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مارغوت روبي تكشف
عن كواليس «»BARBIE

ص 13

ولي العهد يشيد بإيجابية
لبنان تجاه المبادرة الكويتية

عون تلقى دعوة من األمير لزيارة البالد وجدد
التزامه باتخاذ إجراءات تعزز التعاون مع الخليج

محليات

«الصحة» :متابعة
ً
«كورونا» عبر «مناعة» بدال
من «شلونك»

٠٣

اقتصاد

الناصر :ما يمس لبنان يمس الكويت والظروف تستوجب تعزيز العمل العربي
وجه سمو ولي العهد الشيخ
مشعل األحمد رسالة خطية إلى
الرئيس اللبناني العماد ميشال
ع ــون تتعلق بتوطيد وتعزيز
العالقات األخوية المتينة بين
البلدين وشعبيهما الشقيقين،
قام بتسليمها وزير الخارجية
الشيخ الدكتور أحمد الناصر
أمس خالل لقائه عون بالقصر
ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــي قـ ـبـ ـي ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
ال ـت ـش ــاوري لـ ـ ــوزراء الـخــارجـيــة
العرب الذي انعقد في بيروت.
ونـقــل بـيــان رئــاســي لبناني
عــن سـمــو ول ــي العهد 02

البنوك الرقمية ...شركات
مساهمة عامة تطرح
لالكتتاب العام

٠٨

ً
الرئيس اللبناني مستقبال الناصر في بعبدا أمس (داالتي ونهرا)

ً ً
بري يطلب حضورا عربيا في «التنقيب عن النفط»
طـلــب رئـيــس مجلس ال ـنــواب اللبناني نبيه ب ــري ،أمــس،
ً
ً
حضورا عربيا في ملف التنقيب عن النفط والغاز ،في وقت
يخوض لبنان مفاوضات شاقة لترسيم الحدود البحرية مع
إسرائيل بوساطة أميركية.
وقال بري ،خالل لقائه أمس وزراء الخارجية العرب بحضور
األمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط ،إن «لبنان لن
ينسى أشقاء ه العرب ،لكنه اآلن يطلب ويتوق إلــى أشقائه،

اقتصاد

ويتمنى حضورهم ،والدخول إلى صلب ما يشكو منه لبنان».
وأضــاف أن بــاده «تملك الثروة المائية والنفطية والغاز
ً
الموجودة في بحرنا ،وخصوصا عند حدودنا مع فلسطين
المحتلة ،حـيــث تـجــري مـفــاوضــات غـيــر مـبــاشــرة عـبــر األمــم
المتحدة والوسيط األميركي ،وهذه المحادثات تشهد حالة من
ً
التطور» ،الفتا إلى أن «لبنان زاخر وقادر على تقبل المشاريع
واالستثمار في مجال الكهرباء ،وإنشاء مصافي تكرير النفط».

«وزاري عربي» بال اختراقات في بيروت
وعبداللهيان يسابق العرب إلى دمشق
رغ ــم تــأك ـيــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـلـبـنــانــي ف ــي حـكــومــة
ّ
تصريف األعمال عبدالله بوحبيب ،أمس ،أن النقاشات
التي جرت خالل ّاالجتماع التشاوري لــوزراء الخارجية
ال ـع ــرب «ك ــان ــت بـ ــنـ ــاءة» ،ل ــم يـحـقــق االج ـت ـم ــاع خــروقــات

الجديدة
اإلدارة
مهام
أولى
«الشال»:
ً
الوعي بالمتغيرات المؤثرة علينا قسرا

نوعية لناحية تحسين الـعــا قــات الـعــربـيــة -اللبنانية،
وال لناحية إمكانية مشاركة سورية في القمة العربية
المقبلة بالجزائر ،وهو مطلب حمل لواءه في بيروت وزير
الخارجية الجزائري رمطان العمامرة.
02

تخصيص  9200م 2بالجليب
ألنشطة الجمعيات األهلية
●

ً
• ُّ
تضخمي سيكون وقعه السلبي كبيرا على النفط
لركود
العالم
ض
تعر
َّ
• َ
«منتدب هيئة االستثمار» توقع تراجع البورصات العالمية حتى نهاية العام الحالي

المطلوب أال يكون لدينا منهجان لنفس اإلدارة أحدهما يعي
المخاطر واآلخر أهدافه تناقض سالمة التعامل معها

سوق العمل والتعليم والسياسة اإلسكانية والتأمينات كلها لدينا
غير مستدامة ...ونحتاج عناصر إدارة للتغلب على التحديات

ً
• مع تقدير عالوة المخاطر بـ  30دوالرا يكون سعر البرميل في الظروف العادية 80

سيد القصاص

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والماء
والطاقة المتجددة ،عن توجه الوزارة إلى إعادة
مراجعة كشوف مكافأة األعمال الممتازة بعد أن
قدم عدد كبير من الموظفين شكاوى مستحقة،
بشأن وجود قصور إداري حول عملية الصرف.
وقالت المصادر إنه ً
بناء على تعليمات وزير
األشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة
المتجددة م .علي الموسى ،سيتم إعادة التدقيق
ومــراجـعــة كــل الـكـشــوف؛ إلن ـصــاف الموظفين
المستحقين.
اجتماع
عقد
ـدد
ـ
ص
ـ
ب
الموسى
أن
وأضــافــت
ٍ
ال ـي ــوم م ــع م ـســؤولــي ال ـ ـ ــوزارة؛ لـمـنــاقـشــة آلـيــة
ً
وإجراءات التدقيق على الكشوف؛ حرصا على
حصول كل المستحقين على حقوقهم كاملة،
مشيرة إلى أن الصرف لم يتم حتى اليوم ،لتأخر
بعض اإلجراءات اإلدارية بسبب إعادة مراجعة
الكشوف قبل اعتمادها.

قـ ـ ـ ــال ال ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون قـ ـ ـط ـ ــاع ال ـت ـخ ـط ـي ــط
وا لـ ـتـ ـط ــو ي ــر اإلداري ب ـ ـ ــوزارة
الشؤون االجتماعية عبدالعزيز
ً
سـ ـ ـ ـ ــاري ،إن ـ ـ ــه ي ـ ـجـ ــري ح ــالـ ـي ــا
الـتـنـسـيــق م ــع ب ـلــديــة الـكــويــت
ّ
ل ـت ـس ــل ــم  8قـ ـس ــائ ــم ب ـم ـســاحــة
 9200متر مربع بمنطقة جليب
الـشـيــوخّ ،
خصصها المجلس
البلدي ،لخدمة أنشطة 02

َّ
حذر رئيس وكالة الفضاء والطيران األميركية
(نـ ــاسـ ــا) ب ـي ــل ن ـي ـل ـس ــون ،م ــن ب ــرن ــام ــج ال ـف ـضــاء
ً
ً
ً
الصيني ،الذي اعتبره برنامجا عسكريا ،مشيرا
إلــى «سـبــاق جــديــد إلــى الـفـضــاء ،هــذه الـمــرة مع
الصين».
وقال نيلسون ،في تصريحات لصحيفة «بيلد»
األلمانية أمــس« :يجب أن يساورنا قلق شديد
من أن تهبط الصين على سطح القمر ،وتقول:
ً
هــذا لنا اآلن ،وأنتم ستبقون خــارجــه» ،مضيفا
أنه على عكس برنامج «أرتميس» األميركي ،ال
يرغب الصينيون في مشاركة نتائج أبحاثهم
واستخدام القمر على نحو مشترك.
وتعمل بكين على إرســال روادهــا إلى القمر،
الذي هبطت على سطحه عدة مرات باستخدام
ً
روبــوتــات بحثية ،فضال عن نجاحها 02

أعالم صينية في هونغ كونغ بمناسبة ذكرى استعادتها من بريطانيا (أ ف ب)

٠٩

Safari

جورج عاطف

ِّ
رئيس وكالة «ناسا» يحذر
من «احتالل» الصين للقمر

«الكهرباء» تعيد مراجعة
كشوف «الممتازة»
●

١٠

«البورصة» توفر  3شركات
لخدمة النظام اآللي لعمل
صانع السوق

السحر بين أحضان
عروس «األلب» وحاضرة
التألق ...سويسرا

14

دوليات

كيسنجر يرسم ثالثة
سيناريوهات لنهاية حرب
أوكرانيا

17

رياضة

ً
إيران :انقسامات بسبب حملة تطهير «الحرس» وخامنئي يأمر باعتقال  49ضابطا
●

طهران  -فرزاد قاسمي

أكــد مصدر فــي مكتب المرشد اإليــرانــي علي
خامنئي ،أن حملة «تنظيف» األ ج ـهــزة األمنية
الـتــابـعــة لـلـحــرس ال ـث ــوري مــن ع ـمــاء إســرائـيــل،
وصلت إلى أوجها ،بعد أن أمر خامنئي ،مساء
أم ــس األول ،بــاعـتـقــال  49مــن كـبــار ضـبــاط هــذه

األجهزة دفعة واحــدة ،بسبب معارضتهم إقالة
ح ـس ـيــن ط ــائ ــب م ــن قـ ـي ــادة ج ـه ــاز اس ـت ـخ ـبــارات
«الحرس».
وقال المصدر إن هؤالء كانوا قد شاركوا في
أحد االجتماعات الخاصة ،وأبدوا استياءهم من
قرار إقالة طائب ،واإلقاالت األخرى التي شملت
ق ـي ــادات أج ـه ــزة أمـنـيــة ف ــي «الـ ـح ــرس» ،حـتــى أن

ّ
بعضهم وقعوا عريضة تطالب خامنئي بإعادة
النظر فــي ق ــرارات ــه ،مـهــدديــن بتقديم استقاالت
ُّ
جماعية وعلنية إذا لم تتخذ إجــراء ات إلصالح
الضرر الذي لحق بسمعة أجهزة «الحرس».
وأض ــاف أن الموقعين رفـضــوا مـشــروع دمج
األجهزة االستخباراتية للنظام في جهاز واحد،
مهددين بإفشاء معلومات عن الذين خربوا جهاز

استخبارات «الحرس» ورفعوا تقارير كاذبة عن
طائب.
ً
وأشار إلى أن خامئني أمر أيضا بنقل طائب
من بيته ،الذي يقيم فيه تحت اإلقامة الجبرية،
إلى إحدى البيوت اآلمنة ألجهزة االستخبارات
بمنطقة «الشهيد العراقي» شمال شرق طهران.
ً
وذكــر أن ثالثين ضابطا آخــريــن من 02

باق في منصبه
مالديني ٍ
مع ميالن موسمين
إضافيين
19

ةديرجلا

•
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األمير يهنئ بوروندي ورواندا

ولي العهد يبعث برسالة إلى خادم الحرمين

ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
ب ـب ــرق ـي ــة ت ـه ـن ـئــة إل ـ ــى الــرئ ـيــس
إيـفــاريـســت نــدايـشـيـمــي رئيس
جمهورية بــورونــدي الصديقة
ع ـبــر فـيـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
ً
ل ـ ـ ـبـ ـ ــاده ،م ـت ـم ـن ـي ــا ل ـ ــه م ــوف ــور
الصحة والعافية ولبوروندي
وشـعـبـهــا ال ـصــديــق ك ــل الـتـقــدم
واالزدهار.
وبعث صاحب السمو أيضا
ببرقية تهنئة إلى الرئيس بول
كاغامي رئيس جمهورية رواندا
الـ ـص ــديـ ـق ــة عـ ـب ــر ف ـي ـه ــا س ـم ــوه
ع ــن خــالــص تـهــانـيــه بمناسبة
العيد الوطني لـبــاده ،متمنيا
ل ــه م ــوف ــور ال ـص ـح ــة وال ـعــاف ـيــة
ولرواندا وشعبها الصديق كل
التقدم واالزدهار.

سموه يهنئ بوروندي ورواندا بالعيد الوطني
بعث سمو ولي العهد الشيخ
مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى
الــرئـيــس إيـفــاريـســت ندايشيمي
رئ ـ ـيـ ــس جـ ـمـ ـه ــوري ــة ب ـ ــورون ـ ــدي
الصديقة ،ضمنها سموه خالص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
ً
ل ـب ــاده ،راج ـي ــا لــه واف ــر الصحة
والعافية.
وبـ ـع ــث ول ـ ــي ال ـع ـه ــد ب ـبــرق ـيــة
تهنئة إلى الرئيس بول كاغامي
رئيس جمهورية رواندا الصديقة،
ضمنها سـمــوه خــا لــص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالده،
ً
راجيا له وافر الصحة والعافية.
ّ
في مجال آخــر ،سلم سفير دولة
ال ـكــويــت ل ــدى الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
الـسـعــوديــة الشيخ علي الخالد،
رسالة خطية من سمو ولي العهد
الـشـيــخ مـشـعــل األح ـم ــد موجهة

ل ــى خـ ــادم ال ـحــرم ـيــن الـشــريـفـيــن
الملك سلمان بــن عبدالعزيز آل
ّ
سعود تتعلق بالعالقات الثنائية
األخ ـ ــوي ـ ــة ال ـم ـت ـي ـن ــة وال ــوطـ ـي ــدة
الـتــي تــربــط الـبـلــديــن والشعبين
ال ـ ـش ـ ـق ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــن وسـ ـ ـب ـ ــل دعـ ـمـ ـه ــا
وتعزيزها في مختلف المجاالت
وعلى الصعد كافة.
ّ
ت ـس ــل ــم ال ــرس ــال ــة ن ــائ ــب وزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،ول ـي ــد
ال ـ ـخـ ــري ـ ـجـ ــي ،نـ ـي ــاب ــة ع ـ ــن وزي ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــر ف ـي ـص ــل بــن
فرحان.
وجـ ـ ـ ــرى خـ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء بـحــث
العالقات الثنائية بين البلدين
الشقيقين وسـبــل تـعــزيــزهــا في
شتى المجاالت ،إضافة إلى تبادل
وجهات النظر حيال القضايا ذات
االهتمام المشترك.

فـ ــاز س ـف ـيــر ال ـك ــوي ــت لــدى
قبرص وليد الكندري بجائزة
ال ـش ـخ ـص ـيــة الــدب ـلــومــاس ـيــة
األبرز في قبرص لعام .2022
وذك ـ ــرت سـ ـف ــارة ال ـكــويــت
لـ ـ ـ ـ ــدى ق ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرص ،فـ ـ ـ ــي بـ ـي ــان
أ م ـ ـ ـ ــس األول ،أن اإل ع ـ ـ ـ ــان
ع ـ ــن ال ـ ـف ـ ــوز ج ـ ـ ــاء ف ـ ــي ح ـفــل
نـ ـظـ ـمـ ـت ــه غـ ـ ــرفـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة
وال ـص ـن ــاع ــة ،ب ــال ـت ـع ــاون مع
وزارة الخارجية القبرصية
فــي القصر الــرئــاســي ،مبينة
أن ال ـح ـفــل ح ـضــرتــه رئـيـســة
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ورئ ـي ـس ــة
الـجـمـهــوريــة بــاإلنــابــة أنيتا
ديـمـيـتــريــو ،وع ــدد كـبـيــر من
الـ ـ ـ ــوزراء ورؤس ـ ـ ــاء الـبـعـثــات
الدبلوماسية.

الفهد :اإلفصاح اإللكتروني لتسهيل إجراءات المسافرين
●

محمد الشرهان

أعلن المدير العام لإلدارة العامة
للجمارك سليمان الفهد ،استمرار
اإلدارة في اتخاذ جميع االستعدادات
ل ـت ـس ـه ـي ــل إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـس ــاف ــري ــن
القادمين والمغادرين إلــى الكويت
ً
ً
عبر المنافذ الـحــدوديــة بــرا وبحرا
ً
وجـ ــوا خ ــال إجـ ــازة عـيــد األضـحــى
الـمـبــارك ،ومــوســم اإلجـ ــازات بشكل
عــام ،وتمثل الخدمات اإللكترونية
واحدة من ركائز النماذج التشغيلية
الـمـتــوافــرة لـلـمـســافــريــن ،بـمــا يتيح

ق ـ ـنـ ــاة مـ ــرنـ ــة ومـ ـيـ ـس ــرة ف ـ ــي إنـ ـه ــاء
اإلجراءات الجمركية.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـفـ ـه ــد أن اإلف ـ ـصـ ــاح
اإلل ـك ـت ــرون ــي ي ـع ــد إحـ ـ ــدى ال ــرك ــائ ــز
ال ـ ـم ـ ـسـ ــانـ ــدة ل ـت ـس ـه ـي ــل إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ً
ً
ال ـم ـس ــاف ــري ــن وال ـم ـف ـع ــل آلـ ـي ــا وف ـق ــا
ل ـل ـقــانــون رقـ ــم ( )106ل ـس ـنــة 2013
بشأن غسل األموال وتمويل اإلرهاب
والئ ـح ـت ــه ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،وال ـم ـت ــواف ــر
ً
إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــا بـ ـك ــل سـ ـه ــول ــة وي ـس ــر
ل ـل ـم ـس ــاف ــري ــن ،ب ـح ـي ــث ي ـت ــم إن ـج ــاز
ً
اإلفصاح إلكترونيا ودون الحاجة
إلى المعامالت الورقية بشكل مسبق

قبل الوصول ،بما يختصر الوقت،
ويعزز اإلجراءات األمنية.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن اإلقـ ـ ـ ـ ـ ــرار غ ـيــر
الـ ـصـ ـحـ ـي ــح س ـ ـي ـ ــؤدي ال ـ ـ ــى اتـ ـخ ــاذ
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة م ـ ــن ق ـبــل
السلطات الجمركية.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ـ ــه تـ ـ ـ ــم وضـ ـ ـ ـ ــع ك ــل
اإلرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات بـ ـجـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـق ـ ـنـ ــوات
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ،وك ـ ــذل ـ ــك الـ ـم ــواق ــع
ال ـ ـم ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال لـ ــوحـ ــات
إرشادية ،لتسهيل االمتثال وااللتزام
مـ ــن ج ـم ـي ــع الـ ـمـ ـس ــاف ــري ــن ،وط ــال ــب
جـمـيــع الـمـســافــريــن مــن وإل ــى دولــة

الكويت بـضــرورة االل ـتــزام والتقيد
بـ ــاإلجـ ــراءات ال ـج ـمــرك ـيــة الـمـعـمــول
بـهــا ،لـضـمــان الـعـبــور بـكــل سالسة
لـلـخــط الـجـمــركــي ،والـتـمـتــع برحلة
سفر آمنة ،ويتعين على كل شخص
يدخل البالد أو يغادرها عبر منافذ
دو ل ــة الكويت المختلفة أن يفصح
للسلطات الجمركية عما بحوزته من
عمالت أو أدوات مالية قابلة للتداول
تفوق قيمتها ( )3000دينار ،أو ما
يعادلها بأي من العمالت األجنبية.

«الكويتية لإلغاثة» توزع  50عربة
نقل صغيرة على األسر الفقيرة بتعز
وزعت الجمعية الكويتية لإلغاثة  50عربة
نقل صغيرة «تكتك» على األسر الفقيرة في
مدينة «المخأ» بمحافظة «تعز» ،غربي اليمن،
كآخر مراحل مشروع يشمل توزيع  150عربة
في  3محافظات يمنية ضمن حملة «الكويت
بجانبكم».
وقــال مدير «جمعية الحكمة  -فــرع تعز»
عبدالرحمن شمسان ،لـ «كونا» ،أمس األول،
إن ه ــذا ال ـم ـش ــروع ال ـح ـيــوي ال ـم ـهــم يـهــدف
إلى انتشال  50أســرة من الحاجة والبطالة
ً
ً
ل ـت ـص ـبــح أسـ ـ ــرا م ـن ـت ـجــة ،م ـض ـي ـفــا أن ه ــذا

سيرو :الكويت شريك مهم وندعم اإلعفاء من«شنغن»
خالل حفل انتقال رئاسة االتحاد األوروبي من فرنسا إلى تشيكيا
●

ربيع كالس

أعـ ـل ــن س ـف ـي ــر ت ـش ـي ـك ـيــا ل ـ ــدى ال ـب ــاد
ي ــاروس ــاف س ـيــرو ،أن ب ــاده والـكــويــت
ً
ت ـت ـم ـت ـع ــان ت ــاريـ ـخـ ـي ــا بـ ـع ــاق ــات وديـ ــة
وعميقة منذ أن أصبحت الكويت دولة
ً
مستقلة عام  ،1961واصفا إياها بأنها
ً
شريك سياسي مهم في المنطقة ،مشددا
عـلــى دع ــم التشيك «اق ـت ــراح المفوضية
األوروبـ ـي ــة مـنــح إع ـف ــاء الـكــويـتـيـيــن من
تأشيرة الشنغن».
ج ــاء ذل ــك خ ــال كلمة ألـقــاهــا سـيــرو،
فــي مــؤتـمــر صـحــافــي ع ـقــده فــي سـفــارة
ب ـ ــاده ب ـم ـنــاس ـبــة ن ـقــل رئ ــاس ــة مـجـلــس
االتحاد األوروبي من فرنسا إلى تشيكيا،
ب ـم ـشــاركــة س ـف ـيــر االتـ ـح ــاد كــريـسـتـيــان
تــودور ،وسفيرة فرنسا كلير لو فليشر
مـمـثـلــة ع ــن ال ــرئ ــاس ــة الـمـنـتـهـيــة مــدتـهــا
لمجلس االتحاد ،وعدد كبير من السفراء
األوروبيين والغربيين المعتمدين في
الكويت ،حيث أخذ الحديث عن االعفاء
مــن اص ــدار تــأشـيــرات «شـنـغــن» ،وكــذلــك
االعفاء من التأشيرات السياحية الحيز
األكبر.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،قـ ــال سـ ـي ــرو ،إن
«الــرئــاســة التشيكية تدعم بشكل كامل
توثيق التعاون بين االتحاد األوروبــي
والـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ودول مـ ـجـ ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
الخليجي األخرى ،كما أن الديناميكيات
اإليجابية في دول المجلس ّ
تقدم فرصة
إلق ــام ــة ع ــاق ــات مــؤس ـس ـيــة أوث ـ ــق بـيــن
االتحاد ودول المجلس».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن «ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــم الـ ـث ــاب ــت

ل ـت ـعــزيــز ال ـع ــاق ــات م ــع ال ـك ــوي ــت ودول
مـجـلــس ال ـت ـع ــاون ،عـلــى رأس أول ــوي ــات
الـ ــرئـ ــاسـ ــة ال ـت ـش ـي ـك ـي ــة ،ون ـ ـحـ ــن ن ــدع ــم
اقـ ـت ــراح ال ـم ـفــوض ـيــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة بـمـنــح
إعـفــاء مــن تأشيرة الشنغن للمواطنين
الكويتيين والقطريين ،وهذا سيساعد
ف ــي ت ـعــزيــز ال ـع ــاق ــات ب ـيــن ال ـش ـع ــوب»،
ً
مــؤكــدا أن «مجلس االتـحــاد اعتمد قبل
يومين تفويض الــرئــاســة مــن أجــل عقد
المفاوضات مع البرلمان األوروبي فيما
يتعلق بتحرير تأشيرات شنغن قصيرة
اإلقامة لمواطني الكويت وقطر ،وهذه
خطوة مهمة ضمن االجراءات التشريعية
لالتحاد».
وقال سيرو« :كانت تشيكوسلوفاكيا
السابقة (تشيكيا الحديثة) من أوليات
الــدول األوروبـيــة التي فتحت سفارتها
ب ــال ـك ــوي ــت ف ــي عـ ــام  ،1963ومـ ـن ــذ ذل ــك
ال ـح ـيــن ،ازده ـ ــرت ال ـعــاقــات السياسية
واالق ـت ـصــاديــة والـثـقــافـيــة بـيــن البلدين
ً
ب ـش ـكــل م ـ ـطـ ــرد» ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ـ ــه «ف ــي
الـعــام المقبل سنحيي الــذكــرى الستين
لتأسيس ا لـعــا قــات الدبلوماسية بين
بلدينا».
وتابع أن «التشيك تفخر بأنها تمكنت
مــن المساهمة فــي تحرير الكويت عام
 1991مــن خــال نشر وحــدة خاصة من
الجيش (التشيكوسلوفاكي) في عمليات
قتالية بهدف حماية قوات التحالف من
الهجمات الكيماوية للجيش العراقي
المنسحب».
وأكــد أنــه «بالنسبة لتشيكيا وكذلك
بــالـنـسـبــة لــات ـحــاد األوروب ـ ـ ــي بــأكـمـلــه،

ولي العهد يشيد بإيجابية لبنان...
إشارته في رسالته إلى «التعاطي اإليجابي من قبل الجمهورية
اللبنانية مع المبادرة الكويتية ،التي سعت لرأب الصدع وعودة
ال ـعــاقــات الـخـلـيـجـيــة-الـلـبـنــانـيــة وإع ـ ــادة ب ـنــاء ج ـســور الـثـقــة مع
الجمهورية اللبنانية».
وقــال البيان إن عــون تلقى دعــوة من سمو أمير البالد الشيخ
ً
نواف األحمد لزيارة الكويت ،وأعرب عن تطلعه إلى تحقيقها قريبا،
ً
مبينا أن سمو ولي العهد أشاد في رسالته بـ «الروابط التاريخية
التي تجمع البلدين الشقيقين» ،مع إعرابه عن التطلع المشترك
لتعزيزها واالرتقاء بأطر التعاون بينهما إلى آفاق أرحب ،لما فيه
مصلحتهما.
وأفاد بأن الناصر نقل إلى عون ،في مستهل اللقاء الذي حضره
وسمو ولي
عدد من وزراء الخارجية العرب ،تحيات صاحب السموُ ،
العهد «واعتزازهما بعالقات الكويت بلبنان ،وعالقات األخوة مع
فخامتكم ،والتواصل المستمر بين البلدين والقيادتين والشعبين»،
إضافة إلى «تهنئة القيادة الكويتية على إجراء االنتخابات النيابية
وتسمية رئيس وزراء لتشكيل الحكومة اللبنانية».
وبحسب البيان ،أعرب الناصر لعون عن شكر القيادة الكويتية له
وللحكومة والشعب اللبنانيين على التجاوب مع المبادرة الكويتية،
ً
ً
«والتي نحمد الله أنها أرست اآلن وضعا جديدا ،ونحن موجودون
بعد ستة أشهر في هذه األرض الطيبة مع هذا الشعب المضياف،
في االجتماع التشاوري العربي ،الذي يعكس أهمية وجود لبنان
ً
كـمــؤســس لـجــامـعــة الـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،ودوره ال ـم ـح ــوري» ،مـشـيــدا
بالتنسيق بين البلدين في القضايا الثنائية واإلقليمية والدولية،
ً
ً
ً
ً
«ولقد وضعنا إطارا مؤسسيا ممنهجا لعالقاتنا الثنائية».
من ناحيته ،أكد عون ،خالل االستقبال« ،تعلق لبنان بعالقاته
األخوية مع األشقاء العرب ،السيما دول مجلس التعاون الخليجي»،
ً
ً
ً
مبينا أن «اللبنانيين يستبشرون خيرا دائما بعودة العرب إلى
لبنان».
وشــدد على أن «الحكومة اللبنانية ملتزمة باتخاذ اإلجــراء ات
المطلوبة لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون ،إثر المبادرة
ً
الكويتية لرأب الصدع» ،الفتا إلى أن «لبنان منذ طرح هذه المبادرة
نظر إليها بتقدير كبير».
وثمن عون الخطوات اإليجابية التي حصلت والتحسن الملموس

ّ
سفراء فرنسا والتشيك واالتحاد األوروبي خالل حفل التسليم والتسلم
ً
ً
ً
تعتبر ا لـكــو يــت شــر يـكــا سياسيا مهما
ً
في المنطقة ،ونتشارك معها عــددا من
االهتمامات واألهداف الدولية الرئيسية».

تودور
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال ت ـ ـ ـ ــودور« :م ـ ــن ال ـجــديــر
توضيحه أن إعفاء المواطنين الكويتيين
وال ـق ـط ــري ـي ــن مـ ــن إصـ ـ ـ ــدار ال ـت ــأش ـي ــرات
السياحية ،هــو الـمــوضــوع ال ــذي نعمل
ً
عليه حــالـيــا ،وآخ ــر مستجداته ،هــو أن
مـجـلــس االت ـح ــاد واف ــق عـلــى الـتـفــاوض
مــع مجلس البرلمان األوروب ــي ،ونحن
كبعثة يكون دورنا بعد صدور القرار من
المجلسين ،عندئذ ،نستطيع التفاوض
بشأنه مع الجانبين الكويتي والقطري،
ألنــه يجب أن يكون هناك اتـفــاق ،وجزء
مــن هــذا االت ـفــاق هــو المعاملة بالمثل،

أي أن جميع الـ  450مليون شخص في
االتحاد األوروبي يجب أن يسافروا من
دون تأشيرة إلى الكويت وإلى قطر».
وأضاف تودور« :وستأخذ اإلجراءات
الوقت ،وال أستطيع أن أجزم متى،
بعض ّ
أتوقع أن هذا القرار لن يدخل ّ
حيز
ولكن
التنفيذ قبل عام  ،2023ولن يكون هناك
أي قرار بشأن إصدار التأشيرات قبل أن
يدخل النظام األوروبي لمعلومات السفر
والتصريح «ّ »ETIAS
حيز التفيذ.

لوفليشر
م ـ ــن ن ــاح ـي ـت ـه ــا ،قـ ــالـ ــت ال ـس ـف ـي ــرة
الفرنسية لدى البالد كلير لوفليشر،
ً
ردا على ســؤال عــن عــدد التأشيرات
اليومية التي تصدرها السفارة ،إنها
ً
«ت ـصــدر يــومـيــا نـحــو  300تــأشـيــرة،

والمطرد للعالقات مع دول الخليج في جميع المجاالت ،ال سيما
ً
مع عودة السفراء ،مقدرا «الجهود الشخصية التي قام بها الوزير
الناصر في هذا المجال».
وأعرب الرئيس اللبناني عن شكره للكويت «ولسمو األمراء الذين
توالوا على قيادتها ،والشعب الكويتي ،ووقوفهم على الدوام إلى
جانب لبنان في األزمــات الكبرى وأوقــات الهناء ودعمهم الدائم»،
ً
معقبا« :أعرف كم أن الكويتيين قريبون من اللبنانيين وهم يعتبرون
لبنان وطنهم الثاني».
وكان الناصر ،الذي التقى أمس كذلك رئيس مجلس النواب نبيه
بــري ،أكد لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي أهمية
انعقاد االجتماع الـتـشــاوري العربي فــي بـيــروت »،فــي وقــت يمر
عالمنا العربي والعالم بظروف دقيقة تستوجب تعزيز مسيرة
العمل العربي المشترك».
وصرح الناصر بأن «ما تمر به المنطقة والعالم من تحديات
يـسـتــوجــب إي ـج ــاد صـ ــورة م ــوح ــدة ومـتـسـقــة وم ـس ـتــدامــة لـهــذه
ً
التحديات» ،مبينا أن «هــذا االجتماع فرصة للتباحث فــي هذه
األم ــور بكل أريحية مــن غير جــدول أعـمــال ومــن غير إطــار يكاد
ً
ً
يكون تقليديا ومقيدا بالنسبة للمشاورات التي تنظم كل ثالثة
أشهر في الجامعة العربية» ،كما أنه يعطي فرصة أكثر لمناقشتها
وال ـخــروج بــرؤيــة مــوحــدة تفيد عالمنا العربي ومسيرة العمل
العربي المشترك.
وفي ما يتعلق بالعالقات مع لبنان ،أكد الوزير أنها متينة،
«ومــا يمس لبنان يمس الكويت واستقرار لبنان من استقرار
الكويت ،ورخاؤه من رخاء الكويت ،وازدهاره من ازدهار الكويت»،
ً
ً
الفتا إلى أن أعدادا هائلة من الكويتيين يفضلون قضاء جزء من
إجازاتهم في لبنان.

«وزاري عربي» بال اختراقات...
وفي مؤتمر صحافي عقب االجتماع ،قال األمين العام لجامعة الدول
ّ
ّ
العربية أحمد أبوالغيط ،إن «الحضور إلى بيروت في هذا التوقيت
يمثل رسالة دعم من الدول العربية الستقرار لبنان ّومفاوضاته مع
ً
ً ّ
صندوق النقد» ،مؤكدا أن «الجامعة تدعمه معنويا ،ألنها ال تستطيع
ً
ً
تقديم الغاز أو الكهرباء» كما تدعمه قانونيا ومعنويا في ملف ترسيم
الحدود مع إسرائيل.

الكندري يفوز
بجائزة الشخصية
الدبلوماسية بقبرص

وه ــذا رق ــم كـبـيــر ،وال أع ــرف كــم عــدد
ً
الكويتيين ا لــذ يــن يـتـقـ ّـد مــون يوميا
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى ال ـ ـف ـ ـيـ ــزا ،ول ـك ـن ـنــي
أعتقد أن العدد أكبر مرتين من ذلك،
ولألسف ،ليس بمقدورنا إصدار أكثر
 300تأشيرة في اليوم».
وأض ـ ــاف ـ ــت ل ــوف ـل ـي ـش ــر« :أري ـ ـ ـ ــد أن
أك ـ ـ ــون شـ ــديـ ــدة ال ـش ـف ــاف ـي ــة فـ ــي ه ــذا
األم ـ ـ ــر وأن أع ـ ـتـ ــذر عـ ـن ــه .فــال ـمــوعــد
التالي للراغبين فــي الحصول على
ً
تأشيرة سيكون في أغسطس نظرا
للضغط الشديد علينا ،فلذلك ،أدعو
األصدقاء الكويتيين الذين يرغبون
في زيــارة فرنسا لمواصلة التحقق
م ــن ال ـمــواع ـيــد ع ـلــى مــوقــع ال ـس ـفــارة
ً
اإللكتروني ،ومــن المهم جــدا تقديم
طلب للحصول على تأشيرة قبل 6
أشهر من موعد الرحلة ،ومن المهم
ً
جـ ــدا ل ـلــراغــب ف ــي زي ـ ــارة فــرن ـســا ،أن
يبدأ في فبراير ومارس بتقديم طلب
تأشيرة للتأكد من القدرة على السفر
في الصيف».

ليس بمقدورنا إصدار
أكثر  300تأشيرة
ً
يوميا ...وأقرب موعد
في أغسطس

لوفليشر

وع ـ ّـم ــا إذا ح ـصــل الـمـجـتـمـعــون ع ـلــى ت ـع ـ ّـه ــدات م ــن ل ـب ـنــان بـشــأن
ّ
عالقاته مع الدول الخليجية ،أوضح األمين العام أن «الجميع يقول
ً
ّ
إن المصالحة في طريقها ،وهناك رضا خليجي على لبنان» ،مشيرا
َّ
ّ
َ
وزيرين خليجيين في االجتماع وأربعة مندوبين ،مما
إلى «وجــود
ُ
يعكس رغبة الــدول التي كانت قد استثيرت في رأب الصدع وإقامة
عالقة ّ
طيبة».
ّ
ّ
من ناحيته ،أكــد الوزير العمامرة ،أن «سورية عضو مؤسس في
ً
الجامعة ،وال مشكلة لدى الجزائر في عودتها لشغل مقعدها» ،مضيفا
ّأن بالده «تسعى إلى ّ
نبض الــدول العربية في اجتماع بيروت
جس
ِ
واالستماع إلى وجهة نظرها ،ونأمل تحقيق توافق بشأن سورية»،
وكان أبوالغيط شدد قبل ذلك على عدم حضور سورية االجتماع «ألن
عضويتها معلقة».
ً
وك ــان الفـتــا تــزامــن زي ــارة وزي ــر الـخــارجـيــة اإليــرانــي حسين أمير
عبداللهيان لدمشق مع االجتماع العربي ،وقال عبداللهيان إن إحدى
جــوانــب زيــارتــه كــان التوسط بين تركيا ،التي تستعد لشن عملية
عسكرية على ســوريــة ،وبـيــن دمـشــق ،فــي رســالــة ال تخطئ العنوان
مفادها أن إيران وحدها التي تحاول وقف الهجوم التركي.

تخصيص  9200م 2بالجليب...
وفعاليات الجمعيات األهلية المشهرة.
وق ــال س ــاري ل ـ «ال ـجــريــدة» ،إن هــذه القسائم ستضم وحــدات
كمقار إداريــة للجمعيات حديثة اإلشـهــار ،وقاعات كبرى لعقد
ً
المؤتمرات والـمـحــاضــرات وال ـنــدوات ،فضال عــن مـســارح ودور
سينما وورش لألنشطة الفنية سيتم إنشاؤها وفق أحدث الطرز
والتقنيات المعمارية بالتعاون والتنسيق المسبقين مع وزارة
األشغال العامة.
ً
إلــى ذل ــك ،وتــأكـيــدا لخبر «الـجــريــدة» المنشور فــي  26يونيو
الماضي بعنوان «مشروع لتوفير مقار لـ «النفع العام» يتضمن
 61قسيمة» ،أكــد ســاري االنتهاء من توزيع القسائم المذكورة
على الجمعيات األهلية التي تستحق توفير مقار لها من الدولة.
ولفت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية ،ممثلة بــإدارة
أمــاك الــدولــة ،إلبــرام العقود االيجارية لهذه القسائم« ،حيث
تبلغ مساحة الواحدة منها نحو 1200م ،2بمساحة إجمالية
تصل إلى 73200م.»2

المشروع المدعوم من «الكويتية لإلغاثة»
ً
جاء ختاما لمرحلتين سابقتين تم تنفيذهما
خ ــال األســاب ـيــع الـمــاضـيــة ف ــي حـضــرمــوت
وعدن ،إضافة إلى توزيع  100قارب صيد.
مــن جــانـبــه ،ثـمــن الـمــديــر ال ـعــام لمديرية
«المخأ» باسم الزريقي ،في تصريح صحافي،
اإلسهامات الكبيرة والنوعية التي تقدمها
ً
الجمعية الكويتية لالغاثة ،معربا عن جزيل
ً
شكره وتقديره لدولة الكويت أميرا وحكومة
ً
وشعبا على دعمهم الدائم والمستمر للشعب
اليمني.

سفير الصومال :جاليتنا في
الكويت موجودة منذ االستقالل

ً
سفير الصومال متوسطا بعض السفراء والمسؤولين
أشــاد سفير الصومال لــدى الـبــاد عبدالله محمد أودوا،
بالعالقات التاريخية والرصينة وذات الجذور العميقة بين
الصومال والكويت والتي تعود إلى القرن الثامن عشر ،حيث
شارك ّ
بحارة البلدين في التجارة البحرية ،ثم تعزز التعاون
في العصر الحديث في مختلف المجاالت.
وفي كلمة ألقاها خالل احتفال الجالية الصومالية بذكرى
استقالل ووحدة بالده الـ  ،62بحضور عدد كبير من سفراء
ً
القارة اإلفريقية ،لفت أودوا إلى وقوف الكويت والصومال معا
في األزمات والشدائد ،حيث كانت بالده من أوائل الدول التي
دعمت الكويت أثناء الغزو العراقي ،في حين دعمت الكويت،
الصومال أثناء الحرب األهلية ،بإرسال قوات سالم ضمن بعثة
األمم المتحدة لحفظ السالم في الصومال  ،1991عالوة على
الدور البارز الذي تلعبه الكويت من المساندة والدعم اإلنساني
لشعب الصومال خالل تلك السنوات الصعبة.
وأشــار أودوا إلى أن الجالية الصومالية واحــدة من أقدم
الجاليات في الكويت ،ويرجع ذلــك الــى عــام  1961مع بداية
وصول بعض أفراد الجالية إلى أرض الكويت بعد االستقالل
م ـبــاشــرة ،تبعتها مــوجــة كـبـيــرة أخ ــرى مــن الـمـهــاجــريــن في
السبعينيات والتسعينيات ،ونتيجة لذلك فإن أغلبية أبناء
الجالية الصومالية ولدوا وتربوا وتعلموا في ربوع بلدهم
ً
ً
الثاني الكويت ،معربا عن شكره البالغ للكويت أميرا وحكومة
ً
وشعبا على دعمهم المتواصل للصومال في كل المحن.

ِّ
رئيس وكالة «ناسا» يحذر...
في جلب صخور منه إلى األرض ،وأصبحت أول دولة تهبط بمركبة
فضائية ومركبة استكشاف على جانبه المظلم.
ً
ووفقا لتقارير إعالمية رسمية صينية ،من المقرر في ثالثينيات
ّ
القرن الحالي إقامة محطة دائمة على القمر قد تشغلها بكين باالشتراك
مع روسيا ،في حين تسير عملية بناء أول محطة فضائية صينية
«تيانجونغ» (قصر السماء) على قدم وساق.
ومــن خــال برنامج «أرتـمـيــس» ،تعتزم «نــاســا» إرســال رواد فضاء
أميركيين ،من بينهم ،ألول مرة ،امرأة وشخص غير أبيض ،إلى القمر
ً
مجددا بحلول عام  2025على أقــرب تقدير ،وسيرافق الرحلة مركبة
ُ
جوالة ،كما سيجرى إنشاء مراكز خارجية للبعثة على القمر وفي مداره.

إيران :انقسامات بسبب حملة...

ُ
ضباط «الحرس» ،الذين كانوا يعملون مع األجهزة األمنية ،اعت ِقلوا
بالتزامن مع إقالة طائب ،بتهمة التجسس أو التخابر لمصلحة
إسرائيل أو الواليات المتحدة ،وما زالت التحقيقات معهم جارية.
وأوض ــح أن معظم المعتقلين هــم مــن الــذيــن عملوا فــي العراق
وسورية ولبنان ،ألن األجهزة األمنية التابعة الستخبارات العدو
ً
استطاعت تجنيدهم هـنــاك ،وبعضهم قبضوا أم ــواال تصل إلى
ً
سبعين ألف دوالر شهريا ،أهمهم علي نصيري قائد جهاز األمن
الداخلي لـ «الحرس».
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محليات
«الشؤون» 8 :قسائم في الجليب لخدمة «المجتمع المدني»

ً
• ساري لـ ةديرجلا  :مساحة القسائم  9200متر 2وتضم قاعات ومسارح ودور سينما وورشا لألنشطة
• تخصيص  73200متر مربع لبناء  61قسيمة مقار لجمعيات النفع العام

سلة أخبار
تعاون بين «حماية البيئة»
و«الكشافة»

•

جورج عاطف

أكد وكيل «الشؤون» دعم
الوزارة لدور الجمعيات
التعاونية في تحصيل
جزء من أرباحها السنوية
لمصلحة األعمال والخدمات
االجتماعية واستغاللها في
إقامة مشروعات حيوية تخدم
المجتمع.

ك ـ ـشـ ــف الـ ــوك ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد
لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع الـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــط
وال ـت ـطــويــر اإلداري ف ــي وزارة
الشؤون االجتماعية عبدالعزيز
ً
سـ ـ ـ ـ ـ ــاري ،أنـ ـ ـ ــه يـ ـ ـج ـ ــري ح ــالـ ـي ــا
التنسيق ما بين الوزارة وبلدية
ال ـ ـكـ ــويـ ــت السـ ـ ـت ـ ــام  8ق ـس ــائ ــم
فـ ــي م ـن ـط ـقــة ج ـل ـي ــب ال ـش ـي ــوخ،
ت ــم تخصيصها م ــن المجلس
ا لـبـلــدي على مساحة إجمالية
تـبـلــع  9200مـتــر مــربــع ،خدمة
ألنشطة وفعاليات الجمعيات
األه ـل ـي ــة ال ـم ـش ـه ــرة ف ــي ال ـب ــاد
الـ ـب ــالـ ـغ ــة نـ ـح ــو  150ج ـم ـع ـيــة،
إض ــاف ــة إل ــى تــوفـيــرهــا وح ــدات
ك ـ ـم ـ ـقـ ــار إداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـل ـج ـم ـع ـي ــات
الحديثة اإلشهار.
وأوضــح ســاري لـ «الجريدة»
أن ه ـ ـ ـ ــذه ا لـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــا ئ ـ ــم س ـت ـض ــم
قاعات كبرى لعقد المؤتمرات
والمحاضرات والندوات ،إضافة
إلى مسارح ودور سينما وورش

وزارة المالية ،ممثلة في إدارة
أم ـ ــاك الـ ــدولـ ــة ،إلبـ ـ ــرام الـعـقــود
اإليجارية لهذه القسائم« ،حيث
تبلغ المساحة اإلجمالية لكل
قسيمة عـلــى ح ــدة نـحــو 1200
متر مربع» (بــواقــع  73200متر
مربع إلجمالي القسائم).
ـار
ـ
ـ
ج
«
وأضـ ـ ـ ــاف س ـ ـ ــاري أن ـ ــه
ٍ
ً
حــال ـيــا م ـبــاشــرة أع ـمــال البنية
ال ـت ـح ـت ـيــة لـ ـه ــذه ال ـق ـس ــائ ــم مــن
ً
الهيئة ا لـعــا مــة للطرق تمهيدا
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ت ـ ـ ـصـ ـ ــاريـ ـ ــح ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء
للجمعيات لتشييد مقارهم».

لألنشطة الفنية سيتم انشاؤها
وف ــق أح ــدث ال ـطــرز والتقنيات
المعمارية بالتعاون والتنسيق
المسبقين مــع وزارة األ شـغــال
ً
العامة ،مؤكدا أن المشروع يأتي
في إطار إيمان الوزارة بأهمية
ال ــدور ال ــذي تـقــوم بــه جمعيات
ال ـن ـفــع ال ـع ــام ف ــي تــوع ـيــة أف ــراد
المجتمع ،وخـطــوة جــديــدة في
سبيل ا لـشــرا كــة الفاعلة بينها
وتلك الجمعيات.

توزيع  61قسيمة
ً
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،وتـ ــأك ـ ـيـ ــدا لـخـبــر
«الجريدة» المنشور في عددها
الـ ـ ـص ـ ــادر بـ ـت ــاري ــخ  26يــون ـيــو
الماضي بعنوان وزارة الشؤون
االجـتـمــاعـيــة (م ـش ــروع لتوفير
مـقــار ل ـ «الـنـفــع ال ـعــام» يتضمن
 61قـسـيـمــة) ،كـشــف س ــاري عن
االنتهاء من توزيع  61قسيمة

عبدالعزيز ساري

لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات األهـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــي
تـسـتـحــق تــوف ـيــر م ـقــار ل ـهــا من
ال ــدول ــة ب ـمــوجــب قـ ــرار مجلس
الــوزراء رقم ( )836لسنة ،2004
الصادر بشأن أسس وضوابط
إش ـهــار جمعيات الـنـفــع الـعــام،
ً
مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع

الخدمات «التعاونية»
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ـ ــوع اخ ـ ـ ـ ـ ــر،
أ ك ـ ـ ــد و ك ـ ـيـ ــل وزارة ا ل ـ ـشـ ــؤون
االجتماعية عبدالعزيز شعيب،
دعــم ال ــوزارة لــدور الجمعيات
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاونـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي ت ـح ـص ـي ــل
جـ ــزء م ــن أرب ــاحـ ـه ــا الـسـنــويــة

لمصلحة األعـمــال والخدمات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واس ـت ـغ ــال ـه ــا
فــي إقــامــة م ـشــروعــات حيوية
ت ـخــدم ا لـمـجـتـمــع كمستشفى
التعاونيات للقلب  -فرع بنك
الـ ـ ــدم ف ــي مـسـتـشـفــى الـ ـع ــدان،
وفــرع بنك الــدم فــي مستشفى
الجهراء.
وق ـ ــال ش ـع ـيــب ،ف ــي تـصــريــح
صحافي بمناسبة اليوم الدولي
ل ـل ـت ـعــاون ،إن «ال ـ ـ ــوزارة تـشــرف
وت ـ ــراق ـ ــب وتـ ــدعـ ــم  77جـمـعـيــة
ً
ً
تعاونية واتحادا مشهرا ،وتقدم
لها التسهيالت المطلوبة كافة
ً
د عـمــا للحركة التعاونية التي
تتميز بها البالد ودورها المهم
بالماضي والحاضر والمستقبل
في دعم منظومة األمن الغذائي
وال ـم ـخــزون االسـتــراتـيـجــي من
المواد االستهالكية والزراعية»،
ً
م ـ ــؤك ـ ــدا ح ـ ــرص ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة عـلــى
االن ـت ـهــاء مــن إجـ ــراء انـتـخــابــات

مجالس إدارة الجمعيات وعقد
«عمومياتها» .وذكر أن الحركة
الـتـعــاونـيــة حــريـصــة عـلــى دعــم
ال ـخ ـطــط ال ـت ـن ـمــويــة ف ــي ال ـبــاد
حيث تمكنت تعاونيتا الزهراء
وال ـ ـعـ ــدي ـ ـل ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة
م ــن ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة وقــامـتــا
بـتــركـيــب أل ـ ــواح واسـتـخــدامـهــا
فــي اي ـصــال ال ـت ـيــار الـكـهــربــائــي
للجمعيتين ومواقف سياراتهما
فــي خ ـطــوة داع ـمــة لتوجيهات
سمو االمير بتوفير  15في المئة
مــن الطاقة عبر االستخدامات
البديلة للكهرباء.
وأض ــاف أنــه «تــم تخصيص
ن ـس ـبــة  10ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن ع ــدد
المحال والقواطع بالجمعيات
ألصحاب المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ،وطرح وتخصيص
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـم ــواق ــع ل ـه ــا فــي
تعاونيات عــدة خدمة للشباب
والباحثين عن عمل خاص».

ً
ً
إقامة العمالة المنزلية أول مرة إلكترونيا متابعة «كورونا» عبر «مناعة» بدال من «شلونك»
خدمات جديدة على تطبيق سهل ودون حاجة لمراجعة «الخارجية»
●

محمد الشرهان

أعلنت وزارة الداخلية ،ممثلة في اإلدارة العامة
لنظم الـمـعـلــومــات ،أن ــه ضـمــن جـهــود المؤسسة
األمنية للتسهيل على المواطنين والمقيمين،
ً
وتوفيرا للوقت والجهد ودقة اإلنجاز ،وبالتنسيق
مــع قـطــاع ش ــؤون اإلقــامــة ،تمت إضــافــة وتفعيل
خدمة جديدة وحصرية في تطبيق سهل ،وهي

إصدار إقامة عمالة منزلية أول مرة .وقالت اإلدارة:
ً
«أصبح بإمكان الكفيل إتمام المعاملة إلكترونيا،
بعد إتمام اإلج ــراء ات الخاصة بالفحص الطبي
وال ـب ـص ـمــات دون ال ـحــاجــة إل ــى مــراج ـعــة وزارة
الخارجية لتصديق الصحيفة الجنائية ،واإلدارة
ال ـع ــام ــة ل ـمــراكــز ال ـخ ــدم ــة لـ ــإصـ ــدار» ،وف ــي حــال
وجــود أي استفسار يجب التواصل عبر البريد
اإللكتروني .Infogdis@moi.gov.kw

«السكنية» :رفع التخصيص على «جنوب
سعد العبدالله» إلى يونيو 2003
أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـع ــام ــة
للرعاية السكنية رفــع األولــويــة
ال ـتــاري ـخ ـيــة لـلـتـخـصـيــص عـلــى
ق ـس ــائ ــم مـ ـش ــروع جـ ـن ــوب سـعــد
العبدالله حتى  30يونيو 2003
وما قبل.
وق ــال ــت نــائ ـبــة ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
لـشــؤون الطلبات والتخصيص
ب ــال ـم ــؤس ـس ــة ف ــاط ـم ــة نـ ـق ــي ،فــي
تصريح أمس ،إن على المواطنين
الــراغـبـيــن فــي التخصيص على
الـمـشــروع الـتـقــديــم عـبــر تطبيق
«س ـ ـهـ ــل» ال ـح ـك ــوم ــي أو مـنـصــة
المؤسسة االلكترونية (www.
 )pahw.gov.kwابتداء من اليوم.
وأشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى وجـ ـ ــود فــريــق
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص بـ ـ ـتـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــق «سـ ـ ـ ـه ـ ـ ــل»

ال ـح ـكــومــي ف ــي ب ـهــو الـمــؤسـســة
ب ــال ـم ـب ـن ــى ال ــرئ ـي ـس ــي ل ــإج ــاب ــة
عـ ــن اسـ ـتـ ـفـ ـس ــارات ال ـمــواط ـن ـيــن
وتوجيههم إلى كيفية استخدام

الخدمات التي تقدمها المؤسسة
عبر التطبيق خالل أوقات الدوام
ً
الرسمي من  8:30صباحا حتى
ً
 12:30ظهرا.

االلتزام بارتداء الكمام
• «الصحة» :مدة العزل  5أيام من تاريخ اإلصابة مع ً
• إجراء مسوحات صحية متنوعة الكتشاف األمراض مبكرا
●

عادل سامي

أعـلـنــت وزارة الـصـحــة مـتــابـعــة حــاالت
«كوفيد  »19اإليجابية عبر تطبيق «مناعة»
ً
خالل مدة العزل بدال من تطبيق «شلونك»،
حيث ُ
سيظهر تطبيق مناعة «اللون األحمر»
مـ ـب ــاش ــرة ب ـع ــد ثـ ـب ــوت إي ـج ــاب ـي ــة نـتـيـجــة
الـفـحــص ،وهــو مــا يعني وضــع الشخص
تحت العزل الصحي.
وأكدت الوزارة ،في بيان صحافي أمس،
أن مــدة العزل لــأفــراد المصابين محددة
بمدة  5أيام من تاريخ اإلصابة ،مع االلتزام
بارتداء الكمام مدة  5أيام تالية.
في مجال آخــر ،كشفت مصادر صحية
مطلعة أن وزارة الصحة تستعد إل جــراء
عدد من المسوحات الصحية الهادفة إلى
االك ـت ـشــاف الـمـبـكــر ل ــأم ــراض فــي مــراحــل
مبكرة ،واكتشاف عــوامــل الخطورة لتلك
األمراض.
وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن الهدف
من ذلك هو تطوير البرامج الصحية بناء
على أحدث المؤشرات ،الفتة إلى أن تلك
الـمـســوحــات تتضمن الـمـســح الصحي
للتدخين في المدارس ،والمسح الصحي
لعوامل الخطورة لألمراض المزمنة غير
الـمـعــديــة ،إضــافــة إل ــى الـمـســح الصحي
األول لـكـبــار ال ـســن وال ـب ـحــوث الـخــاصــة
بالتغذية.
وك ـش ـفــت ال ـم ـص ــادر أن وزارة الـصـحــة
ستتجه إلى إسناد مهمة تنفيذ المسوحات
الصحية إلى المركز الوطني للمعلومات

الصحية باعتباره يملك خبرات كبيرة في
هــذا المجال .وأشــارت إلــى أن خطة إجــراء
وتـنـفـيــذ ع ــدد م ــن ال ـم ـســوحــات الـصـحـيــة،
تـعـتـبــر مـكـمـلــة لـتـقــاريــر «ص ـحــة الـكــويــت»
الـتــي يـصــدرهــا بانتظام الـمــركــز الوطني
للمعلومات الصحية.
وذكرت أن المسوحات الصحية ستجرى
ً
وفقا للخطط والبرامج التنموية ،وتشمل
المجموعات المختلفة من السكان سواء من
كبار السن أو األطفال أو المراهقين وصحة
المرأة ،وذلك لتحديث المؤشرات الصحية
الالزمة لوضع ومتابعة الخطط والبرامج
ً
الصحية والتنموية ،واستكماال لمسوحات
صحية أجرتها الوزارة مع منظمة الصحة
العالمية حول عوامل الخطورة لألمراض
المزمنة غير المعدية ،ومسوحات معدالت
انـتـشــار الـتــدخـيــن ،وم ـســوحــات الـتـغــذيــة،
وتلك المتعلقة بمؤشرات أهداف التنمية
المستدامة ذات العالقة بالصحة ،ضمن
التزام دولة الكويت بتلك المؤشرات الدولية
ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــده م ـنــذ عــام
 2015والتي تمثل تحديات أمام األجهزة
اإلحصائية الصحية.

