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« »A Quiet Place Part IIينطلق
ً
 28الجاري بدال من سبتمبر ص ١٧

األمير :فلسطين قضيتنا األولى

محليات

«نرحب باتفاق وقف إطالق النار وأعمال العنف في القدس والعدوان اإلسرائيلي على غزة»
ً
«مع الفلسطينيين حتى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للشرعية الدولية»
عباس :نعتز بجهود الكويت ومواقفها التاريخية المناصرة لحقنا العادل

هنية :بالغ الشكر والتقدير على المواقف الكويتية الداعمة لنا في مختلف المحافل

أكد سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد أن القضية الفلسطينية
ً
كــانــت ومــازالــت قضية دول ــة الكويت األول ــى ،مـشــددا سـمــوه على
وقوف الكويت إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق إلقامة دولته
ً
المستقلة وعاصمتها الـقــدس الشرقية ،وفـقــا ل ـقــرارات الشرعية
الدولية ومبادرة السالم العربية.
وأعــرب سموه ،خــال اتصال مع الرئيس الفلسطيني محمود
عباس أمــس ،عــن ترحيبه باالتفاق الــذي تــم التوصل إليه لوقف
إطــاق النار وأعمال العنف في مدينة القدس والعدوان 02

٠٣
باسل الصباح :توفير
الدعم للطلبة المبتعثين
ومرضى العالج بالخارج

محليات

الناصر :الصمت األممي لن يوقف جرائم إسرائيل
ف ــي كـلـمـتــه خـ ــال ال ـج ـل ـســة ال ـخ ــاص ــة الـتــي
ُع ِقدت على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم
المتحدة للدورة الـ  75في نيويورك ،لمناقشة
األحداث في األراضي الفلسطينية المحتلة ،أكد

٠٣

وزيــر الخارجية وزيــر الــدولــة لـشــؤون مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ د .أح ـم ــد ال ـن ــاص ــر أن سلطة
االح ـتــال اإلســرائـيـلــي لــن تـتــوقــف عــن ارتـكــاب
ً
جرائمها مادام مجلس األمن صامتا٠٢ .

محمود عباس

جلسة االستجوابات ...تطير

إسماعيل هنية

ُ
الحكومة لن تحضرها اليوم وسترفع قبل افتتاحها ...واألنظار على الجلسة العادية
• تنظيم جيد لـ «التكميلية» وحضور ضعيف • الرومي :الناخبون متمسكون بالديمقراطية

محليات

٠٣

• العلي :القيادة حرصت • باسل الصباح :العملية
االنتخابية سارت بشكل
على خروج االستحقاق
بصورة تناسب مكانة الكويت ممتاز ومنظم
●

«االئتمان»:
تأجيل أقساط
 63118مقترضًا

«الطيران المدني» :ال حجر
صحيًا للمواطنين القادمين
المحصنين ضد «كورونا»

محيي عامر ومحمد الشرهان وفهد تركي

مسك وعنبر

وس ــط تــرج ـي ـحــات ب ـع ــدم ان ـع ـق ــاد جـلـســة مـجـلــس األم ـ ــة ال ـيــوم
المخصصة لمناقشة  3اس ـت ـجــوابــات ب ـنــاء عـلــى طـلــب قــدمــه 12
ً
نائبا ،إذ أفادت مصادر نيابية بأن الحكومة لن تحضرها ،ينتظر
غد ،والتي
األعضاء تسلم جدول أعمال الجلسة العادية المقررة بعد ٍ
ستكون على موعد (في حال انعقادها) مع تأدية نائب جديد اليمين
ً
الدستورية ،بعد أن عاشت الدائرة االنتخابية الخامسة ،أمس ،عرسا
ً
ديمقراطيا الختياره مكان العضو المبطلة عضويته من المحكمة
الدستورية د .بدر الداهوم.
ولــم تكن فرحة الـعــرس كاملة ،إذ شهدت االنتخابات 02

١٩
العلي خالل تفقده إحدى لجان االنتخابات أمس (تصوير عوض التعمري)

الملحم لـ ةديرجلا :.عهد جديد للموافقات
على الوظائف الواجبة التسجيل في الشركات

ً
• اعتبارا من أكتوبر ...ال موافقات دون اجتياز برنامج المؤهالت المهنية
ً
ّ
• تشمل  17منصبا أبرزها المخاطر ومديرو المحافظ والصناديق وصناع السوق
• أنشطة األسواق المالية عالية الحساسية ونحرص على تطويرها وحمايتها
ّ
• على القيادات المرخصة الحالية والمستقبلية تأهيل نفسها والتسلح بالعلم
«الحركات اإلسالمية السنية والشيعية في الكويت
(2019 – 1981م)» للدكتور علي الزميع ()18-1
المالمح االجتماعية والثقافية
والسياسية للمجتمع الكويتي ()1

08

• تفتح الباب أمام مخاطر عمليات غسل األموال
• أميركا تدرس إخضاعها للضريبة
مــع تــزايــد ال ــدع ــوات لــاسـتـثـمــار فــي األص ــول
االفتراضية أو ما يسمى بالعمالت االفتراضية،
ال ـتــي أشـهـ َّـرهــا «ب ـت ـكــويــن» ،و«إي ـث ــري ــوم» ،و«دوغ
كــويــن» ،حــذر بنك الكويت الـمــركــزي مــن مخاطر
ً
التعامل أو االستثمار في هذه األصــول ،معتبرا
ذلك مجازفة خطيرة.
وقــال البنك ،في بيان ،إن االستثمار في هذه
األص ـ ــول لــه مـخــاطــر مــرتـفـعــة وعــواقــب 02

ُ
لبنان« :تعادل» بين عون والحريري
ومبارزة جديدة عنوانها «الحوار»
●

• من اإليجابية إلى التراجع ...تزايد النزاعات
الطائفية والمذهبية ونمو مظاهر التطرف
ُ ً
تراجعا
• حقبة ما بعد الثمانينيات شهدت
ً َ
وأنماط مجـتـمـعـــية سلبية
قيم
ٍ
كبيرا ًنحو ٍ
وبروزا وهيمنة لـ «الروابط والهويات الضيقة»

13

«المركزي» :تداول األصول
االفتراضية مجازفة خطيرة

بيروت -منير الربيع

ن ـج ــح رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
اللبناني نبيه بري في تجاوز أزمة
كبرى ،خالل جلسة مجلس النواب
ال ـ ـتـ ــي ع ـ ـقـ ــدت أم ـ ـ ــس وخ ـص ـص ــت
لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية
مـيـشــال ع ــون ،ح ــول أزم ــة تشكيل
ال ـح ـك ــوم ــة ،والـ ـت ــي ق ـ ــال ف ـي ـهــا إن
الــرئـيــس المكلف سـعــد الـحــريــري
عاجز عن إنجاز هذا األمر.
وم ـ ــن ال ـ ــواض ـ ــح أن ع ـ ــون فـشــل
فــي ال ــوص ــول إل ــى الـنـتـيـجــة ،التي
يريدها من رسالته ،فهو لم يتمكن

من إحــراج الـنــواب باتخاذ موقف
م ــن تـكـلـيــف ال ـح ــري ــري أو ال ـغــرق
في تفسير الدستور بشأن قواعد
التكليف.
ول ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـ ـ ــؤت رس ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــة رئ ـ ـيـ ــس
ً
ال ـج ـم ـهــوريــة ،ال ـتــي كــانــت هــروبــا
ً
إلــى األمــام ،ثمارها ،وحاليا يفكر
عون في  3مسارات للتحرك؛ األول
ي ـن ــص ع ـل ــى إبـ ـق ــاء أزمـ ـ ــة تـشـكـيــل
الـ ـحـ ـك ــوم ــة داخـ ـ ـ ــل الـ ـم ــؤسـ ـس ــات،
ً
وتـحــديــدا البرلمان ،والثاني شن
حملة سياسية لتحميل الحريري
مسؤولية التعطيل ،وأ م ــا الثالث
ّ
فهو ال ــرد على دعــم بـ ّـري 02

الصايغ 50 :فيلمًا تتنافس
على جوائز مهرجان
الكويت للسينما الجديدة

دوليات

21

العراقّ :اغتياالت...
وسباق مبكر على خالفة
الكاظمي

رياضة

٢٢
األزرق يواجه ماليزيا
في «ذا سيفينز» بدبي
اليوم

ةديرجلا

•
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ً
الناصر :إسرائيل لن توقف جرائمها ما دام مجلس األمن صامتا
• ألقى كلمة الكويت خالل جلسة الدورة الـ  75للجمعية العامة لألمم المتحدة
• الممارسات اإلسرائيلية تتطلب تفعيل اآلليات الدولية لضمان مساءلة سلطة االحتالل ومحاسبتها
الجرائم
الشنيعة التي
ترتكبها قوات
االحتالل انتهاك
صارخ للقانون
الدولي وحقوق
اإلنسان

قال وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس
الـ ـ ــوزراء الـشـيــخ د .أح ـمــد ال ـنــاصــر ،إن اســرائـيــل
السلطة القائمة باالحتالل لن تتوقف عن ارتكاب
جــرائـمـهــا واع ـت ــداءات ـه ــا بـحــق الـمــدنـيـيــن الـعــزل
وسياساتها االستيطانية طالما بقي مجلس
األمــن صامتا ،مشددا على أن غياب المحاسبة
واإلفالت من العقاب في أي مكان وزمان سيؤدي
إلــى اسـتـمــرار ارت ـكــاب الـمــزيــد مــن الـجــرائــم وهو
األم ــر ذات ــه ينطبق على مــا يـحــدث فــي األراض ــي
الفلسطينية المحتلة ا لـتــي يعاني شعبها من
جرائم يومية.
جــاء ذلــك فــي كلمة ألـقــاهــا الـنــاصــر ،الخميس
الماضي ،خالل الجلسة الخاصة التي عقدت على
هــامــش أعـمــال الجمعية العامة لــأمــم المتحدة
للدورة الـ  75في مدينة نيويورك لمناقشة األحداث
الجارية في األراضي الفلسطينية المحتلة والتي
عقدت تحت البند ( 37الحالة في الشرق األوسط)
والبند ( 38القضية الفلسطينية).
وأض ــاف وزي ــر الـخــارجـيــة ،فــي كلمته ،أن تلك
الممارسات اإلسرائيلية باتت تتطلب منا أكثر من
أي وقت مضى تفعيل اآلليات الدولية والسياسية
وال ـقــانــون ـيــة لـضـمــان م ـســاء لــة سـلـطــة االح ـتــال
ومحاسبتها على استمرار انتهاكاتها لحقوق
الشعب الفلسطيني المصانة بموجب القوانين
ال ــدول ـيــة وات ـفــاق ـيــة جـنـيــف الــراب ـعــة ل ـعــام 1949
لــو قــف عمليات القتل ا لـتــي تستهدف المدنيين
و هــدم المباني وتدمير الممتلكات واالستيالء
عـلـيـهــا والـتـهـجـيــر ال ـق ـســري نــاهـيــك ع ــن تشديد
الحصار المفروض على غزة منذ حوالي  14عاما
واالعتداءات المتكررة على األماكن المقدسة.
وأعــرب الناصر عن امتنانه وتقديره لرئيس
الـ ــدورة الـخــامـســة والـسـبـعـيــن للجمعية العامة
فولكان بوزكير على جميع الجهود التي بذلها من
أجل اإلعداد والتحضير لعقد هذه الجلسة الهامة
والـتــي ج ــاء ت بطلب مــن المجموعتين العربية
واإلسالمية في ضوء أعمال العنف واالعتداء ات
ا لـتــي تشهدها األرا ضـ ــي الفلسطينية المحتلة
بما في ذلك القدس الشرقية ،مؤكدا دعم وتأييد
الكويت لبيانات المجموعة العربية واإلسالمية
وحركة عدم االنحياز في هذه الجلسة كما أشكر
األمين العام على مداخلته.

التزام ثابت
ومبدئي للكويت إحالل السالم
في الدفاع عن
وتابع :يصادف هذا الشهر الذكرى الـ 58على
انضمام الكويت إلى األمــم المتحدة ففي الوقت
حق الشعب
الذي تجدد فيه بالدي التزامها بمقاصد ومبادئ
الفلسطيني
ميثاق األمــم المتحدة والعمل على دعــم جميع
الـجـهــود إلح ــال ال ـســام ،حــرصــت الـكــويــت على
ونثمن صموده
التواجد معكم اليوم لتجديد دعمها والتزامها
ونضاله
ال ـثــابــت وال ـم ـبــدئــي ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن ح ــق الشعب
الفلسطيني في تقرير مصيره ونحييه هنا ومن
لنيل حقوقه
على هذا المنبر على صموده ونضاله لنيل كافة
حقوقه السياسية المشروعة.
المشروعة

الترحيب بوقف إطالق النار في غزة
أع ــرب ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة،
فــي بـيــان لـهــا ،أمــس األول ،عن
ترحيب الكويت باالتفاق الذي
تم التوصل إليه لوقف إطالق
النار في غزة.
وأش ــادت ال ــوزارة بالجهود
العربية والدولية المتواصلة
الـتــي ق ــادت للتوصل إل ــى هــذا
االتفاق ،مستذكرة بالتقدير في
هذا الصدد جهود مصر.
وأك ـ ـ ـ ــدت أن االت ـ ـف ـ ــاق الـ ــذي
تــم الـتــوصــل إل ـيــه ُي ـعــد خطوة
فــي طــريــق حقن دم ــاء األشـقــاء
الفلسطينيين ،وإنـهــاء العنف
الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـتـ ـحـ ـم ــل م ـس ــؤول ـي ـت ــه

الناصر يلقي كلمة الكويت في الدورة الـ 75للجمعية العامة لألمم المتحدة

إلى االستيالء على منازل وممتلكات المواطنين
الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة
وعلى وجه الخصوص في حي الشيخ جراح في
محاولة لتفريغ المدينة المقدسة مــن سكانها
وتهجير أهلها ومن ثم تهويدها.

وزاد :عـنــدمــا ارتـضـيـنــا جميعا مـيـثــاق األمــم
المتحدة ا ل ــذي أنشئت بمقتضاه منظمة األ مــم
الـمـتـحــدة تـعــاهــدنــا جـمـيـعــا أن نـجـنــب األج ـيــال
ال ـم ـق ـب ـلــة وي ـ ــات الـ ـح ــرب وأن ن ـح ـتــرم ال ـح ـقــوق
األساسية لالنسان وكرامة الفرد وتحقيق العدالة
وحفظ السلم واألمــن الدوليين ،مستطردا :هذه
هي الوعود التي قطعناها جميعا على أنفسنا
لــدى انضمامنا لهذه المنظمة الــدولـيــة إال أننا
نجتمع الـيــوم فــي جلسة خــاصــة تحت البندين
الحالة في الشرق األوسط والقضية الفلسطينية
وســط قلق كبير ينتاب المجتمع الــدولــي جــراء
الـتـصـعـيــد الـخـطـيــر ف ــي األراض ـ ــي الفلسطينية
المحتلة بما فــي ذلــك الـقــدس الشرقية المتمثل
بــال ـعــدوان اإلســرائـيـلــي الـغــاشــم ال ــذي يستهدف
حياة ومقدسات وممتلكات الشعب الفلسطيني.

القضية األولى
وأوضح أن الجميع يدرك أن القضية الفلسطينية
ه ــي الـقـضـيــة ال ـمــركــزيــة األول ـ ــى لــأمـتـيــن الـعــربـيــة
واإلسالمية وتبقى مدينة القدس الشرقية عاصمة
دول ـ ــة ف ـل ـس ـط ـيــن وجـ ـ ـ ــزءا ال ي ـت ـج ــزأ مـ ــن األراض ـ ــي
الفلسطينية المحتلة عام  1967كما يبقى المسجد
األقصى أولــى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين
ذا أهمية كبرى ومكانة خاصة لدى المسلمين حول
العالم.
وأردف الـنــاصــر :إذا مــا أردن ــا ال ـيــوم الـبـحــث عن
السبب الرئيسي لما آلــت إلـيــه األم ــور مــن تصعيد
خطير في األراضــي الفلسطينية مؤخرا فال بد لنا
أن نؤكد أنه جاء نتيجة ألطول فترة احتالل عسكري
في العالم المعاصر ،وسعي إسرائيل السلطة القائمة
ب ــاالح ـت ــال إلـ ــى تــأج ـيــج ال ـت ــوت ــر ع ـبــر سـيــاســاتـهــا
العدوانية في القدس الشريف أثناء شهر رمضان
المبارك ومن ثم محاوالتها لتغيير الحقائق والظهور
في صورة الضحية بدال من الجاني.

جرائم شنيعة
وقـ ـ ـ ــال إن م ـ ــا نـ ـشـ ـه ــده م ـ ــن ج ـ ــرائ ـ ــم ش ـن ـي ـعــة
ترتكبها قــوات االحـتــال اإلسرائيلي إلــى جانب
ال ـم ـس ـتــوط ـن ـيــن غ ـي ــر ال ـشــرع ـي ـيــن ب ـح ــق الـشـعــب
الفلسطيني األعـ ــزل واالس ـت ـيــاء عـلــى منازلهم
وممتلكاتهم واالعتداء عليهم أمام مرأى المجتمع
الدولي ما هو إال ممارسات تؤكد تكريس إسرائيل
الـسـلـطــة الـقــائـمــة بــاالح ـتــال لـسـيــاســة االحـتــال
والفصل العنصري وتتنافى مع مقاصد ومبادئ
الميثاق وتنتهك انتهاكا صارخا القانون الدولي
وحقوق اإلنسان.
وأكـ ــد أن ال ـكــويــت تــديــن بــأشــد ال ـع ـب ــارات كل
الـسـيــاســات وال ـجــرائــم ال ـتــي تــرتـكـبـهــا إســرائـيــل
الـسـلـطــة الـقــائـمــة بــاالح ـتــال فــي مــديـنــة الـقــدس
وسائر األراض ــي الفلسطينية المحتلة وجميع
المخططات االستيطانية اإلسرائيلية التي تهدف

فلسطين
القضية
المركزية األولى
لألمتين العربية
تغيير الحقائق
واإلسالمية
وأش ــار إل ــى أن الـكــويــت تــرفــض تـلــك الـمـحــاوالت
وتبقى القدس
اليائسة من سلطات االحتالل اإلسرائيلي في تغيير
الشرقية
الحقائق على األرض ،وتؤكد على خطورة المساس
بالمحددات القانونية التي تم التوصل إليها عبر
عاصمتها

السنوات الماضية بما في ذلك صدور أكثر من 700

المالكي :موقف الكويت تجاه القضية الفلسطينية مشرف
المبعوث األميركي يشيد بدورها في إعادة األمن واالستقرار باليمن
التقى وزيــر الخارجية وزيــر الدولة
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د .أحمد
ال ـنــاصــر ف ــي مــديـنــة ن ـيــويــورك رئـيــس
ال ـ ــدورة ال ـ ــ 75للجمعية ال ـعــامــة لــأمــم
المتحدة فولكان بوزكير.
واستعرض اللقاء العالقات الوثيقة
ال ـت ــي ت ــرب ــط ال ـك ــوي ــت بـمـنـظـمــة األم ــم
ال ـم ـت ـح ــدة ووكـ ــاالت ـ ـهـ ــا الـمـتـخـصـصــة
وال ـت ـن ـس ـي ــق ح ـ ـيـ ــال أع ـ ـمـ ــال ال ـج ـل ـســة
الـ ـخ ــاص ــة ل ـل ـج ـم ـع ـيــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــم
المتحدة المعنية بــاألحــداث الجارية
ف ــي األراض ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة الـمـحـتـلــة
تحت َ
بندي الحالة في الشرق األوسط
والقضية الفلسطينية.
كما التقى الناصر وزيــر الخارجية
والـ ـمـ ـغـ ـت ــربـ ـي ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ري ـ ــاض
المالكي ،حيث بحثا تطورات الوضع
الـ ــراهـ ــن فـ ــي األراض ـ ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة

المحتلة وسبل تعزيز العمل المشترك
وحشد الجهود الدولية لوقف التصعيد
الخطير الذي تشهده األراضي المحتلة،
إضافة إلــى التنسيق والتشاور حيال
أعمال الجلسة الخاصة للجمعية العامة
لــأمــم الـمـتـحــدة المعنية بــالـحــالــة في
الشرق األوسط والقضية الفلسطينية.
وث ـ ـمـ ــن الـ ـم ــالـ ـك ــي مـ ــوقـ ــف ال ـك ــوي ــت
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــرف تـ ـ ـج ـ ــاه فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـي ــن ق ـ ـيـ ــادة
ً
وش ـع ـبــا ،م ـس ـتــذكــرا ال ـ ــدور الـتــاريـخــي
والـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــوري ال ـ ـ ـ ــذي ت ــولـ ـي ــه ال ـك ــوي ــت
تـ ـج ــاه ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ورفـ ــع
ال ـم ـع ــان ــاة ع ــن ال ـش ـع ــب الـفـلـسـطـيـنــي.
والتقى الناصر نائب رئيس الوزراء
وزيـ ـ ــر ال ـ ـشـ ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة وش ـ ــؤون
ال ـم ـغ ـت ــرب ـي ــن فـ ــي ال ـم ـم ـل ـك ــة األردن ـ ـيـ ــة
الهاشمية أيـمــن الـصـفــدي .وت ــم خــال
الـلـقــاء اسـتـعــراض الـعــاقــات الثنائية

األمير :فلسطين قضيتنا...

ً
اإلسرائيلي على قطاع غزة ،مجددا تأكيد الدعم الثابت والالمحدود
للقضية الفلسلطينية العادلة التي تعد من أهم ركائز السياسة
الكويتية والعربية واإلسالمية.
وفــي اتصال مماثل تلقاه سموه من رئيس المكتب السياسي
لحركة حماس إسماعيل هنية ،أكد أن لتلك القضية مكانة مركزية
ً
ف ــي عــالـمـنــا ال ـعــربــي واإلسـ ــامـ ــي ،م ـعــربــا ع ــن تـمـنـيــاتــه للشعب
الفلسطيني الشقيق باألمن والسالم والعزة والنصر.
من جانبه ،أعرب عباس عن بالغ شكره وتقديره لجهود الكويت،
ً
قيادة وشعبا ،التي تجسدت من خالل مواقفها التاريخية الراسخة
وال ـم ـســانــدة للقضية فــي جـمـيــع الـمـحــافــل الـعــربـيــة واإلســام ـيــة
ً
والدولية ،معربا عن اعـتــزازه الكبير بمختلف الجهود الرسمية
والشعبية لدولة الكويت ومناصرتها للحق الفلسطيني العادل.
بدوره ،عبر هنية عن شكره وتقديره للمواقف الكويتية الراسخة
وا لــدا عـمــة للقضية ،و مـنــا صــرة الشعب الفلسطيني فــي مختلف
المحافل الرسمية والشعبية ،ودعم الكويت لكل الجهود الدولية
الستئناف عملية السالم في الشرق األوسط ،وضمان التزام سلطات
ً
االحتالل اإلسرائيلي بها ،متمنيا لصاحب السمو موفور الصحة
ودوام العافية ،ولدولة الكويت وشعبها كل التقدم واالزدهــار في
ظل القيادة الحكيمة لسموه.

جلسة االستجوابات...
التكميلية ،التي أجريت وسط إجــراء ات صحية احترازية مشددة
ً
ً
ً
ً
ً
حفاظا على سالمة الناخبين ،إقباال ضعيفا جــدا ،خصوصا في
الفترة الصباحية ،وعلى عكس حرارة الطقس الساخنة أمس ،جاءت
أجواء المشاركة باردة.
مــن جهته ،أكــد نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الـعــدل وزيــر
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي أن حرص الناخبين

المتينة التي تربط البلدين الشقيقين
وسبل تعزيزها والتنسيق حيال أعمال
الجلسة الخاصة للجمعية العامة لألمم
الـمـتـحــدة لمناقشة األحـ ــداث الـجــاريــة
ف ــي األراض ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة الـمـحـتـلــة
تحت َ
بندي الحالة في الشرق األوسط
والقضية الفلسطينية.

استقرار اليمن
وال ـت ـقــى وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ،مبعوث
الــواليــات المتحدة األميركية الخاص
إل ــى الـيـمــن تـيــم لـيـنــدركـنــغ ،ال ــذي قــدم
ً
شرحا عن آخر المستجدات والتطورات
الحاصلة في اليمن ،مشيدا بما تقدمه
ال ـكــويــت ع ـلــى الـصـعـيــديــن الـسـيــاســي
واإلن ـســانــي إلع ــادة األم ــن واالسـتـقــرار
في اليمن.

من جانبه ،جدد الناصر التأكيد على
موقف الكويت الثابت والمبدئي حيال
بذل كل الجهود إلعادة األمن واالستقرار
إلى ربوع اليمن الشقيق ،مؤكدا أهمية
تنفيذ المبادرة السعودية للسالم في
اليمن والـتــوصــل إلــى حــل سلمي وفق
مرجعيات قــرار مجلس األمــن الــدولــي
 2216وا ل ـم ـبــادرة الخليجية وآليتها
التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني
اليمني الشامل.
كما شدد على أهمية دور الواليات
ً
المتحدة في الملف اليمني ،مؤكدا دعم
الكويت لجميع الجهود التي يقوم بها
المبعوث الخاص في هذا اإلطار.
والـ ـتـ ـق ــى وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وزيـ ــر
خــارجـيــة الـجـمـهــوريــة الـتــركـيــة مــولــود
ت ـ ـشـ ــاوش أوغ ـ ـل ـ ــو ،ووزي ـ ـ ـ ــر خ ــارج ـي ــة
جمهورية باكستان اإلسالمية مخدوم

على المشاركة في هذا الطقس وفي ظل الجائحة «يدل على تمسكهم
ً
بالحياة الديمقراطية والدستور الكويتي» ،مشيرا إلــى أن هناك
ً
التزاما بالتباعد ،ولبس الكمامات ،وبكامل اإلجراءات االحترازية
التي أقرتها السلطات الصحية لمواجهة فيروس كورونا.
ب ــدوره ،أكــد وزيــر الداخلية الشيخ ثامر العلي حــرص القيادة
السياسية على خروج االنتخابات التكميلية البرلمانية بصورة
ً
ً
ً
ت ـنــاســب مـكــانــة دولـ ــة ال ـكــويــت إقـلـيـمـيــا ودولـ ـي ــا ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
االنتخابات تجسيد فريد للتواصل اإليجابي بين القيادة والشعب
ومثال حي على المشاركة الفاعلة للمواطنين في صياغة حاضره
واستكمال مالمح مستقبله.
وخالل تفقده سير عملية االقتراع في لجنة مدرسة عاتكة بنت
عبدالمطلب بمنطقة جابر العلي ،المخصصة للمصابين بالفيروس،
أكــد وزيــر الصحة الشيخ د .باسل الصباح أن االنتخابات تسير
ً
بشكل ممتاز ومنظم ،الفتا إلــى أنها «جــزء من ديمقراطيتنا في
الكويت التي نعتز ونفتخر بها».
أمــا مستشار اللجنة األصلية فــي روضــة بــن حيان بمحافظة
ً
األحمدي حمد المديرس ،فأكد أن الفترة الصباحية شهدت إقباال
ً
ضعيفا من الناخبين السيما النساء.
٠٦

«المركزي» :تداول األصول...

ً
سلبية مختلفة عـلــى ا لـمـتـعــا مـلـيــن ،ن ـظــرا لطبيعتها وا لـتــذ بــذب
الحاد في أسعارها ،إضافة إلى عدم خضوعها ألي جهة رقابية أو
تنظيمية في الكويت ،مما ّ
يعرض المضاربين فيها لخسائر كبيرة،
ً
فضال عن احتمالية ّ
تعرضهم لعمليات االحتيال ،وبالتالي فإن
ً
التداول فيها يعد مجازفة خطيرة من األفراد خصوصا.
وأضـ ــاف أن الـتـعــامــل بــأصــول افـتــراضـيــة ي ـصــدرهــا أشـخــاص
مجهولو الهوية ،ويتم تبادلها بأسماء مستعارة وغير حقيقية،
يفتح الباب على مصراعيه أمام مخاطر االستخدام غير القانوني،
والـمـعــامــات غـيــر الـمـشــروعــة ،وعـمـلـيــات غـســل األمـ ــوال؛ ألن هــذه

شاه محمود قريشي ،ووزيرة الخارجية
اإلندونيسية ريتنو مارسودي ،ووزير
خارجية جمهورية المالديف الصديقة
عبدالله شاهد.
وت ـطــرقــت ال ـل ـق ــاءات إل ــى ال ـعــاقــات
الثنائية الوثيقة ا لـتــي تــر بــط الكويت
مع بالدهم وسبل تعزيزها والتنسيق
حيال أعمال الجلسة الخاصة للجمعية
ال ـع ــام ــة ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة ف ــي دورت ـه ــا
ال ـ ـ ـ  75ل ـم ـنــاق ـشــة األح ـ ـ ـ ــداث ال ـج ــاري ــة
ف ــي األراض ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة الـمـحـتـلــة
تحت بند الـحــالــة فــي الـشــرق األوســط
وال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وذل ـ ـ ــك فــي
إط ـ ــار ح ـشــد ال ـج ـه ــود ال ــدول ـي ــة لــوقــف
التصعيد الخطير الذي تشهده األراضي
الفلسطينية المحتلة ووقف إطالق النار
و ضـمــان سالمة الفلسطينيين وحقن
دمائهم وحفظ حقوقهم المشروعة.

األصــول ال تخضع لسلطة مركزية ،إضافة إلى مخاطر الهجمات
واالختراقات اإللكترونية ،والهدر الكبير في الطاقة نتيجة عمليات
التعدين ،مما يضيف إلى مخاطرها المالية مخاطر بيئية.
على صعيد متصل ،أعلنت وزارة الخزانة األميركية نيتها اتخاذ
الـمــزيــد مــن الـخـطــوات إلح ـكــام الـسـيـطــرة عـلــى تـعــامــات العمالت
المشفرة ،من بينها إلزام كل من يقوم بتحويل ما تتجاوز قيمته
عشرة آالف دوالر من العمالت الرقمية بـضــرورة إدراجـهــا ضمن
التعامالت الخاضعة للضريبة.
وخـلـصــت دراسـ ــة حــديـثــة أعــدت ـهــا شــركــة إلـيـبـتـيــك لتحليالت
سلسلة الكتل ،أن نحو  4.5%من إجمالي تعدين «بتكوين» يجري
في إيــران ،مما يدر عليها مئات الماليين من ال ــدوالرات في شكل
عمالت مشفرة ،يمكن استخدامها لتمويل الواردات وتخفيف أثر
العقوبات المفروضة عليها.
وتفيد األرقام بأن إنتاج طهران من «بتكوين» يعادل إيرادات بنحو
ً
مليار دوالر سنويا ،عند مستويات االستخراج الحالية.
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لبنانُ :
«تعادل» بين عون والحريري...

للحريري في المجلس وتجنب التصويت على تفسير الدستور
بخصوص التكليف ،بالدعوة إلــى طــاولــة حــوار تناقش كــل هذه
الملفات.
وك ــان رئ ـيــس ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر ج ـب ــران بــاسـيــل ط ـلــب ،في
كلمته خالل الجلسة ،الذهاب إلى حــوار يبحث تشكيل الحكومة
واإلصالحات االقتصادية وتعديل النظام السياسي.
يذكر أن بري كان يفكر في مبادرة للدعوة إلى حوار كهذا ،وقد
عـمــل فــي الـســاعــات الـمــاضـيــة عـلــى تـحــديــد ج ــدول أع ـمــال لجلسة
يحضرها رؤساء الكتل النيابية على هامش جلسة البرلمان ،إال
أن الحريري رفض المشاركة ،كما رفض عون وباسيل إعطاء هذه
ً
الورقة إلى بري مجددا.
في المقابل ،تؤكد مصادر الحريري ،الذي قال خالل الجلسة إنه

ُسلطات االحتالل اإلسرائيلية،
إال أن تحقيق سالم واستقرار
دائ ـم ـيــن ف ــي الـمـنـطـقــة يتطلب
ت ـ ـضـ ــافـ ــر الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود الـ ــدول ـ ـيـ ــة
السـتـئـنــاف عملية ال ـســام في
الشرق األوسط ،وضمان التزام
ُسلطات االحتالل اإلسرائيلية
بها ،وصــوال إلــى إقامة الدولة
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة
وعاصمتها ا لـقــدس الشرقية،
وفقا لقرارات الشرعية الدولية
ومبادرة السالم العربية.

قرار من الجمعية العامة منذ القرار رقم  181وكذلك
 86ق ــرارا ص ــادرا مــن مجلس األم ــن مـنــذ عــام 1967
ابتداء من القرار  242والقرارات الهامة األخرى كالقرار
 478و 2334والـتــي تــؤكــد مــن بين جملة أمــور عدم
المساس بالمكانة الخاصة للقدس وإبطال أي إجراء
تجاهها يـهــدف إ لــى التغيير مــن طبيعتها ويجب
على السلطة القائمة باالحتالل احترام التزاماتها
وصونها للممتلكات الخاصة في األرض المحتلة
وال يمكنها مصادرتها كما اعتبرت المستوطنات
اإلسرائيلية باطلة والغية بحسب القانون الدولي.

