
الستهداف إسرائيليين بأي ثمن،

(إرنا)

وبين انتقادات يواجهها رئيس
جـ ـه ــاز اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات «الـ ـح ــرس
الثوري» اإليراني حسين الطيب
بـسـبــب فـشـلــه ف ــي م ـنــع سلسلة
االغ ـت ـي ــاالت داخـ ــل الـجـمـهــوريــة
اإلسالمية.

رئيسي وتوكاييف
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـن ـف ـصــل ،عـقــد
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي إب ــراهـ ـي ــم
رئ ـي ـســي م ـبــاح ـثــات م ــع نـظـيــره
الكازاخستاني قاسم توكاييف،
فــي طـهــران ،أمــس ،بالتزامن مع
وصــول أول قطار ترانزيت بين
كـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان وت ــرك ـم ــان ـس ـت ــان
وإيران وتركيا إلى البالد.

ً
وسط تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل خصوصا مع تلويح
الزعيم الكردي مسعود البارزاني ،أمس األول ،بحماية منجزات
إقليم كــردسـتــان الـعــراق بــالــدم ،زار وفــد عسكري رفـيــع يضم
رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عبداألمير رشيد
يارالله وقادة القوات البرية والجوية وحرس الحدود والشرطة
االتحادية واالستخبارات العسكرية والعمليات المشتركة،
أربيل ،أمس ،واجتمع برئيس اإلقليم نجيرفان البارزاني.
وأك ــد ال ـب ــارزان ــي خ ــال الـلـقــاء أهـمـيــة ال ـت ـعــاون والتنسيق
ً
العسكري ،معتبرا أن الــزيــارة بمنزلة رســالــة دعــم ومساندة
ً
ً
لقوات البيشمركة الكردية «باعتبارها شريكا وجزءا من النظام
الــدفــاعــي يعمل فــي سبيل تحقيق نفس الـهــدف المتمثل في
حماية أمن واستقرار العراق».
وتزامنت الزيارة مع تهديدات جديدة لوزير النفط العراقي
إ حـســان عبدالجبار بتنفيذ الحكم ا ل ــذي أ صــدر تــه المحكمة
االتحادية في فبراير الماضي والذي يعتبر قانون النفط والغاز
في إقليم كردستان العراق غير دستوري «باستخدام كل األدوات
القانونية والشرعية».
كما جاء بعد أيام من القصف الذي استهدف قاعدة قاعدة
زيليكان التركية التي تقع شمال شرقي محافظة نينوى (400
كم شمال بغداد).
ً
سياسيا ،أصدرت األمانة العامة لمجلس النواب العراقي،
ً
ً
أمـ ــس ،أم ـ ــرا نـيــابـيــا بــإن ـهــاء عـضــويــة نـ ــواب ال ـت ـيــار ال ـصــدري
ً
المستقيلين ،البالغ عددهم  73نائبا.
ً
ووفقا لوكالة األنباء الرسمية «واع» ،سيخلف نواب الكتلة
الصدرية ،أعلى الخاسرين في القوائم المختلفة في االنتخابات
النيابية ،على أن يتم تحديد جلسة ألدائهم اليمين.
وأفـ ــادت وثـيـقــة ص ــادرة بـتــاريــخ  16يــونـيــو ال ـج ــاري ،بأنه
ً
ً
«استنادا للمادة  /12ثانيا من قانون مجلس النواب وتشكيالته
رقــم  13لسنة  ،2018تــم إنـهــاء عضوية النائب األول لرئيس
البرلمان حاكم الزاملي في  2022/ 6/ 12بناء على استقالته».
كـمــا أعـلــن الـمــركــز االسـتــراتـيـجــي لـحـقــوق اإلن ـســان عــن تسلم
مـجـلــس الـ ـن ــواب أس ـم ــاء الـ ـب ــدالء ع ــن نـ ــواب الـكـتـلــة ال ـصــدريــة
المستقيلين.

ةديرجلا
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«اقتصاد» بوتين يصمدً ...وحرب أوكرانيا قد تمتد سنوات

مخاوف من مهاجمة موسكو لخاركيف مجددا ...وزيلينسكي يتعهد باستعادة «الجنوب»
تتوالى التحذيرات الغربية
من احتمال أن تمتد الحرب
في أوكرانيا لسنوات بعد
أن نجحت روسيا في إعادة
إطالق هجومها ،مع نجاح
اقتصادها في مقاومة
العقوبات الغربية.

أل ـ ـق ـ ــى ت ـ ـقـ ــريـ ــر ن ـ ـش ـ ــره م ــوق ــع
«إن ـ ـسـ ــايـ ــدر» ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى قـ ــدرة
ً
موسكو على الصمود اقتصاديا
بعد ثــاثــة أشـهــر ونـصــف الشهر
من الحرب في أوكرانيا ،على الرغم
ً
من توقع الخبراء انهيارا للنظام
االق ـت ـص ــادي لـلــرئـيــس فــاديـمـيــر
بوتين منذ أن ضرب الغرب روسيا
بعقوبات شــامـلــة ،فــي حين حذر
األمين العام لحلف شمال األطلسي
يـنــس سـتــولـتـنـبــرغ أمـ ــس ،م ــن أن
الحرب قد تستمر سنوات.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــث س ـ ـت ـ ــول ـ ـت ـ ـن ـ ـب ـ ــرغ ف ــي
تصريحات نقلتها صحيفة «بيلد»
األلمانية على «االستعداد لحقيقة
أن ال ـح ــرب ق ــد تـسـتـمــر س ـن ــوات»،
ً
م ـط ــال ـب ــا «بـ ـع ــدم ت ـخ ـف ـيــف ال ــدع ــم
ألوكرانيا حتى لو كانت األكــاف
مــرتـفـعــة ،لـيــس فـقــط عـلــى صعيد
ً
الدعم العسكري ،بل أيضا بسبب
ارتـ ـف ــاع أسـ ـع ــار ال ـط ــاق ــة والـ ـم ــواد
الغذائية».
بـ ــدوره ،تـحــدث رئـيــس الـ ــوزراء
ال ـبــري ـطــانــي ب ــوري ــس جــون ـســون،
الــذي زار كييف الجمعة ،في مقال
رأي في صحيفة «صنداي تايمز»
فــي لندن عــن الحاجة لالستعداد
ً
لحرب طويلة ،مضيفا أن «كل شيء
سيعتمد على ما إذا كــان بإمكان
أوكرانيا تعزيز قدرتها على الدفاع
عن أراضيها بشكل أسرع من قدرة
روسيا على تجديد قدرتها على
الهجوم».
وق ــال مــوقــع «إن ـســايــدر» ،إن ما
ساعد روسيا على الصمود ،هي
الطاقة التي ال تزال تحقق عائدات
مبيعات وفيرة بفضل ارتفاع أسعار
النفط ،لكنه أشار في الوقت نفسه
إلى أن بوتين الذي يواجه عقوبات
مـنــذ ض ــم شـبــه ج ــزي ــرة ال ـق ــرم في
ً
 2014اس ـت ـعــد جـ ـي ــدا لـلـعـقــوبــات
الغربية ،وقــام بتشكيل االقتصاد
ً
ليصبح حصنا لمواجهة الصدمات
الخارجية.
ووفــق التقرير ،عملت موسكو
على حشد االحتياطيات وإخفاء
ال ــذه ــب .فـمـنــذ  ،2014تضاعفت
حصة روسيا من الذهب ثالث مرات
وتم تخزينها داخل البالد.
ً
وتــواصــل روس ـيــا أيـضــا حشد

ب ـع ــض االح ـت ـي ــاط ـي ــات ف ــي شكل
صناديق طــوارئ ،بفضل مكاسب
غ ـيــر مـتــوقـعــة م ــن مـبـيـعــاتـهــا من
النفط والغاز ،ففي أبريل ويونيو
الـمــاضـيـيــن ،أضــافــت  12.7مليار
دوالر إلــى احتياطياتها الطارئة
الس ـت ـخــدام ـهــا ل ـض ـمــان الـتـنـمـيــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـم ـس ـت ـق ــرة وس ــط
العقوبات.
ً
وبـ ـعـ ـي ــدا ع ــن االدخ ـ ـ ـ ـ ــار ،كــانــت
روسـ ـي ــا تـبـتـعــد ع ــن رأس ال ـم ــال
األجنبي مــن خــال س ــداد الــديــون
بقوة على مدى السنوات الثماني
الماضية.
وديـ ـ ـ ـ ــون روسـ ـ ـي ـ ــا ال ـخ ــارج ـي ــة
ً
منخفضة جــدا إذ تدين الحكومة
بنحو  39مليار دوالر من السندات
بالعمالت األجنبية حتى نهاية
عام .2021
أم ــا بــالـنـسـبــة ل ـلــديــن الــوطـنــي
اإلجمالي لروسيا ،فهو ال يتجاوز
 17فــي المئة مــن الناتج المحلي
اإلجمالي وهو أقل بكثير من األرقام
الـثــاثـيــة فــي الـعــديــد مــن الـبـلــدان
المتقدمة.
لكن مــع ذل ــك ،بحسب التقرير،
أكبر مشكلة تواجهها روسيا اآلن
هي سداد ديونها الخارجية بسبب
القيود الناجمة عن العقوبات.
وي ـق ــول ال ـت ـقــريــر ،إن ــه حـتــى لو
صـمــد االق ـت ـصــاد كـمــا ي ـب ــدو ،فــإن
روس ـ ـيـ ــا قـ ــد ت ـت ـض ــرر فـ ــي ن ـهــايــة
ال ـم ـط ــاف ع ـنــدمــا ت ـتــوقــف الـسـلــع
األساسية عن العمل ،لكن في الوقت
الحالي ،تظهر البالد مرونة غير
متوقعة عبر مجموعة من التدابير،
مثل زي ــادة احتياطياتها وتوقف
رأس المال األجنبي.
ويخلص التقرير إلى أن روسيا
تتحول إلى الداخل ألنها أصبحت
ً
منبوذة دوليا ،لكن كمنتج ضخم
للسلع األساسية ،فإن اقتصادها
ً
لن ينهار تماما ،على الرغم من أن
ً
ً
النمو سيكون بطيئا ومنخفضا.