انتخابات «التمريض»
وفـ ــي م ــوض ــوع م ـن ـف ـصــل ،ت ـن ـط ـلــق مــن
الـخــامـســة حـتــى الـثــامـنــة مــن مـســاء الـيــوم
انـتـخــابــات جمعية الـتـمــريــض الكويتية،
والـ ـت ــي ت ـت ـنــافــس ف ـي ـهــا قــائ ـم ـتــا الـتـغـيـيــر
والتواصل.

وي ـس ـب ــق االن ـت ـخ ــاب ــات ع ـق ــد الـجـمـعـيــة
ً
ال ـع ـمــوم ـيــة ف ــي ال ـس ــاع ــة ال ــراب ـع ــة ع ـص ــرا،
واعتماد التقريرين اإلداري والمالي للعام
المنتهي ،إلى جانب اختيار مكتب تدقيق
الحسابات.
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،أع ـل ــن مـعـهــد الـكــويــت
لــاخ ـت ـصــاصــات الـطـبـيــة «ك ـي ـمــز» الـتــابــع
لوزارة الصحة توفر تخصصات للتدريب
ال ـط ـبــي ل ــأط ـب ــاء ال ـب ـشــري ـيــن الـكــويـتـيـيــن
العاملين ب ــوزارة الصحة فــي الجامعات
الكندية في يوليو .2023
وأك ـ ــد ال ـم ـع ـهــد ف ــي ب ـي ــان ص ـحــافــي أن
شروط تقديم الطلب تتضمن اجتياز سنة
االمتياز بنجاح قبل تاريخ  31مارس 2023
(يستثنى خريجو الجامعات الكندية) ،وأال
ً
يكون مقيدا بأي برنامج تدريب تخصصي
ً
ً
آخر (محليا أو خارجيا) أو لديه قبول في
أي جامعة أخــرى أو يكون في بعثة وقت
تقديم الطلب.
ً
وجـ ـ ــاء ف ــي ال ـ ـشـ ــروط أيـ ـض ــا أن ي ـكــون
الـ ـط ــال ــب م ـس ـت ــوف ـي ــا ل ـ ـشـ ــروط االب ـت ـع ــاث
الخاصة بديوان الخدمة المدنية والقرارات
المنظمة لالبتعاث الخاصة بمعهد الكويت
لالختصاصات الطبية.
ودع ــا الـمـعـهــد الــراغـبـيــن مـمــن تنطبق
عليهم الشروط الى تقديم طلب االلتحاق،
ورف ـ ــع ال ـم ـس ـت ـنــدات ال ـم ـط ـلــوبــة م ــن خــال
الـمــوقــع االلـكـتــرونــي kims-scholarship.
ً
 comاعتبارا من اليوم حتى الخميس 28
ً
الجاري ،الساعة الثانية ظهرا.

«التربية» :زيادة الدورات التدريبية  ... %100وتحول رقمي شامل

ناقشت الجمعية الكويتية
لحماية البيئة وجمعية
الكشافة صور التعاون
المستقبلي بين الجمعيتين،
تمهيدا لصياغة محاور
وأطر تنفيذية من خالل
حزمة برامج وأنشطة
متبادلة.وقالت رئيسة
الجمعية الكويتية لحماية
البيئة د .وجدان العقاب ،في
تصريح صحافي ،إن ذلك
جاء على هامش زيارة وفد
من «الكشافة» ،ناقشت خالله
إعداد مذكرة تعاون بين
الجمعيتين ،واالستفادة من
إمكانات جمعية البيئة في
إعداد مشاريع برامج تدريب
مخصصة للتقسيمات
الكشفية ،ومنها لطالب
المرحلتين االبتدائية
والمتوسطة «األشبال
والفتيان» ،كفرز النفايات
والرسم وإعادة التدوير،
إضافة إلى إعداد برامج
تدريب لطالب المرحلة
الثانوية «المتقدم» ،كتنظيف
بعض المواقع البيئية
بمختلف المحافظات،
ومنها الشواطئ والحدائق
وموائل بيئية برية ،فضال
عن تقديم جمعية البيئة
دورات تدريب إلعداد
مدربين بيئيين من الجوالة
والقادة ،مشمولة بقضايا
التغير المناخي واالحتباس
الحراري والبيئات البحرية
والبرية.

دورات علمية للنساء
تقيمها «إحياء التراث»
تنظم جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،ضمن برنامجها
الثقافي الموجه للنساء،
تحت شعار «دورات
دروب الخير» ،العديد من
الدورات الشرعية في علوم
العقيدة والسيرة والتفسير
والحديث ،والتي تشرف
عليها إدارة العمل النسائي
التابعة للجمعية.
وتعقد بعد غد دورة في
«شرح وتهذيب كتاب أحكام
القرآن» ،يلقيها الشيخ د.
محمد النجدي الساعة
ً
 12:30ظهرا ،وستكون
محاضرات أسبوعية كل
ثالثاء ،ودورة أخرى بعنوان
«شرح صحيح البخاري»،
تلقيها هناء البابطين كل
ً
أربعاء في العاشرة صباحا،
عبر البث المباشر (زووم).
ودعت اإلدارة إلى المشاركة
في هذه البرامج ،واالستفادة
منها في استغالل الوقت
فيما يعود عليهن بالخير
والمنفعة.

مبادرات إنسانية إلطعام
الطعام ورعاية األيتام

الجطيلي لـ ةديرجلا  :هيكل تنظيمي تاريخي للوزارة منذ بداية نشأتها عام 1933
•

أكد مدير ادارة التطوير
والتنمية فيصل الجطيلي
توجه وزارة ًالتربية إلى التحول
الرقمي ،الفتا إلى االنتهاء من
عدد من المشاريع التطويرية
وزيادة عدد الدورات التدريبية
.%100

ميكنة عمل
القطاع
اإلداري
من خالل
«باركود» لكل
وظيفة يطبق
األسبوع
الجاري

●

فهد الرمضان

أع ـل ــن م ــدي ــر ادارة ال ـت ـطــويــر
والتنمية بوزارة التربية فيصل
الـ ـجـ ـطـ ـيـ ـل ــي إنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز ع ـ ـ ـ ــدد م ــن
المشاريع التطويرية التي سيتم
العمل بها مطلع العام الدراسي
المقبل .2023/2022
ج ــاء ذل ــك خ ــال ح ـفــل تـكــريــم
موظفي إدارة التطوير والتنمية
ال ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــن ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع
التطويرية وخطة التدريب الذي
أقـيــم بــرعــايــة مــن بنك الراجحي
بحضور مديره فهد العومي.
وق ــال الجطيلي ل ـ «الـجــريــدة»
إن االدارة ان ـت ـهــت م ــن م ـشــروع
تطوير الخطة التدريبية لجميع
فئات العاملين بــالــوزارة والتي
ً
س ـت ـط ـب ــق بـ ـ ـ ـ ــدءا م ـ ــن س ـب ـت ـم ـبــر
ً
المقبل ،موضحا أنه تمت زيادة
عــدد ال ــدورات التدريبية بنسبة
 %100ب ـح ـي ــث ت ـش ـم ــل جـمـيــع
ف ـ ـئـ ــات الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن وب ـم ـخ ـت ـلــف
ً
التخصصات ،لتكون مرجعا في
عملية تـطــو يــر االداء للعاملين
بالوزارة.
وأضاف أنه تم تضمين الخطة
ال ـتــدري ـب ـيــة دورات لـلـمــوظـفـيــن
الـجــدد فــي جميع التخصصات

بحيث يتم التأكيد على جميع
االدارات التابعة لــوزارة التربية
بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة حـ ـ ـص ـ ــول الـ ـم ــوظ ــف
ً
المعين حديثا على دورتين على
األق ــل فــي االشـهــر الستة األولــى
ً
لتعيينه ،الفـتــا إلــى أن ال ــدورات
س ـت ـك ــون فـ ــي مـ ـج ــال تـخـصــص
الموظف المعين ويقدمها أفضل
المتخصصين في هذا المجال.
وذك ــر الجطيلي أنــه تــم كذلك
االنتهاء من مشروع ميكنة عمل
ال ـق ـط ــاع االداري ب ـش ـكــل كــامــل،
موضحا أنــه تــم عمل «بــاركــود»
ل ـكــل مـسـمــى وظ ـي ـفــي يستطيع
من خالله الموظف التعرف على
إج ــراء ات العمل الخاصة به من
خـ ــال م ـســح الـ ـب ــارك ــود بـهــاتـفــه
ال ـن ـقــال بـكــل ب ـســاطــة ،الف ـتــا إلــى
أنه سيتم تعميمه على موظفي
القطاع االداري االسبوع الجاري،
مستدركا أن االدارة تعمل على
مشروع التحول الرقمي الشامل
بحيث تتم ميكنة جميع أعمال
وخــدمــات وزارة التربية لتكون
مـ ـت ــوف ــرة بـ ـط ــرق أكـ ـث ــر ســاســة
وانسيابية.
وأشـ ــار إل ــى أن االدارة أتـمــت
مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـت ـ ـطـ ــور الـ ـت ــاريـ ـخ ــي
ل ـل ـه ـي ـك ــل ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــي ل ـ ـ ـ ــوزارة

الجطيلي والعومي خالل تكريم الموظفين
ال ـت ــرب ـي ــة م ـن ــذ ب ــداي ــة ان ـشــائ ـهــا
ع ـ ــام  1933ح ـت ــى  2022حـيــث
ت ــم ال ـع ـمــل ع ـلــى ج ـمــع الـ ـق ــرارات
الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة الـ ـت ــي ص ـ ـ ــدرت خ ــال
الفترة الماضية واسقاطها على
الهيكل التنظيمي الحالي ،ومن
ثمه توثيق الهياكل التنظيمية
خـ ـ ـ ــال هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ــزم ـن ـي ــة

ال ـم ـم ـت ــدة واع ـ ــداده ـ ــا م ــن خ ــال
دليل الكتروني يمكن القياديين
من االطالع على تطورات الهيكل
التنظيمي ومراحله.

توحيد النماذج
ولفت إلــى أن ادارة التطوير

والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ت ـت ـب ـن ــى مـ ـش ــاري ــع
ال ـ ـت ـ ـحـ ــول الـ ــرق ـ ـمـ ــي حـ ـي ــث ي ـتــم
حاليا العمل على تحويل جميع
خ ــدم ــات الـ ـ ـ ــوزارة واالجـ ـ ـ ــراءات
االداري ــة إلــى الطريقة الرقمية،
ال فـ ـت ــا إ ل ـ ــى أن االدارة ب ـصــدد
توحيد جميع نماذج العمل في
االدارات الـمــركــزيــة والـمـنــاطــق

التعليمية للوصول إلى نماذج
م ــوح ــدة حـيــث سـيـتــم وضعها
ف ــي ال ـن ـظــم الــرق ـم ـيــة واألرش ـف ــة
االلكترونية التي تعتزم االدارة
تطبيقها في المستقبل القريب.

تسعى جمعية إحياء التراث
اإلسالمي إلى توفير تموين
شهري لمدة  6أشهر لمئة
أسرة ،وتقديم  10آالف وجبة
للعمال الفقراء ،و 10آالف
وجبة إفطار صائم يوم
عرفة لمستحقيها ،ضمن
مبادرتها اإلنسانية الخاصة
تحت شعار «إطعام الطعام»
داخل الكويت ،والتي
انطلقت أمس.
وتطرح الجمعية اليوم
المبادرة الخاصة لـ «رعاية
األرامل واأليتام» في
سورية واليمن ،وتوفير
احتياجاتهم من السكن
والطعام والتعليم والكسوة
والعالج ،وأعدت أيضا
مبادرات خيرية وإنسانية
خاصة بالعشر األول من
ذي الحجة داخل الكويت
وخارجها« ،والتي تأتي
ً
انطالقا من حث شريعتنا
السمحة على التنافس
والتسابق في فعل الخير».

محليات
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ضبط مواطن وإيراني يتاجران بالمخدرات في الوفرة والجابرية

تكريم عسكري بـ «الحرس» ساعد
«المرور» في ضبط مخالف

ّ
وجهت اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة جديدة
ّ
ّ
لتجار المخدرات ومروجيها ،وذلك عندما تمكن عناصرها
َ
خ ــال عطلة نـهــايــة األس ـبــوع مــن ضـبــط قـضـيــتــي اتـجــار
َ
وزراعة وترويج المواد المخدرة ،وعثروا بحوزة المتهمين،
وهما مواطن ووافد ايراني ،على شتالت نبات الماريغوانا
المخدر ومعدات خاصة بزراعته وصناعته ،كما عثروا في
القضية األخرى على  5.5كيلوغرامات من مادة الحشيش،
و 4كيلو من مادة الشبو بحوزة المتهم الثاني( ،اإليراني).
وفي تفاصيل القضية األولى ،التي رواها مصدر أمني
ل ـ «ال ـجــريــدة» ،أن رج ــال مباحث اإلدارة العامة لمكافحة
المخدرات؛ إدارة المكافحة المحلية ،توصلوا إلى معلومات
سرية تفيد بنشاط مواطن في ترويج مادة الماريغوانا
الـمـخــدرة ،وقــد تمكن رج ــال المباحث مــن تحديد هوية
المواطن وشرعوا في مراقبته وجمع التحريات عنه ،التي
دلت على أن المواطن استأجر مزرعة في منطقة الوفرة

كـ ـ ّـرم وك ـيــل ال ـح ــرس الــوط ـنــي،
ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن ه ــاش ــم ال ــرف ــاع ــي،
ب ـح ـض ــور م ــدي ــر م ــدي ــري ــة األمـ ــن
ال ـع ـس ـكــري ،الـعـقـيــد ال ــرك ــن خــالــد
م ـ ـشـ ــاري ،وكـ ـي ــل ض ــاب ــط م ـب ــارك
جــاســر م ــن مــرتــب مــديــريــة األم ــن
العسكري ،لتقديم المساعدة لرجال
اإلدارة العامة للمرور فــي وزارة
الداخلية بإلقاء القبض على قائد
مركبة ّ
عرض حياة اآلخرين للخطر
باالصطدام بمركباتهم على طريق
ً
مشيدا ّ
بحسه األمني،
الملك فهد،
وح ــرص ــه ع ـل ــى ت ـج ـس ـيــد ص ــورة
ّ
مشرفة للحرس الوطني

●

محمد الشرهان

الستغاللها في زراعة الماريغوانا ،الفتا الى أن التحريات
ّ
دل ــت أي ـض ــا ع ـلــى أن ال ـم ــواط ــن الـمـتـهــم ت ـمــكــن م ــن جلب
معدات الزراعة والتصنيع والبذور من خارج البالد وعن
طريق الشحن الجوي .وذكر المصدر أن رجال المباحث
اسـتـصــدروا إذن ــا مــن الـنـيــابــة الـعــامــة لـمــداهـمــة الـمــزرعــة
وضبط المتهم ،ومن ثم دهموا المزرعة في منطقة الوفرة،
وأل ـقــوا القبض على الـمــواطــن ،وع ـثــروا على كميات من
شتالت مخدر الماريغوانا ،وعثروا على كميات كبيرة من
البذور ومعدات تستخدم في الزراعة والتصنيع.
وفي تفاصيل القضية الثانية ،قال المصدر إن رجال
المباحث توصلوا إلى معلومات سرية حول نشاط وافد
ايــرانــي فــي تــرويــج م ــادة الـشـبــو ال ـم ـخــدرة ،كـمــا تحدثت
المعلومات عن أن اإليراني حذر جدا ،ويتعامل في نطاق
ضيق للغاية ،وأنه يحوز كمية كبيرة من المخدرات داخل
في سكنه بمنطقة الجابرية.
وأضاف المصدر أنه تم وضع اإليراني تحت المراقبة،
والتأكد من نشاطه اإلجرامي ،فتمت مداهمة مقر سكنه في

المواطن وأمامه شتالت الماريغوانا
منطقة الجابرية ،وبتفتيشه عثر على  5.5كيلوغرامات ن
مادة الحشيش و 4كيلو من مادة الشبو ،وقد اعترف بأنه
جلب المخدرات من إيران ،وبأنه يعمل على ترويجها منذ
فترة طويلة.

إصابة  5إطفائيين في حريق مخزن بميناء عبدالله
أصيب  5رجال إطفاء بحاالت اختناق وإجهاد
حراري وحروق بسيطة جراء حريق كبير اندلع،
مساء أمس األول ،في مخزن بمنطقة سكراب ميناء
عبدالله  ،كما أسـفــر الـحــادث عــن خسائر مادية
لحقت بالموقع.
في التفاصيل ،قال مدير إدارة العالقات العامة
واإلعالم بقوة اإلطفاء العام العقيد محمد الغريب،
ً
إن غرفة عمليات الـقــوة تلقت بــاغــا مساء أمس
األول يفيد بــانــدالع الـحــريــق ،فتم تحريك مراكز
إط ـف ــاء مـيـنــاء عـبــدالـلــه وأم الـهـيـمــان واألح ـم ــدي
ومشرف واإلسناد إلى موقع البالغ.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـغ ــري ــب أن رج ـ ـ ــال اإلطـ ـ ـف ـ ــاء وفـ ــور
وصولهم تبين لهم أن الحريق اندلع في مخزن

وأوان منزلية
يـحـتــوي عـلــى كـيـبــات كـهــربــائـيــة
ٍ
وتـبـلــغ مـســاحـتــه  500مـتــرمــربــع وت ـقــع بجانبه
ً
عــدة مخازن ،مشيرا إلــى أن فــرق اإلطفاء باشرت
عند وصولها بمكافحة الحريق وتطويقه لعدم
امتداده إلى باقي المخازن المجاورة بسبب سرعة
الــريــاح الـتــي كــانــت تشكل خ ـطــورة بـهــذا الـشــأن.
وذكر أن رجال اإلطفاء نجحوا بالسيطرة الكاملة
على الحريق ثم شرعوا في عمليات التفتيش،
فــي حـيــن أسـفــر ال ـحــادث عــن إصــابــة  5مــن رجــال
اإلطفاء وتفاوتت إصاباتهم بين اإلجهاد الحراري
ً
وال ـحــروق البسيطة ،مـشـيــرا إلــى أن اإلطفائيين
المصابين تم عالجهم في موقع الحادث من فنيي
الطوارئ الطبية.

مكرما الضابط الجاسر
الرفاعي
ً

ةديرجلا
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تراقب إعالنات
ال
االتصاالت
هيئة
الفارس:
رنا
ً
التواصل االجتماعي وال تفرض رسوما عليها
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برلمانيات

نافذة نيابية

«البلدية» وجهاز «تكنولوجيا المعلومات» ملتزمان بقواعد تشكيل فرق العمل

الشاهين يقترح شمول ربات البيوت
في المنحة المالية
الفارس في جلسة سابقة

فهد تركي

ال تضارب
بأعمال
اللجان
والفرق مع
اختصاصات
الوحدات
التنظيمية
بالجهاز
المركزي
لتكنولوجيا
المعلومات

الفارس

د .رنا الفارس
كشفت د .رنــا عبدالرحمن الـفــارس وزيــرة
الدولة لشؤون البلدية وزيــرة الدولة لشؤون
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عن عدم
اختصاص الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية
المعلومات بمراقبة اإلعــانــات على المواقع
اإللكترونية مثل موقع «يوتيوب».
وقالت الفارس ،في ردها على سؤال النائب
مبارك الحجرف« :نؤكد عدم اختصاص الهيئة
العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات بفرص
رسوم أو عموالت على اإلعالنات التي تعرضها
المواقع اإللكترونية في شبكات دولة الكويت،
كما نود اإلفادة بعدم اختصاص الهيئة بفرض
رسوم أو عموالت على اإلعالنات التي تعرضها
المواقع اإللكترونية في شبكات الكويت».
وفـ ــي ردهـ ـ ــا ع ـل ــى سـ ـ ــؤال ال ـن ــائ ــب ح ـم ــدان
العازمي ،أكدت أن اللجان والفرق المشكلة في
ً
الجهاز تعمل وفقا للنصاب الــازم في ضوء
قــوان ـيــن وق ـ ـ ــرارات مـجـلــس ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة
المنظمة لذلك ،وتنفذ المهام واألعمال المناطة
بها كل على حدة.
وأضافت أنــه ال يوجد تضارب في أعمال
الـلـجــان وال ـفــرق مــع االخـتـصــاصــات األصلية
للوحدات التنظيمية في الجهاز.
وأوضحت أن اللجان والفرق المشكلة في
الجهاز المركزي المقرر لها مكافآت خاصة
ً
تعمل وفقا لـقــرارات مجلس الخدمة المدنية
المقررة لذلك  -القرار رقم ( )2011/16المعدل
بــالـقــرار رقــم ( )2016/40وتعقد اجتماعاتها
خ ـ ــارج أوقـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ــدوام ال ــرسـ ـم ــي وب ـمــوجــب
محاضر يتم إعدادها وتزويد اللجنة الفنية
بنسخ منها.
وأك ــدت أن الـلـجــان وف ــرق الـعـمــل الـتــي يتم
تـشـكـيـلـهــا ف ــي ال ـج ـه ــاز ت ـخ ـضــع ل ـل ـضــوابــط
والشروط الــواردة في قــرارات مجلس الخدمة
المدنية المنظمة لذلك  -قرار مجلس الخدمة
المدنية رقم  16لسنة  2011المعدل بالقرار رقم
 40لسنة  2016وقرار مجلس الخدمة المدنية
رق ــم  41لسنة  - 2016وتـشـكــل بـعــد عرضها
والموافقة عليها من اللجنة الفنية ،وعليه ال
تشكل أي لجان لمراجعة أعمال الفرق واللجان،
إذ إن جميع قــرارات هذه اللجان وفرق العمل

تخضع للجهات الــرقــابـيــة فــي إط ــار الــرقــابــة
الالحقة.
وقالت الفارس ،إن الجهاز المركزي يلتزم
بالضوابط المقررة في تشكيل اللجان وفرق
ال ـع ـمــل ف ــي ضـ ــوء ق ــوان ـي ــن وقـ ـ ـ ــرارات مجلس
الخدمة المدينة المنظمة لذلك ،وعليه لم ترد
للجهاز أي تعليمات خاصة من ديوان الخدمة
المدنية وديوان المحاسبة بهذا الشأن.
وأضــافــت أن البلدية تعتمد على األســس
والمعايير الـ ــواردة ب ـقــراري مجلس الخدمة
الـمــدنـيــة رق ــم  16الـسـنــة  2011فــي ش ــأن فــرق
العمل في الجهات الحكومية وتعديالته ،ورقم
 41لسنة  2016بـشــأن بــدل حـضــور جلسات
اللجان فــي الجهات الحكومية ،وتعمل هذه
اللجان وفرق العمل على تنفيذ جميع األعمال
التي تهدف إلى تطوير بلدية الكويت واالرتقاء
بـمـسـتــوى األداء ب ــدرج ــة عــالـيــة م ــن الـكـفــاءة
وال ـســرعــة ،وتـنـفـيــذ خـطــة التنمية وبــرنــامــج
عمل الحكومة.
وتابعت :وحيث انــه فــي حــال انتهاء مدة
عمل اللجنة أو الفريق أو رغبة الرئيس تمديد
عملها ال يتم صرف البدالت المقررة أو التمديد
إال بعد تقديم تقرير بنتائج األعمال والعرض
عـلــى اللجنة الفنية لــدراســة طـلـبــات تشكيل
اللجان والفرق.
وأض ــاف ــت أن ال ـق ـطــاعــات الـمـعـنـيــة تـتـقــدم
بطلب تشكيل اللجان وفرق العمل إلى اللجنة
الفنية لدراسة فــرق العمل واللجان المشكلة
ً
وفقا لقانون مجلس الخدمة المدنية حسب
حــاجــة الـعـمــل وع ــدم تــوافــر االخ ـت ـصــاص في
اإلدارات واألهمية األعمال المطلوب إنجازها
في أقرب وقت.
وأك ــدت أن الـلـجــان وف ــرق الـعـمــل الـتــي يتم
تشكيلها تخضع ل ـق ــرارات وتـعــامـيــم دي ــوان
ال ـخــدمــة ال ـمــدن ـيــة الـمـنـظـمــة لــذلــك متضمنة
ال ـضــوابــط واألسـ ــس ال ـتــي يـتــم االل ـت ــزام بها،
وهــي :قــرار مجلس الخدمة المحلية رقــم 16
لسنة  2011بشأن نظام فرق العمل في الجهات
الحكومية ،وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم
 35لسنة  2012باستبدال المادة رقم ( )9من
القرار المشار إليه أعاله ،وقرار مجلس الخدمة

الـمـحـلـيــة رق ــم  40لـسـنــة  2016بـتـعــديــل قــرار
مجلس الخدمة المدنية رقــم  16لسنة 2011
بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية،
وقــرار مجلس الخدمة المدنية رقــم  41لسنة
 2016بشان بدل حضور جلسات اللجان في
الجهات الحكومية ،وتعميم دي ــوان الخدمة
المدنية رقم  10لسنة  2017بشأن اللجان غير
محددة المدة في الجهات الحكومية.
وقالت الفارس إن اللجان يطبق عليها قرار
مجلس الخدمة المدنية رقــم  41لسنة 2016
بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات
الحكومية فهي تعقد جلساتها خارج أوقات
الــدوام الرسمي ،وتثبت في محاضر شهرية
لجميع اجتماعاتها وال يتم الصرف دونها.
وبـيـنــت أن ف ــرق الـعـمــل يطبق عليها قــرار
مجلس الخدمة المدنية رقــم  16لسنة 2011
بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية
والمعدل بالقرار رقم  40لسنة  ،2016ويثبت
فــي تـقــريــر نـهــائــي بــإنـجــاز األع ـمــال ويـعــرض
على اللجان الفنية لدراسة فرق العمل واللجان
العتماده للصرف.
وأشــارت إلى أنه لم تشكل لجان لمراجعة
أع ـم ــال وان ـع ـقــاد ال ـل ـجــان وف ــرق ال ـع ـمــل ،إنـمــا
قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لعمل
اللجان والفرق تضمنت ضرورة تشكيل لجنة
فنية تـقــوم بــدراســة الطلبات الـتــي تـقــدم بها
وحدات العمل في الجهة التشكيل فريق العمل
او اللجان ،وعليه تقوم اللجنة باالطالع على
التقرير النهائي لفرق العمل واللجان ويتم
تجديدها فــي حــال عــدم انتهاء أعمالها بعد
تقديم تقرير باألعمال المطلوب إنجازها.
وأك ــدت الـفــارس أنــه يتم االل ـتــزام وتطبيق
جميع تعليمات ومالحظات ديوان المحاسبة
وديــوان الخدمة المدنية ،أما بشان الحضور
واالنصراف فهي مسؤولية كل رئيس لجنة أو
فريق وتعقد خارج أوقات الدوام الرسمي ويعد
ً
محاضر باجتماعاتها مذيال بتوقيع كل عضو.

ً
 50سؤاال إلى  10نواب في أسبوع

شمل الحصاد الرقابي والتشريعي فــي مجلس األمــة خالل
األسـبــوع الماضي (مــن  25إلــى  30يونيو الماضي) توجيه 10
ً
نواب  50سؤاال إلى جميع الوزراء.
وكان وزير الخارجية ،أكثر الوزراء تلقيا لألسئلة بعدد ،10
ثم وزيــر الصحة بـ  7أسئلة ،ثم وزراء التربية والتعليم العالي
والبحث العلمي ،واألشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة
الـمـتـجــددة ،ووزي ــر المالية وزي ــر الــدولــة لـلـشــؤون االقتصادية
ً
واالستثمار بـ  4أسئلة لكل منهم ،في حين جاء أقلهم تلقيا لها
وزيــر الـشــؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية وزيــر الدولة
لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني بسؤال واحد فقط ،وفيما
يلي التفاصيل:
خالل األسبوع الماضي تلقى جميع الــوزراء ( 15وزيــرا) 50
سؤاال من  10نواب ،إذ وجه النائب د .عبدالعزيز الصقعبي 15
سؤاال مشتركا إلى جميع الوزراء ،وقدم النائب أسامة الشاهين
 14سؤاال مشتركا إلى  14وزيرا ،كما وجه النائب د .بدر المال 9
أسئلة إلى وزيري الخارجية والمالية ،والنائب عبدالله المضف 3
أسئلة إلى  3وزراء ،والنواب فرز الديحاني وثامر السويط ومهلهل
المضف سؤالين لكل منهم ،ووج ــه الـنــواب د .حـمــود العازمي
ومهند الساير ود .عبدالكريم الكندري سؤاال واحدا لكل منهم.
وتلقى وزير الخارجية الشيخ د .أحمد الناصر  10أسئلة بشأن
تكليف نائب وزير الخارجية القيام بمهام خارج الكويت ،وقيمة
تذاكر السفر السنوية التي ُصرفت ألعضاء البعثات الدبلوماسية
منذ عام  ،2018وتشكيل لجنة مختصة بدراسة الثغرات األمنية
ف ــي ن ـظ ــام الـمـيـكـنــة ،وم ـك ــاف ــأة ال ـص ـفــوف األم ــام ـي ــة ،والـبـعـثــات
الدبلوماسية والخدمات القنصلية ،والوظائف اإلشرافية الشاغرة.
وتلقى وزيــر الصحة د .خالد السعيد 7 ،أسئلة بشأن نقل
مستشفى األمراض السارية إلى الجهراء ،وأسباب تأجير المسبح
الخاص بفئة ذوي اإلعاقة لشركة خاصة باألصحاء ،وتعاقدات
لتوفير طواقم طبية في الــوزارة ،والوظائف اإلشرافية الشاغرة
ومكافأة الصفوف األمامية ،وتأخر صرف الهيئة العامة لشؤون
ذوي ُاإلعاقة المستحقات المالية للمدارس الخاصة بهم.
وقدم إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي
د .علي المضف 4 ،أسئلة بشأن عدم صرف مكافآت التخصصات
ال ـن ــادرة ومـكــافــأة الـتـفــوق ،وع ــدد المستحقين لـصــرف مكافأة
الصفوف األمامية في وزاراتكم والجهات التابعة لكم ،والوظائف

اإلشرافية الشاغرة ،واحتياجات سوق العمل في السنوات المقبلة.
وسأل النواب وزير المالية وزير الدولة للشؤون االقتصادية
واالسـتـثـمــار عـبــدالــوهــاب الــرشـيــد 4 ،أسـئـلــة عــن تــأخـيــر صــرف
مـسـتـحـقــات ق ـي ـمــة ت ــذاك ــر ال ـس ـفــر ال ـس ـنــويــة ألعـ ـض ــاء الـبـعـثــات
الدبلوماسية ،وعدد الحيازات الموزعة منذ إنشاء الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية ،ومكافأة الصفوف األمامية،
ومدى قانونية مراكز الخدمات المتكاملة التابعة لبنك االئتمان،
واإلجراءات القانونية المفترض اتباعها إلنشاء هذه المراكز.
وجه النواب  4أسئلة إلى وزير األشغال العامة وزير الكهرباء
والـمــاء والطاقة المتجددة علي الموسى ،بشأن صــرف مكافأة
الصفوف األمامية ،والوظائف اإلشرافية الشاغرة ،وكشف بجميع
الفواتير التي ُصرفت من إدارة العقود والمناقصات.
وتم تقديم  3أسئلة إلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وزيــر الداخلية الشيخ أحـمــد ال ـنــواف ،بـشــأن الجهة الحكومية
المسؤولة عن متابعة إجراءات تسليم المدير السابق لمؤسسة
التأمينات االجتماعية ،وصرف مكافأة الصفوف األمامية.
وسأل النواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء د .محمد الفارس 3 ،أسئلة بشأن
عدد ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت في الجهات الحكومية،
وآخــر قــرار صدر من لجنة التظلمات في مجلس الــوزراء بشأن
شركة «كي جي إل».
وتلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طالل
الخالد ،ووزراء الدولة لشؤون البلدية والدولة لشؤون االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات د .رنا الفارس ،والدولة لشؤون تعزيز
النزاهة جمال الـجــاوي ،ووزي ــر اإلع ــام والثقافة د .حمد روح
الدين والتجارة والصناعة فهد الشريعان ،ووزير الدولة لشؤون
مجلس األمة والدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي واألوقاف
والشؤون اإلسالمية عيسى الكندري سؤالين لكل منهم ،بشأن
عدد المستحقين لصرف مكافأة الصفوف األمامية بالوزارات
والجهات التابعة ،والوظائف اإلشرافية الشاغرة.
ُ
وقدم إلى وزير الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية وزير
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني مبارك العرو ،سؤال
واحد بشأن الوظائف اإلشرافية الشاغرة.

تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب أسـ ـ ــامـ ـ ــة
الـ ـش ــاهـ ـي ــن بـ ــاق ـ ـتـ ــراح بــرغ ـبــة
ب ـش ــأن ش ـم ــول ربـ ــات الـبـيــوت
ف ــي ال ـم ـن ـحــة ال ـم ــال ـي ــة ،أس ــوة
بـ ـ ـ ــأص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــاشـ ـ ــات
التقاعدية.
وقال الشاهين ،في اقتراحه،
إن «مـجـلــس األم ــة أق ــر قانونا
ب ـ ـشـ ــأن م ـن ـح ــة ال ـم ـت ـق ــاع ــدي ــن
وزي ـ ـ ــادة م ـعــاشــات ـهــم ،والـ ــذي
نــص عـلــى أن (ت ـصــرف منحة
مالية لـمــرة واح ــدة ألصحاب
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاش ـ ـ ــات الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدي ـ ــة
الكويتيين فــي تــاريــخ صــدور

هــذا الـقــانــون ،مـقــدارهــا 3000
دينار) ،كما قضى القانون بأن
(تزاد المعاشات التقاعدية كل
سـنــة اعـتـبــارا مــن  1أغسطس
وذل ـ ـ ـ ــك ب ـ ــواق ـ ــع  20دي ـ ـ ـنـ ـ ــارا)،
وح ـيــث إن قــانــون التأمينات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة رق ـ ــم  61لـسـنــة
 1976ي ـت ـيــح ل ـم ـج ـلــس إدارة
المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية صــرف معاشات
و مـكــا فــآت استثنائية لبعض
الفئات المستحقة ،لذا تقدمت
بهذا االقتراح».
أسامة الشاهين

عبدالكريم الكندري :هيئة البيئة ليست
ّ
معنية بجنوب القيروان
أكــد الـنــائــب د .عـبــدالـكــريــم الـكـنــدري أن
ّ
معنية بإيقاف مشروع
هيئة البيئة ليست
ً
ج ـنــوب ال ـق ـي ــروان ،خ ـصــوصــا أن مجلس
الوزراء والوزارات المعنية قد اتخذت القرار

بتخصيصها لمصلحة الرعاية السكنية،
لذلك و جــب المضي بتنفيذ التخصيص
وإخـ ـط ــار ال ـب ـلــديــة ب ــإزال ــة جـمـيــع عــوائــق
المشروع.

مطيع :طريق الوفرة 500
مدفون بالرمال
أكد النائب د .أحمد مطيع أن طريق الوفرة  500مدفون
بــالــرمــال مــن فـتــرة طــويـلــة ،وكــذلــك طــريــق مصفق وطــرق
ً
مضيفا في تصريحه الــذي ّ
وجهه
،850 ،800 ،700 ،600
إلى وزير األشغال العامة ،علي الموسى ،ووزيرة البلدية
وزيرة الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
رنا الفارس «ال نقبل التهاون بأرواح الناس ومصالحهم،
وهي مسؤوليتكم المباشرة».

أحمد مطيع

6

محليات

ةديرجلا

•
العدد  / 5071األحد  3يوليو 2022م  4 /ذو الحجة 1443هـ

local@aljarida●com

متفوقو الثانوية لـ ةديرجلا  :سعداء بالنتائج ونتطلع إلى تحقيق أحالمنا
•

عبروا عن شكرهم ألسرهم ومعلميهم… وةديرجلا تهنئ بالنجاح وتستقبل المتفوقين
•

فهد الرمضان
وسيد القصاص
وعزة ابراهيم

بمشاعر فرحةٍ حدودها السماء ،اختلطت بدموع الفرح
والسرور ،وآمال وطموحات إلى المزيد من التقدم والنجاح،
بــددت متاعب وجهود الــدراســة بالمرحلة الثانوية طوال
السنوات الماضية ،والتي كللت بالنجاح والتفوقّ ،
عبر طلبة
الصف الثاني عشر المتفوقون بالقسمين العلمي واألدبي
والتعليم الديني وم ــدارس التربية الـخــاصــة ،عــن فرحهم
وسرورهم بتحقيق النتائج المشرفة ،رغم استمرار تداعيات

جائحة «كورونا» التي قلصت دوامهم المدرسي إلى النصف
بنظام المجموعتين ،إال أنهم أبــوا إال أن يحصدوا أفضل
النتائج ،معبرين عن شكرهم لمعلميهم وإداراتهم المدرسية
التي وفرت لهم كل اإلمكانات لتحقيق هذه النتائج.
وأعرب المتفوقون في لقاءات مع «الجريدة» ،عن شكرهم
وتقديرهم ألسرهم على ما وفروه لهم من أجواء ساعدتهم
على تحقيق النجاح والتفوق ،متطلعين إلى المرحلة المقبلة

في حياتهم الدراسية بكل تفاؤل نحو غد أفضل يستطيعون
من خالله تحقيق أحالمهم وتطلعاتهم بعد رحلتهم الشاقة
في مقاعد الدراسة.
وعن مستقبلهم وآمالهم ،أكدوا أنها كبيرة تعانق السماء
للوصول إلى مبتغاهم بالدراسة الجامعية المتميزة ،السيما
في التخصصات التي يطمحون إليها مثل الطب والهندسة،
والتي جاءت في مقدمة الرغبات ،آملين أن يحققوا آمالهم

هنوف العنزي :أطمح في دراسة «الصيدلة» بجامعة الكويت
أعــربــت الطالبة المتفوقة هـنــوف مطر
ال ـع ـن ــزي ع ــن س ـعــادت ـهــا بــال ـح ـصــول على
مجموع مرتفع بالثانوية العامة يؤهلها
لتحقيق حلمها بــدارســة عـلــوم الصيدلة
بجامعة الكويت.
وق ــال ــت ه ـن ــوف ال ـع ـنــزي ل ـ ـ «ال ـج ــري ــدة»:
سعادتي ال توصف بأن استطعت تحقيق
النجاح والتفوق فــي دراسـتــي والحصول
على مجموع  95.48في المئة بالقسم العلمي
لمدرسة ثانوية الفريعة بنت مالك بنات.
وأض ــاف ــت :ال ـح ـمــد ل ـل ــه ،ط ـ ــوال س ـنــوات
دراس ـتــي وأن ــا متفوقة ،وك ــان طموحي أن
أحصل على المجموع الذي يؤهلني للدراسة

بكلية الصيدلة جامعة الكويت ،ألنني أجد
نفسي فيها ،وأشعر أنني سأستكمل مسيرة
نجاحي العلمي بدراسة الصيدلة.
وأوض ـحــت هـنــوف أنـهــا محبة للعلوم
الرياضية والكيميائية ،وأن الدراسة بكلية
الـصـيــدلــة سـتـســاعــدهــا فــي الـتـعـمــق أكـثــر،
واالرتباط بتلك العلوم المفضلة لديها والتي
تجد متعة خاصة في تعلمها والتبحر في
مسائلها المتقدمة.
وح ــول تنظيمها للوقت ،قالت هنوف:
لــم أك ــن أدرس طــويــا خ ــال أي ــام الــدراســة
الـ ـع ــادي ــة ،ف ـك ـنــت أح ـص ــل الـ ـ ـ ــدروس خــال
ساعتين مثال ،ولكن مع دخول االمتحانات

بــدأت ساعات المذاكرة تكون أطــول ،حيث
امتدت إلى حوالي  6ساعات يوميا ،ولذلك
أنصح الطلبة المقدمين على الثانوية العامة
بتنظيم الوقت والدراسة لساعات أطول بما
يتسع لحجم المواد الدراسية ،وذلك لتحقيق
النجاح والحصول على أعلى التقديرات التي
تؤهلهم لتحقيق طموحهم العلمي بإذن الله.
وأه ـ ـ ـ ــدت هـ ـن ــوف ن ـج ــاح ـه ــا وت ـفــوق ـهــا
لوالديها ،وتوجهت لهما بالشكر ،لحرصهما
ال ـم ـس ـت ـمــر ع ـل ــى تـشـجـيـعـهــا وتـحـفـيــزهــا
لتحقيق النجاح بدراستها ،فضال عن تهيئة
األجواء المناسبة لها لتحصيل دروسها في
تركيز وهدوء.

هنوف مطر العنزي

وتطلعاتهم مع ذويهم لرسم مستقبلهم المهني.
وإذ تهنئ «الجريدة» الطلبة المتفوقين بنجاهم تشاركهم
وأسرهم فرحتهم بالنجاح والتفوق وطموحاتهم ،وتفتح
لـهــم صفحاتها للتعبير عــن أمــانـيـهــم ،والـكـشــف عــن سر
تـفــوقـهــم لـتـقــديــم ن ـم ــاذج مـشــرفــة يـهـتــدي بـهــا الـطـلـبــة في
مشوارهم التعليمي.

سيف حامد :سأدرس الطب لخدمة الناس
تمنى سيف علي حامد أن يدرس
الطب البشري في مصر بعد أن اجتاز
امتحانات الثانوية بحصوله على 99
في المئة ،مرجعا تفوقه إلــى تنظيم
وقته ،ودعم والديه ،واالجتهاد من أول
العام الدراسي.
وقــال إن كلية الطب كانت حلمي،
وأتمنى أن أســاهــم فــي رعــايــة الناس
بعد دراس ــة هــذا المجال وخدمتهم،
داع ـيــا جـمـيــع الـطـلـبــة إل ــى االجـتـهــاد
وتـنـظـيــم ال ــوق ــت واألخ ـ ــذ بــاألس ـبــاب
ليكون التوفيق حليفهم.

سيف علي حامد

نانسي أحمد :رضا والدي هدفي
بالحياة وسبب نجاحي

مروان صالح :أطمح للدراسة بالمعهد
العالي للفنون المسرحية

فاطمة خالد :استمتعت بالدراسة
وأرغب في المزيد من التقدم العلمي

قالت الطالبة المتفوقة نانسي أيمن أحمد
إن رض ــا والــدي ـهــا ك ــان هــدفـهــا مــن الـتـفــوق
وال ـن ـج ــاح ف ــي دراس ـت ـه ــا وح ـيــات ـهــا بشكل
عــام ،وإنها ستسعى دائما للعمل من أجل
رضاهما في الدنيا واآلخــرة؛ ألنهما سبب
سعادتها وتفوقها.
وتخرجت نانسي أحمد من القسم العلمي
ب ـمــدرســة ثــانــويــة ال ـس ـفــر األه ـل ـيــة لـلـبـنــات
المشتركة ،وحصلت على تقدير مرتفع ،إذ
بلغت نسبتها  ،%97.89وأعربت عن رغبتها
في استكمال دراستها بكلية طب األسنان.
وأضافت سما في تصريحها لـ «الجريدة»:
الحمد لله ا ل ــذي بنعمته تتم الصالحات،
وأشكر أمي وأبي على تعبهما طوال العام،
ووجودهما المستمر إلى جانبي في أوقات
ت ـع ـبــي وضـ ـغ ــط الـ ـم ــذاك ــرة واالم ـت ـح ــان ــات
وتوفيرهما كافة احتياجاتي دون كلل أو
ملل.

أعرب الطالب المتفوق مروان صالح قطب عن
سعادته بحصوله على مجموع مرتفع بالثانوية
العامة بالقسم األدبي من مدرسة ثانوية عبدالله
العسوسي ،وعــن رغبته فــي االلتحاق بالمعهد
العالي للفنون المسرحية قسم ديكور مسرحي،
وأن يصبح فنانا تشكيليا تجوب لوحاته العالم
ويطلع عليها كل محبي الفنون.
وأضاف مروان أنه محب للفن بشكل عام ،ولديه
هوايات فنية منذ الصغر ،ويشارك بأعماله الفنية
التشكيلية من لوحات ورسوم في معارض فنية
ما جعله يحتك بالوسط الفني ،ويصقل موهبته
عــن طــريــق الـفـنــانـيــن الـكـبــار والـمـخـضــرمـيــن في
هذا المجال.
وأكــد مــروان أن موهبته ساعدته على تنظيم
وقته وتحصيل دروسه ،مع تخصيص وقت محدد
لممارسة هوايته المفضلة ،فكان ينظم وقته بين
الدراسة التي تمتد حوالي  10ساعات يوميا ،وفي
نهاية األسبوع هناك وقت محدد لممارسة الرسم

قالت الطالبة المتفوقة فاطمة خالد علي
ال ـحــاص ـلــة ع ـلــى درجـ ــة  %94.5بــالـثــانــويــة
العامة إنـهــا تستمتع بــالــدراســة وال تشعر
بها عبئا في حياتها ،ألن ساعات التحصيل
والمذاكرة من أمتع االوقات التي تشعر بها.
وأض ــاف ــت ف ــاط ـم ــة :ي ـت ـصــور ال ـب ـعــض أن
الدراسة واالمتحانات أمور مزعجة بالحياة،
ول ـكــن م ــن يـشـعــر بـحــب الـعـلــم والـتـحـصـيــل
وال ـت ـع ــرف دائـ ـم ــا ع ـلــى م ـع ـلــومــات جــديــدة
سيشعر حتما أن ا لــدرا ســة ممتعة؛ ولذلك
ف ــإن حـبــي ل ـلــدراســة يجعلني أش ـعــر دائـمــا
بالرغبة في التقدم العلمي وتحقيق المزيد
مــن الـنـجــاحــات بــالــدراســة فــي الـجــامـعــة إن
شاء الله.
وأهدت فاطمة نجاحها وتفوقها ألسرتها
التي علمتها منذ الصغر االلتزام في الحياة،
وااللتزام الدراسي بشكل خاص ،ولذلك فقد
باتت الدراسة جزءا من شخصيتها وهويتها

نانسي أيمن أحمد
واس ـت ـطــردت س ـمــا :أدع ــو ال ـلــه أن أحـقــق
أحالم والدي بشأني ،وأن أحتفظ برضاهما
عني طوال حياتي؛ ألن رضاهما هو هدفي
بالحياة وسبب نجاحي.

مروان صالح
وإنتاج اللوحات التشكيلية.
ووجه مروان الشكر لوالديه ،مؤكدا فضلهما
فــي تشجيعه نحو الـتـفــوق وتحصيل ال ــدروس
بشكل منتظم ،مضيفا أن الفضل أوال واخيرا لله
الذي ألهمه الهداية والتوفيق في دراسته.

فاطمة خالد
وهدفها بالمستقبل.
وعبرت فاطمة عن امتنانها وحمدها لله
الــذي وفقها للطريق المستقيم وأضــاء لها
طريق العلم والدراسة.

ً
ً
 580طالبا و 163مشروعا بالمعرض الهندسي «االعتماد األكاديمي» :التعليم الجيد هدف الكويت

تنظم كلية الهندسة والبترول
ف ـ ــي ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت م ـع ــرض
التصميم الهندسي  41برعاية
مدير الجامعة د .يوسف الرومي
وبـ ــدعـ ــم مـ ــن م ــؤسـ ـس ــة ال ـك ــوي ــت
للتقدم العلمي خــال الفترة من
 5ح ـت ــى  7ال ـ ـجـ ــاري ف ــي ال ـمــركــز
الـثـقــافــي بمدينة صـبــاح السالم
الجامعية.
وقـ ـ ــال م ــدي ــر م ــرك ــز ال ـت ــدري ــب
الهندسي والخريجين في الكلية
د .دع ـي ــج الــرك ـي ـبــي ،إن مـعــرض
ال ـت ـص ـم ـيــم ال ـه ـن ــدس ــي يـ ـق ــام فــي

ً
نهاية كل فصل دراسي ،تتويجا
لمشاريع الطلبة نتيجة عملهم
خالل خمس سنوات دراسية.
وأض ــاف الــركـيـبــي ،أن الـهــدف
م ــن إق ــام ــة ه ــذا ال ـم ـعــرض عــرض
الـمـشــاريــع الـتــي يبتكرها طلبة
ال ـك ـل ـيــة لـلـسـنــة ال ـن ـهــائ ـيــة ضمن
مقرر التصميم الهندسي ،ويضم
الـ ـمـ ـع ــرض ال ـم ـش ــاري ــع الـعـلـمـيــة
مـ ـ ـ ــن م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات
العلمية للكلية و ه ــي الهندسة
المدنية ،والهندسة الميكانيكية،
والهندسة الصناعية ،والهندسة

الـ ـ ـكـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة ،وال ـ ـه ـ ـن ـ ــدس ـ ــة
الكهربائية ،وهندسة الكمبيوتر،
وهندسة البترول.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى «أن ال ـم ـع ــرض
يقام للمرة األولــى بمشاركة من
كليات العلوم والعلوم الحياتية
ً
والـعـمــارة ،ومشاركة  580طالبا
ً
وط ــال ـب ــة ف ــي  163م ـش ــروع ــا من
مختلف األ قـســام العلمية بكلية
ال ـه ـنــدســة وال ـب ـت ــرول وال ـك ـل ـيــات
المشاركة».
وذك ـ ــر أن م ـع ــرض الـتـصـمـيــم
ً
يـ ـشـ ـم ــل عـ ـ ـ ـ ـ ــددا مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت

«بوكسهل» تبدأ استقبال
طلبات االلتحاق
أعـ ـلـ ـن ــت ك ـل ـي ــة ب ــوكـ ـسـ ـه ــل ف ـ ــي ال ـك ــوي ــت
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال طـ ـلـ ـب ــات ال ـ ـت ـ ـحـ ــاق الـ ـط ــالـ ـب ــات
للفصل ا ل ــدرا س ــي األول  2023/2022عبر
ال ـم ــوق ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي أو م ـقــر ال ـك ـل ـيــة فــي
أب ــوحـ ـلـ ـيـ ـف ــة ،مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أن ال ـط ــال ـب ــات
يـمـكـنـهــن ال ـتــواصــل م ــع م ـســؤولــي الـقـبــول
مباشرة عبر الواتساب ،لإلجابة عن جميع
استفساراتهن.
وك ـش ـف ــت ال ـك ـل ـي ــة ،ف ــي بـ ـي ــان ص ـحــافــي،
أمس ،أن نسبة التقديم لاللتحاق بالكلية
هي  50في المئة لقسمي العلمي واألدبي،
الفتة إ لــى أنها تقدم در جــة البكالوريوس
ف ــي ت ـخ ـص ـصــات إدارة األ عـ ـم ــال ا لــدو ل ـيــة
والمحاسبة ،باإلضافة الى تخصص تجارة
األزيـ ـ ــاء م ــن خـ ــال ب ــرن ــام ــج « 2 2سـنـتـيــن
دبلوم -سنتين بكالوريوس».
ولـ ـفـ ـت ــت إل ـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا ت ـس ـت ـق ـب ــل ط ـل ـب ــات
االلتحاق لخريجي الثانوية العامة قديمي
وح ــدي ـث ــي ال ـت ـخ ــرج ،مــوض ـحــة أن ـه ــا تـقــدم
درجة الدبلوم في إدارة األعمال والتسويق
والخدمات المصرفية والبنوك ،وتصميم
المواقع اإللكترونية ،والتصميم الجرافيكي
والديكور ،والتصميم الداخلي.
وقالت إن الكلية تضم عدة تخصصات
مـنـهــا :قـســم الـعـلــوم اإلداري ـ ــة ،ال ــذي يضم:
الـتـســويــق واإلدارة والـمـحــاسـبــة وت ـجــارة
األزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،وقـ ـ ـس ـ ــم الـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم وال ـ ـف ـ ـنـ ــون
التطبيقية ،الذي يضم :تخصص التصميم
الجرافيكي ،والتصميم الداخلي ،وتصميم
المواقع اإللكترونية.
وأفـ ـ ــادت بــأن ـهــا «ت ــأس ـس ــت س ـنــة ،2007
وخرجت أكثر من  2000خريجة في مختلف
التخصصات».
وأ ضــا فــت «تتميز شـهــادة الكلية بأنها
معتمدة عالميا ،ولخريجاتها ا لـحــق في
استكمال الدراسة في بوكسهل أستراليا،
وتتم معاملتهن معاملة خريجات الجامعة
األم في أستراليا ،لكون الكلية فرعا منها،
ومــازل ـنــا نـسـعــى إلع ـطــاء قـيــم مـضــافــة في
العملية التعليمية بالتعليم ا لـعــا لــي في
الكويت».

أبرزها الصناعة والبناء ،الطاقة
الـنـظـيـفــة وال ـ ـمـ ــوارد الـطـبـيـعـيــة،
والبنية التحتية ،العلوم التقنية
والــرقـمـيــة واالت ـص ــاالت ،والــذكــاء
االص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي وال ـ ـ ــروب ـ ـ ــوت ـ ـ ــات،
والميكنة واإلنتاجية الهندسية،
والبيئة المستدامة.

ذكر المدير العام للجهاز الوطني لالعتماد
األكاديمي وضمان جــودة التعليم بالكويت
د .حمد العدواني أن الكويت جعلت التعليم
ال ـج ـيــد ه ــدف ــا ف ــي ج ـم ـيــع م ـش ــاري ــع الـتـنـمـيــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،وت ـس ـع ــى إل ـ ــى ت ـع ــزي ــز ال ـت ـع ــاون
األكاديمي والبحثي مع االتحاد األوروبي.
وق ــال د .ال ـعــدوانــي ،فــي ن ــدوة عـقــدت عبر
اإلنترنت ،ونظمها البرلمان األوروبي« ،تلتزم
الكويت التزاما تاما بتزويد مواطنيها بفرصة
تحقيق أعلى مستوى ممكن من التعليم على
النحو الذي ينص عليه دستورها».
وأردف« :هناك بال شك العديد من الفرص
األكاديمية والبحثية ذات الجودة العالية في

جامعات ممتازة باالتحاد األوروبي» ،مشيرا
إل ــى أن ــه «يـنـبـغــي ع ــرض ال ـفــرص عـلــى وزارة
التعليم العالي التي تدير برامج المنح الدولية
الحكومية».
ونظم وفد البرلمان األوروبي للعالقات مع
شبه الجزيرة العربية الندوة على اإلنترنت
حول موضوع «التعليم العالي في دول مجلس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي وال ـت ـع ــاون م ــع االت ـحــاد
األوروبي».
وأض ــاف ال ـعــدوانــي« :كـمــا تـقــدم الحكومة
ال ـكــوي ـت ـيــة مـنـحــا دراسـ ـي ــة دول ـي ــة لـخــريـجــي
ال ـثــانــويــة ال ـعــامــة الـكــويـتـيـيــن ل ـل ــدراس ــة في
ال ـخ ــارج» ،مـشـيــرا ال ــى أن هـنــاك أكـثــر مــن 15

ألــف طــالــب كويتي مسجلين حاليا فــي هذا
البرنامج في مختلف التخصصات بعدة دول
حول العالم.
و تـعــد الهيئة ا لـعــا مــة للتعليم التطبيقي
والتدريب الجناح الثاني للتعليم العالي في
الـكــويــت ،وتـهـتــم بتوفير ال ـم ـهــارات المهنية
لسوق العمل المحلي ،وبلغت ميزانية الهيئة
للعام الماضي مليار دوالر مــع تسجيل 56
ألف طالب وطالبة.
إضافة إلــى ذلــك ،هناك  14جامعة خاصة
تـعـمــل ف ــي ال ـكــويــت ،وت ـق ــدم ف ــروع ــا مختلفة
م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـعـ ــرفـ ــة ،وتـ ـمـ ـن ــح شـ ـ ـه ـ ــادة ال ــدبـ ـل ــوم
والبكالوريوس ودرجة الماجستير.