وقف االعتداءات
وأشـ ـ ـ ــاد ب ــال ـج ـه ــود ال ـع ــرب ـي ــة والـ ــدول ـ ـيـ ــة لــوقــف
االعـتــداء ات اإلسرائيلية ومــا نجم عنها من مأساة
إنسانية فاقمت من األوضاع المعيشية الصعبة التي
يعيشها الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة،
فقد بات لزاما على مجلس األمن الجهاز المسؤول
ع ــن ص ـيــانــة ال ـس ـلــم واألمـ ـ ــن ال ــدول ـي ـي ــن أن يتحمل
مسؤولياته ويــوقــف هــذه االنتهاكات اإلسرائيلية
التي راح ضحيتها أكثر من  256فلسطينيا بما في
ذلك االطفال والنساء ونزوح أكثر من  75ألف شخص
من بينهم  2500شخص دون مأوى.
وأكــد دعــم الكويت للجهود العربية واإلسالمية
والدولية لوقف العدوان اإلسرائيلي وإحياء عملية
السالم والمفاوضات بناء على المرجعيات الدولية
وبما يــؤدي إلــى حصول الشعب الفلسطيني على
كــامــل حقوقه السياسية المشروعة وإقــامــة دولته
المستقلة على أرضــه وعاصمتها القدس الشرقية
وعـلــى ح ــدود الــرابــع مــن يــونـيــو لـعــام  1967ووفـقــا
للشرعية الدولية وقرارات مجلس األمن ذات الصلة
ومبادرة السالم العربية للعام .2002

وزير الخارجية ينعى الدواس:
أدى واجبه اإلنساني بإخالص
نـ ـع ــى وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـي ــخ
د .أحـمــد ال ـنــاصــر ،ورئـيــس
ق ــوة اإلط ـف ــاء ال ـعــام الـفــريــق
خ ـ ـ ــال ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــراد ،أمـ ـ ــس
األول ،وجميع منتسبي قوة
اإلطفاء العام ،من عسكريين
ومدنيين ،المغفور له ،بإذن
الله تعالى ،الرائد عبدالعزيز
الدواس ،ضابط مركز إطفاء
السالمية.
ودعوا في بيان صحافي
إلدارة ا ل ـ ـعـ ــا قـ ــات ا ل ـع ــا م ــة
واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام فـ ـ ــي «اإلطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء»
«الـمــولــى عــز وج ــل لفقيدنا
الرحمة والـمـغـفــرة ،لـقــاء ما
قـ ـ ــام بـ ــه مـ ــن عـ ـم ــل ب ـطــولــي
خ ــارج وق ــت عـمـلــه ،بــإخــاء

ومكافحة حريق منزل بكل
ـان وإخ ـ ـ ـ ــاص فـ ــي أداء
ت ـ ـفـ ـ ٍ
واجبه الوطني واإلنساني،
قبل أن ينتقل إلى جوار ربه،
ونحتسبه ،بإذن الله تعالى،
شهيدا في أداء واجبه».
وأضـ ــاف ال ـب ـيــان« :نـســأل
الله العلي القدير أن يتغمد
الفقيد بواسع رحمته ،وأن
يسكنه فسيح جناته ،ويلهم
أهـلــه وذوي ــه جميل الصبر
ُ
وحسن العزاء( .إنا لله وإنا
إليه راجعون)».

لن يشكل حكومة كما يريدها فريق عون ،أنه ثابت على موقفه ولن
ً
يتراجع ،وأنــه ملتزم بكل كلمة قالها في المجلس ،خصوصا أنه
حمل رئيس الجمهورية مسؤولية تعطيل الدستور والقفز فوقه
وعرقلة الحياة السياسية في البالد.
ً ً
وترى تلك المصادر أن باسيل بداَ ضعيفا جدا في موقفه خالل
ً
الـجـلـســة ،خـصــوصــا أن ــه تـحــدث بـنــفــس ال ـعــودة إل ــى لعبة تقاسم
الحصص والمناصب والمكاسب ،بخالف القوى السياسية األخرى،
ّ
التي بــدا أنها تبحث عن حــل لألزمة التي تعيشها البالد ،وبدت
ً
على قدر من المسؤولية بعيدا من الحسابات الطائفية والمذهبية
والمصلحية ،التي ّ
تحدث بها باسيل.
في المقابل ،اعتبرت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية أن
الحريري أخطأ في حساباته ،حين اتهم عون بتجاوز الدستور،
وسألت« :كيف يريد الحريري أن يشكل حكومة يوقع على مراسيمها
رئيس للجمهورية متهم من قبله بأنه يعطل الدستور ويتجاوزه؟».
ويبدو أن عون سيأخذ هذا الموقف ليبني عليه حملة سياسية
موجهة ضد الحريري ،كما سيقول إنه كان بصدد الدعوة إلى طاولة
حوار ،لكن الحريري رفض المشاركة بذريعة أن رئيس الجمهورية
ً
يمثل طرفا.
ً
ً
و بـعــد ا نـتـهــاء الجلسة ،عقد ر ئـيــس المجلس اجتماعا ثنائيا
مع الحريري وباسيل ،حاول تبريد األجواء بينهما ،والعمل على
تخفيف منسوب التوتر ،ووضــع صيغة يمكن من خاللها إيجاد
نـقــاط وقــواســم مشتركة إلع ــادة تفعيل حــركــة تشكيل الحكومة
ّ
والــوصــول إلــى ح ــل ،إال أن مـصــادر سياسية ب ــارزة تشير إلــى أن
ّ
ً
ً
ما بين الرجلين لم يعد قابال للوصول إلى أي حل ،خصوصا أن
الحريري يتمسك بشرط تشكيل حكومة اختصاصيين ،بينما أعاد
باسيل طرح المحاصصة.

ةديرجلا

•
العدد  / 4738األحد  23مايو 2021م  11 /شوال 1442هـ

local@aljarida●com

3

محليات

الصباح :توفير الدعم للمبتعثين ومرضى العالج بالخارج
باسل
ّ

• شدد لدى تفقده عيادة المسافر بـ «الطب اإلسالمي للتطعيم» على ضرورة استدامة الخدمة
• توافر تخصصات التدريب لألطباء الكويتيين في الجامعات الكندية
عادل سامي

شدد وزير الصحة الشيخ
الدكتور باسل الصباح على
ضرورة استدامة الخدمة
المقدمة في عيادة المسافر،
كما ّ
وجه بتوفير الدعم الالزم
الستمرار خدمة الطلبة
المبتعثين ومرضى العالج
بالخارج.

وزير الصحة
أعرب عن
تقديره
للجهود
المبذولة
وأبدى بعض
المالحظات

الشطي

ّ
تفقد وزيــر الصحة د .باسل
الصباح ،أمس ،عيادة المسافر
بمركز الطب اإلسالمي للتطعيم
بـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح ال ـط ـب ـي ــة
والمخصصة لتطعيم مرضى
ال ـع ــاج ب ــال ـخ ــارج ومــرافـقـيـهــم
وال ـط ـل ـب ــة ال ـم ـب ـت ـع ـث ـيــن ،وذلـ ــك
لــاط ـم ـئ ـنــان ع ـلــى س ـيــر الـعـمــل
فيها.
رافق وزير الصحة في الجولة
وكيل الوزارة د .مصطفى رضا،
ومدير منطقة الصباح الطبية
التخصصية د .أحمد الشطي،
وعدد من قيادات الوزارة.
وأك ــد الـشـطــي ،فــي تصريح،
أن الوزير أبدى تقديره للجهود
ال ـم ـبــذولــة ف ــي ال ـع ـي ــادة ،مبديا
بعض المالحظات.
وذكـ ــر أن ال ــوزي ــر ش ــدد على
ض ـ ـ ـ ـ ــرورة اسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة الـ ـخ ــدم ــة
المقدمة ،كما ّ
وجه بتوفير الدعم
الالزم الستمرارية خدمة الطلبة
الـمـبـتـعـثـيــن وم ــرض ــى ال ـع ــاج
بالخارج.
وأض ــاف أن عـيــادة المسافر
للتطعيم بمركز الطب اإلسالمي
بمنطقة الصباح التخصصية
ال ـط ـب ـيــة جـ ـ ــاءت ت ـن ـف ـيــذا ل ـق ــرار
مجلس الـ ــوزراء األخـيــر إلعفاء
ب ـعــض ال ـش ــرائ ــح م ــن الـتـطـعـيــم
للسفر ،والتي شملت المرضى
ال ـم ـســافــريــن ل ـل ـعــاج والـطـلـبــة
المبتعثين ،واألمهات الحوامل
والشرائح العمرية المستثناة
وغيرها.
وقـ ـ ـ ّـدر ال ـش ـطــي ك ــل ال ـج ـهــود

وزير الصحة خالل زيارته عيادة المسافر أمس
الـ ـمـ ـب ــذول ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـهـ ــدف إل ــى
ت ـح ـق ـيــق األه ـ ـ ـ ــداف ال ـم ـش ـتــركــة
فــي تمنيع المجتمع بالسرعة
القصوى الممكنة.
وأشــار إلى أن وزارة الصحة
دشنت األسبوع الماضي عيادة
المسافر ،التي بدأت في استقبال
مـ ـ ــرضـ ـ ــى الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاج ب ـ ــالـ ـ ـخ ـ ــارج
لـ ـلـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى الـ ـلـ ـق ــاح ــات،
والـ ــذيـ ــن ي ـت ــم ت ـحــوي ـل ـهــم ب ـنــاء
على نـمــاذج معتمدة مــن إدارة

العالج بالخارج تحوي أسماء
الـ ـم ــرض ــى وم ــراف ـق ـي ـه ــم ،الف ـتــا
إلى أن العيادات تستقبل كذلك
المبتعثين والدارسين بالخارج،
بعد تقديم ما يثبت ذلك.
وذكــر أن العيادة تهدف إلى
التسهيل على الطلبة لمتابعة
دراس ـت ـه ــم وع ـل ــى ال ـم ـســافــريــن
ال ـم ــرض ــى ل ـل ـع ــاج واخ ـت ـص ــار
إجراءات الحصول على لقاحات
«كوفيد  ،»19 -مشيرا إلــى أنها

ت ـع ـم ــل م ـ ــن الـ ـث ــامـ ـن ــة ص ـبــاحــا
وحـ ـت ــى ال ـث ــام ـن ــة مـ ـس ــاء ط ــوال
األسبوع ،بما فيها أيام العطلة
اإلسبوعية.

تدريب األطباء
من جانب آخر ،أعلنت وزارة
الـ ـصـ ـح ــة ت ـ ــواف ـ ــر ت ـخ ـص ـصــات
ل ـ ـل ـ ـتـ ــدريـ ــب ال ـ ـط ـ ـبـ ــي ل ــأطـ ـب ــاء
البشريين الكويتيين العاملين

في الوزارة بالجامعات الكندية
خالل يوليو .2022
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــد ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت
لالختصاصات الطبية (كيمز)،
فــي ب ـيــان صـحــافــي ،إن شــروط
تقديم الطلب هي اجتياز سنة
االمتياز بنجاح قبل  31مارس
 2022وأال يكون المتقدم مقيدا
بأي برنامج تدريب تخصصي
آخر ،محليا أو خارجيا ،أو لديه
قـ ـب ــول ف ــي أي ج ــام ـع ــة أخ ـ ــرى،

أو يـكــون فــي بعثة وقــت تقديم
الطلب.
وأشـ ـ ــار «ك ـي ـم ــز» إلـ ــى أن من
شــروط التقديم أيضا أن يكون
الـ ـمـ ـتـ ـق ــدم م ـ ـج ـ ـتـ ــازا الم ـت ـح ــان
الـ ـمـ ـع ــادل ــة الـ ـكـ ـن ــدي ــة ب ـن ـج ــاح،
ع ـل ــى أن ي ـت ــم إرف ـ ـ ــاق الـنـتـيـجــة
وك ـشــف تـفـصـيــل ال ــدرج ــات مع
الطلب عند التقديم ،أو ما يفيد
تقديمه طلب إجــراء ات امتحان
ال ـم ـعــادلــة ال ـك ـنــديــة ف ــي الـفـتــرة

حتى يونيو  ،2021وأن يكون
م ـس ـتــوف ـيــا لـ ـش ــروط االب ـت ـع ــاث
الخاصة بديوان الخدمة المدنية
وال ـق ــرارات المنظمة لالبتعاث
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة بـ ـمـ ـعـ ـه ــد الـ ـك ــوي ــت
لالختصاصات الطبية.
وأك ـ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـعـ ـه ــد أن ـ ـ ــه س ـي ـتــم
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال طـ ـلـ ـب ــات االبـ ـتـ ـع ــاث
عــن طــريــق الموقع اإللكتروني
اعتبارا من اليوم وحتى نهاية
السبت  19يونيو المقبل.

ً
«االئتمان» :تأجيل أقساط  63118مقترضا

ةديرجلا  :تطعيم الحوامل
الرميح لـ
ً
والمرضعات قريبا
لمدة  6أشهر بقيمة إجمالية  44.1مليون دينار
•

«اللقاح ال يؤثر على الخصوبة وينبغي التقيد باالحترازات خالل الحمل»
●

عادل سامي

ت ــوق ــع اس ـت ـش ــاري أمـ ــراض
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـسـ ـ ــاء وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالدة وط ـ ــب
الـخـصــوبــة رئـيــس وح ــدة طب
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوبـ ــة فـ ـ ــي م ـس ـت ـش ـفــى
ال ـج ـهــراء د .ح ــازم الــرم ـيــح أن
ت ـب ــدأ ال ـك ــوي ــت قــري ـبــا تطعيم
ال ـح ــوام ــل وال ـم ــرض ـع ــات ضد
مرض «كوفيد  ،»19مضيفا أن
عددا من الدول حول العالم بدأ
تطعيم الحوامل والمرضعات،
وأثبتت األبـحــاث والــدراســات
األخ ـ ـي ـ ــرة م ــأم ــونـ ـي ــة تـطـعـيــم
«كورونا» للحامل والمرضعة.
وأك ــد الــرمـيــح ،فــي تصريح
لـ «الجريدة» ،أن التطعيم ضد
«كوفيد  »19ال يؤثر سلبا على
خصوبة الرجال والنساء ،وال
داع ــي لــانـتـظــار م ــدة  3أشهر
بعد التطعيم للحمل ،مضيفا
أن الحمل يعتبر عامل خطورة

في اإلصابة بفيروس «كورونا»،
ودعا الحوامل والمرضعات إلى
ض ـ ـ ــرورة ال ـت ـس ـج ـيــل ف ــي مـنـصــة
التطعيم.
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى أه ـم ـي ــة ال ـت ـق ـيــد
باالحترازات الصحية خالل فترة
الحمل واالبتعاد عن التجمعات،
الف ـ ـ ـتـ ـ ــا إلـ ـ ـ ـ ــى خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورة حـ ـف ــات
االستقبال بعد الوالدة ،وأفاد بأن
نسبة العقم في البالد تصل إلى
 15في المئة ،ما يعني أن كل زوج
من  7أزواج يحتاج إلى مساعدة
ف ـ ــي اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاب ،وم ـ ـ ــن األس ـ ـبـ ــاب
الرئيسية للعقم في الكويت هي
زيادة الوزن والسمنة.
وأك ــد أن ال ـخــدمــات العالجية
والـ ـتـ ـشـ ـخـ ـيـ ـصـ ـي ــة ال ـ ـت ـ ــي تـ ـق ــدم
بــالـكــويــت ف ــي م ـجــال الـخـصــوبــة
وأطفال األنابيب توازي مثيالتها
في الــدول المتقدمة ،موضحا أن
هــذه الـخــدمــات تشمل تشخيص
حـ ــاالت ال ـع ـقــم وأس ـب ــاب ــه ،وعـمــل

حازم الرميح

جراحات خصوبة باستخدام
ال ـم ـنــاظ ـيــر ،إض ــاف ــة إل ــى عمل
تلقيح صناعي وحقن مجهري
وطفل األنبوب وفحص األجنة
قبل نقلها.

●

فهد الرمضان

ً
ً
أعلن بنك االئتمان الكويتي تأجيل أقساط  63ألفا و 118عميال
من إجمالي المقترضين البالغ عددهم  154501مقترض بنسبة
بلغت  41في المئة ،مع انقضاء المدة المحددة الستقبال طلبات
تأجيل األقساط.
وأوضح البنك ،في بيان أمس ،أن إجمالي قيمة األقساط المؤجلة
يقارب  44.104مليون دينار ،والتي تم تأجيلها بناء على القانون
رقــم  3لسنة  2021في شــأن تأجيل االلتزامات المالية لمدة ستة
أشهر.
وأض ــاف أن طلبات تأجيل األقـســاط مــن العمالء والــذيــن أبــدوا
الرغبة في تأجيل أقساطهم ،تمت من خــال البوابة اإللكترونية
للبنك والتطبيق الهاتفي اضافة إلى استقبال كبار السن ( 65سنة
فما فوق) وذوي اإلعاقة وأسر األسرى والشهداء والورثة من خالل
مراجعة فرع البنك التابع له العميل حسب عنوان البطاقة المدينة،
إذ تم تحديد فترة استقبال الطلبات الخاصة بتأجيل األقساط من
 18أبريل وحتى  18مايو الجاري.
وأشار إلى أن من تقدم بطلب التأجيل قبل  4مايو يسري تأجيل
األقساط له من شهر مايو وحتى أكتوبر  ،2021ومن تقدم بطلب
التأجيل بعد  4مايو فيسري تأجيل األقساط له من شهر يونيو
وحتى نوفمبر .2021
تجدر اإلش ــارة أن بعض الجهات لــم تتمكن مــن تنفيذ طلبات
تأجيل الطلبات لراتب شهر مايو 2021بسبب عطلة عيد الفطر،
وعليه ستتم إعــادة إرســال الطلبات ليتم التنفيذ من راتــب شهر
يونيو  2021ولمدة ستة أشهر.

ً
«الطيران المدني» :ال حجر صحيا للمواطنين
القادمين المحصنين ضد «كورونا»

ّ
المطعمين
• العتيبي :بدء سريان منع السفر إلى ًالخارج للكويتيين غير
• منع دخول المقيمين ال يزال مستمرا حتى إشعار آخر
أ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة
ل ـل ـط ـي ــران الـ ـم ــدن ــي أن إع ـف ــاء
المواطنين القادمين إلى البالد
ال ـم ـح ـص ـن ـي ــن ض ـ ــد فـ ـي ــروس
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،والـ ـمـ ـتـ ـع ــافـ ـي ــن مــن
اإلصــابــة بــه ،مــن ق ــرار الحجر
ال ـص ـحــي دخ ــل ح ـيــز التنفيذ
اعتبارا من أمس.
وق ـ ــال ن ــائ ــب ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
لشؤون التخطيط والمشاريع
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث الـ ــرس ـ ـمـ ــي ب ــاس ــم
«ال ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــران الـ ـ ـم ـ ــدن ـ ــي» س ـعــد
العتيبي ،ل ـ «كــونــا» ،إن الـقــرار
يشمل المواطنين ممن مضى
على تلقيهم جرعتهم األو لــى
أسبوعان ،وكذلك المتعافون
ممن مضى على شفائهم مدة
ال تتجاوز  90يوما.
وأضاف العتيبي أنه يتعين
عـ ـل ــى ج ـم ـي ــع الـ ـق ــادمـ ـي ــن إل ــى

الـبــاد وقـبــل صـعــود الطائرة
إبـ ـ ـ ـ ــراز شـ ـ ـه ـ ــادة ط ـب ـي ــة ت ـف ـيــد
بالخلو من اإلصابة بالفيروس
(بي سي آر) ،على أال تتجاوز
مــدتـهــا  72ســاعــة قـبــل مــوعــد
الرحلة ،ســواء كــان الــراكــب قد
ح ـص ــن ب ـت ـل ـقــي ال ـل ـق ــاح أو لــم
يتلقه.
وأوض ـ ـ ــح أن ـ ــه ي ـج ــب أي ـضــا
على الــراكــب الـقــادم دفــع قيمة
ف ـح ــص «ب ـ ــي س ــي آر» واح ـ ــد،
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال م ـ ـن ـ ـصـ ــة «كـ ــويـ ــت
مسافر» قبل صعوده الطائرة
مـتــوجـهــا إل ــى ال ـكــويــت ،إذ إن
الـحـجــر ال ـم ـقــرر عـلـيــه ينتهي
شريطة إجــراء الفحص خالل
مدة أقصاها  3أيام من تاريخ
الـ ــوصـ ــول ت ـف ـيــد بــال ـخ ـلــو مــن
اإلصابة بفيروس كورونا.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى سـ ــريـ ــان قـ ــرار

ضد الفيروس عن طريق تلقي
أي مــن الـلـقــاحــات المعتمدة،
وه ـ ـ ـ ـ ــي «فـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ــزر ب ـ ـيـ ــون ـ ـتـ ــك»
و«أس ـت ــرازي ـن ـي ـك ــا أك ـس ـف ــورد»
و«مــوديــرنــا» و«جــونـســون آند
جونسون».

الفئات المستثناة

سعد العتيبي

منع السفر إلى خارج الكويت
ل ـل ـمــواط ـن ـيــن ومــراف ـق ـي ـهــم من
أقرباء الدرجة األولى (أب  -أم
 زوج  -زوجة  -أبناء) والعمالةالمنزلية ،ما لم يكن قد حصن

ولفت العتيبي إلى استثناء
ب ـعــض ال ـف ـئــات م ــن قـ ــرار منع
ال ـس ـف ــر إل ـ ــى خـ ـ ــارج ال ـك ــوي ــت،
وهــم الـمــواطــن الـحــاصــل على
ش ـ ـهـ ــادة م ـع ـت ـم ــدة مـ ــن وزارة
الصحة تفيد بتعذر حصوله
ع ـلــى ال ـل ـق ــاح نـتـيـجــة أس ـبــاب
ص ـح ـي ــة ،والـ ـفـ ـئ ــات ال ـع ـمــريــة
غـ ـي ــر الـ ـخ ــاضـ ـع ــة ل ـل ـت ـط ـع ـيــم،
والمواطنات الحوامل شريطة
حـ ـ ـص ـ ــولـ ـ ـه ـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى شـ ـ ـه ـ ــادة

إث ـ ـبـ ــات ال ـح ـم ــل م ـع ـت ـم ــدة مــن
وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة ،فـ ـض ــا عــن
الطلبة الدارسين في الخارج،
وأعضاء البعثات الدبلوماسية
المعتمدين في البالد.
وأف ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن قـ ـ ـ ــرار مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء بـ ـش ــأن مـ ـن ــع دخـ ــول
ال ــرك ــاب غـيــر الـكــويـتـيـيــن إلــى
ال ـبــاد ال ي ــزال مستمرا حتى
إشعار آخر ،الفتا إلى ضرورة
تسجيل المغادر والـقــادم من
وإلى مطار الكويت في منصة
«ك ــوي ــت م ـس ــاف ــر» ،إل ــى جــانــب
ت ـط ـب ـي ــق «ش ـ ـ ـلـ ـ ــونـ ـ ــك» ،داعـ ـي ــا
الــراغـبـيــن فــي االسـتـفـســار عن
اإلجراءات االحترازية المطبقة
فــي الـمـطــار ،وكــذلــك التعاميم
الصادرة عن «الطيران المدني»،
إل ـ ــى الـ ـت ــواص ــل ع ـب ــر تـطـبـيــق
«واتساب» على رقم .22200161

جدول يوضح عدد المقترضين الراغبين بالتأجيل
نوع القرض

عدد المقترضين الذين تنطبق عدد الذين أبدوا
رغبتهم بالتأجيل
عليهم شروط التأجيل

النسبة

القروض العقارية
القروض االجتماعية
قروض المرأة
قروض المحفظة االستثمارية

83.271
64.507
3.307
3.416

46.466
14.003
1.816
833

%56
%22
%55
%24

اإلجمالي

154.501

63.118

%41

إجمالي قيمة األقساط التي تم تأجيلها
نوع القرض
القروض العقارية

38.388.756.000

القروض االجتماعية

3.823.862.000

قروض المرأة

1.447.294.000

قروض المحفظة االستثمارية

444.157.000

اإلجمالي

44.104.069.000

«اإلعالم» :آلية جديدة للبرامج
في يوليو المقبل
إلغاء مسمى «إشراف عام» وتدوير مذيعين ومعدين
●

محمد راشد

عـلـمــت «الـ ـج ــري ــدة» م ــن م ـص ــادر مطلعة
ان وزارة اإلعــام تعتزم وضــع آلية جديدة
لـمـخـتـلــف ال ـب ــرام ــج ف ــي ت ـل ـفــزيــون الـكــويــت
ذات البث المباشر ،بــدء ا من انطالق دورة
يوليو المقبل.
وأوض ـح ــت ال ـم ـص ــادر ان إدارة اإلن ـتــاج
في قطاع التلفزيون ستتولى هذه المهمة
ب ـتــوج ـي ـهــات م ــن وزيـ ـ ــر االع ـ ـ ــام وال ـث ـقــافــة
وزيــر الــدولــة لـشــؤون الشباب عبدالرحمن
الـمـطـيــري واعـتـمــاد آلـيــة الـعـمــل مــن وكيلة
الوزارة منيرة الهويدي ،مشيرة إلى ان من
مــامــح ه ــذه الـخـطــة إل ـغــاء مـسـمــى إش ــراف
عـ ــام م ــن ج ـم ـيــع الـ ـب ــرام ــج ،ع ـل ــى ان ت ـكــون
تحت إشــراف كامل من مدير اإلنـتــاج الفي
السبيعي ،ا لــذي سيتولى هذه المسؤولية
التي تقع في األساس ضمن اختصاصاته،
فـضــا ع ــن إل ـغ ــاء أي مـسـمـيــات غـيــر مهمة
على تلك ا لـبــرا مــج ســواء كانت مباشرة أو
تسجيلية.
وأردف ـ ـ ــت :ك ـمــا سـتـظـهــر ب ـعــض ال ـبــرامــج
بحلة مغايرة تماما عن السنوات الماضية،

وم ـن ـهــا ص ـب ــاح ال ـخ ـيــر ي ــا ك ــوي ــت ،وم ـســاء
ال ـخ ـي ــر ،إذ س ـي ـتــم غــرب ـلــة فـ ـق ــرات ال ـبــرامــج
بشكل كبير مــع تكثيف التقارير المحلية
والـ ـلـ ـق ــاء ات م ــع مـخـتـلــف ال ـم ـســؤول ـيــن فــي
وزارات ومؤسسات الدولة ،لتسليط الضوء
على ا لـخــد مــات ا لـتــي تقدمها تلك الجهات
ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن ،الفـ ـت ــة إل ـ ــى ان
ا ل ــوزارة ستقوم أ يـضــا بالتنسيق مــع عدد
مــن الفنادق وا لـمــرا فــق السياحية الختيار
المناسب منها كموقع خارجي لبث البرامج
لمدة يوم في األسبوع.
وأضافت :ستشمل اآللية الجديدة أيضا،
تدوير مذيعي ومعدي البرامج التلفزيونية
في كل دورة برامجية ،وذلك بهدف تطوير
الـعـمــل وإدخ ـ ــال أف ـكــار جــديــدة تـســاهــم في
رفــع مـسـتــوى األداء بشكل ع ــام ،فـضــا عن
إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المذيعين
للمبادرة والعمل في ظل التغييرات األخيرة
ف ــي ق ـط ــاع ال ـت ـل ـفــزيــون ب ـعــد تـعـيـيــن وكـيــل
القطاع تركي المطيري.
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«فزعة األقصى» تجمع 2.33
مليون دينار في  24ساعة

تقرير «الصحة» يحسم مصير اختبارات الـ 12
ّ
ال مالحظات بشأن االشتراطات على أغلب المدارس التي تم تفقدها

فهد الرمضان

«التربية» تبحث
مع «الداخلية»
إجراءات دخول
المعلمين العالقين

بينما تعمل قطاعات وزارة
الـتــربـيــة عـلــى اكـتـمــال جاهزية
م ـ ــدارسـ ـ ـه ـ ــا لـ ـعـ ـق ــد اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات
طـ ـلـ ـب ــة ال ـ ـصـ ــف ال ـ ـثـ ــانـ ــي ع ـشــر
ورق ـي ــا ،أك ــدت م ـصــادر تــربــويــة
مطلعة لـ «الجريدة» أن جوالت
ف ــرق وزارة الـصـحــة الـتــي تمت
على م ــدارس التربية األسبوع
الماضي شملت عددا كبيرا من
ال ـ ـمـ ــدارس ،مــوض ـحــة أن أغـلــب
ال ـمــدارس لــم تسجل عليها أي
مــاحـظــات فيما يخص وجــود
االشـ ـت ــراط ــات ال ـت ــي وضـعـتـهــا
«الـصـحــة» ،مستدركة أن تقرير
الصحة الذي ستقدمه األسبوع
الجاري سيكون حاسما بشأن
عقد االختبارات الورقية.
وفـ ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق آخـ ـ ـ ـ ــر ،أكـ ـ ــدت
المصادر أن الجهات المختصة
فـ ـ ــي «الـ ـ ـت ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة» بـ ـ ـص ـ ــدد ع ـقــد
اجـ ـتـ ـم ــاع مـ ــع قـ ـي ــادي ــي وزارة
الــداخـلـيــة خ ــال األيـ ــام القليلة

الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة لـ ـلـ ـب ــدء فـ ـ ــي ت ــرت ـي ــب
إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ع ـ ـ ـ ــودة ال ـم ـع ـل ـم ـيــن
ال ـع ــال ـق ـي ــن ،الـ ــذيـ ــن ي ـص ــل ع ــدد
إلى  2100معلم ومعلمة علقوا
ف ــي بـلــدانـهــم نـتـيـجــة إج ـ ــراءات
أزمــة «كــورونــا» وإغــاق المطار
أمــام الــوافــديــن ومنع دخولهم،
مــوضـحــة أن ال ـ ــوزارة ستبحث
إص ـ ــدار ت ــأش ـي ــرات دخـ ــول لمن
ان ـت ـهــت إقــامــات ـهــم فـيـمــا سيتم
تـ ــرت ـ ـيـ ــب دخـ ـ ـ ـ ــول مـ ـ ــن ال تـ ـ ــزال
صالحية إقاماتهم سارية.
وذك ـ ـ ـ ــرت أن ع ـ ـ ــودة مـعـلـمــي
ا ل ـمــدارس الحكومية العالقين
في بلدانهم ستبدأ على األرجح
منذ منتصف يوليو أو بداية
أغسطس ،لالستعداد لبدء العام
الــدراســي الجديد الــذي ينطلق
منتصف سبتمبر المقبل ،الفتة
إلــى أن المعلمين سيخضعون
لـ ـض ــواب ــط واشـ ـ ـت ـ ــراط ـ ــات مـنــع
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدوى ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ب ـ ــأزم ـ ــة

«كورونا».
ولفتت إلى أنه بعد التنسيق
مـ ــع وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة ،سـيـتــم
الـتـنـسـيــق أي ـضــا م ــع «ال ـط ـيــران
ال ـم ــدن ــي» ل ـتــرت ـيــب اإلجـ ـ ـ ــراءات
الخاصة بالمعلمين العالقين
وحـجــز ال ـط ـيــران ،الفـتــة إل ــى أن
ش ــرك ــات ال ـط ـيــران بـحــاجــة إلــى
الحصول على موافقة للسماح
بحجز تذاكر العودة للمعلمين.

هيئات تعليمية وإدارية
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،عـلـمــت
«الـجــريــدة» ،مــن مـصــادرهــا ،أنه
سيتم السماح بدخول معلمي
وإداري ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــدارس ال ـخــاصــة
بدءا من أغسطس المقبل ،حيث
وافـقــت اللجنة الــوزاريــة العليا
ل ـط ــوارئ «ك ــورون ــا» عـلــى طلب
االت ـ ـحـ ــاد ال ـك ــوي ـت ــي ألص ـح ــاب
ال ـم ــدارس ال ـخــاصــة والـمـعــاهــد

ب ــال ـس ـم ــاح ب ــدخ ــول ال ـعــام ـل ـيــن
بالمدارس الخاصة من الهيئات
التعليمية واإلدارية.
وأبلغ األمين العام المساعد
لـ ـلـ ـش ــؤون اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة وال ـم ــال ـي ــة
بمجلس الوزراء ،أسامة الدعيج،
في كتاب ّ
وجهه الى وكيل وزارة
الداخلية الفريق عصام النهام،
وحصلت «الجريدة» على نسخة
مـنــه ،مــوافـقــة الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة
لـطــوارئ كــورونــا على السماح
ب ــدخ ــول الـعــامـلـيــن بــال ـمــدارس
ال ـخــاصــة وال ـم ـعــاهــد بــالـقـطــاع
ال ـت ــرب ــوي ال ـخ ــاص م ــن هـيـئــات
تعليمية وإدارية اعتبارا من أول
أغسطس المقبل ،على أن يتم
ترتيب إجــراءات إصــدار سمات
دخول «تصاريح عمل» لهم ،مع
االل ـتــزام بتطبيق االشـتــراطــات
الصحية.