ً
خاركيف مجددا

ً
ميدانيا ،تصاعدت الهجمات
الروسية في ساحات القتال في
أوكرانيا .وقال الجيش األوكراني،

أوكرانيات خالل تظاهرة في مالطا تدعو األوروبيين
(رويترز)
لتسريع انضمام بالدهن إلى االتحاد
إن مــدي ـنــة سـيـفـيــرودونـيـتـســك
ً
ال ـص ـنــاع ـيــة ،ال ـت ــي ك ــان ــت هــدفــا
ً
رئ ـي ـس ـي ــا فـ ــي هـ ـج ــوم مــوس ـكــو
ل ـل ـس ـي ـط ــرة ب ـش ـك ــل كـ ــامـ ــل عـلــى
ل ــوغ ــانـ ـس ــك ،وهـ ـ ــي واح ـ ـ ـ ــدة مــن
م ـق ــاط ـع ـت ـي ــن تـ ـشـ ـك ــان مـنـطـقــة
دونباس ،تعرضت لنيران مدفعية
ثقيلة وصواريخ مرة أخرى.
وك ـ ـتـ ــب م ـح ـل ـل ــون ف ـ ــي م ــرك ــز
أبحاث مقره واشنطن« ،القوات
الروسية ستسيطر على األرجح
عـ ـل ــى س ـي ـف ـي ــرودون ـي ـت ـس ــك فــي
األس ــابـ ـي ــع ال ـ ـقـ ــادمـ ــة ،ل ـك ــن ذل ــك
سيأتي على حساب تركيز معظم
القوات المتاحة في هذه المنطقة
الصغيرة».
واع ـت ــرف الـجـيــش األوك ــران ــي
ً
ً
بأن «العدو حقق نجاحا جزئيا
فـ ــي ق ــري ــة م ـي ـتــول ـك ـيــن» ج ـنــوب

شرقي سيفيرودونيتسك .وذكرت
السلطات األوكرانية أن صواريخ
روسـ ـ ـي ـ ــة أص ـ ــاب ـ ــت م ـح ـط ــة غ ــاز
فــي منطقة إيــزيــوم إلــى الشمال
الغربي ،كما أصابت الصواريخ
الروسية مبنى البلدية في إحدى
ضــواحــي خــارك ـيــف ،ثــانــي أكبر
مدن أوكرانيا.
وقالت موسكو ،إنها قصفت
ورشـ ـ ــة إلصـ ـ ــاح ال ــدب ــاب ــات في
ً
خ ــاركـ ـي ــف اال أن مـ ـ ـس ـ ــؤوال فــي
وزارة الداخلية األوكرانية حذر
أمـ ـ ــس ،م ــن أن ال ــوض ــع شـمــالــي
المدينة ،التي تعد ثاني أكبر مدن
ً
أوكرانيا ،صعب جــدا إذ تحاول
القوات الروسية االقتراب من أجل
قصف المدينة مرة أخرى .وأبلغ
فاديم دنيسينكو مستشار وزير
الــداخـلـيــة التلفزيون األوكــرانــي

«تـحــاول روسـيــا جعل خاركيف
مدينة على خط المواجهة».

زيلينسكي والجنوب
وبعد زيارته الجبهة الجنوبية،
أكد الرئيس األوكراني فولوديمير
زيلينسكي أم ــس ،أن معنويات
قــواتــه عــالـيــة وه ــي عـلــى ثـقــة في
أنها ستنتصر على الروس .وفي
زي ــارة ن ــادرة خ ــارج كييف حيث
يتحصن منذ بداية الصراع ،ذهب
زيلينسكي إلى مدينة ميكواليف
المطلة على البحر األســود حيث
ت ـف ـق ــد الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـم ـت ـم ــرك ــزة فــي
مكان قريب وفي منطقة أوديسا
المجاورة.
وق ـ ــال ف ــي مـقـطــع ف ـيــديــو عبر
تلغرام لدى عودته إلى كييف« ،لن

نمنح الجنوب ألحد وسنستعيد
ك ـ ـ ــل شـ ـ ـ ـ ــيء وس ـ ـي ـ ـك ـ ــون الـ ـبـ ـح ــر
ّ
أوكرانيا».
وم ـ ـ ـ ــا زالـ ـ ـ ـ ـ ــت ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـم ــديـ ـن ــة
الساحلية والصناعية التي كان
يبلغ ع ــدد سكانها نـحــو نصف
مليون نسمة قبل الـحــرب ،تحت
السيطرة األوكرانية لكنها قريبة
من منطقة خيرسون التي يحتلها
ال ــروس بشكل شبه كامل.وتبقى
ً
ً
ال ـمــدي ـنــة أي ـض ــا ه ــدف ــا لموسكو
ألنـهــا تقع على الطريق الـمــؤدي
إلى أوديسا أكبر ميناء في أوكرانيا
ً
والواقع على مسافة  130كيلومترا
إلى الجنوب الغربي قرب مولدافيا
ً
والذي ما زال أيضا تحت السيطرة
األوكرانية وفــي قلب المناقشات
حــول رفــع حظر تصدير ماليين
األطنان من الحبوب األوكرانية.

ُ
طاجيكستان تطلق حملة صارمة للسيطرة على مقاطعة متمردة
تقع على حدود الصين وأفغانستان وتبلغ نصف مساحة البالد وتسكنها أقلية إسماعيلية
ت ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر م ـ ـقـ ــاط ـ ـعـ ــة غ ـ ــورن ـ ــو
ب ــاداخـ ـش ــان ال ـج ـب ـل ـيــة ف ــي ش ــرق
طـ ــاج ـ ـي ـ ـك ـ ـس ـ ـتـ ــان ،ال ـ ـت ـ ــي تـ ـع ــرف
ب ــال ـم ـن ــاظ ــر ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ال ـخــابــة
و«طريق بامير السريع» الشهير،
ج ـنــة ل ـل ـس ـيــاح ال ـم ـغــامــريــن ،لكن
ً
ً
المنطقة تملك جانبا مظلما ...ففي
األسابيع األخيرة ،أطلقت الحكومة
حملة صارمة على هذه المنطقة
المتاخمة للصين وأفغانستان،
التي حــاولــت الـتـمـ ّـرد واالنفصال
عن دوشانبي عام .1992
في هذه الحملة ،التي تسميها
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات «عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ل ـم ـكــاف ـحــة
ً
اإلره ـ ــاب» ،قتل  17شخصا على
األق ـ ـ ـ ــل ،وأوق ـ ـ ـ ــف أكـ ـث ــر مـ ــن ،200
فـيـمــا ي ـحــد ق ـطــع االتـ ـص ــاالت من
المعلومات الواردة من المنطقة.
ل ـك ــن بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ال ـب ـعــض،
الهدف الحقيقي من تلك الحملة
هو التخلص من القادة المحليين
الذين قاوموا سلطة الرئيس إمام
علي رحمن.
ون ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ــاض ــي،
أع ـل ـنــت الـ ـق ــوات الـحـكــومـيــة أنـهــا
حـ ّـيــدت اثـنـيــن مــن «قـ ــادة جماعة
إجرامية» وأوقفت ثالثة آخرين.
ً
وت ــوف ــي رس ـم ـيــا مــامــادبــوكـيــر

مامادبوكيروف ،وهــو شخصية
معروفة في المنطقة في مايو عقب
«اشتباكات داخلية بين جماعات
إجرامية» ،فيما تؤكد المعارضة
الـطــاجـيـكـيــة أن ــه قـتــل عـلــى أي ــدي
القوات الحكومية.
وج ـ ـ ــاءت ال ـع ـم ـل ـيــات ف ــي ه ــذه
الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ع ـ ـقـ ــب احـ ـتـ ـج ــاج ــات
مناهضة للحكومة في مايو ،وقد
أثـ ـ ــارت ردود ف ـعــل م ــن ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة وف ــرن ـس ــا وبــري ـطــان ـيــا
وألـمــانـيــا ال ـتــي أعــربــت كـلـهــا عن
«قلقها العميق».
وانتقدت منظمات غير حكومية
معنية بحقوق اإلنسان قطع خدمة
اإلنترنت ،فيما أوضحت وسيلة
اإلعالم الخاصة «إيجا بالس» أنها
توقفت عن تغطية الحدث «تحت
طائلة اإلغالق».

«أقلية إسماعيلية»
تـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــل م ـ ـق ـ ــاط ـ ـع ـ ــة غـ ـ ــورنـ ـ ــو
بـ ــاداخ ـ ـشـ ــان الـ ـمـ ـح ــاط ــة ب ـج ـبــال
بامير المهيبة والمعزولة بسبب
ضعف منشآت النقل ،نحو نصف
األراضــي الطاجيكية ،لكن يعيش
فيها  %2فـقــط مــن سـكــان الـبــاد

رئيس طاجيكستان خالل اجتماع مع قائد القيادة المركزية األميركية قبل أيام
البالغ عددهم  9.5ماليين نسمة.
يـتـحــدث سكانها لـغــات مختلفة
عــن اللغة الطاجيكية المنتشرة
ف ــي ال ـم ـن ــاط ــق األخ ـ ـ ــرى م ــن ه ــذه
الجمهورية السوفياتية السابقة،
وي ـ ـمـ ــارسـ ــون اإلس ـ ـ ــام ال ـش ـيـعــي
اإلسماعيلي ،فيما تهيمن الطائفة
السنية على البالد.
وم ــع ذلـ ــك ،ف ــإن مـيــل المنطقة

المعزولة إلى المعارضة السياسية
التي تعود إلى الحرب األهلية في
التسعينيات ،هو ما يثير غضب
دوش ــان ـب ــي ،بـحـســب الـنــاشـطـيــن
السياسيين.
وقـ ــال زع ـيــم ال ـم ـعــارضــة عليم
ت ـش ـيــرزامــونــوف الـ ــذي ه ــرب إلــى
أوروب ـ ـ ـ ــا« ،يـ ــريـ ــدون أن ي ـفــرضــوا
علينا األمر نفسه الذي فرضوه في

المناطق األخرى في طاجيكستان.
أمر عائلة واحدة فاسدة» في إشارة
إلى رحمن وأفراد عائلته النافذين.
وتـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرزام ـ ـ ــون ـ ـ ــوف ،ن ــائ ــب
رئ ـي ــس «ال ـت ـح ــال ــف ال ــوط ـن ــي في
ط ــاج ـي ـك ـس ـت ــان» ،هـ ــو واح ـ ـ ــد مــن
سياسيين عدة اتهمتهم السلطات
بتنظيم التظاهرات التي سبقت
«عملية مكافحة اإلرهاب».

واندلعت هــذه التظاهرات إثر
تــوتــرات بـيــن الـسـكــان المحليين
ومسؤولين معينين من الحكومة
ّ
المركزية متهمين بتنفيذ حمالت
اضطهاد.
ومنذ ذلك الحين ،أوقف عشرات
المتحدرين من تلك المنطقة في
ً
أنحاء البالد «ألسباب إتنية» وفقا
لتشيرزامونوف الذي نفى أن يكون
له دور في التظاهرات.
وأوض ـ ـ ــح أن ش ـق ـي ـقــه الـ ـ ــذي ال
عالقة له في السياسة ،تم توقيفه.
وأضاف«:هذه العملية بدأت قبل
أكثر من عشر سنوات .لقد حققوا
هــدف ـهــم .الـكـثـيــر م ــن األش ـخ ــاص
يفقدون اإلرادة لمواصلة النضال
من أجل حريتهم».