«ضمان» تحصل على اعتماد اللجنة الدولية
لمراكز الرعاية الصحية األولية بالكويت
ً

• «تجسيدا لحرص الشركة على توفير أعلى مستويات جودة الخدمات الصحية»
• عرب :عملنا على مدى أكثر من عامين في استيفاء متطلبات الحصول على االعتماد

إعالن استقبال طلبات االلتحاق
وتابعت الكلية بأنها توفر تخصصات
ا لـتـجــارة بمختلف فــرو عـهــا كالمحاسبة،
وإدارة األعـ ـم ــال ال ــدول ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة الــى
«تـ ـج ــارة األزي ـ ـ ــاء» ،وه ــو تـخـصــص تـنـفــرد
بـ ــه «ب ــوكـ ـسـ ـه ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت» ،ويـ ـجـ ـم ــع ب ـيــن
ت ـخ ـص ـصــات ا ل ـت ـص ـم ـيــم وإدارة األ عـ ـم ــال،
ويـ ـنـ ـص ــب ت ــركـ ـي ــز ال ـم ـن ـه ــج عـ ـل ــى ت ـطــويــر
مهارات التصميم والتقنيات الحديثة في
التسويق ،وفق تطلعات اللواتي يطمحن
الى تأسيس مشاريعهن الخاصة.

أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة م ـس ـت ـش ـف ـيــات
الـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــان ال ـ ـص ـ ـحـ ــي (ض ـ ـم ـ ــان)
حصولها على شهادة االعتماد
ال ـ ــدول ـ ــي م ـ ــن ال ـل ـج ـن ــة ال ــدولـ ـي ــة
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة ل ـ ـ ـجـ ـ ــودة الـ ـخ ــدم ــة
ال ـص ـح ـيــة ( )JCIلـجـمـيــع مــرافــق
مـ ــراكـ ــزهـ ــا الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،ل ـت ـص ـبــح
بذلك أول مؤسسة رعاية صحية
تحصل على هذا االعتماد الدولي
المهم على مستوى مراكز للرعاية
الصحية األولية في الكويت.
وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ــدولـ ـي ــة
المشتركة ( )JCIأكبر جهة اعتماد
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـص ـح ـيــة
ب ــال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة
وال ــرائ ــدة فــي ال ـعــالــم ،وش ـهــادات
( )JCIAا لـ ـ ـت ـ ــي ت ـم ـن ـح ـه ــا هـ ــذه
ال ـل ـج ـنــة ب ـم ـنــزلــة اع ـت ـم ــاد دول ــي
للتصديق على الضوابط وأفضل
ال ـم ـمــارســات ف ــي م ـجــال ال ـجــودة
وسالمة المرضى.

قيم «ضمان»
وبهذه المناسبة ،قال الرئيس
الـتـنـفـيــذي لـشــركــة ض ـمــان ،ثامر
عـ ـ ـ ــرب ،فـ ــي تـ ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي:
ً
«نحن فخورون ّجدا بهذا اإلنجاز
ال ــرائ ــع ل ـمــا ي ـمــث ـلــه م ــن تجسيد
عـ ـمـ ـل ــي ألح ـ ـ ــد أه ـ ـ ــم قـ ـي ــم ش ــرك ــة
ضمان ،وهو الحرص على تقديم
أفضل الخدمات الصحية بأعلى
مستويات الجودة العالمية».
وأض ـ ـ ــاف أن اع ـت ـم ــاد الـلـجـنــة
الــدولـيــة المشتركة ( )JCIAوهي
واحدة من أهم مؤسسات االعتماد

ثامر عرب

في قطاع الرعاية الصحية عالميا،
يوفر الضمانة على سالمة تطبيق
خ ـطــة ع ـمــل م ـت ـكــام ـلــة وخ ـط ــوات
مـ ـ ــدروسـ ـ ــة ف ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع أق ـ ـسـ ــام
الشركة من خالل كوادرها الطبية
واإلدارية والفنية المتخصصة.
وأض ـ ـ ـ ــاف عـ ـ ــرب أن «ضـ ـم ــان»
حرصت منذ بداية تأسيسها على
التعاون مع كبريات المؤسسات
ال ــدولـ ـي ــة ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـص ـحــي،
وتبني أح ــدث وأفـضــل المعايير
الدولية للجودة ،لتحقيق رؤيتها
في أن تكون الجهة الرائدة بتوفير
ال ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـيــة الـمـتـكــامـلــة
ال ـعــال ـيــة ال ـ ـجـ ــودة ،م ــن أجـ ــل رفــع
مــؤشــرات الــرعــايــة الصحية عبر
منظومتها المتكاملة من خدمات
الرعاية الصحية األولية والثانوية
فــي مختلف محافظات الكويت،
ً
تـطـبـيـقــا السـتــراتـيـجـيــة الـشــركــة
في بناء وإدارة منظومة صحية

مبنى «ضمان»
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ــرؤي ـ ــة
انـعـكـســت عـلــى أرض ال ــواق ــع من
خ ــال ال ـخــدمــات الـصـحـيــة الـتــي
تقدمها المراكز الصحية.

تطبيق المتطلبات

شهادة االعتماد

شاملة تركز على تقديم خدمات
ص ـح ـي ــة ت ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى ال ـ ـجـ ــودة
وا لـتـجــر بــة التفاعلية اإليجابية
لـ ـلـ ـم ــري ــض وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـكـ ـف ــاءة
المهنية عبر طاقم طبي وإداري
تم اختياره بدقة.

وذكـ ــر ع ــرب أن شــركــة ضـمــان
عملت على مدى أكثر من عامين
فــي استيفاء وتطبيق متطلبات
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى اعـ ـتـ ـم ــاد JCIA
ومـ ـ ـ ـ ــرت بـ ـ ـع ـ ــدد مـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات
الـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــري ـ ــة ،واسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـل ــت
المتخصصين للقيام بإجراء ات
ال ـتــدق ـيــق والـ ــزيـ ــارات الـمـيــدانـيــة
وال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات واالجـ ـتـ ـم ــاع ــات مــع
األط ـ ـ ـ ــراف ال ـم ـع ـن ـيــة فـ ــي إدارات
وأقسام الشركة من أجل التقييم
الموضوعي والمستقل مــن قبل
اسـتـشــاريـيــن وخ ـب ــراء عالميين
م ــن ذوي ال ـخ ـب ــرة ال ــواس ـع ــة في

مجال الرعاية الصحية ودورهم
باإلرشاد في المواضيع الرئيسية
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ب ـ ـسـ ــامـ ــة الـ ـم ــرض ــى
والـجــودة وكيفية االستمرار في
تحسين عمليات ونتائج الرعاية
الصحية السليمة.
وتـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـشــركــة ض ـمــان بــالـشـكــر لجميع
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن فـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــة ع ـلــى
الجهود المضنية والعمل الجاد
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــر م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ـط ـب ـيــق
اشـ ـ ـت ـ ــراط ـ ــات الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ــدولـ ـي ــة
وال ـح ـص ــول ع ـلــى ه ــذا االع ـت ـمــاد
الـ ـمـ ـه ــم وال ـ ـ ـبـ ـ ــارز الـ ـ ـ ــذي ي ـض ــاف
إلـ ــى سـلـسـلــة إن ـ ـجـ ــازات ال ـشــركــة
ونجاحاتها.
يذكر أن شركة ضمان حصلت
على شهادة االعتماد الدولي ()JCI
لمراكز ضمان للرعاية الصحية
األول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي م ـ ـنـ ــاطـ ــق ح ــول ــي
والفروانية والضجيج.
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المستشار شفيق إمام

في ظالل الدستور :ال تقهروا النصوص الدستورية بالحلول ذاتها في أزمة دستورية متفاقمة
تبنى الدستور نظرية
الضرورة في أكثر
نصوصه ،فأجازت المذكرة
التفسيرية للدستور عقد
اجتماعات المجلس في غير
الزمان والمكان المقررين
لذلك ،إذا ًدعت ضرورة
لذلك ،وفقا لنظرية
الضرورة بشروطها
القانونية المقررة.

كلمات رائعة كتبها الفقيه الدستوري الراحل د.عوض
المر في تقديمه لمجموعة من مجموعات أحكام المحكمة
الدستورية العليا في مصر ،خالل فترة رئاسته لها ،حيث
أصبحت أحكامه تدرس في جامعة هارفارد وغيرها من
الجامعات األميركية واألوروبية يقرر فيها نهج المحكمة
في تفسير النصوص الدستورية.
«ال يتصور أن تقهر النصوص الدستورية لحملها على
أن تقدم الحلول ذاتها ألوضاع متغيرة بطبيعتها ،وبما
ينافي متطلباتها ،وال فهمها على ضوء فلسفة بعينها
ً
ً
كانت تمثل توجها غدا منصرما ،وال يعدو اإلصرار عليها
ً
أو القبول بها وتطبيقها بآلية عمياء أن يكون حرثا في
ً
ً
البحر ،وتنكبا آلمال عظام غدا مصير الوطن مرتبطا بها،
ً
وعدوال عن القيم األعلى التي يتطلبها تحريره سياسيا
واقتصاديا واجتماعيا ،فال تكون التنمية في محيطها
ً
إال منظومة مـتـجــددة رواف ــده ــا ،داف ـقــا عـطــاؤهــا نابضا
جوهره بالحياة».

ً
األمير حكما بين السلطتين

ال تثريب على
أمر أميري يصدر
بحل مجلس األمة
في هذه األزمة
المتفاقمة

تذكرت هذه الكلمات الرائعة للفقيه الدستوري الراحل
والتجربة الديموقراطية الكويتية ،تجتاز أصعب وأدق
مراحلها في أزمة دستورية خانقة بدأت بأول استجواب
يوجه إلى رئيس الحكومة ،ويسفر عن قرار من المجلس
بما ارتآه من عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء،
فال يترتب على ذلك تنحيه (والوزارة بالتالي) كما هو مقرر
ً
بالنسبة للوزير ،وإنما يكون األمير حكما في األمر بين
السلطتين إعماال للمادة ( )102إن شاء أخذ برأي المجلس
وأعفى الوزارة ،وإن شاء احتفظ بالوزارة وحل المجلس.
وقد أخذ األمير برأي المجلس وأعفى الوزارة من الحكم
ليرسخ الطابع الشعبي للحكم في الرقابة البرلمانية ،إال أن
األمور لم تهدأ في المجلس لحين تعيين حكومة جديدة
بل زادت األزمــة اشتعاال ،فأصبحت اجتماعات المجلس
تعقد في غياب أغلبية األعضاء المنتخبين الذين قاطعوها
ٍّ
لتعطيل اجتماعات المجلس على ظن منهم بعدم جواز
حضور الحكومة المستقيلة اجتماعات ُ المجلس ،األمر
الــذي يفقد نصاب االجـتـمــاع ،وهــو رأي أب ــدي فــي جلسة
مجلس األمة بتاريخ  2001 /2 /19من بعض األعضاء ،فرد
عليهم النائب المحترم عبدالله الرومي بأن دعوة الحكومة
المستقيلة إلــى حـضــور اجتماعات المجلس هــي دعــوة
ً
صحيحة دستوريا ،وأنه ال يجدر لنا كمجلس أن نتخلى
عن سلطاتنا أو ننتقص منها بتعليق انعقادها أو عدم

انعقادها على استمرارية الحكومة أو قبول استقالتها.

كلمة سمو ولي العهد
ومــن هنا لــم يجد صــاحــب السمو األمـيــر مناصا ،من
ً
التدخل مرة أخرى حكما بين السلطتين وبصفته الرئيس
األعلى للسلطتين باالحتكام إلى األمة مصدر السلطات
جميعا ،بحل المجلس حل دستوريا مع إجراء انتخابات
ج ــدي ــدة ،لـتـسـتــأنــف الـتـجــربــة الــدي ـمــوقــراط ـيــة مسيرتها
الوضاءة ،معبرة عن تطلعات المواطنين وآمالهم ،وهو ما
عبر عنه سمو ولي العهد في كلمته الجامعة المانعة ،حين
تحدث عن تصدع العالقة بين السلطتين ،وتدخل السلطة
التشريعية في أعمال السلطة التنفيذية ،وتخليها بسبب
هذا التدخل عن عملها األصيل ،وسوء اإلدارة الحكومية،
لـبــدء صفحة جــديــدة مشرقة لصالح الــوطــن والـمــواطــن،
مطالبا المواطنين بأن يحسنوا اختيار ممثليهم بأال يكون
اختيارهم لممثليهم أساسه التعصب للطائفة أو للقبيلة
أو لفئة على حساب الوطن.
وكانت المحكمة الدستورية في الطعن رقم  15لسنة
( 2012طعن انتخابي) قد نبهت إلى هذا األمر مقررة بأن
«يضمن التمثيل المتوازن لكافة شرائح المجتمع الكويتي
وفئاته ،ويحد من احتماالت االحتكار الفئوي والقبلي في
الدوائر االنتخابية ،ويضمن االرتقاء بالممارسة البرلمانية
لـبـلــوغ ال ـغــايــات الــوطـنـيــة ال ـم ـن ـشــودة ،وأه ـم ـهــا تحقيق
المشاركة الفعالة لجميع أبـنــاء الــوطــن فــي إدارة شــؤون
البالد ،والقضاء على نزعات التعصب الفئوي ،ومظاهر
االستقطاب الطائفي والقبلي التي تضعف مقومات الوحدة
الوطنية وتؤدي الى فرقة المجتمع وتفتيته ،وتخل بتمثيل
ً
البرلمان لألمة تمثيال صحيحا».

سالمة األمة فوق القانون
وهو مبدأ أرساه القانون الروماني ،وهو أبو القوانين
الوضعية الحديثة ،استمدت منه هــذه القوانين بعض
نظرياتها العامة ،وقد درسنا هذا القانون في السنة األولى
في كلية الحقوق ،وأعتقد أن هذا القانون ال يــزال يدرس
فيها ،باعتباره أصل القوانين الوضعية.
وك ـمــا يـتـبـنــى ال ـق ــان ــون ال ــروم ــان ــي ن ـظــريــة ال ـض ــرورة،
والـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـف ـ ــرع عـ ـنـ ـه ــا ه ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـب ـ ــدأ ،تـ ـبـ ـنـ ـت ــه م ـ ـبـ ــادئ
الـ ـ ـش ـ ــريـ ـ ـع ـ ــة اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي هـ ـ ــي م ـ ـ ـصـ ـ ــدر رئـ ـي ــس
لـ ـلـ ـتـ ـش ــري ــع إع ـ ـم ـ ــاال ل ـ ـل ـ ـمـ ــادة الـ ـث ــانـ ـي ــة م ـ ــن الـ ــدس ـ ـتـ ــور.

وقد تضمنت مجلة األحكام العدلية التي كانت مطبقة
في الكويت ،إلــى أن حل محلها القانون المدني في عام
 ،1981نظرية الضرورة في المواد التالية:
 الضرورات تبيح المحظورات (مادة .)21 الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة (مادة.)32
 الضرر األشد يزال بالضرر األخف (مادة .)27 يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (مادة .)26ودفع الضرر عن الكويت وعن تجربتها الديموقراطية
هو أول واجبات الفقه الدستوري في تفسير النصوص
الدستورية ألن سالمة األمة فوق القانون وفوق الدستور
أبو القوانين ،فال تقهر النصوص الدستورية لحملها على
أن تقدم الحلول ذاتها التي تطبق في الظروف الطبيعية
التي يتولى األمير سلطاته بواسطة وزرائه ،ومنها سلطة
حل المجلس ،وقد أعفى األمير الحكومة من الحكم ،بعد
ً
أن رف ــع األم ــر إلـيــه لـيـكــون حـكـمــا بـيــن السلطتين ،فأخذ
ب ــرأي مجلس األم ــة فــي عــدم إمـكــان الـتـعــاون مــع رئيس
مجلس الوزراء إثر االستجواب المقدم إليه ،وأسباب الحل
واضحة في الكلمة الجامعة المانعة التي ألقاها سمو ولي
العهد ،والتي ُت ّ
حمل مسؤولية األزمة المتفاقمة للحكومة
والمجلس معا.
إن تشكيل الـحـكــومــة يـتــم بـمــراسـيــم يـصــدرهــا األمـيــر
منفردا ،يوقعها مع سموه رئيس مجلس الوزراء الذي كلف
بأمر أميري بتشكيلها ،فال تثريب على أمر أميري يصدر
بحل مجلس األمة في هذه األزمة المتفاقمة.
وقد تبنى الدستور نظرية الضرورة في أكثر نصوصه،
فــأجــازت الـمــذكــرة التفسيرية للدستور عقد اجتماعات
المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لذلك ،إذا دعت
ً
ضرورة لذلك ،وفقا لنظرية الضرورة بشروطها القانونية
المقررة ،بالرغم من أن المادة ( )90من الدستور تنص على
أن «كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان
المقررين الجتماعه يكون باطال».
وهو بطالن بنص صريح في الدستور  ،فال خشية من
أن يتعرض األمــر األمـيــري بحل المجلس لبطالن تقرره
المحكمة الدستورية في طعن انتخابي ،للضرورة التي
أملت على األمير اتخاذه من ناحية ،وألن األوامر األميرية
ه ــي عـمــل م ــن أع ـم ــال ال ـس ـي ــادة ،وه ــي أع ـم ــال ال تخضع
الختصاص القضاء أصــا ،إعماال ألحكام قانون تنظيم
القضاء.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

د .أحمد العنيسي*

والعمل الحقيقي إلزا لــة بعض هــذه ا لـتــو تــرات هو
االب ـت ـعــاد ع ــن ال ـص ــراع ــات الــدول ـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة وع ــدم
التدخل في شؤون البلدان األخرى ،كذلك االبتعاد عن
تمويل جماعات معارضة أو إيوائها في جميع الدول
المحيطة بنا ،ال سيما الجماعات المتطرفة كطالبان
وجـمــاعــة بــوكــو ح ــرام واإلخـ ــوان و»داعـ ــش» والـنـصــرة
ً
وغيرها ،وهذا ما لمسناه أخيرا مما أدى إلى انخفاض
ً
التوتر ،فضل عن احترام سيادة الدول لبعضها.
ف ــي ت ـق ــدي ــري م ــا ي ــدف ــع ب ـنــا ل ــأم ــام ،وال ـ ــذي يـعـتـبــر
من األهمية بمكان ،إزا لــة أزماتنا الداخلية قبل زوال
مـشــاكـلـنــا م ــع الـ ــدول الـمـحـيـطــة ب ـنــا ،ألن ــه كـلـمــا زادت
مشاكلنا ا لــدا خـلـيــة تــدا خـلــت علينا ا لـقــوى الخارجية
لوضع الحلول ،وبالتالي تلعب بنا األيديولوجيات
والمعتقدات في مرامي الطائفية ،فلو تعاملت السلطات
فــي كــل دو لــة مــع ا لـمــوا طــن و فــق خطيئته فقط ال وفق
عقيدته أو مذهبه لما وقعنا في المحظور.
للتوضيح:
ف ـشــل ال ـس ـل ـطــات ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـت ـن ــوع الــدي ـنــي
وال ـث ـقــافــي وال ـعــرقــي وال ـن ـظــر لـمـطــالــب الـشـعــب بــأنـهــا
مؤامرات خارجية أو أن لها اتصاال بالخارج ،فالفشل
في احتواء المواطن من خالل التعامل معه وفق نظرة
انـتـمــاء اتــه الـعـقــائــديــة ،يـعـنــي الـفـشــل فــي تـكــريــس حق
المواطنة بتغييب التنوع الثقافي العقائدي للناس.
والقضاء على هذه الظاهرة يتطلب الحكم الرشيد
وقبول مطالب الناس من غير ربطها بــدول أ خــرى أو
ربطها بنظرة استعمارية ،وانفتاح الحكم على الجميع
بالمعايير نفسها وقوانين الدولة ذاتها يجعل الحكم
أك ـث ــر ال ـت ـصــاقــا بــال ـنــاس ف ـضــا ع ــن ت ـكــريــس ال ــوح ــدة
الوطنية.
طبعا االنـتـمــاء إلــى الـبـلــد ض ــرورة وطـنـيــة قـصــوى،
وال يمكن ألي مواطن أن يعمل ضد بلده إذا ما شعر
ً
بحقوقه مصونة في بلده ،وال ننسى أن هناك أ مــورا
قد تدفع إلى حل مشاكلنا من ذواتنا ،وذلك بالتوسع
فــي المشاركات السياسية واال تـفــاق على دساتيرنا،
وتكريس الديموقراطية وتحقيق المصير.
* كاتب بحريني

ال يمكن ألي مواطن أن يعمل ضد بلده إذا
ما شعر بحقوقه مصونة

مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com
أول العمود:
طالما بدأت وزارة الداخلية إجراءاتها التصحيحية ،فمن المفيد
إشراك الناس في إبداء مالحظاتهم على أدائها ...الموقع اإللكتروني
للوزارة منفذ جيد لذلك.
***
انتهت فترة اختبارات المرحلة الثانوية وغيرها ،وهي ليست
كغيرها من االختبارات بسبب ما رافقها من صخب كعادة األحداث
اليومية في الكويت ،فلن نتحدث عن التعليقات العنصرية التي
طالت أبناء الجاليات ،أو التشكيك في النتائج وعمليات التصحيح،
وارت ـفــاع نسب النجاح وغيرها مــن المواضيع التي رافـقــت أيــام
االختبارات.
موضوعنا هنا في الغياب شبه التام لجهاز اإلعالم والعالقات
ً
العامة في وزارة التربية والذي ترك فراغا ألهم حدث في الموسم
الــدراســي ،وجعل من موضوع االختبارات مــادة تتالقفها بعض
وسائل اإلعــام اإللكتروني التي خلقت من خاللها انطباعات ال
تليق بالعملية التربوية ،وإن كانت هناك سلبيات في العملية
التعليمية بشكل عام.
لقد تركت الــوزارة مهمتها اإلعالمية تجاه االختبارات لبعض
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام غ ـيــر ال ـم ـس ــؤول ــة ب ـطــرح ـهــا أس ـئ ـلــة تـحــريـضـيــة
واستفزازية على الطلبة بتلقفهم عند أبــواب المدارس وسؤالهم
عن التفتيش قبل الــدخــول لفصول االخـتـبــارات وتشديد الرقابة
عليهم ،فكانت عفويتهم التي تلخصت ببعض اآلراء غير السوية
مثل أحقية الطالب في أن «يساعده» زميله في حل االختبارات دون
تضييق ورقابة!!
ُ وزارة التربية مسؤولة عن تشويه هذا الحدث ،فهناك واجبات
هملت من قبلها ،وكان من المفترض أن ينتهي موسم االمتحانات
أ ِ
صحافي ألركان الــوزارة لتناول قضايا مهمة بعيدة عن
بمؤتمر
ً
عناوين ُمشوهه كالغش الذي تسيد الحالة اإلعالمية بسبب ضخ
أخـبــار وتصريحات استعراضية حــول «سيطرتها» ،وكأنها في
حرب مع الطلبة مما خلق صورة سيئة ،وهي أن الغش هو العنوان
الرئيس في موسم االختبارات ...وهذا خطأ كبير.
الـ ـ ـ ــوزارة م ـطــال ـبــة ب ـب ـيــان ب ـعــض م ـل ـفــات ال ـم ـســألــة الـتـعـلـيـمـيــة
واالختبارات أحدها ،ومن تلك الموضوعات :نسب التفوق ،طرق
الـتـصـحـيــح ،جـ ــودة االخـ ـتـ ـب ــارات ،بـيـئــة االخـ ـتـ ـب ــارات ،دوره ـ ــا في
توجيه الطلبة لمستقبلهم العلمي ،تأثير ارتفاع نسب المتفوقين
على سياسة القبول في الجامعة ،تأثير كورونا على التحصيل
العلمي ،بيان طبيعة توجهات تطوير التعليم الذي ُرفع كشعار
ً
مؤخرا ...وهكذا.
ً
من المعيب جدا أن يتلخص جهد آالف المدرسين والطلبة في
عنوان واحد وهو (الغش)!!

إسرائيل ...واألميركيون
العرب

في تقديري ما يدفع بنا لألمام هو إزالة أزماتنا الداخلية قبل
زوال مشاكلنا مع الدول المحيطة بنا ،ألنه كلما زادت مشاكلنا
الداخلية تداخلت علينا القوى الخارجية لوضع الحلول،
وبالتالي تلعب بنا األيديولوجيات والمعتقدات في مرامي
الطائفية.

االبتعاد عن الصراعات الخارجية

وزارة التربية ...وموسم
االختبارات المشوه!!

جيمس زغبي*

متى تزول مشاكلنا؟ وما
العمل؟

ك ـل ـمــا اق ـت ــرب ـن ــا م ــن ال ـح ـل ــول ف ـي ـمــا ي ـخ ــص م ـشــاكــل
ا لـحــدود ،وأز مــا تـنــا السياسية و عــا قــات بعض ا لــدول
بالمتطرفين في إقليمنا الخليجي أو الوطن العربي،
توسعت من جديد وكأن هذا التوتر في المنطقة حتمي
علينا ،هناك دول -منها إسرائيل وأميركا -تسعى إلى
ع ــدم إط ـفــاء ج ــذوة ال ـنــار الـمـشـتـعـلــة تـحــت ال ــرم ــاد في
اإل قـلـيــم ،بعضها ال تــر يــد و قــف تـجــارة ا لـســاح معنا،
وبـعـضـهــا ال تـتـحـمــل ات ـف ــاق الـ ــدول اإلســام ـيــة وكــأنــه
تهديد لها ،فما العمل؟
أ ع ـت ـقــد أن ك ــل دول ا ل ـخ ـل ـيــج ا ل ـعــر بــي مـسـتـقـلــة مـنــذ
عشرات العقود إن لم تكن القرون ،وكل هذه الدول لها
سياسات خاصة بها ،وقد تم تجاوز الخالف بين قطر
وجاراتها في اتفاق الرياض الذي وقعت عليه جميع
ال ــدول فـيـمــا ي ـعــرف ب ــ»إع ــان ال ـع ــا» ،وان ـت ـهــت الـحــرب
الباردة في اإلقليم.

٧

زوايا ورؤى

د .بالل عقل الصنديد

عشرون سنة على «جدار الفصل العنصري»
عـشــرون سنة مـ ّـرت على ّبــدء العمل بـجــدار الفصل العنصري في
ً
ً
ّ
مسلك متعرج ّ
وضم جزءا كبيرا من أراضيها
قسم قرى الضفة الغربية،
ً
بعضا من بيوتهاّ ،
وفرق بين عائالتها ،بذريعة الحماية
الزراعية ،وعزل
األمنية للمستوطنين الصهاينة على إثر «انتفاضة األقصى».
ً
ً
ّ
ّ
والقضية الفلسطينية تتراجع إعالميا واهتماما
تمر الذكرى األليمة،
ّ
ّ
منسية ،وال أهمية للسؤال عن السبب
قضية
من قضية مركزية الى
ً
ً
ً
ً
والمسببين -داخليا أو خارجيا عربيا أوغربيا -طالما أنها بقيت ،ولو
ّ
االهتمامات المتناثرة
بصمت أو خجل ،حية في الوجدان الشعبي وفي ّ
لبعض العاملين بالشأن العامّ ،وفي الشعارات الجذابة لبعض القوى
ّ
ّ
المتوقد تحت الرماد
الجمر
الفلسطينية والعربية ،ذلــك يبشر بــأن
ً
سيخرج يوما شعلة مضيئة.
استذكار القضية الفلسطينية وما يرتبط بها من تفاصيل قد يبدو
الـيــوم وكــأنــه خــروج عــن المألوف ومحاولة بائسة الستعادة ماض
سحيق ،ولكن الحقيقة أن هذه القضية ،مهما أخطأ الكثيرون بحقها
وأول ـهــم «أول ـيــاء ال ــدم»؛ ومهما تناسينا وجــودهــا أو شغلتنا عنها
ًّ
ً
ومصبا لكل ما يدور في
همومنا الكبرى والصغرى ،ستبقى منبعا
المنطقة العربية من انكسارات أو انتصارات.
صحيح أن كال من لبنان ،سورية ،األردن مصر -التي أطلق عليها
الرئيس جمال عبدالناصر مصطلح «دول الطوق العربية» -هي أكثر
ً
البلدان تأثرا بالقضية الفلسطينية بسبب التماس الحدودي وما فرضه
ذلك من تداعيات أمنية وموجات نزوح وتهجير ،إال أن قمة التجاهل
ومنتهى الـنـكــران ادع ــاء أن كــل مــا يحصل فــي دولـنــا المختلفة منذ
عام  1948حتى اللحظة ال يرتبط بشكل أو بآخر بتداعيات االحتالل
اإلسرائيلي لفسلطين العربية.
فلنتخيل منطقتنا المرتعدة على وقع الحروب واألزمات المتكررة
عاشت أو تعيش دون الشوكة الصهيونية التي تلهب خاصرتها؟
ّ
والتصدي
هل كان لشعارات الثورة والمقاومة ولجبهات الممانعة
ً
من وجــود أو حجة؟ وهل كانت هذه الشعارات بذاتها سببا لبعض
خالفاتنا؟ وهل كان للغة التخوين والشقاق المبنية على الموقف من
«التطبيع» حاجة أو وحضور؟ وهل كان لبعض السياسات الغربية مبرر
لكل هذا الميالن عكس مصالحنا؟ وهل كان للمنظمات الفلسطينية أي
بصمة أو دور في االنقسامات العربية-العربية؟ وهل كان للصراعات
ّ
المسلحة وللحروب الدامية ولــاحـتــاالت والـغــزوات التي شهدتها
المنطقة من مسبب أو ارتباط إقليمي؟
ً
الجواب طبعا يتجه نحو النفي لــوال أنــه ما زال يعيش بيننا من
يحتفظ فــي تكوينه الـعـقــائــدي وبصمته الــوراث ـيــة بـشــيء مــن تــراث
ً
ً
«الجاهلية» التي شهدت عددا من الحروب وكثيرا من المؤامرات ،وذلك
ّ
كله بغطاء من وهم الشعارات البائدة والتقاليد المدمرة كاالنتصار
لكرامة مزعومة أو نصرة لألسرة أو للقبيلة أو حتى لألوثان.
صحيح أن تحصين أوطاننا يبدأ بترتيب شؤوننا الداخلية وتحديد
أولوياتنا مــع أهمية ســد المنافذ بوجه كــل التهديدات االجتماعية
والعسكرية وكــل المطامع السياسية واالقـتـصــاديــة التي تستهدف
بلداننا وشعوبنا ،وصحيح أن ذلك نهج ضروري للنهوض بأنفسنا
ً
كي نتمكن تاليا من نصرة اآلخرين من األشقاء واألصدقاء والحلفاء،
ً
ولكن األكيد والصحيح أيضا أن المسابقة مع الزمن وحسن قــراء ة
ّ
التجارب والتفاعل مــع الــواقــع والمتغيرات واجــب ال يقل أهمية وال
ضرورة عن التفاتنا الى ذواتنا.
كل ما يرتبط بالقضية الفلسطينية من تداعيات أو إخفاقات ،من
سقطات أو ال مباالة ،تدفع فاتورتها كاملة دولنا وشعوبنا العربية،

مما يزيد العبء ويقلل فرص التركيز على نهج التمكين الداخلي ،وقد
وصلت بنا الحال أننا لم نفلح في إنقاذ ذواتنا ،رغم تناسينا القصدي
أو الال إرادي للقضية المركزية ،كما لم ننجح في استعادة حقوقنا
المقدسة في فلسطين.
ً
ليس أقسى الفصول إيالما
وهو
العنصري،
الفصل
استذكار جدار
ّ
في ملهاة التراجيديا الفلسطينية-العربية ،يحفزه اليوم جهل األجيال
الحالية بالقضية األم ،ويبرره تجاهل البعض لتأثيراتها المباشرة
وغير المباشرة على المنطقة والعالم.
طريقة المقاربة اإلسرائيلية لمسألة الجدار العنصري الذي أسماه
المجرم آرييل شارون «السياج األمني» وأسلوب التعامل الفلسطيني
والعربي مع المسألة هو مثال تعمدت استذكاره لإلضاءة على جانب
من فشلنا المزمن في التصدي للتحديات الكبرى ومجابهة األخطار
ً
ً
الـعـظـمــى ،إذ ع ــادة مــا نكتفي بــالـعــويــل حـيـنــا ،وال ــا م ـبــاالة أحـيــانــا،
ً
وبالتخبط فــي أ غـلــب األ ح ـيــان ،مما ينعكس علينا سلبا بالمديين
البعيد والقريب.
ّ
روج العدو أن هدف «السياج األمني» هو حماية حياة المواطنين
ً
اإلسرائيليين مــن «العمليات اإلرهــابـيــة» الـتــي تطولهم ت ـكــرارا ،وقد
تجاهلت سلطة الـكـيــان الـمـحـتــل ،بــإصــرار واس ـت ـفــزاز وغـطــرســة ،كل
النداءات والتنديدات التي تفضح ّ
تعديها في بناء الجدار على حقوق
مـئــات اآلالف مــن الفلسطينيين وانتهاكها ألحـكــام الـقــانــون الــدولــي
وشرعة حقوق اإلنسان.
ّ
وهــذا مــا دفــع حتى قضاء الـعــدو المتمثل بمحكمة الـعــدل العليا
اإلسرائيلية إلصدار قرار في يونيو  2004يوجب األخذ بالحسبان
«االعتبارات اإلنسانية للمدنيين الفلسطينيين أثناء تخطيط وبناء
ً
الجدار» ،إال أنه وبعد عام تقريبا تراجعت المحكمة -بتأثير وعودة
للتوجهات العنصرية -عن مضمون قرارها السابق معتبرة أن «الجدار
ال يخالف القانون الدولي ،وأنها ستواصل فحص تأثير مقاطع من
الجدار على السكان الفلسطينيين»!
ً
وفي السياق الدولي المتفاعل خجال مع قضايانا المصيرية ،أصدرت
ً
ً
محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا غير ملزم مفاده أن الجدار يخالف
القانون الدولي ،ومن الواجب تفكيكه وتعويض المتضررين منه ،األمر
ً
الذي أكدت عليه الحقا الجمعية العامة لألمم المتحدة.
في المقابل ،جابهت القوى السياسية العربية والفلسطينية هذا
التعدي السافر بسالح فعله األشد يالمس تأثير أوبريت «الحلم العربي»
على واقعنا المضني وتطلعاتنا الموسومة بالخيبة ،فلألسف ،وعلى
ذ مــة مــا نقل عــن التحقيق ا ل ــذي تولته لجنة مختصة فــي المجلس
التشريعي الفلسطيني ،حاولت شركة  LTDاإلسرائيلية التي يرتبط
عملها ببناء الجدار استيراد اإلسمنت من شركة مصرية ،األمر الذي
لــم تفلح بــه نتيجة بـعــض الـحـمــات والـضـغــوط الــراف ـضــة ،مـمــا دفــع
المسؤولين عن الشركة الى التحايل واستيراد اإلسمنت عبر شركات
وسيطة فلسطينية استصدرت أذونــات استيراد لإلسمنت المصري
من وزارة االقتصاد الوطني ،وقد بلغ مجموع ما تم استصداره من
هذه األذونات ما يقارب  420ألف طن!
هذه السطور أعجز من أن تحيي العظام وهي رميم ،ومقاصدها
ً
أقل طموحا من تحويل الضعف الى قوة ،وواقعيتها أصلب من تتوه
فــي أضـغــاث األح ــام الكبرى ،لكنها فــي الــوقــت نفسه صرخة ضمير
ّ
يتغير اال بالقدر الذي
صادقة تحاول لفت النظر الــى واقــع حــال لن
ّ
نغير به أنفسنا.
* كاتب ومستشار قانوني.

ذهبت مايا بيري ،المديرة التنفيذية للمعهد األميركي العربي،
إلى الشرق األوسط في وقت سابق من شهر يونيو مع أبنائها،
ومع وجودها في المنطقة لحضور اجتماعات عمل ،اصطحبت
أبناءها إلى منزل أسالفها في لبنان.
وفي أحد األيــام في األردن ،اعتزمت مايا القيام بزيارة لمدة
 24ساعة للضفة الغربية والقدس على أمل الصالة في األقصى،
وزيارة المسجد اإلبراهيمي في الخليل وقضاء الليل في بيت لحم.
وم ــا ك ــان يـجــب أن يـصـبــح رح ـلــة ســريـعــة مـثـمــرة ت ـحــول إلــى
كــابــوس ،وه ــو أم ــر شــائــع بشكل مــأســاوي لألميركيين الـعــرب
الذين يــزورون األراضــي المقدسة ،وأمضت مايا وابناها ،وهما
في سن الجامعة ،ساعات في استجواب من مسؤولي الحدود
اإلسرائيليين عند معبر جسر اللنبي بين األردن والضفة الغربية،
ُ
فـقــد طــرح ــت عـلـيـهــم أسـئـلــة ع ــن أصـلـهــم الـلـبـنــانــي م ــن مـســؤول
َ
َ
إسرائيلي صـحــح لمايا نطقها ال سـمـهــا ،مــع توبيخهم لردهم
باللغة اإلنكليزية على الحارس الــذي أصــر على التحدث إليها
ُ
باللغة العربية ،وانفصلت مايا عن أحد األبناء الذي طرح عليه
أسئلة حول اسمه األوسط وعرقه وديانته.
وتصفح المسؤول اإلسرائيلي صوره على الهاتف ،وبعد أن
ً
سمح لهم أخيرا بالدخول ،توجهوا إلى القدس حيث حققت مايا
وابناها حلمهم بالصالة في المسجد األقصى ،وأثناء السفر إلى
الخليل ،استمر الكابوس ثالث ساعات أخرى عند نقطة تفتيش
ً
بالقرب من المسجد اإلبراهيمي ،وإجماال ،قضوا ثلث مدة زيارتهم
في التعرض لمعاملة سيئة.
وع ـلــى مـ ــدار س ـن ــوات ،قــدمـنــا م ـئــات ال ـش ـكــاوى الـمـمــاثـلــة من
األميركيين العرب ،واألميركيين الفلسطينيين منهم بخاصة،
الذين قدموا شهادات تحت القسم عن معاملتهم عند محاولتهم
ُ
دخول إسرائيل ،فقد تعرضوا لالستجواب فترة طويلة ،واحتجز
بعضهمُ ،
ومنعوا من الدخول ،وتم ترحيلهم ،وقيل لألميركيين
الفلسطينيين ،حتى الذين ولدوا منهم في الواليات المتحدة إن
إسرائيل ال تعترف بهم كأميركيين.
وب ــاع ـت ـب ــاره ــم فـلـسـطـيـنـيـيــن ،ي ـجــب عـلـيـهــم مـ ـغ ــادرة ال ـبــاد
والحصول على بطاقة هوية فلسطينية والــدخــول عبر األردن،
وتقدمنا بشكوى إلى وزارة الخارجية مطالبين حكومتنا بأن
تصر على حماية حقوقنا كمواطنين أميركيين.
وأث ـ ـ ــار وزراء خ ــارج ـي ــة س ــاب ـق ــون بـ ـق ــوة ه ـ ــذه ال ـم ـس ــأل ــة مــع
اإلســرائـيـلـيـيــن ،لـكــن دون جـ ــدوى ،وأص ـ ــدرت وزارة الـخــارجـيــة
«توجيهات سفر» حــذرت فيها المواطنين األميركيين من ذوي
األصــول العربية ،وأصحاب األصــل الفلسطيني منهم بخاصة،
من احتمال تعرضهم لمعاملة مختلفة عن المسافرين األميركيين
اآلخرين لدى وصولهم إلى إسرائيل.
وهذا االعتراف بالمشكلة ،دون القيام بأي شيء لتصحيحها،
يــزيــد الطين بـلــة ،والصفحة األول ــى مــن ج ــواز السفر األميركي
مكتوب بها أن وزيــر الخارجية «يطلب بموجب هــذا من كل من
يهمه األمر السماح للمواطن األميركي المذكور هنا بالمرور دون
تأخير أو إعاقة وتقديم جميع المساعدات القانونية والحماية له
عند الحاجة» ،وفي معاهدة  1951بين الواليات المتحدة وإسرائيل
بشأن «الصداقة والتجارة والمالحة» ،وافق الطرفان على ضمان
حقوق مواطني كل منهما عند زيارة بلدانهما ،بما في ذلك الحق
في «السفر إليها بحرية ،واإلقامة في األماكن التي يختارونها،
والتمتع بحرية الضمير ...دون تحرش غير مشروع من أي نوع...
وتوفير الحماية واألمن األكثر انتظاما».
ومع ذلك ،توضح هذه المعاملة التمييزية التي يتعرض لها
األميركيون العرب الذين يسافرون إلى إسرائيل/فلسطين على
ُ
مدى عقود أن هذه االلتزامات تنتهك أكثر مما يجري االلتزام بها.
وتعود هذه القضية مرة أخرى إلى محور وصدارة االهتمام
لسببين:
األول ،طلب إسرائيل قبول انضمامها إلى برنامج اإلعفاء من
التأشيرة األميركية.
والثاني ،رحلة الرئيس بايدن المقبلة إلى إسرائيل.
والقبول في برنامج اإلعفاء من التأشيرة يتطلب المعاملة
بالمثل ،أي الموافقة على االحترام الكامل ،دون تمييز ،لحقوق
مواطني كل دولة مشاركة في البرنامج ،لكن إسرائيل لم تظهر
ً
قط استعدادا للوفاء بهذا المطلب ،ولذا التقينا بمسؤولين في
اإلدارة لنحثهم على رفض طلب إسرائيل.
ومن المعاملة األخيرة التي تعرضت لها مايا بيري وابناها-
مما يعكس ما سيخضع له األميركيون العرب اآلخرون بالتأكيد
في موسم السفر الصيفي هذا -يبدو أن إسرائيل غير مستعدة
لممارسة المعاملة بالمثل ،ويجب أن يوضح بايدن أن هذا يحول
دول الدخول إلى برنامج اإلعفاء من التأشيرة ،إنه أقل ما يمكن
القيام به لتوفير الحماية األساسية المتساوية لمجتمعنا.
* رئيس المعهد العربي األميركي في واشنطن.
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.408

8.243

5.680

2.687 3.119 3.252

البنوك الرقمية ...شركات مساهمة عامة تطرح لالكتتاب العام

• الرخص الجديدة تمارس كل األعمال المصرفية بما فيها الودائع والقروض
•  10نقاط جوهرية محل تشديد وتدقيق من «المركزي» قبل الموافقة النهائية
محمد اإلتربي

توقعات بأن يمنح البنك
المركزي رخصتين جديدتين
لممارسة العمل المصرفي
اإلسالمي والتقليدي ،وسط
رغبته في دعم التجربة
وإنجاحها.

من المرتقب أن يشهد السوق
المالي الكويتي طــرح إصدارين،
كـحــد أدنـ ــى ،لــاكـتـتــاب ال ـعــام من
خ ــال رخـصـتـيــن جــديــدت ـيــن في
القطاع المصرفي عبارة عن بنوك
رق ـم ـي ــة ،ف ــي وق ـ ــت ي ـش ـت ــرط بـنــك
الكويت الـمــركــزي لتأسيس بنك
رق ـمــي اسـتـيـفــاء تــأسـيــس شركة
مساهمة عــامــة تـطــرح لالكتتاب
العام.وعليه ،فإن الرخص المنتظر
منحها للبنوك الرقمية ستمتد
آثارها لشرائح واسعة في السوق
نتيجة الطرح العام الذي سيتم في
عام  2023وسينتهي «المركزي»
آخـ ــر الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي م ــن دراسـ ــة
الطلبات والبت فيها بشكل نهائي.
ً
ً
عمليا ،وفقا لمصادر مصرفية
ً
وجهات متحالفة طلبت ترخيصا،
فـ ــإن ال ـتــرخ ـيــص لـلـبـنــك الــرق ـمــي
سـيـكــون «ك ــام ــل ال ــدس ــم» ،بحيث
أن الـبـنــك سـيـمــارس كــل األعـمــال
المصرفية حسبما نصت عليه
المادة  54والمادة  90من قانون
تنظيم المهنة المصرفية ،التي
تـ ـن ــص عـ ـل ــى ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ل ـل ـب ـنــوك
الرقمية بممارسة قبول الودائع
الستعمالها في عمليات مصرفية،
كخصم األوراق التجارية وشرائها
وبيعها ومنح القروض والسلف

أبرز التحديات
من أبرز التحديات التي ستواجهها البنوك الرقمية
ً
وفقا لوجهة نظر جهات تقدمت لطلب الرخصة مايلي:
 - 1الوضع التنافسي في السوق ،إذ توجد قناعة
بأن أمام البنوك الرقمية فرصة للنمو والحصول على
حصة إال أن المنافسة لن تكون سهلة أو بالمرونة
التي يتوقعها البعض من أنه بنك رقمي بال أكالف
تشغيلية حـيــث سـتـبـقــى الـحـصــة ال ـتــي ستأخذها
الـبـنــوك الرقمية مــن الـســوق المصرفية محل ترقب
واختبار.
ً
 - 2الكفاء ات الفنية ،فالسوق حاليا يعاني ندرة
في لكفاء ات وتلجأ البنوك لسياسة الجذب وخطف
الكوادر والكفاءات من البنوك األخرى المنافسة.
 - 3محدودية الشريحة التي تستهدفها البنوك
ال ــرق ـم ـي ــة ،إذ ت ـت ــرك ــز ع ـل ــى ش ــري ـح ــة ال ـش ـب ــاب وه ــي
ً
مستهدفة أســاســا مــن الـبـنــوك القائمة الـتــي حولت
ً
خدماتها أســاســا لـخــدمــات رقـمـيــة ،بالتالي البحث
شريحة جديدة بخدمات مبتكرة.
 - 4عامل الثقة ،فبالنسبة للرخصة التي سيشارك

وإص ـ ـ ـ ـ ــدار الـ ـشـ ـيـ ـك ــات وق ـب ـض ـهــا
وطرح القروض العامة أو الخاصة
والـمـتــاجــرة بالعمالت األجنبية
والمعادن الثمينة ،وغير ذلك من
عمليات االئتمان أو ما نص قانون
التجارة أو قضى العرف باعتباره
من أعمال البنوك.
وتـعـتـبــر ف ــروع أي بـنــك عامل
في دولــة الكويت كبنك واحــد في
تطبيق أحكام هذا القانون ما لم
ً
ً
يكن هناك نصا مخالفا.
ً
وأيضا البنوك اإلسالمية ،التي
سـتـحـصــل ع ـلــى رخ ـص ــة رقـمـيــة
ستزاول أعمال المهنة المصرفية
ً
وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية،
وتـ ـق ــوم ب ـص ـفــة م ـع ـت ــادة بـقـبــول
الودائع بأنواعها سواء في شكل
ح ـس ــاب ــات ج ــاري ــة أو ح ـســابــات
ت ــوف ـي ــر أو ادخ ـ ـ ــار أو ح ـســابــات
استثمار آلجال وألغراض محددة
أو غير محددة ،وت ــزاول عمليات
ال ـت ـم ــوي ــل ب ــآج ــال ـه ــا الـمـخـتـلـفــة
مستخدمة في ذلك صيغ العقود
الشرعية مثل المرابحة والمشاركة
والمضاربة.
كما تقدم الخدمات المصرفية
وال ـم ــال ـي ــة ب ــأن ــواع ـه ــا الـمـخـتـلـفــة
لـعـمــائـهــا والـمـتـعــامـلـيــن معها،
وتـ ـب ــاش ــر ع ـم ـل ـي ــات االس ـت ـث ـم ــار

المباشر والمالي سواء لحسابها
أو لحساب الغير أو باالشتراك مع
الغير بما في ذلك إنشاء الشـركات
أو الـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة ف ـ ــي الـ ـش ــرك ــات
القائمة أو تحت التأسيس التي

ً
فيها بنك ستكون نسبيا حاصلة على ثقة مسبقة على
أساس أن المشغل المصرفي ذا الخبرة متوفر على
ً
العكس ما لو كان التحالف خاليا من مصرف وهو
مستبعد أو سيعاني في التشغيل.
ّ
تحد فــي اإلقـبــال على االكـتـتــاب لتوفير جزء
-5
أساسي من رأس المال على عكس المقارنة مع زيادة
رأسمال بنك تقليدي قائم.

بنوك في السعودية
-1
-2

 D360براسمال  1.650مليار ريال
البنك السعودي الرقمي برأسالمال  1.5مليار

-3

بنك  STCبرأسمال  2.5مليار ريال.

ريال

 ...وفي اإلمارات
-1

بـنــك  WIOبــرأس ـمــال  2.3مـلـيــار دره ــم وهــو

تــزاول أوجــه النشاط االقتصادي
الـمـخـتـلـفــة ب ـمــا ال ي ـت ـعــارض مع
ً
أحكام الشريعة اإلسالمية ووفقا
للضوابط التي يضعها مجلس
إدارة البنك المركزي في هذا الشأن

نتاج تحالف بنك أبوظبي األول ومجموعة اتصاالت
اإلماراتية وآخرين.
 - 2بنك  ZANDيرأسه رجل األعمال محمد العبار.

نماذج عالمية
• بنك  Chimeالذي أسس بالواليات المتحدة عام
 2013ويصل تقييمه لنحو  14.5مليار دوالر وعدد
عمالئه  12مليون عميل.
• ب ـنــك  Sofiال ـ ــذي أسـ ــس عـ ــام  2010ب ــال ــوالي ــات
المتحدة جاء بالمرتبة الثالثة بتقييم يبلغ  9مليارات
دوالر ،ويصل عدد العمالء إلى  7.5ماليين.
• بنك  Tinkoffالذي أسس في روسيا عام ،2006
بتقييم بلغ  6.3مليارات دوالر ،ويصل عدد عمالئه
 13مليون عميل.
• ب ـنــك  Revolutالـ ــذي أس ــس ع ــام  2015وم ـقــره
بريطانيا ،وبلغ تقييمه  5.5مـلـيــارات دوالر ،وعــدد
عمالئه بلغ  15مليون عميل.

ً
وذلك كله وفقا لألحكام الواردة في
هذا القانون.

لماذا آخر العام؟
كشفت مصادر معنية ،أن البنك
المركزي يتوقع أن يمنح رخصتين
جـ ــديـ ــدت ـ ـيـ ــن ل ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــة ال ـع ـم ــل
المصرفي اإلسالمي والتقليدي،
ً
خ ـص ــوص ــا أن ل ــدي ــه ال ــرغ ـب ــة في
دع ــم الـتـجــربــة وإنـجــاحـهــا ،كذلك
التحفظ الشديد في انتقاء هيكل
المؤسسين.
كـمــا أن ــه يـقــوم بعملية تدقيق
كبيرة في البيانات والمعلومات،
الـ ـت ــي ط ـل ـب ـهــا م ــن ال ــراغ ـب ـي ــن فــي
الحصول على رخصة التي شملت
تفاصيل كثيرة ودقيقة حتى أن
بعض الشركات استعانت ببيوت
خـ ـب ــرة وم ـس ـت ـش ــاري ــن عــالـمـيـيــن
الستيفاء المتطلبات التي فرضها
«المركزي» وتشمل اآلتي:
 - 1إطــار عمل إدارة المخاطر
ً
ً
ً
الذي يمثل ركنا أساسيا وجوهريا
في الملف.
 - 2ا ل ـ ـخ ـ ـطـ ــط ا ل ــرأ سـ ـم ــا لـ ـي ــة
والتوقعات المالية ،التي تتضمن
تقديم خطط مجابهة انخفاض
رأس الـ ـ ـم ـ ــال ع ـ ــن ال ـ ـحـ ــد األدن ـ ــى
المطلوب نتيجة خسائر تشغيلية.

 - 3ال ـق ـي ـم ــة الـ ـمـ ـض ــاف ــة ال ـت ــي
سـيـقــدمـهــا ال ـب ـنــك وت ـش ـمــل دراس ــة
الجدوى االقتصادية إلنشاء البنك
وتحليل السوق المستهدف والميزة
التنافسية للبنك الرقمي.
 - 4اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ع ـمــل الـبـنــك
وخطته التنفيذية لخمس سنوات
إضافة إلى خطط األعمال المقترحة
وخ ـطــوط الـعـمــل الــرئـيـسـيــة للبنك
شاملة الهدف العام.
 - 5الوضع المالي آلخــر خمس
ً
سنوات للشركات معتمدا من مراقب
ً
ال ـح ـســابــات وم ـع ـت ـمــدا م ــن الـجـهــة
الرقابية.
 - 6خـ ـط ــط الـ ـبـ ـن ــك فـ ــي م ـج ــال
بناء الـمــواهــب وال ـقــدرات الكويتية
المتخصصة وتقييم االحتياج من
القوى العاملة وتقديم تفاصيل حول
كيفية مساهمة البنك الــرقـمــي في
تنمية االقتصاد المحلي.
 - 7مدى القدرات الحالية لمقدمي
الـ ـطـ ـل ــب عـ ـل ــى تـ ـح ــدي ــد ال ـم ـخ ــاط ــر
األساسية لنموذج عمل المصارف
وال ـحــد منها ومــراقـبـتـهــا وقــدرتـهــا
على مجابهة مخاطر غسل األموال
وتـمــويــل اإلرهـ ــاب ومـخــاطــر تقنية
المعلومات والمخاطر السيبرانية
والـمـخــاطــر الـمـقـتــرنــة بــالـتـطــورات
المتسارعة للتقنيات المستخدمة
في مجال العمل المصرفي.

 - 8تـفــاصـيــل الـسـيــر الــذاتـيــة
لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـسـ ـي ــن االع ـ ـت ـ ـبـ ــاري ـ ـيـ ــن
والطبيعيين وإفصاح عن أسماء
ج ـم ـي ــع األطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ،ال ـ ـتـ ــي تـمـلــك
ً
ح ـص ـص ــا فـ ــي ال ـج ـه ــة ال ـم ـقــدمــة
للطلب ،كــذلــك األط ــراف الـتــي لها
ارت ـب ــاط م ــع ال ـمــؤســس بالنسبة
للشخص االعتباري.
 - 9م ـش ــروع ع ـقــد الـتــأسـيــس
والنظام األساسي للبنك.
 - 10خ ـط ــة ال ـ ـخ ـ ــروج ،ال ـتــي
تعطي صورة عن آليات الخروج
ل ـل ـب ـنــك مـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي
ب ـش ـكــل ي ــراع ــي ح ـق ــوق أص ـحــاب
ال ـم ـصــالــح ك ــاف ــة ف ــي حـ ــال واج ــه
البنك صعوبات في تحقيق أهدافه
المنشودة.
ما سبق من شروط وضوابط
وه ـي ـك ــل ش ــرك ــة م ـســاه ـمــة عــامــة
وت ــدق ـي ــق ف ــي س ـيــر الـمــؤسـسـيــن
وطرح حصة لالكتتاب العام تؤكد
أن الرخص الرقمية التي ستطرح
ً
ليست رخصا للرفاهية من أجل
هــذا الكيان أو المجموعة ويقال
لديها بنك رقـمــي ،بــل ستخضع
ال ـب ـنــوك الــرق ـم ـيــة لــرقــابــة دقـيـقــة
ولصيقة وستوضع تحت التوجيه
المباشر من البنك المركزي كما
ه ــو الـ ـح ــال ل ـل ـب ـنــوك الـتـقـلـيــديــة
العادية.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

ارتفاعات متفاوتة للمؤشرات و«القطري» األفضل بمكاسب %3.7
محاولة تعويض األسبوع األخير من الربع الثاني بعد خسائر كبيرة
●

علي العنزي

تـ ـل ــون ــت م ـع ـظ ــم م ــؤش ــرات
أسواق المال الخليجية باللون
األخـ ـض ــر ،وس ـج ـلــت مـكــاســب
متفاوتة معظمها جيد بنهاية
تـعــامــات الــربــع الـثــانــي خالل
األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ،وك ــان ــت
مـحـصـلــة األسـ ـب ــوع إيـجــابـيــة
ل ـل ـج ـم ـيــع ب ــاس ـت ـث ـن ــاء مــؤشــر
سوق دبي المالي ،الذي خسر
ً
ـدا ُ
وبعشر
نسبة م ـحــدودة ج ـ
نقطة فقط.
وت ـصــدر الــرابـحـيــن مــؤشــر
ال ـ ـسـ ــوق الـ ـقـ ـط ــري ب ـم ـكــاســب
كبيرة بلغت  3.73فــي المئة،
ت ــاه مــؤشــر بــورصــة الـكــويــت
العام حيث كسب نسبة 2.33
في المئة ،وبنسبة قريبة ربح
مؤشر سوق األسهم السعودي
ال ــرئ ـي ـس ــي «تـ ــاسـ ــي» وارتـ ـف ــع
بنسبة  1.88في المئة.
وك ــان ــت الـمـكــاســب الــوســط
لـ ـم ــؤش ــري س ــوق ــي ال ـب ـحــريــن
وأبوظبي ،إذ صعد البحريني

بـنـسـبــة  1.28ف ــي ال ـم ـئــة وحـقــق
أبــوظـبــي نـسـبــة  1.15فــي الـمـئــة،
ً
وبقي مؤشر سوق عمان مستقرا
ح ــول نـقـطــة األس ـ ــاس بـمـكــاســب
م ـ ـحـ ــدودة ه ــي ن ـس ـبــة  0.18فــي
المئة.