تعديل العطلة الصيفية لمعلمي «االبتدائية» و«المتوسطة» لتبدأ  17يونيو
ً
أص ــدرت وزارة الـتــربـيــة ق ــرارا بشأن
تعديل التقويم الدراسي للعام الدراسي
 ،2021/2020إذ تقرر تعديل موعد بدء
العطلة الصيفية للعاملين بالمدارس
االب ـتــدائ ـيــة والـمـتــوسـطــة لـتـبــدأ مــن 17
ً
يونيو بدال من األول من يوليو ،ما عدا
المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية
ال ـعــامــة (ال ـ ــدور ال ـث ــان ــي) ،عـلــى أن تـبــدأ
الـعـطـلــة الصيفية لـ ـ «ال ـثــانــويــة» نهاية
دوام الخميس األول من يوليو ،ما عدا
المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية.

وأ كـ ـ ـ ـ ــدت ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن دوام ج ـم ـيــع
العاملين في المراحل التعليمية؛ رياض
األطفال ،واالبتدائية ،والمتوسطة للعام
ال ــدراس ــي  2022 –2021سـيـبــدأ األح ــد
 12سبتمبر ،وفــي «الـثــانــويــة» يـبــدأ 19
سبتمبر.
ّ
وبينت أن دوام المتعلمين في رياض
األطفال والصف األول والثاني االبتدائي
فقط سيبدأ األحــد  19سبتمبر ،ودوام
بــاقــي ص ـفــوف «االب ـت ــدائ ـي ــة» ف ــي الـيــوم
الـ ــذي ي ـل ـيــه ،أم ــا دوام الـمـتـعـلـمـيــن في

«المتوسطة» فسيبدأ في  26سبتمبر،
وبـ «الثانوية» في  3أكتوبر.
وأصــدرت التربية نشرة عامة بشأن
دوام العاملين في الـمــدارس بالمراحل
التعليمية المختلفة والتعليم الديني
والتعليم ال ـخــاص بــال ـمــدارس األهلية
ومراكز محو األمية وتعليم الكبار.
وحـ ـ ـ ـ ــددت «ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة» دوام جـمـيــع
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ب ـ ــال ـ ـم ـ ــدارس م ـ ــن ه ـي ـئ ــات
تعليمية وإداريـ ـ ــة وم ـعــاونــة م ــن 7:30
ً
ً
صباحا حتى  12:30ظهرا ،مع االلتزام

الكامل بتطبيق االشتراطات الصحية
ً
والتباعد الـجـســدي ،اعـتـبــارا مــن اليوم
حتى نهاية العام الدراسي ،2020/2021
مـنــوهــة إل ــى أن دوام الـهـيـئــات اإلداري ــة
والمعاونة بمراكز محو األمية وتعليم
الكبار سيكون من  4:30مساء إلى 8:30
م ـســاء ،وحـتــى نـهــايــة التكليف بمراكز
محو األمية وتعليم الكبار ،مشددة على
االلتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن رفع
نسبة دوام العاملين بالجهات الحكومية
إلى  60في المئة.

الساير دعا إلى المشاركة في حملة التبرع «معك يا فلسطين»
●

جورج عاطف

أسـ ـ ـف ـ ــرت ح ـم ـل ــة ال ـت ـب ــرع ــات
«فــزعــة األقـصــى» التي أطلقتها
الجهات الخيرية المشاركة في
إغاثة الشعب الفلسطيني ،يوم
الجمعة الماضي ،عن جمع 2.33
مليون دينار خالل  24ساعة.
وتــأتــي الحملة ،الـتــي شــارك
ً
ً
خاللها  58966متبرعا ،تجسيدا
للدور الرائد واألصيل للكويت،
ً
حكومة وشعبا ،ووقوفها إلى
جــا نــب ا لـقـضـيــة الفلسطينية،
لتخفيف مـعــا نــاة ه ــذا الشعب
الشقيق ،واالرتـقــاء بالمستوى
اإلنـ ـس ــان ــي ج ـ ــراء االعـ ـ ـت ـ ــداءات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ال ـت ــي شـهــدتـهــا
ال ـق ــدس وغ ـ ــزة ،وب ـعــض ال ـمــدن
الفلسطينية.
ً
وفـ ـق ــا ل ـل ـج ـهــات ال ـم ـش ــارك ــة،
س ـت ــوج ــه األمـ ـ ـ ــوال الـم ـجـمــوعــة
خ ـ ــال ال ـح ـم ـل ــة ل ـل ـص ــرف عـلــى
ال ـجــوانــب الـصـحـيــة والـغــذائـيــة
واإليوائية للمتضررين هناك،
مؤكدين أن الحملة ،التي تستمر
حتى  18المقبل ،ســوف تحقق
ً
ً
مـ ـ ـ ـ ــردودا ع ــالـ ـي ــا ي ـل ـيــق بـحـجــم
القضية وأهلها المنكوبين ،على
قدر ّ
همة وشهامة أهل الكويت
وصمود األشقاء الفلسطينيين.

الهالل األحمر
من جهته ،أكد رئيس مجلس
إدارة جـمـعـيــة الـ ـه ــال األح ـمــر
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،د .هـ ـ ــال الـ ـس ــاي ــر،
أن عـ ـ ـط ـ ــاء الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت م ـس ـت ـمــر
عـ ـب ــر الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،لـ ـتـ ـق ــدي ــم كــل

العتيبي يحيل «حواجز حماية الشواطئ» إلى «مبارك الكبير»
«البيئة» :السواحل تعاني النحر والتراجع بسبب التعرية المستمرة
●

محمد جاسم

أحـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
ال ـب ـل ــدي ،م .أس ــام ــة الـعـتـيـبــي،
ط ـل ــب ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـبـيـئــة
بشأن إنـشــاء حــواجــز صخرية
واسمنتية لحماية المنشآت
ال ـس ــاح ـل ـي ــة مـ ــن ش ــاط ــئ قــريــة
ال ـم ـس ـي ـل ــة إلـ ـ ــى جـ ـس ــر ص ـب ــاح
السالم ،إلى لجنة مبارك الكبير
في المجلس البلدي.
وذكـ ـ ـ ــرت ه ـي ـئ ــة ال ـب ـي ـئ ــة ،فــي
طلبها ،أن ا لـســوا حــل الكويتية
تعاني عمليات النحر والتراجع،
بسبب التعرية المستمرة والتي
ت ـس ـبــب ت ــراج ــع خ ــط ال ـس ــاح ــل،
مما يجعل المنشآت الساحلية
ع ــرض ــة ل ـل ـت ــده ــور والـ ـسـ ـق ــوط،
األمر الذي يشكل خسائر فادحة
للمنشآت الواقعة أمام الشواطئ،
س ـ ـ ـ ــواء ال ـ ـعـ ــامـ ــة أو الـ ـخ ــاص ــة،
مشيرة إلى أنه تم تقديم مقترح
بــال ـت ـعــاون م ــع إح ـ ــدى شــركــات
االس ـت ـش ــارات الـبـيـئـيــة لــدراســة
عمليات النحر والتآكل لسواحل
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،م ـ ـ ــع وض ـ ـ ـ ــع حـ ـل ــول

للمعالجة بالكامل للتقليل من
آثارها السلبية على عدة مراحل.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة أن ن ـس ـبــة
التعرية والترسيب في الشريط
الساحلي متفاوتة حسب طاقة
األمواج وطولها ومكان نشأتها
في المنطقة العميقة ،وعليه تم
وضع الحلول الدائمة ،للحد من
التقهقر وتراجع الساحل ،ومنها
إقامة حواجز صخرية ،وكاسرة
األمـ ـ ـ ــواج ،وصـ ـخ ــور ع ـلــى وجــه
الـشــواطــئ ،إضــافــة إلــى حوائط
أسمنتية.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى أن إح ـ ـ ــدى
الـتــوصـيــات الـمـطــروحــة تتمثل
بعمل زيادة من الرمال الساحلية
في المنطقة المتدهورة ،للحد
م ــن ال ـتــآكــل ف ــي الـمـنــاطــق الـتــي
تـ ـك ــون ب ـه ــا م ـم ـت ـل ـكــات خــاصــة
وع ــام ــة ،والـقــريـبــة مــن الـســاحــل
ال ـتــي تـتـعــرض لـتــدفــق وتـســرب
المياه إليها.

موافقة البلدية
م ــن جــان ـب ـهــا ،وض ـع ــت بـلــديــة

أسامة العتيبي

ال ـكــويــت رأي ـه ــا الـفـنــي ف ــي كـتــاب
موجه من مدير البلدية المهندس
أحمد المنفوحي لرئيس المجلس
الـبـلــدي أســامــة الـعـتـيـبــي ،بشأن
طـلــب «هـيـئــة الـبـيـئــة» ،بــأنــه تمت
الـمــوافـقــة عـلــى الـطـلــب ،واعـتـمــاد
ت ــوص ـي ــات ال ـمــرح ـلــة األولـ ـ ــى من
دراسـ ــة مـعــالـجــة الـمـنــاطــق الـتــي
يكثر فيها عمليات النحت وتآكل
الـســواحــل والـمـمـتــدة مــن شاطئ
قرية المسيلة إلــى شاطئ جسر

صباح السالم ،والتابعة لمنطقة
ال ـم ـس ـي ـلــة ق ـط ـع ـتــي  6و ،7الف ـتــة
إل ـ ــى أن ـ ــه ي ـج ــب ع ـم ــل ح ــاج ــزي ــن
ص ـخ ــري ـي ــن مـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدوالس عـلــى
شكل حرف  Tبطول  100متر ،مع
حائط اسمنتي مدرج المتصاص
طــاقــة األمـ ــواج فــي الـنـطــاق األول
م ــن الـ ــدراسـ ــة ،أحــده ـمــا بــالـقــرب
من الحاجز الصخري الموجود
ً
حاليا.
واش ـ ـتـ ــرطـ ــت الـ ـبـ ـل ــدي ــة إجـ ـ ــراء
دراسة تقييم المردود البيئي قبل
البدء بالتنفيذ ،واستخدام المواد
غير المضرة للبيئة البحرية عند
عمل الحواجز الصخرية والحائط
األسمنتي ،للحفاظ على التنوع
االحـ ـي ــائ ــي ال ـب ـح ــري ال ـســاح ـلــي،
وااللتزام باالشتراطات البيئية.
ونوهت البلدية إلى أنه ال يحق
ل ـم ــاك ق ـس ــائ ــم ال ـس ـك ــن ال ـخ ــاص
استغالل المساحة الواقعة بين
ال ـ ـحـ ــواجـ ــز ال ـص ـخ ــري ــة وحـ ـ ــدود
قسائمهم بــأي استغالل خــاص،
وتعتبر هذه األجزاء أمالكا عامة.

«حماية البيئة» تدعو لوقف التعديات
●

عادل سامي

دع ـ ـ ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
لـ ـحـ ـم ــاي ــة الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والمقيمين ا لــى المحافظة على
مكونات التنوع البيولوجي في
البالد.
وشـ ـ ـ ــددت ال ـج ـم ـع ـي ــة ،تــزام ـنــا
م ــع االح ـت ـف ــال ب ــال ـي ــوم الـعــالـمــي
للتنوع البيولوجي الذي تحتفل
به دول العالم سنويا يوم  22من
شهر مايو ،على ضــرورة تجنب
ال ـت ـع ــدي ــات واالنـ ـتـ ـه ــاك ــات بـحــق
ا لـحـيــاة الفطرية بكافة أبعادها
الطبيعية.
وقــال أمين صندوق الجمعية
يــوســف ال ـك ــوس إن االح ـت ـفــاالت
العالمية بيوم التنوع البيولوجي
تتواكب هذه األيام مع االنتهاء من
عــرض حلقات برنامج الجمعية
«كـ ــل يـ ــوم يـ ــال  »2والـ ـ ــذي عــرض
اخـ ـ ـي ـ ــرا عـ ـب ــر شـ ــاشـ ــة ت ـل ـف ــزي ــون

الكويت ضمن خطته البرامجية
الرمضانية االخيرة.
وأشار الى ان الجمعية تحمل
سـجــا حــافــا فــي مـجــال الــدعــوة
الى المحافظة وحماية مكونات
ال ـت ـن ــوع ال ـب ـي ــول ــوج ــي ف ــي دول ــة
الكويت ،ونشر صحيح التوعية
والثقافة البيئية والعلمية بهذا
ال ـخ ـص ــوص م ــن خـ ــال إطــاقـهــا
وخ ـ ـ ــال  7سـ ـ ـن ـ ــوات م ـت ــواص ـل ــة
ل ـل ـس ـل ـس ـل ــة ال ــوث ــائـ ـقـ ـي ــة ل ــرص ــد
وت ــوث ـي ــق ال ـح ـي ــاة ال ـف ـط ــري ــة فــي
دولة الكويت والمشمولة ببرامج
«كــل يــوم طـيــر ،كــل يــوم نبتة ،كل
ي ـ ــوم س ـم ـك ــة ،كـ ــل ي ـ ــوم ك ـش ـت ــة 1
و ،2وأخيرا برنامج كل يــوم يال
بجزأيه األول والثاني».
وأوضـ ــح أن بــرنــامــج ك ــل يــوم
طـيــر رك ــز عـلــى تـقــديــم معلومات
عن  30نوعا من الطيور الصغيرة
واللحمة والـبـحــريــة والمهاجرة
والمستوطنة في البالد من بين

يوسف الكوس

نحو  409أن ــواع طـيــور فــي دولــة
الكويت ،الفتا الى أن برنامج كل
يــوم نبتة تـنــاول نـبــاتــات فطرية
م ـع ـم ــرة واخ ـ ـ ــرى ح ــول ـي ــة تـظـهــر
فــي مــواســم االمـطــار ،مستعرضا
نـبــاتــات الـكــويــت الـتــي تبلغ 400
نوع بين معمر وحولي.

«هيئة القرآن» :لم نأذن بطباعة
المصحف بدون سورة النساء
●

محمد راشد

أكدت الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن
الكريم والسنة النبوية وعلومهما ،أن «المصحف
المتداول في وسائل التواصل االجتماعي بدون
سورة النساء ليس مصحف الكويت الذي تصدره
الهيئة ويتم طباعته ومراجعته وفق أفضل وأدق
الـمــواصـفــات الفنية ،ولـيــس مــن المصاحف التي

أذنت الهيئة بطباعته أو تداوله في الكويت» .وقال
المتحدث الرسمي بــاســم الهيئة مـبــارك الحيان،
إن ــه «ف ــور ورود خـطــاب وزي ــر األوقـ ــاف وال ـشــؤون
اإلسالمية عيسى الكندري بشأن الواقعة ،أمر المدير
العام للهيئة باتخاذ إجراءات سريعة بإحالة الواقعة
إلى النيابة العامة التخاذ اإلجراءات الالزمة نحو
التحقيق فيها ،للوصول إلى من أدخلها البالد بدون
الحصول على تصريح من الهيئة».

هالل الساير

االحتياجات اإلغاثية لألشقاء
في غزة ،بعد اعتداءات االحتالل
اإلسرائيلي على القطاع.
وقـ ــال ال ـس ــاي ــر ،ف ــي تـصــريــح
ل ـ «كــونــا» ،أمــس األول ،إن قطاع
غـ ـ ـ ــزة مـ ـ ــن أولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــات «الـ ـ ـه ـ ــال
األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر» ،ال ـ ـتـ ــي تـ ـسـ ـع ــى إل ــى
توفير كل المتطلبات اإلغاثية
ال ـ ـعـ ــاج ـ ـلـ ــة لـ ـ ـ ــه ،م ـ ـنـ ــاشـ ــدا أهـ ــل
الـ ـخـ ـي ــر ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت؛ أف ـ ـ ـ ــرادا
وم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات وت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــارا ،دعـ ــم
ا لـشـعــب الفلسطيني ف ــي غ ــزة،
مــن خــال التبرع لحملة «معك
يا فلسطين».
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه م ـنــذ الـ ـع ــدوان
الغاشم على قطاع غــزة أخــذت
الجمعية على عاتقها تخفيف
ال ـم ـعــانــاة ع ــن الـمـنـكــوبـيــن في
قـطــاع غــزة ودعـمـهــم ،مــن خالل
تـ ـ ــوزيـ ـ ــع ال ـ ـ ـسـ ـ ــات ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة،
والـ ـتـ ـب ــرع ب ـس ـي ــارت ــي إس ـع ــاف
للهالل األحمر الفلسطيني.
وذك ــر أن فــريـقــا مـيــدانـيــا من

الجمعية سيتوجه ا لـيــوم عبر
َّ
محملة بــاألدويــة
طــائــرة إغــاثــة
وال ـم ـس ـت ـلــزمــات ال ـص ـح ـيــة إلــى
قطاع غزة ،بالتنسيق والتعاون
م ــع الـ ـه ــال األحـ ـم ــر ال ـم ـصــري،
ل ـتــوزيــع ال ـم ـســاعــدات اإلغــاثـيــة
ألهــالــي القطاع والــوقــوف على
احتياجاتهم.
وقــال الساير إن المساعدات
ت ـهــدف إل ــى تــأمـيــن احـتـيــاجــات
الـمـسـتـشـفـيــات ف ــي غ ــزة لـعــاج
الـ ـ ـج ـ ــرح ـ ــى فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار ال ـع ـم ــل
اإلنساني الذي تنتهجه جمعية
الهالل األحمر الكويتي في إغاثة
ال ـش ـعــوب الـمـنـكــوبــة بمختلف
دول العالم.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ال ـج ـم ـع ـيــة
فتحت باب التبرع عبر موقعها
اإللكتروني ،أو من خالل زيارة
مقرها للتبرع عبر الـ «كي نت»،
موضحا أن قطاع غــزة يحتاج
إلى تدخل إغاثي عاجل لتقديم
كـ ــل أن ـ ـ ـ ــواع اإلغ ـ ــاث ـ ــة ال ـص ـح ـيــة
والطبية للمرضى والمصابين
واألط ـف ــال الـمـهــدديــن بــإعــاقــات
جسمانية جراء اعتداءات قوات
االحتالل اإلسرائيلي.
ودع ـ ـ ـ ــا الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ــدولـ ــي
وال ـم ـن ـظ ـم ــات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة إل ــى
تـحـمــل الـمـســؤولـيــة المشتركة
في إغاثة الشعب الفلسطيني،
مـشـيــرا إل ــى أن ال ـكــويــت تتابع
بقلق شديد التداعيات الناتجة
عن عدوان االحتالل اإلسرائيلي
ع ـلــى ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي في
قطاع غزة ،الذي يواجه ظروفا
إنسانية أقــل ما توصف بأنها
مأساوية.

«اإلغاثة اإلنسانية» شاركت بـ «الفزعة»
شاركت جمعية اإلغاثة اإلنسانية ،أمس ،في حملة «فزعة لألقصى»،
وذلك بالتعاون مع العديد من الجمعيات الخيرية الكويتية األخرى.
وقــال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ،د .سلطان الخنة ،في
تصريح ،إن مشاركة الجمعية في الحملة يعكس تجذر مكانة المسجد
األقـصــى والـمـقــدســات اإلســامـيــة لــدى أهــل الـكــويــت قـيــادة وحكومة
وشعبا.
ودعــا الخنة الجميع إلــى التبرع باعتباره واجبا دينيا ووطنيا
ً
وإنسانيا وأخالقيا تجاه األشقاء في فلسطين المحتلة ،وذلك من خالل
زيارة حسابات «اإلغاثة اإلنسانية» بشبكات التواصل االجتماعي.

ةديرجلا
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ً
الخالدي لـ ةديرجلا• :نرعى  3454مسنا في المنازل و«اإليواء»

محليات

«استئناف عمل الخدمة المتنقلة رهن موافقة السلطات الصحية»
جورج عاطف

كشف مدير إدارة رعاية المسنين بوزارة الشؤون االجتماعية حمد
الخالدي أن إجمالي أعداد كبار السن المستفيدين من الخدمات
التي تقدمها اإلدارة ،سواء في الرعاية اإليوائية ،أو الخدمة
المتنقلة ،بلغ  3454مسنا ومسنة ،موزعين على النحو التالي:
 3436في الخدمات المتنقلة ،بواقع  891من الذكور ،و 2545من
اإلناث ،و 18حالة فقط في الدور اإليوائية ( 6ذكور ،و 12إناث).

ً
ً
 25فريقا طبيا
ً
متكامال يرعى
المسنين في
منازلهم وبين
ذويهم

• بداية ،ما مهام إدارة رعاية
المسنين؟
 اإلدارة تــرعــى الـمــواطـنـيــنمــن كـبــار الـســن ،الــذيــن يعانون
المظاهر السلبية للشيخوخة،
وظ ــروف ــا اج ـت ـمــاع ـيــة وصـحـيــة
صـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة ،وال عـ ـ ـ ــا ئـ ـ ـ ــل لـ ـ ـه ـ ــم،
ويحتاجون إلى رعاية خاصة،
حيث توفر لهم الرعاية الشاملة
للحاالت اإليــوائـيــة مــن الــرجــال
والنساء ،وإعداد تقارير دورية
عن كل حالة على حدة ،وتنظيم
زي ـ ـ ـ ـ ــارات داخ ـ ـل ـ ـيـ ــة وخ ــارجـ ـي ــة
للمسنين ،لدمجهم في المجتمع
ال ـ ـ ـخـ ـ ــارجـ ـ ــي ،ب ــالـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مــع
الـجـهــات الـمـعـنـيــة ،إضــافــة إلــى
تـقــديــم ال ـخــدمــات االجـتـمــاعـيــة
والنفسية والصحية واإلرشــاد
الـ ــدي ـ ـنـ ــي والـ ـ ـغ ـ ــذائ ـ ــي لـ ـح ــاالت
الخدمة المنزلية المتنقلة بين
أه ـل ـهــم وذويـ ـه ــم ،ح ـفــاظــا على
الـ ـت ــراب ــط األس ـ ـ ـ ــري ،ف ـض ــا عــن
تــوفـيــر االح ـت ـيــاجــات الصحية
واألدوات ا ل ـط ـب ـيــة واأل جـ ـه ــزة

وقال الخالدي ،في حوار مع «الجريدة» ،إن هناك شروطا
لالستفادة من خدمات اإلدارة ،هي أن يكون المستفيد كويتي
الجنسية ،وأال يقل سنه عن  65عاما ،وأن يثبت البحث االجتماعي
حاجته للرعاية ،فضال عن تقديم تقرير طبي حديث يثبت الخلو من
األمراض المعدية واالضطرابات العقلية ،وموافقة اللجنة الفنية
للقسم المختص على طلب اإليواء ،واعتماد اإلدارة بالموافقة.
وأضاف أن إجمالي أعداد الفرق المتنقلة  25فريقا طبيا متكامال،
حيث يتكون الفريق الواحد من طبيب وممرض وممرضة
التعويضية وا لـتــأ هـيـلـيــة لهم،
بالتنسيق والتعاون مع ذويهم
والجهات التطوعية والخيرية.
ومـ ــن ال ـم ـه ــام أي ـض ــا تــوفـيــر
بــديــل لــأســر الـتــي لديها مسن
يـعــانــي أم ــراض ــا مــزم ـنــة ،للحد
من إيداعه في المستشفيات ،من
خالل تقديم الخدمات الصحية
له في منزله ،وترسيخ التعاليم
الدينية والقيم والـعــادات التي
من شأنها حث أفــراد المجتمع
على حسن معاملة كبار السن،
وم ـن ـح ـه ــم مـ ــا ي ـس ـت ـح ـقــون مــن
رعاية واهتمام.

الهيكل التنظيمي
• ماذا عن الهيكل التنظيمي
لإلدارة؟
 ت ـض ــم اإلدارة مــرا ق ـب ـت ـيــن،األولى رعاية المسنين ،وتشمل
األق ـ ـسـ ــام ال ـت ــال ـي ــة :م ــرك ــز ف ــرح
ال ـت ـخ ـص ـصــي ،وي ـض ــم قسمين
لرعاية الرجال والنساء ،إضافة
إلى قسم التوجيه الفني ،وقسم

البرامج واألنشطة التوعوية.
أمـ ــا ال ـمــراق ـبــة ال ـثــان ـيــة فهي
ال ـخــدمــة الـمـتـنـقـلــة ،ال ـتــي تضم
أقـ ـس ــام ال ـخ ــدم ــة ،م ــوزع ــة على
الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــات ال ـ ـس ـ ــت ،وت ـض ــم
اإلدارة أ يـ ـض ــا ق ـس ـم ــي ا ل ــد ع ــم
اإلداري والمالي.

ً
 3454مسنا

• كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــت أ عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدي ــن مـ ـ ــن خـ ــدمـ ــات
اإلدارة في دور اإليواء أو الخدمة
المنزلية؟
 إجـمــالــي أع ــداد كـبــار السنال ـم ـس ـت ـف ـي ــدي ــن مـ ــن الـ ـخ ــدم ــات
التي تقدمها اإلدارة ،ســواء في
الــرعــايــة اإليــوائ ـيــة ،أو الخدمة
المتنقلة  3454مسنا ومسنة،
مــوزع ـيــن ع ـلــى ال ـن ـحــو ال ـتــالــي:
 3436يستفيدون مــن خــد مــات
اإلدارة الـمـتـنـقـلــة ،ب ــواق ــع 891
ذك ــور ،و 2545إن ــاث ،أمــا بشأن
أعداد المستفيدين من خدماتنا
في دور اإليواء فبلغت  18حالة

الحبس والغرامة النتهاك حقوق المسنين
ح ــدد ال ـقــانــون  ،2016 /18ال ـص ــادر ب ـشــأن الــرعــايــة
االجتماعية للمسنين ،عقوبات بحق َمن يقوم بانتهاك
حقوق هــذه الفئة ،الـعــزيــزة ،والـتــي تصل إلــى الحبس
مدة ال تجاوز سنة ،وبغرامة ال تزيد على ألف دينار ،أو
ُ
بإحدى العقوبتين ،لكل من كلف برعاية مسن وامتنع
عن القيام بفعل ما تقتضيه واجبات الرعاية ،وترتب
على ذلك إلحاق ضرر بالمسن ،أما إذا نشأ عن ذلك وفاة
الشخص المسن تكون العقوبة الحبس مدة ال تجاوز

خمس سنوات ،وبغرامة ال تزيد على خمسة آالف دينار،
أو بإحدى العقوبتين.
كما حدد القانون عقوبة الحبس مدة ال تجاوز ثالثة
أش ـهــر ،وبـغــرامــة ال تــزيــد على  500دي ـنــار ،أو بإحدى
العقوبتين ،حال كان الضرر نتيجة إهمال المكلف ،أما
إذا نشأ عن ذلك وفــاة المسن ،فتكون العقوبة الحبس
لمدة ثالث سنوات ،وبغرامة ال تزيد على  2000دينار،
أو بإحدى العقوبتين.

الهاجري لـ ةديرجلا•« :طوارئ كورونا» وافقت على خطة عودتها
أصدر وزير الشؤون
والتنمية
االجتماعية ً
المجتمعية قرارا بشأن تشكيل
لجنة مختصة بتقييم ومتابعة
العمل التعاوني لمدة سنة
ً
اعتبارا من تاريخ الصدور.

التأكد من توافر
االشتراطات
الصحية داخل
المباني عبر الفرق
الميدانية المشتركة

وضع اآلليات
الكفيلة بحماية
األطفال من اإلصابة
بالفيروس وموافاة
اللجنة بها

تطعيم عمالة
الحضانات عبر
التسجيل بالموقع
الرسمي الخاص
بـ «الصحة»

جورج عاطف

كـشـفــت الــوك ـي ـلــة الـمـســاعــدة
لـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع ال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة
االجتماعية ،في وزارة الشؤون
االجتماعية ،هناء الهاجري ،عن
اجتماع مرتقب سيعقد بعد غد
بين مسؤولي وزارتــي الشؤون
والـ ـصـ ـح ــة ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب هـيـئــة
شـ ـ ــؤون ذوي اإلع ـ ــاق ـ ــة ،لـبـحــث
آخ ـ ــر ت ـ ـطـ ــورات خ ـط ــة مـ ـع ــاودة
دوام الـحـضــانــات ،واسـتـئـنــاف
استقبال األطفال داخلها ،سواء
الـ ـخ ــاص ــة أو ال ـم ـع ـن ـيــة بـ ــذوي
االحتياجات.
وقالت الهاجري لـ "الجريدة"
إن "لـ ـجـ ـن ــة ط ـ ـ ـ ـ ــوارئ كـ ــورونـ ــا
فـ ــي م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،واف ـق ــت
م ــن ح ـي ــث الـ ـمـ ـب ــدأ ،ع ـل ــى خـطــة
"ال ـش ــؤون" الـخــاصــة باستئاف
دوام الـ ـحـ ـض ــان ــات ،غ ـي ــر أن ـهــا
شــددت على ض ــرورة التنسيق
م ــع "ال ـص ـح ــة" ل ــوض ــع اآلل ـي ــات
الـكـفـيـلــة بـحـمــايــة األطـ ـف ــال من
خطر اإلصابة بالفيروس ،من ثم
ً
موافاتها مجددا بما تم االتفاق
عليه بين الجانبين وقبل بدء
الخطة" ،مؤكدة حرص الــوزارة
الجاد على عدم تضرر مصالح
أص ـح ــاب ال ـح ـضــانــات ،غـيــر أن
"صحة وسالمة األطـفــال وعـ ّـدم
تـعـ ّـرضـهــم ألي م ـك ــروه أولــويــة
لدينا".
وأوضـ ـح ــت أن ال ـخ ـطــة الـتــي
وضعتها الــوزارة ممتدة خالل
الـفـتــرة مــن مطلع يــونـيــو حتى
نـ ـه ــاي ــة أغـ ـسـ ـط ــس ال ـم ـق ـب ـل ـيــن،
لـيـتـسـنــى م ــن خــال ـهــا ،تسليم
أصحاب دور الحضانة الدليل
االسـ ـ ـت ـ ــرش ـ ــادي ل ــاشـ ـت ــراط ــات
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ،وتـ ـطـ ـعـ ـي ــم ج ـم ـيــع
ال ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــن لـ ــدي ـ ـهـ ــا وتـ ـق ــدي ــم
ً
اإلثباتات على ذلــك ،فضال عن
الـتــأكــد مــن تــوافــر االشـتــراطــات
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــة داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـبـ ــانـ ــي
ال ـ ـح ـ ـضـ ــانـ ــات م ـ ــن خ ـ ـ ــال ف ــرق
ميدانية مشتركة ضمن الجهات
الثالث السالف ذكرهم.

تطعيم عمالة الحضانات
وف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـ ـخـ ـ ــص تـ ـطـ ـعـ ـي ــم
مــوظ ـفــي وع ـمــالــة الـحـضــانــات
ضد "كورونا" ذكرت الهاجري،
أن ــه وف ـقــا ل ــرد "ال ـص ـحــة" ،فــإنــه

مشعان العتيبي

هناء الهاجري

"وف ـ ـ ـ ــق الـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر األولـ ـ ــويـ ـ ــة
ل ـل ـت ـط ـع ـي ــم ت ـ ــم إدراج ج ـم ـيــع
الـعــامـلـيــن فــي الـمـجــاالت التي
تتطلب التعامل المباشر مع
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ضـ ـم ــن الـ ـخ ــدم ــات
األســاس ـيــة الــذيــن لـهــم أولــويــة
الحصول على ا لـلـقــاح ،وعليه
ن ــو ص ــي أن يـ ـت ــم حـ ــث عــا م ـلــة
ا ل ـح ـضــا نــات بــا لـتـسـجـيــل عبر
الـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــع ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي ل ـ ـ ـ ـ ــوزارة
الصحة للحصول على موعد
ل ـل ـت ـط ـع ـيــم م ــن خ ـ ــال اخ ـت ـي ــار
(ع ــام ــل أس ــاس ــي  -الـجـمـعـيــات
 ال ـن ــواف ــذ ال ـجــويــة وال ـب ــري ــة -قـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــدمـ ــات) فـ ــي خ ــان ــة
المهنة".
وأضــافــت أن "وزارة الصحة
أك ـ ـ ــدت فـ ــي م ـج ـم ــل رده ـ ـ ـ ــا ،أن ــه
سيتم إرس ــال الـمــوعــد الخاص
لهم وفق آلية األولوية المحددة
لكل فئة مستهدفة من الجهات
المعنية ،وفي حال قام الشخص
ً
ب ــال ـت ـس ـج ـي ــل مـ ـسـ ـبـ ـق ــا ي ـم ـك ـنــه
ال ــدخ ــول إل ــى ال ـمــوقــع وتـعــديــل
بياناته".