«إنهم أشرار»
وبحسب حصيلة رسمية ،قتل
ً
 16جنديا منذ بدء «عملية مكافحة
اإلرهــاب» .ويعتبر انفجار العنف
هــذا األس ــوأ منذ عــام  2012حين
قتل العشرات في اشتباكات.
وفي حين أقامت الصين قاعدة
في المنطقة ،لم تعترف بكين بذلك
ً
رسميا ،أكدت طاجيكستان العام

الماضي أنها تلقت مساعدة من
الصين لبناء قاعدة ثانية تتمركز
فيها القوات الخاصة الطاجيكية.
ُ
ويعرف الرجال الذين قتلوا في
العملية بأنهم قادة غير رسميين
في المنطقة .قاتل بعضهم القوات
الموالية إلمــام علي رحمن خالل
الـحــرب األهلية ( )1997-1992ثم
حـصـلــوا عـلــى مـنــاصــب حكومية
كجزء من اتفاق سالم تم التوصل
إليه بمساعدة روسيا.
لـكــن ل ــم يـكــن أي مـنـهــم يشغل
ً
ً
م ـن ـص ـب ــا رسـ ـمـ ـي ــا ع ـن ــدم ــا بـ ــدأت
ّ
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ،وغـ ــال ـ ـبـ ــا م ـ ــا يـ ـص ــور
م ــام ــادب ــوك ـي ــر م ــام ــادب ــوك ـي ــروف
ً
«مجرما» في الصحافة الرسمية.
وق ـ ـ ـ ــال ظـ ـف ــر ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ،وه ــو
ص ـحــافــي طــاج ـي ـكــي ي ـع ـيــش في
ـات ال ـم ـت ـح ــدة ،ف ــي مقطع
الـ ــواليـ ـ ُ
ف ـ ـيـ ــديـ ــو نـ ـ ـش ـ ــر فـ ـ ــي م ـ ــاي ـ ــو ع ـلــى
«يـ ــوت ـ ـيـ ــوب» ،إن ت ـص ــوي ــر ه ــؤالء
الرجال على أنهم تجار مخدرات
أو إرهـ ــاب ـ ـيـ ــون «ال ي ـس ـت ـنــد إل ــى
أساس» .وتابع «إنهم يطلقون كل
تلك المصطلحات ليقولوا :إنهم
أشرار».
(كازاخستان ـ أ ف ب)

كولومبيا :مرشحان من خارج
«المنظومة» يتنافسان على الرئاسة
أدل ـ ـ ــى ،أمـ ـ ــس ،ال ـكــولــوم ـب ـيــون
ب ــأص ــوات ـه ــم الخ ـت ـي ــار رئـيـسـهــم
الجديد بين المعارض اليساري
غوستافو بيترو ورجــل األعمال
المستقل رودولفو هيرنانديس،
فيما يتعهد المرشحان كل على
طريقته الخاصة ،بإحالل تغيير
جذري في بلد يمر بأزمة.
وفي نهاية حملة شهدت أجواء
كشفت آخــر استطالعات
مقيتة،
ُ
الـ ــرأي ال ـتــي ن ـشــرت مـنــذ أسـبــوع
ً
ع ــن ن ـت ــائ ــج م ـت ـق ــارب ــة جـ ـ ــدا بـيــن
َ
المرشحين النهائيين.
ودعــي نحو  39مليون ناخب
لـ ـ ــا ق ـ ـ ـتـ ـ ــراع ف ـ ــي  12500م ــر ك ــز
اقـتــراع لالختيار بين مرشحين
مـعــارضـيــن للمنظومة الـقــائـمــة،
ويـ ـب ــدو أن ـه ـمــا ول ـل ـم ــرة األول ـ ــى،

ً
ً
يـ ـجـ ـس ــدان «تـ ـغـ ـيـ ـي ــرا س ـي ــاس ـي ــا
ً
مهما» ،بحسب القاضية كارولينا
خيمينيس ،مــد يــرة قسم العلوم
«الجامعة الوطنية».
السياسية في ّ
ومـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع أن ي ـص ـبــح
ال ـس ـن ــات ــور ب ـي ـت ــرو ،أول رئ ـيــس
يساري في تاريخ كولومبيا ،وهو
مقاتل سابق في الحرب األهلية
ً
ً
استحال ديموقراطيا اجتماعيا،
ورئـيــس بلدية بوغوتا السابق.
كذلك قد يقود البالد المليونير
هـيــرنــانــديــس ،هــو رئـيــس بلدية
س ــاب ــق ل ـم ــدي ـن ــة ب ــوك ــارام ــانـ ـغ ــا
فـ ــي ش ـ ـمـ ــال ال ـ ـب ـ ــاد ،وقـ ـ ــد شـكــل
م ـفــاجــأة ع ـنــدمــا أق ـص ــى الـيـمـيــن
مــن ال ـس ـبــاق فــي ال ـ ــدورة األول ــى،
ّ
ً
واعدا بالتخلص من «اللصوص»
و«البيروقراطية».

ً
وت ـ ـصـ ـ ّـدر ب ـي ـت ــرو ( 62ع ــام ــا)
ال ـ ــدورة األولـ ــى م ــن االنـتـخــابــات
ف ــي  29مــايــو م ــع ح ـصــولــه على
 %40مــن األص ــوات فيما حصل
ً
هيرنانديس ( 77عاما) على ،%28
وبلغت نسبة المشاركة .%55
وه ـ ـ ـ ــزم ال ـ ـمـ ــرش ـ ـحـ ــان ال ـن ـخ ــب
ال ـم ـحــاف ـظــة وال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة ،ال ـتــي
اح ـت ـك ــرت ال ـس ـل ـط ــة ل ـق ــرن ـي ــن مــن
ال ــزم ــن .لـكــن هـيــرنــانــديــس تلقى
على الفور دعم اليمين التقليدي
بشخص الرئيس السابق ألفارو
أوريبي (.)2010-2002
وفي األسابيع الثالثة األخيرة
مـ ــن ال ـح ـم ـل ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ال ـتــي
وصفتها الصحافة بأنها «سلة
م ـه ـم ــات» ،ط ـغــت ع ـلــى األج ـ ــواء
ت ـ ـ ـهـ ـ ــديـ ـ ــدات واتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات ش ـت ــى

الصين تعلن حكومة
هونغ كونغ الجديدة

كشفت الصين ،أمس،
عن قائمة المسؤولين
بحكومة هونغ كونغ
في اإلدارة الجديدة
للزعيم المقبل جون لي،
المقرر أن يؤدي اليمين
الدستورية في األول من
يوليو المقبل عندما
تحتفل المدينة بمرور
 25عاما على تسلمها
من بريطانيا.
واحتفظ وزير المالية
بول تشان بمنصبه،
في حين حل بول الم
محل تريزا تشينغ في
منصب وزير العدل
وسيصبح أريك تشان
السكرتير األول الجديد
أو المسؤول الثاني.
ومن المتوقع أن يحضر
الرئيس الصيني شي
جينبينغ مراسم أداء
جون لي اليمين.

ّ
كابول« :داعش» يتبنى
الهجوم على معبد للسيخ

أعلن تنظيم «داعش»،
أمس ،مسؤوليته عن
الهجوم الذي استهدف
معبدا للسيخ في مدينة
كابول ،ما أسفر عن مقتل
شخصين وإصابة 7
ً
آخرين ،مشيرا في بيان
إلى أن الهجوم جاء انتقاما
لتصريحات مسيئة
لالسالم أدلى بها سياسي
ً
هندي أخيرا .وقال التنظيم
إن نحو  50من الهندوس
والسيخ والحراس
التابعين لطالبان قتلوا
خالل الهجوم الذي استمر
 3ساعات ،كما تم تفجير
 4عبوات ناسفة وسيارة
مفخخة.

البيرو تدعو لقمة إقليمية
لمعالجة قضايا الهجرة

دعا رئيس البيرو بيدرو
ّ
كاستيو نظراءه في اإلكوادور
وكولومبيا والبرازيل
وبوليفيا وتشيلي إلى قمة
إقليمية لمعالجة قضايا
ّ
كاستيو في
الهجرة .وقال
نهاية اجتماع مجلس الوزراء
في مدينة تاكنا الواقعة عند
ّ
الحدود مع تشيلي« :سننظم
هذا الحدث لتناول مسألة
الهجرة التي تثير قلقنا».
وتأتي هذه المبادرة بعد
اسبوع من «قمة األميركيتين»
التي طغت عليها االحتكاكات
أكثر من أي إعالنات ملموسة
ّ
ومهمة ،كما أطلقت في
نهايتها  20دولة شراكة حول
الهجرة في أميركا الالتينية.

سريالنكا :الجيش يفتح
النار على محتجين

مقاتل سابق في الحرب األهلية قد يصبح أول رئيس يساري
وم ـع ـل ــوم ــات مـضـلـلــة وعـمـلـيــات
ت ـج ـســس وسـ ــط سـ ـب ــاق مـحـتــدم
خــاضــه الـجــانـبــان إلظـهــار أنهما
«قريبان من الـنــاس» ،عبر مواقع
التواصل االجتماعي.
وتعهد هيرنانديس في نهاية
ً
األس ـب ــوع ق ــائ ــا« :س ـت ـجــدون في
ً
ش ـخ ـص ــي م ـ ـصـ ــارعـ ــا ،وس ــأض ــع
ً
حدا للفساد واستبدل الموظفين
ال ـع ــاج ــزي ــن والـ ـف ــاس ــدي ــن ال ــذي ــن
عـيـنـتـهــم ال ـح ـك ــوم ــات ال ـســاب ـقــة.
س ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــوقـ ـ ــف تـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدي ـ ـ ــد أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
الكولومبيين».
وي ـع ـتــد ه ـيــرنــانــديــس «ب ـقــول
األشياء بصراحة» ويلقب بـ«ملك
تيك توك» أو «العجوز» ،كما يحب
أن ُيطلق عليه .وأعلن عن سلسلة
طويلة من اإلج ــراء ات ،وبعضها

سلة أخبار

ً
سكانا أصليين في منطقة جبال سانتا مارتا
المرشح اليساري يلتقي
ً
مفاجئ ،بدءا من إلغاء السيارات
الرسمية للبرلمانيين ،وتخفيض
الضريبة على القيمة المضافة،
وتشريع الماريجوانا.
َ
وي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ُـد خـ ـصـ ـم ــه ال ـ ـي ـ ـسـ ــاري
م ــن ج ـه ـت ــه ،ب ــ«ب ــرن ــام ــج تـقــدمــي
لمصلحة الحياة» ،مع دولة أقوى،
وفرض المزيد من الضرائب على
األثرياء ،وتحقيق ّ
تحول في مجال
الطاقة.
وكـ ــرر أم ــس األول أن «ال ـبــاد

بحاجة إلــى العدالة االجتماعية
لـتـكــون قـ ــادرة عـلــى ب ـنــاء الـســام
( )...أي ف ـق ــر أق ـ ــل ،وج ـ ــوع أقـ ــل،
وع ــدم م ـســاواة أق ــل ،والـمــزيــد من
ّ
ّ
الـحـقــوق» .وتــذكــر خيمينيس أن
االن ـت ـخــابــات ت ـجــري «ب ـعــد تـمــرد
اجـ ـتـ ـم ــاع ــي وفـ ـ ـ ــي خـ ـض ــم أزمـ ـ ــة
اقـتـصــاديــة عميقة وأزمـ ــة كبرى
لشرعية المؤسسات».
لـ ــم ت ـش ـه ــد الـ ـسـ ـن ــوات األرب ـ ــع
التي أمضاها الرئيس المحافظ

(أ ف ب )

ال ـح ــال ــي إيـ ـف ــان دوك ـ ــي ،ال ـ ــذي ال
يمكنه الترشح من جديد ،سوى
القليل من اإلصالح الجوهري ،بل
هيمن عليها الوباء وركــود حاد
واحـتـجــاجــات حــاشــدة مناهضة
ل ـل ـح ـكــومــة تـ ــم ق ـم ـع ـهــا ب ــال ـق ــوة،
وزيـ ـ ـ ـ ــادة فـ ــي عـ ـن ــف ال ـك ـث ـي ــر مــن
الجماعات المسلحة التي تنشط
في الريف وتتنافس على تهريب
المخدرات.
(بوغوتا  -أ ف ب)

فتح جنود سريالنكيون
النار في محطة وقود
للسيطرة على أعمال شغب،
ما أسفر عن إصابة  ،7في
حين ظل السائقون يصطفون
لساعات من أجل الحصول
على الوقود .ووقعت
الحوادث في فوسوفامادو
على مسافة  365كيلومترا
شمال العاصمة كولومبو،
ُ
عندما استهدفت منطقة
حراسة عسكرية بالحجارة
من مجموعة من  30شخصا.
وأفادت الشرطة بأن  4مدنيين
و 3جنود أصيبوا عندما
فتح العسكريون النار للمرة
األولى ،لقمع االضطرابات
المرتبطة باألزمة االقتصادية
المتفاقمة.