اإلقفاالت الفصلية
بـ ـع ــد خـ ـس ــائ ــر كـ ـبـ ـي ــرة خ ــال
ش ـه ــري م ــاي ــو وي ــون ـي ــو ،ارتـ ــدت
م ـ ـع ـ ـظـ ــم م ـ ـ ـ ــؤش ـ ـ ـ ــرات األس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق
ً
خ ـصــوصــا أن ـه ــا ك ــان ــت تـتــراجــع
خالل آخر ثالثة أسابيع مسجلة
خسائر كبيرة بلغت حوالي  9في
المئة في معظمها ،وكانت أكبر
الخسائر خالل األسبوع الماضي
فقط لمؤشر سوق قطر وبنسبة
كبيرة تجاوزت  6في المئة ،ليرتد
مؤشر السوق القطري ويسترجع
ً
نصفها تـقــريـبــا خ ــال تعامالت
ً
األسبوع الماضي الهادئ نسبيا
من األخبار االقتصادية العالمية
ودون أي م ـ ـ ــؤ ش ـ ـ ــرات خ ــا ص ــة
بالتضخم أو رفــع نسبة الفائدة

أو الركود التضخمي المحتمل.
وارتـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ــؤش ـ ــر سـ ـ ـ ــوق ق ـطــر
ال ـمــالــي بـنـسـبــة  3.73ف ــي الـمـئــة
أي  437.86ن ـق ـطــة ل ـي ـق ـفــل عـلــى
ً
مستوى  12191.3نقطة مستعيدا
مستوى  12ألف نقطة مرة أخرى،
ً
ومـسـتـفـيــدا مــن مـكــاســب أسـعــار
الـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي ال ـت ــي واص ـلــت
النمو لتبلغ مكاسبها هذا العام
وللنصف األول منه حــوالــي 80
فــي الـمـئــة ،وتـعــد قـطــر أحــد أكبر
مـصــدري الـغــاز الـمـســال بالعالم
وت ـس ـت ـحــوذ ع ـلــى ن ـس ـبــة  27في
ً
المئة كحصة سوقية عالميا ،لكن
أنهى مؤشر ســوق قطر النصف
األول من العام بمكاسب محدودة
هي  5.3في المئة فقط.

بورصة الكويت
وبـ ـ ـع ـ ــد ث ـ ــاث ـ ــة أس ـ ــابـ ـ ـي ـ ــع مــن
الـتــراجــع ال ـحــاد وخ ـســارة نسبة
ً
 8في المئة تقريبا أصبح الوقت
ً
م ـ ــؤاتـ ـ ـي ـ ــا السـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة ب ـع ـض ـهــا
ً
خصوصا أنـهــا إقـفــاالت فصلية

بـخـســائــر ك ـب ـيــرة ،وارت ـ ــد مــؤشــر
ب ــورص ــة ال ـكــويــت ال ـع ــام بنسبة
 2.33في المئة أي  168.38نقطة
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 7408.57
نقطة ،بينما سجل مؤشر السوق
األول مكاسب اكبر بلغت  2.81في
المئة تعادل  225.47نقطة ليقفل
ً
فوق مستوى  800نقطة ومبتعدا
ً
قليال إلى النقطة  8243.16نقطة.
ورب ــح مــؤشــر الـســوق رئيسي
 50ن ـس ـبــة م ـ ـحـ ــدودة ح ـي ــث ك ــان
التركيز على أسهم السوق األول
ليكتفي الرئيسي  50بنسبة 0.4
في المئة فقط تعادل  23.25نقطة
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 5893.75
نقطة.
وارت ـ ـ ـفـ ـ ــع مـ ـتـ ـغـ ـي ــرا ال ـس ـي ــول ــة
والـ ـنـ ـش ــاط ب ـي ـن ـمــا تـ ــراجـ ــع ع ــدد
ً
الصفقات ،وسجلت السيولة نموا
ً
بنسبة  3.6في المئة قياسا على
سيولة األسـبــوع األسـبــق بينما
ارتفع النشاط بنسبة  16.77في
الـمـئــة ،فــي الـمـقــابــل تــراجــع عــدد
الصفقات بنسبة  6.4فــي المئة،
واسـ ـتـ ـم ــر الـ ـت ــرك ــز ع ـل ــى ال ـس ــوق

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في ٢٠٢٢/07/٠١

ً
األول خ ـ ـصـ ــو صـ ــا سـ ـه ــم ب ـي ـتــك
قائد التعامالت ،الذي ربح خالل
أسبوع نسبة  5في المئة لينتهي
م ـش ــوار الـنـصــف األول للمؤشر
ال ـعــام الـكــويـتــي بــارتـفــاع بنسبة
 5فــي الـمـئــة ،بينما رب ــح مؤشر
السوق األول نسبة  7.7في المئة
منذ بداية العام.

ارتداد «تاسي»
ك ــذل ــك ك ــان ــت ن ـه ــاي ــة الـنـصــف
األول فـ ـ ــي م ـ ـ ــؤ ش ـ ـ ــرات ا ل ـ ـسـ ــوق
الـسـعــودي ،وبعد تــراجــع ألربعة
أســاب ـيــع مـتـتــالـيــة ع ــاد «تــاســي»
ورب ــح خ ــال األس ـب ــوع الـمــاضــي
ن ـس ـب ــة  1.88فـ ــي ال ـم ـئ ــة ت ـع ــادل
 212.58نقطة ليقفل على مستوى
 11523.25نقطة.
ومعظم المكاسب ج ــاء ت من
خ ــال تـعــامــات الـجـلـســة األول ــى
ي ـ ـ ــوم األح ـ ـ ـ ـ ــد ،ك ـ ـ ـ ــردة فـ ـع ــل ع ـلــى
مكاسب نهاية تعامالت األسواق
األم ـي ــرك ـي ــة وارتـ ـف ــاع ــات أس ـع ــار
النفط خــال يــوم الجمعة ،الــذي

سـبــق لـتـبــدأ ت ـعــامــات األسـ ــواق
الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة والـ ـس ــوق
ً
الـسـعــودي إيجابية جــدا وكانت
فرصة الستعادة بعض خسائرها
ا لـكـبـيــرة ا لـتــي تكبدتها لتنتهي
بـمـكــاســب مـ ـح ــدودة ل ـه ــذا ال ـعــام
هــي  3.9فــي المئة فقط وبعد أن
تجاوزت  21في المئة في نهاية
شهر أبريل الماضي.
وك ــان تـمــاســك أس ـعــار النفط
وت ــذب ــذب ـه ــا ب ــأس ـع ــار فـ ــوق 100
دوالر عامل مهم في بقاء األسواق
الـخـلـيـجـيــة وال ـس ــوق الـسـعــودي
عـ ـل ــى الـ ـ ـل ـ ــون األخـ ـ ـض ـ ــر ف ـ ــي ظــل
تحديات االقتصاد العالمي ورفع
نسبة الفائدة القادم.

البحرين وأبوظبي
سجل مؤشرا سوقي البحرين
المالي وأبوظبي مكاسب متقاربة
ك ــان ــت ب ـن ـس ـبــة  1.28ف ــي ال ـم ـئــة
للبحريني ،إذ ربــح  23.28نقطة
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 1839.63
ً
نقطة مستفيدا من تعامالت أهلي

مـتـحــد بـحــريـنــي وج ــي إف إتــش
فــي األس ــواق الخليجية الـمــدرج
ً
ب ـه ــا خ ـص ــوص ــا س ـ ــوق ال ـكــويــت
الذي كانت تعامالته األسبوعية
ً
إيجابية جدا وإقفاالته جيدة.
في المقابل ،ربح مؤشر سوق
أبــوظـبــي الـمــالــي نسبة  1.15في
المئة أي  106.28نقاط ليقفل على
مـسـتــوى  9344.62نـقـطــة ،وعلى
الرغم من المكاسب المتوسطة،
ً
فــإنــه بقي األفـضــل أداء خليجيا
خ ــال الـنـصــف األول وبمكاسب
بـلـغــت  10.5ف ــي ال ـم ـئــة ويـعـتـبــر
ً
من األفضل عالميا بين األسواق
العالمية الناشئة.

دبي
اسـ ـتـ ـق ــر مـ ــؤشـ ــر س ـ ـ ــوق دب ــي
المالي على تغير محدود باللون
ً
األحمر وفقد نسبة محدودة جدا
تـقــدر ب ـ  0.09نقطة ليبقى حول
ن ـق ـط ــة األس ـ ـ ـ ــاس ع ـل ــى م ـس ـتــوى
 3201.81نـ ـقـ ـط ــة و بـ ـمـ ـك ــا س ــب
مـحــدودة للنصف األول مــن هذا

العام لم تتجاوز  1.5في المئة.
وينتظر الجميع توزيعات
النصف األول مــن هــذا الـعــام،
ً
ف ــاألرب ــاح جـيــدة وف ـقــا للبيئة
الـتـشـغـيـلـيــة ف ــي مـنـطـقــة دول
م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي
م ـس ـت ـف ـي ــدة ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر مــن
عـ ــوائـ ــد ن ـف ـط ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة بـعــد
ارت ـ ـف ـ ــاع األس ـ ـع ـ ــار أعـ ـل ــى مــن
سعر الـتـعــادل فــي الـمــوازنــات
الخليجية ،بالتالي نمو جيد
لـمـعـظــم ال ـش ــرك ــات ال ـق ـيــاديــة،
لكن قد تتأثر توزيعات األرباح
ً
وفقا لتقدير تأثر الشركات بأي
حالة ركــود اقتصادي عالمي
وتتحفظ عـلــى ال ـتــوزيــع ،وقــد
تـجـنــب ب ـعــض الـمـخـصـصــات
ل ـت ـف ــادي أي ح ــال ــة تــأث ـيــر من
ركود اقتصادي محتمل ،وقد
تبدأ الشركات باإلعالن خالل
هذا األسبوع وعادة من يكون
س ــوق ع ـم ــان ال ـمــالــي األس ــرع
ب ــاإلع ــان ــات الـفـصـلـيــة بينما
التأخير فــي أس ــواق اإلم ــارات
والبحرين والكويت.

ملخص تداوالت بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي في ٢٠٢٢/06/٣٠

األسـبـوع

الكـويـت

السـعوديـة

الـدوحــة

مـسـقـط

المـنـامـة

أبـو ظـبـي

دب ــي

األسـبـوع

2022/06/24
2022/07/01
الفـرق
التغير ()%

7.240.19
7.408.57
168.38
%2.33

11.310.67
11.523.25
212.58
%1.88

11.753.44
12.191.30
437.86
%3.73

4.115.13
4.122.56
7.43
%0.18

1.816.35
1.839.63
23.28
%1.28

9.238.34
9.344.62
106.28
%1.15

3.201.90
3.201.81
 0.09%0.00

2022/06/23
2022/06/30
الفـرق
التغير ()%

عـدد
إقـفـال المـؤشــر إقـفـال المـؤشــر إقـفـال المـؤشــر عـدد جـلـسـات
الكميـة المتـداولـة القيمـة المتـداولـة
الصـفـقـات
الـتــداول
رئيـسـي 50
األول
العــام
(ديـنـار)
(سهم)
( صفقة)
1.012.793.057
1.182.611.279
169.818.222
%16.77

287.352.188
297.790.452
10.438.264
%3.63

65.070
60.881
 4.189%6.44 -

7.240.19
7.408.57
168.38
%2.33

8.017.69
8.243.16
225.47
%2.81

5.870.50
5.893.75
23.25
%0.40

5.00
5.00
0.00
%0.00
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اقتصاد

هيئة األسواق :اليوم التدشين الفعلي لبداية تطبيقه
عيسى عبدالسالم

يلتزم صانع السوق بتقديم
قائمة لهيئة األسواق بنسبة
ملكيته ألسهم الشركات التي
يعمل كصانع سوق عليها
بشكل أسبوعي والتغييرات
التي طرأت على هذه النسب.

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ل ـ
«ال ـجــريــدة» أن شــركــة بــورصــة
الكويت لألوراق المالية وفرت
ثــاث شركات لتزويد شركات
االستثمار بالنظام اآللي لعمل
صانع السوق.
وق ــال ــت الـ ـمـ ـص ــادر ،إنـ ــه مع
بــدايــة تدشين الـخــدمــة ،وفــرت
بورصة الكويت شركة واحدة
م ـســؤولــة ع ــن تــوف ـيــر بــرنــامــج
عـ ـم ــل ن ـ ـظـ ــام صـ ــانـ ــع الـ ـس ــوق
لـ ـش ــرك ــات االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،ال ـت ــي
حـصـلــت ع ـلــى رخ ـص ــة صــانــع
ســوق مــن هيئة أس ــواق المال،
بـسـبــب زي ـ ــادة ع ــدد ال ـشــركــات
التي تقدم الخدمة في السوق
خالل الفترة األخيرة.
ول ـف ـت ــت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن
هناك سبع شركات استثمارية
لديها رخصة من هيئة أسواق
ال ـمــال تـتــولــى صـنــاعــة الـســوق
على عدد من األسهم المدرجة
فــي بــورصــة الـكــويــت ل ــأوراق
المالية ال يتجاوز نسبة الـ 20
في المئة من إجمالي الشركات
الـ ـ ـم ـ ــدرج ـ ــة ،مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أن ــه
يـمـكــن ت ـطــويــر صــانــع ال ـســوق
ف ــي ال ـكــويــت م ــن خ ــال توفير
م ـن ـت ـج ــات أخ ـ ـ ــرى ك ـص ـنــاديــق
ال ـ ـ ـ ــ ETFوال ـم ـش ـت ـق ــات ال ـمــال ـيــة
وإعطائه أولوية في األوامر.
وب ـي ـن ــت الـ ـمـ ـص ــادر أنـ ــه مــن
م ـن ـط ـلــق ت ـط ــوي ــر آلـ ـي ــة ال ـع ـمــل
الرقابي بين هيئة أسواق المال
واألشخاص المرخص لهم فقد
تم استحداث نظام آلي لتزويد

الهيئة بالتقارير األسبوعية
لـ ـ ـ ـص ـ ـ ــان ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــوق بـ ـشـ ـك ــل
إلـ ـكـ ـت ــرون ــي ،بـ ـه ــدف تـبـسـيــط

إج ــراء ات التعامل مــع الهيئة،
وت ـس ـه ـيــل ت ـع ــام ــات ال ـج ـهــات
ال ـم ـش ـم ــول ــة ب ــرق ــاب ــة ال ـه ـي ـئــة،

إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى تـ ــوح ـ ـيـ ــد ش ـكــل
الـتـقــاريــر الـمـقــدمــة واسـتـيـفــاء
كل المتطلبات الرقابية ،عالوة

إشهار إفالس صندوق تحوط للعمالت المشفرة

ّ
منصة فوييجر ديجيتال تعلق عمليات التداول والسحب
تـقــدم صـنــدوق الـتـحــوط في
الـعـمــات المشفرة «ث ــري آروز
ك ــا بـ ـيـ ـت ــال» (Three Arrows
 )Capitalب ـ ـط ـ ـلـ ــب إل ش ـ ـهـ ــار
اإلف ـ ــاس ب ـمــوجــب ال ـف ـصــل 15
وهــي خـطــوة لحماية األصــول
ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة أث ـنــاء
إجراء التصفية في جزر فيرجن
البريطانية.
وأظهرت أوراق المحكمةن أن
ممثلي شركة «ثري آروز» قدموا
عريضة اإلفالس في نيويورك،
أمـ ـ ــس األول ،ت ـم ـن ــع إق ـ ـ ـ ــرارات
اإلف ـ ــاس ب ـمــوجــب ال ـف ـصــل 15
الــدائـنـيــن مــن م ـصــادرة أصــول
الشركة في الواليات المتحدة.
وأمرت محكمة بجزر فيرجن
البريطانية بتصفية «ثري آروز
كــابـيـتــال» فــي وق ــت ســابــق من
هذا األسبوع.

وأدار الصندوق ،الذي أسسه
التاجران السابقان في «كريديه
سويس» زو سو وكايل دافيس،
م ــا ي ـق ــدر ب ـن ـحــو  10م ـل ـيــارات
دوالر مـ ــن األص ـ ـ ـ ــول كـ ـم ــا فــي
ً
مارس ،وفقا لشركة «نانسين»
( )Nansenلتحليالت سالسل
الكتل.
وفـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخ ـ ـ ــر ،أع ـل ـنــت
شـ ــركـ ــة «ف ــويـ ـيـ ـج ــر دي ـج ـي ـت ــال
 »Voyager Digitalتـعـلـيــق
الـ ـ ـت ـ ــداول وال ـس ـح ــب واإلي ـ ـ ــداع
ً
مـ ـ ــؤق ـ ـ ـتـ ـ ــا؛ ب ـ ـس ـ ـبـ ــب االنـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار
المستمر فــي أس ــواق العمالت
المشفرة.
وقالت منصة تداول العمالت
المشفرة ،فــي بـيــان ،إن عملية
ت ـع ـل ـي ــق الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول والـ ـسـ ـح ــب
واإلي ـ ـ ـ ـ ــداع ب ـ ـ ــدأت فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ً
الـثــانـيــة عـشــرة ظ ـهــرا بتوقيت

نيويورك ،كما أن القرار ينطبق
ً
أي ـض ــا ع ـلــى ب ــرن ــام ــج مـكــافــآت
الوالء.
وذك ـ ـ ــر «س ـت ـي ـف ــن إي ــرل ـي ــش»
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي للمنصة:
ً
ً
ً
«كــان ق ــرارا صعبا ج ــدا ،لكننا
ً
نعتقد أنه القرار الصحيح نظرا
إلى ظروف السوق الحالية».
وجــاء القرار بعد أيــام قليلة
من فشل أحــد عمالء «فوييجر
ديجيتال» في سداد مدفوعات
قرض بقيمة مئات الماليين من
الـ ـ ــدوالرات ،مـمــا أث ــار مـخــاوف
متزايدة بشأن عدوى التعثر في
جميع أنحاء الصناعة.
وانخفضت عملة البتكوين
بنسبة  %70مقارنة بــالــذروة
المسجلة في نوفمبر الماضي،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى فـ ـق ــدان بعض
العمالت المستقرة لالرتباط مع

األص ــول ،مــا تسبب فــي موجة
من التخلف عن السداد ووقف
عمليات السحب من جانب عدة
منصات.
قال رئيس السلفادور ،نجيب
ب ــوك ـي ـل ــي ،إن ب ـ ــاده اسـتـغـلــت
انخفاض سعر بتكوين وقامت
ب ـشــراء  80بـتـكــويــن بـسـعــر 19
أل ــف دوالر لـلـعـمـلــة ال ــواح ــدة،
ً
قائال في تغريدة عبر حسابه
الـ ــرس ـ ـمـ ــي عـ ـل ــى «تـ ــوي ـ ـتـ ــر» إن
ً
بتكوين هي المستقبل ،شكرا
لك على البيع بسعر رخيص.
وأرف ـ ـ ــق رئ ـي ــس ال ـس ـل ـف ــادور
تـغــريــدتــه مــع لـقـطــات شــاشــة لـ
 40عملية شراء لعملة بتكوين
الرقمية تم إجراؤها الخميس
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ب ـ ـل ـ ـغـ ــت ق ـي ـم ـت ـه ــا
اإلج ـمــال ـيــة نـحــو  1.52مليون
دوالر.

أسعار النفط ترتفع ً %3نهاية األسبوع
وبرنت يتجاوز  111دوالرا
البرميل الكويتي ينخفض  2.91دوالر ليبلغ 112.51
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  2.91دوالر ليبلغ
ً
 112.51دوالرا للبرميل في تداوالت أمس األول ،مقابل 115.42
ً
ً
دوالرا للبرميل فــي ت ــداوالت يــوم الخميس الماضي وفقا
للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وف ــي األس ـ ــواق الـعــالـمـيــة ،ارتـفـعــت أس ـعــار الـنـفــط بنحو
 %3في تعامالت أمــس األول ،لتعوض معظم انخفاضات
الجلسة السابقة ،بعد أن رجحت كفة انقطاع اإلمدادات في
ليبيا وعمليات إغالق متوقعة في النرويج على التوقعات،
باحتمال أن يؤدي التباطؤ االقتصادي إلى تراجع الطلب.
وصعدت العقود اآلجلة لخام برنت  2.60دوالر أو %2.38
ً
إلى  111.63دوالرا للبرميل ،فيما ارتفعت العقود اآلجلة لخام
غرب تكساس الوسيط األميركي  2.67دوالر أو  %2.52إلى
 108.43دوالرات للبرميل.
وانخفضت عقود الخامين بنحو  %3يوم الخميس ،منهية
الشهر على انخفاض للمرة األولى منذ نوفمبر.
وتخلت أسعار النفط عن بعض المكاسب الجمعة بعد
صدور بيانات الصناعة ،التي تظهر تباطؤ نشاط التصنيع
في الواليات المتحدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي.
ومــع ذلــك ،دعــم انخفاض إم ــدادات النفط الخام والوقود
سـ ــوق ال ـن ـفــط ح ـتــى م ــع ت ــراج ــع األس ـه ــم وارت ـ ـفـ ــاع ال ـ ــدوالر
األميركي ،الــذي عــادة ما يكون له عالقة عكسية مع النفط
الخام.
وأع ـل ـنــت الـمــؤسـســة الــوطـنـيــة لـلـنـفــط الـلـيـبـيــة ف ــي بـيــان
الخميس ،حالة القوة القاهرة في ميناء ي الـســدرة وراس
النوف وحقل الفيل النفطي.
وقــالــت المؤسسة ،إن الـقــوة الـقــاهــرة ال ت ــزال ســاريــة في
ميناءي البريقة والزويتينة.
ً
ً
وذك ــرت أن إنـتــاج النفط انخفض انخفاضا ح ــادا حيث
ً
تراوحت الصادرات اليومية بين  365ألفا و 409آالف برميل
ً
ً
يوميا بانخفاض  865ألف برميل يوميا عن معدالت اإلنتاج
في «الظروف الطبيعية».
وفي النرويج ،قالت نقابة عمال يوم الخميس ،إن  74عامل
نفط في ثالث منصات تابعة إلكوينور أعلنوا أنهم سيبدأون
ً
إضرابا بعد غد ،مما سيوقف على األرجــح  %4من إنتاج
النفط في النرويج.
واتـفـقــت مجموعة منتجي «أوبـ ــك» ،الـتــي تضم روسـيــا،
على التمسك باستراتيجيتها اإلنتاجية بعد اجتماعات
استمرت يومين .وتجنبت المجموعة مناقشة السياسة من
ً
سبتمبر فصاعدا.

ً
وفي السابق ،قررت «أوبك» زيادة اإلنتاج شهريا بمقدار
ً
ً
 648ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس ،ارتفاعا من خطة
ً
سابقة إلضافة  432ألف برميل يوميا في ّالشهر.
وأظهر مسح لـ «رويترز» ،أن «أوبك» ضخت  28.52مليون
ً
ً
برميل يوميا في يونيو ،بانخفاض  100ألف برميل يوميا
عن إجمالي مايو المعدل.
وأظهر استطالع الخميس الماضي أجرته «رويترز» أن
من المتوقع بقاء أسعار النفط فوق  100دوالر للبرميل هذا
العام في وقت تكافح أوروبــا ومناطق أخرى للتخلص من
االعتماد على اإلمدادات الروسية ،لكن المخاطر االقتصادية
قد تبطئ ارتفاعها.
وفرضت الهند رسوم تصدير على زيت الغاز والبنزين
ووقــود الطائرات أمــس األول ،للمساعدة في الحفاظ على
اإلم ـ ــدادات المحلية ،مــع فــرض ضريبة غير متوقعة على
منتجي النفط الــذيــن اسـتـفــادوا مــن ارت ـفــاع أسـعــار النفط
الخام العالمية.
وقالت شركة النفط الحكومية في اإلكوادور (بتروكوادور)
ف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي أم ــس األول ،إن االح ـت ـجــاجــات الـتــي
استمرت أسبوعين تسببت في خسائر في إنتاج النفط بلغت
ً
 1.99مليون برميليوميا .وأضافت أنها تتوقع الوصول إلى
 90في المئة من إنتاج ما قبل األزمة في األسبوع المقبل.
وقالت الشركة ،إن االحتجاجات كلفت الشركة نحو 512.9
مليون دوالر ،أكثر من نصفها نتج عن خسارة اإلنتاج ،بينما
كلفتها الصادرات المهدرة نحو  110ماليين دوالر.
ً
وأضافت الشركة أنها استعادت  19ألف برميل يوميا من
اإلنتاج منذ انتهاء االحتجاجات يوم الخميس وأن مصفاة
إزميرالدا تعمل بطاقة  70في المئة.
واندلعت االحتجاجات التي نظمتها جماعات السكان
األصليين فــي اإلك ــوادور فــي  13يونيو للمطالبة بخفض
أسعار الوقود باإلضافة إلى فرض قيود على أي عمليات
توسع أخــرى في صناعات التعدين والنفط مما أدى إلى
سقوط ما ال يقل عن ثمانية قتلى وتدمير إنتاج النفط ،
المصدر الرئيسي لدخل البالد.

على تعزيز ورفع كفاءة العمل.
وأش ـ ــارت ال ـم ـصــادر إل ــى أن
صــانــع الـســوق ملتزم بتزويد

الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة بـ ـتـ ـق ــري ــر أسـ ـب ــوع ــي
ي ـت ـض ـمــن م ـل ـخ ــص ل ـع ـم ـل ـيــات
الـبـيــع والـ ـش ــراء ال ـتــي ق ــام بها

في كل جلسة تداول ،ومتوسط
الفرق بين سعر الشراء والبيع
الـيــومــي ،كذلك متوسط حجم
أوامــر البيع والـشــراء المدخلة
فــي كــل جـلـســة ت ـ ــداول ،إضــافــة
إل ـ ــى ن ـس ـبــة األوام ـ ـ ـ ــر الـ ـت ــي تــم
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا خ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم مــن
إجمالي قيمة األوامر.
ك ـمــا ي ـل ـتــزم ص ــان ــع ال ـســوق
بتقديم قائمة للهيئة بنسبة
ملكيته ألسهم الشركات التي
ي ـع ـمــل ك ـص ــان ــع سـ ــوق عـلـيـهــا
بشكل أسـبــوعــي والـتـغـيـيــرات
التي طــرأت على هــذه النسب،
م ــع تــوض ـيــح طـبـيـعــة األس ـهــم
(مـمـلــوكــة أو مـقـتــرضــة) ،وفئة
السيولة ()Liquidity Bucket
حـ ـس ــب ت ـص ـن ـي ــف الـ ـب ــورص ــة،
وعـ ــدد األس ـه ــم الـمـمـلــوكــة (أو
ال ـم ـق ـتــرضــة) ل ـصــانــع ال ـســوق،
وملكية صانع السوق كنسبة
من إجمالي األسهم المصدرة،
والنسبة المئوية للتغيير في
الملكية.
ول ـف ـت ــت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن
هيئة أسواق المال حددت اليوم
ً
ً
مــو عــدا نهائيا لبداية تطبيق
ال ـتــزام صــانــع ال ـســوق بتقديم
التقرير من خالل النظام اآللي
فـ ـق ــط الـ ـت ــي وفـ ــرتـ ــه ل ـش ــرك ــات
صـ ـ ــانـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوق ،ومـ ـنـ ـح ــت
ال ـشــركــات مـهـلــة تـمـتــد م ــن 30
م ــاي ــو إلـ ــى  30ي ــون ـي ــو كـفـتــرة
تجريبية للعمل بالنظام اآللي
الجديد.

ُ
منحة «آبار» تربك المساهمين
أعلنت توزيعها بعد ساعتين من «إعالنها األول»

وتجدر اإلشــارة إلى أن آخر
عـمـلـيــة شـ ــراء لـعـمـلــة بـتـكــويــن
ف ــي ال ـس ـل ـف ــادور ك ــان ــت عـنــدمــا
ح ـص ـلــت الـ ــدولـ ــة ال ــواقـ ـع ــة فــي
أمـيــركــا الــوسـطــى على حوالي
 500قطعة نقدية مــن بتكوين
بــإجـمــالــي  15.3مـلـيــون دوالر،
ً
بسعر  30744دوالرا لكل منها.
ً
ووف ـقــا لبيانات CoinDesk
المستندة إلى إعالنات رئيس
السلفادور ،فإن البالد خسرت
نـ ـح ــو  55.03ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة مــن
اس ـت ـث ـمــارهــا ف ــي ب ـت ـكــويــن من
س ـب ـت ـم ـب ــر حـ ـت ــى اآلن ،ح ـيــث
ح ـص ـلــت الـ ـب ــاد ع ـل ــى ح ــوال ــي
 2301قطعة بتكوين بإجمالي
 103.9م ــا يـ ـي ــن دوالر ،لـكــن
ً
مـحـفـظـتـهــا تـبـلــغ حــال ـيــا نحو
ً
 46.6مليونا فقط.

●

محمد اإلتربي

يتساء ل المستثمرون في بورصة الكويت
عن قاعدة حماية مصالح المستثمرين والعدالة
والنزاهة ،التي تضمنها التعليمات والقوانين
المنظمة للتداوالت في السوق.
ففي نهاية األسبوع الماضي ،أعلنت شركة
ً
برقان لحفر اآلبــار عند الساعة  8.35صباحا
قبل بدء التداوالت البيانات المالية السنوية
المنتهية في  31مارس  2022وتضمنت فيها
خلو خــانــة الـتــوزيـعــات النقدية والمنحة من
أي توصية.
وفي ضوء ذلك عند بدء تعامالت البورصة
اتخذ المستثمرون قــرارات بالبيع والتخارج
وشهد السهم عمليات بيع وتذبذب.
ً
وع ـنــد ال ـســاعــة  10.52ص ـبــاحــا أي بعد
مرور ساعتين من عمر التداوالت استدركت
الشركة الخطأ بنسيانها اإلفصاح عن توزيع
أسهم منحة مجانية للمساهمين بنسبة %7
أي بما قيمته  1.749مليون دينار.

والتساؤل الذي يطرح نفسه أين دورالجهات
الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة ل ـ ـل ـ ـسـ ــوق وال ـ ـم ـ ـع ـ ـن ـ ـيـ ــة ب ـح ـم ــاي ــة
المستثمرين والمتعاملين من شركة تفصح
عن البيانات المالية وبعد مرور أكثر من نصف
زمن التداول تعلن عن معلومة جوهرية مؤثرة
على حركة السهم تخص توزيعات منحة؟.
وتساء ل المستثمرون ،ما ذنــب المستثمر
الــذي بــادر بالبيع صباحا ً
بناء على إعــان ال
ً
يتضمن توزيعات منحة نسبتها  %7متأثرا
بقرار خطأ ومعلومة غير صحيحة ...ألم يكن
ً
ع ــادال إيـقــاف السهم فــور إعــان تــوزيــع أسهم
المنحة وإلغاء التداوالت التي تمت على السهم
ً
خالل الساعتين الماضيين ووقف السهم كليا
لهذا اليوم وبدء يوم جديد؟.
تلك األخـطــاء تضر بسمعة الـســوق وتؤثر
ً
عـلــى ثـقــة المستثمرين خـصــوصــا أنـهــا مــرت
م ــرور ال ـك ــرام ،رغ ــم أن ــه خـطــأ جــوهــري جسيم
يستحق المعالجة والعقاب في ذات الوقت.
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

أسعار النفط وإيراداته ستخضع لهامش خصم كبير

ً
أولى مهام اإلدارة الجديدة الوعي بالمتغيرات المؤثرة قسرا
أكد «الشال» وجوب أال يكون
هناك منهجان لنفس اإلدارة،
أحدهما يعي مآل ومخاطر
المتغيرات الكبرى ويحاول
التعامل معها ،واآلخر األقوى
تتناقض أهدافه مع سالمة
التعامل مع تلك المتغيرات.

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــال
االق ـت ـص ــادي األس ـب ــوع ــي ،إن
أم ـ ـيـ ــر قـ ـط ــر قـ ـ ــال فـ ــي ك ـل ـم ـتــه
االفـ ـتـ ـت ــاحـ ـي ــة ل ـم ـن ـت ــدى قـطــر
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـ ـ ــذي ن ـظ ـم ـتــه
وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة «ب ـ ـ ـلـ ـ ــوم ـ ـ ـبـ ـ ــرغ» ق ـب ــل
أ س ـ ـبـ ــو ع ـ ـيـ ــن ،إن «االر ت ـ ـ ـفـ ـ ــاع
ال ـح ــال ــي ألسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط لــن
ً
يـ ــدوم ط ــو ي ــا » ،و»إن ا لـعــا لــم
قد يتعرض لحالة من الركود
ال ـ ـت ـ ـض ـ ـخ ـ ـمـ ــي» ،فـ ـ ـ ــإن ت ـح ـق ــق
تـ ـح ــذي ــره ف ـس ـي ـك ــون وق ـع ـهــا
الـسـلـبــي عـلــى أس ـعــار الـنـفــط
كبير.
ونقل التقرير عن الرئيس
التنفيذي لمؤسسة البترول
ا لـكــو يـتـيــة قــو لــه عـلــى هامش
ا لـ ـمـ ـنـ ـت ــدى ذا ت ـ ـ ـ ــه ،إن ع ـ ــاوة
ال ـم ـخــاطــر ال ـتــي تـسـبـبــت في
الـمـسـتــوى ال ـحــالــي الـمــرتـفــع
ألسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط الـ ـ ــذي ي ـقــدر
مـعــد لــه بـنـحــو  110دوالرات
لـلـبــرمـيــل ،هــي فــي ح ــدود 30
ً
ً
دوالرا  ،ب ـمــا ي ـع ـنــي ضـمـنـيــا
أن ــه ي ـقــدر سـعــر الـبــرمـيــل في
ظ ـ ـ ـ ــروف عـ ـ ــاديـ ـ ــة بـ ـنـ ـح ــو 80
ً
دوالرا.
مــن نــا حـيـتــه ،أ ف ــاد العضو
الـ ـمـ ـنـ ـت ــدب ل ـل ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
لـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ع ـ ـلـ ــى ه ــام ــش
ً
جـ ـلـ ـس ــات الـ ـمـ ـنـ ـت ــدى أي ـ ـضـ ــا،

بــأن بورصات العالم تنتظر
ً
ت ــراج ـع ــا أك ـب ــر رب ـم ــا يـسـتـمــر
ح ـتــى ن ـهــايــة ال ـع ــام ال ـحــالــي،
وحـ ـيـ ـنـ ـه ــا سـ ـتـ ـعـ ـي ــد ال ـه ـي ـئ ــة
توجيه استثماراتها.
ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ف ــإن أكـبــر
مـ ـس ــؤول ف ــي دول ـ ــة حــاض ـنــة
ل ـث ــال ــث أكـ ـب ــر اح ـت ـي ــاط ــي فــي
الـعــالــم مــن ال ـغــاز إل ــى جــانــب
اح ـت ـيــاط ـهــا ال ـن ـف ـطــي ،وأك ـبــر
م ـســؤول نـفـطــي تـنـفـيــذي في
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،وأك ـ ـ ـبـ ـ ــر م ـ ـسـ ــؤول
تـنـفـيــذي عــن إدارة مــد خــرات
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ف ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،ل ـهــم
وج ـه ــة ن ـظــر صـحـيـحــة حــول
م ـس ـت ـق ـبــل ال ـن ـفــط ومـسـتـقـبــل
أداء بورصات العالم.
ت ـل ــك ال ـن ـظ ــرة ق ــاط ـع ــة ب ــأن
أسعار النفط ومعها إيراداته
سوف تخضع لهامش خصم
ك ـب ـيــر ،وت ـلــك ال ـن ـظــرة تـتــوقــع
ً
خصما على أسعار األصول
المالية ،والخالف ليس على
أن ا ل ـ ـخ ـ ـصـ ــم سـ ـ ـ ــوف يـ ـك ــون
ً
كبيرا ،إنما على مقدار ارتفاع
هامش الخصم.
و ن ـع ـت ـق ــد أن أو ل ـ ـ ــى م ـه ــام
اإلدارة الجديدة ،هي الوعي
ً
بــالـمـتـغـيــرات ال ـمــؤثــرة قـســرا
علينا مــن دون قــدرة لنا في
الـتــأثـيــر فـيـهــا ،فـنـحــن هـنــا ال

نـتـكـلــم ع ــن ت ـقــريــر مـحـلــي أو
أ جـنـبــي يحلل و يـتــو قــع وا قــع
مختلف فــي ا لــز مــن القصير،
ا لـحــد يــث هـنــا عــن مسؤولين
م ـح ـل ـي ـي ــن كـ ـ ـب ـ ــار ع ـي ـن ـت ـه ـمــا
اإلدارة السابقة.
وا لـكــام ليس حــول خالف
سـ ـي ــا س ــي ،وال حـ ـت ــى خ ــاف
ح ــول تـحـلـيــل مـهـنــي ،فــأعـلــى
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن ال ـت ـن ـف ـي ــذي ـي ــن
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــد ع ـ ـ ــن الـ ـجـ ـهـ ـتـ ـي ــن
ال ـم ـســؤول ـت ـيــن ع ــن م ـصــدري
الدخل الوحيدين ،يذكران ما
بات من البديهيات.
ا لـ ـمـ ـطـ ـل ــوب هـ ــو أال ي ـك ــون
هناك منهجان لنفس اإلدارة،
أ حــد هـمــا يـعــي مــآل ومخاطر
المتغيرات الكبرى ويحاول
ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل م ـ ـع ـ ـهـ ــا ،واآلخـ ـ ـ ــر
األقـ ـ ـ ـ ــوى تـ ـتـ ـن ــاق ــض أهـ ــدافـ ــه
مــع ســامــة الـتـعــامــل مــع تلك
الـ ـمـ ـتـ ـغـ ـي ــرات ،ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت،
س ــوق ال ـع ـمــل غ ـيــر م ـس ـتــدام،
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم غـ ـ ـي ـ ــر مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــدام،
الـ ـسـ ـي ــاس ــة اإلسـ ـك ــانـ ـي ــة غـيــر
مـسـتــدامــة ،ن ـظــام الـتــأمـيـنــات
االج ـت ـمــاع ـيــة غ ـيــر م ـس ـتــدام،
وال ـقــائ ـمــة ت ـط ــول ،فــالـتـحــدي
كـبـيــر يـحـتــاج عـنــا صــر إدارة
أكبر للتغلب عليه.

 8.4مليارات دينار سيولة البورصة
خالل النصف األول
ذكــر «ال ـشــال» أن أداء الـبــورصــة خالل
يونيو كان أقل نشاطا مقارنة بأداء مايو،
حيث انخفض معدل قيمة التداول اليومي
مع أداء سلبي لجميع مؤشرات األسعار،
فقد انخفض مؤشر السوق األول بنحو
 5.0في المئة ،والمؤشر الرئيسي بنحو
 6.4في المئة ،وانخفض أيضا المؤشر
العام ،وهو حصيلة أداء السوقين ،بنحو
 5.3ف ــي ال ـم ـئــة ،وك ــذل ــك انـخـفــض مــؤشــر
رئيسي  50بنحو  7.5في المئة.
وانخفضت سيولة البورصة المطلقة
فــي يونيو مقارنة بسيولة مــايــو ،حيث
بلغت السيولة نحو  1.306مليار دينار،
بعد أن كانت  1.602مليار ،لسيولة مايو،
وبلغ معدل قيمة التداول اليومي ليونيو
نحو  59.3مليونا ،أي بانخفاض بنحو
 33.3فــي الـمـئــة عــن مـسـتــوى مـعــدل تلك
القيمة لمايو البالغ  89مليونا.
وبـ ـل ــغ ح ـج ــم س ـي ــول ــة الـ ـب ــورص ــة فــي
النصف األول من العام الجاري (أي في
 121يوم عمل) نحو  8.400مليارات دينار،
وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة
نحو  69.4مليونا ،مرتفعا بنحو  30.9في
المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي
للفترة ذاتها من عام  2021البالغ نحو 53
مليونا ،وحقق ارتفاعا أيضا بنحو 24.9
في المئة ،إذا قورن بمستوى ذلك المعدل
لكامل عام  2021البالغ نحو  55.6مليونا.

ومازالت توجهات السيولة منذ بداية
الـ ـع ــام ت ـش ـيــر إلـ ــى أن ن ـصــف ال ـشــركــات
المدرجة لم تحصل ســوى على  1.8في
المئة فقط من تلك السيولة ،ضمنها 50
شركة حظيت بنحو  0.5في المئة فقط
من تلك السيولة ،وشركتان من دون أي
تداول.
أمــا الـشــركــات الصغيرة السائلة فقد
ح ـظ ـيــت  12ش ــرك ــة ق ـي ـم ـت ـهــا ال ـســوق ـيــة
تبلغ  3.8فــي المئة مــن قيمة الشركات
الـ ـم ــدرج ــة ب ـن ـح ــو  16.4فـ ــي ال ـم ـئ ــة مــن
سيولة البورصة ،وذلك يعني أن نشاط
الـ ـسـ ـي ــول ــة ال ـك ـب ـي ــر مـ ـ ـ ــازال يـ ـح ــرم نـحــو
نصف الـشــركــات الـمــدرجــة منها ،وعلى
النقيض ،يميل بقوة إلى شركات قيمتها
الـســوقـيــة ضئيلة ،أم ــا تــوزيــع السيولة
على السوقين خالل يونيو  ،2022فكان
كالتالي:

السوق األول ( 27شركة)
حظي السوق األول بنحو  995.2مليون
ديـنــار ،أو ما نسبته  76.2في المئة من
سيولة البورصة ،وضمنه حظيت نحو
نـصــف شــركــاتــه ( 13شــركــة) بـ ـ ــ 89.8في
المئة من سيولته ،ونحو  68.4في المئة
من كامل سيولة البورصة ،بينما حظي
ال ـن ـصــف اآلخ ـ ــر ( 14ش ــرك ــة) ب ـمــا تبقى

أو ن ـحــو  10.2ف ــي ال ـم ـئــة م ــن سـيــولـتــه.
وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى
عــالـيــا ،حـيــث حظيت  8شــركــات ضمنه
بنحو  80.8في المئة من سيولته ،وبلغت
نسبة قيمة تـ ــداوالت ال ـســوق األول من
إجمالي قيمة ت ــداوالت البورصة خالل
الـنـصــف األول مــن ال ـعــام ال ـج ــاري نحو
 70.9في المئة.

السوق الرئيسي ( 132شركة)
حظي بنحو  310.3ماليين دينار أو
نحو  23.8في المئة من سيولة البورصة،
وضمنه حظيت  20في المئة من شركاته
بـ 87.6في المئة من سيولته ،بينما اكتفت
 80في المئة من شركاته بنحو  12.4في
المئة مــن سيولته ،وبلغت نسبة قيمة
ت ــداوالت الـســوق الرئيسي مــن إجمالي
ال ـس ــوق خ ــال الـنـصــف األول م ــن الـعــام
الجاري نحو  29.1في المئة.
وإذا ق ـ ـ ــورن تـ ــوزيـ ــع الـ ـسـ ـي ــول ــة بـيــن
ال ـســوق ـيــن ن ـل ـحــظ تـ ـط ــورا غ ـيــر صـحــي،
فبعد أن كان نصيب السوق الرئيسي من
السيولة لكامل عام  2021نحو  40.6في
المئة ،تشير أرقــام توزيع السيولة إلى
عــودة التركيز إلــى الـســوق األول ،تاركا
نحو  29.1في المئة فقط للسوق الرئيسي
كما أسلفنا.

 %48.4تراجع مخصصات البنوك في الربع األول
أفـ ــاد ال ـت ـقــريــر ب ــأن ال ـق ـطــاع الـبـنـكــي وي ـش ـمــل  10م ـصــارف
ً
كويتية ،حقق خــال ا لــر بــع األول مــن ا لـعــام الحالي نـمــوا في
صــافــي األربـ ــاح م ـقــارنــة بــالـفـتــرة نـفـسـهــا مــن ع ــام  ،2021إذ
بلغت أرباح الربع األول  2022بعد خصم الضرائب وحقوق
ً
األقلية نحو  281.7مليون دينار ،بارتفاع قدره  95.7مليونا
ً
أو بنحو  51.4في المئة ،مقارنة بنحو  186مليونا للفترة
ذاتها من .2021
وفي التفاصيل ،تحقق ذلك نتيجة ارتفاع الربح التشغيلي
للبنوك «قبل خصم المخصصات» إضافة إلى انخفاض جملة
المخصصات ،إذ بلغ ارتفاع الربح التشغيلي للبنوك نحو
 25.1مليون دينار أو بنحو  6في المئة ،مقابل انخفاض جملة
ً
المخصصات بنحو  93.3مليونا وبنسبة  48.4في المئة.
ُ
وخصم من ارتفاع قيمة صافي األر بــاح ارتفاع الضرائب
بـنـحــو  14مـلـيــون دي ـنــار وبـنـسـبــة  69.1فــي الـمـئــة ،وارت ـفــاع
حقوق األقلية بنحو  8.6ماليين دينار وبنسبة  50.4في المئة.
واس ـت ـمــرت ال ـب ـنــوك الـكــويـتـيــة ف ــي تـطـبـيــق س ـيــاســة حجز
المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة ،فبلغ إجمالي
المخصصات التي احتجزتها في الربع األول من العام الحالي
ً
ً
نحو  99.5مليونا مقارنة بنحو  192.8مليونا ،أي انخفضت
ً
بنحو  93.3مليونا أو بنحو  48.4في المئة كما أسلفنا.
والمخصصات في القطاع المصرفي الكويتي هي تحوطية
ً
في األغلب لمواجهة أسوأ سيناريو ،لذلك قد تنعكس أرباحا
في ظروف اقتصادية أفضل كما حدث بعد أزمة عام ،2008
وقد تستخدم مصدات إن ساء ت األوضاع االقتصادية.
وبلغت أرباح البنوك ّالتقليدية وعددها خمسة بنوك ،نحو
 174.3مليون دينار ومثلت نحو  61.9في المئة من إجمالي
صافي أرباح البنوك العشرة ،مرتفعة بنحو  60.7في المئة
مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
بينما كان نصيب البنوك اإلسالمية نحو  107.4ماليين
دينار ،ومثلت نحو  38.1في المئة من صافي أرباح البنوك
ا ل ـع ـش ــرة و م ــر ت ـف ـع ــة ب ـن ـحــو  38.5ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ع ــن م ـس ـتــوا هــا
فــي ال ـف ـتــرة نـفـسـهــا مــن ال ـعــام ال ـمــاضــي ،أي أن أربـ ــاح الـشــق

التقليدي من البنوك نمت بمعدالت أعلى بعد التعافي من
آثار الجائحة ،وذلك مخالف للمسار التاريخي لتفوق نمو
أرباح الشق اإلسالمي.
و بـلــغ مضاعف السعر إ لــى الربحية (  )P/Eلقطاع البنوك
ً
العشرة محسوبا على أساس سنوي نحو  22.4مرة ،مقارنة
بنحو  23.3مرة للفترة نفسها من العام الفائت .وارتفع العائد
على إجمالي األصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو
ً
 1.1في المئة مقارنة بنحو  0.8في المئة .وارتفع أيضا ،معدل
العائد على حقوق الملكية ببلوغه نحو  9.6في المئة مقابل
نحو  6.8في المئة للفترة ذاتها من العام الماضي.
و عـنــد المقارنة مــا بين أداء البنوك ا لـعـشــرة ،استمر بنك
الكويت الوطني في تحقيق أعلى مستوى أرباح بين البنوك
العشرة ببلوغها نحو  116.6مليون د يـنــار (ربحية السهم
ً
 15فلسا ) أو نحو  41.3فــي المئة مــن صــا فــي أر ب ــاح القطاع
المصرفي ،وبارتفاع بنحو  38.3في المئة مقارنة مع الفترة
ذاتها من عــام  ،2021وسبب رئيسي له هو انخفاض جملة
المخصصات وارتفاع الربح التشغيلي.
وحقق بيت التمويل الكويتي ثاني أعلى أرباح بنحو 69.5
ً
مليونا (ربحية السهم  7.55فلوس) أو نحو  24.6في المئة من
صافي أرباح البنوك العشرة وبنسبة نمو  39في المئة مقارنة
مع الفترة نفسها من العام السابق ،نتيجة ارتفاع إجمالي
اإليرادات التشغيلية إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات.
وحقق البنك التجاري أعلى نسبة نمو في األرباح وبنحو
 55475في المئة ،إذ بلغت أر بــا حــه نحو  22.2مليون دينار
ً
مقارنة بنحو  40ألفا  ،نتيجة انخفاض حجم المخصصات
ً
وز ي ــادة اال س ـتــردادات مقابل ا لـقــروض مما انعكس إيجابيا
على صافي األرباح.
وحقق بنك «وربة» ثاني أعلى نسبة نمو في األرباح وبنحو
 142.7في المئة ،أي من نحو  2.8مليون دينار إلى نحو 6.8
ماليين نتيجة انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من
انخفاض الربح التشغيلي.

 3.79مليارات دينار موجودات «وربة» بنمو %11.2
قـ ـ ــال تـ ـق ــري ــر «ال ـ ـ ـشـ ـ ــال» إن
بـ ـ ـن ـ ــك ورب ـ ـ ـ ـ ــة أع ـ ـ ـلـ ـ ــن نـ ـت ــائ ــج
أعماله للربع األول من العام
ا لـحــا لــي ،و هــي تشير إ لــى أن
ص ــاف ــي أرب ـ ـ ــاح ال ـب ـن ــك (ب ـعــد
خ ـصــم ا ل ـض ــرا ئ ــب) ب ـلــغ نحو
 6.8مــايـيــن دي ـنــار ،بــارتـفــاع
م ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــداره نـ ـ ـح ـ ــو  4م ــا يـ ـي ــن
و نـ ـسـ ـبـ ـت ــه  142.7ب ــا لـ ـمـ ـئ ــة،
مـ ـق ــار ن ــة ب ـن ـح ــو  2.8م ـل ـيــون
للفترة ذاتها من عام .2021
ويعود السبب في ارتفاع
صافي األرباح إلى انخفاض
جـمـلــة ا لـمـخـصـصــات بقيمة
أعـ ـل ــى مـ ــن انـ ـخـ ـف ــاض ال ــرب ــح
ا ل ـ ـت ـ ـش ـ ـغ ـ ـي ـ ـلـ ــي .إذ ا نـ ـخـ ـف ــض
الربح التشغيلي للبنك (قبل
خـصــم ا لـمـخـصـصــات) بنحو
 581أ ل ــف د ي ـن ــار ،أي بنسبة
 4.5بالمئة ،فيما انخفضت
ج ـم ـلــة ال ـم ـخ ـص ـصــات بـنـحــو
 4.7مــا يـيــن أو بنسبة 47.4
بالمئة.
وفـ ـ ــي الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،ارتـ ـف ــع
إجمالي اإليرادات التشغيلية
ل ـل ـب ـنــك ب ـن ـح ــو  611أ لـ ـف ــا أو
ً
بـنـحــو  3.1بــا ل ـم ـئــة ،و ص ــوال
إ ل ـ ـ ـ ــى نـ ـ ـح ـ ــو  20.3مـ ـلـ ـي ــو ن ــا
مقارنة مع نحو  19.7مليونا
للفترة نفسها من عام .2021
وتـحـقــق ذل ــك نـتـيـجــة ارت ـفــاع
بند صافي إيرادات استثمار
بنحو  440أ لـفــا و بـنـحــو 7.1
ً
ب ــا ل ـم ـئ ــة ،و صـ ـ ــوال إ لـ ــى 6.67
مــايـيــن مـقــارنــة بـنـحــو 6.23

ً
مــاي ـيــن ،وارت ـف ــع أي ـض ــا بند
صافي إيرادات تمويل بنحو
 260ألفا بنسبة  2.3بالمئة،
ً
و صـ ـ ـ ـ ــوال إ ل ـ ـ ــى نـ ـح ــو 11.70
مـ ـلـ ـي ــون ــا ،مـ ـق ــارن ــة مـ ــع نـحــو
 11.44مليونا.
وأضـ ـ ــاف :ارتـ ـف ــع إج ـمــالــي
ال ـ ـم ـ ـصـ ــروفـ ــات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة
بـ ـنـ ـح ــو  1.2مـ ـلـ ـي ــون د يـ ـن ــار
أو م ــا نـسـبـتــه  17.6بــا لـمـئــة،
ً
و ص ــوال إ لــى نحو  8ماليين،
مقارنة مع نحو  6.8ماليين،
وتـحـقــق ذل ــك نـتـيـجــة ارت ـفــاع
ج ـم ـي ــع بـ ـن ــود ال ـم ـص ــروف ــات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة .وب ـل ـغ ــت نـسـبــة
إجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــروفـ ـ ــات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة إل ـ ـ ــى إجـ ـم ــال ــي
اإل ي ـ ـ ــرادات ا لـتـشـغـيـلـيــة نحو
 39.3بــا لـمـئــة ،بـعــد أن كــا نــت
عند نحو  34.4بالمئة.
وان ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــت جـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــة
ا لـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــات بـ ـنـ ـح ــو 4.7
ماليين ،بنسبة  47.4بالمئة،
كـ ـم ــا أسـ ـلـ ـفـ ـن ــا ،ل ـت ـب ـل ــغ ن ـحــو
 5.3مــا ي ـيــن ،م ـقــار نــة بنحو
 10مــاي ـيــن .وارت ـف ــع هــامــش
صافي الربح إلى نحو 33.2
بالمئة لألشهر الثالثة األولى
م ــن الـ ـع ــام الـ ـح ــال ــي ،م ـقــارنــة
بـنـحــو  14.1بــا لـمـئــة لـلـفـتــرة
نفسها من العام السابق.
و تـشـيــر ا لـبـيــا نــات المالية
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــك إ لـ ـ ـ ـ ــى أن إ ج ـ ـمـ ــا لـ ــي
ً
ال ـم ــوج ــودات سـ ّـجــل ارت ـفــاعــا
بـلــغ  216.8مليونا ونسبته

 6.1بالمئة ،ليصل إلى نحو
 3.797مليارات دينار ،مقابل
 3.580مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــارات ب ـن ـه ــا ي ــة
ع ــام  .2021ف ــي ح ـيــن ار ت ـفــع
إ جـمــا لــي ا ل ـمــو جــودات بنحو
 380.9مليونا أو بنحو 11.2
بالمئة ،عند المقارنة بالفترة
نفسها مــن عــام  ،2021حين
بلغ  3.416مليارات.
وارتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــع بـ ـ ـن ـ ــد «مـ ــدي ـ ـنـ ــو
ا لـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــو ي ـ ــل» ب ـ ـن ـ ـحـ ــو 105.3
ماليين ،أي نحو  4.3بالمئة،
ً
وصوال إلى نحو  2.579مليار
( 67.9بــا ل ـم ـئــة م ــن إ ج ـمــا لــي
ا ل ـمــو جــودات) مـقــار نــة بنحو
 2.474م ـل ـيــار ( 69.1بــا لـمـئــة
مـ ــن إجـ ـم ــال ــي ال ـ ـمـ ــوجـ ــودات)
بـنـهــا يــة ع ــام  ،2021وار ت ـفــع
بـ ـنـ ـح ــو  6ب ــا لـ ـمـ ـئ ــة أو ن ـحــو
 146.6مليونا مقارنة بنحو
 2.432م ـل ـيــار ( 71.2بــا لـمـئــة
مـ ــن إجـ ـم ــال ــي ال ـ ـمـ ــوجـ ــودات)
ف ــي ال ـف ـت ــرة ن ـف ـس ـهــا م ــن عــام
 .2021وبلغت نسبة إجمالي
«مدينو تمويل» إلى إجمالي
ا ل ــودا ئ ــع ن ـحــو  83.9بــا لـمـئــة
مقارنة بنحو  87.7بالمئة.
وذك ــر الـتـقــريــر :ارتـفــع بند

إي ــداع ــات ل ــدى الـبـنــوك وبنك
الكويت المركزي بنحو 89.7
مـ ـلـ ـي ــو ن ــا ،أي ب ـن ـس ـب ــة 20.5
ً
ب ــال ـم ـئ ــة ،وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى نـحــو
 526.7مليونا (  13.9بالمئة
مـ ــن إجـ ـم ــال ــي ال ـ ـمـ ــوجـ ــودات)
مقارنة مع نحو  437مليونا
( 12.2بــا ل ـم ـئــة م ــن إ ج ـمــا لــي
ال ـ ـمـ ــوجـ ــودات) ب ـن ـه ــاي ــة ع ــام
 ،2021وار ت ـفــع بنحو 176.3
مليونا وبنسبة  50.3بالمئة،
م ـقــارنــة بــالـفـتــرة نـفـسـهــا من
عـ ــام  ،2021ح ـيــن ب ـلــغ نـحــو
 350مليونا ( 10.3بالمئة من
إجمالي الموجودات).
وتـ ـشـ ـي ــر األرق ـ ـ ـ ـ ــام إلـ ـ ــى أن
م ـط ـل ــوب ــات ال ـب ـن ــك (م ـ ــن غـيــر
اح ـ ـت ـ ـسـ ــاب إج ـ ـمـ ــالـ ــي ح ـق ــوق
ً
الملكية) قد سجلت ارتفاعا
ب ـل ــغ  264.8م ـل ـي ــو ن ــا ،أي مــا
نـسـبـتــه  8.4بــا ل ـم ـئــة ،لـتـصــل
إ لـ ــى ن ـح ــو  3.429م ـل ـي ــارات،
مقارنة بنحو  3.164مليارات
بـنـهــا يــة ع ــام  .2021و حـقـقــت
ً
ارتفاعا بنحو  293.2مليونا،
أي ب ـن ـس ـبــة ن ـم ــو ب ـل ـغــت 9.3
ب ــال ـم ـئ ــة ،ع ـن ــد ال ـم ـق ــارن ــة مــع
ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ن ـف ـس ـه ــا م ـ ــن الـ ـع ــام

ال ـفــائــت ،حـيــن بـلـغــت 3.136
م ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــارات .وب ـ ـل ـ ـغـ ــت ن ـس ـبــة
إجـ ـم ــال ــي الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــات إل ــى
إج ـمــا لــي ا ل ـم ــوج ــودات نحو
 90.3بــا لـمـئــة ،بـعــد أن كانت
نحو  91.8بالمئة.
وتـ ـشـ ـي ــر نـ ـت ــائ ــج ت ـح ـل ـيــل
البيانات المالية المحسوبة
ع ـ ـلـ ــى أس ـ ـ ـ ــاس سـ ـ ـن ـ ــوي إلـ ــى
أن جـمـيــع م ــؤش ــرات ربـحـيــة
ً
ال ـب ـن ــك ق ــد س ـج ـلــت ارت ـف ــاع ــا
مقارنة مع الفترة نفسها من
عــام  ،2021إذ ار تـفــع مؤشر
ال ـع ــائ ــد ع ـل ــى م ـع ــدل ح ـقــوق
المساهمين ا لـخــاص للبنك

(ROE) إلى نحو  9.2بالمئة،
م ـقــار نــة بـنـحــو  5.5بــا لـمـئــة.
وارت ـفــع مــؤشــر الـعــائــد على
معدل رأسمال البنك (R OC)
إلى نحو  13.5بالمئة مقارنة
بنحو  7.1بالمئة.
ً
وارت ـ ـ ـفـ ـ ــع أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،م ــؤش ــر
العائد على معدل موجودات
البنك (R OA) حين بلغ نحو
 0.7بــا ل ـم ـئــة م ـق ــار ن ــة بـنـحــو
 0.3بالمئة .وارتفعت ربحية
ال ـس ـه ــم الـ ــواحـ ــد األس ــاس ـي ــة
وا لـ ـمـ ـخـ ـفـ ـف ــة ل ـل ـب ـن ــك (E PS)،
إذ ب ـل ـغــت ن ـح ــو  2.64فـلــس
مـ ـق ــار ن ــة ب ـن ـح ــو  0.19فـلــس

لـلــر بــع األول مــن ع ــام .2021
وبلغ مؤشر مضاعف السعر/
ربحية السهم الواحد ()P/E
نحو  26.7ضعفا .فــي حين
بلغ مؤشر مضاعف السعر/
القيمة الدفترية (  )P/Bنحو
 1.9ض ـع ــف مـ ـق ــار ن ــة بـنـحــو
 1.8ضعف.