محمد ناصر ،وباسل العازمي،
وع ـبــدالــرح ـمــن س ـل ـطــان ،وعـيــد
ساري.
ووفقا للقرار ،الــذي حصلت
"الـ ـج ــري ــدة" ع ـل ــى ن ـس ـخــة م ـنــه،
ّ
ف ــإن الـلـجـنــة تـخـتــص بمتابعة
تـنـفـيــذ الـ ـق ــرار الـ ـ ـ ــوزاري بـشــأن
دع ــم ت ــروي ــج الـمـنـتــج ال ــزراع ــي
المحلي بالجمعيات التعاونية،
وال ـن ـظــر والـتـحـقـيــق ف ــي ك ــل ما
ي ـحــال إلـيـهــا مــن ال ــوزي ــر بشأن
ال ـع ـمــل ال ـت ـعــاونــي ،وي ـحــق لها
مـخــاطـبــة أي جـهــة فــي الـ ــوزارة
ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة م ـ ـهـ ــام ـ ـهـ ــا،
وسماع أقوال أو سؤال من ترى
ليعينها فــي أداء مأموريتها،
كـ ـم ــا تـ ـلـ ـت ــزم ج ـم ـي ــع ق ـط ــاع ــات
ال ـ ـ ـ ــوزارة ب ــال ـت ـع ــاون الـ ـت ــام مــع
اللجنة وتزويدها بصفة دورية
وع ــاجـ ـل ــة بـ ـ ــأي مـ ـسـ ـتـ ـن ــدات أو
تقارير أو غيرها لتمكينها من
أداء مهامها.
ووف ـ ـقـ ــا ل ـ ـل ـ ـقـ ــرار ،ف ــإن ــه عـلــى
الـلـجـنــة أن تــرفــع تـقــريــرهــا إلــى
الـ ـ ــوزيـ ـ ــر م ـت ـض ـم ــة ن ـت ـي ـج ــة مــا
ً
يحال لها مشفوعا بالتوصية
ال ــازم ــة ،وت ـع ـقــد اجـتـمــاعــاتـهــا
بالمكان والــزمــان الــذي يحدده
الــرئـيــس بـنــاء عـلــى دع ــوه منه،
ول ــه ال ـحــق ف ــي تـفــويــض نائبه
على ذلــك ،وأال يكون االجتماع
صحيحا إال بـحـضــور أغلبية
األع ـضــاء وم ــن بينهم الرئيس
أو نائبه ،وتختار اللجنة أمين
سر يتولى ،تحت إشراف رئيس
ال ـل ـج ـن ــة ،ت ـن ـظ ـيــم اج ـت ـم ــاع ــات
ال ـل ـج ـنــة والـ ــدعـ ــوة لـحـضــورهــا
وإعداد جدول ّأعمالها وتدوين
محاضرها ويوقع عليها رئيس
اللجنة وأعضائها.

لجنة «العمل التعاوني»
في موضوع آخر ،أصدر وزير
الشؤون االجتماعية والتنمية
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ،وزي ـ ــر ال ـك ـهــربــاء
وال ـ ـمـ ــاء والـ ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة،
د .مـ ـشـ ـع ــان ال ـع ـت ـي ـب ــي ال ـ ـقـ ــرار
ال ـ ـ ـ ـ ــوزاري رقـ ـ ــم (/30ت) لـسـنــة
 ،2021بـ ـش ــأن ت ـش ـك ـي ــل لـجـنــة
مختصة بتقييم ومتابعة العمل
ً
التعاوني لمدة سنة ،اعتبارا من
تاريخ الـصــدور ،برئاسة خالد
ال ـطــري ـجــي ،وع ـبــدال ـلــه الحجي
ن ــائ ـب ــا ل ـ ــه ،وعـ ـض ــوي ــة ك ــل م ــن،

حمد الخالدي

إصدار 24593
بطاقة أولوية
و 1398لوحة
مواقف
سيارات

محافظة
العاصمة
تحتل المرتبة
األولى من
حيث أعداد
المستفيدين
من خدماتنا

كما يعاقب القانون بالحبس مــدة ال تجاوز  6أشهر،
وبغرامة ال تزيد على  1000دينار ،أو بإحدى العقوبتين ،لكل
َمن استعمل بطاقة المسن دون أن يكون له الحق في ذلك،
كما يعاقب بغرامة ال تزيد على  100دينار كل من استخدم
مواقف المركبات الخاصة بالمسنين دون وجه حق ،وفي
حالة العودة للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة لمدة
ال تجاوز شهرا.

حسم استئناف دوام الحضانات بعد غد
بمشاركة «الشؤون» و«الصحة» و«اإلعاقة»
•

واختصاصي عالج طبيعي وطبيب نفسي ،إضافة إلى الفريق
االجتماعي ،الذي يتكون من اختصاصيين ،اجتماعي ونفسي،
ومرشد ديني ،واختصاصي تغذية ،مؤكدا أن استئناف عمل
الخدمة المتنقلة رهن موافقة السلطات الصحية في البالد،
وتوقع معاودة الخدمة خالل األشهر القليلة المقبلة ...وفيما
يلي نص الحوار:

فقط ،بواقع  6ذكور ،و 12إناث.
ونـ ـشـ ـي ــر إل ـ ـ ــى أن م ـحــاف ـظــة
العاصمة تحتل المرتبة األولى
من حيث أعداد المستفيدين من
خدماتنا المتنقلة ،بواقع 849
حــالــة ،فــي حين تــأتــي محافظة
مـ ـ ـب ـ ــارك ال ـك ـب ـي ــر ف ـ ــي ال ـم ــرت ـب ــة
األخيرة ،بواقع  279حالة.

شروط القبول
• مــا ش ــروط االس ـت ـفــادة من
الخدمات التي تقدمها اإلدارة،
سواء اإليوائية أو المنزلية؟
 هـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاك ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط ع ـ ـ ــدةلالستفادة من خدمات اإلدارة،
ه ـ ـ ــي أن ي ـ ـ ـكـ ـ ــون ا لـ ـمـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــد
ك ــو ي ـت ــي ا ل ـج ـن ـس ـيــة ،وأال يـقــل
سـنــه عــن  65عــا مــا ،وأن يثبت
ال ـب ـح ــث االج ـت ـم ــاع ــي حــاج ـتــه
لـ ـل ــرع ــاي ــة ،فـ ـض ــا عـ ــن ت ـق ــدي ــم
ت ـ ـقـ ــريـ ــر ط ـ ـبـ ــي حـ ــديـ ــث ي ـث ـبــت
الـخـلــو مــن األمـ ــراض الـمـعــديــة
واالضـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــراب ـ ـ ـ ــات الـ ـعـ ـقـ ـلـ ـي ــة،
وموافقة اللجنة الفنية للقسم

المختص على طلب االلتحاق،
واعتماد اإلدارة بالموافقة.

ً ً
 25فريقا طبيا

• كـ ــم ب ـل ـغ ــت أع ـ ـ ـ ــداد الـ ـف ــرق
الطبية المتنقلة؟
 إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي أعـ ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـفـ ــرقالـ ـمـ ـتـ ـنـ ـقـ ـل ــة  25فـ ــري ـ ـقـ ــا ط ـب ـيــا
مـ ـتـ ـك ــام ــا ،وي ـ ـت ـ ـكـ ــون الـ ـف ــري ــق
الـ ــواحـ ــد م ــن ط ـب ـيــب وم ـم ــرض
ومـمــرضــة واخـتـصــاصــي عالج
طبيعي وطبيب نفسي ،إضافة
إل ــى الـفــريــق االجـتـمــاعــي ،الــذي
يـ ـتـ ـك ــون م ـ ــن اخ ـت ـص ــاص ـي ـي ــن،
اج ـت ـم ــاع ــي ونـ ـفـ ـس ــي ،وم ــرش ــد
ديني ،واختصاصي تغذية ،أما
بـشــأن اسـتـئـنــاف عـمــل الخدمة
ال ـم ـت ـن ـق ـلــة ف ـه ــو ره ـ ــن م ــواف ـق ــة
السلطات الصحية فــي الـبــاد،
ون ــأم ــل ال ـتــوســع ب ـص ــورة أكـبــر
في تطعيم كبار السن ،السيما
الذين في منازلهم ،حتى ال يتم
نقل العدوى بالفيروس ألعضاء
الفرق ،وليتسنى معاودة العمل

وبـ ــدء ال ـخــدمــة ال ـتــي نتوقعها
خالل االشهر القليلة المقبلة.
ونشير إلــى أن ثمة تواصال
مستمرا مع الحاالت التي تتلقى
ال ـخــدمــة ف ــي م ـنــازل ـهــم ،لـصــرف
بعض المستلزمات الطبية التي
يحتاجونها.

بطاقات األولوية
• مـ ــاذا ع ــن ص ــرف بـطــاقــات
أولوية لكبار السن؟
 أصدرت اإلدارة خالل أبريلال ـم ــاض ــي  255ب ـطــاقــة أول ــوي ــة
لكبار السن ( 138للذكور ،و177
لإلناث) ،وبلغ إجمالي البطاقات
ال ـم ـصــروفــة حـتــى اآلن 24593
بطاقة ،أما بشأن أعداد الحاالت
المستفيدة من لوحات المركبات
فقد استقبلت اإلدارة  66طلبا،
وافقت على  57منها ،ورفضت
 9ط ـل ـبــات ،حـيــث بـلــغ إجـمــالــي
المستفيدين مــن هــذه الخدمة
 1398مسنا.

أهم مزايا القانون الجديد للمسنين
ق ــال حـمــد ال ـخــالــدي إن ه ـنــاك مــزايــا عــدة
تضمنها القانون الجديد رقم  18لسنة ،2016
الصادر بشأن الرعاية االجتماعية للمسنين،
أبرزها توفير خدمات متطورة لكبار السن،
وضمان حقوقهم كافة التي كفلها الدستور،
ف ـضــا ع ــن ض ـمــان ت ـقــديــم خ ــدم ــات ورعــايــة
أف ـض ــل ل ـل ـح ــاالت األكـ ـث ــر ض ـع ـفــا وفـ ـق ــرا من
المعوزين.

وأش ــار الـخــالــدي إلــى أن الـقــانــون الجديد
ت ـض ـم ــن أيـ ـض ــا إش ـ ـ ـ ــراك م ـع ـظ ــم م ــؤس ـس ــات
المجتمع الـمــدنــي فــي رعــايــة وخــدمــة كبار
السن ،إضافة إلى ضمان وجود المسن بين
أهله وذويه ،من خالل مساعدة األسر ،ودمج
الـمـسـنـيــن ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ،وإع ـ ـ ــداد وتـهـيـئــة
المرافق العامة ووسائل النقل التي تساعدهم
على التنقل والحركة.

برلمانيات
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انتخابات ...هادئة
ً
ً

«تكميلية الخامسة» شهدت إقباال ضعيفا من الناخبين وإجراءات احترازية مشددة
محمد الشرهان
وفهد تركي

إقبال جيد
من الناخبين
في بداية
التصويت

الرومي

العملية
االنتخابية
جزء من
ديمقراطيتنا

وزير الصحة

اإلقبال
ضعيف
ونتوقع
زيادته مساء
المستشار المديرس

يـ ـ ـ ـ ـ ــوم جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن أي ـ ـ ـ ــام
الديمقراطية عاشته الكويت
أ مــس ،عندما فتحت اللجان
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي الـ ـ ــدائـ ـ ــرة
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـخ ـ ــامـ ـ ـس ـ ــة
أبـ ـ ــواب ـ ـ ـهـ ـ ــا ،الخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ن ــائ ــب
جـ ــديـ ــد ل ـ ـهـ ــا ،عـ ـق ــب إسـ ـق ــاط
عضوية د .بــدر ا لــدا هــوم من
ق ـبــل الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة،
غـ ـي ــر أن فـ ــر حـ ــة ا لـ ـ ـع ـ ــرس لــم
تـ ـك ــن ك ــامـ ـل ــة ،حـ ـي ــث ش ـه ــدت
ً
ً
االن ـت ـخــابــات إق ـب ــاال ضـعـيـفــا
ً
ج ـ ـ ـ ـ ــدا ،خ ـ ــاص ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة
الصباحية مــع فتح األ بــواب
عـ ـن ــد ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـث ــامـ ـن ــة مــن
صـبــاح األم ــس ،وعـلــى عكس
حـ ـ ـ ـ ــرارة الـ ـطـ ـق ــس ال ـس ــاخ ـن ــة
أمس ،كانت انتخابات األمس
ب ــاردة فــي نـسـبــة مشاركتها
والـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــي أج ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــت وسـ ـ ـ ــط
إجـ ـ ــراء ات صـحـيــة اح ـتــرازيــة
مـشــددة ،حفاظا على سالمة
الناخبين.
ورغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ارتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـ ـ ــدد
الـ ـمـ ـسـ ـجـ ـلـ ـي ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن ي ـح ــق
ل ـهــم ال ـت ـصــويــت ف ــي ال ــدائ ــرة
الخامسة ،والذي يبلغ عددهم
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ف ــإن نـسـبــة ال ـم ـشــاركــة كــانــت
مـ ـت ــواضـ ـع ــة لـ ـلـ ـغ ــاي ــة ،ول ـع ــل
سـبــب ذل ــك ي ـعــود إل ــى ال ـتــزام
عدد كبير من قبيلة العوازم
بـمـقــاطـعـتـهــا ،تـنـفـيــذا لــدعــوة
أمير القبيلة فالح بن جامع.
وح ــرص ع ــدد مــن الـ ــوزراء
عـلــى زي ــارة ع ــدد مــن الـلـجــان
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة مـ ـ ـ ــع بـ ـ ــدايـ ـ ــة
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع ،كـ ـم ــا قـ ـ ــام م ــرش ــح
الدائرة األكثر فرصا بالفوز
ف ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ب ـ ــزي ـ ــارات
ل ـمــدارس االق ـت ــراع ،وتـنــافــس
على اال نـتـخــا بــات التكميلية
 15م ــر ش ـح ــا ل ـل ـف ــوز بـمـقـعــد
واح ـ ـ ـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ــم أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد جـ ــابـ ــر
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــوشـ ـ ــي ،وب ـ ـ ـكـ ـ ــر بـ ـ ـ ــادي
ال ــرشـ ـي ــدي ،وج ــاس ــم مـحـمــد
دش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ،وحـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــب م ـ ـهـ ــدي
بــوعـبــاس ،وحـســن الـعــازمــي،
وحـ ـم ــاد ال ـ ــدوس ـ ــري ،وخ ــال ــد
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــار ،وسـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـم ـ ـفـ ــرح،
وط ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ــدبـ ـ ـ ــوس ،وعـ ـ ـ ــادل
الشطي ،وعبدالله العتيبي،
وع ـب ـيــد ال ـم ـط ـيــري ،وعـجـمــي
ال ـم ـت ـل ـقــي ،وعـ ـن ــود ال ـع ـن ــزي،
ونهار العتيبي.
وبـ ــدأت عـمـلـيــة الـتـصــويــت
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـكـمـيـلـيــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـجـ ـ ــري وف ـ ـ ـ ــق نـ ـظ ــام
ا لـصــوت ا لــوا حــد مــن الساعة
ال ـ ـ ـثـ ـ ــام ـ ـ ـنـ ـ ــة ص ـ ـ ـبـ ـ ــاحـ ـ ــا حـ ـت ــى
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــة الـ ـ ـث ـ ــامـ ـ ـن ـ ــة م ـ ـسـ ــاء
واج ــري ــت االن ـت ـخ ــاب ــات وفـقــا
ل ــاش ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة فــي
ظـ ـ ــل جـ ــائ ـ ـحـ ــة ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا م ــع
م ــراع ــاة ع ــدم الـتـجـمــع خــارج
وداخ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ــراكـ ـ ــز االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراع،
وارت ـ ـ ـ ـ ـ ــداء ال ـ ـك ـ ـمـ ــام وت ـع ـق ـي ــم
اليدين ولبس القفازين قبل
الــدخــول الــى مــراكــز االقـتــراع
مـ ـ ــع االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام بـ ــال ـ ـم ـ ـسـ ــارات
ا لـمـحــددة للناخبين حفاظا
على التباعد الجسدي.

كما تم تخصيص عيادات
ط ـب ـيــة ف ــي ك ــل م ــرك ــز حـفــاظــا
على صحة وسالمة الجميع.
و ق ـ ـ ــا م ـ ـ ــت وزارة ا لـ ــدا خ ـ ـل ـ ـيـ ــة
بتوفير خدمة االستعالم عن
رق ــم الـقـيــد وم ـكــان التصويت
لــا نـتـخــا بــات التكميلية على
الـمــوقــع االلـكـتــرونــي الـخــاص
بـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ت ـ ـ ـحـ ـ ــت ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان
الخدمات االلكترونية توفيرا
ل ـ ـلـ ــوقـ ــت وال ـ ـج ـ ـهـ ــد وحـ ــرصـ ــا
عـلــى ســامــة الجميع فــي ظل
الـظــروف االستثنائية بسبب
ج ــائـ ـح ــة فـ ـ ـي ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا.
ك ـ ـمـ ــا قـ ـ ــا مـ ـ ــت إدارة ش ـ ـ ــؤون
االنتخابات ب ــوزارة الداخلية
بـ ـت ــوفـ ـي ــر خـ ـ ــط س ـ ــاخ ـ ــن ع ـبــر
الرقم  1889888لمعرفة مركز
االق ـت ــراع ال ـخــاص بـكــل ناخب
عن طريق االستعالم الهاتفي.
ويـبـلــغ ع ــدد أع ـض ــاء السلطة
الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة الـ ـمـ ـش ــرف ــة ع ـلــى
االن ـت ـخــابــات الـتـكـمـيـلـيــة 328
عضوا ،وقامت وزارة الصحة
بتحديد آلية الخروج من العزل
للمصابين بكورونا للمشاركة
فــي االنـتـخــابــات .وتــم تحديد
مدرستين لهؤالء المصابين
وفقا لالجراءات االحترازية.

ُّ
تمسك بالديمقراطية
ً
وتعقيبا على سير العملية
االنتخابية ،أكــد نائب رئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزي ــر الـعــدل
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون تعزيز
ال ـنــزاهــة عـبــدالـلــه ال ــروم ــي أن
ً
اإلق ـب ــال ك ــان ج ـي ــدا ف ــي بــدايــة
عملية التصويت على الرغم
من حرارة الطقس.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـ ــرومـ ـ ــي ل ـ ـ ـ "كـ ــونـ ــا"
عـ ـق ــب زيـ ـ ــارتـ ـ ــه م ـ ــدرس ـ ــة اب ــن
زه ـ ــر األن ــدلـ ـس ــي ال ـم ـتــوس ـطــة
أح ـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـقـ ــار االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــةللدائرة الخامسة  -إن حرص
الناخبين على المشاركة في
هــذا الطقس وفــي ظل جائحة
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا "ي ـ ــدل على
تمسكهم بالحياة الديمقراطية
ً
والــدسـتــور الكويتي" ،مشيرا
إلى أن هناك التزاما بالتباعد،
ولـ ـب ــس الـ ـكـ ـم ــام ــات ،وب ـكــامــل
اإلج ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة الـتــي
أق ــرت ـه ــا ال ـس ـل ـط ــات الـصـحـيــة
لمواجهة مرض (كوفيد .)19
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــر
للمستشارين وأعضاء السلك
ال ـق ـض ــائ ــي ال ـم ـش ــرف ـي ــن عـلــى
االنتخابات وجميع العاملين
فــي وزارات الـعــدل والداخلية
والصحة وغيرها من الجهات؛
لقيامهم بــدور كبير لتسهيل
ال ـع ـم ـل ـي ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة عـلــى
الناخبين.

 ١٦٣لجنة
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــه ،أك ـ ـ ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ــر
الداخلية الشيخ ثامر العلي أن
العملية االنتخابية التكميلية
سارت بشكل سلس منذ بداية
عملية التصويت موزعة على
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دي ـم ـقــراطــي إك ـم ــاال لــأعــراس
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال ـك ـث ـيــرة الـتــي
ت ـش ـه ــده ــا ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد" ،وجـ ـ ــاءت
التكميلية أمس بأجواء تمتلئ
بــالـفــرح وال ـس ــرور ،ب ــأن تكون
المسيرة الديمقراطية دائما
متكاملة.
وقـ ـ ــال ال ـع ـل ــي ف ــي تـصــريــح
أم ــس عـقــب جــولـتــه الـتـفـقــديــة
فــي المعهد الــديـنــي الـثــانــوي
للبنين بمنطقة الصباحية،
إن وزارة الــداخ ـل ـيــة حــرصــت
عـلــى تــوفـيــر كــل سـبــل الــراحــة
للناخبين والناخبات وتسهيل
كل اإلج ــراء ات أمامهم ،معربا
ع ــن ال ـش ـكــر ل ــرج ــال الــداخـلـيــة
عـلــى مــا يـبــذلــونــه مــن جـهــود،
وكل من يعمل إلنجاح العملية
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وش ـه ــادت ــي في
رجال الداخلية مجروحة.
وثمن جهود العاملين في
وزارتي الصحة والتربية على
تسهيل كل اإلجراءات وتجهيز
ا ل ـم ــدارس لتمكين الناخبين
من اإلدالء بأصواتهم في هذه
االن ـت ـخــابــات الـتـكـمـيـلـيــة رغــم
الظروف االستثنائية المتعلقة
بـجــائـحــة ك ــورون ــا ،الف ـتــا إلــى
مواكبة جمعيات النفع العام
ال ـم ـع ـن ـيــة بــال ـش ـفــاف ـيــة لـسـيــر
ً
العملية االنتخابية ،متوقعا
تـ ــزايـ ــد ع ـ ــدد ال ـن ــاخ ـب ـي ــن بـعــد
صالة العصر وحتى اإلغالق.

طواقم طبية
بدوره ،وخالل تفقده سير
االنتخابات ،في لجنة مدرسة
ع ــاتـ ـك ــة بـ ـن ــت ع ـب ــدال ـم ـط ـل ــب
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة جـ ــابـ ــر الـ ـعـ ـل ــي،

سيلفي مع وزير الداخلية (تصوير عوض التعمري وجورج ريجي)

عملية االقتراع
تسير بسالسة
في أجواء
من الفرح
والسرور

وزير الداخلية

المخصصة لمرضى فيروس
ك ــورون ــا ،أك ــد وزيـ ــر الـصـحــة
ا لـ ـشـ ـي ــخ د .ب ــا س ــل ا ل ـص ـب ــاح
أن ا لـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة اال نـ ـتـ ـخ ــا بـ ـي ــة
تسير بشكل ممتاز ومنظم،
الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا "جـ ـ ـ ــزء مــن
دي ـم ـقــراط ـي ـت ـنــا ف ــي ال ـكــويــت
التي نعتز ونفتخر بها".
و ق ـ ــال د .ب ــا س ــل ا ل ـص ـبــاح،
فــي تـصــر يــح أ م ــس ،إن هناك
 27م ــدر س ــة ت ــم تخصيصها
الس ـت ـق ـب ــال ن ــاخ ـب ــي ال ــدائ ــرة
ال ـخ ــام ـس ــة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات

ال ـت ـك ـم ـي ـل ـيــة ل ـم ـج ـلــس األم ـ ــة،
الـ ـت ــي ان ـط ـل ـق ــت ف ــي ال ـثــام ـنــة
صـ ـب ــاح ــا ،وم ـن ـه ــا ال ـم ــدرس ــة
ال ـ ــرئـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــة
لمرضى كوفيد .19
وأ ش ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ــى أن ا ل ـ ـ ـ ــوزارة
ات ـ ـخـ ــذت كـ ــل االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات،
عـلـمــا أن ع ــدد ا لـعــا مـلـيــن من
أطباء وفنيين وطواقم طبية
يـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 200ش ـخ ــص
يـ ـ ـت ـ ــوزع ـ ــون عـ ـل ــى ن ــوبـ ـتـ ـي ــن،
ف ـضــا ع ــن تـجـهـيــز أك ـث ــر مــن
 14سيارة إسعاف موجودة
للتعامل مع أي طــارئ خالل
العملية االنتخابية.

يوم ديمقراطي

ناخب يدلي بصوته ٔامام المستشار ٔاحمد الياسين

مدير أمن األحمدي :التعامل مع عطل كهربائي وقت حدوثه
كشف مدير مديرية أمن محافظة األحمدي
اللواء الركن صالح العنزي ان عملية االقتراع
في االنتخابات التكميلية بالدائرة الخامسة
تتم بسهولة ويسر وسط تعاون كبير بين كافة
الجهات المعنية.
وق ـ ــال الـ ـعـ ـن ــزي :ن ـت ـم ـنــى ال ـ ـتـ ــزام الـنــاخـبـيــن
باالشتراطات الصحية ،وان يكونوا متفهمين
لقرارات مجلس الــوزراء بهذا الشأن ،الفتا الى
االقبال كان خفيفا نوعا ما صباحا ،وسيكون
اكثر مساء.

وأوض ــح ان جاهزية وزارة الداخلية كانت
كبيرة لالنتخابات ،وتم التركيز على الجوانب
الصحية في التعامل معها ،وتم تعقيم المدارس
واللجان كاملة.
وقال :يوجد تعاون كبير من اللجان العاملة
م ــن وزارات ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـص ـح ــة وال ـك ـهــربــاء
وال ـب ـل ــدي ــة ،وت ــم ال ـت ـعــامــل م ــع ع ـطــل كـهــربــائــي
بسيط في وقته ،مشيرا الى انه تم تخصيص
مدرستين للتعامل مع مصابي كورونا حفاظا
على صحتهم وصحة عموم الناخبين.

مشاركة للشرطة النسائية

م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــه ،كـ ـ ـش ـ ــف
الـمـسـتـشــار حـمــد الـمــديــرس،
م ـس ـت ـشــار ال ـل ـج ـنــة األص ـل ـيــة
ف ـ ـ ـ ـ ــي روضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ـيـ ـ ــان
بمحافظة األحمدي ،أن عملية
ال ـت ـصــويــت س ـ ــارت بـسـهــولــة
ويسر في اللجان االنتخابية،
مـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــرا إ ل ـ ـ ـ ــى أن اال لـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام
بــاال شـتــرا طــات الصحية كان
سيد ا لـمــو قــف مــن الناخبين
ا لــذ يــن تـعــاو نــوا بـشـكــل كبير
مع اللجان المعنية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــرس أن
ال ـف ـت ــرة ال ـص ـب ــاح ـي ــة ش ـهــدت
إقباال ضعيفا من الناخبين
السـيـمــا الـنـســاء ،مـشـيــرا إلــى
أن "اإل ق ـ ـبـ ــال ي ـت ـصــا عــد كـلـمــا
اتجهنا إلى ساعات المساء"،
وطــالــب الـنــاخـبـيــن بــااللـتــزام
بتوجيهات الجهات المعنية
وال ـم ـش ــرف ـي ــن ع ـل ــى الـعـمـلـيــة
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي الـ ـ ــدائـ ـ ــرة
الخامسة.
واردف" :ان اال ن ـت ـخــا بــات
الـ ـتـ ـكـ ـمـ ـيـ ـلـ ـي ــة ت ـ ـم ـ ـثـ ــل يـ ــومـ ــا

ديـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــراطـ ـ ـي ـ ــا جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدا م ــن
أي ـ ـ ــام ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،بـ ـل ــد األمـ ـ ــان
وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة" ،م ــؤك ــدا أن
عملية االقتراع تشهد تعاونا
كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرا بـ ـ ـي ـ ــن ك ـ ـ ــل ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـن ـ ـيـ ــة ،بـ ـ ـه ـ ــدف إن ـ ـجـ ــاح
العرس الديمقراطي.

ً
 15مرشحا تنافسوا
على مقعد واحد
والوسمي أقربهم
للفوز بمقعد
الداهوم

إقبال ضعيف
في الفترة
الصباحية
ونتوقع
زيادته مساء

المديرس

لحظة افتتاح باب االقتراع

«الشفافية»« :التكميلية» تسير بانسيابية

مواطن يدلي بصوته

أك ـ ــدت ج ـم ـع ـيــة ال ـش ـفــاف ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة أن
عملية اال ق ـتــراع ال خـتـيــار مــر شــح وا ح ــد في
االن ـت ـخــابــات الـتـكـمـيـلـيــة لـعـضــويــة مجلس
األمة بالدائرة الخامسة للفصل التشريعي
الـ ـس ــادس ع ـشــر ت ـس ـيــر ب ـص ــورة انـسـيــابـيــة
ومنظمة ،بفضل التعاون بين جهات الدولة
ال ـم ـش ــرف ــة ع ـل ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات وال ـنــاخ ـب ـيــن
والمرشحين.
و ق ــا ل ــت ع ـضــوة مـجـلــس إدارة الجمعية
هيام الدويلة ،لـ"كونا" ،عقب جولة لفريق من
أعضاء الجمعية في مركز اقتراع ثانوية سالم
المبارك بمنطقة الرقة ،إن الجمعية رصدت
ح ــرص الـقــائـمـيــن فــي ال ـل ـجــان عـلــى تطبيق
اإلج ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة ،السـيـمــا ال ـتــأكــد من
هوية الناخبين والناخبات أثناء اقتراعهم،
كـمــا الح ـظــت تـكـثـيــف ال ـلــوحــات اإلرش ــادي ــة
الـ ـت ــي ت ــؤك ــد عـ ـ ــدم وضـ ـ ــع أي إع ـ ــان ـ ــات أو

وفد جمعية الشفافية مع وزير الداخلية
ملصقات ألي مرشح ضمانا لمبدأ الحيادية.
وأضــافــت الــدويـلــة أن الجمعية سترفع
تـقــر يــرا عــن مشاهداتها ومالحظاتها عن
االن ـت ـخــابــات لـلـجـهــات الــرسـمـيــة بــالــدولــة،

ب ـهــدف تـطــويــر الـعـمـلـيــة الــديـمـقــراطـيــة في
البالد ،واقتراح أفضل السبل لالرتقاء بها،
مبينة أن هذه االنتخابات تشهد مشاركة
أكثر من  60متطوعا ومتطوعة من الجمعية.

 ...ومواطنة تدلي بصوتها

ةديرجلا
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تدشين المرحلة العملية إلطالق أول قمر صناعي
«:»KCST
ً
ً

البقاعين 16 :طالبا متفوقا اجتازوا المرحلة األولى ونستعد لبناء كبسولة الفضاء ثالثية األبعاد
تصنيع قمر
صناعي في
مختبرات
التطوير
وإرساله إلى
الفضاء محل
فخر

المطوع

المشاركة
في مشروع
"النانو
ستااليت"
إنجاز وحلم
حان موعد
تحقيقه

طالب الجامعة

أعـلـنــت كـلـيــة الـكــويــت للعلوم
والتكنولوجيا " ،"KCSTاستمرار
الكلية في برنامج إطالق أول قمر
صناعي مصغر "نانو ستاليت"،
ال ـ ــذي بـ ــدأ ف ــي ف ـب ــراي ــر ال ـمــاضــي
ـاد ك ــوي ـت ـي ــة ،ب ــال ـت ـع ــاون مــع
بـ ــأيـ ـ ٍ
مؤسسة الفضاء البريطانية KSF
 ،Space Foundationوبــإشــراف
م ــن اخ ـت ـصــاص ـي ـي ـهــم وأس ــات ــذة
الجامعة ،الفتة إلى انتهاء الطلبة
من المرحلة األولى وهي الدراسة
الـ ـنـ ـظ ــري ــة وتـ ــدش ـ ـيـ ــن ال ـم ــرح ـل ــة
العملية بتطبيق مــا تــم دراسته
ً
ن ـظــريــا عـلــى الـمـسـتــوى العملي
بإشراف دكاترة ومهندسين من
الجامعة.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت ال ـك ـل ـي ــة ،فـ ــي ب ـيــان
صحافي أم ــس ،إلــى أن مؤسسة
الـفـضــاء الـبــريـطــانـيــة  KSFتعمل
ع ـلــى تـشـجـيــع ال ـج ــام ـع ــات على
تطوير بعثات البحث والتطوير
بــاس ـت ـخــدام األقـ ـم ــار الـصـنــاعـيــة
ال ـص ـغ ـيــرة واألقـ ـم ــار الـصـنــاعـيــة
ال ــدقـ ـيـ ـق ــة ،م ـض ـي ـف ــة أن األقـ ـم ــار
الصناعية الصغيرة أصبحت من
أهم األدوات في تطوير مستقبل
البعثات الفضائية العلمية.
وأضــافــت أن تصنيع وإطــاق
ال ـق ـم ــر األول ه ـ ــذا الـ ـع ــام يـشـكــل
المرحلة األول ــى لبرنامج طويل
األم ـ ــد ،ح ـيــث سـيـتــم إطـ ــاق قمر
ً
صناعي سنويا لتجميع البيانات
والقراءات في قاعدة للبيانات في
ً
الجامعة ليتم مقارنتها سنويا،
مما سيسمح بــدراســة التغيرات
المناخية ومؤشرات التغيير في
الغالف الجوي الناتج عنها.
وم ــن جـهـتــه ،ق ــال رئـيــس كلية
ا لـكــو يــت للعلوم والتكنولوجيا

م ــراف ــق الـجــامـعــة وتـصـنـيــع قمر
صناعي فــي مختبرات التطوير
وإرســالــه إلــى الـفـضــاء أمــر يدعو
للفخر".