ةديرجلا
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رياضة

أزرق الصاالت يصطدم بالمغرب في افتتاح كأس العرب
ضمن منافسات المجموعة األولى التي تستضيفها مدينة الدمام
احمد حامد

يستهل أزرق الصاالت لكرة القدم
لـ ـل ــرج ــال مـ ـن ــافـ ـس ــات كـ ـ ــأس الـ ـع ــرب
ال ـســادســة عـنــد الـســاعــة الـثــانـيــة من
ظـهــر ال ـيــوم بـمــواجـهــة حــامــل اللقب
المنتخب المغربي ،ضمن منافسات
المجموعة األولى ،التي تشهد مباراة
أخرى تجمع الصومال وموريتانيا،
ك ـمــا يـلـتـقــي ال ـم ـن ـت ـخ ـبــان ال ـم ـصــري
والعراقي ضمن منافسات المجموعة
الثانية ،والسعودية وفلسطين ضمن
المجموعة الثالثة.
وتشارك في البطولة  10منتخبات
هي «مصر ،المغرب ،الكويت ،الجزائر،
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ،ف ـل ـس ـط ـي ــن ،م ــوريـ ـت ــانـ ـي ــا،
الـ ـص ــوم ــال ،ل ـي ـب ـيــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
السعودية صاحبة الضيافة» ،على

أن تتأهل لربع نهائي البطولة عن
المجموعة األولى  3منتخبات ،وعن
المجموعة الثانية والثالثة المتصدر
والوصيف ،إضافة إلى أفضل ثالث
بالمجموعتين.
وم ــن ال ـم ـقــرر أن ي ـخــوض األزرق
مباراة كل يوم في الدور التمهيدي،
ً
ح ـي ــث ي ـل ـت ـقــي غ ـ ــدا أم ـ ــام الـمـنـتـخــب
الموريتاني ،وبعد غد أمام المنتخب
الـصــومــال ،فــي حين يحصل األزرق
وبقية المنتخبات على يوم راحة بين
األدوار االنتقالية.
ووص ــل األزرق ،أم ــس األول ،إلــى
الدمام ،حيث تقام منافسات البطولة
على مالعب الهيئة العامة للرياضة،
وقاد المدرب البرازيلي ريكاردو كاكا

ً
ً
ً
تــدري ـبــا خـفـيـفــا ،خ ــوف ــا م ــن تـعــرض
الالعبين لالرهاق ،فيما شهد تدريب
أمــس وضــع اللمسات األخـيــرة على
خطة األزرق وتوليفة المباراة.
وط ــال ــب م ـ ــدرب األزرق ريـ ـك ــاردو
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ب ــالـ ـتـ ـمـ ـت ــع ب ــاألريـ ـحـ ـي ــة
ال ـم ـط ـلــوبــة أم ـ ــام ح ــام ــل ال ـل ـق ــب ،في
مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـخ ـف ـيــف الـ ـضـ ـغ ــوط عــن
ً
الالعبين ،مــؤكــدا لهم أن البطولة ال
تتجاوز اإلع ــداد القوي للمنافسات
اآلسيوية المنتظرة في بطولة كأس
آسيا ،كما طالب الالعبين بالثقة في
قــدراتـهــم وخ ــوض الـمـبــاراة كأبطال
مـ ـن ــافـ ـس ــات غ ـ ـ ــرب آس ـ ـيـ ــا األخـ ـ ـي ـ ــرة،
وأصحاب ذهبية البطولة الخليجية
الثالثة.

ً
وت ـض ــم تــول ـي ـفــة األزرق مــزي ـجــا
من الالعبين الخبرة أمثال صالح
ال ـف ــاض ــل ،وع ـبــدالــرح ـمــن ال ـطــويــل،
وعبداللطيف العباسي ،وعبدالعزيز
البسام ،وغيرهم ،إلى جانب الشباب
أمثال نجيب علي ،وأحمد الشطي،
س ـ ـل ـ ـمـ ــان ال ـ ـب ـ ـع ـ ـي ـ ـجـ ــان ،وروض ـ ـ ـ ــان
الدرملي ،وناصر العلبان ،وسلطان
الماجد.
في المقابل ،يعول مدرب المغرب
هشام الدكيك ،على عدد من الالعبين
الموجودين في الدوريات األوروبية
أنـ ـ ــس الـ ـطـ ـيـ ـب ــي ،وبـ ـ ـ ــال ال ـب ـق ــال ــي،
وسـفـيــان ال ـم ـســرار ،وخــالــد بــوزيــد،
وسفيان شـعــراوي ،وأنــس العيان،
وسفيان بــوريــط ،على جــانــب عدد

من الالعبين في الدوري المغربي.
وان ـط ـل ـقــت ب ـطــولــة كـ ــأس ال ـعــرب
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم الـ ـ ـص ـ ــاالت ألول م ــرة
عـ ـ ــام  1998وا ح ـت ـض ـن ـت ـه ــا مـصــر
بـ ـمـ ـش ــارك ــة  8م ـن ـت ـخ ـب ــات ،ون ـج ــح
ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ف ـ ــي ح ـصــد
ً
ال ـل ـقــب ،واس ـت ـضــافــت م ـصــر أي ـضــا
النسخة الثانية عام  2005بمشاركة
 8منتخبات وكــررت نفس اإلنجاز
بحصد اللقب.
واسـ ـتـ ـض ــاف ــت ل ـي ـب ـي ــا ال ـن ـس ـخــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة عـ ـ ــام  2007بـ ـمـ ـش ــارك ــة 7
م ـن ـت ـخ ـب ــات حـ ـي ــث تـ ـ ــوج أصـ ـح ــاب
ً
األرض باللقب أيضا ،لتعود مصر
وتـحـتـضــن الـبـطــولــة ف ــي نسختها
ال ــرابـ ـع ــة ع ـ ــام  2008ب ـم ـش ــارك ــة 9

م ـن ـت ـخ ـبــات وتـ ـ ــوج ب ـه ــا الـمـنـتـخــب
الليبي ،فيما أقيمت النسخة األخيرة
«ال ـخ ــام ـس ــة» عـ ــام  2021ف ــي مصر
بـمـشــاركــة  8منتخبات وت ــوج بها
المنتخب المغربي.

تأهل سيدات الكويت لنصف نهائي «الغرب» منتخب الزوارق السريعة غادر إلى بلجيكا
تأهل منتخبا الكويت والبحرين لنصف
نـهــائــي بـطــولــة ات ـحــاد غ ــرب آس ـيــا الثالثة
لكرة الصاالت للسيدات ،التي يستضيفها
االت ـح ــاد ال ـس ـعــودي ل ـكــرة ال ـقــدم فــي صالة
مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وانفرد منتخب أزرق السيدات بصدارة
المجموعة الثانية بالعالمة الكاملة برصيد
ست نقاط بفوزه في الجولة الثانية على
عمان .1-6
وسـ ـجـ ـل ــت ل ـل ـك ــوي ــت ش ـ ـ ــروق ب ــاش ــا فــي
الــدقــائــق  7و 15و ،17وعـبـيــر الــرفــاعــي في
الدقيقتين  23و 33ونيهال السكبي (،)31
فيما سجلت ه ــدف عـمــان الــوحـيــد لينات
ّ
المسلمي في الدقيقة .10
بــدوره تصدر المنتخب البحريني قمة
ترتيب المجموعة األولى بالعالمة الكاملة
ً
أيضا ،بعد فــوزه في المباراة الثانية على
العراق بهدف روان العلي في الدقيقة ،36
يليه العراق ثم فلسطين من دون أي نقطة.
وكــانــت الـجــولــة األول ــى أسـفــرت عــن فوز
البحرين على فلسطين  -6صـفــر والكويت
على السعودية .1-3
ويلتقي مساء اليوم في الجولة الثالثة
واألخ ـيــرة مــن دور المجموعات ،فلسطين
والعراق ،والسعودية مع عمان ،في مباراتين
مثيرتين لحصد بطاقتي التأهل األخيرتين
للدور المقبل.

للمشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم

العبات االزرق يحتفلن بالتأهل
ً
وسيخصص غدا للراحة ،ثم تقام بعد غد
ثالث مباريات ،األولى عند الثالثة والنصف
ً
عصرا بين ثالث المجموعة األولى وثالث
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــان ـي ــة ل ـت ـح ــدي ــد صــاح ـبــي
المركزين الخامس والسادس ،وعند الساعة
السادسة ثم عند الساعة الثامنة والنصف،
ت ـق ــام م ـب ــارات ــا الـ ـ ــدور ق ـبــل ال ـن ـهــائــي حين
يلعب بطل المجموعة األولــى مع وصيف
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـث ــان ـي ــة ،وب ـط ــل الـمـجـمــوعــة

ال ـثــان ـيــة م ــع وص ـيــف الـمـجـمــوعــة األولـ ــى.
وتـخـتـتــم ال ـب ـطــولــة  24يــون ـيــو ال ـج ــاري
حـيــن يلتقي ال ـخــاســران مــن قـبــل النهائي
عند الساعة الـســادســة لتحديد المركزين
ً
الثالث والــرابــع ،وأخ ـيــرا يتواجه الفائزان
عند الثامنة والنصف في المباراة النهائية
التي يعقبها اإلعالن عن هوية بطل النسخة
الثالثة من بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة
للصاالت للسيدات.

االتحاد المدرسي أطلق خطته
تحت شعار«صيفنا في مدارسنا»
أطـ ـل ــق االت ـ ـح ـ ــاد ال ــري ــاض ــي
الـ ـم ــدرس ــي وال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـعــالــي
خطة الـنـشــاط الصيفي ،ضمن
فعاليات «صيفنا في مدارسنا»
الـ ـ ـ ــذي ي ـخ ـت ـت ــم ب ـن ـه ــاي ــة ش ـهــر
سـبـتـمـبــر ال ـم ـق ـبــل م ــن خـ ــال 5
ألعاب كرة قدم العشبي ،صاالت
ب ـن ـيــن وب ـ ـنـ ــات ،س ـب ــاح ــة بـنـيــن
وبـنــات ،والــذي وضــع ببرنامج
زمني تحت إشراف المختصين
ب ــاالت ـح ــاد م ــن ال ـل ـج ـنــة الـفـنـيــة
ب ــرئ ــاس ــة ن ــاص ــر ب ـن ـيــان عـضــو
مجلس إدارة االتحاد.
ويتضمن البرنامج الصيفي
ً
ً
لالتحاد عددا كبيرا من األنشطة
والفعاليات ،التي تلبي حاجة
أبنائنا الطالب والطالبات خالل
العطلة الصيفية ،وتقام أنشطة
ك ــرة ال ـقــدم الـعـشـبــي فــي ملعب
ثانوية مدرسة صباح السالم،
أيام األحد والثالثاء والخميس
من الساعة  6:30إلى  9م بوجود
 100العـ ــب ت ــم اخ ـت ـي ــاره ــم مــن
خـ ــال م ــراك ــز ال ـمــوهــوب ـيــن في
المحافظات الست من أجل صقل
موهبتهم خالل الفترة الصيفية.

ويتضمن البرنامج الصيفي
مجموعة من األنشطة الرياضية
الهادفة والمتنوعة يتم تنفيذها
خالل فترة اإلجازة الصيفية في
م ــراك ــز الـمــوهــوبـيــن السـتـثـمــار
فـ ــراغ أب ـنــائ ـنــا الـطـلـبــة وتـلـبـيــة
اح ـت ـيــاجــات ـهــم ورغ ـبــات ـهــم بما
يـعــود عليهم بالنفع والـفــائــدة
تحت إشراف معلمين مؤهلين
ً
تربويا.

استراتيجية االتحاد
م ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــد ف ـي ـص ــل
الـ ـمـ ـقـ ـصـ ـي ــد رئـ ـ ـي ـ ــس االتـ ـ ـح ـ ــاد

الشمالي يتوسط وفد المنتخب في مطار الكويت
م ــن جــان ـبــه ،أعـ ــرب رئ ـي ــس ال ــوف ــد علي
الشمالي عن أمله في تحقيق مراكز متقدمة
في سباق الجولة الثانية وتمثيل الكويت
بما يليق بسمعتها ورفــع علمها في هذه
المحفل العالمي.
وأشــاد الشمالي بالدعم الذي حظي به

المنتخب من الهيئة العامة للرياضة ومن
رئ ـيــس ال ـن ــادي ال ـل ــواء فـهــد الـفـهــد ونــائـبــه
م  .أحـمــد الـغــانــم وأمـيــن الـســر الـعــام خالد
الفودري ومن الجهات الراعية.