ةديرجلا
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اقتصاد

«ذي بانكر»« :بيتك» أفضل بنك
إسالمي في الكويت لعام 2022
الرشود :الخدمات المتطورة للبنك تحاكي االبتكار في الصناعة المالية العالمية
أكد الرشود أن «بيتك» يزخر
باألنشطة القوية والمتنوعة
والخدمات االستثمارية
والمصرفية المتوافقة مع
الشريعة التي تتبنى أحدث
التقنيات والمعايير المالية
العالمية.

الصيرفة الذكية
تعزز انفراد «بيتك»
بأحدث الحلول
المصرفية المبتكرة

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» فوزه
بجائزة أفضل بنك إسالمي في الكويت لعام
 2022من مجلة «ذي بانكر» وهي أعرق مجلة
مصرفية رائدة في العالم تصدرها مجموعة
فاينانشال تايمز العالمية.
واس ـت ـن ــدت لـجـنــة تـحـكـيــم الـمـجـلــة عند
منحها «بيتك» هذه الجائزة المرموقة إلى
منهجية دقيقة وصارمة تضمنت معايير
منها التزام البنك باالبتكار التكنولوجي من
خالل الخدمات المصرفية الرقمية المتقدمة
التي يوفرها البنك لعمالئه ،مثل التحويل
الفوري إلى «بيتك تركيا» باستخدام شبكة
 ،Ripplenetإضافة إلى خدمات أخرى مثل
ش ــراء سـبــائــك ال ــذه ــب ،وخــدمــة ،KFH Pay
وأت ـم ـت ــة ع ـم ـل ـيــات الـ ـص ــرف األج ـن ـب ــي عبر
اإلنترنت.
ً
وأشادت لجنة التحكيم أيضا بالربحية
القوية التي حققها «بيتك» في عام ،2021
واعـتـبــرت «ذي بــانـكــر» أن الـبـنــك نـجــح في
ال ـت ـغ ـل ــب ع ـل ــى تـ ـح ــدي ــات اإلغـ ـ ـ ــاق بـسـبــب
الجائحة ،وهــذا النجاح كان بمنزلة عامل
آخر َّ
ميزه عن منافسيه.
ً
وتـعـقـيـبــا ع ـلــى ال ـج ــوائ ــز ،ق ــال الــرئـيــس
الـتـنـفـيــذي لـمـجـمــوعــة «ب ـي ـتــك» بالتكليف
ع ـب ــدال ــوه ــاب عـيـســى ال ــرش ــود ،إن جــائــزة
«أفضل بنك إسالمي في الكويت لعام »2022
التي حصدها البنك تشهد على كفاءة أدائه
وتفوقه في تقديم الخدمات المبتكرة ذات
الجودة العالية من خالل بنية تحتية رقمية
متطورة من جهة ،عــاوة على أنها تقدير
لنجاح استراتيجية التحول الرقمي التي
ً
قطع فيها «بيتك» أشواطا مهمة.
وأك ـ ــد الـ ــرشـ ــود حـ ــرص ب ـي ــت ال ـت ـمــويــل
الـ ـك ــويـ ـت ــي عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم أف ـ ـضـ ــل ال ـح ـل ــول
ً
ال ـم ـص ــرف ـي ــة الـ ـمـ ـتـ ـط ــورة ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن
ً
الخدمات اإللكترونية للبنك تشهد تطورا
ً
كبيرا يحاكي االبتكار في الصناعة المالية
ال ـعــال ـم ـيــة ،م ــن خـ ــال طـ ــرح م ـج ـمــوعــة من
الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة.
وأضـ ـ ــاف أن «ب ـي ـت ــك» ي ــزخ ــر بــاألنـشـطــة
القوية والمتنوعة والخدمات االستثمارية
والمصرفية المتوافقة مع الشريعة ،التي
تتبنى أحدث التقنيات والمعايير المالية
العالمية.
وأشار إلى أن «بيتك» حقق قفزات نوعية
ف ــي س ــرع ــة تـنـفـيــذ اس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـتـحــول
الــرقـمــي ،مــن خ ــال تبني أح ــدث ابـتـكــارات

ً
مـشـيــرا إلــى ال ـفــروع الــذكـيــة  KFH Goالتي
ً
كان «بيتك» سباقا بتقديمها على مستوى
السوق ،وساهمت بتلبية احتياجات العمالء
ال ـم ـت ــزاي ــدة وال ـم ــواك ـب ــة ألحـ ــدث الـتـقـنـيــات
العصرية وأعلى معايير الجودة ،وإضافة
قيمة إلى تجربة العمالء الذين يتطلعون الى
خدمات مصرفية سريعة وسهلة.
وأضاف أن «البنك» نجح في تعزيز قنوات
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة الــرقـمـيــة س ــواء عبر
 ،KFHGoأو تطبيق الموبايل ،KFHonline
أو تقنيات الروبوت ،أو الذكاء االصطناعي
أو غيرها من القنوات البديلة عن القنوات
المصرفية التقليدية.

باقة متنوعة
عبدالوهاب الرشود

ً
التكنولوجيا المالية ،فضال عن تبوؤ مكانة
رائدة في سوق الصكوك والخدمات المالية
اإلسالمية.
وأكد الرشود أن تقدير الجهات العالمية
المرموقة إلنجازات «بيتك» لم يكن ليتحقق
لوال ثقة مساهمي وعمالء البنك ،إضافة إلى
الجهود المتفانية لكوادره وكفاءتهم التي
طالما ّ
ميزت «بيتك» ورسخت اسمه ومكانته
الرائدة على المستويين المحلي والعالمي.
وأوضح أن البنك يعزز نهجه في سياسة
دمـ ــج ال ـح ـل ــول ال ـم ـب ـت ـكــرة والـتـكـنــولــوجـيــا
المصرفية في العمليات التشغيلية ،وإطالق
م ـب ــادرات الـتـحــول الــرقـمــي وإعـ ــادة ترتيب
الـمـنـتـجــات وال ـخ ــدم ــات بـمــا يـتـنــاســب مع
التشغيلية
احتياجات وطبيعة القطاعات
ُ ً
الرئيسية ،مع التشديد على المضي ق ُدما
للتحول الــى أفضل بنك رقمي في الكويت
والمنطقة ســواء في األنظمة والبرمجيات
الـتـفــاعـلـيــة ،وت ـق ـن ـيــات ال ــروب ــوت ،وال ــذك ــاء
االصطناعي التي يستخدمها أو الخدمات
التي يقدمها للعمالء ،بما يساهم بإضافة
قـيـمــة مـتـمـيــزة ال ــى تـجــربــة ال ـع ـمــاء الــذيــن
يـتـطـلـعــون ال ــى خــدمــات مـصــرفـيــة سريعة
وسهلة.

الصيرفة الذكية
وقال الرشود ،إن الصيرفة الذكية عززت
انفراد «بيتك» بالحلول المصرفية المتميزة،

« »stcتنظم ورشة تصوير احترافية
في إطار برنامج المسؤولية االجتماعية
ن ـظ ـم ــت ش ــرك ــة االت ـ ـصـ ــاالت
ال ـك ــوي ـت ـي ــة  ،stcورشـ ـ ـ ــة عـمــل
ت ـ ـصـ ــويـ ــر احـ ـ ـت ـ ــراف ـ ــي أدارهـ ـ ـ ـ ــا
عبدالرحمن البداح ،بالتعاون
ً
م ــع م ـت ـجــر  ،H&Sت ــزامـ ـن ــا مــع
الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـع ــالـ ـم ــي ل ـل ـت ـصــويــر
الـ ـف ــوت ــوغ ــراف ــي ،تـ ـح ــت مـظـلــة
برنامج المسؤولية االجتماعية
للشركات في .stc
وقـ ــدمـ ــت ورش ـ ـ ــة ال ـت ـصــويــر
الـ ـف ــوت ــوغ ــراف ــي ،الـ ـت ــي أدارهـ ـ ــا
الـ ـب ــداح ،رؤى ون ـصــائــح قيمة
ل ـ ـل ـ ـحـ ــاضـ ــريـ ــن ح ـ ـ ـ ــول ك ـي ـف ـي ــة
ال ـت ـق ــاط الـ ـص ــور االح ـت ــراف ـي ــة.
وهدفت العروض التوضيحية
وال ـ ـ ـشـ ـ ــروحـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ق ــدم ـه ــا
البداح إلى تمكين المصورين
الـ ـ ـه ـ ــواة وال ـط ـم ــوح ـي ــن ال ــذي ــن
ي ـح ـض ــرون ورش ـ ــة ال ـع ـمــل من
تحسين مهاراتهم في التصوير
ال ـ ـفـ ــوتـ ــوغـ ــرافـ ــي ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــزات والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــرة فــي
الكاميرات الرقمية الحديثة.
وف ــي نـهــايــة ورش ــة الـعـمــل،
قــدمــت  stcش ـه ــادات تـقــديــريــة
ل ـل ـم ـشــارك ـيــن ،ب ــاالض ــاف ــة ال ــى
هدايا خاصة ومتنوعة قدمها
متجر .H&S
وف ـ ــي بـ ـي ــان لـ ـه ــا ،أوض ـح ــت

 stcأن ورش ــة الـتـصــويــر الـتــي
نظمتها إدارة اتصال الشركات
جـ ـ ــاءت م ـن ـصــة ل ــدع ــم األفـ ـ ــراد
الراغبين في معرفة المزيد عن
ف ــن ال ـت ـصــويــر ال ـفــوتــوغــرافــي،
حيث سبق للشركة أن عقدت
ع ـ ـ ــدة ورش عـ ـم ــل ل ـل ـت ـصــو يــر
الـ ـف ــوت ــوغ ــراف ــي فـ ــي ال ـم ــاض ــي
الق ــت ردود فـعــل إيـجــابـيــة من
الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن ،مـ ـم ــا ش ـج ـع ـهــا
ع ـ ـلـ ــى إ قـ ـ ــا مـ ـ ــة ورش م ـم ــا ث ـل ــة
مرات عديدة ،في إطار سعيها
لتشجيع األف ــراد على متابعة
شغفهم ًالحقيقي.
وتعليقا على ورشة العمل،
ق ــال ــت دانـ ـ ــة ف ـي ـصــل ال ـج ــاس ــم،
المديرة العامة بإدارة اتصاالت
الـشــركــات فــي « :stcإن االقـبــال
المتنامي ال ــذي تشهده ورش
عـمــل الـتـصــويــر بـكــل األش ـكــال
ال ـتــي نـقـيـمـهــا ف ــي  stcيعكس
الـ ـطـ ـل ــب الـ ـمـ ـت ــزاي ــد عـ ـل ــى مـثــل
ه ــذه ال ـ ـ ــدورات ،وح ــرص أف ــراد
المجتمع على تنمية مهاراتهم
ف ــي هـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال ،خ ـصـ ً
ـوصــا
بـ ـي ــن جـ ـي ــل ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ال ـ ـتـ ــواق
لتعلم أحدث وأبرز االتجاهات
التكنولوجية الحديثة.
وتابعت :شاركنا هذا العام
ف ــي ي ـ ــوم ال ـت ـص ــوي ــر ال ـعــال ـمــي

«زين» تحتفي بأوائل الكويت بالمرحلة الثانوية
الروضان للمتفوقين :أدعوكم الختيار التخصصات التي تلبي احتياجات السوق

دانة الجاسم

لتمكين أولـئــك الــذيــن يرغبون
في متابعة شغفهم بالتصوير،
بهدف تعزيز مهاراتهم المهنية
واس ـت ـخ ــدام ـه ــا ع ـم ـل ـيــا ،حـيــث
ان معظم ا لـشــر كــات الصغيرة
ومتوسطة الحجم في السوق
الكويتي تعتمد على منصات
التواصل االجتماعي والعالم
ال ــرقـ ـم ــي ل ـت ـس ــوي ــق خــدمــات ـهــا
ومنتجاتها.

« »KIBيستكمل مسيرته في
تمكين الكوادر الوطنية النسائية

ّعين منال الربيعان في منصب «المدقق الداخلي العام»

أع ـل ــن ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي «»KIB
ت ـع ـي ـيــن مـ ـن ــال ال ــرب ـي ـع ــان ف ــي مـنـصــب
«المدقق الداخلي العام  -إدارة التدقيق
ً
الــداخـلــي» ،اعتبارا من  ،2022/6/7بعد
ال ـح ـصــول ع ـلــى مــواف ـقــة ب ـنــك الـكــويــت
المركزي.
وأعــرب « »KIBعن اعـتــزازه بالمكانة
التي وصلت إليها الربيعان في البنك،
ً
مبينا أن قرار تزكيتها جاء لما تمكنت
خالل الفترة الماضية منذ تعيينها في
البنك من تحقيقه في تطور نشاط إدارة
التدقيق الداخلي.
وأوضح البنك في بيانه أن الربيعان
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوادر الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـن ـس ــائ ـي ــة
القليلة ا لـتــي تخصصت خـبــر تـهــا في

وأوض ــح أن «بيتك» يوفر أجـهــزة ،XTM
وفروع  KFHGoالذكية بمختلف محافظات
الـكــويــت ،بما فيها مـطــار الكويت الــدولــي،
وت ـت ـيــح ه ــذه الـ ـف ــروع لـلـعـمــاء االس ـت ـفــادة
من باقة متنوعة من الخدمات المصرفية
الـتـفــاعـلـيــة ،مـنـهــا طـبــاعــة دف ـتــر الـشـيـكــات
ال ـ ـفـ ــوري ،وال ـط ـب ــاع ــة ال ـف ــوري ــة لـلـبـطــاقــات
ال ـم ـصــرف ـيــة بـ ـ ــدون ط ـل ــب م ـس ـب ــق ،وتـسـلــم
سبائك الذهب ( 10غرامات) وفتح حساب
(الــذهــب ،التوفير ،الــرابــح ،الخدمة اآللـيــة)،
وبيع وشراء الذهب ،وطباعة شهادة آيبان
وطـلــب الـمـعــامــات الـتـجــاريــة «الـمــرابـحــة»،
وط ـل ــب ال ـب ـطــاقــات االئ ـت ـمــان ـيــة والـمـسـبـقــة
الــدفــع ،وتـحــديــث الـبـيــانــات ورق ــم الـهــاتــف،
وتفعيل البطاقات المصرفية ،وفتح الودائع
والحسابات ،وغير ذلك الكثير من الخدمات
ً
التمويلية والمصرفية ،فـضــا عــن إتاحة
استخدام الساعات الذكية للحصول على
خدمات الصراف اآللي.
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن لـجـنــة التحكيم
التابعة لمجلة «ذي بانكر» تمنح الجوائز
ب ـع ــد تـقـيـيـمـهــا لـ ـلـ ـم ــوارد ال ـم ــال ـي ــة ال ـقــويــة
ل ـل ـم ــؤس ـس ــات واإلج ـ ــاب ـ ــة عـ ــن ت ـس ــاؤالت ـه ــا
بحيث عـلــى الـمــرشـحـيــن تـقــديــم أدل ــة على
أبرز ابتكاراتهم.

ن ـش ــاط ال ـت ــدق ـي ــق ال ــداخـ ـل ــي ف ــي ق ـطــاع
الـمـصــرفـيــة اإلســام ـيــة حـيــث انضمت
ً
اليه ،حاملة رصيدا من الخبرة الثرية
ً
فـ ــي الـ ـمـ ـج ــال تـ ـتـ ـج ــاوز الـ ـ ـ ـ  14ع ــام ــا،
ً
مــؤكــدا أن منذ انضمامها إلــى البنك،
ّ
وه ــي تـســاهــم بـشـكــل ب ــارز وف ــع ــال في
ال ــوص ــول إل ــى أه ـ ــداف إدارة الـتــدقـيــق
الــداخ ـلــي ،عـبــر األدوار الـقـيــاديــة التي
تــول ـت ـهــا ف ــي « »KIBبـفـضــل م ــا تتمتع
ب ــه م ــن م ـه ــارات اسـتـثـنــائـيــة ف ــي إدارة
المتعلقة بالرقابة،
العمليات التشغيلية
ً
والـحــوكـمــة ،وغـيــرهــا ،مثبتة جدارتها
طوال هذه الفترة.

احـتـفــت «زيـ ــن» بــال ـطــاب والـطــالـبــات
المتفوقين األوائل في المرحلة الثانوية
بـمـقــرهــا الــرئـيـســي ف ــي ال ـشــويــخ ،خــال
حفلها الـسـنــوي ال ـخــاص ال ــذي أقــامـتــه
على شرفهم وأولـيــاء أمــورهــم بحضور
الرئيسة التنفيذية إيمان الروضان.
وبـ ّـيـنــت الـشــركــة ،فــي بـيــان صحافي،
أنها تحرص في نهاية كل عــام دراســي
على إقامة حفل تكريم الطالب والطالبات
ّ
لتعبر
المتفوقين في المرحلة الثانوية،
عــن فـخــرهــا بـطــاقــات الـكــويــت ال ــواع ــدة،
ً
حـيــث كـ ّـرمــت ه ــذا ال ـعــام ك ــا مــن الطلبة
األوائـ ـ ـ ـ ـ ــل عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـكـ ــويـ ــت مــن
الـقـسـمـيــن ال ـع ـل ـمــي واألدب ـ ـ ــي ،واألوائـ ـ ــل
الكويتيين من القسمين العلمي واألدبي،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى األوائ ـ ـ ــل ع ـلــى الـتـعـلـيــم
الديني ،واألوائــل على التربية الخاصة
بقسميها العلمي واألدبي.
وفي الكلمة التي ألقتها خالل الحفل،
قالت الروضان« :يطيب لي أن ّ
أرحب بكم
فــي عــالــم زيــن الجميل ،فرؤيتكم اليوم
معنا واالبتسامة تعلو وجوهكم ووجوه
أمهاتكم وآبائكم لهو ٌ
أمر ُيثلج الصدر،
ً
خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد ع ــام ـي ــن اسـتـثـنــائـيـيــن
قضيتموهما ما بين الدراسة االفتراضية
والحضورية بسبب جائحة كوفيد .»19
وتــابـعــت ال ــروض ــان« :قـبــل أن نحتفل
ً
م ـ ـعـ ــا ،ي ـت ــوج ــب ع ـل ـي ـنــا أن ن ـح ـم ــد ال ـلــه
س ـب ـحــانــه وت ـع ــال ــى ع ـل ــى ج ــزي ــل نـعـمــه

ّ
المتفوقين خالل الحفل
الروضان تتوسط
ً
وعـطــائــه ،فقد مــررنــا جميعا مثلما مر
ال ـع ــال ــم ب ــأس ــره ب ــأوق ــات أقـ ــل م ــا يمكن
وصفها بأنها كانت عصيبة واستثنائية،
ّ
وأثــرت الجائحة على كل القطاعات بما
فيها التعليم ،ورغم االنقطاع عن حضور
الـمــدرســة ،ومــن ثــم الـتــأقـلــم مــع التعليم
االفتراضي ،والتعايش مع الضغوطات
النفسية التي جلبتها الجائحة ،فإنكم
بفضل الله وبفضل جهودكم المضاعفة
وإصـ ـ ـ ــراركـ ـ ـ ــم عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـيـ ــز ،اجـ ـت ــزت ــم
التحديات ،وحققتم أعلى المراتب».
وأك ــدت« :أمــامـكــم اآلن المرحلة األهــم
مــن حـيــاتـكــم ال ــدراس ـي ــة ،وه ــي المرحلة
الجامعية ،ونرى خالل هذه الفترة كيف

«المتحد» :حملة لشراء مالبس
العيد ألطفال األسر المتعففة
ً
تماشيا مع استراتيجيته للمسؤولية
الـمـجـتـمـعـيــة ،وال ـت ــي تــركــز عـلــى أهمية
تحقيق التكافل االجتماعي ،نظم البنك
األهلي المتحد ،بالتعاون مع مؤسسة
لــويــاك الـتـطــوعـيــة ،حملة ل ـشــراء كسوة
ال ـع ـيــد ل ــأط ـف ــال م ــن األس ـ ــر الـمـتـعـفـفــة،
لمشاركتهم فرحة االحتفال بقدوم عيد
األضـحــى الـمـبــارك ،حيث تــم تخصيص
متطوع اجتماعي لكل طـفــل ،رافـقــه في
جــولــة لـلـتـســوق وش ـ ــراء مــابــس الـعـيــد
من ثياب وأحذية أســوة ببقية األطفال،
م ــن دون ال ـت ــأث ــر ب ـض ـيــق ق ـ ــدرة أســرهــم
المعيشية ،وهو ما يترك أثــرا طيبا في
نفوس األطفال وأسرهم.
بـ ــدورهـ ــا ،أف ـ ـ ــادت رئ ـي ـس ــة ال ـت ــواص ــل
االجـتـمــاعــي والـمـســؤولـيــة المجتمعية
في البنك األهلي المتحد فاتن التميمي:
«نحن سعداء بهذه اللفتة الطيبة التي
ت ــأت ــي ف ــي إطـ ـ ــار ت ـع ــاون ـن ــا ال ـم ـث ـمــر مــع
مؤسسة لــويــاك التطوعية ،والمعروفة

بمبادرتها المتميزة فــي مـجــال العمل
المجتمعي والخيري ،ونعتبر أن مبادرة
ك ـســوة الـعـيــد لــدعــم األط ـف ــال م ــن األس ــر
المتعففة وإدخــال السرور على قلوبهم
في هذه األيام المباركة جزء من رؤيتنا
للعمل المجتمعي الذي يتبع من التكافل
ومساعدة الفئات غير القادرة وتخفيف
معاناتهم».
وأكـ ـ ــدت ال ـت ـم ـي ـمــي أن ال ـب ـنــك األه ـلــي
ال ـم ـت ـح ــد ي ــؤم ــن بـ ـش ــدة ب ــأه ـم ـي ــة دوره
ف ــي مـ ـج ــال ال ـم ـس ــؤول ـي ــة الـمـجـتـمـعـيــة،
وبرسالته في دعم األسر المتعففة ومدها
باالحتياجات الالزمة لها في المناسبات
المختلفة ،مشددة على أن الكويت بلد
الخير والعطاء والـكــرم ،وهــي قــدوة في
التكافل والتعاطف بين أفراد المجتمع،
وأوضحت أن البرنامج المجتمعي للبنك
يعتني بالمبادرات االجتماعية الهادفة
بمختلف أنواعها ،سواء كانت صحية أو
دينية أو رياضية أو خيرية.

تتسابق الجامعات في جذب انتباهكم،
وس ــواء وقــع اختياركم على الجامعات
المحلية أو العالمية إلكمال مسيرة طلب
ً
العلم ،فتذكروا دائما :اختيار التخصص
ف ــي ال ـم ــرح ـل ــة ال ـجــام ـع ـيــة ي ــرت ـك ــز ح ــول
شغفكم بــا لـحـيــاة ،فالتميز فــي الحياة
ً
ً
العملية يرتبط ارتباطا وثيقا بالشغف،
ً
ولــن يشعر أحــدكــم بالتعب يــومــا مــادام
يعمل فيما يحب».
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــروضـ ـ ـ ـ ــان الـ ـمـ ـتـ ـف ــوقـ ـي ــن
والمتفوقات إلــى اختيار التخصصات
ُ
ال ـتــي تـلـبــي اح ـت ـيــاجــات ال ـس ــوق« ،الـتــي
توائم شغفكم بالحياة ،خصوصا تلك
ال ـتــي لــديـهــا مستقبل كـبـيــر لـيــس فقط

ُ
بــالـمــزايــا ال ـمــاديــة ،بــل تـلــك الـتــي تحقق
ُ
ال ـس ـعــادة الــذات ـيــة وت ـش ـبــع شـغـفـكــم في
الحياة».
ُ
وأكـ ـ ــدت «زيـ ـ ــن» أن ـه ــا تـ ـك ـ ّـرس ال ـمــزيــد
ُ ّ
من الجهود والـ ُـمـبــادرات التي تعزز من
تطوير العملية التعليمية في الدولة وفي
جميع المجاالت ،حيث لن ّ
تدخر جهدا
لتسخير إمكاناتها المادية والبشرية
لتعزيز الروابط مع الجهات والمؤسسات
التي تعنى بالتعليم وتطويره ،هذا إلى
جانب دعم المشاريع والمبادرات التي
تسهم بشكل ّ
فعال في مجاالت التنمية
البشرية بشكل عام.
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ً ً
ً
«عمومية األهلي» تختار عضوا رابعا مستقال «كامكو» تدير شراء «القرين» %9
ً
بهبهاني :امتثاال الشتراط «المركزي»  4مستقلين في مجالس إدارات البنوك من رأسمال «التقدم التكنولوجي»
اختتم البنك األهلي الكويتي
اجتماع الجمعية العامة العادية
ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي ،ف ــي مبنى
المركز الرئيسي للبنك ،وترأس
جلسة االجتماع طالل بهبهاني،
رئيس مجلس إدارة البنك األهلي
الكويتي ،بنسبة حضور 85.463
في المئة.
وت ـ ـقـ ــدم ب ـه ـب ـه ــان ــي بــال ـش ـكــر
ل ـل ـم ـســاه ـم ـيــن ع ـل ــى ح ـضــورهــم
وثقتهم الغالية والتزامهم على
مر السنين ،وتم خالل االجتماع
الموافقة باإلجماع على جــدول
األعـ ـ ـم ـ ــال ،الـ ـ ــذي ي ـت ـض ـمــن ب ـنــدا
واحـ ـ ـ ــدا ،وهـ ــو اخ ـت ـي ــار الـعـضــو
ال ـم ـس ـت ـقــل الـ ــرابـ ــع ل ـي ـن ـضــم إل ــى
م ـج ـل ــس إدارة ا لـ ـبـ ـن ــك األ هـ ـل ــي
الكويتي في دورته الحالية لمدة
ثالث سنوات (.)2024 - 2022
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ي ـ ـس ـ ـعـ ــدنـ ــا ع ـقــد
اجتماع الجمعية العامة العادية
بعد الحصول على موافقة بنك
الـكــويــت ال ـمــركــزي عـلــى العضو
المستقل الــرابــع باسم سليمان
م ـح ـمــد ال ـع ـت ـي ـب ــي ،بـ ـت ــاري ــخ 28

الشارخ :أول عرض شراء جزئي بعد تعديالت الالئحة التنفيذية

فوزي الثنيان وطالل بهبهاني وعبدالله السميط خالل العمومية
يـ ــو ن ـ ـيـ ــو  ،2022و ق ـ ـ ـ ــد ا خ ـ ـتـ ــار
الـمـســاهـمــون الـعـضــو المستقل
ال ــراب ــع لــان ـض ـمــام إل ــى مجلس
اإلدارة الـحــالــي امـتـثــاال لقواعد
ولــوائــح بنك الـكــويــت الـمــركــزي،
التي تتطلب وجود أربعة أعضاء
مستقلين فــي تشكيل مجالس
إدارات البنوك اعتبارا من يونيو
.»2022
و أ ر د ف  « :أ و د أ ن أ ش ـ ـكـ ــر

«برقان» يفوز بجائزة النخبة
لـ «تقدير الجودة»

ً
متفردا بالتكريم بين البنوك المحلية

ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي وهـيـئــة
أس ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال عـ ـل ــى دع ـم ـه ـمــا
ال ـم ـس ـت ـمــر ل ـل ـق ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،ك ـم ــا أود أن أعـ ــرب
ع ــن امـتـنــانــي لـمـســاهـمــي البنك
والـشــركــاء والعمالء الـكــرام على
ال ـت ــزام ـه ــم ووالئ ـ ـهـ ــم الـمـسـتـمــر
ت ـج ــاه ال ـب ـنــك األه ـل ــي الـكــويـتــي،
والشكر موصول لموظفي البنك
إلخالصهم وتفانيهم في عملهم».

تــولــت «كــام ـكــو إن ـف ـســت» ،دور
مدير عملية عرض الشراء الجزئي
المقدم من شركة القرين لصناعة
الكيماويات البترولية لشراء نسبة
 9%م ــن رأسـ ـم ــال ش ــرك ــة الـتـقــدم
التكنولوجي.
ويعتبر هــذا أول عــرض شــراء
ً
جزئي يتم تنفيذه في الكويت وفقا
ألحكام الكتاب التاسع (االندماج
واالسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــواذ) م ـ ـ ــن ال ــائـ ـح ــة
التنفيذية للقانون رقم ( )7لسنة
 2010بشأن إنـشــاء هيئة أســواق
الـ ـم ــال وت ـن ـظ ـيــم ن ـش ــاط األوراق
المالية وتعديالتهما.
وت ــأت ــي خ ـطــوة ع ــرض ال ـشــراء
ً
ال ـج ــزئ ــي ت ـن ـف ـيــذا السـتــراتـيـجـيــة
ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة الـ ـ ـق ـ ــري ـ ــن ف ـ ـ ــي تـ ـن ــوي ــع
استثماراتها والتركيز على القطاع
الصحي كأحد القطاعات الدفاعية.
وشهدت الصفقة عرض شركة
القرين على مساهمي شركة التقدم

التكنولوجي ش ــراء  13.5مليون
سهم بما يمثل نسبة  9.0%من
رأسمال الشركة بسعر  500فلس
للسهم الواحد.
وق ــال عـبــدالـلــه ال ـشــارخ رئيس
ق ـط ــاع األس ـ ـ ــواق واالس ـت ـث ـم ــارات
المصرفية فــي «كامكو إنفست»،
إن هــذه العملية تعد أول صفقة
عرض شراء جزئي في الكويت بعد
التعديالت األخيرة على الالئحة
الـتـنـفـيــذيــة الـمـتـعـلـقــة بـعـمـلـيــات
الشراء الجزئي ،التي تسمح للجهة
الشارية رفع حصتها في الشركة
بنسبة ال تقل عن  5%لتصل نسبة
ملكيتها بين  30%و.50%
وأضـ ـ ــاف الـ ـش ــارخ أن «كــامـكــو
إنفست» ساهمت في تنفيذ عملية
ال ـ ـشـ ــراء الـ ـج ــزئ ــي ب ـش ـك ــل سـلــس
ً
ونــاجــح وف ـقــا لــآلـيــة والـمــواعـيــد
ال ـم ـقــررة لــذلــك م ــن ال ـج ـهــات ذات
الصلة.

«الوطني» :اتفاقية شراكة حصرية مع «ديليفرو»
لتوفير الدفع عن طريق «كي نت»

عبدالله الشارخ

بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال م ـح ـمــد الــراف ـعــي
رئ ـي ــس ت ـن ـف ـيــذي إلدارة أسـ ــواق
رأس ـ ـم ـ ــال األسـ ـ ـه ـ ــم ف ـ ــي «ك ــام ـك ــو
إن ـف ـس ــت» ،إن هـ ــذه ال ـص ـف ـقــة هي
شـ ـه ــادة ع ـلــى ال ـت ــزام ـن ــا ب ـتــزويــد
عمالئنا بحلول مبتكرة ومصممة

ً
خـ ـص ــوص ــا ل ـت ـح ـق ـيــق أه ــدافـ ـه ــم
المالية واالستراتيجية.
وأضـ ــاف الــراف ـعــي أن ــه م ــا كــان
ل ـه ــذه ال ـص ـف ـقــة أن تـتـحـقــق لــوال
الدعم المستمر من بورصة الكويت
وال ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة لـلـمـقــاصــة،
إضــافــة إلــى إش ــراف هيئة أســواق
ال ـم ــال وتـ ـع ــاون جـمـيــع األطـ ــراف
وأخ ـ ـ ـ ـ ــص ب ـ ــال ـ ــذك ـ ــر ال ـم ـس ـت ـش ــار
القانوني مكتب الـحـســام ليجال
( )Al-Hossam Legalا ل ـطــر قــي
وشــركــاه لالستشارات القانونية
والمحاماة.
وبــإتـمــام هــذه الصفقة ،يرتفع
إج ـمــالــي صـفـقــات االس ـت ـث ـمــارات
المصرفية الـتــي نفذتها الشركة
منذ تأسيسها إلى أكثر من 29.7
مليار دوالر فــي أس ــواق رأسـمــال
األس ـهــم ،وأس ــواق رأس ـمــال الدين
وعمليات الدمج واالستحواذ.

ً
«وفرة لالستثمار» تعقد اجتماعا
لـ «حملة وحدات الصناديق»
الصانع :توقعات باستمرار نشاط البورصة

العثمان :لتلبية احتياجات العمالء وتقديم حلول إضافية

محمد الزنكي ومحمد الزايد يتسلمان الجائزة
ً
حـصــد بـنــك بــرقــان م ــؤخ ــرا جــائــزة «تـقــديــر ال ـج ــودة» العالمية
المرموقة لعام  ،2021التي قام «جي .بي .مورغان تشيس» بمنحها
ً
للبنك ،تقديرا ألدائه المتواصل عالي الجودة ،حيث تسلط الجائزة
الضوء على المعايير المتطورة التي حافظ عليها البنك بإدارته
وموظفيه عبر كل عمليات تحويل األموال للعمالء بالدوالر األميركي.
وقد أشاد مصرف «جي .بي .مورغان تشيس» بالبنك لتحقيقه
نسبة  99.91في المئة في إجراءات المعالجة المباشرة ( )STPعن فئة
 MT103ونسبة  99.89في المئة عن فئة  ،MT202ليمنح ذلك «برقان»
جائزة النخبة لـ «تقدير الجودة» عن الفئتين.
وبالحديث عــن أفضل مـعــدالت المعالجة المباشرة ( ،)STPتم
تصنيف «برقان» كواحد من البنوك القليلة في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا التي حصلت على مستوى النخبة من الجائزة لكل
من التحويالت المصرفية للعمالء والبنوك.
وتعتمد المنهجية واآللية في منح الجائزة على تقسيم الفئات
لعام  2021إلى مجموعتين ،يتم تصنيف كل منها بحسب األداء
األمثل إلجراءات المعالجة المباشرة ،حيث تختص فئة  MT103بما
ال يقل عن  10.000دوالر أميركي من عمليات التحويل ،ويتم منح
جائزة تقدير الجودة في هذه الفئة لنسبة  90في المئة إلى  98.9في
ُ
المئة ،بينما تمنح جائزة النخبة لـ «تقدير الجودة» لنسبة  99.0في
المئة أو أكثر .أما فئة  MT202فتستند إلى عمليات التحويل التي
ال تقل عن  8.000دوالر ،ليتم منح جائزة تقدير الجودة ضمن الفئة
لنسبة  98في المئة إلى  99.69في المئة ،وتليها جائزة النخبة لـ
«تقدير الجودة» بنسبة  99.7في المئة أو أكثر.

يسعى بنك الكويت الوطني إلى ترسيخ
تعاونه االستراتيجي مع المؤسسات الرائدة
ف ــي ك ــل ال ـق ـطــاعــات ،بـمــا يـســاهــم ف ــي تلبية
احتياجات عمالئه ،وتوفير أحدث الخدمات
وال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة وح ـ ـلـ ــول ال ــدف ــع
المتطورة ،ووقــع «الوطني» اتفاقية شراكة
حصرية تمكن عمالء ديليفرو  deliverooمن
إتمام كل المدفوعات عن طريق بوابة الدفع
كي نت .KNET
وتــم توقيع االتفاقية خــال الحفل الــذي
أقـ ـي ــم ف ــي ال ـم ـق ــر ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـب ـنــك ال ـكــويــت
الوطني ،بحضور المدير الـعــام لمجموعة
ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة ال ـش ـخ ـص ـيــة محمد
العثمان ،والمديرة العامة لشركة ديليفرو
الكويت سهام الحسيني ،إلى جانب قيادات
مجموعة ا لـخــد مــات المصرفية الشخصية
فــي بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي ،وق ـي ــادات شركة
ديليفرو.
ويوفر بنك الكويت الوطني كل التسهيالت
ال ـت ــي ت ـم ـكــن ع ـم ــاء «دي ـل ـي ـف ــرو» م ــن إت ـمــام
مـعــامــاتـهــم بــاس ـت ـخــدام ب ـطــاقــات الـسـحــب
اآللـ ــي وك ــل ال ـب ـطــاقــات ال ـمــؤه ـلــة ل ـلــدفــع من
خالل منصة  ،KNETويأتي توقيع االتفاقية
في إطار الشراكة االستراتيجية والعالقات
الوثيقة التي تجمع «الوطني» و»ديليفرو»،
وحـ ــرص الـمــؤسـسـتـيــن ع ـلــى ت ـقــديــم حـلــول
دف ـ ــع إض ــافـ ـي ــة ،ب ـم ــا ي ـس ــاه ــم فـ ــي تـحـقـيــق
أع ـل ــى م ـس ـتــوى م ــن رض ــا ال ـع ـم ــاء وتـلـبـيــة
احتياجاتهم.
بـ ـه ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،قـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام
لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية
فــي بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي محمد العثمان:
«نسعد بتوقيع اتفاقية الشراكة الحصرية مع

ً
الصانع متوسطا الحاضرين في االجتماع

العثمان والحسيني خالل توقيع االتفاقية
ديليفرو ،ضمن سعينا إلى عقد شراكات مع
أبرز العالمات التجارية الرائدة ،بهدف تلبية
احتياجات العمالء وإثراء التجربة المصرفية
التي يحصلون عليها».
وأضــاف العثمان« :نلتزم بتقديم أفضل
ح ـلــول الــدفــع الــرقـمـيــة الـمـتـطــورة وأكـثــرهــا
ت ـ ـطـ ــورا ،ب ـم ــا ي ـض ـمــن ت ــوف ـي ــر وس ــائ ــل دف ــع
أكثر سهولة وراحــة ،ويساهم في تلبية كل
احتياجات العمالء» ،مؤكدا حرص «الوطني»
على توفير أحدث الخدمات الرقمية وحلول
الــدفــع المتطورة ،بما يعكس مــا يتمتع به
البنك من قدرات فائقة وبنية تحتية رقمية
ضخمة نـجــح الـبـنــك فــي بنائها عـلــى مــدار
سنوات.
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ذك ـ ـ ــرت الـ ـم ــدي ــرة ال ـع ــام ــة
لشركة ديليفرو الكويت سهام الحسيني:
«متحمسون لتزويد عمالئنا بخيار الدفع
عن طريق إحدى طرق الدفع األكثر شيوعا

فــي الـكــويــت» ،مضيفة« :كـجــزء مــن التزامنا
المستمر بضمان الحصول على طعام رائع
على بعد نقرة واحدة فقط ،فإن إضافة الكي
نــت سـتــوفــر لعمالئنا خ ـي ــارات دف ــع أخــرى
لطلب األطعمة المفضلة لديهم».
ويسعى بنك الكويت الوطني إلى تكثيف
جهوده ،من أجل حصول عمالئه على تجربة
تسوق فريدة من خالل التعاون مع مؤسسات
التجزئة الرائدة التي يحرص من خاللها على
تقديم أحدث حلول الدفع المتطورة.
وي ــواص ــل بـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي تعزيز
موقعه الريادي ،من خالل شبكته المصرفية
المحلية األكبر على مستوى الكويت ،حيث
يمتد انتشار البنك ،من خــال شبكة فروع
وأ جـهــزة نقطة بيع تعمل جميعها بتقنية
الدفع قريب المدى ،إضافة إلى تميز البنك
ب ــأك ـب ــر ش ـب ـكــة مـ ــن أج ـ ـهـ ــزة ال ـس ـح ــب اآللـ ــي
المملوكة له على مستوى الكويت.

عقدت شركة وفرة لالستثمار الدولي اجتماعا لجمعية
حملة و حــدات الصناديق التي تديرها الشركة ،وذ لــك في
مقرها الرئيسي  ،حيث تمت مناقشة جميع بنود جدول
األعمال.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،قــال رئـيــس قـطــاع إدارة األص ــول في
الـشــركــة ،مــانــع الـصــانــع ،إن ــه تـمــت الـمـصــادقــة عـلــى جميع
ال ـب ـنــود الـ ـ ــواردة عـلــى ج ــدول أع ـم ــال اإلج ـت ـمــاع لـصـنــدوق
الفجر وصندوق وفرة التقليدي وصندوق وفرة للسندات
وص ـن ــدوق م ـصــارف االس ـت ـث ـمــاري ،الـتــي تضمنت تعيين
أمين سر لتحرير محضر االجتماع ،بما في ذلك المداوالت
والقرارات المقترحة ونتيجة التصويت عليها ،واالطالع
على تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه
ا لـمــا لــي للسنة ا لـمــا لـيــة المنتهية فــي  31ديسمبر ،2021
وأيضا االطالع على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات
المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر  ،2021إلى جانب االطالع على تقرير مراقب
االستثمار.
إل ــى ذلـ ــك ،أوضـ ــح ال ـصــانــع أن ال ـس ــوق الـكــويـتــي يشهد
خالل الفترة الحالية نشاطا متزايدا من قبل المستثمرين
المحليين واألجانب ،متوقعا استمرار هذا النشاط خالل
الفترة المقبلة ،ومضيفا أن الصناديق تعتبر من األدوات
اال سـتـثـمــار يــة ا لـتــي تلعب دورا مهما بالسوقين المحلي
واإلقليمي.

غراندي مرعوبة القتحام منزلها مرة ثانية
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تعيش المغنية العالمية أريانا
غـ ــرانـ ــدي ح ــال ــة مـ ــن الـ ــرعـ ــب بـعــد
أن اقـتـحــم مـنــزلـهــا لـلـمــرة الثانية
أه ـ ــارون بـ ــراون ف ــي عـيــد مـيــادهــا
ً
الـتــاســع وال ـع ـشــريــن ،مـخــالـفــا قــرار
ال ـح ـمــايــة ال ـ ــذي س ـبــق أن أص ــدرت ــه
المحكمة في حقه.
وقـ ـب ــل اع ـت ـق ــال ب ـ ـ ــراون الق ـت ـحــامــه
المنزل للمرة الثانية ،ظل هذا االسم
ال ـم ــرع ــب يـ ـت ــردد ص ـ ــداه ع ـلــى مسمع
ال ـم ـغ ـن ـيــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة طـ ـ ــوال األش ـه ــر
العشرة الماضية ،وجعلها تعيش في
شعور بعدم األمن.
واقـ ـتـ ـح ــم الـ ــرجـ ــل م ـن ــزل ـه ــا فـ ــي ل ــوس

أنـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـمـ ــرة األول ـ ـ ـ ــى فـ ــي سـبـتـمـبــر
الماضي ،وبحوزته سكين كبير قبل أن
َ
يعاود الك ّرة ،ولكن هذه المرة في منزل
مونتيسيتو ،غير مكترث بقرار ّالحماية
الذي سبق أن أصدره القاضي بحقه ،ومن
حسن حظها لم تكن غراندي في المنزل
لـحـظــة االق ـت ـح ــام ،إال أن ج ــرس اإلنـ ــذار
األم ـن ــي ان ـط ـلــق ف ـح ـضــرت ال ـشــرطــة إلــى
المكان ،واعتقلت براون الذي هدد رجال
أمن المغنية بالقتل.
ً
يذكر أن بــراون محتجز حاليا بتهمة
والسطو بهدف ّ
المطاردة ّ
السرقة ،وإتالف
خطوط الكهرباء ،وانتهاك أمر المحكمة،
وعرقلة سير العدالة.

أريانا غراندي

منتجة «جيمس بوند» :نحتاج
عامين إلعادة اختراع بطل جديد

مارغوت روبي تكشف
عن كواليس «»Barbie

أكدت المنتجة العالميةباربرا بروكلي،
منتجة سلسلة أفالم جيمس بون د الشهيرة،
أنـ ــه ل ــن ي ـتــم ال ـع ـمــل ع ـلــى ف ـي ـلــم ج ــدي ــد في
السلسلة قبل عامين على األقل.
وقـ ــالـ ــت بـ ـ ــاربـ ـ ــرا ،فـ ــي ت ـص ــري ــح ل ـمــوقــع
 ،Deadlineأثناء تكريم منتجي فيلم جيمس
بوند ،في فعاليات معهد الفيلم البريطاني،
وسط لندن ،إنه لم يتم البحث بعد عن ممثل
خلفا للنجم البريطاني دانيال كريغ ،ومن
الصعب حسم األمور بسرعة.
وأضافت« :نحتاج عامين إلعادة اختراع
جيمس بوند ،لم يتم اختيار أحد حتى اآلن،
وال يــوجــد سـيـنــاريــو ،وال يمكننا اختيار
نجم مـحــدد فــي الــوقــت الــراهــن حتى نقرر
كيف سنتعامل مع الفيلم التالي» ،مبينة
أن الـشــركــة وص ـنــاع الـفـيـلــم يـعـمـلــون على

الفيلم يجري تصويره بمشاركة ريان غوسلينغ

كريغ وسيدو
إعـ ــادة ابـتـكــار هــويــة جيمس بــونــد ،وهــذا
سـيـسـتـغــرق وق ـت ــا ،بـعــد ن ـجــاح آخ ــر أف ــام
السلسلة للنجمين دانيال كريغ وليا سيدو.

والد بريتني سبيرز :تنصتي عليها
خالل «الوصاية» مزاعم كاذبة
قـ ــال وال ـ ــد ال ـم ـغ ـن ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة بــريـتـنــي
سبيرز إن مزاعم قيامه بالتجسس على ابنته
باستخدام أجهزة تسجيل سرية مخبأة في
غرفة نومها خالل فترة الوصاية «كاذبة».
وفي إعالن مكتوب ،واصل جايمي سبيرز
إن ـكــار أن ي ـكــون قــد «ق ــام أو س ـمــح» بعملية
تسجيل غير قانونية البنته.
وكــانــت شيرين عـبــادي العميلة السابقة
فــي مكتب التحقيقات االتـحــادي قــد اتهمت
ً
س ـب ـيــرز ســاب ـقــا بــال ـق ـيــام ب ــ»ان ـت ـهــاكــات غير
مـقـبــولــة» لـخـصــوصـيــة وال ـح ــري ــات الـمــدنـيــة
ً
البنته نجمة موسيقى البوب ،وفقا لوكالة
األنباء البريطانية (بي ايه ميديا).
وتــردد أنه تم العثور على جهاز تسجيل
مثبت بشريط الصق خلف أثاث غرفة بريتني،
لكي ال يراه أحد ،وتم تزويده ببطارية إضافية
لكي يستمر في التسجيل فترات أطول.
(د ب أ)

روبي وغوسلينغ بكواليس الفيلم
كشفت النجمة العالمية مــارغــوت روبــي عــن كواليس فيلمها الجديد
«باربي»  ،Barbieإذ نشرت مجموعة من صور العمل ،ترتدي فيها مالبس
باربي الزهرية المبهجة.
ويحظى فيلم الثنائي مارغوت روبي ورايان غوسلينغ باهتمام كبير ،إذ
تسابقت المواقع األجنبية على رصد أحدث صور من كواليس العمل الذي
ً
يتم تصويره حاليا ،وبــدا فيه الثنائي بإطاللة مختلفة مثلما جاء خالل
الصور الذي تميزا فيها بشخصيات باربي وحبيبها كين.
الفيلم الجديد  Barbieمن إخراج غريتا غيرويغ ،كما انتهت المفاوضات
مع الممثل رايان غوسلينغ الحاصل على جائزة األوسكار مرتين ،ليقوم
ببطولته ،أمام الممثلة العالمية مارغوت روبي ،العمل الذي سيكون من إنتاج
شركتي  Warner Brosو ،Mattel filmوسيكون من إخراج غريتا غيرويغ،
التي شاركت أيضا في كتابة السيناريو مع نوح بومباغ.
وت ـل ـعــب روب ـ ــي دورا م ــزدوج ــا ف ــي ال ـف ـي ـلــم ال ـج ــدي ــد ،إذ س ـت ـقــوم ب ــدور
البطولة ،إضافة إلى مشاركتها فى اإلنتاج من خالل شركتهاLuckyChap
 ،Entertainmentوفقا للتقرير الذي نشر على موقع «.»variety
ومن المقرر أن يلعب جوسلينغ شخصية حبيبها كين ،وتكررت فكرة
العمل على فيلم يضمن شخصية  Barbieفي الكثير من األعوام ،إلى أن قررت
مارغوت روبي والمنتج جيرويج وبومباش العمل على الفيلم الجديد خالل
عامي  2018و 2019على التوالي.
وفي يوليو الماضي ،كشف تقرير نشر على موقع  Varietyأنه من المقرر
أن يبدأ إنتاج  Barbieأوائــل عــام  2022في «»WB›s Leavesden Studios
بلندن ،مع طــرح العمل في دور العرض خــال عــام .2023ول ــم يتم الكشف
عن الكثير حول حبكة الفيلم ،لكن تمت اإلجابة عن سؤال رئيسي واحد من
خالل اختيار كين ،خاصة مع ظهور الدمية في فيلم « »Toy Story 3الذي
طرح في عام .2010
مــن جــانـبــه ،تـحــول الـنـجــم األمـيــركــي راي ــان غوسلينغ إل ــى ش ــاب أشقر
بعضالت بارزة وبشرة برونزية نتيجة السمرة التي اكتسبها من الشمس
وذلك في دور «كين» ،إذ أطلقت الشركة المنتجة البوستر األول لريان بدور
كين في صفحتها بموقع للتواصل االجتماعي مرفقة صورته بتعليق:
«باربي في  21يوليو فقط في الصاالت».
ويبدو رايــان بشعر أشقر بالتيني و»جيليه» جينز مفتوحة ،وظهرت
عضالت بطنه الرياضية ،وهو مستند إلى عمود المنزل الحلم لـ «باربي»
ً
وقد ظهر اسمه على مالبسه التي كانت ظاهرة قليال على خصره.