تجربة فريدة

جانب من التدريبات
البروفيسور خالد البقاعين ،إن
"هــدف هذا المشروع هو توطين
هــذه التكنولوجيا الحديثة في
الـ ـك ــوي ــت ،وس ـ ــوف ي ـت ــم تـصـنـيــع
القمر الصناعي المصغر من قبل
طلبتنا في الكلية في مختبرات
الـ ـج ــامـ ـع ــة ب ـ ــإش ـ ــراف دولـ ـ ـ ــي مــن
منظمة ""KSF Space Foundation
وإشراف أساتذة الجامعة.
وك ـ ـشـ ــف الـ ـبـ ـق ــاعـ ـي ــن أن ع ــدد
ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي هـ ــذا ال ـم ـشــروع
من الطلبة المتفوقين يصل إلى
ً
ً
 16ط ــال ـب ــا ت ــم تــدري ـب ـهــم ن ـظــريــا
واجتازوا المرحلة األولى من هذا
الـتـعــاون المشترك بين  KCSTو
 ،KSFويتم توجيههم وتدريبهم
ً
ً
عمليا حاليا ،والتوصية باألجهزة
المناسبة الالزمة لبناء كبسولة
الفضاء ثالثية األبعاد.

«مدربو الكليات»« :الخدمة المدنية»
رفض صرف مكافأة المؤهل العلمي

وأفــاد بأنه سيتم إجــراء بحث
يركز على دراسات الستراتوسفير
حــول طبقة األوزون ومــا بعدها،
وإجـ ـ ـ ـ ــراء ت ـ ـجـ ــارب ع ـل ـم ـيــة ت ـقــدر
خطورة االحترار العالمي وتغير
المناخ.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ت ــدري ــب الـطـلـبــة
سـيـسـتـمــر خ ــال تـصـنـيــع الـقـمــر
ال ـص ـنــاعــي ،ال ــذي ل ــه ال ـعــديــد من
الـخــواص ،منها السماح بقياس
العوامل المناخية واختبار طبقة
ال ـه ــواء واألوزون ،وي ـتــم إطــاقــه
في الفضاء إلعطاء معلومات عن
نوعية الهواء وطبقة األوزون.

مستوى عالمي
ومن جهته ،قال رئيس منظمة
 KSFللفضاء د .محمد كيالي ،إن

ً
"ال ـم ـشــروع ي ــدار محليا مــن قبل
مـ ـس ــؤول م ـن ـظ ـمــة ال ـف ـض ــاء KSF
في الكويت ،م .لــؤي عرنوس مع
ض ـب ــاط ف ــر ي ــق  ،KSF Spaceفي
ً
محاولة لمنح طالب  KCSTمنفذا
وم ـن ـص ــة ل ـت ـح ـق ـيــق ت ـط ـل ـعــات ـهــم
وأحــامـهــم على مستوى عالمي
ودولي لم يتم الوصول إليه بعد
في أي مكان".
وب ـ ــدوره ،أث ـنــى عــرنــوس على
قدرات طلبة الكلية وتميزهم في
التعلم ،وكذلك على استعدادهم
والـ ـت ــزامـ ـه ــم ب ــالـ ـج ــدول الــزم ـنــي
المكثف للمشروع.
من جانبه ،أكد مدير العالقات
العامة والتسويق في كلية الكويت
للعلوم والتكنولوجيا إبراهيم
المطوع ،أن "ما تقدمه الجامعة من
مناهج علمية وعملية باستغالل

ومن جانبه ،قال الطالب ناجي
ال ـق ــاف "إن ـه ــا تـجــربــة ف ــري ــدة من
نوعها ،حيث اكتسبت خبرة من
خالل المشاركة في مشروع تصنيع
"النانو ستااليت" من خــال خلق
آفاق جديدة في البحث والتطوير.
وم ــن جــانـبـهــا ،أضــافــت طالبة
ت ـخ ـص ــص ه ـن ــدس ــة ال ـك ـم ـب ـيــوتــر
شيخة ال ـب ـحــوه" :ن ـحــن ف ـخــورون
ومحظوظون الختيارنا بالمشاركة
في هذه التجربة الرائعة" ،في حين
أك ـ ــدت طــال ـبــة تـخـصــص هـنــدســة
اإللكترونيات واالتـصــاالت عهود
ً
العنزي" :كــان حلما لي أن أشــارك
في مشروع متعلق بالفضاء منذ
الصغر ،وقــد حــان موعد تحقيقه
م ــن خ ــال كـلـيــة ال ـكــويــت للعلوم
والتكنولوجيا".
بينما قــالــت طــالـبــة تخصص
هندسة االلكترونيات واالتصاالت
يــاس ـم ـيــن ب ـ ـ ـ ــورزق" :شـ ــاركـ ــت في
مشروع تصنيع "النانو ستااليت،
ب ـ ـه ـ ــدف تـ ـحـ ـقـ ـي ــق إنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز ع ـلــى
المستوى العالمي ،وليس فقط على
المستوى المحلي".
وم ـ ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أوض ـ ـ ـ ــح ط ــال ــب
هـ ـ ـن ـ ــدس ـ ــة ال ـ ـك ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــوتـ ــر أحـ ـم ــد
الشعباني" :إن ـنــا نــؤمــن فــي كلية
ال ـكــويــت لـلـعـلــوم والتكنولوجيا
بأننا نستطيع المشاركة والنجاح
وتحقيق أهداف أي مشروع مهما
بلغت صعوبة إنجازه".

محليات

«اتحاد بريطانيا» الستثناء
الطلبة من قرار التحصين للسفر
●

حمد العبدلي

طـ ــالـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ال ـل ـج ـنــة
اإلعالمية باالتحاد الوطني
لطلبة الكويت ،فرع المملكة
المتحدة ،علي رجب ،وزارة
الصحة و"الطيران المدني"
ب ـضــرورة استثناء الطلبة
من قرار التحصين للسفر،
نظرا لما يسببه هذا القرار
م ــن أضـ ـ ــرار ل ـهــم وتـعـطـيــل
مسيرتهم التعليمية ،الفتا
إلى أنهم مطالبون بالعودة
إلى مقاعد الدراسة بأسرع
وق ــت ،لـحـضــور اخ ـت ـبــارات
ن ـ ـهـ ــايـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــام الـ ـ ــدراسـ ـ ــي
والـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرات الـ ـطـ ـبـ ـي ــة
والعلمية.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ،ف ــي
تصريح لـ "الجريدة" أمس،
أنــه "إذا طـ ّـبــق على الطلبة
قرار شرط التحصين للسفر
فسيفوت على كثير منهم
ال ـف ــرص ــة ،وذل ـ ــك لـصـعــوبــة
الـحـصــول عـلــى الـلـقــاح في
ال ــوق ــت ال ـم ـنــاســب" ،مبينا
أن قــرار أخــذ جرعة واحــدة
اي ـضــا سـيـظـلــم الـكـثـيــر من
الطلبة الذين لم يستطيعوا
أخـ ـ ــذ ال ـ ـل ـ ـقـ ــاح ،خـ ــاصـ ــة أن
ه ـ ـنـ ــاك عـ ـ ـ ــددا م ـ ــن ال ـط ـل ـبــة
ال ــذي ــن أص ـي ـب ــوا ب ـف ـيــروس
كـ ــورونـ ــا ول ـ ــم ي ـم ــض عـلــى
إصابتهم أكثر من  3أشهر
وال يستطيعون أخذ اللقاح.
ّ
وبين أن وفدا من االتحاد
الوطني لطلبة الكويت ،فرع
المملكة المتحدة قابل رئيس
اللجنة التعليمية بمجلس

علي رجب

األمــة النائب د .حمد المطر
لمطالبته بــا لـتـحــرك ا لـجــاد
الستثناء الطلبة الدارسين
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــارج مـ ـ ـ ــن شـ ـ ــرط
التطعيم للسفر بــأ ســرع ما
يمكن ،تماشيا مع ما تتطلبه
الـ ـج ــامـ ـع ــات مـ ــن وج ــوده ــم
العاجل ألداء اختبارت نهاية
الدراسي الحالي.
العام ّ
وتـمــنــى رجــب استجابة
ا ل ـ ـم ـ ـسـ ــؤو ل ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي وزارة
الصحة والـطـيــران المدني
لمطالب الطلبة الدارسين
ف ــي الـ ـخ ــارج ،ح ـفــاظــا على
مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـه ــم الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــي،
خـ ـ ــا صـ ـ ــة أن ا ل ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ــن
الـجــامـعــات تطلب حضور
الـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــة لـ ـ ــاخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات
النهائية والمختبرات في
التخصصات العلمية.

«الطرق» تنجز  ٪65من البنية  5آالف طالب تقدموا لـ «قدرات الجامعة»
التحتية بـ «خيطان الجنوبي»

ً
أداء اختبار الرياضيات إلكترونيا ...ومنع طالبين الرتفاع حرارتهما

طالبوا العقيل بتحقيق العدالة والمساواة بين موظفي الدولة
أكـ ـ ــد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس راب ـط ــة
أعضاء هيئة التدريب للكليات
التطبيقية راشد العازمي ،أن
ديوان الخدمة المدنية يرفض
صرف مكافأة المؤهل العلمي
ألع ـض ــاء هـيـئــة ال ـت ــدري ــب في
كليات ومعاهد "التطبيقي"،
رغ ـ ــم أنـ ـه ــم ي ـن ـت ـس ـبــون ألك ـبــر
مؤسسة تعليمية في الكويت.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـعـ ـ ــازمـ ـ ــي ،فــي
ت ـ ـصـ ــريـ ــح ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أمـ ـ ــس،
أن مـجـلــس الـتـطـبـيـقــي واف ــق
فـ ــي ع ـ ــام  2014ع ـل ــى أح ـق ـيــة
المدربين بالهيئة في صرف
م ـكــافــأة مــؤهــل عـلـمــي ،أس ــوة
ب ـح ـم ـل ــة الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات ال ـع ـل ـيــا
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـ ـت ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة وب ـ ــاق ـ ــي
وزارات ال ــدول ــة ،الفـتــا إل ــى أن
إدارة الهيئة خاطبت د يــوان
الخدمة للموافقة علي صرف
بــدل نقدي ،بواقع  200دينار
ل ـح ـم ـلــة ال ـمــاج ـس ـت ـيــر ،و400
دينار لحملة الدكتوراه ،ورد
ال ــدي ــوان بــرفــض الـطـلــب دون
أسباب تذكر.
وت ــاب ــع" :فـ ــي ي ـنــايــر 2019

راشد العازمي

ج ــددت إدارة الـهـيـئــة طلبها،
ووجهت كتابا آخــر للديوان،
فطلب رئيسه ،آنذاك ،بتعديل
الكتاب ،وإرساله دون تحديد
قيمة المكافأة ،على أن ُيعرض
األمـ ـ ــر ع ـل ــى م ـج ـلــس ال ـخــدمــة
المدنية ،ويقرر المجلس قيمة
المكافأة".
وأردف" :كنا ننتظر مناقشة
ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع ب ـ ـجـ ــدول أعـ ـم ــال
مجلس الخدمة المدنية ،لكن

ال ـمــدرب ـيــن بـكـلـيــات ومـعــاهــد
الهيئة ُصــدمــوا بــرد الــديــوان
ف ــي ال ـك ـتــاب ال ـمـ َّ
ـوجــه للمدير
ال ـع ــام لـلـهـيـئــة ،والـ ـم ــؤرخ في
 ،2021 /4 /5بــرفــض الطلب"،
متسائال" :أين العدالة في ذلك،
رغــم أن الـمــدربـيــن لــم يطلبوا
إقرار بدل جديد ،حيث إنه بدل
ُيصرف فعليا لجميع موظفي
الــدولــة ع ــدا الـمــدربـيــن بهيئة
التطبيقي؟".
وط ــال ــب الـ ـع ــازم ــي رئـيـســة
دي ــوان الخدمة مريم العقيل،
بـتـحـقـيــق ال ـع ــدل وال ـم ـس ــاواة
ب ـي ــن م ــوظ ـف ــي ال ـ ــدول ـ ــة ،الف ـتــا
إل ــى أن مطلب الــرابـطــة سبق
أن أقــره مجلس إدارة الهيئة،
كونه مطلبا عادال يحقق مبدأ
الـعــدالــة والـمـســاواة ُ
وينصف
أعضاء هيئة التدريب.

جانب من مشروع خيطان الجنوبي السكني

●

جانب من الطلبة خالل االختبار

●

سيد القصاص

كشفت مـصــادر فــي الهيئة الـعــامــة للطرق والـنـقــل الـبــري عن
إنجاز  65في المئة من أعمال مشروع البنية التحتية في خيطان
الجنوبي السكني ،مشيرة إلى أنه جار انهاء األعمال وفقا للجداول
الزمنية الموضوعة لها.
وقالت المصادر في تصريح لـ "الجريدة" إنه من المقرر االنتهاء
من المشروع خالل العام الحالي ،الفتة الى أنه يهدف الى إنشاء
وإنجاز وصيانة طرق وخدمات وشبكة أمطار لمنطقة خيطان
الجنوبي بالقطعتين  1و.2
وأش ــارت إلــى أن المشروع يهدف إلــى إنشاء طــرق قدرها 30
كيلومترا موزعة بين طرق رئيسية وفرعية ،باإلضافة إلى خدمات
صرف األمطار وخدمات الصرف الصحي ،وأعمال إنارة الشوارع،
وتوصيل خطوط المياه العذبة ،وخطوط الهاتف.

فيصل متعب

وس ــط إجـ ـ ــراء ات صـحـيــة م ـش ــددة ،شـهــدت
جامعة الـكــويــت فــي "ال ـشــداديــة" و"الـخــالــديــة"
أمس ،حضور نحو  5آالف طالب وطالبة ألداء
اختبار القدرات األكاديمية.
ومنع مركز التقييم والقياس في الجامعة
طالبين مــن دخ ــول ه ــذه االخ ـت ـب ــارات ،بسبب
ارتـفــاع درجــة حرارتهما ،على أن يتم تحديد
موعد الحق لهما.
وأدى عــدد مــن الطلبة اختبار الرياضيات
إل ـك ـتــرون ـيــا كـتـجــربــة ج ــدي ــدة ،لـيـتــم الـتــوســع
فيها خالل االختبارات المقبلة ،علما بأن عدد
المختارين وفق هذا النظام أمس ،في مقررات

اللغة اإلنكليزية واللغة العربية والرياضيات،
بلغ  1300طالب وطالبة.
وتضمنت االختبارات أيضا اختبارات ورقية
فــي اللغات العربية واالنكليزية والفرنسية،
فضال عن مقرري الكيمياء والرياضيات.
وش ـ ـ ـ ـ ــددت ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة خـ ـ ـ ــال إج ـ ـ ـ ـ ــراء هـ ــذه
االختبارات على تطبيق االشتراطات الصحية
منذ دخول الطلبة للقاعات الدراسية ،كقياس
درجة الحرارة ،والتعقيم ،وارتداء الكمام لمنع
انتقال العدوى بينهم ،مع الحرص على التباعد
أثناء الجلوس ،وتكثيف التهوية داخل القاعات.

«دور الكويت تجاه اليمن» ...رسالة دكتوراه لعبدالعزيز العازمي
ترصد وتحلل تطور عالقات البلدين بين عامي  1961و1990
توثيق العالقات مع
ً
صنعاء جاء تدريجيا
خشية أن يؤدي إلى
توتر مع السعودية

الكويت لعبت دور
الوساطة بين الجنوب
والسلطنة باستخدام
دبلوماسية الدعم
االقتصادي

●

حمزة عليان

بعد أن كان اليمن منغلقا على نفسه في العهد
اإلمامي ،سعى النظام الجمهوري عام  1962في
الشمال ،ثم االشتراكي في الجنوب ،إلى تكوين
عالقات سياسية واقتصادية وثقافية مع الدول
العربية ،ومنها الكويت ،والتي كانت هي األخرى
تجهد إلقامة عالقات جيدة مع محيطها العربي
بعد استقاللها.
لذلك جاء اختيار الطالب عبدالعزيز عبدالله
العازمي لنيل رسالة دكتوراه بعنوان "دور الكويت
ً
تجاه اليمن  "1990 – 1965نظرا ألهمية الفترة من
تاريخ العالقات بين الكويت واليمن ومعرفة الدور
الذي قامت به الكويت في الوساطة وإسهامها في
حل مشكالت اليمن السياسية مع جيرانها ومنها
المصالحة بين اليمن وسلطنة عـمــان ،وكذلك
المساعدة في توحيد شطري اليمن.

أهمية الدراسة
الـ ــدراسـ ــة ت ــرص ــد وت ـح ـلــل ت ـط ــور ال ـعــاقــات
السياسية بين اليمن والكويت ،وكيف كان موقف
األخـيــرة مــن األح ــداث التي وقعت بعد ثــورة 26
سبتمبر  1962والتقارب بين البلدين في مجاالت

عن الرسالة
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه للباحث عبدالعزيز عبدالله مبارك
العازمي في جامعة عين شمس – كلية البنات لآلداب والعلوم – قسم التاريخ
– عام  ،2021بإشراف د .خلف عبدالعظيم الميري ،أستاذ التاريخ الحديث
والمعاصر.

التنمية االقتصادية ،والدور الذي لعبته في هذا
المضمار وما قدمته من مشاريع ومساعدات.
وتـعــود أهمية الــدراســة إلــى ارتـبــاط الكويت
بعالقات وثيقة مع اليمن منذ ثورتي  26سبتمبر
 1962و 14أكـتــوبــر  ،1963وكــانــت أول ــى ال ــدول
الخليجية التي اعترفت بالنظام الجمهوري في
الشمال وتوحيد الـقــوى الوطنية فــي الجنوب.
وقد غطت الدراسة الفترة الزمنية الممتدة نحو
ً
ً
 29عــامــا ،وص ــوال إلــى عــام  1990حينما توقف
المساعدات الكويتية لليمن بسبب موقفه من
الغزو العراقي.
تتضمن الدراسة خمسة فصول ،ومع كل فصل
هناك ثالثة مباحث ،انتهت إلى خاتمة ومالحق
عبارة عن مساهمات ومشاريع ومساعدات قدمتها
الكويت مــن خــال الـصـنــدوق الكويتي للتنمية
والهيئة العامة للجنوب الخليج العربي.

خالصات ونتائج
الخالصة خرجت بجملة تحليالت ونتائج،
منها:
ً
أوال :سعي الكويت إلــى توثيق عالقاتها مع
ً
الشمال جاء تدريجيا خشية أن يــؤدي ذلك إلى
توتر العالقات مع بعض الــدول الخليجية التي
بقيت فترة طويلة غير معترفة بالنظام الجمهوري
وباألخص المملكة العربية السعودية التي كانت
تساند القوى الملكية ضد النظام الجديد.
ً
ث ــان ـي ــا :الـ ـظ ــروف ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي أحــاطــت
بالكويت في بداية الستينيات دفعتها للتقرب
من شطري اليمن ومحاولة إنهاء الـصــراع بين
الجمهوريين إلضعاف النفوذ البريطاني من خالل
توحيد القوى الوطنية في الجنوب.
ً
ثالثا :تقوية عالقات الكويت بالشمال خالل

الـفـتــرة (مــن  1962إلــى  )1970أكـثــر مما هــي مع
الجنوب بسبب بقاء االحتالل البريطاني هناك
حتى عام  1967وانتهاج النظام الماركسي.
ً
رابـ ـ ـع ـ ــا :م ـص ـل ـحــة الـ ـك ــوي ــت اق ـت ـض ــت ال ـق ـيــام
بالتوسط بين شـطــري اليمن والـتـقــرب منهما
للحفاظ على النظام واالستقالل الذي نالته البالد،
كذلك سعيها إلى لعب دور الوساطة بين الجنوب
وسلطنة عمان مستخدمة دبلوماسيتها الجديدة
المتمثلة في الدعم االقتصادي لكال الطرفين.
ً
خــامـســا :استياء اليمن مــن مجلس التعاون
الـخـلـيـجــي ف ــي الـثـمــانـيـنـيــات نـتـيـجــة اسـتـبـعــاد
الشطرين من عضويته ،دفعه إلى التمسك بعالقة
طيبة وجيدة مع الكويت وإبداء تعاون سياسي
بينهما.
ً
سـ ــادسـ ــا :ق ــدم ــت ال ـك ــوي ــت م ـش ــاري ــع تـنـمــويــة
واقتصادية وصحية وعمرانية لليمن مــن عام
ً
 1961إلى  ،1990بحيث أضحت مثاال لآلخرين،
ً
تزيد على  40مشروعا منها  130مشروعا تربويا
ً
وتعليميا وكـلـهــا مجانية إضــافــة إل ــى قــروض
َ
ميسرة وصلت إلــى  33قرضا بقيمة  67مليون
دينار كويتي تقريبا ،فضال عن  17معونة فنية
بحوالي مليوني دينار كويتي ساهمت في تطور
ملموس لالقتصاد اليمني.

مرحلة الستينيات
لقد مثلت مرحلة الستينيات من القرن الماضي
البدايات األولى والمباشرة لقيام العالقات اليمنية
 الكويتية ،وكانت نتاج مجموعة من العوامل منأهمها حصول دول الكويت على االستقالل من
االستعمار البريطاني في  19يونيو 1961م ،والتي
قابلها أيـضــا قـيــام ثــورتــي  26سبتمبر 1962م
و  14أكتوبر  1963في شطري اليمن ،مما كان

له األثــر المباشر في قيام عالقات
وديــة ومتميزة بين البلدين ،على
الــرغــم مــن مـعــارضــة بعض الــدول
الخليجية لقيام مثل هذه العالقات،
ال ـتــي اتـسـمــت ب ـنــوع مــن الـتـقــارب
والتعاون ،خصوصا في مجاالت
التنمية االقتصادية.
وقــد انتهجت حكومة الكويت
سـ ـي ــاس ــة أكـ ـث ــر انـ ـفـ ـت ــاح ــا ت ـجــاه
الــدول العربية عموما في أعقاب
استقاللها ،وأخذت تمد يد العون
إلى معظم األقطار العربية سعيا
لكسب عالقات الود مع هذه الدول،
وه ــي الـسـيــاســة ال ـتــي أسـهـمــت،
بفضل الموارد النفطية الهائلة
التي تزخر بها الكويت في دعم
البنى التحتية لعدد من الدول،
وبالتالي أكسبتها المزيد من
األصدقاء ليتعزز بذلك موقعها
اإلقليمي والدولي على حد سواء.
ً
وانطالقا من هذه السياسة كان اليمن بشطريه
مــن أوائ ــل ال ــدول الـتــي حظيت بتلك الــرعــايــة في
مرحلة ما بعد قيم ثورتي  26سبتمبر و  14أكتوبر
حيث كان يعيش أوضاعا صعبة سواء من الناحية
السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية ،وهو ما
أسهم في تعزيز روابط اإلخاء بين دولة الكويت
ً
ً
والـيـمــن ال ــذي كــانــت ت ــرى فـيــه ت ــوازن ــا سياسيا
للمنطقة.
سارعت الكويت إلى االعتراف بشرعية الثورة
اليمنية ونـظــامـهــا الـسـيــاســي فيما ك ــان يعرف
ً
سابقا بالجمهورية العربية اليمنية عام 1962م،
وساهمت في مساندتها من خالل تقديم القروض
وبناء المنشآت التعليمية والصحية ،ثم بدأت

رسالة الدكتوراه
المساعدات الكويتية للجمهورية العربية اليمنية
تتوالى منذ السنوات األول ــى التي أعقبت ثورة
 26سبتمبر 1962م ،وتمثلت الـبــدايــة بوصول
وفد كويتي إلى صنعاء في عام 1963م ،في زيارة
هدفت إلى بحث سبل التعاون االقتصادي بين
البلدين ،وكان من ثمارها افتتاح مكتب المشاريع
الكويتية في صنعاء تابع للهيئة العامة للجنوب
والخليج العربي.
ك ـم ــا ت ـ ـعـ ــززت عـ ــاقـ ــات ال ـب ـل ــدي ــن فـ ــي ب ــداي ــة
الثمانينيات من خالل زيارة الشيخ جابر األحمد
الصباح ،أمير دولة الكويت ،للجمهورية العربية
اليمنية التي تعد أول زيارة ألمير كويتي إلى اليمن
جاءت لتعزيز أواصر التعاون القائمة.
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المالمح االجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع الكويتي ()2-1
من اإليجابية إلى التراجع ...تزايد النزاعات الطائفية والمذهبية ونمو مظاهر التطرف
ينطلق المؤلف في دراسته من أن أي عملية تطور أو إصالح اجتماعي
وسياسي في واقعنا ال يمكن تحقيقها دون فهم وتفاعل مع الحالة الدينية
بمختلف تنوعاتها وعليه تهدف هذه الدراسة ،التي أعدها د .علي الزميع،
والشيعية
إلى استكمال رصد مسيرة وتطور أبرز التيارات اإلسالمية السنية ً ً
على الساحة الكويتية بين عامي  1981و2019م ،التي شهدت زخما كبيرا
ً
على المستويين الفكري والميداني ،حيث تعد هذه الدراسة استكماال للجزء
األول الذي غطى مسيرتها وتطور حركاتها على الساحة الكويتية بين عامي
 1950و1981م ،والذي سبق لـ«الجريدة» أن نشرت ملخصه في حلقات
سابقة في العام قبل الماضي .وتقوم الدراسة على ثالثة أبواب ،هي «المالمح
االجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع الكويتي» ،و«أهم مالمح التطور
الفكري والسياسي للحركات والتيارات اإلسالمية» ،و«المجاالت والفضاءات
المجتمعية لنشاط التيارات اإلسالمية».

وتتناول بالوصف والتحليل حقبة زمنية يمثل العقد األخير منها ما يعتبره
البعض بداية ًأزمة لتيارات الصحوة وتراجعها ،مما يجعل هذا الجزء من
الدراسة تلقائيا محل جدل ونقاش كبيرين ،وهو ما تهدف إليه الدراسة
ً
محاولة إيجاد مناخ ثقافي وفكري موضوعي قدر اإلمكان ،في ظل
أساساِ ،
ما يشهده العمل اإلسالمي المعاصر عامة والكويتي خاصة من بدايات
مراجعة للذات في خضم حالة من الصراع الشديد الذي
وعمليات ً
لمتغيرات ً
يشهده داخليا وخارجيا ،وأمام تحديات عديدة تمثل مفترق طرق لها
ولمجتمعاتها.
ً
وتنبع أهمية الدراسة من أن هذه التيارات اإلسالمية الكويتية أدت أدوارا
مؤثرة في الحراك االجتماعي ًوالسياسي والثقافي في الحقب التاريخية
المتعاقبة ومازالت تؤدي أدوارا رئيسية ،ولهذا ستحاول الدراسة متابعة
متواز ،مع رصد مالمح تطور الدولة والمجتمع
مالمح هذه الحركات بشكل ٍ

ونموهما في الفترة بين عامي  1981و2019م.
الكاتب إلى أنه حاول تجاوز ذكر الكثير من األمثلة والظواهر
ويشير ً
المؤججة سلبا ًللمشاعر والمحيطة بحراك فصائل العمل
اإلسالمي ،حرصا على منع استغاللها في مناخ الفتنة الطائفية
الحرص
والمجتمعية القبلية والطبقية المستعرة ًفي المجتمع ،مع ً
على ذكر الحالة والقيم التي أفرزتها ،التزاما بالموضوعية ،وتجنبا
لمحاولة البعض استغاللها في معارك التشويه المتبادل،
مع االنتباه إلى أن هذه الحلقات ال تمثل تفاصيل األفكار
ومراجعتها الواردة في ثنايا الكتاب األساسي ،بل هي مجرد
محطات وومضات مختارة من متن الدراسة.
وفيما يلي تفاصيل الحلقة األولى من المالمح االجتماعية
والثقافية والسياسية للمجتمع الكويتي:
والشيعة مــن خــال توظيف هــذا االحتفاالت
كإطار وآلية ثقافية يجب أن يشترك بها كال
ٍ
َّ
الفريقين على السواء ،حيث يتحتم أن ينظر
إليها الجميع بعين العبرة باعتبارها حدثا
ّ
ّ
سياسيا َّأدى في الماضي إلى فرقة
تاريخيا
َّ
األم ــة وإ ه ــدار إمكانياتها ،وينبغي اال تـعــاظ
ُّ
به والتعلم منه الجتناب تكراره في تاريخنا
ال ـم ـعــاصــر ،كـمــا هــو ج ــار فــي إيـ ــران وال ـعــراق
وس ــوري ــة وال ـخ ـل ـيــج ف ـهــذه أح ـ ــداث مــأسـ ٌّ
ـاويــة
ف ــي وجـ ــدان ال ـم ـكــونــات الـمـجـتـمـعـيــة الـ ُّـسـنـيــة
والـشـيـعـيــة ي ـجــب أن ي ـعــي وي ــرف ــض الـجـمـيــع
إسقاطاتها السلبية ،إذ تجدر اإلشارة إلى أن
الثقافة الدينية المعاصرة منذ السبعينيات
والثمانينيات سواء لدى ُّ
السنة أو الشيعة ،قد
َ
أسه َم ْت في تأصيل هذه المفاهيم السلبية؛ إذ
قيم من شأنها االشتباك
لم تعمل على إنتاج ٍ
مع هذه الظاهرة ومعالجتها ،بل تفاعلت معها
من منطلق مصالح سياسية وضيقة.

خصص الكتاب الباب األول منه (ص )82 - 19
الس ـت ـعــراض الـمــامــح االجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة
والسياسية للمجتمع الكويتي في الحقبة بين
عامي  1981و2019م ،وهو ما سيتم استعراضه
في الحلقتين األولى والثانية.

َّ
االجتماعية
اختالل المالمح

المؤلف :د .علي الزميع

حقبة ما بعد
الثمانينيات شهدت
ً
ُ ً
تراجعا كبيرا
َ
وأنماط
قيم
ٍ
نحو ٍ
مجـتـمـع ــية سلبية
ً
وبروزا وهيمنة
لـ «الروابط
والهويات الضيقة»

هذه الحقبة شهدت
ً
ُّ ً
تغيرا كبيرا في
َّ
العمرية
التركيبة
للمجتمع الكويتي
وتالشى مفهوم
َّ
البداوة وحل
َّ
ُ
مفهوم
محله
االستقرار اإلسكاني
والحضري

على المستويين
الوطني والسياسي
ُ
أهمل إبراز الدور
المؤثر الذي أدته
القبائل الكويتية
في تأسيس الوطن
وبقائه وحمايته

بـعــد أن مــر المجتمع ا لـكــو يـتــي بـحــا لــة من
النمو المتميز في الستينيات والسبعينيات
مــن ا ل ـقــرن ا لـمــا ضــي ممثال فــي عملية تنمية
مجتمعية وبشرية متقدمة ،والتي تجسدت
فــي روحـيــة إيجابية را ئــدة فــي المنطقة على
مختلف األوجه والصعد الثقافية والتعليمية
وال ـس ـيــاس ـيــة ،إال أن ــه ل ــأس ــف ش ـه ــدت حقبة
ُ
تراجعا كبيرا
مــا بعد الثمانينيات إ لــى اآلن
َ
َّ
َّ
سلبية ،و بــروزا
ـاط
مجتمعيةٍ
قيم وأ نـمـ ٍ
نحو ٍ
وهيمنة لما يطلق عليه «الروابط والهويات
ال ـض ـي ـقــة» ،وم ــا تـبــع ه ــذا ال ـتــراجــع م ــن تــزايــد
َّ
َّ
والمذهبية ونمو مظاهر
الطائفية
النزاعات
َّ
العصبية
التطرف والغلو الديني ومفاهيم
والطبقية بشكل ٍّ
َّ
َّ
َّ
فج مما أثر
واإلثنية
القبلية
سـلـبــا عـلــى مـسـيــرة تـكــويــن الــدولــة الـحــديـثــة،
وذلك على الرغم مما تشير إليه اإلحصاء ات
ال ــرس ـم ـ َّـي ــة م ــن م ـع ـط ـيــات ودالالت إي ـجــاب ـيــة
تـسـتــدعــي االه ـت ـم ــام ب ـهــا ب ـمــا ل ـهــا م ــن تــأثـيــر
اجـتـمــاعـ ٍّـي وسـيــاسـ ٍّـي واق ـت ـصـ ٍّ
ٍّ
مستقبلي
ـادي
ُّ
ٍّ
مهم  ،حيث شهدت هــذه الحقبة تغيرا كبيرا
َّ
العمرية للمجتمع الكويتي ذي
في التركيبة
الصبغة الشبابية فــي غالبيته ،كما تالشى
َّ
مـفـهــوم ال ـب ــداوة بمصطلحه الـتـقـلـيــدي وحــل
َّ
ُ
مفهوم االستقرار اإلسكاني والحضري.
محله
َّ
َّ
ومـ ــن ثـ ــم ت ـت ــزاي ــد أه ـم ــي ــة وج ـ ــود دراس ـ ــات
تـتـصـ ِّـدى لـفـهــم ه ــذه ال ـظــاهــرة الـتــي تـجـ َّـســدت
ف ــي ح ــال ــة م ــن الـ ـتـ ـج ــاذب ال ـف ـئ ــوي وال ـط ـب ـقــي
ـات كبيرة
بين مـكــو نــات المجتمع لشعور فـئـ ٍ
م ـنــه بــالـظـلــم وال ـغ ـبــن ف ــي ظ ــل اع ـت ـقــادهــا أنــه
ُ َّ
تــم اســتـ ِـغــالـهــا تــاريـخـ ّـيــا مــن الـجـمـيــع بشكل
انـ ـتـ ـه ـ ٍّ
ـازي ،م ـمــا أدى إل ــى تـ ـص ـ ُّـدع اج ـت ـمــاعــيٍّ
ٍ
ٍّ
ٍّ
وسـيــاســي وتـنـمــوي ال ح ــدود لــه إضــافــة إلــى
أبعاد وبرامج فكرية وسياسية سلبية هيمنت
ع ـلــى ال ــواق ــع ال ـكــوي ـتــي ال ـم ـعــاصــر أثـ ــرت على
المكونات الرئيسة للمجتمع قبليا وطائفيا
وطبقيا.