خيطان يدشن تدريباته منتصف يوليو
●

عبدالرحمن فوزان

ح ــدد جـهــاز ال ـكــرة ب ـنــادي خـيـطــان منتصف
ً
يوليو المقبل موعدا لتدشين تدريبات الفريق
ً
األول لكرة القدم بالنادي التي تستمر محليا
مدة ال تقل عن  10أيام قبل المغادرة للدخول في
معسكر تدريب خارجي سيكون في العاصمة
المصرية القاهرة أو تركيا ،حيث ال يزال الجهاز
الـفـنــي بـقـيــادة هــانــي الـصـقــر يـفــاضــل الختيار
األنسب منهما وفق أفضلية المباريات الودية
التي سيخوضها الفريق.
ويسعى الجهازان الفني واإلداري في خيطان

جانب من اجتماع مسؤولي االتحاد
ا ل ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدر سـ ـ ـ ـ ــي أن ا ل ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــاط
الصيفي لالتحاد «صيفنا في
ً
مدارسنا» يأتي امتدادا للخطة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـتــي وضـعـهــا
االت ـح ــاد  2026 – 2021وأعـلــن
عنها وتــم تنفيذ السنة األولــى
ل ـهــا وح ـق ـقــت ن ـجــاحــات كـبـيــرة
ً
طبقا للخطة الزمنية.
وقــال المقصيد :نتطلع إلى
مزيد من النجاحات في السنة
ً
الـ ـث ــانـ ـي ــة ل ـل ـخ ـط ــة ،خ ـص ــوص ــا
ً
ً
بعدما لمسنا اهتماما كبيرا من
القيادة السياسية فــي متابعة
أنشطة وفعاليات االتحاد.

غ ــادر وف ــد المنتخب الــوطـنــي ل ـلــزوارق
السريعة ،إلــى بلجيكا ،لخوض منافسات
الجولة الثانية من بطولة العالم للموسم
ال ـح ــال ــي  ،2022والـ ـت ــي يـنـظـمـهــا االت ـح ــاد
الــدولــي للعبة « »UIMخــال الفترة مــن 24
إلى  26يونيو الجاري في مدينة أوستند
الساحلية بمقاطعة فالندروز الغربية.
وترأس الوفد المشكل من النادي البحري
الــريــاضــي رئـيــس لجنة الـ ــزوارق السريعة
والويك بورد علي الشمالي ،ويضم المدير
ا لـفـنــي عبداللطيف ا لـعـمــا نــي والمتسابق
ً
الدولي بدر الدوسري قائدا للزورق (كويت
 )B24ومساعده محمد العيسائي إلى جانب
طاقم إداري وفني ضم عادل الشريدة وخالد
ك ــرم وع ــدن ــان الـمـسـبـحــي ،وكـ ــان ف ــي وداع
الوفد بمطار الكويت رئيس اللجنة الفنية
في لجنة الزوارق السريعة محمد بركات.
يذكر أن المنتخب شــارك في منافسات
ال ـج ــول ــة األول ـ ـ ــى الـ ـت ــي أق ـي ـم ــت ف ــي أب ــري ــل
الـ ـم ــاض ــي ب ـم ـن ـط ـقــة م ـل ـقــا اإلس ـب ــان ـي ــة فــي
إيطاليا ،والزم ســوء الحظ الــزورق «كويت
 »B24بقيادة بدر الدوسري بسبب حدوث
ع ـطــل م ـفــاجــئ ف ــي ال ـم ـح ــرك ع ـقــب الـجــولــة
ً
الثانية حين كان متصدرا السباق.

إلــى إعــداد الفريق بقوة للمنافسة على التأهل
ً
للدوري الممتاز بعدما كــان قريبا من ذلــك في
الموسم الماضي قبل أن يخسر السباق لمصلحة
الساحل في المرحلة قبل األخيرة.
ً
وانـتـهــت إدارة الـفــريــق أخ ـي ــرا مــن التجديد
للثالثي المحترف ،البرازيلي ويليام والفرنسي
إسـحــاق ومواطنه سانجي ،وتعمل بقوة على
ال ـت ـعــاقــد م ــع مـحـتــرفـيــن آخ ــري ــن خـ ــال ال ـف ـتــرة
الحالية.
وسـيــدخــل خـيـطــان عـلــى مـسـتــوى الصفقات
المحلية وسيعمل على ضم  4العبين من األندية
المنافسة لتدعيم صفوفه في جميع المراكز.

«طائرة» اليرموك تجدد الثقة في خالد علي
●

محمد عبدالعزيز

ج ــدد ن ــادي ال ـيــرمــوك الـثـقــة بـمــدرب
الـفــريــق األول لـلـكــرة الـطــائــرة بــالـنــادي
ً
لـلـمــوســم ال ـثــالــث عـلــى ال ـتــولــي؛ طمعا
فــي تحقيق نتائج أفـضــل فــي الموسم
الجديد وحجز بطاقة الصعود للدوري
الممتاز.
وأكد عضو مجلس إدارة النادي مدير
لعبة الكرة الطائرة خالد الفيلكاوي ،أن
إدارة اللعبة جددت الثقة بجميع مدربي
القطاع الذي يضم الفريق األول وقطاع

الشباب والناشئين ،ومدربي فريق تحت
 ،15وتحت  13سنة ،ومــدرب المدرسة
تحت  11سنة.
وق ــال الـفـيـلـكــاوي إن «إدارة ال ـنــادي
ً
تسعى حاليا لتوفير جميع اإلمكانات
الـمـتــاحــة لــدعــم الـفــريــق األول لتحقيق
الـ ـه ــدف ال ـم ـن ـشــود بــال ـص ـعــود لـ ــدوري
ً
األضواء في الموسم الجديد ،خصوصا
الـ ـتـ ـع ــاق ــد مـ ــع مـ ـحـ ـت ــرف أجـ ـنـ ـب ــي عـلــى
ـال ل ــدع ــم ص ـف ــوف ال ـفــريــق
م ـس ـتــوى ع ـ ـ ٍ
بجانب الالعبين المحليين في الفريق».

«آسيوي اليد» أصدر
جدول بطولة «الشباب»
أص ــدر االتـحــاد اآلسـيــوي لكرة
الـ ـ ـي ـ ــد ،أمـ ـ ـ ــس ،جـ ـ ـ ــدول مـ ـب ــاري ــات
الـ ـبـ ـط ــول ــة اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة ل ـل ـش ـب ــاب،
ال ـتــي ت ـش ــارك فـيـهــا  8منتخبات
ت ــم تـقـسـيـمـهــا إل ــى مـجـمــوعـتـيــن،
ت ـض ــم األولـ ـ ـ ــى الـ ـك ــوي ــت وك ــوري ــا
والسعودية وإيــران ،وفي الثانية
م ـن ـت ـخ ـبــات ال ـب ـح ــري ــن ،وال ـي ــاب ــان
والـ ـهـ ـن ــد وبـ ــاك ـ ـس ـ ـتـ ــان ،وس ـت ـب ــدأ
مـ ـب ــاري ــات ال ـ ـ ــدور ال ـت ـم ـه ـيــدي 15
يوليو المقبل بمباراتين تجمع
األولى اليابان مع الهند ،والثانية
الـبـحــريــن م ــع بــاك ـس ـتــان ،عـلــى أن
يختتم دور المجموعات فــي 20
من الشهر ذاته.
من جانب آخــر ،اختار االتحاد
اآل س ـيــوي للعبة الحكمتين دالل
النسيم ومعالي العنزي للمشاركة
ف ـ ــي إدارة مـ ـ ـب ـ ــار ي ـ ــات ا ل ـب ـط ــو ل ــة
األسيوية التاسعة للناشئين لكرة
اليد التي تستضيفها البحرين في
أغسطس المقبل.
ً
كـ ـم ــا اخـ ـ ـت ـ ــار االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد أيـ ـض ــا
الـحـكـمـيــن حـمــد فـيـصــل وحسين
أش ـك ـن ــان ــي ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي إدارة
م ـ ـبـ ــاريـ ــات الـ ـبـ ـط ــول ــة اآلسـ ـي ــوي ــة
للشباب التي تستضيفها البحرين
ً
أيضا في  15يوليو المقبل.

ةديرجلا
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رياضة

«نشوى» تتوج بطلة لـ «األوكس الفرنسي»
إنجاز كويتي للمالك عماد الصقر بالظفر بأحد أهم السباقات الكالسيكية
ت ـ ـفـ ــوقـ ــت الـ ـ ـف ـ ــرس «ن ـ ـش ـ ــوى»
لمالكها رجــل االعـمــال الكويتي
ع ـ ـم ـ ــاد الـ ـ ـصـ ـ ـق ـ ــر ،ع ـ ـلـ ــى ج ـم ـي ــع
المنافسين لـتـفــوز ب ـ «األوك ــس»
الـفــرنـســي أم ــس ،بـعــد أداء مميز
وقـيــادة أروع من الخيالة هولي
دويل.
ومن خالل السباق ،الذي أقيم
على مضمار شانتيلي تمكنت
الخيالة هولي دويل من تحقيق

ً
عماد الصقر مستقبال نشوى بعد السباق

أكـبــر نجاحاتها بــالـفــوز بشوط
«بريكس دي ديــان لونجينيس»
لجياد الفئة األول ــى لعمر ثالث
سنوات.
وم ــن جـهـتــه ،عـبــر الـصـقــر عن
سـ ـع ــادت ــه بـ ـه ــذا اإلن ـ ـجـ ــاز وقـ ــال
لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» :هـ ــذه الـ ـف ــرس من
إنتاج (بلو دايموند) وأنــا أملك
األم وعـ ــائ ـ ـلـ ــة ال ـ ـف ـ ــرس ونـ ـق ــوم
بإنتاجها ،وأن ــا فـخــور ألن هذه
الـ ـ ـف ـ ــرس م ـ ــن إن ـ ـتـ ــاج ـ ـنـ ــا ،وم ـن ــذ
بدايتها وهــي بعمر عــام واحــد،
الح ـظ ــت أن ـه ــا تـمـلــك إم ـكــان ـيــات
جسمانية مميزة وتنمو بشكل
رائع ،كما أنها كانت هادئة وهذا
شيء يميز الفرس ،فالتركيز مهم،
كما أنـهــا تمتلك ســرعــة رهيبة،
وقد فازت بسباقين في أبريل.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـصـ ـق ــر إن «ال ـ ـفـ ــرس
كانت تستحق الذهاب لألوكس
اإلنـكـلـيــزي ،وق ــد ركـضــت بشكل
رائـ ـ ـ ــع ،ل ـك ـن ـهــا أره ـ ـقـ ــت فـ ــي آخ ــر
ً
خمسين م ـت ــرا  ،و ق ــد أعطيناها
فرصة وكانت على قدر توقعاتنا،
وهذه األفراس المتنافسة في هذا
السباق تعتبر مختلفة ومتميزة
ً
ج ـ ـ ـ ــدا ،ونـ ـح ــن س ـ ـعـ ــداء ب ـن ـجــاح
استثمارنا بفضل الله».
وأك ــدت الـفــرس «نـشــوى» ابنة
الفحل العالمي فرانكل قدراتها
ً
ب ـعــد أن ح ـلــت ســاب ـقــا بــالـمــركــز
الثالث في «األوكس» اإلنكليزي،
لتواصل تألقها وتحقق اإلنجاز
األهـ ـ ــم ف ــي مـ ـش ــواره ــا ف ــي عــالــم
سباقات الخيول ،الذي جاء عبر
المضمار الفرنسي.
وكـ ــانـ ــت ب ـع ــض الـ ـشـ ـك ــوك قــد
ت ـس ــرب ــت ح ـ ــول ق ـ ــدرة «نـ ـش ــوى»
عـلــى الـتـحـمــل فــي ه ــذا الـسـبــاق،
لكنها وبـفـضــل الـخـيــالــة هولي
دوي ــل وب ــإش ــراف ال ـم ــدرب جــون
ج ـ ــودس ـ ــون ت ـم ـك ـن ــت مـ ــن كـســب