بريتني سبيرز

إلغاء حفلة افتتاح مهرجان «أوروكيين»
الفرنسي بسبب الرياح واألمطار

مارغوت روبي

اجتاحت رياح عاتية وأمطار غزيرة موقع
م ـه ــرج ــان «أوروكـ ـيـ ـي ــن» ف ــي ب ـي ـل ـفــور (ش ــرق
ف ــرن ـس ــا) ،م ــا أدى إلـ ــى إص ــاب ــة  7أش ـخــاص
بجروح أحدهم في حال الخطر ،وتسبب في
إفساد عودة أحد أكبر المهرجانات في فرنسا.
وألغيت الخميس أول ــى أمسيات ال ــدورة
ال ـثــان ـيــة وال ـثــاث ـيــن م ــن «أوروكـ ـيـ ـي ــن» ال ــذي
حالت جائحة كوفيد  19دون إقامة نسختيه
ال ـســاب ـق ـت ـيــن ،ب ـعــدمــا فـ ــاز ف ــي م ـ ــارس 2020
بلقب «أفضل مهرجان دولي» خالل االحتفال
بتوزيع جوائز «آرثر» في لندن.
وكان من المقرر أن يشارك في إحياء حفلة
االفتتاح الملغاة كل من المغني البلجيكي
ستروماي ،والثنائي بوب سينكالر ،وبيدرو
وينتر.
ويتوقع أن تقرر لجنة مختصة بإجراءات
السالمة ما إذا كان المهرجان الذي ُيفترض أن
يمتد  4أيام ويحضره نحو  130ألف شخص،
سيستمر وفق البرنامج المقرر له إلى الحفلة
الختامية لفرقة «ميوز».
(أ ف ب)

ستروماي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :لقد اعتدت أن تضع نفسك في
حالة مواجهة مع كل الظروف.
ً ّ
عاطفيا :فكر بأمر يفرح قلب الشريك
ً
سريعا.
وحققه له
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال تـ ــدع أخ ــاق ــك تضيق
ف ـي ـت ـم ـل ـك ــك ال ـ ـغ ـ ـضـ ــب وت ـ ـخ ـ ـطـ ــئ فــي
التصرف.
رقم الحظ4 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـهـنـيــا :ال ش ــيء ُيـ ـ ّـدرك فــي الدنيا
بدون تعب فال تتأفف.
ً
عــاطـفـيــا :غيمة رمــاديــة تـمـ ّـر فــوق
ً
ّ
عالقتكما وتسبب لكما إزعاجا.
اجـتـمــاعـيـ ًـا :تستقبل أن ـ ً
ـاس ــا على
ف ـج ــأة لـكـنــك تـمـضــي مـعـهــم فـتــرة
رائعة.
رقم الحظ35 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :مشاغلك المهنية ال تنتهي
وعليك تنظيمها بحسب أولوياتها.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :حـ ـس ــن ال ـت ـف ـه ــم وال ـث ـق ــة
بالحبيب يجعالنه ّ
يقدرك ويهيم بك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :الـطـمــأنـيـنــة الحقيقية
تـجــدهــا بـيــن أح ـضــان الـعــائـلــة فكن
ً
رؤوفا بها.
رقم الحظ13 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
مهنيا :أفـضــل األش ـيــاء التعلم فما
ت ـخ ــزن ــه ف ــي ع ـق ـلــك ي ـب ـقــى ل ــك م ــدى
الحياة.
ً
ً
عاطفيا :يطلب الشريك منك أمــورا
كنت بغنى عن مواجهتها.
ً
اجتماعيا :ال تخجل من قولك ال ّأعلم
ُ
عندما تسأل وال تخجل أن تتعلمه.
رقم الحظ14 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :يلتقي برجك ببرج أقوى منه
ّ
فتتأثر أعمالك لفترة
قصيرةّ .
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ت ـ ــدع أح ـ ـ ـ ًـدا ي ـت ــدخ ــل فــي
ّ
عالقتكما فأنت قادر على حل المشكلة.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ان ـت ـبــه م ــن ال ـش ــراه ــة في
الطعام فهي مفسدة للجسد ومورثة
للمرض.
رقم الحظ24 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :اإلرادة والتنظيم هما عنصرا
النجاح لكل عمل تقوم به.
ً
عاطفيا  :تشعر أن وضعك العاطفي
ً
أصبح رتيبا وعليك البحث عن آخر.
ً
ّ
اجـتـمــاعـيــا :صــديــق لــك تـنــكــر لـكــل ما
فعلته له .ابتعد عنه فهو ال يستحق
صداقتك.
رقم الحظ44 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
مـهـنـيـ ًـا :ال تـ ّ
ـؤجــل عـمــل ال ـيــوم إلــى
الغدّ ،
طبق هذا المثل.
ً
عاطفيا :ولو غبت عن الحبيب فإنك
ً
دائما مقيم في خلده.
ً
ً
اجتماعيا :أن تكون بطل يعني أن
تتقي الله من خالل أعمالك.
رقم الحظ7 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :ال تنفق الوقت فيما ال ينفعك
ألنك ال تستطيع شراءه.
ً
عــاطـفـيــا :اشـكــر رفـيــق حـيــاتــك على
ً
اليومية بدل من انتقاده.
تضحياته ِّ
ً
اجتماعيا  :عــلــم أ ف ــراد عائلتك قبل
بلوغهم فالعلم في الصغر كالنقش
في الحجر.
رقم الحظ19 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :من خالل التجارب يمكنك أن
ّ
ّ
مفيدا.
تطور عملك وتجعله
ً
عــاطـفـيــا :يـجــري لـقــاء بينك وبين
شـ ـخ ــص آخ ـ ـ ــر ق ـ ــد يـ ـغ ـ ّـي ــر م ـج ــرى
حياتك.
ً
اجتماعيا  :إذا غــاب عنك صديقك
فال تفش ّ
سره فأنت إنسان ّ
وفي.
ِ
رقم الحظ47 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :متى امتألت معدتك نامت
ّ
وتخدر جسمك عن العمل.
فكرتك
ً
عاطفيا :تعتقد أن مشاركة الحبيب
في القرار ضعف وهذا خطأ.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :اغ ـمــر قـلـبــك بالمحبة
البغض ُ
فإن قابلنا ُ
بالبغض فمتى
ينتهي؟
رقم الحظ5 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً ّ
مهنيا :فكر قبل أن تتكلم وقارن قبل
ُ
عمل ما.
أن تقدم على
ٍ
ً
ّ
وفي لك وال
عاطفيا :شريك حياتك
يهمه سوى صحتك ورضاك.
ً
اجتماعيا :اإلنسان المتعجرف هو
ّ
مــن ال يـمــد ي ــده إل ــى أخـيــه فــا تكن
مثله.
رقم الحظ3 :

ُ ّ
ً
مهنيا :بدأت تفضل الكسل على
ّ
االجتهاد وهذا ما يؤخر تقدمك.
ً ّ
عاطفيا :فكر مع الحبيب بأمور
تساهم في إسعاد مستقبلكما.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ب ـ ـقـ ــدر مـ ــا تــرت ـفــع
ع ــن ال ـص ـغ ــائ ــر ت ـع ـلــو ف ــي نـظــر
معارفك.
رقم الحظ50 :

١٤ Safari
السحر بين أحضان عروس «األلب»
وحاضرة التألق ...سويسرا
توابل ةديرجلا

•
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إنترالكن ودافوس صفحتان نادرتان في كتاب الطبيعة ورقي حضارة البشر

سويسرا  -ياسر السعدي

الكلمات عن تلك الرحلة ًالتي نفضت فيها عن كاهلي
«أيام بين أحضان الجمال» ...هذا أول ما تبادر إلى ذهني وأنا أخط بيدي أولى ً
أغالل العمل ًوهموم الحياة وغبار
ً
تنتهي ،حيث رأيت فيها بالدا ال ككل البالد ،وأقواما ليسوا ككل األقوامً ،
معاركها التي ال ً
ً
ً
وحضارة وعلما وعمال وجماال ًال يتكرر كثيرا ...واحتراما لما لديهم من طبيعة وجمال ،إنه السحر بين أحضان القارة العجوز سنا،
لكنها في ريعان الشباب تألقا وحيوية ونضارة ...وبالتحديد هذه ًالمرة في إنترالكن ودافوس بسويسرا عروس األلب وحاضرة
ً
التألق ولوحة الطبيعة المبهرة التي تزيدك جماال كلما زدتها نظرا.

جمال إنترالكن يوقعك
في حيرة الختيار
أي مكان تبدأ وبأيها
تنتهي

دافوس حكاية
مشوقة كتبت
سطورها الحقول
والسهول والجبال

الجسر المعلق في
دافوس البالغ عمره
ً
 150عاما يربط بين
سويسرا وإيطاليا
بروح الشباب

رحلة قصيرة وجدتني فيها
عـقــب س ـن ــوات أحـكـمــت خاللها
جــائـحــة ك ــورون ــا أغــال ـهــا على
أي ـ ـ ـ ــدي ال ـ ـعـ ــالـ ــم وكـ ـ ّـب ـ ـلـ ــت ش ـتــى
أنشطته ،وران غبار الخوف من
تــداع ـيــات ـهــا ع ـلــى ق ـل ــوب سـكــان
ً
هذا الكوكب ،استشرافا لما قد
ينكشف عــن ضبابية المشهد
المعقد ،وما قد تحمله صفحات
الـ ـغ ــد مـ ــن سـ ـط ــور لـ ــم ن ـع ــد فــي
حاجة إلى كبير ذكاء للتأكد من
أنها ستكون في ذات االتجاه.
وسط هذا كله كانت الحاجة
مـ ـلـ ـح ــة إل ـ ـ ـ ــى رح ـ ـل ـ ــة ف ـ ــي ب ـح ــر
الجمال على قــارب من الخيال،
ومجدافين من السكينة والتفرغ
ً
ولو قليال ...فكانت هذه الرحلة.
منذ اسـتـقــال الـطــائــرة وشد
األحــزمــة ومطالعتك مــن حولك
ً
وما انهمك فيه كل منهم تاركا
لغيره مساحته الشخصية من
ال ـح ــري ــة ت ـ ــدرك أن ــك مـقـبــل على
ت ـج ــرب ــة م ـخ ـت ـل ـفــة ،ف ـل ــم أشـ ــأ أن
أضيع الوقت في تأمل الوجوه
أو اس ـت ـخــاص م ـع ـلــومــات ،بل
سبحت في بحيرة الهدوء بعين
ً
مفتوحة وذهن شارد مستلقيا
ع ـل ــى أنـ ـغ ــام مــوس ـي ـقــى ه ــادئ ــة
تحمل إلــى السمع كــل بــرهــة ما
تـحـمـلــه ال ـم ــوج ــة ال ـه ــادئ ــة إلــى
شاطئ جزيرة غير مأهولة.
حـ ـت ــى وصـ ـلـ ـن ــا إل ـ ــى هـ ـن ــاك،

وك ــان ــت ال ـب ــداي ــة م ــن إن ـتــرالكــن
ملتقى البحيرات ،والتي نجحت
في أن تصبح واحــدة من المدن
السياحية الكبرى في سويسرا،
بما تحمله على مالمح وجهها
مــن قـسـمــات الـطـبـيـعــة الـفــاتـنــة،
ً
ف ـض ــا ع ــن أن ف ـي ـهــا خ ــط سكة
ً
ً
حديديا قديما أنشئ منذ عام
 1912مما يسهل حركة التنقل
بين الجبال ،إلــى جانب أجهزة
التلفريك ،والرحالت عبر القوارب
والبواخر.
ومن زحمة األماكن الجميلة
في تلك المدينة تحار بأيها تبدأ
وبأيها تثني ،فأمامك جبل هادر
كولم الذي تصل إليه بالتلفريك
ل ـت ـش ــاه ــد ال ـم ــدي ـن ــة مـ ــن إحـ ــدى
أعلى القمم.
وأمامك رحلة قمة غرندلولد
ال ـتــي تـسـتـغــرق ث ــاث مـحـطــات
ً
بالتلفريك مستمتعا بمشاهدة
ما حولها من قمم ،مع إمكانية
أن تـ ـ ـم ـ ــارس ري ـ ــاض ـ ــة ه ــوائ ـي ــة
كالقفز بالمظالت الهوائية ،أو
ال ـه ـبــوط لـمـســافــة  800م ـتــر ،أو
ركــوب العربات المتحركة عبر
السهول واألراضي الخضراء.
ورأي ـ ـ ـنـ ـ ــا ه ـ ـنـ ــاك اخ ـ ـت ـ ـيـ ــارات
ع ــدي ــدة م ـت ــاح ــة ل ـل ـت ـم ـتــع بـتـلــك
الـمـنـطـقــة الــرائ ـعــة عـبــر رح ــات
الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــوارب الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاري ـ ـ ــة إلـ ـ ــى
الشالالت ،والتجديف بالكاياك،

والطيران الشراعي ،إلــى جانب
الـ ــرحـ ــات فـ ــي ال ـ ـهـ ــواء ال ـط ـل ــق،
والسباحة ،وغيرها من األنشطة
والرياضات الممتعة.
وال يمكنك أن تغادر إنترالكن
دون أن تـ ــأ خـ ــذ إ ط ـ ــا ل ـ ــة ع ـلــى
ش ـ ـ ـ ــاالت تـ ــروم ـ ـيـ ــل ب ـ ـ ــاخ ال ـت ــي
ت ـس ـت ـم ــد م ـي ــاه ـه ــا مـ ــن ذوبـ ـ ــان
الـ ـثـ ـل ــوج عـ ـل ــى ال ـ ـج ـ ـبـ ــال ،حـيــث
تلتقي  10شالالت في التجويف
ّ
الجبلي لتكون لوحة نــادرة قل
ً
أن تجد مثيال لـهــا ،إلــى جانب
بحيرتي ثون وبيرنز.
وي ـك ـفــي أن ن ـع ـلــم أن مــديـنــة
صـغـيــرة كـهــذه ال يتخطى عــدد
سكانها  5500نسمة فقط ،يقام
ً
بها سنويا ما يتراوح بين 600
ألـ ــف وم ـل ـي ــون ل ـي ـلــة س ـيــاح ـيــة،
ً
وفيها نحو  60فندقا.

التلفريك في دافوس
ال ــزرق ــاء إل ــى لــون ـهــا ال ـس ـمــاوي
الجذاب ،ويتم تغذيتها من نهر
كاندر المشهور بغزارة مياهه،
وهي تقع على بعد  211كم من
جنيف.

دافوس

البحيرة الزرقاء «بلو سي»
كـ ـ ــانـ ـ ــت إحـ ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــات
بـحـيــرة «بـلــو س ــي» أو البحيرة
الــزرقــاء الـتــي تستقطب الكثير
من السياح الستكشاف جمالها
األسـ ـط ــوري وال ـت ـع ــرف عـلـيـهــا،
وبالفعل رأينا بأعيننا ما يجذب
ـراكـ ــب
الـ ـسـ ـي ــاح مـ ــن ج ـ ـمـ ــال ومـ ـ ّ
مـتـنــوعــة ول ــون س ـمــاوي أخ ــاذ،
وصفاء نادر.
ويـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــود اسـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـب ـ ـح ـ ـيـ ــرة

جبل هادر كولم
إطاللة بديعة قرب
السحاب

وم ــن إنـتــرالكــن انتقلنا إلــى
داف ـ ـ ـ ــوس ،وه ـ ــي م ــدي ـن ــة رائ ـع ــة
كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرة األن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة م ـ ـت ـ ـعـ ــددة
ال ـم ـنــاحــي ،فـيـمـكــن ل ــزائ ــره ــا أن
يــأخــذ جــولــة فــي عــربــة الخيول
بين السهول واألنهار ،أو ركوب
قطارها التاريخي الذي يتخطى
عمره مئة عام وال يزال يحتفظ
بشكله القديم حيث ينطلق في
رح ـلــة تـسـتـغــرق ق ــراب ــة الـســاعــة
ً
وصوال إلى الجسر المعلق الذي

يرجع تاريخه إلى أكثر من 150
ً
ع ــام ــا ،حـيــث ت ــم إن ـش ــاؤه لــربــط
سويسرا بإيطاليا ،كما يمكنه
أن يتسوق من محال الماركات
الشهيرة.
ً
وتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ّـد داف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس مـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــزا
ل ـل ــري ــاض ــات ال ـش ـت ــوي ــة ،وت ـق ــام
ف ـي ـهــا ب ـط ــول ــة س ـن ــوي ــة لـهــوكــي
الجليد يستضيفها أحد األندية
المحلية لهذه اللعبة.
ً
وأيـ ـ ـ ــا ك ـ ــان ت ـب ــاي ــن األم ــزج ــة
واختالف الطبائع فإن من يزور
تلك المنطقة سيجد ال محالة
ما يريح أعصابه ،ويطفئ حب
استطالعه ،ويلبي متعته ،وال
ي ـم ـك ــن ل ـم ــن ي ـ ـ ــزور دافـ ـ ـ ــوس أن
يـفــوتـهــا لـمــا تـمـثـلــه م ــن أهمية
جمالية وثقافية ومعمارية ،ومن
أهم تلك المعالم:

متحف الرياضات الشتوية
ً
هو من أجمل متاحفها ،فضال
ع ـمــا ي ــوج ــد ف ـيــه م ــن مـجـمــوعــة
متنوعة من المعدات -الشتوية،
ً
اسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــادا إلـ ـ ــى م ـ ــا ت ـت ـم ـت ــع بــه
الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة مـ ـ ــن ش ـ ـمـ ــس وثـ ـل ــج
وتسلية وطبيعة خالبة ساحرة،
وفيها تجد رياضة التزلج ،كما
أن فيها أكبر مسار تزلج عريض
وطويل للمحترفين.

بحيرة دافوس
جسر دافوس الواصل بين سويسرا وإيطاليا

جبل هادر كولم في إنترالكن

دافوس ...وشهرتها
االقتصادية

تجربة مظلية في قلعة المغامرة إنترالكن

تــرجــع الـشـهــرة الـكـبـيــرة لـمــديـنــة داف ــوس
ال ـس ــوي ـس ــري ــة إلـ ــى اس ـت ـضــاف ـت ـهــا ال ـس ـنــويــة
للمنتدى االقتصادي العالمي ،وهو أحد أكبر
األح ــداث االقتصادية العالمية التي تنعقد
بصفة سنوية بهدف مناقشة األوضاع التي
شهدها العالم خالل عام ُمنصرم ،باإلضافة
إل ــى أن ــه م ـحــاولــة لــوضــع اسـتــراتـيـجـيــة لما
سيشهده العالم خالل عام مقبل.
وبـ ـع ــد انـ ـقـ ـط ــاع اس ـت ـم ــر ع ــام ـي ــن بـسـبــب
«كــورونــا» ُع ِقد المؤتمر في مايو الماضي،
على أن يقام فــي مــوعــده المعتاد فــي يناير
من كل عام.
وخالل فترة هذا المنتدى في بداية كل عام
يؤجر بعض سكان دافوس منازلهم للضيوف
بعدما تضيق الفنادق عن استيعابهم.

ثـ ـ ــم ت ــوجـ ـهـ ـن ــا إلـ ـ ـ ــى واحـ ـ ـ ــدة
م ــن أه ــم ال ـب ـح ـيــرات الطبيعية
ال ـم ــوج ــودة ف ــى دافـ ـ ــوس ،وهــي

ب ـح ـيــرة مـســاحـتـهــا الـسـطـحـيــة
 0.59ك ـ ــم 2وي ـب ـل ــغ ع ـم ـق ـهــا 54
ً
مترا ،تقع عند الحدود الشمالية
الشرقية للمدينة ،وتستخدمها
ً
س ـ ــويـ ـ ـس ـ ــرا م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدرا ل ـل ـط ــاق ــة
الـكـهــرومــائـيــة ،وه ــي تـصــب من
نهر الراين ...إنها بحيرة دافوس،
تقف أمامها وقد امتألت روحك
ً
ب ـه ـجــة وس ـك ـي ـنــة وه ـ ـ ـ ــدوءا فــي
لحظات تقتطعها من عمر الزمن
لتغدو عالمة ماثلة في ذاكرتك.
ول ـ ـ ــم تـ ـشـ ـب ــع نـ ـف ــوسـ ـن ــا مــن
ك ــل ه ــذا ال ـج ـمــال الـ ــذي رأي ـن ــاه،
فـهــو ج ـمــال ينتقل بــك مــن نهم
إل ــى ن ـهــم أشـ ــد ،وع ـنــدمــا رأي ـنــا
ال ـغــابــات عـلــى ج ـبــال األل ــب في
دافــوس ،قررنا الذهاب لتقريب
المشهد والـتـعــرف عـلــى مــا في
تلك الـغــابــات الـتــي تـبــدو لوحة
رائعة ،وبالفعل ذهبنا إلى هناك
وطالعنا تلك األشجار الرائعة.

شالالت تروميل
باخ تتهادى إلى
تجويف جبلي في
لوحة نادرة بديعة
األلوان والظالل

أسطورة
«الدموع الزرقاء»
تـ ـ ـ ــدور حـ ـ ــول بـ ـحـ ـي ــرة إنـ ـت ــرالك ــن
ال ـ ـ ــزرق ـ ـ ــاء أس ـ ـ ـطـ ـ ــورة ع ـ ــن س ـ ــر ه ــذه
ال ـت ـس ـم ـيــة مـ ـغ ــزاه ــا ت ـخ ـل ـيــد ال ـحــب
وال ــوف ــاء ،إذ يحكون أنــه كــان هناك
زوج ــان يعيشان وحــدهـمــا فــي تلك
ال ـم ـن ـط ـقــة ،وفـ ــي أحـ ــد األيـ ـ ــام تــوفــي
ال ــزوج فصدمت الــزوجــة وبكت إلى
أن مألت المنطقة بالدموع الزرقاء،
ً
وت ـب ـعــا ل ـهــذه ال ــرواي ــة ت ـتــاح ل ـلــزوار
فرصة رؤيــة تمثال للمرأة في عمق
ً
البحيرة وآثار لبقايا منزلهما نظرا
لصفاء المياه فيها ،وهــذه الــروايــة
مسجلة في اللوحة الذهبية للبحيرة.

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

مسرحيات متنوعة تستعد للعرض في عيد األضحى
يشارك فيها أبرز النجوم وتتخللها لوحات استعراضية
فضة المعيلي

تستعد مجموعة من
المسرحيات الموجهة للكبار
والصغار لتقديم عروضها
خالل موسم عيد األضحى.

بـ ـ ـع ـ ــد ع ـ ـ ـ ـ ـ ــودة ال ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــاة إل ـ ــى
ط ـب ـي ـع ـت ـهــا ،وانـ ـتـ ـع ــاش ال ـحــركــة
الـفـنـيــة ،وعـلــى وج ــه الخصوص
ال ـح ــرك ــة ال ـم ـســرح ـيــة ف ــي اآلونـ ــة
األخ ـيــرة ،يـتــوقــع أن يـكــون هناك
طلب كبير على حضور المسارح
في فترة عيد األضحى ،وسيكون
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور مـ ــن ج ـم ـي ــع ال ـف ـئ ــات
ع ـل ــى م ــوع ــد مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة مــن
المسرحيات التي ستفتح شباكها
ل ـت ـق ــدي ــم عـ ـ ـ ــروض اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة،
وي ـ ـش ـ ــارك ف ـي ـه ــا أبـ ـ ـ ــرز ال ـن ـج ــوم
والفنانين ،والمسرحيات كالتالي:
مـ ـس ــرحـ ـي ــة «الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرك» ال ـت ــي
س ـت ـق ــدم ع ــروضـ ـه ــا فـ ــي ال ـع ـي ــد،
وق ـ ــد كـ ـت ــب مـ ــؤلـ ــف ال ـم ـس ــرح ـي ــة
أحمد العوضي في حسابه على
«إن ـس ـت ـغ ــرام»« :ب ـعــد ن ـجــاح أكـثــر
م ــن  35ع ــرض ــا ف ــي ع ـيــد ال ـف ـطــر،
وحضور تعدى الـ  60ألف متفرج،
ت ــرن ــد ب ــرودك ـش ــن ت ـع ــود ل ـكــم في
الـمـســرحـيــة عـلــى مـســرح الـنــادي
العربي ،صالة عباس األستاذ في
المنصورية ،اعتبارا من أول أيام
عيد األضحى».
يــذكــر أن المسرحية بــإشــراف
عام عبدالرحمن اليحيوح ،وقام
بالتوزيع والتأليف الموسيقي
ربـ ـي ــع ال ـ ـص ـ ـيـ ــداوي ،واإلشـ ـ ـ ــراف
الموسيقي للفنان بشار الشطي،
وإخ ــراج وبطولة بــدر الشعيبي،
ويشاركه الفنانون بشار الشطي،
وغدير السبتي ،ويعقوب عبدالله،
وغرور صفر ،وغيرهم.
وعبر حسابه على «إنستغرام»،
قال الفنان حسن البالم إن عروض
العيد لمسرحية «سوبر ماركت»
متوافرة لأليام  9يوليو سيكون
عرضا واحــدا ،أمــا يــوم  ،10و،11
و 12ي ــولـ ـي ــو فـ ـسـ ـيـ ـك ــون ه ـن ــاك
ع ــرض ــان ف ــي ال ـي ــوم ع ـلــى مـســرح
نادي اليرموك بمنطقة مشرف.
وال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــن بـ ـط ــول ــة
حـســن ال ـب ــام ،وأح ـم ــد ال ـعــونــان،

ً
الجسمي سفيرا لالتحاد
المصري لإلعاقات الذهنية

مسرحية «سوبر ماركت»
مسرحية زيتورا
وع ـبــدال ـعــزيــز ال ـن ـص ــار ،ومـحـمــد
رم ـضــان ،وعـبــدالـلــه ب ــدر ،وخــالــد
ُ
السجاري ،وغيرهم .كما تعرض
مسرحية موعد مع معاليه على
مسرح كيفان ،والعمل من تأليف
وإخراج عبدالعزيز صفر ،بطولة
خالد العجيرب ،وخالد المظفر،
وفوز الشطي ،ومحمد الدوسري،
وإبـ ــراه ـ ـيـ ــم ال ـش ـي ـخ ـل ــي ،وأح ـم ــد
الـمـظـفــر ،وزي ـنــب أح ـمــد ،ومـهــدي
دشتي ،وهيا الحوطي ،وحسين
العوض ،وسلمان كايد.

لوحات استعراضية
أمـ ــا م ـســرح ـيــة زي ـ ـتـ ــورا ،الـتــي
ستقدم عروضها ابـتــداء من أول
أي ــام الـعـيــد عـلــى صــالــة االت ـحــاد
الـكــويـتــي ل ـكــرة ال ـيــد ف ــي منطقة
الـ ـ ــدع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ف ـ ـقـ ــد وض ـ ـ ـ ــع مـ ـخ ــرج
ال ـع ـمــل ش ـم ــان ال ـن ـص ــار فـيــديــو
ع ـبــر ح ـســابــه ع ـلــى «إن ـس ـت ـغــرام»
ي ـب ـي ــن االس ـ ـت ـ ـع ـ ــدادات لـتـجـهـيــز
ال ـم ـســرح قـبــل عــرضـهــا فــي فـتــرة
العيد .والمسرحية يشارك فيها
مجموعة من النجوم ،هم ليالي
دهراب ،وهنادي الكندري ،ورهف

العنزي ،وفتات سلطان ،وإيمان
فـيـصــل ،وأح ـمــد ال ـن ـجــار ،وروان
العلي ،وزيــن بــوراشــد ،وهــي من
كتابة جاسم الجالهمة ،وإخراج
شمالن النصار ،واإلشراف العام
لعبدالمحسن العمر.
يذكر أن مسرحية زيتورا قدمت
عروضا لها خالل فترة مهرجان
الشارقة القرائي للطفل في مايو
الـ ـم ــاض ــي ،وتـ ـس ــرد ال ـم ـســرح ـيــة
أحداثها في قالب خيالي ،وتعتمد
عـ ـل ــى م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـ ـل ــوح ــات
االسـ ـتـ ـع ــراضـ ـي ــة مـ ــن ال ـف ـن ــان ـي ــن
الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن فـ ـيـ ـه ــا .وسـ ـتـ ـق ــدم
م ـس ــر ح ـي ــة  ABCD 3ع ــرو ض ـه ــا
للجمهور على مسرح دار المهن
الطبية بالجابرية ابتداء من أول
أيام العيد ،وهي من تأليف الفنان
القدير عبدالرحمن العقل ،وإخراج
محمد الحملي ،وبطولة العقل إلى
جــانــب الفنانين سـمــاح ،وأحــام
حسن ،وشعبان عباس ،وسلطان
الرميان ،وسدين الزيادي ،وسالم
المفتاح ،وأرين الزيادي ،وغيرهم.
وبعد صدى جماهيري كبير،
س ـت ـق ــدم م ـس ــرح ـي ــة ال ـش ـحــات ـيــن
عروضها ابتداء من أول أيام عيد

االضـ ـح ــى ع ـل ــى م ـس ــرح جـمـعـيــة
ش ـ ــرق ،وهـ ــي م ــن ب ـطــولــة م ـبــارك
المانع ،وهند البلوشي ،وسلطان
ال ـفــرج ،ومحمد عــاشــور ،وبشار
الـ ـ ـج ـ ــزاف ،وم ـ ـشـ ــاري ال ـم ـج ـي ـبــل،
وش ـمــان الـمـجـيـبــل ،وم ــن إنـتــاج
مجموعة المرايا لإلنتاج الفني،
تأليف بــدر مـحــراب ،ومــن اخــراج
مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــي ،وي ـ ــذك ـ ــر أن
ال ـم ـســرح ـيــة ق ــدم ــت ع ـلــى مـســرح
ك ـت ــارا مـنــذ  28يــونـيــو الـمــاضــي
حتى أمس.
أم ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـس ـ ــرحـ ـ ـي ـ ــة األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال
«ال ـش ـن ــاك ــل» ف ـس ـت ـقــدم عــروض ـهــا
ابتداء من ثاني أيام عيد األضحى
ع ـلــى م ـس ــرح جـمـعـيــة اإلص ـ ــاح،
م ــن بـطــولــة مـحـمــد إيـ ــاد ،وبـشــار
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،وأح ـ ـمـ ــد الـ ـبـ ـح ــران ــي،
وعبدالله الدبيس ،وعبدالقدوس
خــالــد ،وجــاســم الــامــي ،وفــواطــم
الـ ـح ــداد ،وه ــي م ــن تــأل ـيــف حمد
داود ،وإخراج محمد إياد.
وستتضمن مسرحية «أكشن
 »321ا ل ـ ـعـ ــد يـ ــد مـ ـ ــن ا لـ ـ ـع ـ ــروض
الموسيقية ،وهي من بطولة مي
الـبـلــوشــي ،وعـبــدالــرحـمــن الفهد،
وال ـ ـجـ ــود الـ ـبـ ـعـ ـن ــون ،وال ـ ـجـ ــوري
الـ ـبـ ـعـ ـن ــون ،وض ـ ـ ـ ــاري ال ـ ــرش ـ ــدان،
وشمالن العميري ،وغيرهم ،من

عبير يحيى تختتم دورة «العالج
بالدراما لالحتياجات الخاصة»

تــألـيــف عـثـمــان الـشـطــي ،والـفـكــرة
واإلش ــراف العام لبدر الشعيبي،
أما اإلخراج فلـ .Alj sisters

الموسم الخامس
وعلى مسرح دار المهن الطبية
فــي الـجــابــريــة سـتـقــدم مسرحية
مـ ـ ــوجـ ـ ــب ع ـ ــروض ـ ـه ـ ــا ل ـل ـم ــوس ــم
الخامس ،بنجاح جماهيري كبير،
ابتداء من أول أيام عيد األضحى،
وهــي من بطولة الفنانة القديرة
ه ـي ـفــاء ع ـ ــادل ،وسـ ـم ــاح ،وأح ــام
ح ـس ــن ،وع ـب ــدال ـل ــه ال ــرمـ ـي ــان ،من
إنتاج باك ستيج غــروب ،وكتابة
وإخراج محمد الحملي.
وعلى مسرح نــادي السالمية
الرياضي ستقدم مسرحية األطفال
االسـ ـتـ ـع ــراضـ ـي ــة ال ـغ ـن ــائ ـي ــة «أنـ ــا
زومبي» عروضها ابتداء من أول
أيــام العيد ،وهــي من تأليف هيا
أح ـمــد ،وإخ ـ ــراج وب ـطــولــة محمد
الحملي ،إلى جانب مجموعة من
الممثلين ،منهم عبدالله الرميان،
وعـبــدالـعــزيــز ال ـس ـعــدون ،وغــديــر
حسن ،ومشعل الفرحان ،وغيرهم.
وستقدم مسرحية «»Be free
عـ ــروض ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى م ـ ـسـ ــرح ن ـ ــادي
ال ـســال ـم ـيــة ،ألول م ــرة بـمـشــاركــة

الفرقة االستعراضية الفرنسية،
من إنتاج كتويل لإلنتاج الفني،
وكتابة أحمد العوضي ،وإخــراج
محمد الحملي ،واإلش ــراف العام
لحسن السلمان ،وهي من بطولة
شـجــون ،وفـهــد الـصــالــح ،وناصر
الــدوســري ،وعبدالله عبدالرضا،
وش ــوق ال ـه ــادي ،وداف ـ ــي ،ورهــف
م ـ ـح ـ ـمـ ــد ،وتـ ــال ـ ـيـ ــن الـ ـفـ ـيـ ـلـ ـك ــاوي
وغيرهم.

رسائل هادفة
أمـ ــا م ـســرح ـيــة األطـ ـف ــال «The
 »Witchفستقدم عروضها على
مسرح األوب ــرا في السالمية ،من
إنـتــاج كالسيكال لإلنتاج الفني
والـ ـمـ ـس ــرح ــي ،وك ـت ــاب ــة وإخـ ـ ــراج
عـ ـيـ ـس ــى الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــوش ـ ــي ،وبـ ـط ــول ــة
إسـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرور ،ومـ ـحـ ـم ــد
أك ـب ــر ،وف ـهــد ال ـشــاه ـيــن ،ومحمد
كـ ــرم ،وت ـت ـطــرق إل ــى ع ــدة رســائــل
هادفة ،منها الحث على التعاون
والتكاتف.
كما ستعرض مسرحيات أخرى
في العيد؛ سواء بالكويت أو دول
مجلس التعاون الخليجي.

رابح صقر يغني «تعود» في
ختام حفالت موسم جدة

حسين الجسمي

رابح صقر

احتفل الفنان اإلماراتي حسين الجسمي «جبل األغنية العربية» مع
الجمهور المصري بذكرى ثورة  30يونيو ،مقدما وسط تفاعل كبير
حفال غنائيا ضخما ومميزا في فندق الماسة – مدينة نصر بالقاهرة،
حمل كل معاني الرقي في التنظيم والحضور.
وأعرب الجسمي عن سعادته بالحضور الراقي في الحفل ،شاكرا
دعوة فندق الماسة – مدينة نصر الكريمة ،وأضاف« :أحب أوال وقبل كل
شيء أن أتقدم بخالص العرفان والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح
السيسي على اإلنـجــازات المذهلة اللي بيقوم بيها لمستقبل مصر
ً
والمصريين» ،متابعا« :لما يكون عندك موعد مع ناس بتحبهم جدا
وبيحبوك ...أكيد بتكون استعداداتك غير ومختلفة ...خاصة لما يكون
اللقاء في حبيبتي مصر ...وفي مصر كل شي ّ
مميز ...حتى الضحكة
تبقى أحلى» .وتنقل الجسمي بين مجموعة كبيرة من أهــم أغنياته
المصرية والخليجية والعربية ،بينها وألول مرة األغنية الجديدة التي
تالقي انتشارا كبيرا بين الجمهور «دلع واتدلع» ،وذلك برفقة فرقته
الموسيقية بقيادة المايسترو د .سعيد كمال.
وك ــرم االت ـح ــاد الــريــاضــي الـمـصــري لــإعــاقــات الــذهـنـيــة الجسمي
بدرع االتحاد ،وتعيينه سفيرا له ،وسفيرا لمبادرة قادرون باختالف،
بحضور المهندسة أمل مبدي الرئيسة التنفيذية ،والتي أعربت عن
شكرها وامتنانها لمساهمة ودعم الفنان لذوي الهمم ،ومشاركته في
احتفاالت «ق ــادرون باختالف» ،وتقديمه لألغنية االجتماعية «بطل
الحكاية».

اختتم الفنان رابح صقر حفالت موسم جدة ،التي عاشتها
عروس البحر األحمر لهذا العام ،والتي قدمها موسم جدة
مع الهيئة العامة للترفيه وبالتعاون مع المركز الوطني
للفعاليات ،من تنظيم روتانا.
الحفل الذي أقيم على مسرح الصالة المغطاة  -الجوهرة،
تولى فيه المايسترو هاني فرحات قيادة الفرقة الموسيقية
الكبيرة التي صاحبت رابــح صقر في تقديم أجمل أغانيه
من جديده وقديمه ،فغنى ألول مرة رائعة «تعود» ،وكشف
للحضور أنه لم يسبق أن غناها في أي من حفالته ،وطالب
الجمهور بالترحم على شاعرها خالد بن محفوظ.
وغنى صقر أيضا «منتهى الرقة»« ،واجد»« ،نوع من البشر»،
«العباة الرهيفة»« ،تصفحيني»« ،ازعل عليك»« ،سقى الله»« ،من
كبرها»« ،مغرورة»« ،أوجه المعنى»« ،انت ملك»« ،الرصاص»،
«الحب أعمى»« ،ضعفي محبة»« ،على كثر القصيد»« ،على
كيفك»« ،نقادة»« ،ابرك الساعات»« ،خــاص»« ،احسن الظن»،
وغيرها.
ووصـ ــف رابـ ــح ،الـ ــذي ك ــان متحمسا ل ـمــاقــاة جـمـهــوره،
تفاعلهم قبل صعوده المسرح ،أمام العدسات التي ترصد
الـ ـح ــدث ،ق ــائ ــا« :ال ـج ـم ـهــور ب ـط ــل» ،مـضـيـفــا وه ــو يـضـحــك:
«اقلعنا ...عسى أن تسعدوا معنا».

يحيى مع المشاركين في الدورة
ا خ ـت ـت ـمــت دورة «ا ل ـع ــاج
بـ ـ ــالـ ـ ــدرامـ ـ ــا ل ــاحـ ـتـ ـي ــاج ــات
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة» بـ ــرنـ ــام ـ ـج ـ ـهـ ــا
ال ـت ــدري ـب ــي ب ـن ـج ــاح ،وال ــذي
أ قـ ـ ـي ـ ــم ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ــدى  5أ ي ـ ـ ــام،
وح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــر ح ـ ـ ـفـ ـ ــل ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـتـ ـ ــام
ع ـ ــدد م ــن ال ـف ـن ــان ـي ــن ،مـنـهــم
عبدالناصر الزاير ،وفاطمة
الطباخ ،وعصام الكاظمي،
والمخرج حسين بهبهاني،
ح ـيــث ش ــارك ــوا ال ـم ـتــدرب ـيــن
فرحتهم بـخـتــام ا لـبــر نــا مــج،
وتضمن الحفل عرض فيلم
عن برنامج الدورة.
وع ـ ـبـ ــر ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــون عــن

ط ــري ــق سـ ــردهـ ــم ل ـل ـح ـضــور
م ـ ـ ـ ـ ــدى اس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادت ـ ـ ـهـ ـ ــم م ــن
البرنامج ا لـتــدر يـبــي .وعلى
هـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــش الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــام ق ـ ــال ـ ــت
ال ـم ـح ــاض ــرة ع ـب ـيــر ي ـح ـيــى:
«يـ ـتـ ـخ ــذ ال ـ ـعـ ــاج ب ــال ــدرام ــا
أس ـلــوبــا ف ــري ــدا بــاس ـت ـخــدام
الدراما ،وتقنيات المسرح،
بما في ذلك االرتجال ،ولعب
األدوار ،واسـتـخــدام الــدمــى،
وتـمـثـيــل ال ـق ـصــص ،مــؤكــدة
أ نــه شكل مبتكر من العالج
اإلبداعي الذي يساعد على
اكـ ـتـ ـس ــاب الـ ـثـ ـق ــة ب ــال ـن ـف ــس،
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاف م ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــارات

جـ ــديـ ــدة لـ ـح ــل ال ـم ـش ـك ــات.
وأش ـ ـ ــارت ي ـح ـيــى إلـ ــى أن
العالج بالدراما يجمع بين
أس ــال ـي ــب الـ ــدرامـ ــا وال ـع ــاج
ال ـ ـن ـ ـف ـ ـسـ ــي ،ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم طـ ــرق
جــد يــدة للتعبير عـمــا تفكر
ف ـيــه أو تـشـعــر ب ــه ،م ــن أجــل
التعامل بشكل أكثر فاعلية
م ـ ـ ــع األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة،
مضيفة أ نـهــا ستستمر في
تـقــد يــم ا لـبــر نــا مــج التدريبي
خالل الفترة المقبلة.

هند صبري« :كيرة والجن» تجربة صعبة ...وما يشغلني منافسة نفسي
تحضر لمشروعين دراميين في الوقت الحالي
●

القاهرة – هيثم عسران

أكدت الفنانة هند صبري أن حماسها للمشاركة في فيلم
«كيرة والجن» جاء لعدة أسباب ،في مقدمتها طبيعة العمل
التاريخية ،واألسـمــاء الكبيرة الـمــوجــودة فيه مــن النجوم،
ســواء أمــام الكاميرا أو خلفها ،إضافة إلى الشخصية التي
تقدمها باألحداث لدولت فهمي ،مشددة على أن مشاهدها
بالفيلم كانت صعبة ،لكن األصعب هو أحد مشاهد النهاية.
وقــالــت هـنــد ،ل ــ»ال ـجــريــدة» ،إن تجربة «كـيــرة وال ـجــن» من
التجارب السينمائية الصعبة بالنسبة لها ،خاصة في ظل
الظروف التي أحاطت بتصوير الفيلم ،وجعلته يستغرق نحو
 3سنوات قبل الخروج للنور ،موضحة أن التصوير توقف
بعد بدايته مباشرة ،بسبب ظروف جائحة كورونا ،ثم انشغل
فريق العمل بمشاريع أخرى لديهم ،وهو أمر لم يكن له تأثير
على صورة العمل النهائية ،خاصة مع تقمص الشخصيات
بمجرد دخول مواقع التصوير المختلفة.

مالمح الشخصية
وأشـ ــارت إل ــى أن ال ـخــوف مــن ع ــدم ال ـعــودة إل ــى تفاصيل
الشخصية بشكل دقيق شكل هاجسا للجميع ،لكن تركيز

فريق العمل في التفاصيل والشخصيات كاملة كان سببا
رئيسيا في تجنب هذه المشكلة ،مضيفة أن شركة سينرجي
المنتجة للفيلم وفــرت جميع اإلمكانيات الــازمــة مــن أجل
خروجه للنور بالصورة التي يشاهدها الجمهور.
وح ــول شخصية دول ــت فهمي ،أوضـحــت أن الشخصية
ال يتوافر حولها الكثير من المعلومات بشكل عام ،وهناك
نقص في كثير من الجوانب عن حياتها وظروفها ،وهو ما
تغلبت عليه من خالل إطالق العنان لخيالها ليكون شريكا
فــي ج ــزء رئـيـســي مــن مــامــح الشخصية وطــريـقـتـهــا ،الفتة
إلــى أنها تحضرت للدور بـقــراء ة كتاب أرسله لها المخرج
مروان حامد لقاسم أمين عن هذه الفترة ،إضافة إلى سهرة
تلفزيونية قدمتها من قبل الفنانة سوسن بدر.

مرحلة مهمة
وعبرت هند عن حماسها بتجسيد شخصية ترمز إلى
مرحلة مهمة في الحركة النسوية بمصر بــأوائــل نشاطها
وخــروج ـهــا مــن ال ـم ـنــزل ،الفـتــة إل ــى أن شخصية دول ــت من
الشخصيات التراجيدية التي قاومت االحتالل اإلنجليزي،
وتغري أي فنانة بسبب كثرة التفاصيل الخاصة بها ،خاصة
أنها رمز لقوة المرأة المصرية.

وأضــافــت أن «الكثير لــم يكونوا على علم بــوجــود دولــت
قبل قراءتهم لرواية أحمد مراد  ،1919ومعرفة دورها ،وهو
أمر يسلط الضوء على أهمية األعمال التاريخية ،السيما أن
تاريخ مصر مليء بالشخصيات التي يمكن أن نسلط عليها
الضوء مثل دولت ،فهي رسالة» .وحول طرح الفيلم في موسم
عيد األضحى ،وسط مجموعة كبيرة من األفالم السينمائية
ذات الميزانيات الضخمة ،ذكرت هند أنها تتمنى أن يحقق
العمل نجاحا كبيرا مع الجمهور عند مشاهدته ،معتبرة أنه
ليس فقط فيلما يطرح بالعيد ،بل بمنزلة فيلم يؤرخ لحقبة
زمنية مهمة في التاريخ المعاصر.
ولفتت إلى أن المنافسة التي تشغلها بشكل حقيقي هي
منافسة نفسها واألدوار التي تقدمها ،معربة عن أملها في
أن يجد الجمهور بالدور الذي تقدمه إضافة إلى األدوار التي
سبق أن قدمتها.
وعن مشاريعها الفنية الجديدة ،أفــادت بأنها تعمل في
الوقت الحالي على الجزء الثاني من مسلسل «البحث عن عال»،
المقرر عرضه عبر شبكة نتفلكس ،إضافة إلى تعاقدها على
تقديم مسلسل ينتمي للدراما الطويلة مأخوذ من فورمات
أجنبي يحمل اسما مبدئيا «فــي مهب الــريــح» ،ومــن المقرر
عرضه قبل نهاية العام الحالي ،متوقعة أن تنتهي من تصوير
دورها به في نهاية سبتمبر المقبل.

هند صبري

خبريات
شائعة وفاة صالح
السعدني تزعج عائلته

ان ــزع ـج ــت عــائ ـلــة ال ـف ـنــان
القدير صالح السعدني من
شائعة وفاته التي انتشرت
عـ ـ ـب ـ ــر مـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــي ،فـ ـ ـ ــي وق ـ ــت
تـلـقــى نـجـلــه أح ـمــد الـعــديــد
مـ ــن االتـ ـ ـص ـ ــاالت ال ـهــات ـف ـيــة
لالستفسار عن صحة الفنان
المصري الكبير.
وي ـع ــان ــي ال ـس ـع ــدن ــي مــن
م ـش ـك ــات ص ـح ـي ــة جـعـلـتــه
يبتعد عــن ا لـســا حــة الفنية
مـنــذ س ـنــوات طــويـلــة ،حيث
ال يظهر إال نــادرا في صور
فوتوغرافية ينشرها نجله،
عـ ـلـ ـم ــا أن آخ ـ ـ ــر م ـش ــارك ـت ــه
الفنية كانت قبل  9سنوات
بمسلسل «القاصرات».
ون ـف ــت ن ـقــابــة الـمـمـثـلـيــن
وف ــاة السعدني أو تعرضه
ألي ا ن ـ ـت ـ ـكـ ــا سـ ــات ص ـح ـيــة
خ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة الـ ـم ــاضـ ـي ــة،
م ـن ـت ـق ــدة الـ ـش ــائـ ـع ــات ال ـتــي
جعلته يتصدر اهتمامات
مواقع التواصل االجتماعي،
ونشر شقيقه األصغر أكرم
الـسـعــدنــي تــدويـنــة يتحدث
فيها عنه ،ويتمنى له دوام
الصحة والعافية.

إيمان البحر درويش يعود
للظهور اإلعالمي

ب ـعــد غ ـيــاب اس ـت ـمــر عــدة
أش ـ ـهـ ــر ألس ـ ـب ـ ــاب ص ـح ـي ــة،
عـ ــاد ال ـف ـن ــان إيـ ـم ــان الـبـحــر
درويـ ـ ــش ل ـل ـظ ـهــور م ـج ــددا،
لنفي العديد من الشائعات
التي أحاطت به خالل الفترة
الماضية.
وبعد يوم من ظهور نجله
إسـ ـ ـ ــام فـ ــي م ـق ـط ــع ف ـيــديــو
مصور يتحدث به عن والده
وتلقيه العالج وبقائه بمنزل
ال ـع ــائ ـل ــة ف ــي اإلس ـك ـن ــدري ــة،
اذيــع تسجيل جديد للفنان
إي ـم ــان ال ـب ـحــر درويـ ـ ــش في
بــرنــامــج آخــر الـنـهــار ،يؤكد
فيه تلقي الـعــاج الطبيعي
خالل الفترة الحالية.
وأكد درويش أنه سيخرج
ف ـ ــي ب ـ ــث مـ ـب ــاش ــر ل ـط ـم ــأن ــة
جـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوره خ ـ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
المقبلة ،عقب اال نـتـهــاء من
ال ـ ـعـ ــاج ال ـط ـب ـي ـع ــي بـشـكــل
كامل ،مشيرا إلى أنه بخير
وال ي ـع ــا ن ــي أي م ـش ـك ــات،
ب ـخ ــاف ال ــوع ـك ــة الـصـحـيــة
التي يعالج منها منذ فترة
طويلة ،وتسببت في ابتعاده
عن الوسط الفني.

وفاة الفنان اللبناني
بيار شمعون

أ ع ـل ـنــت ن ـقــا بــة الممثلين
في لبنان وفاة الممثل بيار
شمعون ،صباح أمس.
وقالت النقابة في منشور
نـ ـع ــي لـ ـه ــا عـ ـب ــر صـفـحـتـهــا
على «فيسبوك»« :أفنى بيار
شمعون حياته على شاشة
التلفزة والمسرح والسينما».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ــت« :م ـ ـج ـ ـلـ ــس
ال ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــة ي ـ ـت ـ ـقـ ــدم م ـ ـ ــن ك ــل
ال ـ ــزم ـ ــاء ،وع ــائـ ـل ــة ال ـف ـق ـيــد،
بأحر الـتـعــازي ...رحمه الله
ونفسه في السماء ...سننشر
ً
تباعا مواعيد مراسم الدفن
ً
والتعازي الحقا».
وب ـ ـيـ ــار شـ ـمـ ـع ــون مـمـثــل
كـ ــوم ـ ـيـ ــدي لـ ـبـ ـن ــان ــي ب ـ ـ ــارز،
ُولـ ــد ع ــام  1939ف ــي زح ـلــة،
حيث درس فـنــون المسرح
بـ ــال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة.
وك ـ ـ ـ ــان أول عـ ـم ــل ا شـ ـت ــرك
فـيــه هــو مـســرحـيــة «جــزيــرة
العصافير» لشكيب خوري.
بـ ـ ـ ــرز بـ ـ ـي ـ ــار فـ ـ ــي ت ـم ـث ـيــل
عــدد مــن المسرحيات مثل:
َ
«عـمـتــي نـجـيـبــة» ،و»هــريـبــه
أوادم» ،وكذلك في برامج
يا ِ
سـ ــاخـ ــرة م ـن ـهــا «ب ـ ــس م ــات
ال ــوط ــن» ،ومسلسل «عـيــوق
ورف ـ ـق ـ ــات ـ ــو» ،وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا مــن
األعمال الدرامية.

ةديرجلا
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دوليات

عبداللهيان في دمشق ...قصف إسرائيلي ووساطة مع تركيا

غانتس يسعى إلى لجم التسريبات بشأن الضربات اإلسرائيلية داخل إيران
قام وزير خارجية إيران حسين
أمير عبداللهيان بزيارة إلى
سورية ،هي الرابعة له منذ
توليه منصبه قبل أقل من
عام بهدف التوسط لتهدئة
التوتر بين دمشق وتركيا ،وقد
تزامن وصول الضيف اإليراني
إلى العاصمة العربية مع قصف
جديد منسوب إلسرائيل
استهدفت خالله جنوب مدينة
طرطوس.

ف ــي م ـحــاولــة تــرمــي لـمــواجـهــة
ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي ال ـ ــذي
يستبق القمة العربية الخليجية
 األم ـي ــرك ـي ــة الـ ـمـ ـق ــررة ف ــي ج ــدةم ـ ـن ـ ـت ـ ـصـ ــف يـ ـ ــول ـ ـ ـيـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري
والـ ـتـ ـح ــرك ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة لــدمــج
إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل بـ ـتـ ـح ــال ــف إق ـل ـي ـم ــي
لمواجهتها ،أجرى وزير خارجية
حسين أم ـيــر عـبــدالـلـهـيــان زي ــارة
مفاجئة إلى دمشق ،أمس ،بهدف
«تحسين العالقات بين الحكومة
الـ ـس ــوري ــة وت ــركـ ـي ــا الـ ـت ــي زاره ـ ــا
االث ـن ـي ــن ال ـم ــاض ــي ،والـ ـت ــي جــدد
رئ ـي ـس ـهــا رجـ ــب ط ـيــب إردوغ ـ ـ ــان،
ّ
أم ــس ،نيته شــن عملية عسكرية
جديدة داخل الحدود السورية.
وقال عبداللهيان قبيل مغادرة
ط ـهــران إن «أح ــد أهـ ــداف زيــارتــي
لــدمـشــق ه ــو الـسـعــي إل ــى الـتـقــدم
في مسار استقرار السالم واألمن
مــن خــال تحسين العالقات بين
س ــوري ــة وت ــركـ ـي ــا ،بــاع ـت ـبــاره ـمــا
دولتين تربطهما عــاقــات مهمة
مع الجمهورية اإلسالمية».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن خـ ـط ــوت ــه ت ــأت ــي
ف ــي إط ـ ــار م ــواص ـل ــة ال ـم ـش ــاورات
اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،وف ــي ظ ــل ال ـت ـطــورات
المنطقة
الكثيرة ا لـتــي تشهدها
ّ
وتفرض على طهران التحرك البناء
لمنع اشتعال أزمات جديدة.
وأوضـ ــح أن األه ـ ــداف األخ ــرى
من الــزيــارة هي مواصلة توسيع
الـعــاقــات الثنائية بـيــن البلدين
وال ـت ـشــاور مــع الــرئـيــس الـســوري
ب ـش ــار األس ـ ــد ووزي ـ ــر خــارجـيـتــه
فـ ـيـ ـص ــل الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــداد ومـ ـس ــؤولـ ـي ــن
سوريين رفيعي المستوى حول
م ـخ ـت ـل ــف الـ ـقـ ـض ــاي ــا اإلق ـل ـي ـم ـي ــة
والدولية.
وكان عبداللهيان قد أكد ،خالل
ل ـقــاء م ــع ن ـظ ـيــره ال ـتــركــي مــولــود
جــاويــش أوغـلــو ،أن بــاده ّ
تتفهم
مخاوف أنقرة األمنية فيما يتعلق
بعزمها القيام بعملية خاصة في
أج ــزاء مــن شـمــال ســوريــة ،بهدف
مـ ـح ــارب ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ال ـك ــردي ــة
المسلحة.

اليونان تفرج
عن ناقلة
النفط اإليرانية
المحتجزة...
وكبير المفاوضين اهتمام وتحذير
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،اعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر وزيـ ـ ـ ــر
اإليرانيين ُيجري
الخارجية الـســوري ،في تصريح
في روسيا مشاورات عقب استقباله عبداللهيان بمطار
دمـشــق الــدولــي ،أن «ه ــذه الــزيــارة
غير معلنة

سلة أخبار
احتجاجات الخرطوم
تتجدد رغم قطع الجسور

نظمت «لجان مقاومة»
الخرطوم تظاهرات جديدة،
أمس ،اتجهت إلى القصر
الرئاسي مقر إقامة رئيس
مجلس السيادة السوداني
عبدالفتاح البرهان ،في وقت
واصل متظاهرون االعتصام
أمام مستشفى جنوبي
العاصمة عقب سقوط 9
قتلى خالل االحتجاجات
الحاشدة التي خرجت
الجمعة الماضية للمطالبة
بتسليم السلطة للمدنيين.
في المقابل ،واصلت
السلطات العسكرية إغالق
 3جسور رئيسية وعدد
من الطرق المؤدية للقيادة
العامة للجيش .واشتبكت
قوات مكافحة الشغب مع
مسيرات متفرقة بأنحاء
العاصمة.

المقداد لدى استقباله عبداللهيان في مطار دمشق أمس
ً
مهمة ج ــدا ،وتــأتــي بعد تطورات
محلية وإقليمية ودولية كثيرة»،
ً
مؤكدا «أننا نقف إلى جانب إيران
ف ــي مـتــابـعـتـهــا الـحـثـيـثــة للملف
الـنــووي ،ونــدعــم موقفها فــي هذا
المجال».
ّ
وف ــي وق ــت ســابــق ،ح ــذر نائب
وزي ــر الـخــارجـيــة ال ـس ــوري ،أيمن
سـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــان ،أنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرة م ـ ـ ــن ت ـن ـف ـيــذ
تهديداتها باجتياح شمال البالد،
مضيفا أن «سورية ستكون مقبرة
للغزاة».