ً
تأثر مكونات المجتمع قبليا

ُ
أ ه ـمــل عـلــى المستويين ا لــو طـنــي الشعبي
وال ــرسـ ـم ــي إبـ ـ ــراز الـ ـ ــدور ال ـم ــؤث ــر ال ـ ــذي أدت ــه
ال ـق ـبــائــل ال ـكــوي ـت ـيــة ف ــي تــأس ـيــس وب ـق ــاء هــذا
ا لــو طــن وحمايته ،حيث كــا نــت ِّ
مكو نا رئيسا
للكيان السياسي والعسكري الوطني الحامي
للبالد عبر مراحله التاريخية كونها عنصرا
رئـيـسـيــا ف ــي الـتــركـيـبــة االج ـت ـمــاعـ َّـيــة للشعب
الكويتي ،حيث يــرى الكثير من الباحثين أن
نسبة المكون القبلي من التركيبة السكانية
َ
قـبــل تــأسـيــس الــدولــة الـكــويـتـيــة الـحــديـثــة في
أوائل القرن الماضي دائما ما تقارب  %40من
َ
عدد السكان ،وذلك وفقا لألرقام المستخلصة
بتحليل إ حـصــا ئـ ٍّـي لسكان ا لـكــو يــت مــن دليل
الخليج وعمان ووسط الجزيرة العربية؛ وهي
موسوعة تاريخية وجغرافية وإحصائية من
إ ص ــدار الحكومة البريطانية ترصد أو ضــاع
الخليج العربي وا لـجــز يــرة العربية وا لـعــراق
َّ
بـيــن عــامــي ( 1903و1915م) وق ــد ظــلــت هــذه
ا لـمــو ســو عــة مخصصة لــا سـتـعـمــال الرسمي
ا لـ ـ ـس ـ ـ ِّـر َّي ح ـت ــى ع ـ ــام (1970م) ح ـي ــن سـمـحــت
الحكومة البريطانية بنشرها.
ِّ
كـمــا تــؤكــد إح ـصــاء ات الــوثــائــق العثمانية
ف ــي الـ ـق ــرن ال ـت ــاس ــع ع ـشــر ال ـم ـي ــادي ع ـلــى أن
بــاديــة الـكــويــت كــانــت ت ـحــوي مــن الـقـبــائــل ما
يزيد تعدادها على إجمالي سكان المدينة؛
حيث ورد في (سالنامة واليــة البصرة) سنة
1308هـ الموافق 1980م «أن أهالي الكويت من
الحضر قدرهم أربعة آالف نسمة ،بينما ُي َّ
قدر
عدد أبناء البادية الذين يتنقلون في صحاري
الكويت بعشرة آالف نسمة ،و قــد يتجاوزون
خمسة عشر ألف نسمة» بينما ورد في العدد
ال ـث ــان ــي والـ ـ ـص ـ ــادر س ـن ــة 1309هـ ـ ـ ـ ـ أن أه ــال ــي
ا لـبــاد يــة فــي الكويت قــد يصلون إ لــى عشرين
ألــف نسمة ،وذكــر فــي سالنامة سنة 1311هـ ـ

ً
تأثرها طبقيا

أن سـكــان الـكــويــت مــن الـحـضــر عــددهــم ثالثة
أو أربـعــة آالف نسمة ،وأهــل الـبــاديــة يـقـ َّـدرون
بعشرة آالف ،أو بخمسة عشر ألف نسمة ،أما
في سالنامة سنة 1318هـ ـ فقد ذكــر أن تعداد
أهالي الكويت كافة من الحضر والبدو َّ
يقدر
بخمسةٍ وعشرين ألف نسمة.
وأيــا كانت دقــة هــذه األرق ــام إال أنها تثير
الكثير من التساؤالت أمام ما يطرحه البعض
م ــن مـفــاهـيــم ومـصـطـلـحــات خــدشــت الــوحــدة
الوطنية مـثــال مـقــوالت «ا لـفـئــات االجتماعية
الطارئة أو الدخيلة» ،التي خلقت شرخا في
الوحدة الوطنية وتقليال ألصالة ودور المكون
القبلي الكويتي في مجتمعه ودولته ،إضافة
ـأســس ثـقــافــة عـ َّ
إلــى تـ َّ
ـامــة قــائـمــة عـلــى تجاهل
الدور التاريخي والوطني للقبائل ،بداعي أن
َّ
واستقرت خارج
هذه القبائل الكبرى عاشت
مدينة الكويت؛ وعليه فإنها ليست جزء ا منه
رغ ــم أن ه ــذا الــوجــود فــي ال ـبــاديــة ك ــان عامال
رئ ـي ـســا ف ــي ال ـح ـفــاظ ع ـلــى أم ــن ه ــذه ال ـحــدود
َ
ّ
َ
الرئيس في عملية
عسكريا ،كما كان العامل
تــرس ـيــم حـ ــدود ال ـكــويــت ومـســاحـتـهــا وحـفــظ
أراضيها في التاريخ المعاصر.
ومما َّ
عمق من هذه األزمة اجتماعيا أنها لم
تكن محصورة في العملية السياسية منقوصة
فـقــط ،بــل كـ َّـر َسـهــا نـقـ ُـص الـمـعــالـجــات الفكرية
للعديد مــن ا لـظــوا هــر السلبية ،مثال ذ لــك أنه
التطرق أو التركيز على الثقافة والقيم
لم يتم
َ
والق َّ
َّ
بلية إال من خالل أنشطة تقتصر
البدوية
َ
على برامج ال تتالمس مع هذه الثقافة إال من
التاريخية واالجتماعية
خالل بعض الرمزية
َ
الق َّ
وثقافة البادية
ة
بلي
الثقافة
السطحية مع أن
َّ
ُ
كثير
أعمق وأرقى من هذا بكثير؛ إذ تتمثل في
ٍ
من القيم االجتماعية اإليجابية ،كالشجاعة
والكرم واالنتماء واإليثار ُونصرة الضعيف
ُ
سهم ترسيخها بين مكونات
وغيرها ،مما ي ِ
ِّ
تماسكه ونهضته.
في
حقيقي
بشكل
المجتمع
ُ ِ
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ذات ـ ــه ي ـت ـعـ َّـيــن إعـ ـم ــال الـفـكــر
ُّ
التوجس المبالغ فيه لــدى المكون
فــي حالة
ُّ
المجتمعي (ا ل ـح ـضــري  -ا لــسـنــي  -الشيعي)
ت ـجــاه مــا ي ــراه كـثــافــة سـكــانـ َّـيــة قـبـلـ َّـيــة يعتقد
أ ن ـهــا تـسـعــى إ ل ــى ف ــرض هيمنتها وثقافتها
ووالء تها الضيقة والمنحصرة في العالقات
والوالء ات القبلية على ثقافة المجتمع والدولة
وم ـص ــال ـح ـه ـم ــا ،وخـ ـص ــوص ــا لـ ـ ــدى االتـ ـج ــاه
االجـتـمــاعــي ال ــذي يــرى أن الثقافة
الـ َلـيـبَّــرالــي ٌ
ّ
ّ
وسياسيا،
اجتماعيا
محافظة
ثقافة
القبلية
ِّ
َ
ـف مــع القوى
وأنـهــا بــدأت تمثل مــامــح تـحــالـ ٍ
ا لـحـضــر يــة ا لــد يـنـيــة المحافظة المناقضة له
ّ
ّ
وسياسيا.
فكريا
ِّ
ومما يؤكد حتمية االهتمام بــدرا ســة هذه
ُّ
أبعادها الثقافية
بتتب ِع
الظواهر االجتماعية
ِ
َ
تطور على الحالة
من
والسياسية ،ما است َج َّد
ٍ

نهوض كيانات مغيبة في مشروع الدولة
لـمـحــاولــة فـهــم حــالــة ال ـت ـجــاذب بين
م ـك ــون ــات ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـكــوي ـتــي وال ـتــي
وصلت إلى حد الصراع ،يجدر التنبيه
َّ
اجتماعية كبيرة
كيانات
إلى أن هناك
ٍ
ك ــان ــت ش ـب ــه م ـغـ َّـي ـبــة ع ــن ال ـس ــاح ــة فــي
ـاب خــارجــة عن
الـحـقــب الـســابـقــة ألس ـب ـ ٍ
ـاب داخ ـل ـ َّـي ــة وذات ـ َّـي ــة
إرادتـ ـه ــا أو ألسـ ـب ـ ٍ
أعاقت اندماجها ومشاركتها الفاعلة
َّ
التاريخية ،كالمكون القبلي
في المسيرة
بمختلف مـفــرداتــه والـمـكــون الشيعي
َّ
اإلثنية،
بمختلف مذاهبه وتركيباته
اللذين ُي َّ
عدان اآلن من الالعبين الجدد
بناء على الحقوق والنفوذ السياسي

ال ــذي اكـتـسـبــوه مــن خ ــال تفعيل عقد
اجتماعي جديد لهم تجسد في دستور
1962م الذي جعلهم العبين رئيسيين
ومؤثرين على الساحة السياسية.
ان ـط ــاق ــا م ــن هـ ــذا ال ـم ـت ـغ ـيــر والـ ــذي
ج ـع ـل ـه ــم م ـ ـشـ ــارك ـ ـيـ ــن رئـ ـيـ ـسـ ـيـ ـي ــن فــي
اتـخــاذ ق ــرارات الـشــأن الـعــام السياسي
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي بـ ـ ــدؤوا
يرفضون واقعهم ويرون فيه تهميشا
ل ـهــم ع ـلــى مـخـتـلــف ال ـم ـس ـتــويــات رغــم
م ــا ي ـم ـث ـلــونــه م ــن أصـ ــالـ ــةٍ اج ـت ـمــاع ـيــة
وسـيــاسـيــة تــاريـخـيــة وك ـثــافــةٍ ووج ــود
ٍّ
سكاني كبير.

وب ـن ــاء عـلــى ه ــذه ال ـتــداع ـيــات ،يــدور
ِ
ٌّ
مجتمعي وطـنــي وريـ ــادي كبير
ج ــدل
ٍّ
ي ـ ـ ــرى أن ـ ـ ــه ي ـن ـب ـغ ــي ل ـ ـكـ ــل م ـ ــن ال ــاع ــب
التاريخي األساسي (الحضري) وكذلك
الفاعلين الجدد (القبلي والشيعي) أن
َ
وبشكل
مجتمعين
يطرحوا و يـقــودوا
ِ
ٍ
ّ
ٍّ
مجتمعيا منسجما،
إبداعي مشروعا
َّ
وهـنــا تـتــأكــد حـتـمـ َّـيــة وج ــوب معالجة
الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـ ـمـ ـ ِّ
ـؤديـ ــة إلـ ـ ــى ع ـم ـل ـيــات
اإلق ـ ـصـ ــاء وال ـت ـه ـم ـي ــش واإللـ ـ ـغ ـ ــاء بـيــن
ُ
ِّ
الثقافي
تباي ِنها
هــذه الكتل ،واعتبار
ّ
ِّ
إيجابيا للمجتمع
واالجتماعي تنوعا
َ
ال ِّ
تحديا أو تهديدا لآلخر.

القبلية في اآلونة األخيرة؛ إذ َط َر َأ عليها ُّ
تغي ٌر
ٌ
تحو َلت َ
َّ
بعد ُه َإلى شريحة ذات مطالب
عميق
ِّ
متقد مة تتجاوز ا لـ ُّـر ؤ ى والطموحات القبلية
الضيقة ،فأصبحت أ كـثــر اهتماما بالحقوق
َّ
والدستورية الوطنية.
السياسية

الكثير من الباحثين
يرون أن نسبة
المكون القبلي من
التركيبة السكانية
ً
َ
قبل تأسيس الدولة تأثرها شيعيا
ِّ
المكون ُالشيعي
في المقابل كانت هواجس
الحديثة في أوائل
ً الكويتي أشـ ُّـد توجسا وإحـبــاطــا؛ إذ أشــر َبــتْ
ِ
القرن الماضي دائما ق ـنــاعــات ـهــم وم ـشــاعــرهــم بــال ـخــوف م ــن اآلخ ــر
ال ــذي ال ُيـ ِـقـ ُّـر لهم بــاالعـتـبــار الــوطـنــي الكامل،
ما تقارب %٤٠
َّ
استقر في وجدان الكثير َمنهم أن باقي
حيث
ِّ
َ
َّ
من عدد السكان
ـدو ال
ال ـم ـكــونــات الـمـجـتـمـعــيــة م ــن ح ــض ـ ٍـر وب ـ ـ ٍ

الثقافة الدينية
المعاصرة
منذ السبعينيات
والثمانينيات سواء
لدى السنة
أسه َمتْ
أو الشيعة َ
في تأصيل
المفاهيم السلبية

ً
من الثابت تاريخيا
أن الوجود الشيعي
في المنطقة لم يكن
بدافع البحث عن
األمان االقتصادي
فقط كما هي الحال
مع باقي المكونات
المجتمعية

يـسـعــى فـقــط إل ــى تـهـمـيـشـهــم ،ب ــل إن ــه يــرفــض
َ
ـاالت كثيرة مــن حيث المبدأ
وجــودهــم فــي ح ـ ٍ
ّ
ّ
ّ
اجتماعيا ودينيا وسياسيا.
َّ
عقلية
لـقــد تــرسـخــت هــذه الـقـنــاعــات داخ ــل
َّ
ونفسي ِته نتيجة
ا لـمـكـ ِّـو ن الشيعي الكويتي
تراكمات تاريخية طويلة ،فتجاربهم السلبية
ٍ
والـصــدامـيــة مــع ال ـمـ ِّـد الـقــومــي الـعــروبــي منذ
الثالثينيات وكذلك تجاربهم السلبية مع ِّ
المد
الديني ُّ
السني المعاصر وحراك ما ُيطلق عليه
ّ
ّ
ومحليا ،أو جــدت
ا
إقليمي
الدينية
ا لـصـحــوة
َ َ
هــذا الـهــاجـ َ
هذا
ـع
ـ
ق
وا
على
ذ
ـو
ـ
ح
ـ
ت
ـ
س
ا
ـذي
ـ
ل
ا
ـس
ُ
ال ـم ـك ـ ِّـون .وف ــي ال ـم ـقــابــل ل ــم ت ـح ــاول األغ ـل ـبـ َّـيــة
الـ ُّـسـنـ َّـيــة تـهــدئــة هــذه الـهــواجــس لــدى المكون
ال ـش ـي ـعــي وت ـفـ ُّـه ـم ـهــا ،بــال ـتــأك ـيــد ع ـلــى أن هــذا
الـمـكـ ِّـو َن إنما هــو امـتـ ٌ
ٌّ
اجتماعي لــه جــذور
ـداد
ث ـقــاف ـيــة واج ـت ـمــاع ـيــة وج ـغــراف ـيــة وسـيــاسـيــة
ُ
جذور ُه
أصيلة وطبيعية في المنطقة ،ترتبط
بالتاريخ الثقافي واالجتماعي العربي المسلم
ّ
خارجيا ،وإنما
وليس حالة طارئة أو امتدادا
ٌّ
تاريخي ومعاصر في مسيرة الوطن
هو ِّفاعل
بـغــض الـنـظــر عــن الـتـبــايــن الـثـقــافــي ،فــإنــه من
ّ
تاريخيا أن الوجود الشيعي في هذه
الثابت
ال ـم ـن ـط ـقــة ل ــم ي ـكــن ب ــداف ــع ه ـج ــرة ال ـب ـحــث عــن
األمـ ــان االق ـت ـصــادي فـقــط كـمــا هــي ال ـحــال مع
باقي المكونات المجتمعية األ خــرى ،بل كان
َ
ـوئــا
اخـتـيــار
الكثير منهم الـكــويــت وطـنــا ومـ ِ
ُ
َمـ ـ َـر ُّد ُه الـبـحــث عــن األم ــان الــديـنــي والسياسي
لهم كطائفة.
وت ـ ـ ــم تـ ــوظ ـ ـيـ ــف االح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاالت والـ ـشـ ـع ــائ ــر
الـحـسـيـنـيــة ف ـكـ ّ
ـريــا وس ـيــاسـ ّـيــا ف ــي ك ـث ـيـ ٍـر من
ال ـحــاالت لتكريس االنـفـصــال الـتــاريـخــي بين
الـ ُّـسـنــة والـشـيـعــة وإح ـيــاء صــراعــات الماضي
وإس ـ َقــاط ـهــا عـلــى ال ـحــاضــر ،وق ــد ك ــان جــديــرا
َ َ
أن تــفـ َّـعــل هــذه المناسبات واالسـتـفــادة منها
ُ
فــي ِّتحقيق الــوئــام الــوطـنــي لــو و ِج ــدت إرادة
بتبني نظرة إيجابية وأكثر عمقا تجاه هذه
األحداث التاريخية المأساوية بهدف تأصيل
فكر االندماج المجتمعي وثقافته بين ُّ
السنة

ش ـه ــدت ه ــذه ال ـح ـق ـبــة ت ــذب ــذب ــات ف ــي حجم
وتــركـيـبــة طـبـقــات الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي ،حيث
ً
صــا
ي ـتــوقــع أن تـشـهــد الـطـبـقــة الــوس ـطــى تـقـلـ َّ
مقابل نمو في حجم الطبقة الفقيرة وتضخم
الـطـبـقــة الــرأسـمــالـيــة وال ـبــرجــوازيــة الكويتية
التي شهدت ُّ
توسعا كبيرا في حجمها وثقلها
المالي والسياسي على عكس باقي الطبقات،
كـمــا ظـهــر تـغـ ُّـيــر كبير فــي طبيعتها وفكرها
عما اتسمت به تاريخيا بدخولها بتحالفات
سياسية مصلحية.
وتأثرت القوى الوطنية الليبرالية الكويتية
هــي األخ ــرى سلبا بـهــذه الـصــراعــات الضيقة
ّ
ّ
وإقليميا ،مع
محليا
نتيجة لما يدور حولها
َّ
االجتماعية
الكيانات
بأنها كانت أقل
ِ
َ
ُّ
اإلقرار ّ ّ
َ
تأثرا ،إال أنها لم تسلم من االنزالق في مواقف
ـات ت ـح ــت ت ــأث ـي ــر ه ـ ــذه ال ـم ـت ـغ ـيــرات
وتـ ـح ــالـ ـف ـ ٍ
بشكل ما.
وضغوطها
ٍ
وال َّ
شك أنه مع كل هذه المعطيات اتجهت
ـات
ك ـيــانــات الـمـجـتـمــع ال ـكــوي ـتــي إل ــى مــواج ـهـ ٍ
خطير أعاد إلى األذهان
سلبية بينها بشكل
ٍ
صورة الصدام المجتمعي السياسي للمجتمع
الـكــويـتــي فــي عــام 1938م وال ــذي ُيـطـلــق عليه
«حــركــة ال ـم ـج ـلــس» ،عـنــدمــا ت ـصــادمــت الكتلة
ال ـ ُّـسـ ـن ـ َّـي ــة الـ ـحـ ـض ــري ــة الـ ـق ــومـ ـي ــة م ـ ــع ال ـك ـت ـلــة
االجتماعية الشيعية والقبلية ،فأصبحت هذه
َّ
تتكر ر
ا لـصــورة التاريخية المؤسفة ظــا هــرة
َّ
حقبة الثمانينيات إلى اليوم
بشكل مطرد من
َ
َ
«انفصاما ن ِكدا» بين قوى المجتمع
الذي شهد ِ
المختلفة.

تراجع مفهوم الدولة
إضــافــة إلــى مــا سبق ذكــره اجتماعيا ،فإن
م ــا أف ــرزتـ ــه هـ ــذه ال ـح ـق ـبــة ال ــزم ـن ـي ــة م ــوض ــوع
هذه الدراسة هو تزايد التحديات السياسية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ح ـي ــث ارت ـب ـط ــت االخـ ـت ــاالت
االجـتـمــاعـيــة بـتــزايــد الـعـبــث بـبــرامــج التنمية
ٍّ
اقتصادي
حدوث نمو
بشكل َّأدى ْ إلى
سياسيا
َّ ٍ
ِّ
َّ
مشوه َ
ورخ ٍو ال يمثل تنمية حقيقية
سياسي
ومتكاملة في عموم المجاالت.
في هذا السياق ،وبشكل سلبي وانتهازي،
ٍّ
اجتماعي
تحولت الهويات من مفهوم انتماء
ٍّ
تكتالت ورموز
طبيعي إلى أدا ٍة سياسية لخلق
ٍ
ـادات سياسية دا خ ــل ا لـحـيــاة السياسية
و ق ـي ـ
ٍ
والبرلمان اعتبارا من كونها ممثلة لمصالح
هــذه ا لـقــوى االجتماعية وطموحاتها بشكل
وجزئي َ
ٍّ
غير عابئة بقيم الديمقراطية
ضيق
والمواطنة.

يتوافر الكتاب بجزأيه في مكتبة أفكار،
ذي فيو مول  -السالمية

ً
«البرجوازية» قادت التنمية تاريخيا ...ثم!

قـ ــادت م ـكــونــات ك ـب ـيــرة م ــن الـطـبـقــة
البرجوازية حركة وطنية إيجابية منذ
أوا ئ ــل ا ل ـقــرن ا لـفــا ئــت بشقيها الديني
المحافظ أو القومي الليبرالي ،فأدت
َد ورا فــي قـيــادة المسيرة االجتماعية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،فـعـلــى
الجانبين الفكري وا لـسـيــا ســي ،قامت
ٌ
حضور
بــدور كبير و فــا عــل ،فكان لها
رائـ ـ ـ ـ ٌـد فـ ــي ت ــأصـ ـي ــل الـ ـه ــوي ــة الــدي ـن ـيــة
والعروبية تاريخيا منذ أوا ئــل القرن
ا لـفــا ئــت ا ب ـتــداء مــن الجمعية الخيرية
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة والـ ـ ـم ـ ــدرس ـ ــة ال ـم ـب ــارك ـي ــة
وال ـ ـت ـ ـصـ ـ ِّـدي لـ ـل ــوج ــود االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري

ٌ
ال ـب ــري ـط ــان ــي ،ون ـ ـضـ ــال ضـ ـ َّـد هـيـمـنـتــه
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـف ـك ــري ــة ،ك ـم ــا ش ــارك ــت
فــي دعــم الـتـ ُّ
ـوجــه الـعــروبــي الــوحــدوي،
وق ـ ـ ــادت ت ــاري ـخ ـي ــا ح ــرك ــة ال ـم ـش ــارك ــة
ّ
سياسيا ،كما حدث في حراك
الشعبية
م ـج ـلــس س ـنــة 1938م ومـ ــن ث ــم ح ــراك
ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات وم ـ ــا ت ــاه ــا ،وع ـم ـلــت
على تأصيل الحريات العامة بقيادة
وصوال
مسيرة المطالبة بالديمقراطية
َ
الى وضع الدستور ،كما قادت عملية
تنمية اقتصادية حقيقية وجادة أيضا
بعد اكتشاف البترول ،فكبرى الشركات
وال ـم ــؤس ـس ــات ال ـم ــال ـي ــة وال ـص ـنــاع ـيــة

والخدمية بدأت بمبادرة هذه الطبقة
وأ م ــوا ل ـه ــا و ف ـكــر هــا ق ـبــل أن تتملكها
الحكومة بالشراء.
ّ ّ
إال أن ــه فــي الـعـقــود األخ ـيــرة حدثت
ُّ
ٌّ
انـتـكــاســة وت ــراج ــع وتـغــيــر ج ــذري ِّفي
َ
طبيعة هــذه الطبقة ودور ه ــاُ ،متمثال
نكوص فكرها السياسي الوطني
في
ِ
و تــرا جـ ِـعــه لــدى الكثير مــن مكوناتها،
ـات سياسية
وانـكـفــائـهــا نـحــو ت ـحــال ـفـ ٍ
مـصـلـحـيــة ب ـش ـكـ ٍـل أس ـ َـه ـ َـم ف ــي تـكــريــس
حــا لــة الفشل ا لـتــي يعيشها المجتمع
ال ـكــوي ـتــي م ـمــا يـجـعـلـهــا تـعـيــش أزم ــة
فكرية اجتماعيا وسياسيا.

ةديرجلا
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شاشة فلسطين!
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com

كنت وال أزال أراهن على تأثير الثقافة والفن في جعل
قضية فلسطين حاضرة في وجدان شعوب العالم من
خالل االهتمام بالموسيقى والغناء واإلنتاج السينمائي،
ودعم وتطوير عرض مكونات حياة الفلسطينيين عبر
ُّ
طعامهم ،لباسهم ،حرفهم ،كتابهم ،ثقافتهم...
التاريخ،
ً
وقضيتهم طبعا ،وغيرها من التفاصيل.
أول العمود:
إعــادة تدوير بعض الوجوه المستهلكة في مناصب قيادية
في الدولة ُيعبر عن حالة عجز إداري على المستوى العام ،وعدم
رغبة في التغيير.
***
ً
دائما ما أستحضر الشعور بالكسل والتأخر في إمداد (احتالل
ً
فلسطين) بدعم نوعي ومختلف لنصرة قضية شاخت دوليا.
التبرع المالي ،حرق علم المحتل الصهيوني ،التظاهرات ،كل
هذا مفهموم لكنه من مكونات أرشيف قديم!
معركة الثقافة والفن شبه غائبة من أجندة العرب المناصرين،
ففي كل حقبة من الزمن أو لنقل كل عقد منه هناك حراك عالمي
يجعل عقول ماليين البشر ال تتحفز كما نعتقد لرؤية أحداث عنف،
ً
ً
أو قتل وتدمير ،بل تمقتها ،أو ربما يكون التأثر وقتيا قصيرا
وملتبس المواقف بسبب العنف والعنف المضاد.
هناك اليوم معركة درامية يجيد الصهاينة إدارتها في موقع
نتفلكس ،تطرح فيها قضايا اليهود ومــا حــدث لهم في أوروبــا
منتصف القرن الماضي ،هناك نشاط جيد في كتابة سيناريوهات
مــرســومــة بـشـكــل حــرفــي ت ـعــرض لـتـفــاصـيــل حـيــاتـهــم ومعاشهم
وعــاقــات ـهــم ب ــاآلخ ــر م ــع إض ــاف ــة الـكـثـيــر م ــن نـكـهــات المظلومية
والبخس.
كنت وال أزال أراهــن على تأثير الثقافة والفن في جعل قضية
فلسطين حــاضــرة فــي وجــدان شعوب العالم مــن خــال االهتمام
بالموسيقى والغناء واإلنتاج السينمائي ،ودعم وتطوير عرض
مـكــونــات حـيــاة الفلسطينيين عبر الـتــاريــخ ،طعامهم ،لباسهم،
ُّ
ً
حرفهم ،كتابهم ،ثقافتهم ...وقضيتهم طبعا ،وغيرها من التفاصيل
التي يتمنى كل مخلص للقضية أن يجدها في أعمال فنية تجوب
ً
ً
العالم ،وتـعــرض شيئا مختلفا عــن دوام ــة العنف ،وتـكــون مــادة
لحوار وأحاديث بيننا وبين شعوب أوروبا وأميركا وغيرها .نحن
ً
مقصرون جدا في ذلك ،في حين ينشط المعتدي في استغالل هذا
ً
الجانب في تطبيع المشاعر والمظلومية بشكل ناعم ومؤثر جدا.
للفن والسينما حضور دافق في وجدان الناس ،ويجب التفكير
في استخدامه بالحماس نفسه الستخدام القوة ...فهل ينسى أحدنا
تأثير المخرج العربي العالمي مصطفى العقاد في فيلمي الرسالة
ً
ُ
وعمر المختار مثال اللذين ما إن يطال على شاشات العرب حتى
تتدفق مشاعر الحمية والفخر في عروقنا.
فلسطين بحاجة للفن والمسرح وشاشات السينما ،فلسطين
بحاجة للقوة الناعمة والــوجــود بين األوروبـيـيــن واألميركيين
ً
وجدانيا ببضاعة مختلفة.

د .أحمد الخطيب رمز الحركة
الوطنية في الخليج العربي

محمد أحمد المجرن الرومي

التسامح الديني في بريطانيا
ع ـنــدمــا ك ـنــت أت ــاب ــع إح ــدى م ـبــاريــات
ا لــدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم،
المباراة فجأة دون أن أالحظ أن
توقفت ً
هناك خطأ على أحد الالعبين ،ولم يكن
هناك تبديل ألحد الالعبين ،فاستغربت
مــن تــوقــف ال ـم ـب ــاراة ،ول ـكــن اسـتـغــرابــي
تــا شــى بعد أن سمعت معلق المباراة
يقول إن الحكم أو قــف المباراة ليسمح
لبعض الالعبين المسلمين الصائمين
باإلفطار بعد أن غابت الشمس ،فخرج
أحد الالعبين والمباراة متوقفة فأفطر
ب ــرش ـف ـت ــي م ـ ــاء وق ـط ـع ــة ح ـ ـلـ ــوى ،وذلـ ــك
اسـتـغــرق ع ــدة ث ــوان ،وع ــاد بـعــدهــا إلــى
أرض الملعب واستؤنفت المباراة.
هــذا الـتـصــرف الـحـضــاري مــن جانب
االتـ ـح ــاد اإلن ـك ـل ـي ــزي ل ـك ــرة ال ـق ــدم ال ــذي
ً
ً
ً
أعـ ـط ــى العـ ـب ــا م ـس ـل ـم ــا ص ــائ ـم ــا فــرصــة
ل ـ ـيـ ــؤدي أحـ ـ ــد مـ ـن ــاس ــك اإلس ـ ـ ـ ــام ،وه ــو
ال ـ ـ ـصـ ـ ــوم ،وأوق ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة م ـ ــن أج ــل
ه ــذا ال ــاع ــب ،ي ــدل داللـ ــة واض ـح ــة على
الـتـســامــح الــديـنــي فــي دول ــة كـبــرى مثل
بريطانيا.
المالحظة األ خــرى التي لفتت نظري
عندما شاهدت شريط فيديو يظهر فيه
المؤذن وهو على جسر لندن المشهور
يؤذن لصالة المغرب في شهر رمضان

مسعود أحمد*

مستخدما المايكرفون ،والناس تسير
فوق الجسر مع مرور السيارات.
ك ــل ه ــذه األمـ ــور الـطـيـبــة حــدثــت في
دولة أغلبية شعبها غير مسلم ،فتحية
ل ــدول ــة ت ـح ـتــرم اإلس ـ ــام وت ـق ــدر شـعــور
المسلمين ،و هــذا هو التسامح الديني
الحقيقي.
***

األعزاء الذين رحلوا عن دنيانا
ف ـ ــي األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي رحـ ـ ــل عــن
دن ـيــانــا الـكـثـيــر مــن األعـ ــزاء عـلــى قـلــوب
ذوي ـه ــم وأصــدقــائ ـهــم ،فــال ـعــزاء لـمــن فقد
ً
ً
ً
عزيزا وحبيبا وصديقا ،ومن هؤالء الذين
أعرفهم معرفة جيدة المرحوم الفاضل
م ـشــاري صــالــح الـنـفـيـســي أب ــو عـبــدالـلــه،
وصـ ــالـ ــح وعـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــرزاق وب ـق ـي ــة األسـ ـ ــرة
الكريمة ،عرفت هذا الرجل الفاضل عندما
كنت صغير السن ألن هناك رابطة معرفة
مــع ابـنــه عـبــدالـلــه عـنــدمــا كـنــا ن ــدرس في
مدرسة الشامية المتوسطة.
ً
ً
كان المرحوم رجال فاضال هادئ الطبع
على خلق رفـيــع ،وهــو ينتمى إلــى أســرة
كريمة من رجال ونساء ،وكان رحمه الله

يــأتــي مــع أبـنــائــه إل ــى مـنــزلـنــا فــي نهاية
األسبوع ألذهب معهم إلى السينما ،وكان
والدهم هو الذي يقود السيارة.
مــرت سنوات لم ألتق بــه ،وكنت أسأل
أبناءه األفاضل عن أخباره حتى صادفته
مــرة في عــزاء أحــد من أسرتهم الفاضلة،
وجلست معه بعد انتهاء العزاء وتذكرت
األيام الجميلة التي كان يأخذنا فيها مع
أبنائه بالسيارة.
رحـ ـ ــم ال ـ ـلـ ــه ال ـف ـق ـي ــد م ـ ـشـ ــاري ص ــال ــح
ال ـن ـف ـي ـســي ب ــوع ـب ــدال ـل ــه وأس ـك ـن ــه فـسـيــح
الجنان وأحــر التعازي ألسرته الكريمة،
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
الشخص اآلخر الذي تلقيت خبر وفاته
ه ــو أخ وص ــدي ــق وزم ـي ــل ع ـم ــل ،الـسـفـيــر
فيصل سليمان المخيزيم الذي تربطني
به عالقة منذ منتصف الستينيات عندما
تعرفت عليه في بريطانيا وكان في صيف
إحدى سنين عملنا في وزارة الخارجية
كدبلوماسيين.
أخي فيصل ،رحمه الله ،كان على خلق
قويم ،ويتحلى بروح مرحة ،هادئ الطبع،
ً
ً
ً
بوفاته خسرت أخا وصديقا عزيزا ،أسأل
العلي القدير أن يرحمه ويسكنه الجنة،
وعزائي الحار ألسرته الكريمة" ،إنــا لله
وإنا إليه راجعون".