الفرس نشوى لحظة عبور خط النهاية

جانب من السباق
الـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ــان والـ ـ ـظـ ـ ـف ـ ــر ب ــالـ ـسـ ـب ــاق
الفرنسي.
ً
وتعتبر دويل « 25عاما» أبرز
الخيالة من النساء في بريطانيا
حيث شــاركــت فــي أكـثــر مــن 119

الخيالة دويل
ً
ً
س ـبــاقــا نــاج ـحــا ف ــي ع ــام ،2019
بينما ك ــان رصـيــدهــا فــي 2020
ً
وصل إلى  151سباقا ،و 172العام
الماضي.
وصــرحــت دويـ ــل ،بـعــد الـفــوز،

ليفربول يتعاقد مع رامسي مدافع أبردين

زيدان :أرغب في االستمرار بالتدريب

زيدان

أكد النجم الفرنسي زين الدين زيدان انه ما زال يملك
«الــرغـبــة فــي االسـتـمــرار بالتدريب ،مــا زال بداخلي هذه
الشعلة ،هي شغفي ،كرة القدم» وذلك في مقابلة لبرنامج
ً
«تيلي فــوت» األحــد ،مبقيا الغموض حــول مستقبله اذ
رفض تحديد وجهته التدريبية المستقبلية.
ً
وتابع «زيزو» في تقرير خصصه له البرنامج تكريما
القـتــراب عيد مـيــاده الخمسين الــذي يحتفل بــه فــي 23
ً
راض ،أنا سعيد ،هذا هو الشيء
الجاري «أبلغ  50عاما،
ٍ
األكثر أهمية».
وعندما ُسئل عن رغبته في االستمرار في التدريب
بعد فوزه بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا ثالث مرات
ً
تواليا مع نادي ريال مدريد االسباني أعوام  2016و2017
ً
و ،2018قال «ال أحلم بشيء .حلمت كثيرا ،وحصلت على
الكثير من األشياء».
ـأت نـجــم منتخب «ال ــدي ــوك» الـســابــق عـلــى ذكــر
ول ــم ي ـ ِ
ً
المحادثات مع باريس سان جرمان من أجل الحلول بدال

فشل المفاوضات بين هورنتس
والمدرب أتكينسون
ان ـ ـهـ ــارت الـ ـمـ ـف ــاوض ــات ب ـي ــن نـ ـ ــادي ش ــارل ــوت
هــورنـتــس ،المنافس ببطولة ال ــدوري األميركي
لـلـمـحـتــرفـيــن ل ـكــرة ال ـس ـلــة (إن ب ــي أي ـ ــه) ،وكـيـنــي
أتكينسون ،مساعد مــدرب فريق غــولــدن ستيت
ووريـ ــرز ،حسبما أف ــادت شبكة «إي إس بــي إن»
أمس.
وذكـ ــرت الـشـبـكــة أن أتـكـيـنـســون اخ ـتــار البقاء
مدربا مساعدا في فريق غولدن ستيت ووريرز،
الفائز مؤخرا ببطولة الدوري األميركي للسلة هذا
الموسم ،بدال من تولي القيادة الفنية لهورنتس.
وكانت تقارير أشارت في وقت سابق من يونيو
الجاري إلــى أن أتكينسون وهورنتس اتفقا من
حيث المبدأ على عقد مدته  4سنوات ،لكن الصفقة
لم يتم توقيعها مطلقا.
وبعد مزيد من المحادثات مع شارلوت ،اختار
أتكينسون الـبـقــاء مــع أب ـطــال الـ ــدوري األمـيــركــي
للمحترفين الجدد ،ليصبح كبير مساعدي ستيف
كير ،المدير الفني للفريق ،خلفا لمايك بــراون،
الذي بات المدير الفني لفريق ساكرامنتو كينغز.

عبر حسابها في شبكة التواصل
االجتماعي (تويتر) بــأن «الحلم
تحول إلى حقيقة بعد الفوز بأول
سباق كالسيكي عبر (بريكس دي
ديان) في مضمار شانتيلي ،أقدم

مــن األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ال ــذي بــات على
وشك الرحيل ،أو منتخب فرنسا حيث يتردد اسمه كبديل
محتمل للمدرب الحالي ديدييه ديشان الذي ينتهي عقده
مع نهاية مونديال قطر  2022والمقرر من  21نوفمبر
ّ
حتى  18ديسمبر المقبلين.
وأكــدت العديد من وسائل اإلعــام في  10الجاري أن
زيدان وسان جرمان على وشك التوصل إلى اتفاق ،قبل
أن ترتفع أسهم مدرب نيس الحالي كريستوف غالتييه
للجلوس على مقاعد المدربين في نادي العاصمة.
بالنسبة للمنتخب الفرنسي ،سيتقرر مصير ديشان
الذي تسلم مهامه في عام  2014بعد نهاية العرس الكروي
العالمي في قطر.
وأك ـ ّـد رئـيــس االت ـحــاد الفرنسي لـكــرة الـقــدم نــويــل لو
غريت السبت خالل مؤتمر صحافي في نهاية الجمعية
الـعـمــومـيــة أن ــه سيلتقي ب ـمــدرب الـمـنـتـخــب دي ـشــان في
غانغان في يوليو ،ولكن «لن أناقش معه أي تمديد للعقد».

ذكر نادي ليفربول ،المنافس في الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم ،أمس ،أنه تعاقد مع كالفين رامسي ( 19عاما) مدافع أبردين
األسكتلندي.
وقــالــت وســائــل إع ــام بريطانية إن ليفربول دفــع ألبــرديــن 4.5
ماليين جنيه إسترليني ( 5.50ماليين دوالر) ،إلــى جانب بعض
المبالغ اإلضــافـيــة ،مقابل الحصول على خــدمــات المدافع األيمن
الشاب.
وهيأ رامسي  9فرص للتهديف في  13مباراة لعبها في جميع
المنافسات مع أبردين خالل موسم  ،2022-2021الذي نجح خالله
الفريق بصعوبة في تجنب الهبوط من الدوري األسكتلندي الممتاز،
وصعد للدور األخير في تصفيات دوري المؤتمر األوروبي.
وق ــال رام ـســي« :الـلـعــب ألبــرديــن كــان بمنزلة حلم تحقق ،واآلن
يأتي إنجاز هائل يتمثل في االنضمام لواحد من أكبر األندية على
مستوى العالم إن لــم يكن األكـبــر ،وأنــا أتطلع إلــى إظـهــار قدراتي
ومهاراتي للجمهور».
وب ـهــذا أص ـبــح رام ـســي ثــالــث الع ــب يـتـعــاقــد مـعــه لـيـفــربــول هــذا
الصيف ،بعد الجناح فابيو كارفاليو ،والمهاجم داروين نونيز.

كالفين رامسي

بيتربييف يقهر سميث بالضربة القاضية

الروسي بيتربييف يلكم األميركي جو سميث

تهنئتي الـكـبـيــرة لـلـمــالــك عـمــاد
الصقر ،وأيضا أشكر المدرب وكل
من ساهم في هذا اإلنجاز».
وتابعت« :لقد خططنا لتوقيت
الــرح ـلــة بـشـكــل اح ـت ــراف ــي ،حيث

تغاضينا عن السفر في اليوم
األول الذي كان يتسم بالحرارة
ال ـشــديــدة وقـمـنــا بــالــرحـلــة في
ال ـيــوم الـتــالــي ،وأعـتـقــد أن هــذا
األمر أعطانا استفادة كبيرة».

أطاح بطل العالم للمالكمة لوزن الثقيل  -الخفيف
الــروســي أرتــور بيتربييف بمنافسه األميركي جو
سميث جونيور بالضربة القاضية ،بعد جولتين
فقط أمس األول ،في مدينة نيويورك ،مضيفا لقب
منظمة المالكمة العالمية «دبليو بي أو» إلى لقبيه في
المجلس العالمي للمالكمة «دبليو بي سي» ،واالتحاد
الدولي للمالكمة «آي بي أف».
ع ـلــى حـلـبــة م ــادي ـس ــون س ـكــويــر غ ـ ـ ــاردن ،أسـقــط
بيتربييف منافسه  3مرات على البساط في الجولة
األول ــى ،وم ــرة رابـعــة قبل دقيقة مــن نهاية الجولة
الثانية ،ليوقف الحكم النزال.
ورفع بيتربييف ( 37عاما) ،الذي يحمل الجنسية
الـكـنــديــة أي ـضــا ،رص ـيــده إل ــى  18ف ــوزا مــن  18نــزاال
احترافيا ،جميعها بالضربة القاضية ،وبات يطمح
إلى نزال توحيد جميع األلقاب لوزن الثقيل  -الخفيف
ضد بطل رابطة المالكمة العالمية «دبليو بي آيه»
مواطنه ديمتري بيفول.
وتلقى سميث خسارته الرابعة مقابل  28فــوزا،
منها  22بالضربة القاضية ،وتم نقله إلى المستشفى
مباشرة بعد النزال ،ما حال دون تحدثه إلى اإلعالم.

أنس جابر تحرز لقب دورة برلين للتنس
أحرزت النجمة التونسية للتنس أنس جابر لقب دورة برلين للتنس
التي تقام على األراضي العشبية بفوزها أمس على السويسرية بليندا
بنسيتش بمجموعتين لصفر.
وف ـ ــازت جــابــر  3 - 6و 1-2بـعــدمــا اض ـط ــرت الــاع ـبــة الـســويـسـيــريــة
لالنسحاب بعد  11دقيقة من
اللعب في المجموعة الثانية
بسبب إصابة في قدمها.
وثــأرت جابر المصنفة
ال ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ع ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــا م ــن
خـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ل ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي
دورة تـ ـ ـش ـ ــار لـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــون
األم ـي ــرك ـي ــة ل ـه ــذا ال ـعــام
ضــد بنسيتش بالذات
بمجموعتين لمجموعة
 6-1و 5 7-و.6-4
وه ــذا الـلـقــب الثاني
ل ـجــابــر هـ ــذا الـ ـع ــام بعد
فـ ـ ــوزهـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــدورة م ــدري ــد
ً
ويأتي تعويضا لخروجها
ا ل ـم ـخ ـي ــب مـ ــن دورة روالن
جابر ترفع درع البطولة
جاروس من الدور األول.