ّ
قصف وتكتم

وتزامن حضور الوزير اإليراني
مع إعــان وزارة ُالدفاع السورية
أن مدنيين اثنين أصيبا في غارة
جوية نسبت إلــى إســرائـيــل على
بلدة الحميدية جنوب طرطوس
عـلــى الـســاحــل الـغــربــي لـســوريــة.
وأض ــاف ــت ال ـ ـ ــوزارة ،فــي ب ـيــان ،أن
ال ـمــواقــع ال ـتــي اسـتـهــدفــت كــانــت
مزارع دواجن.
ُ
وقــال البيان إن الضربة شنت
من البحر المتوسط ،إلــى الغرب

من طرابلس ،شمالي لبنان ،و»أدت
إلى إصابة مدنيين اثنين ،أحدهما
امرأة» .وامتنع الجيش اإلسرائيلي
عن التعليق على الهجوم الجديد
ال ـ ــذي ي ــأت ــي ف ــي س ـي ــاق تـنـفـيــذه
لمئات الضربات التي تستهدف
ما يصفه بـ «نفوذ إيران العسكري
المترسخ» في البلد العربي.
ويأتي التكتم اإلسرائيلي في
وقت رصدت أجهزة األمن العبرية
 10حـ ــاالت ت ـســريــب لـمـعـلــومــات
سرية حساسة من مداوالت أمنية
تتعلق ب ــإي ــران ،خ ــال الشهرين
الماضيين.
وأفادت هيئة البث اإلسرائيلي
«ك ـ ـ ـ ــان  ،»11أم ـ ـ ـ ــس ،بـ ـ ـ ــأن ح ـجــم
التسريبات من األجهزة األمنية،
هو ما دفع وزير األمن اإلسرائيلي،
بيني غانتس ،إلــى إصــدار أوامــر
بإجراء تحقيقات حول مصدرها،
م ـع ـت ـبــرا أنـ ـه ــا «تـ ـض ــر بـسـيــاســة
الضبابية التي تنتهجها إسرائيل
ّ
فيما يتعلق بمواجهة إيران».
وأصــدر غانتس أوامــر بإجراء
تحقيق بشأن تسريبات مباحثات
أمنية مغلقة تتعلق بالجمهورية

(تويتر)
اإلسالمية ،يوم الخميس الماضي،
نشر «القناة  ،»12مقطعا
في أعقاب ّ
مـ ـص ـ ّـورا ي ــوث ــق احـ ـت ــراق مصنع
للصلب فــي إي ــران ،فــي اللحظات
األول ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــي تـ ـبـ ـع ــت ه ـج ــوم ــا
س ـي ـبــران ـيــا اس ـت ـه ــدف الـمـصـنــع،
الثالثاء الماضي.
ك ـمــا ي ــأت ــي الـتـحـقـيــق ب ـعــد أن
ً
تـكــررت الـتـقــاريــر العبرية أخـ َيــرا
حـ ـ ــول ال ـ ـت ـ ـضـ ــارب بـ ـي ــن م ــوق ــف ــي
الجيش اإلســرائـيـلــي مــن ناحية،
و»ال ـم ــوس ــاد» مــن نــاحـيــة أخ ــرى،
بشأن اتفاق نووي جديد مع إيران.
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ك ـش ـف ــت
ت ـ ـقـ ــاريـ ــر عـ ـب ــري ــة أن م ـج ـمــوعــة
قــرصـنــة إيــران ـيــة تسمى «ش ــارب
ً
بويز» قامت باختراق  20موقعا
لحجز تذاكر السفر تابعة لشركة
إسرائيلية قبل أسبوعينّ ،
وسربت
م ـع ـل ــوم ــات أكـ ـث ــر مـ ــن  300أل ــف
إسرائيلي .وجاء ذلك غداة اإلعالن
عـ ــن هـ ـج ــوم م ـش ــاب ــه لـمـجـمــوعــة
إيرانية استهدفت قاعدة بيانات
تـضــم اآلالف مــن ع ـمــاء شــركــات
إسرائيلية ضمن ما ُيطلق عليه
«حرب الظل».

ف ــي ال ـس ـي ــاق ،أع ـل ـنــت روس ـيــا
أن كبير المفاوضين النوويين
اإليرانيين ،علي باقري كني ،توجه
إلــى موسكو والتقى نائب وزيــر
ال ـخــارج ـيــة س ـيــرغــي ريــاب ـكــوف.
ونـ ـش ــرت م ـم ـث ـل ـيــة روسـ ـي ــا ل ــدى
الـمـنـظـمــات ال ــدول ـي ــة ف ــي فيينا،
ً
صــورا على «تويتر» ،وكشفت أن
كني تحدث فــي اجتماع حضره
نائب ريابكوف وممثل روسيا في
محادثات فيينا النووية ميخائيل
أوليانوف وعدد من المسؤولين
الروس اآلخرين.
ووص ــف أولـيــانــوف االجتماع
بأنه «تبادل مهني للغاية لوجهات
الـ ـنـ ـظ ــر حـ ـ ــول الـ ــوضـ ــع ال ـح ــال ــي
ل ــاتـ ـف ــاق ال ـ ـن ـ ــووي» ب ـع ــد جــولــة
الـمـحــادثــات غير الـمـبــاشــرة بين
اإليرانيين واألميركيين ،التي لم
يكتب لها النجاح واستضافتها
الـ ـع ــاصـ ـم ــة الـ ـقـ ـط ــري ــة الـ ــدوحـ ــة
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ب ــوس ــاط ــة
أوروبية.
ولــم ُينشر تقرير عن محتوى
م ـح ــادث ــات ب ــاق ــري ف ــي مــوسـكــو،
َّ
وغرد أوليانوف فقط علی «تويتر»

بــال ـقــول« :تـقـيـيـمــي ه ــو أن ــه على
الــرغــم مــن الـمـشــاكــل ،ال ي ــزال من
الممكن إح ـيــاء االت ـفــاق ال ـنــووي.
ولـ ـك ــي يـ ـح ــدث ذل ـ ــك ي ـج ــب عـلــى
أميركا إبداء مزيد من المرونة».
ورغ ـ ـ ــم ح ــال ــة الـ ـتـ ـش ــاؤم ال ـتــي
س ــادت عـقــب مـبــاحـثــات الــدوحــة
التي يتوقع أن تستأنف بعد زيارة
ب ــاي ــدن لـلـمـنـطـقــة ،ق ــال مستشار
الفريق اإليــرانــي فــي المحادثات
النووية ،محمد مرندي ،أمس ،إن
«المفاوضين اإليرانيين حصلوا
على نقاط جيدة في قطر» .وزعم
أن كل مطالب بالده كانت في إطار
االتفاق النووي والضمانات التي
طلبتها من إدارة بايدن.
من جهة أخــرى ،ذكر مسؤولو
خـ ـف ــر ال ـ ـسـ ــواحـ ــل الـ ـي ــون ــانـ ـي ــون
أن نــاق ـلــة ت ــرف ــع ال ـع ـلــم اإلي ــران ــي
اح ـت ـجــزت ـهــا ال ـي ــون ــان ف ــي أبــريــل
الـ ـم ــاض ــي وصـ ـ ـ ـ ــادرت الـ ــواليـ ــات
المتحدة جــزءا من شحنتها ،تم
جرها إلى ميناء بيرايوس ،أمس،
بعد أن وافقت السلطات اليونانية
على اإلفراج عنها.
(طهران ،دمشق  -وكاالت)

ليبيا :عودة الهدوء غداة انتفاضة ضد «األجسام السياسية»

جولة خليجية لمبعوثة
بايدن لـ «معاداة السامية»

اختارت المبعوثة األميركية
الجديدة الخاصة بمكافحة
معاداة السامية ،ديبورا
ليبستادت ،السعودية ،أول
وجهة خارجية لها بعد
تعيينها في منصبها.
وتأتي جولة ليبستادت التي
انطلقت األحد الماضي ،وتشمل
اإلمارات قبل أسبوعين من
رحلة الرئيس األميركي ،جو
بايدن ،المزمعة للمنطقة والتي
تشمل التوقف في إسرائيل
واألراضي الفلسطينية.
وذكرت «واشنطن بوست» أن
زيارة ليبستادت تأتي بهدف
محاربة المشاعر المعادية
لليهود خاصة بعد زيادة سفر
اإلسرائيليين إلى الخليج عقب
«االتفاق اإلبراهيمي».

ديميستورا يزور المغرب
لتحريك ملف الصحراء

األمم المتحدة تدين حرق البرلمان ...والدبيبة يرهن أي تغيير باالنتخابات
ع ــاد ال ـه ــدوء ال ــى مختلف الـمـنــاطــق الليبية ام ــس ،بعد
التظاهرات المنسقة التي جرت أمس االول وتخللها حرق
ً
مبنى البرلمان في مدينة طبرق شرقا ،وخروج أكبر تظاهرة
ً
منذ سنوات في العاصمة طرابلس غربا.
وجاءت التحركات غداة إعالن مستشارة األمين العام لألمم
المتحدة ستيفاني وليامز تعثر االتفاق بين رئيسي مجلسي
النواب والدولة ،عقيلة صالح ،وخالد المشري ،على قاعدة
دستورية تفضي النتخابات.
وشهدت مــدن طرابلس ،ومصراتة ،وســرت ،وبني وليد،
وسبها ،وطبرق ،والبيضاء ،وبنغازي ،وأجدابيا ،وسلوق
تظاهرات طالبت بالتخلص من «األجسام السياسية» ممثلة
في مجلسي النواب والدولة والحكومتين ،وتفويض المجلس
ً
األعلى القضاء أو المجلس الرئاسي بحلها جميعا ،وإعالن
حالة الطوارئ ،والتعجيل باالنتخابات ،وإخراج جميع القوات

األجنبية والمرتزقة ،ورفض العسكرة وتسلط المليشيات ،مع
التفعيل الحقيقي لمؤسستي الجيش والشرطة ،باإلضافة
الى حل أزمة الكهرباء الخانقة ،وإلغاء مقترح قرار رفع دعم
المحروقات ،وتعديل حجم وسعر رغيف الخبز.
وفــي بلدة القبة ،موطن رئيس البرلمان ،طالب عشرات
السكان بسقوط كل الحكومات والكيانات السياسية بسبب
ً
تدني مستويات المعيشة ،وفي ظاهرة غير مسبوقة شرقا،
قــام متظاهرو البيضاء برمي صــور المشير خليفة حفتر،
المنتشرة في الطرقات بالحجارة.
ومما يظهر مدى اتساع دائرة الغضب من الوضع وانتقاله
عـبــر خ ـطــوط ال ـمــواج ـهــة بـيــن الـ ـق ــوات الـمـتـنــافـســة ،تـحــدى
المحتجون غضب الفصائل المسلحة فــي كــل مــن بنغازي
ومصراتة وبعض البلدات الصغرى ،ورددوا شعارات ضدهم،
تقول« :ال للمليشيات ،نريد جيشا وشرطة».

وفي أكبر احتجاجات على النخبة الحاكمة في سنوات،
احتشد المئات في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس ،ورددوا
هتافات تطالب بتوفير الكهرباء ،وتندد بالفصائل المسلحة
وبالسياسيين ،وتـطــالــب بــإجــراء االنـتـخــابــات التشريعية
والرئاسية.
وفي مصراتة ،قام المتظاهرون بإغالق الطريق الساحلي
وحاولوا اقتحام مبنى البلدية ،وطالبوا بإعالن العصيان
المدني ،لحين حل األجسام السياسية.
ويـهــدد استمرار األزم ــة السياسية بتفاقم األوض ــاع مع
ً
تعيين البرلمان الموجود في الشرق لفتحي باشاغا رئيسا
ل ــوزراء حكومة جــديــدة على الــرغــم مــن رفــض رئـيــس وزراء
حكومة الــوحــدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة التنحي عن
المنصب .ووسط أنباء عن مقتل  3محتجين بطرابلس ،أعلن
الدبيبة دعمه للمتظاهرين ،وضم صوته لهم ،والموافقة على

ً
رحيل جميع المؤسسات بما في ذلك الحكومة ،معتبرا أنه ال
سبيل لذلك إال عبر االنتخابات.
وشددت مستشارة األمم المتحدة على ضرورة الحفاظ على
الهدوء ،داعية القيادة الليبية إلى التعامل بمسؤولية تجاه
االحتجاجات .وقالت وليامز «ينبغي احترام وحماية حق
الشعب في االحتجاج السلمي ،لكن أعمال الشغب والتخريب،
كاقتحام مقر مجلس الـنــواب فــي طـبــرق ،غير مقبولة على
اإلطالق» .وأضافت« :من الضروري للغاية الحفاظ على الهدوء
وتـعــامــل الـقـيــادة الليبية بمسؤولية تـجــاه االحـتـجــاجــات،
وممارسة الجميع لضبط النفس».
وعلق المجلس الرئاسي على األحــداث من خالل عضوه
ً
عـبــدالـلــه ال ــاف ــي ،ال ــذي أك ــد مـتــابـعــة األح ـ ــداث ،مــوضـحــا أن
المجلس «في حالة انعقاد مستمر ودائم ،حتي تتحقق إرادة
الليبيين في التغيير ،وإنتاج سلطة منتخبة».

بدأ المبعوث األممي الجديد
للصحراء الغربية ،ستافان
ديميستورا ،زيارة للمغرب،
أمس ،للقاء مسؤولين ،في
ظل تزايد التوتر بين المغرب
وجبهة «البوليساريو»
المدعومة من الجارة الشرقية
الجزائر .ويعتزم ديميستورا
زيارة الصحراء الغربية خالل
جولته الحالية الرامية لدفع
الحوار بين أطراف النزاع،
المغرب وجبهة البوليساريو
والجزائر وموريتانيا.

دعم معنوي عربي للبنان بمحرك كويتي  -قطري

موافقة «ملغومة» إلسرائيل على اقتراح بيروت بشأن ترسيم الحدود
●

بيروت  -منير الربيع

لم يشكل االجتماع التشاوري
ل ـ ـلـ ــوزراء ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ـع ــرب في
بيروت نقلة نوعية في العالقات
الـعــربـيــة ـ اللبنانية ،إنـمــا مجرد
ً
ً
حـصــولــه ،حـمــل مــؤشــرا ايجابيا
حــول اسـتـمــرار االهـتـمــام العربي
بالبلد الصغير مع دعوات كثيرة
ل ـل ـب ـنــانـي ـيــن ب ـ ـضـ ــرورة م ـســاعــدة
ّ
أنـفـسـهــم ،وج ــل ال ـمــواقــف تــركــزت
عـلــى ه ــذه ال ـن ـقــاط ،وه ــو م ــا جــاء
على لسان وزيري خارجية الكويت
وقطر ،واألمين العام لجامعة الدول
العربية.
ب ـحــث االج ـت ـم ــاع م ـل ـفــات ذات
اهتمام مشترك من دون التوصل
إلـ ــى أي ب ــرن ــام ــج ع ـمــل واح ـ ــد أو
موحد ،وفيما تم البحث في انعقاد
القمة العربية بالجزائر الخريف
الـمـقـبــل ،إال أن الـمــوقــف المتوفر

حتى اآلن ال يزال على حاله برفض
مشاركة سورية في القمة.
ً
لبنانيا ،حضرت ملفات عديدة،
أبــرزهــا تعزيز الـعــاقــات العربية
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وث ــانـ ـيـ ـه ــا ض ـ ــرورة
االلتزام التطبيقي والفعلي ببنود
المبادرة الكويتية .أما الهمس في
الكواليس ،فقد شدد على ضرورة
إنجاز اإلصالحات ،واالستحقاقات
ً
الــدسـتــوريــة فــي مــواعـيــدهــا ب ــدءا
م ـ ــن ت ـش ـك ـي ــل سـ ــريـ ــع ل ـل ـح ـكــومــة
ً
وصوال إلى انتخاب رئيس جديد
للجمهورية.
في مقابل كل األزمات اللبنانية،
ً
ال يزال الخطاب اللبناني خشبيا
فـ ـ ــي م ـ ـ ـقـ ـ ــاربـ ـ ــة االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاقـ ــات
وال ـت ـح ــوالت ،وه ــو ال يـ ــزال يلقي
ال ـلــوم عـلــى الــاجـئـيــن السوريين
والفلسطينيين ويطلب المساعدات
بذريعة استضافتهم ،وهو موقف
لم يرق للمسؤولين العرب الذين

اع ـت ـب ــروا أن ل ـب ـنــان ي ـع ــرف كيف
يتهرب مــن المسؤولية وإلقائها
عـ ـل ــى اآلخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن ،ب ـي ـن ـم ــا ي ـج ــدر
باللبنانيين العمل على الخروج
م ــن س ـي ــاس ــة الـ ـمـ ـح ــاور وإنـ ـج ــاز
اإلصــاحــات المطلوبة للحصول
على مساعدات من صندوق النقد
الدولي والدول المانحة.
ومن الواضح ،بحسب ما تشير
مـ ـص ــادر م ـتــاب ـعــة ،لـ ــ»الـ ـج ــري ــدة»،
أن حــركــة وزي ـ ــري خــارج ـيــة قطر
والـكــويــت كــانــت األب ــرز مــن خــال
ال ـل ـق ــاءات ال ـت ــي ع ـق ــدت والـسـعــي
إلــى جمع اللبنانيين على تفاهم
ف ـي ـمــا ب ـي ـن ـهــم وع ـق ــد ال ـت ـســويــات
واالتـفــاقــات كــي ال ينسحق البلد
ً
بـسـيــاســات ال ـم ـحــاور خـصــوصــا
فــي ظــل تصعيد إقليمي تشهده
المنطقة على الوقع االنسداد في
الـمـفــاوضــات ال ـنــوويــة مــن فيينا
إل ــى ال ــدوح ــة ،وف ــي ظ ــل ال ـص ــراع

على الغاز في شرق البحر األبيض
المتوسط.
وال تـ ـفـ ـص ــل الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ه ــذه
الـ ـمـ ـلـ ـف ــات ع ـ ــن زي ـ ـ ـ ـ ــارة ال ــرئـ ـي ــس
األميركي جو بايدن الى المنطقة
والتحضير لها وعقد قمة عربية
 أميركية إلى جانب الحديث عنتشكيل نــاتــو عــربــي ،فيما لبنان
ي ــرف ــض االن ـ ـخـ ــرط ف ـي ــه وي ــرف ــض
فكرته من األساس.
ب ــانـ ـتـ ـظ ــار الـ ـقـ ـم ــة األم ـي ــرك ـي ــة
 ال ـع ــرب ـي ــة ،وزي ـ ـ ـ ــارة ب ــاي ــدن إل ــىإسرائيل ،ينتظر لبنان الكثير من
التحوالت والتطورات في المنطقة،
بين إمكانية الــذهــاب إلــى تسوية
إقليمية أو التصعيد بحال فشلها،
ً
وهو بكال الحالتين سيتأثر إيجابا
ف ــي ح ــال حـصــل االح ـت ـمــال األول
ً
وسلبا فــي حــال حصل االحتمال
الثاني.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،يـسـتـمــر الـبـحــث

جانب من االجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في بيروت أمس
عبر الدبلوماسية المكوكية التي
تـ ـق ــوده ــا واشـ ـنـ ـط ــن ب ـي ــن ل ـب ـنــان
ّ
وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل لـ ـل ــوص ــول إلـ ـ ــى ح ــل
لملف ترسيم الـحــدود .فالسفيرة
األم ـيــرك ـيــة ف ــي ب ـي ــروت دوروث ـ ــي
ش ـي ــا ج ــال ــت ع ـل ــى ال ـم ـس ــؤول ـي ــن
وأبلغتهم بفحوى محادثات آموس
هوكشتاين رئيس الوفد األميركي
للمفاوضات غير المباشرة لترسيم
الحدود بين لبنان وإسرائيلي مع
المفاوضين اإلسرائيليين.

وف ـي ـم ــا ي ـت ــم ت ـغ ـل ـيــف ال ـج ــواب
بنوع من اإليجابية ،إال أن مصادر
اخـ ـ ــرى ت ــؤك ــد أن اإلســرائ ـي ـل ـي ـيــن
أعـ ـلـ ـن ــوا م ــوافـ ـق ــة م ـب ــدئ ـي ــة عـلــى
ال ـم ـق ـتــرح الـلـبـنــانــي ل ـكــن فــرضــوا
ً
شــروطــا بالمقابل هــي الحصول
ع ـلــى م ـســاحــة م ــوازي ــة لـمـســاحــة
«حقل قانا» إضافة إلى دفع مبالغ
مالية لقاء ثمن الغاز الــذي سيتم
اسـتـخــراجــه مــن الـحـقــل .وهــو أمر
يستحيل ان يوافق عليه لبنان ،ما

(أ ف ب)

يعني أن الملف سيبقى بحاجة إلى
وقــت طويل من التفاوض في ظل
التعقيدات التي تعتريه.
ً
وعليه ال يــزال لبنان بعيدا من
االن ـخــراط فــي عملية العمل على
استخراج النفط من شــرق البحر
األبـ ـي ــض ال ـم ـتــوســط ،وت ـصــديــره
إلـ ــى أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،ع ـل ــى وقـ ــع اع ـت ـبــار
هـ ـ ــذا الـ ـنـ ـف ــط ب ــأن ــه ذات اه ـت ـم ــام
عــال ـمــي وال يـنـحـصــر ف ــي البقعة
الـتــي سيستخرج منها وه ــذا قد

يضع المنطقة على باب تصعيد
جديد في ضــوء موقف حــزب الله
بـمـنــع إس ــرائ ـي ــل م ــن االس ـت ـخــراج
طالما لبنان لم يبدأ بالعمل ،هنا
سيكون لبنان أم ــام خـيــاريــن إما
ال ــذه ــاب إل ــى االتـ ـف ــاق م ــع ال ـعــرب
واستعادة العالقات ،وإما البقاء في
ّ
وضعية معلقة بانتظار التطورات
ال ـخ ــارج ـي ــة والـ ـت ــي ق ــد تـسـتــدعــي
ً
ً
ً
ت ـص ـع ـيــدا إي ــرانـ ـي ــا  -إســرائ ـي ـل ـيــا
سيكون أكبر المتأثرين بها.
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كيسنجر يرسم  3سيناريوهات لنهاية حرب أوكرانيا

ّ
مسؤول عسكري أميركي سابق يحذر من «هدر الموارد» على أوروبا على حساب خطر الصين

دوليات
سلة أخبار
زعيم «طالبان» يحضر
اجتماع «الجيرغا»

في ظل إجراءات أمنية
مشددة ،شارك الزعيم
األعلى لـ «طالبان» هبة
الله أخوند زادة ،في أول
اجتماع لـ «الجيرغا» أو
«المجلس الكبير» لعلماء
الدين والشيوخ األفغان،
لمناقشة قضايا الوحدة
الوطنية ،وعمل الحكومة.
وحضر الزعيم المنعزل،
الذي يتخذ من مدينة
قندهار الجنوبية مقرا له،
االجتماع في العاصمة،
والذي ضم أكثر من  3آالف
مشارك من الرجال.

ّ
عمال قرب ما تبقى من عمارة ضخمة في ماريوبول (أ ف ب)

رسم وزير الخارجية األميركي
السابق ،هنري كيسنجر،
سيناريوهات محتملة إلنهاء
غزو أوكرانيا ،أخطرها
«احتمال دخول الغرب في
حرب مباشرة ّمع روسيا» ،في
ّ
حين حذر محلل أميركي من
ّ
التحدي الكبير الذي تمثله
الصين على أمن الواليات
المتحدة.

ّ
حدد وزير الخارجية األميركي
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،هـ ـن ــري ك ـي ـس ـن ـج ــر3 ،
سـيـنــاريــوهــات محتملة النتهاء
النزاع في أوكرانيا.
وق ــال الــدبـلــومــاســي األميركي
المخضرم في حديث لمجلة «ذي
سـبـيـكـتـيـتــور» ،إن ــه «إذا تــوقـفــت
روس ـيــا عـنــد الـحــد ال ــذي وصلت
إليه حتى اآلن ،فهي ستغزو 20
فــي الـمـئــة مــن أوكــران ـيــا ،والـجــزء
األك ـبــر مــن دون ـب ــاس ،والمنطقة
الصناعية والزراعية األساسية،
وج ــزء مــن األراض ــي على ساحل
البحر األســود .وإذا توقفت عند
هذا الحد فسيكون هذا انتصارا
لها ،ودور حلف شمال األطلسي
(الناتو) في مثل هذه الحالة ،لن
يكون مهما مثلما كان يعتقد في
الماضي».
وأض ــاف« :السيناريو الثاني
يتمثل فــي محاولة طــرد روسيا
من األراضي التي سيطرت عليها
في عمليتها العسكرية ،بما فيها
القرم ،وفي حال استمرار األعمال
العسكرية ستزداد مخاطر دخول
ال ـ ـغـ ــرب فـ ــي ح ـ ــرب مـ ـب ــاش ــرة مــع
روسيا».
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن «ال ـس ـي ـنــاريــو
ال ـثــالــث يـتـمـثــل ف ــي الـ ـع ــودة إلــى
م ــا ك ـ ــان ع ـل ـيــه ال ــوض ــع ق ـب ــل 24
ً
فبراير» ،مضيفا« :في هذه الحالة،

سـتـتــم إعـ ــادة تـسـلـيــح أوكــران ـيــا،
وهي ستكون مرتبطة مع الناتو
ً
بشكل وثيق أو قد تكون عضوا
فــي الحلف فــي المستقبل ،وهــذا
السيناريو يفترض تجميد النزاع
لفترة معينة».

الصين التحدي األكبر
وبعد أيام على إعالن واشنطن
زيـ ـ ــادة وج ــوده ــا ال ـع ـس ـكــري في
أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،رأى الـ ـن ــائ ــب ال ـســابــق
لــوزيــر الــدفــاع األمـيــركــي لشؤون
االسـتــراتـيـجـيــة وتـطــويــر الـقــوات
إلـ ـب ــري ــدج ك ــولـ ـب ــي ،أنـ ـ ــه يـتـعـيــن
أن ت ــرك ــز ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخــارج ـيــة
األم ـيــرك ـيــة ب ـســرعــة ب ـعــد ال ـحــرب
ال ــروس ـي ــة ـ األوكـ ــران ـ ـيـ ــة ،وح ـتــى
خ ــال ـه ــا ع ـل ــى ال ـم ـن ـط ـقــة األك ـث ــر
حسما في العالم وهي :آسيا.
وف ـ ــي تـ ـق ــري ــر نـ ـش ــرت ــه م ـج ـلــة
«ناشونال انتريست» األميركية،
ّ
قـ ــال ك ــول ـب ــي إن ذلـ ــك سـيـتـطــلــب
أن تـعـطــي الـسـيــاســة الـخــارجـيــة
والعسكرية األمـيــركـيــة األولــويــة
فــي واق ــع األم ــر آلس ـيــا ،بالنسبة
لـ ـ ــاس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
وتخصيص رأس المال السياسي
وال ـ ـمـ ــوارد ،وبــال ـن ـس ـبــة الهـتـمــام
القادة األميركيين.
وأكــد أنه «منذ الغزو الروسي

ّ
يتغير أي
البغيض ألوكرانيا لم
شيء ،فآسيا تعتبر أكبر منطقة
أس ـ ـ ــواق ف ــي الـ ـع ــال ــم ،وحـصـتـهــا
العالمية تتنامى .وفي منتصف
آسيا ،تقع الصين ،التي تعتبر إلى
جانب الــواليــات المتحدة إحدى
الـقــوى العظمى .وأصـبــح سلوك
الصين أكثر عدائية واستبدادية
بـ ـص ــورة مـ ـت ــزاي ــدة ،ويـ ـب ــدو أن ــه
ي ـس ـت ـه ــدف ت ــرسـ ـي ــخ هـيـمـنـتـهــا
على آسـيــا .وإذا مــا حققت بكين
هذا الهدف ،فإن التداعيات التي
سـيـسـفــر عـنـهــا بــالـنـسـبــة لحياة
األميركيين ستكون سيئة».
ويتابع كولبي« :لذلك ،يجب أن
يكون منع الصين من ترسيخ هذه
الهيمنة على آسيا هو األولوية
بالنسبة للسياسية الخارجية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ح ـت ــى ف ــي وج ـ ــه مــا
ي ـح ــدث ف ــي أوروب ـ ـ ـ ــا .والـحـقـيـقــة
ال ــواضـ ـح ــة هـ ــي أن آسـ ـي ــا أك ـثــر
أهمية من أوروبا ،والصين تمثل
ً
تـهــديــدا أكـبــر بكثير مــن روسـيــا.
وبالمقارنة ،يبلغ اقتصاد الصين
ن ـح ــو ض ـع ــف اقـ ـتـ ـص ــاد أوروب ـ ـ ــا
ً
اليوم ،لكن في غضون  20عاما،
ً
م ــن ال ـم ــرج ــح أن ي ـب ـلــغ أض ـعــافــا
م ـض ــاع ـف ــة ،وفـ ــي ال ــوق ــت نـفـســه،
ُيعتبر إجـمــالــي الـنــاتــج المحلي
في الصين أكبر بكثير من مثيله
في روسيا».

ويـ ـضـ ـي ــف ك ــولـ ـب ــي« :فـ ـ ــي ظــل
استمرار التيارات الحالية ،يبدو
أن الصين فــي طريقها لتحقيق
طموحات الهيمنة لديها .فالصين
تقوم ببناء جيش من الواضح أن
مهمته ال تقتصر على الدفاع عن
أراضــي بــاده .لكنه في الحقيقة
ً
سيكون قــادرا على تمكينها من
م ــواص ـل ــة ت ـح ـق ـيــق أه ـ ــداف أك ـبــر
ً
وأكـ ـث ــر ط ـم ــوح ــا ،أوال م ــن خــال
ال ـت ـهــام ت ــاي ــوان ،لـكــن ل ــن ينتهي
األمر عند هذا الحد .وفي حقيقة
األمر ،أعلنت بكين مرارا وتكرارا
وس ــط الـضـجــة ح ــول ال ـحــرب في
أوكــران ـيــا ،أنـهــا سـتــزيــد إنفاقها
العسكري بنسبة  7في المئة هذا
ال ـع ــام .م ــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،ورغ ــم
الحديث الكثير ،أهملت الواليات
المتحدة وضعها العسكري في
آسيا ،بينما يتخاذل الكثير من
حلفائها مثل اليابان وتايوان في
الحفاظ على دفاعاتهم .ونتيجة
لــذلــك ،واص ــل الـمـيــزان العسكري
في آسيا التحول بشكل ملحوظ
ضد الواليات المتحدة وحلفائها.
ويمكن القول بوضوح أن الصين
ق ــد ت ـقــرر مـهــاجـمــة ت ــاي ــوان ،وأن
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة س ـت ـك ــون
خاسرة».
ورأى كولبي أن «موسكو ،رغم
أن ـه ــا م ــازال ــت خ ـط ـي ــرة ،أظ ـه ــرت

ب ــوض ــوح أن قــوتـهــا أق ــل صــابــة
مما كــان يخشى الكثيرون .وفي
ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،ن ـه ـضــت أوروب ـ ــا
وأعلنت زيادات كبيرة في اإلنفاق
العسكري ،ودعمت دفاع أوكرانيا
ع ــن نـفـسـهــا ،وأظ ـه ــرت درجـ ــة لم
ي ـس ـبــق ل ـهــا م ـث ـيــل م ــن ال ـتــاحــم.
والنتيجة ،هي أن موسكو بدأت
تمثل تـهــديــدا أق ــل .وف ــي الــواقــع،
ف ـ ــإن ـ ــه يـ ـتـ ـعـ ـي ــن أن يـ ـجـ ـع ــل ذلـ ــك
الــواليــات المتحدة أكـثــر ،وليس
أق ـ ــل ،اسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـل ـتــرك ـيــز عـلــى
آسيا .وفي الحقيقة ،فإنه في هذه
ال ـظــروف ،مــن الصعب فعال فهم
المنطق وراء زيادة تركيز أميركا
على أوروبا».
وي ـ ـت ـ ـسـ ــاءل كـ ــول ـ ـبـ ــي« :ل ـ ـمـ ــاذا
ت ـضــاعــف أم ـي ــرك ــا ج ـه ــوده ــا في
أوروبــا على حساب آسيا بينما
هناك خطر أقل من جانب روسيا
ومزيد من الدعم األوروبي الذاتي
بينما يــزداد الخطر فــي آسـيــا؟»،
ليجيب « :يـبــدو أن الكثيرين في
ال ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة والـنـخـبــة
السياسية في الواليات المتحدة
ي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــرون ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب الـ ــروس ـ ـيـ ــة
األوك ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ف ـ ــرص ـ ــة تـ ـح ــدي ــدا
لـمـضــاعـفــة الـجـهــود فــي أوروبـ ــا.
وأكثر من ذلك ،يرى البعض أنها
فــرصــة ل ـم ـحــاولــة إع ـ ــادة ع ـقــارب
ســاعــة الـسـيــاســة الـخــارجـيــة إلــى

االمبريالية الليبرالية التي غطت
العالم طوال العقدين الماضيين».
ويـ ـنـ ـص ــح ك ــولـ ـب ــي الـ ــواليـ ــات
المتحدة «بـضــرورة مقاومة هذا
اإلغراء الذي يشبه الطاعون .حيث
ات ـض ــح ل ــأس ــف أن ال ـس ـيــاســات
ا لـخــار جـيــة المتعجرفة المذهلة
السابقة كانت غير حكيمة ،حتى
ف ــي ف ـت ــرة ال ـق ـطــب الـ ــواحـ ــد .ففي
وقت كان يهتم القادة األميركيون
بوضع نهاية للشر ،ارتقى نجم
الـصـيــن عـلــى ح ـســاب واشـنـطــن،
وانـ ـتـ ـه ــت الـ ـجـ ـه ــود ال ـع ـس ـك ــري ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ــط
باإلحباط ،وفقدت أميركا تفوقها
العسكري والكثير من امتيازاتها
االقتصادية .وستكون مثل هذه
الـسـيــاســات أك ـثــر خـطــأ فــي وقــت
ت ـخــوض واش ـن ـطــن اآلن تنافسا
استراتيجيا مع دولة عظمى هي
الصين والتي تعتبر أكثر قوة مما
كان عليه االتحاد السوفياتي ،أو
ألـمــانـيــا ،أو ال ـيــابــان .فــالــواليــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ب ـب ـس ــاط ــة ال تـتـمـتــع
ب ــرج ـح ــان ف ــي الـ ـق ــوة ي ـت ـيــح لـهــا
تبديد مواردها بعد اآلن».
(عواصم ـ وكاالت)

«العليا» بالهند تطالب شارما باعتذار عن التصريحات «المسيئة»

ً
الشرطة تعتقل  2من مدبري إعدام خياط هندوسي ...و«اإلنترنت» تعود تدريجيا لراجاستان
طالبت المحكمة العليا في الهند
نــوبــور شــارمــا (الـمـتـحــدثــة السابقة
باسم حــزب بهاراتيا جاناتا) ،الذي
ي ـتــزع ـمــه رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ن ــاري ـن ــدرا
مـ ـ ـ ـ ــودي ،ب ــالـ ـظـ ـه ــور عـ ـل ــى ش ــاش ــات
ال ـت ـل ـف ــزي ــون وت ـق ــدي ــم اع ـ ـتـ ــذار لــأمــة
ال ـه ـنــديــة بــأك ـم ـل ـهــا ،ب ـعــدمــا تسببت
ت ـص ــري ـح ــات ـه ــا ال ـم ـس ـي ـئ ــة ل ـل ــرس ــول
الكريم محمد ،صلى الله عليه وسلم،
ف ــي اح ـت ـج ــاج ــات ض ـخ ـمــة وتــأج ـيــج
الـتــوتــر فــي الـبــاد وعــرقـلــة العالقات
الــدبـلــومــاسـيــة الـمـتـطــورة مــع بعض
الدول العربية واإلسالمية.
وانتقدت المحكمة العليا ،بشدة،
ت ـص ــري ـح ــات شـ ــارمـ ــا ،ووص ـف ـت ـه ــا ب ـ

«سليطة اللسان» ،وقالت إنها تتحمل
بمفردها مسؤولية ما يقع في البالد
من توترات.
وقالت المحكمة العليا ،أمس األول،
خالل جلسة استماع إجرائية بشأن
عدد من الشكاوى الجنائية المرفوعة
ضد شارما «لقد أشعلت هي ولسانها
السليط النار في البالد».
وأضــافــت« :هــذه السيدة مسؤولة
ب ـم ـف ــرده ــا ع ـ ّـم ــا يـ ـح ــدث ف ــي الـ ـب ــاد،
وعليها أن تعتذر لألمة كلها».
ومـنــذ تعليقاتها ،تــم تـقــديــم عــدد
من شكاوى الشرطة في جميع أنحاء
الـهـنــد ضــد شــارمــا ( 37ع ــام ــا) .وفــي
حين أن مكان وجودها غير معروف،

ّ
فإن محاميها كان في المحكمة العليا
يوم الجمعة ،وطالب بتوحيد القضايا
ف ــي ن ـي ــودل ـه ــي ،وهـ ــو ط ـلــب رفـضـتــه
المحكمة.
وذكــر الموقع القانوني في الهند
«اليــف لو» ( )Live Lawعلى «تويتر»
أن م ـج ـم ــوع ــة هـ ـن ــدوسـ ـي ــة يـمـيـنـيــة
قدمت التماسا إلــى المحكمة العليا
تطالب بسحب المالحظات الشفوية
للمحكمة ضد شارما.
واج ـت ــاح الـغـضــب الـهـنــد والـعــالــم
اإلس ــام ــي الـشـهــر ال ـمــاضــي ،بـعــد أن
أد ل ــت شــار مــا بالتعليقات المسيئة
لـ ـلـ ـنـ ـب ــي ال ـ ـ ـكـ ـ ــريـ ـ ــم خـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـنـ ــاظـ ــرة
تلفزيونية ،حيث استدعت ما يقرب

م ــن  20دولـ ـ ــة سـ ـف ــراء ال ـه ـن ــد لــديـهــا
للحصول على تفسير.
ونـظـمــت م ـس ـيــرات ف ــي بـنـغــادش
وباكستان وإندونيسيا والعديد من
الــدول اإلسالمية األخــرى ،حيث دعا
آالف المتظاهرين في تلك البالد إلى
مقاطعة المنتجات الهندية.
ال ــى ذل ــك ،قــامــت الـشــرطــة الهندية
باعتقاالت جــديــدة فــي قضية إعــدام
خـ ـي ــاط ه ـن ــدوس ــي ف ــي راج ــاسـ ـت ــان،
وه ـ ــي ج ــري ـم ــة ق ـت ــل ف ــاق ـم ــت ال ـتــوتــر
بـيــن األغـلـبـيــة الـهـنــدوسـيــة واألقـلـيــة
المسلمة ،وأدت إلى قمع احتجاجات
وقطع اإلنترنت لمنع تصاعد التوتر.
وقال  3من كبار مسؤولي الشرطة،

أ م ــس ،إن ر جـلـيــن مسلمين مقيمين
ف ــي راج ــاس ـت ــان بـشـمــال غ ــرب الهند
ُ
اح ــتـ ـج ــزا ب ـت ـه ـمــة ال ـت ـخ ـط ـي ــط لـقـتــل
الخياط األسـبــوع الماضي بمتجره
فــي أوداي ـبــور ،وهــي مقصد سياحي
شهير.
وقـ ــال ب ــراف ــوال ك ــوم ــار ،ال ـم ـســؤول
الكبير فــي شرطة أوداي ـبــور« :ألقينا
القبض اآلن على العقلين المدبرين،
وق ـب ــل ذل ــك اعـتـقـلـنــا رج ـل ـيــن ارتـكـبــا
الجريمة البشعة».
وقــال كومار إن خدمات اإلنترنت
تـتــم إعــادت ـهــا بـشـكــل تــدري ـجــي ،وإن
ـي حــالــة تأهب
ق ــوات األم ــن ال ت ــزال فـ ّ
بعد جريمة القتل التي نفذها مسلمان

ألقي القبض عليهما قاما بتصوير
العملية ونشرها على اإلنترنت.
وقال الجانيان إن الجريمة جاءت
ردا عـلــى دع ــم الـخـيــاط لتصريحات
م ـس ـي ـئــة ل ـل ـن ـبــي م ـح ـم ــد ،أدل ـ ـ ــت بـهــا
مسؤولة سياسية .وقيل إن الضحية
كانهايا الل تيلي نشر منشورا على
وس ــائ ــل ال ـتــواصــل يــدعــم الـمـتـحــدثــة
السابقة بــاســم الـحــزب الـحــاكــم التي
أدل ــت بتصريحات مـعــاديــة لإلسالم
في مايو.
واالثـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن ،أل ـ ـقـ ــي الـ ـقـ ـب ــض ع ـلــى
صحافي مسلم معارضُ ،يدعى محمد
زبير ،بسبب تغريدة عمرها  4سنوات
اعتبرت مسيئة للديانة الهندوسية.

ّ
بايدن يصف المحكمة العليا بـ «المتطرفة»
ّ
ونيويورك تثبت اإلجهاض بالدستور

متظاهرون يحملون الفتات لدعم حقوق اإلجهاض في ملبورن أمس (أ ف ب)

بـ ـع ــد ق ـ ــراره ـ ــا األخ ـ ـيـ ــر إل ـ ـغـ ــاء الـ ـح ــق فــي
ً
اإلج ـه ــاض ،ال ــذي أح ــدث تـغـيـيــرا فــي حقوق
اإلنجاب بمختلف أنحاء الواليات المتحدة،
وصف الرئيس جو بايدن المحكمة التي تضم
ّ
«المتطرفة».
غالبية من القضاة المحافظين بـ
وفي اجتماع مع حكام الواليات ،قال بايدن
أمس األول« :أشارك الغضب العام نحو هذه
المحكمة المتطرفة التي تريد إعــادة أميركا
إلى الوراء وتقليص الحقوق» .وأضاف« :في
الوقت الحالي ،ليس لدينا أصوات في مجلس
ً
الشيوخ» ،معربا عن أمله في أن يتغير هذا
الوضع بعد االنتخابات النصفية في نوفمبر
المقبل.
وال يتمتع الـحــزب الــديـمــوقــراطــي بقيادة
بايدن ،حاليا ،إال بغالبية ضئيلة في مجلس
الـشـيــوخ ،وال يستحوذ الديموقراطيون إال
ً
على  50مقعدا ،أي النصف بالضبط ،وبالتالي
يـتــم إب ـط ــاء ســرعــة الـمـجـلــس بـشـكــل منتظم
بواسطة مــا ّ
يسمى ب ـ «خاصية التعطيل»،
وهي الئحة عمرها أكثر من  100عام ،وتنص
ع ـل ــى أن ـ ــه بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـع ــدي ــد مـ ــن م ـشــاري ــع
ال ـقــوان ـيــن ،ي ـجــب أن ي ــواف ــق  60م ــن أع ـضــاء
مجلس الشيوخ المئة على إنهاء النقاش قبل
أن يكون هناك تصويت في غرفة «الكونغرس».

ّ
وح ـ ــذر ب ــاي ــدن م ــن أن ال ـج ـم ـهــوري ـيــن قــد
يـتـمـتـعــون بــزخــم ك ــاف فــي الـخــريــف المقبل
لدفع تشريعات من خالل «الكونغرس» تحظر
اإلجهاض في جميع أنحاء البالد.
وفي عهد الرئيس السابق دونالد ترامب،
انحازت المحكمة العليا لليمين المحافظ.
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،بــاتــت واليـ ــة نـيــويــورك
ّ
المدوي
في موقع طليعي بمعارضة الحكم
ً
الـصــادر أخـيــرا عن المحكمة العليا ،إذ أنها
كـ ّـرســت حــق الـنـســاء فــي اإلج ـه ــاض وإتــاحــة
ّ
وسائل منع الحمل لهن في دستورها.
ً
ّ
ويشرع قانون نيويورك أصال اإلجهاض،
ُ
ً
ّ
لكن هذه الخطوة من شأنها أن تضفي مزيدا
مــن الحماية القانونية على الـحــق فــي هذه
الممارسة.
وأض ــاف بـيــان مجلس شـيــوخ الــواليــة أن
التعديل يسعى كذلك إلى «تحديث التعديل
في الحقوق ليشمل فئات
المرتبط
بالمساواة ّ
ُ
أخرى كتلك التي تصنف على أساس الجنس
أو اإلعاقة أو األصل أو العرق أو العمر».
ُ
سيحال
وبعد إقراره في مجلس
الشيوخّ ،
التشريع إلى برلمان الوالية الذي ُيتوقع أن
يمرره.
وسـيـصــوت الـنــاخـبــون عليه مـبــاشــرة في

استفتاء .ويعمل المحافظون فــي الــواليــات
المتحدة منذ عقود على إلغاء حكم المحكمة
ال ـع ـل ـيــا ال ـ ـصـ ــادر س ـن ــة  1973ف ــي الـقـضـيــة
الـمـعــروفــة بــاســم «رو ضــد واد» ،ال ــذي كرس
للنساء حق اإلجهاض في الدستور األميركي.
ً
ورغم أن القرار كان متوقعا ،فإنه أطلق شرارة
احتجاجات على مستوى البالد وأثار إدانة
دولية.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،شـ ـ ـ ــارك اآلالف فــي
احتجاجات صاخبة بأنحاء أستراليا ،أمس،
عـلــى إلـغــاء المحكمة العليا األمـيــركـيــة حق
المرأة الدستوري في اإلجهاض.
وفي أكبر تظاهرة ،شارك نحو  15ألفا من
النساء والرجال بمسيرة في ملبورن ،حاملين
الفـ ـت ــات ك ـت ـبــت ع ـل ـي ـهــا ش ـ ـعـ ــارات م ـث ــل «ل ـقــد
استعرت هذه الالفتة من جدتي» ،و»للجميع
الحق في االستقالل الجسدي».
وكما هي الحال في الواليات المتحدة اآلن،
ّ
تسن الواليات في أستراليا قوانين اإلجهاض.
َّ
وشرعت نيو ساوث ويلز ،وهي أكثر الواليات
سكانا في البالد ،اإلجهاض عام  ،2019وكانت
آخر والية تفعل ذلك.
(واشنطن ،ملبورن ـ وكاالت)

محاولة استيالء على
السلطة بمنطقة أوزبكية

أكدت السلطات في
أوزبكستان اعتقال
محتجين ،حالوا االستيالء
على السلطة في منطقة
كاراكالباكستان.
وأكدت السلطات في
نوكوس ،عاصمة المنطقة
المذكورة ،أمس ،أن
منظمي االحتجاجات
الجماهيرية تم اعتقالهم،
متحدثة عن تحريض
خارجي.

«الشغل» على الحياد
بـ «استفتاء تونس»

وسط انقسام حاد إزاء
الخطوة التي ستعيد
هيكلة مؤسسات الحكم
في البالد على نحو مغاير
لما كانت ّعليه في دستور
 ،2014تمخض اجتماع
عقدته الهيئة اإلدارية
لالتحاد التونسي للشغل،
أمس ،عن قرار يقضي
بترك الحرية العضائه في
التصويت على مشروع
الدستور الجديد خالل
االستفتاء العام المزمع
في  25الجاري .وجاء
القرار لينأى باالتحاد
القوي عن الموافقة
أو الرفض لمشروع
الدستور الذي نشره
رئيس الجمهورية قيس
ّ
سعيد الخميس الماضي
بالجريدة الرسمية.

المعلومات المضللة
نجم «رئاسية البرازيل»

قبل  3أشهر من
االنتخابات الرئاسية
في البرازيل ،يزداد تأثير
المعلومات المضللة
المرتبطة بالمرشحين
البارزين الرئيس الحالي
جايير بولسونارو،
والسابق لويس لوال دا
سيلفا .وبات التحقق
من صحة المعلومات
أكثر صعوبة نظرا للكم
الهائل من األخبار الكاذبة
وتأسيس منصات تواصل
اجتماعي جديدة وازدياد
المضمون تعقيدا.
ويتمحور الشكل الرئيسي
للمعلومات المضللة
حول عدم الثقة في النظام
االنتخابي ،سواء كان ذلك
في استطالعات الرأي أو
التصويت اإللكتروني
ّ
الذي شكك فيه بولسونارو
نفسه .ووضعت
االستطالعات األخيرة
األسبوع الماضي لوال في
الصدارة مع  47بالمئة من
نوايا التصويت ،مقارنة
بـ 28بالمئة لبولسونارو.

ةديرجلا
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استقبال األبطال «ليد» الكويت

مؤتمر صحافي إلعالن موعد
بطوالت «الكرة» اليوم
●

يعقد االتحاد الكويتي
ً
لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم م ـ ــؤت ـ ـم ـ ــرا
ً
ص ـح ــاف ـي ــا ال ـس ــاع ــة 12.30
ب ـع ــد ظ ـه ــر ال ـ ـيـ ــوم ،ب ـح ـضــور
نــائــب الــرئـيــس لـلـشــؤون الفنية
هــايــف الـمـطـيــري ،ومــديــر ادارة
المسابقات د .حامد الشيباني
عـلــى مـســرح االجـتـمــاعــات بمقر
ال ـل ـج ـن ــة األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
بـمــديـنــة جــابــر األح ـم ــد ،لكشف
الـ ـنـ ـق ــاب عـ ــن م ــواعـ ـي ــد انـ ـط ــاق
بـ ـ ـط ـ ــوالت ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ال ــري ــاض ــي
ا ل ـم ـق ـب ــل  ،2023 -2022و ن ـظ ــام
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاب ـ ـ ـقـ ـ ــات ،ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ن ـ ـظـ ــام
مسابقات للموسم الرياضي بعد
المقبل .2024-2023
وك ـ ــان رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
االتـ ـح ــاد ال ـكــوي ـتــي ل ـك ــرة ال ـقــدم
عبدالله الشاهين أعلن في وقت
سابق انطالق الموسم الرياضي
 2023-2022ف ــي  25أ غـسـطــس
الـمـقـبــل بـبـطــولــة دوري الــدرجــة
الممتازة.
وسيشهد المؤتمر الصحافي
تـ ـح ــدي ــد عـ ـ ــدد أق ـ ـسـ ــام الـ ـ ــدوري
ً
ال ـم ـم ـتــاز ،عـلـمــا أن الـنـيــة تتجه
إلـ ــى إق ــام ـت ــه م ــن ث ــاث ــة أق ـس ــام،
من أجــل توفير أكبر عــدد ممكن

المال والمري والغانم يتوسطون االبطال

أبطال آسيا
أكدوا أن
الرياضة
الكويتية بخير
وفخورون بما
حققوه

المال

األبيض
يستعد
للسوبر غلوب
ويبحث عن
سبل مشاركة
المحترفين

الغانم

أعــاد انتصار نــادي الكويت
بلقب البطولة اآل سـيــو يــة لكرة
ال ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ـ ـ  24لـ ــأنـ ــديـ ــة أبـ ـط ــال
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،الـ ـ ـ ـ ـ ــروح فـ ـ ــي ج ـســد
الرياضة الكويتية ،وهو ما كان
ً
ج ـل ـيــا ف ــي االس ـت ـق ـب ــال الـحــافــل
ل ـب ـع ـثــة األب ـ ـيـ ــض الـ ـع ــائ ــدة مــن
حيدر آباد ،أمس األول ،باللقب
الغالي ،الــذي غــاب عن الكويت
ً
لمدة  15عاما ،وكان في مقدمة
م ـس ـت ـق ـب ـل ــي وف ـ ـ ــد األبـ ـ ـي ـ ــض د.
صقر المال مدير الهيئة العامة
للرياضة بالوكالة ،وعلي المري
أمين السر المساعد في اللجنة
األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،وبـ ــدر
ال ــذي ــاب نــائــب رئ ـيــس االت ـحــاد
الدولي لليد ،وعدد من القيادات
الرياضية من رؤساء االتحادات
واألن ــدي ــة ،إلــى جــانــب جماهير
األبيض.
واعتبر د .الـمــا ،أن اإلنجاز
ال ــذي حققه يــد «ال ـكــويــت» جــاء
لـيــؤكــد أن الــريــاضــة الـكــويـتـيــة
ً
بخير ،معربا عن فخره كسائر
ال ـش ـع ــب ال ـك ــوي ـت ــي ب ـم ــا حـقـقــه
ً
أبطال آسيا ،مبينا أن ما حققه
الكويت لــم يكن وليد الصدفة،
بل نتاج إعداد وتجهيز لسنوات

حـ ـت ــى ال ـ ــوص ـ ــول ل ـق ـم ــة الـ ـه ــرم
اآلسيوي.
وب ـ ــارك ال ـم ــا أي ـض ــا ل ـن ــادي
القادسية تحقيقه المركز الثالث
ف ــي «اآلسـ ـي ــوي ــة» ،وال ـ ــذي أثـبــت
ً
أي ـض ــا أن ال ــري ــاض ــة الـكــويـتـيــة
بخير.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،هـ ـن ــأ ال ـ ـمـ ــري،
ب ــالـ ـنـ ـي ــاب ــة عـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ف ـهــد
الناصر رئيس اللجنة األولمبية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة وأع ـ ـض ـ ــاء مـجـلــس
اإلدارة بنادي الكويت ،تحقيق
اللقب اآلسيوي ،وقال« :فرحتونا
وشرفتونا ،وهذا اإلنجاز يزيد
من مكانة الرياضة الكويتية».
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ــد ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــري أن ج ـم ـي ــع
م ــؤسـ ـس ــات ال ـ ــدول ـ ــة ت ــدع ــم أي
ـاد يحقق اإلنجاز
منتخب أو نـ ٍ
للكويت.

جاهزية الكويت
من جانبه أهدى رئيس نادي
الـ ـك ــوي ــت خ ــال ــد الـ ـغ ــان ــم ال ـل ـقــب
اآلسـ ـي ــوي ل ـل ـق ـيــادة الـسـيــاسـيــة
ً
والشعب ،مشيرا إلى أن اإلنجاز
الـ ــذي تـحـقــق ج ــاء ن ـتــاج تـعــاون
جهات كثيرة بداية من االتحاد

المال والمري يستقبالن الالعبين بالورود
اآلسيوي للعبة ،والهيئة العامة
ل ـلــريــاضــة ،وال ـل ـج ـنــة األولـمـبـيــة
ً
الكويتية ،مشيرا إلى أن الهيئة
واألولمبية قدمتا كل الدعم سواء
المادي أوالمعنوي ،كما ذلال كل
الـعـقـبــات الـتــي واج ـهــت الكويت
في البطولة.
وثـمــن الـغــانــم جهد الالعبين
الكبير ،واألجهزة الفنية واإلدارية
ً
وال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة ،م ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدا أن قـ ـط ــار
اإلنجازات لن يتوقف في القلعة
البيضاء.

العربي اتفق مع هادي والبشر ...والسالمية ضم ريفاس ورستم ّ
ومدد لندا
ال ـب ــرازي ـل ــي ك ــارل ــوس ري ـف ــاس،
العب اليرموك السابق.

العربي على خط المحليين

مالو

محمد هادي

مــن ن ــادي الــزمــالــك ال ــذي كــان
يملك عقده.

الــاعــب مـشــواره مــع السماوي،
والذي بدأه قبل سنوات.
وأع ـل ــن ن ــدا ( 38س ـن ــة) ،عبر
حـســابــه عـلــى مــواقــع الـتــواصــل
تجديد عقده لمدة موسم.
وفي السالمية ،أعلن النادي
رس ـم ـيــا ض ــم ال ــاع ــب ال ـعــراقــي
آسـ ــو رسـ ـت ــم ،ق ــادم ــا م ــن ن ــادي
نــوروز العراقي ،كما أعلن ضم

نشاط في السالمية
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أع ـلــن
ن ـ ــادي ال ـســال ـم ـيــة ت ـجــديــد عقد
مدافع الفريق مساعد ندا ،حتى
نهاية الموسم المقبل ،ليواصل

اإلسماعيلي
وفيوتشر يواجهان
غزل المحلة وإنبي
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

تشهد منافسات نصف نهائي كأس
راب ـطــة األن ــدي ــة الـمـصــريــة مواجهتين
ف ــائ ـق ـت ــي ال ـ ـقـ ــوة الـ ـ ـي ـ ــوم ،إذ ي ـص ـطــدم
اإلس ـم ــاع ـي ـل ــي مـ ــع غـ ـ ــزل ال ـم ـح ـل ــة فــي
السابعة مساء بتوقيت الكويت على
ملعب الجبل األخضر .
وفي العاشرة والنصف مساء ،يواجه
فريق فيوتشر نظيره إنبي على استاد
القاهرة الدولي ،في مباراة صعبة على
كــا الـفــريـقـيــن الـلــذيــن يــدخــانـهــا بعد
السقوط في الدوري ،إذ خسر إنبي أمام
بيراميدز ،بينما سقط فيوتشر أ مــام
طالئع الجيش.