عائشة العدساني

تعقيب على مقال «مركز المخطوطات نواة:
كتاب معالم مدينة الكويت القديمة»

ً
بعثت األسـتــاذة عائشة العدساني ردا على مقال الكاتب وليد
الغانم المنشور في (الجريدة) عدد الخميس  ،2021-05-13وفيما
يلي نص الرد:
"فــي مقالتكم المعنونة "مــركــز المخطوطات نــواة كتاب معالم
مدينة الكويت القديمة" المنشورة في جريدة (الجريدة) يوم الخميس
الموافق  2021-05-13ذكرتم أنني قمت بتزويد اللجنة بالوثائق
ً
ً
والمخطوطات وهذا الكالم جانبه الصواب ،فأنا كنت عضوا فاعال في
لجنة الشيخ الشيباني ولم يكن عملي فقط تزويد اللجنة بالوثائق.
فاألستاذ خالد المبيلش وأنــا من حــدد الموقع األول لمدرسة
الوسطى ،وأنا من حدد بيت ومدرسة سيد عبدالوهاب الحنيان في
فريج الزبن ،وأنا من حدد الفرجان :العداسنة ،والزبن ،والعنجري،
والحمود ،ومحلة مسجد العدساني ،وغيرها من مواقع العقارات
والفرجان.
والفرجان والمحالت ما هي إال شوارع (انظر :مخطط الفرجان في
كتاب "مسجد العدساني" ص  ،)64والمخططات والوثائق موجودة
لدى مركز الشيخ الشيباني واألستاذ صالح الفاضل ،وقد انسحبت
من اللجنة نتيجة اختالف في اآلراء.
ً
أما كتاب "معالم مدينة الكويت القديمة" فقد تضمن بجزأيه كثيرا
من األخطاء وال يمثل واقع المنطقة ،فقد قسم المناطق محل البحث
ً
إلى محالت ذات امتداد جغرافي دون أن يقدم دليال الختياره هذه
الحدود دون غيرها.
إن تحديد حدود المحلة (الفريج) يكون وفقا للوثائق الشرعية
الخاصة بالعقارات التي تضمنت اإلش ــارة الــى وجــودهــا في هذه
المحلة ،بل إن بعض المحالت المذكورة في الكتاب لم تتضمن وال
وثيقة تشير إلى هذه المحلة ،فكيف ترسم حدود محلة دون دليل
على وجود تلك الحدود؟
كما نسبت بيوت إلى محالت بينما الوثائق الشرعية تذكرها
في محالت أخرى ،مثال على ذلك :في الجزء األول من الكتاب ذكر أن
البيت الوقف لبزة بنت سليمان الحمود يقع في محلة مسجد بن
بحر (أسماء مالك القسائم "رقم ،)"٣١بينما الوثيقة المؤرخة  ٢٨من
رمضان  ( ١٣٣٦ص )٣٨ذكرت أنه يقع في محلة مسجد العدساني،
وهو الصواب؛ ألن الوثائق الشرعية هي المصدر األساسي لتاريخ
المنطقة .الجدير بالذكر أن محلة مسجد العدساني غير فريج
العدساني ،ففريج العدساني هو الشارع الذي تطل عليه ديوانية
العدساني ،كذلك ذكــر الكتاب أن بيت ومــدرســة سيد عبدالوهاب
الحنيان وبيت الدخان الذي اشتراه الشيخ أحمد الجابر الصباح
تقع في محلة مسجد سرحان والعنجري (الهامشان رقم  ٢١و٢٢
صفحة  )١١٤بينما الوثيقة المؤرخة  ٦من جمادى األول ــى ١٣٣٩
الموافق  ١٩٢١-٠١-١٥م (ص  )١١٦ذكرت أنها تقع في محلة الزبن،
وهذا الصواب؛ ألن هذه البيوت تطل على الشارع الذي تطل عليه
ديوانية الزبن فسمي هذا الشارع محلة (فريج) الزبن.
(انظر :الدراسة تحت عنوان "سيد عبدالوهاب الحنيان ..سيرة
عطرة لمعلم جليل" المنشورة فــي (القبس) يــوم السبت الموافق
٢٠١٨/٦/٢م ،ص .)١٥
يقع بيت الربان الذي أصبح كنيسة فيما بعد في فريج الغنيم
وفقا لإلعالن الحكومي رقم  60/8الصادر في عام 1960م في الكويت
اليوم ،العدد ( ،)382أما البيت المذكور في المخطط فهو البيت الذي
قدمته الحكومة البن الربان ليسكن فيه بعد رجوعه إلى الكويت.
أما محلة مسجد العبدالجليل (انظر :تعريف المحلة كما ذكر آنفا)،
فيالحظ بالصورة التي نشرت في الصفحة  ،٤٨الخاصة بالمحلة
أشير بالسهم وبالقرب من المسجد أن هذا المكان جزء من فريج
غنيم ،فكيف يستقيم هذا األمر؟ وهل فريج غنيم نهر ليكون له رافد!
وفيما يتعلق بفريج الغنيم ،الذي جاء ذكره في الجزء الثاني من
الكتاب ،فقد أعطي امتدادا جغرافيا دون أن يقدم دليال بما يثبت
ذلك ،وجعل له امتدادا في الماضي والمستقبل ،ونسبه الى عائلة
الدكتور يعقوب والدكتور عبدالله الغنيم وهذا خطأ ،ففريج غنيم
الواقع في أول منطقة القبلة من ناحية الشرق ما هو إال شارع يمتد
من البحر الى براحة بوزبر وينسب الى عائلة غنيم الغانم ،وفقا
للوثائق الشرعية ،وكذلك السيف والبركة والنقعة ،أما فريج غنيم
الذي ينسب الى عائلة الدكتور يعقوب الغنيم فهو يقع في منطقة
ً
القبلة ،ولكن أبعد كثيرا من هذا الموقع ،وقد نشرت لي دراسة بهذا
الشأن ومتضمنة كل الوثائق التي ذكر فيها محلة الغنيم في (القبس)
يــوم الجمعة الموافق ٢٠١٦/٥/٦م ص ،٩تحت عنوان "فريج غنيم..
ً
اثنان وليس واحدا".

د .بالل عقل الصنديد

إيجابيات سقطة «وهبة»
ً
حسنا فعلت رئاسة
الجمهورية اللبنانية
بإصدار بيان تستنكر فيه
ما حصل وتؤكد عمق
العالقة مع األشقاء في
الخليج العربي ،باعتراف
واضح أن لبنان الرسمي
مهما تراقصت به أنواء
المتغيرات المرحلية لن
يستطيع أن يتخلى عن
بر أمانه العربي والخليجي
واإلقليمي.

ردة الفعل المستنكرة
لسقطة «وهبة» تؤكد
أن لبنان لن يتنكر
لوجهه العربي

ً
حسنا فعل "شربل وهبة" وزيـر الخارجيــة
الـلـبـنــانــي ب ــاالع ـت ــذار م ــن الـمـمـلـكــة الـعـ ـ ــربـيــة
ال ـس ـعــوديــة وم ـع ـهــا "أهـ ــل ال ـ ـبـ ــداوة" وم ــن ثــم
التنحي عن مسؤولياته الوزارية في الحكومة
ال ـم ـس ـت ـق ـي ـل ــة ،ك ـن ـت ـي ـج ــة ح ـت ـم ـي ــة وم ـن ـط ـق ـيــة
للسقطة ا لـتــي و ق ــع بـهــا فــي لـقــاء تلفزيوني
على قناة "الحرة" ،والتي تعرض من خاللها
ب ــاإلس ــاء ة وال ـت ـجــريــح لـبـعــض دول الـخـلـيــج
وش ـع ــوب ـه ــا ،ك ــان ـع ـك ــاس فـ ـط ــري -ل ــم تـتـحـكــم
فيه إراد ت ــه -لخلفياته السياسية والعرقية
والنفسية المتجذرة.
ً
وحسنا فعلت رئاسة الجمهورية اللبنانية
بإصدار بيان تستنكر فيه ما حصل وتؤكد
عمق العالقة مع األشقاء في الخليج العربي،
ب ــاع ـت ــراف واضـ ــح أن ل ـب ـنــان الــرس ـمــي مـهـمــا
تــرا قـصــت بــه أ ن ــواء المتغيرات المرحلية لن
يـسـتـطـيــع أن يـتـخـلــى ع ــن ب ــر أم ــان ــه الـعــربــي
والخليجي واإلقليمي.
ومهما اختلفنا في تحليل وتقييم االعتذار
والبيان ،ومهما تعددت أو تمايزت وجهات
الـنـظــر فــي الـتــرحـيــب بـهـمــا أو رفـضـهـمــا من
مـنـطـلـقــات مـحـلـيــة س ـيــاس ـيــة أو الرت ـبــاطــات
ودوافع خارجية ،فإن كليهما يمثالن أقل ما
يمكن فعله من قبل لبنان الرسمي لمحاولة
جبر الضرر الذي سببه من يفترض أنه على
رأس الدبلوماسية اللبنانية ،بما تعنيه كلمة
"رأس" مــن هــا مــة مرتفعة و مــر كــز تحكم بكل
المشا ع ــر والتأثيرات العصبية.
ل ـقــد ب ــرر ال ــوزي ــر سـقـطـتــه أن ـهــا أت ــت ك ــردة
ف ـعــل ع ـفــويــة ع ـلــى ال ـن ـعــت الـ ــذي ت ـع ــرض مــن
خالله ضيف الحلقة التلفزيونية الصحافي
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،لـ ـك ــل مـ ــن رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
الـلـبـنــانـيــة وص ـه ــره رئ ـي ــس ال ـت ـيــار الــوطـنــي
ا لـحــر بــاال سـتـهــزاء ،حيث ال يقبل أ حــد إهانة
ا لـمـقــام ا لــر ئــا ســي ال مــن قــر يــب وال مــن بعيد،
ولكن مهما تفهمنا ،حريته الخاصة بالتفكير
والتعبير واالنتماء السياسي ،ومهما حاولنا
استيعاب األبعاد الشخصية أو حتى الوطنية
لتصرف وزير الخارجية ،فإنه ال شيء يبرر
لمعاليه فظاظة رده وفظاعة فعله ،وحماسته
الـتــي ال تـمـ ّـت الــى الــدبـلــومــاسـيــة بـصـلــة ،فقد
كــان بإمكانه أن يستنكر ،أو يقابل اإل ســاء ة
ب ــالـ ـحـ ـج ــة ،ورب ـ ـمـ ــا قـ ــد يـ ـص ــل بـ ــه األم ـ ـ ــر ال ــى
االنسحاب من الحلقة ،ولكن من غير المقبول
بصفته الوظيفية كممثل للسياسة الخارجية
لدولته أن ينجر الى إهانة أي دولة صديقة أو
شقيقة ،كما ال يجوز له أن يطول بالسوء أي
رئيس دولة ال بالتلميح وال بالتصريح ،وال
يقبل منه االستهزاء بأي شعب وال بأي عرق
أو أصــل أو ب ــداوة تـقـتــرن مـنــذ فـجــر الـتــاريــخ
باألصالة والعراقة والقيم ومكارم األ خــاق،
وهي شيمة فخر للمنتمين اليها.
وك ـم ــا ل ـك ــل شـ ــيء وج ـه ــه ال ـق ــات ــم ،فـ ــإن فــي
الحدث المريع ما قد تستخلص منه بعض
ً
اإليجابيات المفترضة ،فلم يكن غريبا هذا
الكم الكبير من التضامن الشعبي والرسمي
م ــع الـمـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة وم ــع دول
ال ـخ ـل ـيــج ق ــاط ـب ــة ب ـك ــل م ـكــونــات ـهــا الــرس ـم ـيــة
والـشـعـبـيــة "الـحـضــريــة وال ـبــدويــة" ،ورغ ــم أن
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زوايا ورؤى

لـ ـه ــذا ال ـت ـض ــام ــن -ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى الـم ـح ـلــي
ً
اللبناني -أبعادا وخلفيات مختلفة ومتعددة،
قــد تنطلق مــن ا لــدوا فــع المصلحية البحتة،
ال ـ ــى االرت ـ ـبـ ــاطـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـم ــذه ـب ـي ــة،
ال ــى ال ـق ـنــاعــات ال ــراس ـخ ــة ب ـم ـتــانــة ال ـعــاقــات
ً
العربية-العربية ،مرورا بالتضامن األخالقي
والطبيعي مــع دو لــة عربية شقيقة ،دون أن
ننسى موجبات الوفاء لدول الخليج قاطبة
ً
ال ـتــي لــم تـقـ ّـصــر يــومــا بــالــوقــوف ال ــى جــانــب
ً
لبنان شعبا ومؤسسات ،في أزمنة الدمار كما
في مرحلة اإل عـمــار ،إال أ نــه مهما ا نــدس بين
المتضامنين بعض المرتزقة أو المتزلفين
أو المستزلمين الذين ال تخفى على أحد في
ال ـخ ــارج أو فــي ال ــداخ ــل زيــارات ـهــم الـمـتـكــررة
الى كل أنواع الخيم "الكنعانية" و"القذافية"
و غـيــر هــا ،فــان األ مــر ال يمكن أن يغير الوجه
الـحـقـيـقــي لـلـقــاعــدة ال ـعــامــة ،وقــوام ـهــا تـجــذر
الـ ـع ــاق ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة-ال ـل ـب ـنــان ـيــة ع ـل ــى كــافــة
مستوياتها الرسمية والسياسية والشعبية.
وم ــن االي ـجــاب ـيــات ال ـم ـف ـتــرضــة ل ـمــا ح ــدث،
أن درس "شربل وهبة" قد يشكل لسياسيي
لبنان فرصة للتأني في خلفيات تصرفاتهم
ومستهدفات قراراتهم ،على أمل أن تدخل في
أدبياتهم أو لــو يــة مصلحة الشعب اللبناني
ووج ـ ــه ل ـب ـن ــان الـ ـحـ ـض ــاري ،ق ـب ــل أي اع ـت ـبــار
شخصي أو مصلحة سياسية أو خطابات
شعبوية.
ف ـ ـقـ ــد آن لـ ـلـ ـع ــا مـ ـلـ ـي ــن فـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــأن ا ل ـ ـعـ ــام
وال ـم ـت ـصــدريــن ل ـل ـشــاشــات أن يـتـنـبـهــوا– في
عــالــم مـفـتــوح ال تـخـفــى فـيــه خــاف ـيــة -أن ـهــم ال
يمثلون طوائفهم وال والة أمورهم من القادة
وا لــز عـمــاء المحليين ،وال هــم حـتــى ممثلين
لـتـيــاراتـهــم الـسـيــاسـيــة عـنــدمــا يـتـعـلــق األم ــر
بالخطاب الرسمي اللبناني أو بصورة لبنان
ف ــي الـ ـخ ــارج وب ـعــاق ـتــه م ــع ال ـ ــدول الـشـقـيـقــة
والصديقة.
إن ردة الفعل المستنكرة لسقطة "وهبة"،
والتي عبرت عن الرأي الحقيقي للجل األكبر
من المكونات السياسية والدينية اللبنانية،
تــؤ كــد ا ل ـمــؤ كــد ،وه ــو أن ل ـب ـنــان– مـهـمــا عبث
ال ـع ــاب ـث ــون أو أخ ـط ــأ ال ـغ ــاف ـل ــون– ل ــن يـتـنـكــر
لــوج ـهــه ال ـع ــرب ــي ،وبــال ـم ـقــابــل فـ ــإن الـحـضــن
العربي والخليجي -وإن سيطرت عليه برودة
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة -ل ــن يـتـخـلــى ع ــن ل ـب ـنــان وال عــن
شـعـبــه ال ــذي أسـهــم وم ــا زال يـسـهــم فــي ركــب
الحضارة العربية واإلنسانية وله بصماته
ال ـم ـش ـه ــودة ف ــي مـ ـس ــار ال ـت ـن ـم ـيــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والعالمية.
ً
و ب ـع ـيــدا عــن أي تـفـخـيــم أو تـقــز يــم للحدث
وم ــا ت ــاه م ــن ردود ف ـعــل شـعـبـيــة ورس ـم ـيــة،
فقد تكون فرصة ألن تتلقف "مملكة الخير"
ومـعـهــا دول "خـلـيــج ال ـع ـطــاء" حـســن الـنــوايــا
اللبنانية ،فتعود بوصلة العالقات السياسية
وال ـت ـجــاريــة ،وح ــرك ــة ال ـس ـيــاحــة واالس ـت ـيــراد
وال ـت ـصــديــر ال ــى طـبـيـعـتـهــا ال ـم ـع ـت ــادة ،عـلــى
أمـ ــل أن يـتـحـســس ل ـب ـنــان ال ــرس ـم ــي -بـجــديــة
أكثر -خطورة األزمات التي يشارك في وضع
اللبنانيين في "جهنمها".

ُيستحق أن تحتفل كل القوى الوطنية والقومية والتقدمية
في الخليج العربي والجزيرة ،وعموم الوطن العربي الكبير
بالعيد الرابع والتسعين لميالد الرمز الوطني الكبير الدكتور
أحمد الخطيب الذي عرفته الجماهير العربية من المحيط إلى
ً
ً
ً
ً
ً
الخليج قائدا ومفكرا ثوريا ومنظما ومحرضا يتقدم الصفوف
من موقع المسؤولية األولى.
ل ــم يـكــن الــدك ـتــور الـخـطـيــب شـخـصـيــة ع ــاب ــرة ف ــي تــاريــخ
الحركة الوطنية العربية ،فالرجل قامة كبيرة في عالم النضال
السياسي والقومي ،وشكل ظاهرة فريدة في تاريخ الحركة
الوطنية في الخليج العربي ،فمن حركة القوميين العرب التي
أسهم في تأسيسها في الجامعة األميركية ببيروت إلى جانب
رفاق دربه د .جورج حبش ،ود .وديع حداد واألستاذ هاني
الهندي واألسـتــاذ حامد الجبوري فــي بــدايــة الخمسينيات
كأكبر ظــاهــرة عربية منجزة فــي الـتــاريــخ الـعــربــي الحديث
بحسب معظم المؤرخين ،والتي امتدت لتغطي أرجاء الوطن
العربي الكبير تقود العمل الثوري في ساحات عربية مختلفة.
حركة ثورية معادية لالستعمار والصهيونية واإلمبريالية
الـعــالـمـيــة ،أسـســت لـ ُـحـلــم عــربــي كبير فــي الـتـحــرر والــوحــدة
العربية واالشتراكية ،مــرورا بعدة إطــارات سياسية محلية
وإقليمية.
لم يغادر الدكتور الخطيب يوما العمل الوطني والقومي،
وبقي في صلب المهمات الوطنية مناضال متمسكا بالثوابت
الوطنية والقومية التي قدم جل شبابه في سبيلها وال يزال،
لقد شكل الدكتور الخطيب مدرسة في اإلخــاص والتفاني
لقضايا األمة العربية وقضية الحرية والديمقراطية والعدالة
ً
االجتماعية ،تميزت بالثبات على المبدأ فكان ملهما لألجيال
ً
في الخليج العربي وضوءا ينير الدرب في الظروف الصعبة.
ل ــم يـفـقــد الـبــوصـلــة الــوطـنـيــة يــومــا ول ــم تـضـعـفــه الـهــزائــم
واالن ـ ـك ـ ـسـ ــارات ،تـتـجـلــى شـخـصـيـتــه ف ــي ال ـم ـحــن وال ـم ـل ـمــات
الصعاب ،مبدع في اجتراح الحلول لمعضالت الواقع العربي
وقادر على استشراف آفاق العمل الوطني من موقع التجربة
التاريخية بال مزايدة أو استسالم ،تتلمذ على يديه وتعاليمه
الوطنية والقومية أجيال خليجية معاقبة أسهمت وال تزال
في خدمة أوطانها من مواقع مختلفة.
لقد كان األب الروحي لكل الوطنيين في الخليج العربي،
وجمعني لقاء بهذه القامة التاريخية والذي أسرني بعطفه
ودماثة خلقه وتواضعه الجم وارتباطه العميق بالقضايا
القومية ،وال ــذي أش ــاد ب ــدور العمانيين التاريخي فــي صد
ً
ً
الغزاة ،وقد آلمني كثيرا ،وكادت األرض تبلعني خجال عندما
علمت أنه ممنوع من دخول عدة بلدان عربية ومنها سلطنة
ع ـمــان ،يمنع ا لــد كـتــور أ حـمــد الخطيب ويستقبل نتنياهو
وشمعون بيريز وق ــادة الموساد بأكاليل الـغــار واألهــازيــج
ٌ
شيء ال ُيصدق.
الشعبية ،يا لله إلى أين نحن ذاهبون ،إنه
على كل حال ،وأنا أستعيد هذا اللقاء ُ
أعجب لصالبة هذا
المناضل وإصـ ــراره على تحقيق األه ــداف الـتــي نــاضــل في
سبيلها ستة عـقــود وال ي ــزال ،فينتابني شـعــور متناقض،
ً
أوال بالفخر واالع ـتــزاز لهذه المبدئية الثورية والـتــي نحن
بأمس الحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى ،وثانيا الحزن
الشديد لعدم تحقيق األهداف التي ناضل في سبيلها كل هذه
السنين والتي أصبحت بعيدة المنال للذين فقدوا إيمانهم
ويقينهم بالجماهير الشعبية وطالئعها الثورية وقدرتها على
النهوض من ركام الهزائم والعثرات المتتالية ،مستندين الى
الراهن ومعطياته تحت شعارات الواقعية االستسالمية التي
تفشت كالفطر في النخب العربية والمهزومة وطالت بعض
ً
القوى واألحزاب السياسية التي لم تعد ترى أفقا للنصر.
ً
تجربة الدكتور الخطيب تعلم األجيال العربية درسا في
الوطنية الحقة وأن الثوريين الحقيقيين ال يتعاملون مع
المبادئ واألح ــام الكبرى بمنطق الهزائم الموقتة ،فاألمة
الـعــربـيــة بـتــراثـهــا وإمـكــانــاتـهــا الـكـبــرى قـ ــادرة عـلــى تحقيق
األهــداف التي استشهد تحت رايتها ماليين الشهداء حتى
تـعـيــش تـحــت الـشـمــس بـمـكــانــة تـلـيــق بعظمتها ورســالـتـهــا
التاريخية.
سـيــأتــي ي ــوم تتحقق فـيــه أح ــام الــدك ـتــور الـخـطـيــب وكــل
الثوريين الذين قضوا حياتهم في سبيل عزة األمة العربية
وكرامتها في التحرر والتقدم واالزدهار والوحدة ،مهما كانت
الصعوبات والمعوقات ومهما بدا ذلك في عداد المستحيالت
في هذا الزمن العربي الرديء ،فقد قال تعالى" :من المؤمنين
رجــاال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال" ،والدكتور أحمد الخطيب
من الذين لم يبدلوا تبديال.
في عيد ميالدك الرابع والتسعين لك كل التقدير واالحترام
والعمر المديد.
* ظفار– سلطنة عمان

العودة لألصل
علي محمد البداح
األصــل هو تحرير كل فلسطين ،فيجب التوقف عن ترديد
كل ما ابتدع من خطط واقتراحات لتجرع المر والتنازل عن
األرض العربية الفلسطينية بفعل قيادات وحكومات خضعت
ومــا زالــت للضغوط الصهيونية والــدول الكبرى حتى وصل
التغلغل اليهودي إلى كل األرض العربية.
تنازلنا عن الحق فــزاد طغيانهم واسترخصونا ،وتبارت
الحكومات بما فيها حكومة الفلسطينيين بالتنازل والتراجع
وقبول التطبيع مع الـعــدو ،وهــذا العدو يــزداد عتوا ونفورا،
فكلما ق ــدم ال ـعــرب وق ـي ــادات فلسطين ت ـنــازال ت ـقــدم الـتــوســع
الصهيوني في األراض ــي العربية ،وإذالل لم يحدث ألمــة في
األرض مثل ما حدث ويحدث لفلسطين وأمتها العربية.
وأمــام هــذا القهر والضعط والتعسف كــان ال بد أن ينفجر
الـغـضــب وت ـعــود القضية ال ــى أصـلـهــا ،فقضية اح ـتــال وطــن
ال بد من تحريره ،وعدو شرس ويرد بشدة لكن الشعب العربي
الفلسطيني وصل إلى مرحلة لم يعد للعقل والتعقل والحلول
الترقيعية تقدم له أي شيء ،فانفجر وما زال يقدم التضحيات
حـتــى يـفـهــم الـصـهــايـنــة وك ــل ال ـعــالــم أن الـشـعــب الـمـقـهــور لم
يعد يتحمل وعــاد يــردد أنشودة الحرية والتحرير ،ولم يعد
للفلسطيني ما يخسره وصلف الصهاينة يجب أن يكسر وأن
يعوا أنهم في أرض ليست لهم ،وأنه لم يعد لهم مكان فيها.
الشعب العربي الفلسطيني بكل أطيافه ومنظماته يجب
أال يـخــدع م ــرة أخ ــرى بـتـحــركــات الـســاســة ال ـعــرب واألج ــان ــب،
فيهود العالم يسيطرون على اإلعــام ولديهم المال والنفوذ
ولهم قدرات رهيبة في خداع العالم ،وفي كل مرة ينتفض فيه
الشعب العربي تصدر من أطــراف صهيونية أو صديقة لهم
أصوات تندد بجرائم الكيان الصهيوني ويذرفون الدمع على
الدم الفلسطيني المسكوب حتى إذا هدأت األحوال وامتصوا
غضب الشارع عادوا الستكمال جرائمهم ضد األرض والبشر.
لقد تعلمنا الكثير مــن أالعيبهم وأ صـبــح الشعب العربي
الفلسطيني مدركا لكل هذه األالعيب وخرج اآلن بكل غضبه
وراء قـضـيـتــه األص ـل ـي ــة ،لـتـحــريــر كــامــل فـلـسـطـيــن ،فالشعب
الفلسطيني مبدع وخالق ويستطيع مواجهة اآللة اإلعالمية
الصهيونية وفي الشارع يستطيعون كسب تأييد العالم بقوة
المواجهة والصمود .قضية اليوم ليست القدس وغزة أو أي
جزء متنازع عليه ،القضية هي تحرير كامل فلسطين والعودة
لـهــذا الشعار والـهــدف هــو ال ــذي سيوحد الفلسطينيين أوال
ً
والعرب من ورائهم ثانيا.
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«المركز المالي» تطلب التسجيل لتقديم «المارجن»
عدة شروط يجب استيفاؤها لفتح الحساب لدى «المقاصة»
عيسى عبدالسالم

األسهم التشغيلية السائلة
ستكون هي األوفر حظا
في استقطاب عمالء خدمة
التداول على الهامش.

كشفت م ـصــادر اسـتـثـمــاريــة ،أن شركة
المركز المالي الكويتي خاطبت الشركة
الكويتية للمقاصة بخصوص التسجيل
لــديـهــا كـمـقــدم خــدمــة الـ ـت ــداول بــالـهــامــش
ً
«المارجن» ،وفقا للتعليمات الصادرة عن
هيئة أسواق المال بهذا الشأن.
وقــالــت ال ـم ـصــادر ،إن «الـمــركــز الـمــالــي»
طلبت من «المقاصة» توضيح الخطوات
الالزمة بشأن عملية التسجيل على تقديم
ـار العمل
هــذه الخدمة ،مشيرة الــى أنــه جـ ٍ
على تقديم طلب فتح الحساب ،إضافة إلى
الوثائق المطلوبة ،ودفع الرسوم المقررة
لفتحه.
وذك ــرت أن اإلج ـ ــراء ات الـتــي وضعتها
هـيـئــة األس ـ ـ ــواق ب ـه ــذا ال ـخ ـص ــوص تنص
ع ـلــى أن ي ـتــم ف ـتــح هـ ــذا ال ـح ـس ــاب بـنـظــام
«المقاصة» ،ويتم إخـطــار البورصة بذلك
من أجل تنشيط الحساب في نظام التداول
والـ ـسـ ـم ــاح ل ـلــوس ـيــط ع ـض ــو «ال ـم ـق ــاص ــة»
المعني بــالــدخــول إلــى الـحـســاب ،على أن
ً
يـكــون حـســاب ال ـتــداول بالهامش حسابا
ً
م ـج ـم ـعــا ل ـج ـم ـيــع ع ـم ــاء م ـق ــدم ال ـخ ــدم ــة،
ً
وم ـق ـصــورا فـقــط عـلــى خــدمــة «ال ـمــارجــن»،
فضال عن إضافة حساب التداول بالهامش
كفئة من فئات الحسابات.

وبينت أن خــدمــات فتح الـحـســاب لدى
«المقاصة» باتت جــاهــزة ،وتتم وفــق عدة
ضــوابــط اب ــرزه ــا ،يـتـعـ ّـيــن أن ي ـكــون مقدم
الـخــدمــة الـمــرخــص لــه مــن هيئة األس ــواق
ً
(ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار) م ـ ـس ـ ـجـ ــا لـ ــدى
«المقاصة» كمقدم خدمة التداول بالهامش،
من خالل توقيع اتفاقية التسجيل الخاصة
بالخدمة ،ويجب على مقدم الخدمة تقديم
طلب فتح الحساب باإلضافة إلى الوثائق
المطلوبة ودفــع الــرســوم المقررة لفتحه،
وعـلــى الـشــركــة الـتــي تـقــدم الـخــدمــة تقديم
نسخة من نموذج اتفاقية التداول بالهامش
مع العمالء ،ويتم فتح هذا الحساب بنظام
«المقاصة» ،ويتم إخـطــار البورصة بذلك
من أجل تنشيط الحساب في نظام التداول،
ب ــاالض ــاف ــة ال ــى ال ـس ـمــاح لـلــوسـيــط عضو
«المقاصة» المعني بالدخول إلى الحساب،
ً
وأن يكون حساب التداول بالهامش حسابا
ً
م ـج ـم ـعــا ل ـج ـم ـيــع ع ـم ــاء م ـق ــدم ال ـخ ــدم ــة،
ً
وم ـق ـصــورا فـقــط عـلــى خــدمــة «ال ـمــارجــن»،
ع ـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى إض ـ ــاف ـ ــة ح ـ ـسـ ــاب الـ ـ ـت ـ ــداول
بالهامش كفئة من فئات الحسابات.
وأضافت أن حساب الـتــداول بالهامش
هو الحساب الخاص بالعميل لدى مقدم
الخدمة ويكون بإدارة العميل ،الفتة إلى أن

الشركة االستثمارية التي ستحصل على
موافقة «هيئة األسواق» لتقديم الخدمة هي
«الشخص المرخص له لمزاولة نشاط مدير
ً
محفظة االستثمار على أن يكون مسجال
ل ــدى (ال ـم ـقــاصــة) كـمـقــدم لـخــدمــة ال ـت ــداول
بالهامش من خالل التوقيع على اتفاقية
التسجيل الخاصة بالخدمة».
وأش ـ ـ ــارت الـ ــى أن ش ــرك ــات االس ـت ـث ـمــار
سـتـطـلــب م ــن ال ـع ـم ــاء ال ـم ـس ـت ـف ـيــديــن من
تقديم خدمة التداول على الهامش وضع
ضمانات جديدة في حال انخفض أسعار
القيم السوقية لألسهم ،التي ستدخل ضمن
إطار الخدمة في حال انخفضت لمستويات
تصل الى  15في المئة.
وبينت المصادر أن األسهم التشغيلية
ال ـس ــائ ـل ــة س ـت ـك ــون ه ــي األوف ـ ـ ــر ح ـظ ــا فــي
اس ـت ـق ـط ــاب عـ ـم ــاء خ ــدم ــة الـ ـ ـت ـ ــداول عـلــى
ً
الهامش ،وفقا لقوائم ستحددها الشركة
مقدمة الخدمة.
جدير بالذكر أن شركة الكويت والشرق
األوس ـ ـ ــط لــاس ـت ـث ـمــار ال ـم ــال ــي (ك ـم ـي ـفــك)،
خاطبت «المقاصة» هي األخرى بخصوص
الـتـسـجـيــل لــديـهــا كـمـقــدم خــدمــة ال ـت ــداول
ً
بــالـهــامــش «ال ـم ــارج ــن» ،وف ـقــا للتعليمات
الصادرة عن هيئة األسواق بهذا الشأن.