ليديكي تفوز بـ  400م حرة ...ودريسل يحقق لقبه الـ14
استعادت السباحة األميركية
كايتي ليديكي لقبها العالمي في
سـبــاق  400م حــرة بعد إحــرازهــا
السبت المركز األول في مونديال
 2022المقام في العاصمة المجرية
بوادبست ،بينما حقق مواطنها
كــاي ـل ـيــب دريـ ـس ــل ل ـق ـبــه الـعــالـمــي
الرابع عشر.
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ع ـ ـج ـ ـلـ ــة م ـ ــون ـ ــدي ـ ــال
السباحة إلى الــدوران بعد توقف
دام ثــاثــة أع ـ ــوام وت ـح ــدي ـ ًـدا منذ
الـنـسـخــة األخ ـي ــرة ع ــام  2019في
غوانغجو الكورية الجنوبية ،على
أن يستمر العرس العالمي حتى 3
يوليو المقبل.
وعـلــى غ ــرار بــاقــي الــريــاضــات،
ّ
تسببت جائحة «كــوفـيــد  »19في
اض ـ ـطـ ــراب ك ـب ـيــر ع ـل ــى روزن ــام ــة
م ـن ــاف ـس ــات ال ـس ـب ــاح ــة دفـ ــع ق ــادة
االتـحــاد الــدولــي (فينا) إلــى إلغاء

العديد من المسابقات والبطوالت
ال ـعــال ـم ـيــة ف ــي األع ـ ـ ــوام األخـ ـي ــرة،
ليستقر بــه الـمـطــاف فــي النهاية
بإجراء نسخة كل عام حتى دورة
األلـ ـع ــاب األول ـم ـب ـيــة ال ـم ـق ــررة في
باريس عام .2024
في بودابست ،حققت ليديكي
الذهبية رقــم  16لها فــي بطوالت
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،بـ ـع ــد أن حـ ـقـ ـق ــت زم ــن
 3:58.15دق ــائ ــق أم ـ ــام ال ـك ـنــديــة
سامر ماكينتوش ابنة الـً 15
عاما
( 3:59.39د) ومواطنتها ليا سميث
( 4:08.08د).
وف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـس ــاف ــة ذات ـ ـه ـ ــا ل ــدى
ال ــرج ــال ،ك ــان ال ـف ــوز م ــن نصيب
األسـ ـت ــرال ــي إل ـي ـي ــاه ويـنـيًـنـغـتــون
بزمن  3:41.22دقائق محققا أفضل
توقيت في هذه المسافة في بطولة
العالم منذ عقد من الزمن.
وحل وينينغتون أمام األلماني

لـ ــو كـ ــاس م ــار تـ ـن ــز ( 3:42.85د)
والـ ـب ــرازيـ ـل ــي غ ـي ـل ـيــرمــي كــوسـتــا
( 3:43.31د).

 14ذهبية لدريسل
واح ـت ـفــظ الـمـنـتـخــب األمـيــركــي
لـ ـل ــرج ــال ب ـل ـق ــب سـ ـب ــاق ال ـت ـتــابــع
أرب ـ ــع م ـ ــرات  100م بـتـفــوقــه على
المنتخبين األسترالي واإليطالي
ً
تواليا.
وأن ـ ـهـ ــى الـ ـف ــري ــق الـ ـم ــؤل ــف مــن
دري ـس ــل ،ورايـ ــن هـيـلــد ،وجــاسـتــن
ريـ ــس وب ــروك ــس ك ـ ــوري ال ـس ـبــاق
بزمن  3:09.34دقائق أمام أستراليا
( 3:10.80د) وإيطاليا ( 3:10.95د).
وحدهما دريسل وكــوري بقيا
من الفريق الذي حقق الذهبية في
طوكيو الصيف الفائت.
وه ــذه الــذهـبـيــة الــرابـعــة عشرة

لدريسل في بطولة العالم ،وسيكون
ً
مرشحا في بودابست للدفاع عن
ألقابه في  50م و 100م حرة و 50م
و 100م فراشة.
وفي السباق ذاته لدى السيدات،
كان اللقب من نصيب أستراليا أمام
كندا والواليات المتحدة.
وتقدمت أستراليا ( 3:30.95د)
بأكثر من ثانية أمام كندا (3:32.15
د) التي واجهت منافسة قوية من
األميركيات ( 3:32.58د).
وحدها ميغ هاريس بقيت من
الفريق األسترالي الذي حقق الرقم
الـقـيــاســي الـعــالـمــي فــي أولـمـبـيــاد
طوكيو.

ثاني أفضل رقم في التاريخ
وأح ــرز الفرنسي الـشــاب ليون
مارشان (ً 20
عاما) ذهبية سباق

جانب من منافسات سباق 400م سيدات
ً
 400م م ـت ـن ــو ع ــة م ـح ـق ــق ــا ثــا نــي
أفـضــل توقيت فــي الـتــاريــخ بزمن
 4:04.28د ق ـ ــا ئ ـ ــق ،خـ ـل ــف ا ل ــر ق ــم
القياسي المسجل باسم األسطورة

األمـيــركـيــة مايكل فيلبس والــذي
كان حققه في أولمبياد بكين 2008
( 4:03.87د).
وت ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي عـ ـل ــى

األم ـي ــرك ـي ـي ــن كـ ــارسـ ــون فــوس ـتــر
( 4:06.56د) وتشايس كاليز بطل
أولمبياد طوكيو ( 4:07.47د).
ف ــي ال ـس ـبــاحــة ال ـف ـن ـيــة ،حققت

الـيــابــانـيــة يــوكـيــو أون ــوي ذهبية
الفردي الفني أمام االوكرانية مارتا
فـيـيــديـنــا والـيــونــانـيــة إفانغيليا
بالتانيوتي.
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

هل تتكرر
ديوانيات االثنين؟

أ .د .غانم النجار

ً
ستبقى الـكــويــت ب ـلــدا ل ــأزم ــات ،حـيــث وصـفـتـهــا بـ ـ «سـيــاســة
األزمـ ــة» ،فــي دراس ــة ســابـقــة ل ــي .ف ــاألزم ــات مـغــروســة فــي طبيعة
النظام السياسي ،عبر التاريخ .وهي أزمة موجودة داخل األسرة
الحاكمة من جانب ،كما أنها موجودة في العالقة بين السلطة
والفعاليات السياسية.
ويعود مسلسل تكرار األزمات إلى االختالل الفادح في ميزان
القوى ،بالذات بعد  ،١٩٥٢والذي تملك السلطة ما يزيد على ٪٩٠
منه ،أما الباقي فيتوزع بين كتل سياسية واجتماعية واقتصادية
وبعض األفراد ،وقد زاد الثقل النوعي لألفراد مع أدوات التواصل
االجتماعي ،إال أنها تبقى محفزة فقط .أما النقطة الفارقة فهي
أن القوى اإلصالحية تــزداد قوتها النوعية وتأثيرها كلما زاد
دعمها الشعبي.
نحن هذه األيام على موعد مع حراك احتجاجي جديد ،كانت
آخر تجلياته اعتصام النواب بمجلس األمــة ،وهو حراك سلمي
مستحق ومشروع ،حيث لم تعد هناك الكثير من األدوات المؤثرة
ً
المتاحة لالستخدام .وانطلقت بالتبعية ،وتأسيا بدواوين االثنين،
كما يبدو ،الدعوة إلى االعتصام بديوانيات بعض النواب ،ومن
ً
المتوقع أن تشهد هذه التجمعات زخما ،فحالة اإلحباط بين الناس
كبيرة .وال أعرف إن كانت ستسهم في الخروج من حالة االنسداد
السياسي الذي تعيشه البالد منذ فترة.
األزمات السياسية منذ صدور الدستور ،تقدر بالعشرات ،وهي
تختلف في أحجامها وتأثيرها ،وبعضها يأتي كنتيجة الحتجاج
ً
سياسي أو العكس ،بعضها ذو بعد استراتيجي ،كبير عدديا،
وبعضها محدود .بعضها كان له تأثير مباشر في تحريك مياه
راكدة ،والبعض طواه الزمن دون تأثير.
كانت دواوين االثنين ،واسمها الرسمي «الحركة الدستورية»،
ال ـتــي ظ ـهــرت أواخـ ــر  ١٩٨٩وح ـتــى مـنـتـصــف  ١٩٩٠أح ــد نـمــاذج
االحتجاج االستراتيجية ،حتى أن البعض استدعاها كمشروعية
للحراك الحالي .إال أنني أتصور ،وبحكم عالقتي المباشرة بذلك
الحراك ،أن الشبه قد يكون بــاألداة فقط .بل إنه من المفترض أن
ً
يكون الحراك الحالي ،أكثر قدرة وتأثيرا ،من الحالة الصعبة التي
كانت فيها «الحركة الدستورية».
ً
مضى على دواوين االثنين قرابة  ٣٣عاما ،وبالتالي فإن أغلبية
الشعب الكويتي ال يذكر منها إال االسم ،وقد اتضح ذلك من طريقة
ً
تداولها مؤخرا ،ما يقتضي تناولها بشيء من التفصيل ،ولذلك
فللحديث بقية.

العظمى
الصغرى
أعلى مد

03:13
04:49
11:49
03:23
06:50
08:23

أدنى جزر

التوت يقوي الذاكرة ويخفض الكولسترول
يصبح الميل الطبيعي لنسيان األشياء
أكثر انتشارا مع تقدمنا في العمر .عندما
يتعلق األمــر بالشيخوخة الصحية ،فإن
رعاية صحة دماغك بشكل استباقي أمر
مهم سواء كان عمرك  20أو  80عاما ،ويؤثر
النظام الغذائي بشكل كبير على النتائج

طلب يد صديقته بميكروفون «السوق»

الـمـعــرفـيــة ،وفـقــا لـمــا نـشــره مــوقــع Mind
.Your Body Green
ف ــي ح ـيــن أنـ ــه م ــن ال ـم ـع ــروف ج ـي ــدا أن
الفواكه الغنية بالبوليفينول ،مثل التوت،
تتميز بخصائص تمنح حماية األعصاب،
ك ـش ـفــت دراس ـ ـ ــة جـ ــديـ ــدة ،ن ـش ــره ــا مــوقــع

صندوق الدفع في المتجر الواقع
بمدينة مـيــرا ،ب ــادر سالفاتوري
كوستاريلي فتاة أحالمه بالقول:
ً
«حبيبتي ،أريــد أن أسألك شيئا،
في حضور الجميع».
وأظ ـهــر مـقـطــع فـيــديــو نشرته
صحيفة «كورييريه دل فينيتو»،
على موقعها اإللكتروني ،الشاب
وهــو يـقــول «أحـبــك ،أنــت حياتي،
أريد أن أسألك ،هل تتزوجينني؟».

ُ
ثم تسمع في المقطع أصوات
التصفيق من خارج إطار الصورة،
فيما يظهر على الشاشة جناح
منتجات التنظيف ،حيث كــادت
الشابة تيزيانا فاماو تنهار على
عربة التسوق التي تجرها ،ويبدو
الحبيبان بعد ذلك يتعانقان في
قسم األطعمة المجمدة ،وأخــرج
ً
ســال ـفــاتــوري خــاتـمــا وض ـعــه في
(أ ف ب)
إصبع تيزيانا.

 ،Frontiers in Nutritionونقلها موقع
«الـعــربـيــة ن ــت» أن مـكـمــات البوليفينول
هي أيضا طريقة فعالة لجني فوائد هذه
المغذيات النباتية لصحة الدماغ.
وأظهر المشاركون في الدراسة ،والذين
تلقوا مكمالت التوت البري ،تحسنا كبيرا
في الذاكرة العرضية البصرية ،أي القدرة
على تــذكــر تفاصيل مــا يـبــدو عليه شيء
ما ،عند مقارنتهم بالمجموعة الضابطة.
وترتبط الذاكرة العرضية أيضا بتذكر
تـفــاصـيــل ح ــدث وق ــع فــي وق ــت ســابــق من
ح ـيــاة الـ ـم ــرء ،سـ ــواء ي ــوم ال ــزف ــاف أو أول
م ــول ــود ،وت ـش ـيــر ال ـن ـتــائــج إل ــى أن ال ـتــوت
الـ ـ ـب ـ ــري ،وبـ ـشـ ـك ــل أكـ ـث ــر تـ ـح ــدي ــدا م ــرك ــب
البوليفينول ،يلعب دورا كبيرا في تعزيز
ال ــذاك ــرة والـحـفــاظ عليها فــي وق ــت الحــق
من الحياة.
وع ـ ـ ــاوة ع ـل ــى الـ ـت ــأثـ ـي ــرات اإلي ـجــاب ـيــة
للذاكرة ،أدت مكمالت التوت البري أيضا
إلى انخفاض كبير في نسبة الكولسترول
الـضــار  ،LDLوبالتالي يتم تعزيز ودعــم
صحة األوعية الدموية ،مما يزيد نتائج
تحسن األداء المعرفي.