م ــن ال ـم ـبــاريــات لــاعـبـيــن ،بغية
االرتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ب ــالـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـف ـن ــي
والـ ـب ــدن ــي ،األم ـ ــر ال ـ ــذي سـيـلـقــي
بظالله اإليجابية على مستوى
المنتخبات الوطنية.
و م ـ ـ ـ ــن ا لـ ـمـ ـنـ ـتـ ـظ ــر أن ي ـع ـل ــن
الـ ـحـ ـض ــور ،عـ ــن م ــوع ــد تـطـبـيــق
دوري الـمـحـتــرفـيــن ،إل ــى جــانــب
إقامة دوري الرديف من مواليد
 2001و  ،2002ودوري للشباب
مواليد  2004و ،2005إلى جانب
بطوالت دوري المراحل السنية
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،ل ـت ـج ـه ـيــزالــاع ـب ـيــن
للتصفيات اآل سـيــو يــة المؤهلة
إلى أولمبياد باريس .2024

«عمومية الغوص» اعتمدت
التقريرين والمالي واإلداري

القادسية يتعاقد مع مالو ويفاوض سيسيه
أعـ ـ ـل ـ ــن نـ ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة
تعاقده مع المدافع البوركيني
باتريك مالو ،لتدعيم صفوف
الفريق األول لكرة القدم لمدة
مــوســم واحـ ــد .ويـعـتـبــر مــالــو
ثــالــث صـفـقــات األص ـف ــر ،بعد
اإليفواريين سورو ،وسيدريك
هنري.
وس ـب ــق ل ـم ــال ــو ( 30ع ــام ــا)
ال ـل ـعــب ض ـمــن فــريــق حسنية
أكــاديــر الـمـغــربــي ،وسموحة،
ووادي دجلة المصريين ،كما
أن ـ ــه م ــوج ــود ض ـم ــن ص ـفــوف
المنتخب البوركيني.
وف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق ن ـ ـف ـ ـسـ ــه،
ف ـ ـتـ ــح ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة خ ـ ـطـ ــا مــن
الـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات مـ ـ ــع الـ ــاعـ ــب
اإليفواري رزاق سيسه ،ليكون
رابـ ـ ـ ــع صـ ـفـ ـق ــات ال ـ ـفـ ــريـ ــق فــي
الموسم الجديد.
وي ـج ـيــد س ـي ـســه ّف ــي مــركــز
الجناح ،وسبق أن مثل العديد
من الفرق المصرية في الدوري
ال ـم ـم ـتــاز ،ع ــن طــريــق اإلعـ ــارة

حازم ماهر

وفــي الـنــادي العربي توصلت
إدارة األخ ـض ــر إل ــى ات ـق ــاق لـضـ ّـم
ح ـ ــارس ال ـن ـصــر ال ـس ــاب ــق محمد
هـ ـ ـ ــادي ،وم ـ ــن ال ـم ـن ـت ـظــر اإلع ـ ــان
عــن الصفقة بشكل رسـمــي خالل
اليومين المقبلين..
ويتطلع األخـضــر مــن التعاقد
مــع هـ ــادي ،إل ــى جــانــب اسـتـعــادة
حـ ـ ــارس ال ـف ــري ــق ال ـس ــاب ــق أح ـمــد
دشـتــي وال ــذي ك ــان م ـعــارا لفريق
الشباب ،إلى تدعيم مركز حراسة
ال ـمــرمــى ف ــي الـ ـن ــادي ،وق ــد عــانــى
األخـ ـض ــر ف ــي ال ـم ــوس ــم الـمــاضــي
بداعي إصابة سليمان عبدالغفور.
وع ـل ــى الـصـعـيــد ذات ـ ــه ،اق ـتــرب
األخضر كثيرا من ضم المهاجم
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـب ـش ــر ( 21ع ــام ــا)
مــدة  3مــواســم قــادمــا مــن صفوف
التضامن.

وع ـ ــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ال ـك ــوي ــت
لبطولة الـعــالــم لــأنــديــة «سوبر
غـلــوب» الـمـقــررة فــي السعودية،
قال الغانم إنه تواصل مع رئيس
االتحاد السعودي فاضل النمر
ل ـم ـعــرفــة ت ـفــاص ـيــل ال ـم ـش ــارك ــة،
ً
مؤكدا أن ثمة مشكلة قد تواجه
الـكــويــت فــي البطولة وهــي عدم
القدرة في االستعانة بالالعبين
ال ـم ـح ـتــرف ـيــن الـ ـم ــوج ــودي ــن فــي
الـ ــدوري األوروبـ ـ ــي ،إال لـتـجــاوز
تلك العقبة ،والبحث عــن حلول

تـ ـضـ ـم ــن ت ـ ــواج ـ ــد ال ـم ـح ـت ــرف ـي ــن
للظهور بصورة الئقة في المحفل
العالمي.
وعـ ـ ــن سـ ـب ــب إقـ ــالـ ــة ال ـ ـمـ ــدرب
البرتغالي ،أكد الغانم ،ان تعنت
ال ـمــدرب ورف ـضــه حـتــى مناقشة
مدير الفريق هيثم الرشيدي ،عن
األخطاء التي تكررت في الفترة
األخ ـي ــرة ،ك ــان الـسـبــب المباشر
في إقالته.

قــال أمـيــن الـســر الـعــام ن ــادي وات ـحــاد الـغــوص واإلن ـقــاذ ،محمد
الـصــرعــاوي ،إن الجمعية العمومية اعتمدت التقريرين والمالي
واإلداري ،ووافقت على التعديالت المقترحة على النظام األساسي.
وعلى صعيد آخر ،عقد مجلس إدارة النادي اجتماعه بحضور
رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة ط ــال ال ـس ــرح ــان ،واع ـت ـمــد خــالــه الئـحــة
االستئناف المقدمة من لجنة االستئناف في النادي.
وأوضح الصرعاوي أن المجلس وافق على إقامة معسكر خارجي
لسباحة الزعانف في مدينة بوكيت بتايلند ،والذي ينطلق في 23
أغسطس المقبل ،ويستمر حتى موعد انطالق بطولة العالم بذات
المدينة يوم  2سبتمبر المقبل ،مشيرا إلى أن المجلس وافق على
المشاركة في بطولة كأس العالم في الغوص الرياضي التي تنطلق
في بوكيت أيضا يوم  5سبتمبر المقبل.
وأكد الصرعاوي أن المجلس قرر إدراج تنظيم واستضافة بطولة
العالم للغوص الحر في الكويت بشهر مايو المقبل ،باإلضافة إلى
الموافقة على إقامة دورة حكام للغوص الرياضي في  31الجاري.
وأوضح أن مجلس اإلدارة قرر في اجتماعه تعيين علي الدصايغ
ً
مديرا للعبة الغوص الرياضي.

القالف مستمر مع سلة
الشباب لموسم سادس
●

جابر الشريفي

ا ت ـ ـف ـ ـقـ ــت ادارة ن ـ ـ ـ ــادي ا ل ـ ـش ـ ـبـ ــاب مــع
المدرب الوطني عبدالعزيز القالف على
االستمرار مع الفريق االول لكرة السلة
ً
استعدادا للموسم الجديد.
وي ـ ـقـ ــود ال ـ ـقـ ــاف س ـل ــة الـ ـشـ ـب ــاب مـنــذ
خمسة مواسم ،ويملك خبرة كبيرة في
الفريق ومعرفة امكانات العبيه.
ومنحت ادارة النادي الضوء االخضر
للقالف من أجل الدخول في مفاوضات
مــع بعض الالعبين المحليين لتعزيز
ً
صـ ـف ــوف الـ ـف ــري ــق اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا لـلـمــوســم
ال ـم ـق ـب ــل ،الـ ــى ج ــان ــب ال ـم ـف ــاوض ــات مــع
ً
العبين اجنبيين تمهيدا للتعاقد معهم
ق ـب ــل الـ ــدخـ ــول ف ــي م ـن ــاف ـس ــات ال ـمــوســم
المقبل ،وأبدت االدارة رغبتها في تغيير
ال ـم ـح ـت ــرف ـي ــن االمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن ج ــون ـس ــون
وديمتري اللذين لعبا معهم في الموسم
ال ـمــاضــي ل ـعــدم ظـهــورهـمــا بالمستوى
الـ ـم ــأم ــول ،وت ـط ـمــح ادارة ال ـش ـب ــاب الــى
خوض منافسات دوري الدرجة االولى
ً
بكل قوتها؛ تمهيدا للصعود الى دوري
األضواء.

عبدالعزيز القالف

الوكرة يجدد
عقد جاسينتو داال
حتى 2025
أعلن نــادي الــوكــرة القطري،
أم ـ ــس ،ت ـج ــدي ــد ع ـق ــد م ـح ـتــرفــه
األنغولي جاسينتو داال ،مدة 3
مواسم تنتهي في صيف .2025
وذكر النادي ،عبر حساباته
الرسمية على وسائل التواصل،
أن المهاجم األنـغــولــي سيكون
مع الفريق حتى نهاية الموسم
الــريــاضــي  ،2025 - 2024بعد
تقديمه مستوى فنيا مميزا في
الموسم الماضي ،حيث حصل
الفريق في أعقابه على المركز
الثالث في ترتيب الدوري.
إلى ذلك ،قرر النادي انطالق
معسكره التحضيري للموسم
الرياضي  2023 - 2022بمدينة
«ب ـ ــول ـ ــو» الـ ـت ــركـ ـي ــة فـ ــي ال ـف ـت ــرة
م ــن ال ـع ــاش ــر م ــن ي ــول ـي ــو حـتــى
الخامس والعشرين منه ،حيث
سيخوض عــددا من المباريات
الــوديــة عـلــى هــامــش المعسكر
حـ ـس ــب رؤيـ ـ ـ ــة الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـنــي
للفريق.

االتحاد المدرسي احتفل بـ«ختام مهرجان كرة القدم بنات»
اخ ـ ـت ـ ـتـ ــم االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ــريـ ــاضـ ــي
الـ ـ ـم ـ ــدرس ـ ــي والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم الـ ـع ــال ــي
م ـهــرجــان ك ــرة ال ـص ــاالت لـلـبـنــات،
ب ـع ــد ع ـم ــل اس ـت ـم ــر  5أشـ ـه ــر مــن
بــدايــة فـبــرايــر إل ــى نـهــايــة يونيو،
وحـقــق نتائج إيجابية مــن خالل
إقـبــال واهـتـمــام طالبات المرحلة
االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة عـلــى
ممارسة كرة القدم للصاالت.
وأقيم المهرجان بمشاركة 426
طالبة للمرحلة المتوسطة ،و150
طــالـبــة للمرحلة االبـتــدائـيــة ،جــاء
ذلــك خــال االتفاقية بين االتحاد
المدرسي واالتحاد الكويتي لكرة
القدم.
من جانبه ،أكد فيصل المقصيد
رئيس االتحاد الرياضي المدرسي
وال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي أن ال ـن ـج ــاح
الحقيقي للمهرجانات والفعاليات

ال ـت ــي يـنـظـمـهــا االتـ ـح ــاد ه ــو دعــم
أول ـيــاء األمـ ــور ،وتحفيز أبنائهم
الطالب والطالبات.
وأشــار المقصيد إلى أن ختام
مهرجان كرة الصاالت للبنات جاء
ضمن استراتيجية االتحاد التي
تم اطالقها في ديسمبر الماضي،
وق ـ ـ ــال :بـ ـن ــاء ع ـل ــى اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
االت ـحــاد  2026 - 2021سنتوسع
في األنشطة بداية العام الدراسي
ال ـجــديــد م ــن خ ــال إدخ ـ ــال الـعــاب
جديدة ،واقامة المباريات بصورة
أكبر لجميع الفئات العمرية بداية
من رياض األطفال حتى المرحلة
الثانوية ،وسيتم إطــاق مشروع
كـ ـ ــأس الـ ـتـ ـف ــوق ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـم ـنــاطــق
التعليمية ،باإلضافة الى التعليم
الخاص والتعليم الديني .
من جانبه ،قال د .مشعل الهدبة

صورة جماعية للمشاركات في المهرجان
نائب المدير العام للهيئة العامة
للرياضة لقطاع الرياضة للجميع،
إن «م ـشــروع الــريــاضــة المدرسية
كــان حلما ،واآلن عــاد للنور مرة

أخــرى بــوجــود أنشطة وفعاليات
لالتحاد الـمــدرســي ،وهـنــاك جهد
ك ـب ـيــر ي ـق ــوم ب ــه رئ ـي ــس وأع ـض ــاء
مجلس ادارة االتحاد المدرسي من

أجل إعادة مكانة الكويت رياضيا
خ ــال ال ـمــرح ـلــة الـمـقـبـلــة كـســابــق
عهدها».
ب ــدوره ــا ،أكـ ــدت فــاط ـمــة حـيــات

عـ ـض ــوة م ـج ـل ــس إدارة االتـ ـح ــاد
الكويتي لكرة القدم ،أن المهرجان
جـ ــاء نـتـيـجــة ال ـت ـع ــاون الـمـشـتــرك
ب ـيــن ال ـل ـج ـنــة ال ـن ـســائ ـيــة بــات ـحــاد
كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ،وقـ ــالـ ــت:
هــدف المشروع هــو إع ــداد البنية
ا لـتـحـتـيــة للمنتخبات النسائية
فــي مختلف األ ع ـمــال للمستقبل،
ب ـجــانــب ان ه ـن ــاك ع ـمــا م ــن أجــل
ت ـج ـه ـيــز أك ــادي ـم ـي ــة ل ـل ـمــوهــوبــات
ل ــزي ــادة ال ـت ـنــافــس ب ـيــن الــاع ـبــات
ورف ــع الـمـسـتــوى الـفـنــي والـبــدنــي
ب ـج ــان ــب ال ـت ـع ـل ـي ـمــي ب ـتــوف ـيــر كــل
متطلبات الـنـجــاح ،ومنها دوري
للناشئات والشابات يساهم في
اخـتـيــار الـعـنــاصــر األب ــرز لتمثيل
المنتخبات الوطنية.
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جددت إدارة نادي ميالن
اإليطالي الثقة بالمدير التقني
مالديني ،إذ وقعت معه
باولو
ً
ً
عقدا جديدا يمتد عامين
إضافيين ،إلى جانب المدير
الرياضي فريدريك ماسارا.

سـيـسـتـمــر األس ـ ـطـ ــورة ب ــاول ــو
مالديني في مهام المدير التقني
ل ـنــاديــه األب ـ ــدي م ـيــان موسمين
إض ــاف ـي ـي ــن ،وفـ ــق م ــا أع ـل ــن أمــس
األول بطل الــدوري اإليطالي لكرة
ً
القدم ،الذي ستنتقل ملكيته قريبا
لصندوق االستثمارات األميركي
«ريدبيرد».
وقال ميالن ،في بيانه ،إن «هذا
الـعـقــد يـبــرز أهـمـيــة االسـتـمــراريــة
بالنسبة لـلـنــادي مــع مواصلتنا
النمو والتعزيز».
ً
وسيواصل مالديني « 54عاما»
الــذي انتهى عقده في  30يونيو،
العمل بجانب الـمــديــر الرياضي
فريدريك ماسارا الذي مدد بدوره
ً
عقده الجمعة اعترافا بالدور ،الذي

فلورنتسي

لعبه مع المدافع الدولي السابق في
إعــادة ميالن إلــى دائــرة المنافسة
ال ـف ـع ـل ـيــة خـ ــال األع ـ ـ ـ ــوام ال ـثــاثــة
ً
الماضية ،وصوال إلى الفوز بلقب
ال ــدوري الموسم المنصرم للمرة
األولى منذ .2011
وفي أواخــر مايو ،بدا أن صبر
ً
مالديني قد نفد ألنه لم يكن قادرا
على مناقشة مستقبله ومستقبل
الـنــادي رغــم اقترابه مــن الوصول
إلى نهاية عقده.
وقال مالديني لصحيفة «غازيتا
ديلو سبورت» الرياضية «يسعدني
ً
أن أكون نوعا من الضمان بالنسبة
لـ ـمـ ـي ــان .ل ـك ـنــي ل ـس ــت الـشـخــص
المناسب لــاشـتــراك فــي مشروع
ً
غ ـيــر ن ــاج ــح .ل ــن أت ـم ـكــن أبـ ـ ــدا من
القيام بذلك».
وجاء تصريح مالديني في وقت
كــان الـنــادي بخضم المفاوضات
بين مالكه منذ عام  2008مجموعة
«إلـ ـي ــوت مــان ـج ـم ـنــت» األم ـيــرك ـيــة
والمشتري المستقبلي «ريدبيرد».
وفــي األول مــن يونيو ،انتقلت
ً
ملكية ميالن رسميا الى «ريدبيرد
كابيتال بارتنرز».
وأعـلــن الـنــادي الـلــومـبــاردي أن
الصندوقين تــوصــا إل ــى «اتـفــاق
نهائي السـتـحــواذ ريــدبـيــرد على
مؤسسة آي سي ميالن» في صفقة
بلغت قيمتها (مليار و 200مليون
يورو) ،على أن تكتمل كحد أقصى
في «سبتمبر .»2022
وأضـ ـ ــاف ال ـ ـنـ ــادي أن «إلـ ـي ــوت
مانجمنت» ال ــذي اسـتـحــوذ على
ال ـن ــادي فــي ع ــام  2018مــع نهاية

ماسارا ومالديني
ع ـه ــد ال ـم ــال ــك ال ـس ــاب ــق سـيـلـفـيــو
ب ــر ل ــو سـ ـك ــو ن ــي ()2017-1986
«سيحتفظ بـحـصــة مــالـيــة قليلة
وممثلين في مجلس اإلدارة».
وشدد على أن «أولوية ريدبيرد
الـعـمــل مــع ال ـن ــادي الـمـعـتــاد على
الـبـطــوالت لمواصلة رحـلــة عــودة
ميالن إلى قمة كرة القدم العالمية».
وتعتبر قيمة الصفقة البالغة
 1.3مليار دوالر مـشـ ّـرفــة للنادي
العريق المتوج سبع مــرات بطال
ألوروبا و 19مرة في بالده.
وبـ ـصـ ـحـ ـب ــة مـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــارا ،ت ـم ـيــز

جالتييه سيوقع مع سان جرمان لعامين
ذكـ ــرت صـحـيـفــة لـيـكـيــب الـفــرنـسـيــة
أمـ ـ ــس أن العـ ـ ــب كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ال ـس ــاب ــق
الـمــدرب الفرنسي الحالي كريستوف
جالتييه سيقود تدريب فريق باريس
سان جرمان غــدا ،والــذي من المنتظر
أن يوقع معه هــذا األسـبــوع عقدا مدة
«عامين فقط».
وزار المدرب منشآت نادي العاصمة
الفرنسية الخميس الماضي ،قبل أن
يتوجه إلى كوت دازور ،مسقط رأسه،
إلضفاء الطابع الرسمي على انتقاله
إلى سان جرمان.
واتـفــق الـطــرفــان على توقيع العقد
ب ـم ـجــرد م ــواف ـق ــة إدارة ب ــاري ــس ســان
جرمان وماوريسيو بوكيتينو ،مدرب
ب ــي إس ج ــي الـ ـح ــال ــي ،ع ـل ــى رح ـي ـلــه،
وهــو مــا حــدث أخـيــرا مـســاء الخميس
مـقــابــل دف ــع ال ـنــادي  10مــايـيــن يــورو
لألرجنتيني.
وبـ ـحـ ـس ــب ص ـح ـي ـف ــة ل ـي ـك ـي ــب ،ف ــإن

جــالـتـيـيــه ل ــم يـكــن ف ــي ب ــاري ــس عندما
أعـلــن بوكيتينو رحـيـلــه رسـمـيــا ،لكن
مــن الـمـتــوقــع أن يـصــل إل ــى العاصمة
الفرنسية صباح غد ،عندما سيستأنف
الفريق التدريبات.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ــال ـ ـع ـ ـقـ ــد ،ذكـ ـ ــرت
الـصـحـيـفــة ال ــري ــاض ـي ــة أنـ ــه ت ــم إجـ ــراء
تعديل ،وأنــه ،بناء على طلب المدرب
الفرنسي ،أزيل خيار السنة الثالثة من
الوثيقة ليصبح التعاقد بينهما لمدة
عامين وليس أكثر.
وسيتم تقديم جاليتيه في مؤتمر
صـحــافــي ال ـثــاثــاء أو األربـ ـع ــاء ،وفقا
لصحيفة لـيـكـيــب ،رغ ــم أن ال ـن ــادي لم
يؤكد هذه التوقيتات.
وق ـب ــل ذلـ ــك س ـي ـك ــون لـ ــدى ال ـم ــدرب
ف ـ ــرص ـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـع ــرف ع ـ ـلـ ــى ال ــاعـ ـبـ ـي ــن،
باستثناء الدوليين الذين سينضمون
الح ـ ـقـ ــا لـ ـلـ ـت ــدريـ ـب ــات ألن ـ ـهـ ــم ي ـح ـظــون
بأسبوع راحة إضافي.

سامباولي يرحل عن مرسيليا
وص ـل ــت ال ـع ــاق ــة ب ـيــن مــرسـيـلـيــا وخ ــورخ ــي
سامباولي إلــى نهايتها ،نتيجة االخـتــاف في
وجهات النظر مع اإلدارة ،حسبما كشف المدرب
األرجنتيني أمس األول ،بعد إعالن وصيف بطل
الدوري الفرنسي عن رحيله.
ووصل سامباولي ( 62عاما) إلى مرسيليا في
مارس  ،2021ونجح في قيادته الموسم المنصرم
إلى وصافة الــدوري ،خلف باريس سان جرمان

البطل ،ليتأهل بذلك مباشرة لدور المجموعات
لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وقال سامباولي ،في منشور على «إنستغرام»،
أمس األول ،إن رؤيته لمستقبل النادي «مختلفة»
عــن رؤي ــة الـمـســؤولـيــن فـيــه ،مـضـيـفــا« :وتـيــرتــي
وأهــدافــي تختلف عــن مــديــري ال ـنــادي .الموسم
الـمــاضــي ك ــان مــذهــا .ك ــان مــن دواع ــي س ــروري
أن أكون مدربا لهذا النادي .كنت سعيدا جدا».

جالتييه

م ــال ــديـ ـن ــي بـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـت ـع ــاق ــد
المرتكزة على مزيج بين الالعبين
المخضرمين األحرار بمعظمهم من
عقودهم ،والشباب الذين يتمتعون
ب ــإم ـك ــان ـي ــات ت ـط ــوي ــر ق ــوي ــة مـثــل
الفرنسيين تيو هرنانديز وبيار
كالولو والبرتغالي رافايل لياو.

اإلبقاء على فلورنتسي
قرر ميالن ،المتوج بلقب الدوري
اإليطالي لكرة القدم ألول مرة منذ
 ،2011اإلبقاء على خدمات المدافع

ال ــدول ــي أل ـي ـســانــدرو فلورنتسي
ً
بــالـتـعــاقــد مـعــه نـهــائـيــا مــن رومــا
بعدما لعب فــي صفوفه الموسم
الماضي على سبيل اإلعارة ،وفق
ما أعلن الفريقان الجمعة.
ً
وأفاد ميالن بأن ابن الـ 31عاما
ً
وقع عقدا معه حتى .2025
وخــاض فلورنتسي  30مباراة
مــع مـيــان الـمــوســم الـمــاضــي في
جميع المسابقات ،بينها  24في
الــدوري الذي أنهاء «روسونيري»
أمام جاره إنتر حامل اللقب.
وخـ ــاض فـلــورنـتـســي مـبــاراتــه

ً
ّ
باريس يفعل تجديد عقد نيمار تلقائيا
تم تفعيل تجديد عقد البرازيلي نيمار دا
سيلفا مع نادي باريس سان جرمان الفرنسي
تلقائيا ،بعد استيفاء أحد بنود عقده.
ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية،
فـ ــإن ع ـقــد ال ـم ـهــاجــم ال ـب ــرازي ـل ــي مع
بطل فرنسا سيمتد تلقائيا حتى
عــام  ،2027وأن وكيل أعمال نيمار
والـ ـمـ ـحـ ـيـ ـطـ ـي ــن بـ ـ ــه يـ ـقـ ـيـ ـم ــون هـ ــذا
التجديد بشكل إيجابي.
ورغ ـ ــم ن ـبــأ تـفـعـيــل ت ـجــديــد عقد
نيمار ( 30عاما) بشكل تلقائي
مـ ــع الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـب ــاري ـس ــي،
فــإن الغموض مــا يــزال
يـ ـحـ ـي ــط ب ـم ـس ـت ـق ـبــل
الع ـ ـ ـ ــب ب ــرشـ ـل ــون ــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق ،ح ـيــث
ارت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــط اس ـ ـمـ ــه
بنادي تشلسي
اإلن ـك ـل ـيــزي في
األي ــام القليلة
الـ ـ ـم ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة،
نيمار
بعد انتشار

تقارير تتحدث عــن رغبة إدارة بــاريــس سان
جرمان في التخلص من الالعب وراتبه الكبير.
وفــي تصريحات سابقة لرئيس النادي
ال ـب ــاري ـس ــي ،ن ــاص ــر ال ـخ ـل ـي ـفــي ،أك ــد أن
النادي سيعمل على مشروع رياضي
جــديــد يـضــم العـبـيــن حريصين على
االرتقاء بمستوى الفريق وشعاره.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ب ـ ـ ـعـ ـ ــض ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــر
ال ـص ـح ــاف ـي ــة إل ـ ــى أن ال ـخ ـل ـي ـفــي ك ــان
يقصد بتصريحاته نيمار ،لذا
بـ ــدأت ف ــي ت ـن ــاول أن ـبــاء
تـتـحــدث عــن إمكانية
رحيل البرازيلي عن
ّ
النادي ،لكن ارتفاع
رات ـب ــه ( 35مـلـيــون
ي ـ ـ ـ ـ ـ ــورو س ـ ـنـ ــويـ ــا)
يمثل عائقا كبيرا
أمام األندية التي
قد تهتم بالظفر
بخدماته.

المبيرت يفوز بالمرحلة
األولى من طواف فرنسا

نيوكاسل يعلن تعاقده مع بوتمان
أع ـل ــن ن ـ ــادي ن ـيــوكــاســل يــونــاي ـتــد اإلن ـك ـل ـيــزي
لكرة القدم ،تعاقده مع المدافع الهولندي سفين
ب ــوت ـم ــان ،ب ـعــدمــا ت ــوص ــل إل ــى ات ـف ــاق م ــع نــاديــه
ليل الفرنسي بشكل مبدئي في وقــت سابق من
االسبوع الجاري.
وذكر نيوكاسل عبر موقعه الرسمي على شبكة
اإلنترنت ،أنه دخل في منافسة مع عدد من األندية
األوروبية للحصول على توقيع الالعب البالغ من

العمر  22عاما ،والذي وقع عقدا يربطه بالفريق
لخمسة أعوام ،بعدما نجح في الفوز مع ليل بلقب
ال ــدوري وك ــأس السوبر الفرنسي فــي موسمين
قضاهما هناك.
وأضاف أن بوتمان تخرج في أكاديمية أياكس
وان ـضــم إل ــى فــريــق هيرنفين فــي إعـ ــارة ،قـبــل أن
ينضم إلى ليل حيث شارك معه في دوري أبطال
أوروبا والدوري األوروبي.

جانب من منافسات طواف فرنسا
فـ ـ ــاز ال ـ ـ ـ ـ ــدراج ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي ايـ ـ ــف الم ـب ـي ــرت
بالمرحلة االولى من طواف فرنسا التي اقيمت
أمس االول في وسط مدينة كوبنهاغن تحت
األمطار ،ليكون أول من يرتدي القميص االصفر
في النسخة الـ .109
وجاء فوز البلجيكي مفاجئا ألنه تفوق على
اصحاب االختصاص في سباق ضد الساعة.
وخــاض الدراجون سباقا ضد الساعة في

وســط العاصمة الــدنـمــاركـيــة انـهــاه المبيرت
فــي  15دقيقة و 17ثانية بمعدل ســر عــة بلغ
 51.5كلم فــي الساعة ،متقدما بـفــارق  5ثــوان
عـلــى مــواطـنــه ف ــوت ف ــان اي ــرت و 7ث ــوان على
السلوفيني تاداي بوغاتشار حامل اللقب في
العامين الماضيين.
امــا االيطالي فيليبو غانا بطل العالم في
سباقات ضد الساعة مرتين ،فحل رابعا.

نوفاك بسهولة إلى الدور الرابع من «ويمبلدون»
لـ ـ ــم ي ـ ـجـ ــد الـ ـ ـص ـ ــرب ـ ــي نـ ــوفـ ــاك
دي ــوك ــوفـ ـيـ ـت ــش الـ ـمـ ـصـ ـن ــف أول
وحــامــل اللقب أي صعوبة تذكر
فــي ب ـلــوغ الـ ــدور ال ــراب ــع لبطولة
ويمبلدون ،ثالثة البطوالت األربع
الكبرى في كرة المضرب ،كما حال

التونسية أنــس جــابــر المصنفة
ثالثة عند الـسـيــدات الـتــي بلغت
الدور ذاته.
وتـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـل ـ ـ ــب دي ـ ــوك ـ ــوف ـ ـي ـ ـت ـ ــش
ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــواطـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـي ـ ــومـ ـ ـي ـ ــر
كيتسمانوفيتش -6صفر ،و،3-6

و 4-6في ساعة و 52دقيقة.
وواص ـ ـ ـ ــل اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي الـ ـش ــاب
كـ ـ ــارلـ ـ ــوس ألـ ـ ـك ـ ــاراس ال ـخ ــام ــس
ً
مـغــامــرتــه بـفــوز اب ــن الـ ــ 19ربيعا
عـ ـل ــى األل ـ ـمـ ــانـ ــي أوس ـ ـك ـ ــار أوتـ ــه
بسهولة تامة  3-6و 1-6و 2-6في

ســاعــة و 38دقـيـقــة ،ليبلغ ال ــدور
الرابع في ثاني مشاركة له.
وسـ ـيـ ـك ــون االخـ ـتـ ـب ــار ال ـتــالــي
أص ـع ــب بـكـثـيــر ع ـلــى أب ـ ــرز وجــه
ً
صاعد في اللعبة حاليا ،إذ يلتقي
ً
ابـ ــن ال ـع ـش ــري ــن ع ــام ــا اإلي ـط ــال ــي
ي ــان ـي ــك س ـي ـن ــر الـ ـع ــاش ــر ال ـف ــائ ــز
بدوره على األميركي جون إيسنر
العشرين  4-6و )4-7( 6-7و،3-6
ً
لـيـبـلــغ أي ـض ــا ه ــذا ال ـ ــدور لـلـمــرة
األولى في ثاني مشاركة له.

جابر من دون صعوبة

الصربي نوفاك ديوكوفيتش

األخـيــرة بقميص رومــا في يناير
 2020ح ـي ــن خ ـس ــر ف ــري ـق ــه أمـ ــام
يوفنتوس في مسابقة الكأس ،قبل
االنـتـقــال ال ــى فالنسيا اإلسباني
على سبيل اإلعارة ثم الى باريس
س ــان ج ــرم ــان ال ـفــرن ـســي لـمــوســم
واحد قبل أن يحل في ميالن.
وخــاض فلورنتسي  48مباراة
بقميص المنتخب اإليطالي ،آخرها
في التعادل السلبي مع إنكلترا في
يونيو ضمن دوري األمم األوروبية
ح ـيــن دخـ ــل ف ــي ال ــدق ــائ ــق ال ـثــاث
األخيرة.

وعـلــى غ ــرار ديــوكــوفـيـتــش ،لم
ً
تجد جابر المصنفة ثانية عالميا
ص ـعــوبــة ت ــذك ــر ف ــي ب ـل ــوغ ال ــدور
ال ــراب ــع ب ـفــوزهــا ع ـلــى الـفــرنـسـيــة
ديان باري  2-6و.3-6
واح ـت ــاج ــت ج ــاب ــر ،الـمـصـنـفــة
ثالثة في البطولة ،الى  68دقيقة
لتخطي عقبة منافستها وتضرب
ً
مـ ــوعـ ــدا فـ ــي الـ ـ ـ ــدور ال ـم ـق ـب ــل مــع
البلجيكية إيليز مرتنز الرابعة

والعشرين التي تغلبت بدورها
عـلــى األ لـمــا نـيــة أنجيليك كيربر
الخامسة عشرة  4-6و.5-7
وف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،انـ ـضـ ـم ــت
الـ ـ ـي ـ ــون ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ــاريـ ـ ــا سـ ـ ـك ـ ــاري
الخامسة إلــى الئحة المصنفات
ً
ال ـل ــوات ــي ودعـ ــن ال ـب ـطــولــة ب ــاك ــرا
مثل األستونية أنيت كونتافيت
الثالثة عالمية والبريطانية إيما
رادوكانو بطلة فالشينغ ميدوز،
واإلسبانية غاربيني موغوروسا
ب ـط ـلــة  ،2017وذل ـ ــك بـسـقــوطـهــا
فــي ال ــدور الثالث أم ــام األلمانية
ً
تاتيانا ماريا الــ 103عالميا 6-3
و.7-5
وفـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ب ـل ـغــت م ــاري ــا
ال ـ ــدور ال ــراب ــع ل ـل ـمــرة األول ـ ــى في
البطوالت الكبرى وهي ستواجه
الالتفية يلينا أوستابنكو ،بطلة
روالن غاروس  2017التي وصلت
بـعــدهــا ب ـعــام ال ــى نـصــف نهائي
«وي ـم ـب ـلــدون» ،وال ـفــائــزة بــدورهــا
على الرومانية إيرينا بيغو 6-3
و 1-6و.1-6

وأعرب المبيرت عن صدمته لتحقيق المركز
االول بـقــولــه :كـنــت آم ــل اح ـتــال اح ــد الـمــراكــز
الـعـشــرة االولـ ــى ،لـكــن لـيــس ه ــذا .لـقــد تغلبت
على دراجــي النخبة امثال فــان ايــرت ،وغانا،
وفان در بول.
وأض ـ ـ ــاف :أن ــا ف ــي ح ــال ــة ج ـي ــدة لـكـنـنــي لم
ً
ات ـص ــور اط ــاق ــا ان أحـ ــرز مــرح ـلــة ف ــي ط ــواف
فرنسا.

غوبير من يوتا إلى مينيسوتا

رودي غوبير
سينتقل العب االرتكاز الفرنسي رودي غوبير من صفوف يوتا
جاز ،حيث يلعب منذ  2014إلى مينيسوتا تمبروولفز في دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين ،بحسب ما ذكرت الصحف األميركية.
اختير غوبير ( 30عاما) ،كأفضل مدافع ثالث مرات في الدوري
األميركي للمحترفين أعوام  2018و 2019و ،2021كما تم اختياره
ثالث مرات لخوض مباراة كل النجوم «اول ستار».
كــان غوبير الــى جانب دونــوفــان ميتشل من اعمدة يوتا جاز،
رغم عدم نجاح الفريق ومقره سولت اليك سيتي في تحقيق اآلمال
الموضوعة عليه في مباريات الـ»بالي اوف» الموسم الفائت.
وبحسب شبكة «اي اس بي ان» ،تتضمن صفقة انتقال غوبير
( 216سنتم) الــى مينيسوتا انضمام خمسة العبين في االتجاه
المعاكس :ماليك بيزلي ،باتريك بيفيرلي ،ووكــر كيسلر ،غاريد
فندربيلت ولياندرو بولمارو ،وأربعة اختيارات «درافت» في الجولة
األولى في السنوات المقبلة ( 2027 ،2025 ،2023و.)2029

رياضة
سلة أخبار
أتلتيكو يرغب في ضم
بيرنارديسكي

ذكرت تقارير صحفية أمس
أن أتلتيكو مدريد أبدى رغبته
في ضم الجناح فيدريكو
بيرنارديسكي الذي انتهى
عقده مع يوفنتوس وسط
تكهنات باقترابه من االنضمام
إلى نابولي.
وبات بيرنارديسكي ( 28عاما)
رسميا الخميس املاضي
صفقة مجانية بعد انتهاء
عقده مع يوفنتوس الذي لعب
في صفوفه خمسة أعوام.
وبحسب الصحفي اإليطالي
الشهير جيانلوكا دي مارزيو،
فإن نابولي أبدى رغبته
في الحصول على خدمات
بيرنارديسكي إال انه يواجه
حاليا منافسة من أتلتيكو
مدريد ،ال سيما أن املفاوضات
بني الالعب ونادي الجنوب
اإليطالي تسير بإيقاع بطيء،
وفقا ملوقع فوتبول إيطاليا.

كاباييرو يجدد عقده
مع ساوثهامبتون
أعلن نادي ساوثهامبتون
اإلنكليزي لكرة القدم تجديد
عقد الحارس األرجنتيني
ويلي كاباييرو لعام إضافي.
وذكر املوقع الرسمي للنادي
اإلنكليزي أن الحارس ،البالغ
 40عاما ،تم التعاقد معه
في ديسمبر املاضي بعقد
ملدة شهر ،نظرا لإلصابات
التي ضربت حراس مرمى
الفريق أليكس مكارثي وفرازر
فورستر ،حيث شارك مرتني
في الدوري اإلنكليزي.
وأضاف املوقع أن االتفاق تم
مده ليشمل باقي موسم -2022
 ،2021قبل أن يشارك كاباييرو
مرتني في كأس االتحاد
اإلنكليزي ليساعد فريقه على
الوصول إلى دور الثمانية.
وسبق لكاباييرو أن لعب
ألندية بوكا جونيورز
وأرسنال سارانداي في
األرجنتني ،وإلتشي وملقا في
إسبانيا ،كما لعب ملانشستر
سيتي وتشلسي في الدوري
اإلنكليزي.

إنتر ميالن يؤكد ضم
ميختاريان لصفوفه

أكد نادي إنتر ميالن اإليطالي
لكرة القدم ،أمس ،أنه ضم
إلى صفوفه األرمني هنري
ميختاريان ،الذي كان يلعب
في روما غريم إنتر ميالن في
الدوري اإليطالي.
ولم يفصح وصيف بطل الدوري
اإليطالي بعد عن تفاصيل
الصفقة .وذكرت ّتقارير إعالمية
أن ميختاريان وقع عقدا ملدة
موسمني حتى .2024
ُيذكر أن تعاقد ميختاريان (33
عاما) مع إنتر ميالن جاء في
إطار صفقة انتقال حر بعد
انتهاء عقده مع روما الفائز
بلقب النسخة األولى من مسابقة
دوري املؤتمر األوروبي.
كان ميختاريان قد لعب ضمن
صفوف بوروسيا دورتموند
األملاني بني  2013و ،2016وذلك
قبل أن يحترف في الدوري
اإلنكليزي ،حيث لعب هناك
في صفوف مانشستر يونايتد
وأرسنال.

نوتينغهام يستعير
هندرسون موسمًا

أكمل اإلنكليزي دين هندرسون،
حارس مرمى مانشستر يونايتد
اإلنكليزي لكرة القدم ،انتقاله
لفريق نوتينغهام فورست
مدة موسم واحد على سبيل
اإلعارة .واستطاع هندرسون
( 25عاما) أن يكون الحارس
األساسي ملانشستر يونايتد في
موسم  ،2021-2020بعدما تفوق
على اإلسباني ديفيد دي خيا،
ولكنه أصبح الحارس الثاني في
املوسم املاضي.
واملشاكل التي تعرض
هندرسون بعد إصابته
بفيروس «كورونا» في فترة
إعداد الفريق ،لم تساعده في
املوسم املاضي ،الذي شارك
خالله في  3مباريات فقط في كل
املسابقات.

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

امرأة مفقودة وعالمتها الفارقة...
لحية وشارب

لغات الحقيقة

ن ـ ـشـ ــرت شـ ــرطـ ــة مــدي ـنــة
ت ــورن ـت ــو ال ـك ـن ــدي ــة ص ــورة
قالت ،إنها المرأة مفقودة،
ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة م ــن
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور ف ـ ـ ــي الـ ـبـ ـح ــث
عنها ،والــافــت أن العالمة
الفارقة في هذه المرأة أنها
«ملتحية».
وقال موقع روسيا اليوم،
أمس األول ،إن حماة النظام
الكنديين كتبوا في وصف
ال ـمــرأة قــائـلـيــن ،إن «لديها
ً
ً
ً
ً
قواما رشيقا وشعرا فاتحا
أش ـ ـعـ ــث ،ول ـح ـي ــة ص ـغ ـيــرة
ً
وش ــارب ــا ،ويـبـلــغ طــولـهــا 5
أقدام و 10بوصات».

العسل يعالج سرطان الثدي

كحول قرب مركز درب التبانة
ً
وجدت دراسة أن مركبا في عسل النحل يمكن أن يدمر خاليا
ســرطــان الـثــدي فــي غضون  60دقيقة ،حسب مــا ذكــرت مجلة
«نيتشر» العلمية.
وقام العلماء في معهد «هاري بيركنز» لألبحاث الطبية في
غرب أستراليا باختبار عسل أكثر من  300نحلة ونحل طنان
ضد نوعين من سرطان الثدي ،وهما الثالثي السلبي ،ومستقبل
عامل نمو البشرة البشري .)HER2( 2
وقال موقع «روسيا اليوم» أمس األول ،إن العلماء وجدوا أن
ً
مركبا في العسل يسمى «ميليتين» يمكن أن يدمر خاليا سرطان
الثدي في غضون ساعة ،دون التسبب في ضرر للخاليا األخرى.
ويعتبر «ميليتين» المكون النشط لعسل النحل ،وهو عبارة
ً
ً
عن ببتيد يضم  26حمضا أمينيا ذا شحنة موجبة.
وق ــال الـبــاحـثــون إن ل ـهــذا الـمــركــب ال ـق ــدرة عـلــى اسـتـهــداف
الـخــايــا الـســرطــانـيــة ،مـبــرزيــن أنــه عند اسـتـخــدامــه مــع أدويــة
العالج الكيميائي ،ساعد الميليتين في تكوين مسام في غشاء
الخلية السرطانية ،مما قد يسمح للعالجات باختراق الخاليا
بشكل أفضل.

اك ـت ـش ــف ف ــري ــق مـ ــن ع ـل ـم ــاء ال ـف ـل ــك،
بالقرب من مركز مجرة درب التبانة،
جزيئات الكحول فــي سحابة القوس
 B2الـجــزيـئـيــة الـعـمــاقــة الـمـكــونــة من
الغاز والغبار.
و قـ ـ ــا لـ ـ ــت م ـ ـج ـ ـلـ ــة & Astronomy
 ،Astrophysicsفي خبرها الــذي نقله
م ــوق ــع روس ـي ــا ال ـي ــوم أم ــس األول ،إن
ً
فريقا من الباحثين برئاسة علماء من
ألمانيا ،اكتشفوا فــي سحابة القوس
 ،B2قرب مجرة درب التبانة التي تقع
فيها األرض ،أك ـبــر ج ــزيء ك ـحــول في
الفضاء  -األيزوبروبانول.
وت ـ ـجـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن س ـحــابــة
ال ـقــوس  B2تبعد عــن األرض  26ألــف
ً
ً
س ـنــة ضــو ئ ـيــة ،و 120فــر س ـخــا فلكيا
عــن مركز مجرة درب التبانة ،وتمكن
ال ـع ـل ـم ــاء ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام جـ ـه ــاز ال ـط ـيــف
ا لـ ـمـ ـثـ ـب ــت ف ـ ــي تـ ـلـ ـسـ ـك ــوب  ALMAمــن
اكتشاف جزيء األيزوبروبانول ،الذي
يستخدم في التعقيم ،كما عثروا على

البروبانول ،الشبيه به ويختلف عنه
بذرة كربون.
وهذه هي المرة األولى التي تكتشف
فيها هــذه المركبات فــي الفضاء بين

النجوم ،لذلك يأمل العلماء أن يساعد
هذا االكتشاف في معرفة كيف يمكن أن
تنشأ المواد المختلفة بالفضاء.

للكاتب اإلنكليزي  -الهندي سلمان رشدي ،الذي أفتى آية
ّ
الله الخميني في نهاية ثمانينيات القرن الماضي بحل دمه
بسبب رواية «آيات شيطانية» ،ثم ألغيت تلك الفتوى فيما
بعد ،آراء ّ
قيمة في ثقافة الديموقراطية.
ففي كتابه «لغات الحقيقة» ،يقرر هذا الروائي عدة أمور،
يمكن أن نتصورها كنصائح ّ
يقد مها لشعوب عوالمنا
النامية التي تحكمها ليس فقط أنظمة استبدادية ،وإنما
ً
ً
ً
تعاني فقرا فكريا وثقافيا لمفهوم الديموقراطية.
الديموقراطية عند الكاتب ليست صناديق اقتراع تدلي
فيها بصوتك كــل أرب ــع أو خمس س ـنــوات ،فهي أكـثــر من
ّ
الحرية ،وفي المجتمع
صوت األغلبية .الديموقراطية هي
الحر الحقيقي ،يجب أن يشعر كل األفراد ،من دون استثناء،
بحرياتهم كل الوقت ،بصرف النظر عن نتائج االنتخابات؛
سواء فاز َمن ّ
صوتوا لهم أم ال.
ّ
ّ
لألفراد حقهم المطلق في أن يعبروا عن آرائهم بحرية
مطلقة ،ولهم أن يمارسوا عباداتهم حسب معتقداتهم ،ولهم
أال يعتقدوا حسب قناعاتهم ،وفــي كلتا الحالتين؛ سواء
في حرية االعتقاد من عدمه ،ال يجوز ترويع األفــراد فيما
يعتقدونه ،فيجب النأي بهم عن الخوف والخطر.
األخالق والقيم األخالقية تتغير مع ّ
تغير المجتمعات،
ّ
ُ
وي ـع ــرف المجتمع الـحــر بــأنــه ذل ــك ال ــذي تـتـقــدم بــه القيم
األخالقية عبر النقاشات والجدل والفحص لكل فكر جديد،
من دون ّ
تعصب وتشدد في الرأي.
تلك كانت شــذرات من مؤلف الكاتب ،ولنا بعد ذلــك أن
ننظر إل ــى حــالـنــا ،ال ـيــوم مــع انـفـعــاالت التهليل لألغلبية
الـتــي سّــادت فــي معظم الـتـجــارب االنتخابية السابقة أو
التي عضدتها السلطة السياسية في كثير من األحيان،
حيث إنها كانت تغني معها بذات الموال القمعي ،ونسأل
أن ـف ـس ـنــا م ــا إذا ك ـنــا ت ـنـ ّـس ـم ـنــا ،ولـ ــو ل ـي ــوم واحـ ـ ــد ،نـســائــم
الــديـمــوقــراطـيــة الحقيقية ،وه ــل م ــارس األفـ ــراد حرياتهم
حقيقة في معتقداتهم والتعبير عنها ،أم أن كل الحكاية
كــانــت مسرحيات مستهلكة ســاذجــة ،فــرض علينا تكرار
متابعتها على مضض؟!

وفيات
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سليمة جري عاشور الكنعان

أرملة حميد درويش كنعان
 79عاما ،شيعت ،الرجال :الصديق ،ق ،3ش ،312م ،5النساء :خيطان،
ق ،3ش ،91م ،47ت66254766 ،66556097 :

راشد فهد عبدالله الناصر

 81عاما ،شيع ،الرجال :العارضية ،ق ،3ش ،9م ،8النساء ،هاتف فقط:
 ،90030076ت :الرجال99440705 ،99977262 :

ُ
ِّ
الطماطم تحمي البشرة وتحسن المزاج الصراصير تنتحر في كولورادو!
تـ ـع ــد الـ ـطـ ـم ــاط ــم غ ـن ـي ــة لـيــس
ف ـق ــط م ــن ح ـي ــث ال ـن ـك ـه ــة ،ول ـكــن
ً
أيضا من حيث الفوائد الصحية
ال ـم ـح ـت ـم ـل ــة ،وهـ ـ ــي واح ـ ـ ـ ــدة مــن
أك ـثــر أنـ ــواع األطـعـمــة المرتبطة
بالحساسية ا لـغــذا ئـيــة ،ويمكن
أن تسبب أعــراضــا هضمية غير
ال ـ ـسـ ــارة ل ـل ـب ـعــض .وقـ ـ ــال مــوقــع
سـبــوتـنـيــك أم ـ ــس ،إن الـطـمــاطــم
مليئة بالكاروتينات ،وهو نوع

حسن العيسى

تـ ـ ـ ــداول م ـس ـت ـخــدمــو م ــواق ــع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي مـقـطــع
فـ ـي ــدي ــو تـ ــم تـ ـص ــوي ــره فـ ــي 25
يـ ـ ــون ـ ـ ـيـ ـ ــو الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاض ـ ـ ــي بـ ـ ــواليـ ـ ــة
كولورادو األميركية.
ويـ ـ ـ ـ ــوثـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـم ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــع غ ـ ـ ــزو
صــراص ـيــر ال ـم ــورم ــون لـطــريــق
سيارات في شمال غرب الوالية،
وهو حدث سنوي ،حيث تغزو
أعداد كبيرة من تلك الصراصير

من مضادات األكسدة التي تحمي
البشرة من أضرار أشعة الشمس.
وكـشـفــت دراسـ ــة أج ــري ــت عــام
 ،2013أن ا ل ـم ـش ــار ك ـي ــن ا ل ــذ ي ــن
ت ـن ــاول ــوا ال ـط ـمــاطــم مــرت ـيــن إلــى
ً
ســت م ــرات أسـبــوعـيــا كــانــوا أقــل
عرضة بنسبة  46%لإلبالغ عن
أعراض االكتئاب ،مقارنة بالذين
ت ـنــاولــوهــا أق ــل م ــن م ــرة واح ــدة
ً
أسبوعيا.

الـطــرق ،لدرجة أن نسبة كبيرة
منها تتعرض للدهس.
وق ـ ـ ـ ــال مـ ــوقـ ــع س ـب ــوت ـن ـي ــك،
أمـ ـ ــس ،إن الـ ـط ــري ــق ي ـظ ـهــر فــي
الفيديو ،الذي انتشر على مواقع
ً
التواصل ،مكتسيا بالصراصير
س ـ ـ ـ ـ ـ ــوداء ال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــون ،ح ـ ـيـ ــث ب ـقــي
معظمها دون حركة بعد دهسه،
ً
فيما ال يزال بعضها حيا.

أحمد غلوم محمد حسين

 83عاما ،شيع ،الرجال :حسينية عاشور ،بنيد القار ،النساء :بيان،
ق ،1ج ،1م ،40ت96966060 :

نسيمة برغش المطيري

أرملة عبدالمحسن حمد راشد المال
 77عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة ،ت99644722 ،99685222 :

ناصر عبدالنبي محمد بن نخي

 60عاما ،شيع ،الرجال :مسجد أبوالفضل العباس ،صباح السالم ،ق،1
ش ،135النساء ،دار معرفي ،الدسمة ،ق ،1ش ،10م ،1ت90049002 :
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طالب عبدالله ناصر الكهيلي

 67عاما ،شيع ،الرجال :القادسية ،ق ،9ش ،91م ،4النساء :القرين،
ق ،3ش ،6م ،25ت،66027147 ،97664569 ،99050998 ،55660217 :
97890799

أسامة سعيد محمود بوعركي

 51عاما ،شيع ،الرجال ،العزاء في المقبرة ،النساء ،الرميثية ،ق ،1ش
الشافعي  ،13م ،1ت94900949 ،99097979 :

شريفة عبدالحسين بهروز حسين

هضبة التبت خطيرة على العالم!
اكتشف علماء أكـثــر مــن  900نــوع لم
يسبق لها مثيل من الميكروبات تعيش
داخ ـ ــل األنـ ـه ــار ال ـج ـل ـيــديــة ع ـلــى هضبة
التبت.
وأوضح تحليل جينومات الميكروبات
أن بعضها لديه القدرة على إنتاج أوبئة
جديدة ،إذا أدى الذوبان السريع الناجم
ع ــن تـغـيــر ال ـم ـنــاخ إل ــى «ت ـحــريــرهــا» من
سجنها الجليدي.
وف ــي دراسـ ــة ج ــدي ــدة ،ن ـشــرت ف ــي 27
يونيو بمجلة ،Nature Biotechnology
ونـقـلـهــا مــوقــع روس ـيــا ال ـي ــوم ،أم ــس ،أن
باحثين من األكاديمية الصينية للعلوم
ً
ً
أخذوا عينات جليدية من  21نهرا جليديا
على هضبة التبت ،وهــي منطقة عالية
االرتفاع في آسيا ،تقع بين سلسلة جبال
الهيمااليا بالجنوب وصحراء تاكالمكان
بالشمال.
ث ــم ق ـ ــام ال ـف ــري ــق ب ـس ـل ـس ـلــة ال ـح ـمــض
النووي للكائنات المجهرية المحبوسة
داخ ــل الـجـلـيــد ،وإن ـش ــاء قــاعــدة بـيــانــات
ضخمة من جينومات الميكروبات التي
أطـلـقــوا عليها كـتــالــوج جـيـنــوم األنـهــار
الجليدية التبتية ( ،)TG2Gووجــد 968
ً
ً
ً
نــوعــا ميكروبيا مجمدا داخ ــل الجليد،
ً
م ـع ـظ ـم ـهــا م ــن ال ـب ـك ـت ـي ــري ــا ،ل ـك ــن أي ـض ــا
الطحالب والعتائق والفطريات بنسبة
 98في المئة من هذه األنواع كانت جديدة
ً
تماما على العلم.
وقال الباحثون إن هذا المستوى من
ً
التنوع الميكروبي لم يكن متوقعا ،بسبب
ال ـت ـحــديــات ال ـمــرت ـب ـطــة بــال ـع ـيــش داخ ــل

يومية سياسية مستقلة

نوير عودة محمد العدواني

زوجة صالح مرزوق الرويس العدواني
 78عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة ،ت99421042 ،97440878 :

نهية مهنا رجا العازمي

أرملة علي مصبح سلمان الشبو
 63عاما ،شيعت ،الــرجــال :سلوى ،ق ،6ش المتنبي ،م ،20النساء:
سلوى ،ق ،6ش ،5م ،31ت97311709 ،90078933 :

منيرة فهد نهار عبدالله الخالدي

 12عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العشاء ،مقبرة الجهراء ،الجهراء،
العيون ،ق ،4م ،401األزرق  ،27ت55693939 ،99049575 ،97800999 :

زينب عبدالله أحمد

أرملة إبراهيم عبدالله أحمد النجار
 89عاما ،شيعت ،الرجال :العزاء في المقبرة ،النساء :السرة ،ق،4
ش ،6م ،41ت99396936 ،99082377 :

فوزية عبدالله حمد الدوسري

 69عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العشاء ،بمقبرة صبحان ،العزاء
في المقبرة ،ت50555166 ،55083636 :

مواعيد الصالة

األنهار الجليدية ،وكتب معدو الدراسة:
«رغـ ــم ال ـظ ــروف الـبـيـئـيــة ال ـقــاس ـيــة ،مثل
درجات الحرارة المنخفضة ،والمستويات
العالية من اإلشعاع الشمسي ،ودورات
التجميد والــذوبــان الــدوريــة ،والحد من

المغذيات ،فإن أسطح األنهار الجليدية
تدعم مجموعة متنوعة من الحياة».
و ي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدو أن ا لـ ـ ـب ـ ــا حـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــن لـ ـيـ ـس ــوا
متأكدين بالضبط مــن عمر بعض هذه
الميكروبات ،وأظـهــرت دراس ــات سابقة

أن ـ ــه م ــن ال ـم ـم ـكــن إحـ ـي ــاء ال ـم ـي ـك ــروب ــات
التي حبست في الجليد مــدة تصل إلى
 10000عام.
وكـ ـت ــب الـ ـمـ ـع ــدون أن «ال ـم ـي ـك ــروب ــات
المسببة لألمراض المحبوسة في الجليد

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

 74عاما ،شيعت ،الرجال :حسينية الصفار ،الدعية ،العزاء ابتداء من
أمس ،النساء :صباح السالم ،ق ،7ش األول ،ج ،12م ،14ت60466660 :

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

يمكن أن تؤدي إلى أوبئة محلية وحتى
أوبئة» إذا تم إطالقها في البيئة.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:18

العظمى 45

الشروق

04:53

الصغرى 30

الظهر

11:52

ً
أعلى مد  03:38صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:26

 01:24م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:51

ً
أدنى جزر  08:20صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:23

 08:59م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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 :