ُ
ً
في وقت تستخدم الدببة القطبية ،غالبا ،كـ«شعار
ملصق» لتغير المناخ ،ألقت دراسة جديدة بظالل من
الشك على ما إذا كان ارتفاع درجات الحرارة سيقتل
ً
الحيوانات حقا.
واكتشف باحثون من جامعة واشنطن مجموعة
جديدة من الدببة القطبية تعيش في البحر الخالي
من الجليد في جنوب شرق غرينالند ،وتأتي متميزة
ً
وراثيا ومتكيفة بشكل فريد مع البيئة الخالية من
الجليد  -ويمكن أن تساعد فــي إلـقــاء الـضــوء على
مستقبل األنواع وسط ارتفاع درجات الحرارة.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

وقــالــت د .كريستين لـيــدر ،الـتــي ق ــادت الــدراســة
ونـشــرهــا مــوقــع «روس ـيــا ال ـيــوم» أم ــس ،إن «الــدبـبــة
القطبية مهددة بفقدان الجليد البحري بسبب تغير
الـمـنــاخ .تعطينا ه ــذه الـمـجـمــوعــة الـجــديــدة نظرة
ثاقبة حول كيفية استمرار األنــواع في المستقبل.
لكنني ال أعتقد أن موطن األنهار الجليدية سيدعم
ً
أع ــدادا ضخمة من الدببة القطبية .ليس هناك ما
يكفي منها .ومــا زلـنــا نتوقع أن نــرى انخفاضات
كبيرة في الدببة القطبية عبر القطب الشمالي في
ظل تغير المناخ».

وفيات
صقر مبرك غنيم الحيص

 41ع ــام ــا ،ش ـي ــع ،سـ ـل ــوى ،ق ،5ش ـ ــارع ال ـم ـت ـن ـبــي ،م ،50ت:
50000636 ،99085363

يشهد واحــد مــن أكبر مـطــارات الـعــالــم ،مطار هيثرو
بلندن ،أزمة ،بسبب فشل كارثي بنظام األمتعة ،مما أدى
إلى تكدس الحقائب في منظر مروع.
وتــم إخـبــار القادمين مــن رحالتهم فــي مطار هيثرو
بأنهم قــد ال يحصلون على أمتعتهم لعدة أي ــام ،حيث
يستمر تراكم األمتعة الهائل بالمطار في النمو بسبب
«مشكلة في نظام األمتعة».
ُ
وت ـظ ـهــر ال ـص ــور ال ـمــذه ـلــة ،كـيــف يـتــم تـكــديــس مـئــات
الحقائب معا ،فيما وصفه المتفرجون بـ«سجادة األمتعة»،
بـعــد ســاعــات فـقــط مــن ادع ــاء الــرئـيــس التنفيذي لمطار
هيثرو أن المسافرين يعانون فقط من تأخيرات «طفيفة».
واعـتــذر الـمـســؤولــون للمسافرين ،الــذيــن قيل إنــه تم
تـحــذيــرهــم مــن أنــه قــد يستغرق يــومـيــن قـبــل حصولهم
على متعلقاتهم ،وألقي باللوم في التعطيل على «مشكلة
فنية» في نظام األمتعة ،والتي تقول إنــه تم حلها منذ
ذلك الحين.
يأتي ذلك في الوقت الذي اشتكى ركاب المطار أيضا
من طوابير طويلة وحافالت النقل المزدحمة ،وانتظار
طويل لالنتقال بين مباني الركاب.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ،في خبرها
الذي نقله موقع سكاي نيوز أمس األول ،أن هذه تعتبر
أحــدث حــاالت الفوضى في المطارات البريطانية ،التي
ابتليت بنقص الموظفين وطوابير طويلة مزعجة لعدة
أسابيع.
وه ـنــاك م ـخــاوف مــن أن األس ــوأ لــم ي ــأت بـعــد ،عندما
ينتهي الفصل الــدراســي لألطفال في الصيف ،وهــو ما
سيشهد ماليين العائالت التي تتطلع للسفر إلى الخارج
لقضاء العطالت.
وقـ ــال م ـت ـحــدث بــاســم م ـطــار ه ـي ـثــرو ل ــ«دي ـل ــي م ـيــل»:
«ب ــاألم ــس كــانــت ه ـنــاك مشكلة فـنـيــة فــي ن ـظــام األمـتـعــة
بالمبنى  ،2وتم حلها ،ويمكن للمسافرين اآلن تسجيل
الوصول كالمعتاد ،لكن عددا من الركاب الذين غادروا
المبنى باألمس ربما سافروا بدون أمتعتهم».

يومية سياسية مستقلة

أض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ت ـ ـ ـط ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــق بـ ــث
تسجيالت الفيديو القصيرة
«ت ـيــك ت ــوك» خــاصـيــة جــديــدة
لمساعدة المستخدمين الذين
أدمنوا مشاهدة الفيديوهات
ويجدون صعوبة في التوقف
ع ــن م ـش ــاه ــدة ال ـف ـيــديــوهــات
المتتالية.
ف ـب ـعــد أن أض ـ ــاف تـطـبـيــق
إنستغرام المنافس خاصية
«نـ ـه ــاي ــة م ـص ـط ـن ـع ــة» لــوقــف
ت ــدف ــق الـ ـمـ ـش ــارك ــات ل ـبــرهــة
م ــن ال ــوق ــت ،بـ ــدأ «ت ـي ــك ت ــوك»
ت ـش ـج ـيــع م ـس ـت ـخــدم ـيــه عـلــى
أخ ـ ـ ــذ اس ـ ـتـ ــراحـ ــة بـ ـع ــد ف ـت ــرة
زمنية محددة من المشاهدة
المتواصلة.
ويرى باحثون أن من بين
أس ـب ــاب شـعـبـيــة «ت ـي ــك ت ــوك»
الـ ــواس ـ ـعـ ــة ،بـ ـع ــض ال ـس ـم ــات
التي تعطي متابعته طبيعة
إدمــان ـيــة مـثــل الــواج ـهــة التي
تأخذ شكل آلة الفتح والعرض
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـتـ ــالـ ــي لـ ـلـ ـفـ ـي ــدي ــوه ــات
واستخدام الذكاء االصطناعي
لبث المقاطع التي تتفق مع
تفضيالت كل مستخدم.

في المقابل ،يرتبط إدمان
شبكات التواصل االجتماعي
بمجموعة من اآلثار الصحية
ال ـس ـل ـب ـيــة ،وأبـ ــرزهـ ــا إص ــاب ــة
المراهقين باالكتئاب.
وأعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة تـطـبـيــق
ً
تـيــك ت ــوك ال ـتــي تـتـيــح حــالـيــا
ل ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــي الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق
إمكانية تحديد المدة الزمنية
ال ـم ـن ــاس ـب ــة ل ـه ــم الس ـت ـخ ــدام
ً
ال ـت ـط ـب ـي ــق يـ ــوم ـ ـيـ ــا ،ع ــزم ـه ــا
إطالق خاصية جديدة تتيح
ل ـل ـم ـس ـت ـخــدم ت ـح ــدي ــد ال ـم ــدة
الزمنية التي يمكنه قضاءها
ف ـ ــي م ـ ـشـ ــاهـ ــدة فـ ـي ــدي ــوه ــات
التطبيق بالمرة الواحدة.
(د ب أ)

الدببة القطبية تتكيف مع تغير المناخ

أزمة حقائب في هيثرو

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

شاشة استراحة على «تيك توك»
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28
ً
 05:08صب ــاحـ ـ ــا
 03:24م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 10:14صب ــاحـ ـ ــا
 11:14م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءً

لــم يـخـتــر رج ــل إيـطــالــي قــارب
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــدول ،الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـش ـت ـه ــر بــه
ال ـب ـنــدق ـيــة ،لـيـطـلــب ي ــد حبيبته
لـلــزواج بطريقة رومانسية ،كما
ً
يفعل كثر غيره ،بل اعتمد أسلوبا
آخ ـ ـ ــر ،إذ تـ ـق ــدم إل ـي ـه ــا ب ـعــرضــه
مستخدما ميكروفون أحد متاجر
السوبرماركت بالقرب من مدينة
العشاق.
ف ـ ـبـ ــواس ـ ـطـ ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــذيـ ـ ــاع ع ـن ــد

ّ
وضاح

اعـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــام أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ـ ــف ال يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزال
يـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ــخ فـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــد ع ـ ـج ـ ـيـ ــب
ْ
ي ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــق فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ــم وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدال
وا ل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــب  -بـ ـ ــا ل ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا يـ ـ ــه  -تـ ـسـ ـتـ ـجـ ـي ــب
وب ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـنـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــور ال اشـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــدال
يـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـ ـم ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراي ال ـ ـم ـ ـص ـ ـيـ ــب
ـال لـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال
ي ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـش ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــوم م ـ ـ ـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
قـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل شـ ـ ـ ـم ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــق فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــره تـ ـغـ ـي ــب
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــوس الـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــال
«ت ـ ـ ـع ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــم» فـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاوي وم ـ ـ ـ ـ ــا تـ ـخـ ـي ــب

الطقس والبحر

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

اعتصام
في بيت ّ
األمة

محمد سرور مبارك علي بخش

 73عاما ،شيع ،الرجال :العمرية ،ق ،2ش ،5م ،1النساء :صباح
السالم ،ق ،5ش ،1ج ،12م ،23ت95597336 ،65566649 :

سعود ماضي سعود عبدالله أبوالروس

 31عاما ،شيع ،ت60600200 ،50507505 ،96065444 :

مريم حسين غلوم دشتي

 88عاما ،شيعت ،الــرجــال :حسينية سيد علي الموسوي،
بنيد الـقــار ،النساء :حسينية سيد علي الـمــوســوي ،بنيد
القار( ،عصرا فقط) ،ت99818600 ،99702701 ،97829987 :

هند سليمان أحمد المضف

أرملة خالد عبدالله المحري
 72عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت99445777 :

عنود سليمان محمد السليمان

 65عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :حسينية بوحمد ،الدعية ،ق،2
النساء :الدعية ،ق ،4شــارع المتوكل ،م( ،7عصرا فقط) ،ت:
99884914

عثمان محمد إبراهيم التويجري

 69عاما ،شيع ،الــرجــال :ديــوان التويجري ،العديلية ،ق،1
شارع عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد( ،العزاء اليوم فقط)،
الـنـســاء :ال ـعــدان ،ق ،2ش ،55م( ،26ال ـعــزاء الـيــوم فـقــط) ،ت:
99021605 ،98899744 ،50505059

محمد ماطر مبارك العازمي

 73عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،مقبرة صبحان ،ت:
99002909 ،50949993

عبدالمطلب حسين علي الشواف

 54عاما ،شيع ،ديوان الشواف ،الدسمة ،ق ،3ش ،32م ،2ت:
97343211 ،95599955 ،99708201

اإلعالنات:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٠٠ :فاكس22252537 :
البريد اإللكترونيads@aljarida.com :

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :