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي
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«نفط الكويت» :إعادة إحياء العمليات
االستكشافية البحرية
الدراسات الخاصة ثابتة دون تغيير أو كلفة مادية إضافية
●

أشرف عجمي

أكــد مـصــدر نفطي مطلع أن عمليات اإلنـتــاج
االستكشافية من النفط داخل المنطقة البحرية
بــالـمـيــاه اإلقليمية لـلـبــاد والـمـنــوط بـهــا شركة
«نفط الكويت» قد تشهد المزيد من التأخير بسبب
جائحة كورونا ،الفتا الى أنه كان من المفترض ان
تبدأ عمليات الحفر في يوليو من العام الماضي،
حسب العقد المبرم مــع شركة هاليبرتون منذ
عام .2019
وقال إن «نفط الكويت» تعمل في الوقت الحالي
على التجهيزات الخاصة بالخطوات اللوجستية؛
سـ ــواء ك ــان ــت إع ـ ــداد ال ـم ـي ـنــاء ال ـخ ــاص وتـجـهـيــز
األب ــراج ،الفتا الــى أن «هاليبرتون» قـ ّـدمــت خالل
الفترة األخيرة مواعيد مبدئية لمباشرة أعمال
الحفر خالل العام الحالي ،بعد استكمال الخدمات
المساندة كافة.
واسـتـبـعــد الـمـصــدر إل ـغــاء الـعـقــد الـمـبــرم بين
الشركة والمقاول ،خاصة مع اقتراب تأخر تنفيذ
عمليات الحفر منذ عام كامل ،مستدركا في الوقت
نفسه أن كل األمور التعاقدية ،سواء كانت خاصة
بــالـتــأخـيــر أو إل ـغــاء ال ـم ـشــروع بـ ّ
ـرمـتــه تــأتــي في
صميم عمل الجهات المعنية في الشركة ،خاصة

ً
النفط يقفز متأثرا بمخاوف إعصار في خليج المكسيك

أنها تعاقدات قانونية تختص بها دائرة الشؤون
القانونية في «نفط الكويت».
وأفاد بأنه في حالة تأخر المشروع أو إلغائه،
فإن ذلك ال يعني بالضرورة التأثير على الدراسات
الخاصة به ،لكونها دراســات أعدت بشكل دقيق
وتم استخدام أعلى حد من التكنولوجيا العالمية
الحديثة ،السيما الخاصة بالمسوحات الزلزالية
ال ـتــي تـمــت لـتـحــديــد أم ــاك ــن ال ـح ـفــر ،وال ـت ــي تعد
احتماالت توافر كميات كبيرة من النفط والغاز
بها عالية ،مشيرا الى أن تلك الدراسات ثابتة دون
أي تغيير أو كلفة مادية إضافية.
ولفت الى أن عمليات الحفر في حال تم البدء
فيها ّستستغرق نحو  3سنوات حسب العقود
ال ـمــوق ـعــة ،مــوضـحــا أن حـجــم اإلن ـت ــاج الـمـتــوقــع
من الحقول المستهدفة والمحددة بنحو  6آبار
استكشافية تبلغ  100ا لــف برميل نفط يوميا،
الفتا الى هناك أرقاما تفوق تلك الكمية من اإلنتاج
من البحر مستقبال.
وأوض ـ ـ ــح ال ـم ـص ــدر أن ك ــل م ـش ــاري ــع ال ـشــركــة
الخاصة باالستكشاف واإلنتاج تخضع جميعها
الستراتيجية زيادة الطاقة االنتاجية للبالد من
النفط ،وصــوال إلنـتــاج  4ماليين برميل يوميا،
وذلك ضمن استراتيجية .2040

ً
البرميل الكويتي ينخفض  1.83دوالر ليبلغ  64.58دوالرا
ان ـ ـخ ـ ـفـ ــض س ـ ـعـ ــر بـ ــرم ـ ـيـ ــل ال ـن ـف ــط
الـكــويـتــي  1.83دوالر ،لـيـبـلــغ 64.58
دوالرا في تداوالت يوم الجمعة مقابل
 66.41دوالرا في تداوالت يوم الخميس
ال ـم ــاض ــي ،وف ـق ــا لـلـسـعــر ال ـم ـع ـلــن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وف ـ ــي األس ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة ،ق ـفــزت
أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط اث ـن ـيــن ف ــي ال ـم ـئــة مع
اغالق يوم الجمعة بعد ثالثة أيام من
الخسائر مدفوعة بعاصفة تتشكل في
خليج المكسيك ،لكنها فــي طريقها
لتسجيل خسائر اسبوعية مع تأهب
المستثمرين لـعــودة الـخــام اإليــرانــي،
ع ـقــب إعـ ــان م ـســؤول ـيــن ب ــأن ط ـهــران
وال ـقــوى العالمية أح ــرزت تـقــدمــا في
المحادثات المرتبطة باالتفاق النووي.
وختم خــام برنت الجلسة مرتفعا
 1.33دوالر ،بما يعادل اثنين في المئة
عـنــد  66.44دوالرا للبرميل ،وصعد
خـ ــام غـ ــرب ت ـك ـس ــاس ال ــوس ـي ــط 1.64
دوالر أو  2.65في المئة ليتحدد سعر
التسوية عند  63.54دوالرا للبرميل.
وك ــان الـمــركــز الــوطـنــي لألعاصير
بالواليات المتحدة قد قال ،إن فرص
تحول عاصفة تتشكل فوق غرب خليج
المكسيك إلى إعصار تصل إلى  40في
المئة خالل اليومين المقبلين.
وأث ـ ــرت ع ـل ــى ال ـم ـك ــاس ــب تــوق ـعــات
باحتمال إضافة إيــران مليون برميل
خام أو أكثر يوميا إلنتاج النفط في
وقت الحق من الصيف الحالي.
وت ــراج ــع ال ـخــامــان نـحــو ثــاثــة في
ال ـم ـئ ــة خـ ــال األس ـ ـبـ ــوع ،ب ـع ــدم ــا ق ــال

الرئيس اإليــرانــي حسن روحــانــي ،إن
واشنطن مستعدة لرفع العقوبات عن
قطاعات النفط والمصارف والشحن
اإليرانية.
ل ـكــن الي ـ ــزال يـشـعــر الـمـسـتـثـمــرون
ب ـت ـف ــاؤل إزاء ان ـت ـع ــاش ال ـط ـل ــب ه ــذا
الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــف ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا تـ ـسـ ـم ــح بـ ــرامـ ــج
ال ـت ـح ـص ـيــن م ــن الـ ــوبـ ــاء ف ــي أوروبـ ـ ــا
والواليات المتحدة للمزيد من الناس
بالسفر.
مــن نــاحـيـتــه ،ق ــال بـنــك «بــاركـلـيــز»
الـبــريـطــانــي إن تـعــافـيــا تــدريـجـيــا في
الطلب على النفط يمضي قدما بدرجة
كـبـيــرة م ــع إعـ ــادة فـتــح االق ـت ـص ــادات،
مضيفا أنه مازال متفائال حيال أسعار
الخام رغم تنامي إصابات «كورونا»
فـ ــي أن ـ ـحـ ــاء آسـ ـي ــا واح ـ ـت ـ ـمـ ــال عـ ــودة
اإلمدادات اإليرانية.
وخ ـ ـفـ ــض تـ ـق ــدي ــرات ــه ل ـل ـط ـل ــب مــن
منطقة األسواق اآلسيوية الناشئة عدا
الصين ،مشيرا إلى مزيد من المخاطر
فــي حالة استمرار التصاعد الحالي
لإلصابات بالفيروس.
وقال باركليز «تمديد قيود الحركة
فــي المنطقة قــد يكبح تعافي الطلب
بعض الشيء ،لكن من المستبعد على
مــا يـبــدو أن يــوقـفــه لـفـتــرة مـسـتــدامــة،
في ضــوء النتائج اإليجابية الكبيرة
لبرامج التطعيم في أنحاء العالم».
وي ـتــوقــع الـبـنــك أن يـبـلــغ مـتــوســط
أسعار برنت وغرب تكساس الوسيط
 66دوالرا للبرميل ،و 62دوالرا على
الـتــرتـيــب ه ــذا ال ـع ــام ،وي ـتــوقــع زي ــادة

قدرها  5إلــى  6دوالرات للبرميل في
.2021
والعقود اآلجلة لخام برنت متداولة
عـنــد حــوالــي  65.23دوالرا للبرميل،
ب ـي ـن ـمــا ب ـل ــغ س ـع ــر الـ ـخ ــام األم ـي ــرك ــي
غــرب تكساس الوسيط  62.17دوالرا
للبرميل في التعامالت اآلسيوية اليوم.
وفي مذكرة بعنوان «عرض متحفظ
وط ـلــب ي ـت ـعــافــى» ،ق ــال «بــارك ـل ـيــز» إن
تـفــاهـمــا ســريـعــا عـلــى إح ـيــاء االت ـفــاق
النووي اإليراني وتطبيقه قد ينطوي
ع ـل ــى م ـخ ــاط ــر بــال ـن ـس ـبــة ل ـتــوق ـعــاتــه
السعرية في النصف الثاني من .2021
وأض ـ ــاف «ل ـكــن م ـثــل ه ــذا الـتـصــور
ال ـم ـح ـت ـم ــل قـ ــد ي ـن ـط ــوي أيـ ـض ــا عـلــى
تخفيف أبطأ لقيود المعروض التي
تفرضها «أوبك ،»+مما قد يمتص أثر
الصدمة على األسعار».
وقد يعزز رفع العقوبات األميركية
عن إيران شحنات النفط ،مما سيزيد
المعروض العالمي.
وق ــال الـبـنــك إن م ـخــزونــات النفط
الـعــالـمـيــة قــد تـعــود إل ــى مستوياتها
الـطـبـيـعـيــة ب ــدرج ــة كـبـيــرة عـلــى م ــدار
ش ـهــريــن أو ثــاثــة أش ـهــر ق ــادم ــة ،في
ضوء السحب منها في اآلونة األخيرة،
وعـجــز مــن الـمـتــوقــع أن يبلغ حــوالــي
 1.5مليون برميل يوميا في النصف
الثاني.
وأضاف أن نهجا حذرا من منتجي
النفط المحكم األميركيين واستمرار
قـيــود «أوب ـ ــك »+قــد يـســاعــد فــي عــودة
المخزونات إلى طبيعتها.

«توتال» تعتزم تغيير اسمها مع توسعها في الطاقة النظيفة
تستعد مجموعة «توتال» الفرنسية ،إحدى أكبر
شركات الطاقة في العالم ،لتغيير اسمها ليصبح
«تــوتــال اينرجي» (تــوتــال للطاقة) ،فــي مؤشر على
توسعها في مجال مصادر الطاقة النظيفة.
والمجموعة التي تأسست عام  1924تحت اسم
الشركة الفرنسية للبترول ،ستقترح اسمها الجديد
في  28مايو خالل اجتماع عام للمساهمين.
وقد بدأت «توتال» بالفعل في زيادة االستثمار في
الطاقة الشمسية والهوائية ،لكنها تتعرض لضغوط
لبذل المزيد من الجهود في وقت باتت قضايا المناخ
تقترب من أولويات جدول أعمال المستثمرين.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة ،باتريك بويان،
في بيان بالفرنسية ،إن «المجموعة تعبر عن عزمها

التحول إلى شركة طاقة متعددة استجابة للتحديين
المزدوجين اللذين يطرحهما االنتقال للطاقة :المزيد
من الطاقة وانبعاثات أقل».
هذا العام تعتزم «توتال» تخصيص أكثر من 20
في المئة من ميزانيتها االستثمارية لمصادر الطاقة
المتجددة والكهرباء.
لكن النشطاء المدافعين عن البيئة يقولون ،إن
عليها ب ــذل الـمــزيــد مــن الـجـهــود لـمـحــاربــة التغير
المناخي ،والثالثاء قالت الوكالة الدولية للطاقة إن
جميع مشاريع الوقود األحفوري المستقبلية يجب
إلغاؤها إذا نجح العالم في بلوغ صفر انبعاثات
كربون بحلول .2050
ول ـب ـلــوغ ذل ــك ال ـه ــدف يـتــوقــع أن ي ـطــرح مجلس

«توتال» قرارا متعلقا بالمناخ خالل االجتماع العام،
وهو ما كان يرفضه في السابق.
ولن تكون «توتال» أول شركة طاقة عمالقة تغير
اسمها ،بما يعكس تغيرا في التوجهات.
فشركة دونغ الدنماركية التي اشتقت اسمها من
كلمتي نفط وغاز طبيعي (دانيش أويل اند ناتشرال
غاز) ،غيرت اسمها إلى أورستيد ضمن جهود مراعاة
البيئة في .2017
ومــن ناحيتها ،غيرت «سـتــات اوي ــل» النروجية
اسمها إلى «إكوينور» في  ،2018في مسعى مماثل
يعكس تنوعها نحو مصادر بيئة نظيفة.
(أ ف ب)

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

قفزة لمؤشر أبوظبي ...ومكاسب محدودة في معظم البورصات
تراجع وحيد في سوق قطر وعمليات جني أرباح في الكويت والسعودية
●

علي العنزي

عـ ـ ــادت م ـ ــؤش ـ ــرات أسـ ـ ــواق
الـمــال ب ــدول مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي ال ـ ــي ال ـع ـم ــل بـعــد
ع ـط ـلــة ع ـي ــد ال ـف ـط ــر ال ـم ـب ــارك
إيـ ـج ــابـ ـي ــة م ـح ـق ـق ــة م ـكــاســب
متفاوتة خالل أسبوع قصير
ً
نـسـبـيــا لبعضها ،بينما أ تــم
بعضها اآلخر كامل جلساته،
وكانت المحصلة األسبوعية
ل ـ ــأسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ن ـم ــو
مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ج ـم ـي ــع األسـ ـ ـ ــواق
ا لـمــا لـيــة الخليجية بمكاسب
مـ ـح ــدودة بــاس ـت ـث ـنــاء مــؤشــر
سوق قطر ،الذي سجل خسارة
كبيرة بلغت  2.1في المئة.
بينما تصدر مؤشر سوق
أب ــوظ ـب ــي ال ـم ــال ــي األداء مــرة
أخرى ،وقفز بنسبة  5في المئة،
تاله مؤشر سوق دبي المالي
بنسبة  2فــي الـمـئــة ،واكـتـفــى
مــؤشــر ســوق مسقط بارتفاع
بنسبة قريبة من نقطة مئوية،
بينما جاء أداء أسواق البحرين
ً
والكويت والسعودية محدودا
ً
وحقق البحريني نموا بنصف
نقطة مئوية وتعادل الكويتي

والـ ـسـ ـع ــودي بـنـمــو ب ـلــغ ُع ـشــري
نقطة مئوية لكليهما.

سوقا اإلمارات
س ــاه ــم االنـ ـفـ ـت ــاح األك ـ ـبـ ــر فــي
اق ـت ـصــادات الـعــالــم وتــدفــق مزيد
مــن نتائج الــربــع األول للشركات
الـ ـم ــدرج ــة فـ ــي مـ ــؤش ــري ســوقــي
االمارات من تحقيق قفزة سعرية
كبيرة لمؤشر سوق أبوظبي ،الذي
ً
بدأ األسبوع مبكرا بعد عطلة عيد
ال ـف ـطــر الـسـعـيــد األحـ ــد الـمــاضــي
ً
مرتفعا بنسبة كبيرة بلغت 3.5
في المئة.
ثم واصل النمو لتبلغ مكاسبه
ب ـن ـهــايــة األسـ ـب ــوع إلـ ــى ن ـس ـبــة 5
فــي المئة ليعود مــرة أخ ــرى إلى
قيادة مؤشرات األســواق المالية
الخليجية ويتربع كذلك على أداء
األسـ ــواق عــالـمـيــة بنمو اجمالي
ل ـعــام  2021بـلــغ  29.2ف ــي المئة
ً
م ـح ـق ـقــا أف ـض ــل ن ـمــو ل ــه خـ ــال 5
أشهر منذ بداية العام.
واس ـت ـط ــاع أن ي ــرب ــح 308.42
ن ـقــاط لـيـبـلــغ م ـس ـتــوى 6517.85
نقطة وهو أعلى مستوياته على
ً
اإلطــاق متجاوزا قمة عام 2005

وال ـت ــي كــانــت ع ـنــد  6250نـقـطــة،
وكانت قد أعلنت  61شركة بيانات
ال ــرب ــع األول ف ــي س ــوق أبــوظـبــي
وحجبت  6شركات فقط نتائجها
ل ـل ــرب ــع األول ب ـن ـهــايــة ت ـعــامــات
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع وارتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــت األربـ ـ ـ ـ ــاح
االجمالية بنسبة فاقت  100في
ال ـم ـئ ــة ب ـن ـمــو ن ـت ــائ ــج  50شــركــة
وتراجع  11شركة فقط منها شركة
واحدة خاسرة.
وحقق مؤشر سوق دبي المالي
ً
ارت ـفــاعــا بنسبة  2فــي الـمـئــة أي
 54.93نقطة ليقفل على مستوى
 2750.96نقطة ويبلغ نسبة 8.8
في المئة لعام  2021وبدعم كذلك
مــن فتح أكـبــر لالقتصاد وتدفق
مزيد من السياح لإلمارة وحديث
مبكر عن إكسبو  2020الذي كان
ً
م ـق ــررا ل ــه شـهــر أك ـتــوبــر الـمـقـبــل،
ونمت أرب ــاح الـشــركــات المدرجة
فــي س ــوق دب ــي بـشـكــل كـبـيــر بلغ
 173في المئة بعد إعالن  58شركة
واستمرار  5شركات لم تعلن حتى
نهاية األسبوع.

مسقط والمنامة
وت ـ ــراج ـ ـع ـ ــت م ـ ـكـ ــاسـ ــب ب ـق ـيــة

األسواق المالية الخليجية ،التي
عملت بجلسات أقــل إذ اقتطعت
ع ـط ـلــة ال ـع ـيــد ج ـل ـســات ال ـب ــداي ــة،
واسـتـطــاع مــؤشــر ســوق سلطنة
ً
عـ ـم ــان ال ـم ــال ــي أن ي ـح ـقــق ن ـم ــوا
بـنـسـبــة قــري ـبــة م ــن  1ف ــي الـمـئــة
ً
كانت تحديدا  32.82نقطة ليبلغ
م ـس ـتــوى  3868.09ن ـق ـطــة وهــو
ً
أعلى مستوى له هذا العام رافعا
مكاسبه إلى  5.2في المئة وبعد
ت ــردد كبير فــي اخـتــراق مستوى
 3700خالل أربعة أشهر ماضية.

واستمر مؤشر سوق البحرين
المالي كأضعف أداء لهذا العام
بـيــن مــؤشــرات األسـ ــواق المالية
الخليجية ،إذ لم تزد مكاسبه عن
 2.5فــي الـمـئــة فـقــط ورب ــح خــال
األس ـبــوع الـمــاضــي نـصــف نقطة
مئوية تـعــادل  7.96نقاط ليقفل
على مستوى  1536.75نقطة.

الكويتي والسعودي
اسـ ـتـ ـق ــرت م ـ ــؤش ـ ــرات س ــوق ــي

الكويت والسعودية على مكاسب
م ـحــدودة وبـيــن عمليات الـشــراء
التي يتبعها جني أربــاح سريع
بقيت المكاسب األسبوعية في
ً
خصوصا بعد
أدنى مستوياتها
ٍ
نمو كبير خالل األسابيع األخيرة
م ــن رم ـض ــان ف ــي ك ــا الـســوقـيــن،
وربح مؤشر سوق السوق العام
بـبــورصــة الـكــويــت نسبة ُعشري
نقطة مئوية تساوي  11.32نقطة
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 6290.33
نـقـطــة ب ــدع ــم م ــن م ــؤشــر ال ـســوق

األول وال ـشــركــات الـقـيــاديــة التي
أخرجت السوق من خسارة إذ ربح
مؤشر السوق األول نصف نقطة
مئوية تعادل  34.38نقطة ليقفل
على مستوى  6285نقطة مقابل
خ ـس ــارة مــؤشــر ال ـس ــوق رئيسي
 50نـسـبــة  0.3ف ــي الـمـئــة تـعــادل
 13.79نقطة ليبقى على مستوى
 5470نقطة.
وهـ ـ ـ ـ ــدأت تـ ـع ــام ــات ب ــورص ــة
ال ـك ــوي ــت م ـق ــارن ــة م ــع األسـ ـب ــوع
األخـيــر مــن شهر رمـضــان وعلى
الرغم من فارق الجلسة لألسبوع
الـمــاضــي ف ــإن الـسـيــولــة ارتـفـعــت
فقط  2في المئة وتراجع النشاط
بنسبة  1.3في المئة ،كما زاد عدد
الصفقات بنسبة  10.7في المئة
وك ــان ــت ال ـت ـعــامــات م ــرك ــزة على
األسهم القيادية وبعض األسهم
الـتــي أعلنت عــن نتائجها خالل
الفترة الماضية.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت مـ ـ ـك ـ ــاس ـ ــب الـ ـ ـس ـ ــوق
السعودي ومؤشر «تاسي» وهو
الرئيسي مساوية لمؤشر بورصة
الكويت العام إذ ربح ُعشري نقطة
مئوية أي  17.17نقطة ليقفل على
مستوى  10339.85نقطة بعد أن
بلغ أعلى مستوياته فوق مستوى

ً
 10450نقطة ثــم عــاد سريعا
بسبب عمليات جني األربــاح،
وكانت أسعار النفط تراجعت
قبيل نهاية األسبوع مما أفقد
الـمــؤشــر نـصــف نقطة مئوية
ً
لكنه بقي محافظا على اإلقفال
األسبوعي األخضر ومكاسب
كبيرة لعام  2021بلغت 19.4
ف ــي الـمـئــة كـثــانــي أف ـضــل أداء
خليجي بعد مؤشر أبوظبي.

خسارة في قطر
عاكس أداء مؤشر السوق
الـقـطــري أداء بقية مــؤشــرات
األسـ ــواق الـمــالـيــة الخليجية
وف ـقــد نـسـبــة واض ـح ــة بلغت
 2.1في المئة أي  230.19نقطة
ليقفل على مستوى 10695.05
نقطة وبعد أن المس مستوى
 11ألف نقطة
«وكـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ق ـ ـ ــد تـ ــوق ـ ـع ـ ـنـ ــا أن
ً
يـخـتــرقــه ســريـعــا فــي تقارير
الجريدة األسبوعية» غير أنه
خالف التوقعات ومال لجني
األرباح والتأسيس الفني قبل
ان ـطــاقــة ج ــدي ــدة وق ــد تـكــون
ً
قريبة جدا.

اقتصاد
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

ً
تأخر عودة الحياة االقتصادية ال يقل ضررا عن تداعيات «كورونا»
تطور أعداد جرعات التطعيم من أهم مؤشرات نجاح مواجهة الجائحة أو فشلها
ارتفع معدلً الجرعات التي تم
تلقيها يوميا من نحو  1.1ألف
في بداية حملة التطعيم في 25
ديسمبر  2020حتى نهاية يناير
الماضي ،إلى نحو  38ألف جرعة في
النصف األول من الشهر الجاري.

ق ــال ت ـقــريــر "الـ ـش ــال" االق ـت ـصــادي
األسبوعي ان من أهم مؤشرات نجاح
أو فـشــل مــواج ـهــة جــائـحــة كــورونــا،
هــو تـطــور أع ــداد جــرعــات التطعيم،
ويبقى من ضمن المؤشرات المهمة
أعداد الوفيات إلى المصابين وأعداد
المصابين إلى المفحوصين.
وتشير األرقــام إلــى تقدم مشكور
ف ـ ــي ج ـ ـهـ ــود الـ ـتـ ـطـ ـعـ ـي ــم فــي
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت ،وذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك أمـ ـ ــر
يـسـتـحــق اإلش ـ ـ ــادة إلــى
جانب التعامل الراقي
وال ـم ـن ـظــم لـلــراغـبـيــن
في التطعيم من قبل
ال ـ ـفـ ــرق ال ـص ـح ـي ــة،

ً
الــذي شمل أخـيــرا مـقــار المجمعات
التجارية ،حتى  31يناير  2021لم
يتعد عدد الجرعات  70ألفا ،ارتفع
الــرقــم إلــى نحو  290ألـفــا مــع نهاية
ش ـه ــر فـ ـب ــرا ي ــر ،أي زاد ب ـن ـحــو 300
بــالـمـئــة ،ثــم بـلــغ نـحــو  630أل ـفــا مع
نهاية مارس ،تضاعف الرقم بعدها
إ لــى نحو  1.2مليون بحلول نهاية
شهر أ بــر يــل ،أي زاد عــدد الجرعات
بنحو  600ألــف فــي شـهــر واحــد،
وع ـ ـ ــدد جـ ــرعـ ــات الـ ـلـ ـق ــاح حـتــى
ت ــار ي ــخ  2021/5/18ب ـلــغ نحو
 1.9مليون.

السياسات السكانية تركز اهتمامها
على الكم ال النوع
واقع العمالة الوافدة لن يتغير بحلول 2025
أف ــاد تـقــريــر "ال ـش ــال" بــأنــه فــي ع ــام  ،1985وضعت
الكويت مرتكزات خطتها الخمسية حتى عام ،1990
ثم أصبحت أول خطة تنمية تقر بقانون ،و كــان أهم
أهدافها موازنة السكان ما بين الكويتيين وغيرهم
بحلول ا لـعــام النهائي للخطة ،و مــا تحقق فــي العام
ً
الـنـهــائــي هــو الـعـكــس تـمــامــا ،ثــم ج ــاء ال ـغــزو ،وحــدث
تـغـيـيــر ق ـســري ف ــي الـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة ح ـقــق م ــا لم
تـحـقـقــه خ ـطــة مـنـتـصــف ثـمــانـيـنـيــات ال ـق ــرن ال ـفــائــت،
ً
وتبنت الحكومة أهدافا موازنة السكان ،وكلنا نعرف
ما حدث بعدها.
وو فــق التقرير ،مــع نهاية عــام  ،2020وبتأثير من
جائحة "كورونا" ،تشير أرقام الهيئة العامة للمعلومات
المدنية ،إلى انخفاض عدد السكان الوافدين بنحو 4
في المئة ،وانخفض معها إجمالي عدد السكان بنحو
 2.2في المئة ،بينما زاد عــدد الكويتيين من السكان
بنحو  2في المئة ما أدى إلى ارتفاع مساهمتهم من
إجـمــالــي الـسـكــان مــن  29.98فــي المئة فــي نهاية عام
 ،2019إلى  31.26في المئة مع نهاية عام .2020
وم ـنــذ الـخـطــط الـتـنـمــويــة الـقــديـمــة مــع أول إنـشــاء
لمجلس التخطيط في عام  ،1962إلى آخر خطة تغطي
الحقبة إلى عام  ،2025كل السياسات السكانية تركز
اهتمامها على ا لـكــم ،ال ا ل ـنــوع ،لــذ لــك ظلت التركيبة
السكانية منذ ذلك التاريخ تركيبة يطغى على عمالتها
الوافدة هبوط شديد في مستويات التعليم والخبرة،
لذلك لم ينجح أي جهد في تعديل السيطرة على النمو
الكمي ألعداد العمالة الوافدة.

وبحسب أرقــام اإلدارة المركزية لإلحصاء ،تتوزع
تلك العمالة الوافدة على ثمانية أصناف لإلقامة ،أقلها
وبنسبة جــزء مــن الــواحــد بالمئة  0.01-فــي المئة -أو
ً
نحو  358مقيما لمزاولة نشاط العمل الحر ،وثاني أقل
صنوفها وبأقل من واحد بالمئة  0.02-في المئة  -وهم
مقيمون للدراسة.
وفي المقابل ،نحو  50.4في المئة إقامة عمل بالقطاع
األهـلــي ،و 24.3فــي المئة للعمالة المنزلية ،واالثنين
ب ـحــدود  75فــي الـمـئــة مــن إج ـمــالــي الـعـمــالــة ال ــواف ــدة،
وضمن القطاع األهلي ،كثافة تلك العمالة ألقل األنشطة
مساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي ،ذلك هو واقع
ً
ً
توزيع العمالة الــوافــدة منذ ستين عاما تقريبا ،ولن
يتغير بحلول عام  ،2025ألن ما يسطر من أهداف على
الورق غير صحيح ،وألن االلتزام بما يكتب على الورق،
حتى لو قبلنا باألهداف الكمية ،ال يتم االلتزام به.
في الــدول المتقدمة التي لديها سياسات سكانية
ً
مـحـتــرمــة ،يـتـقــدم ال ـنــوع ،س ــواء تعليما أو ق ــدرة على
االنفاق واالستثمار ،على ما عداه بهامش كبير ،لذلك
ترحب الدول المتقدمة بنحو  60في المئة من خريجي
معهد التكنولوجيا الهندي  ،- IIT-ويتصدر الهنود أعلى
المناصب التنفيذية في أكبر الشركات األمريكية ،وفي
بعض دول اإلقليم ،أصبح لديهم ما يمكن أن يطلق عليه
باإلقامة الذهبية للمتفوقين من الساكنين الوافدين،
بينما في الكويت ،تأتي الفرصة بعد الفرصة والخطة
بعد الخطة ،وال شيء يتغير سوى إلى األسوأ ،ولدينا
ً
اآلن فرصة وخطة ،ولكن ال يبدو أننا سنرى تغييرا.

وارت ـفــع مـعــدل الـجــرعــات الـتــي تم
ً
تلقيها يوميا من نحو  1.1ألف في
ب ــداي ــة حـمـلــة الـتـطـعـيــم ف ــي /12/ 25
 2020حتى نهاية يناير  ،2021إلى
نحو  38ألف جرعة في النصف األول
ً
من الشهر الجاري ،ووفقا للمتحدث
الرسمي ل ــوزارة الصحة د .عبدالله
السند أنه تم تطعيم نحو  27بالمئة
مــن إجمالي عــدد السكان حتى /29
 ،2021 /04ور غ ـ ـ ــم أ نـ ـه ــا لـيـســت
الـنـسـبــة األف ـض ــل ،ف ــإن االرت ـفــاع
الـ ـ ـح ـ ــاد ف ـ ــي مـ ـ ـع ـ ــدالت ج ــرع ــات
التطعيم اليومية هو من أفضل
المؤشرات.

وب ـعــد اسـتـبـعــاد األط ـف ــال ،وربـمــا
اسـتـبـعــاد نـسـبــة أخ ــرى مــن رافـضــي
مبدأ التطعيم والتركيز على بلوغ
ن ـس ـبــة ال ـت ـط ـع ـيــم ن ـح ــو  70بــال ـم ـئــة
مــن إجـمــالــي الـسـكــان الـبــالــغ عددهم
نحو  4.67ماليين نسمة في نهاية
عـ ـ ــام  ،2020ر ب ـ ـمـ ــا ت ـب ـل ــغ ا ل ـك ــو ي ــت
ً
قــري ـبــا م ـس ـتــوى ال ـح ـصــانــة الـعــالـيــة
مــن ال ـمــرض ،وإن اسـتـمــرت معدالت
ً
التطعيم فوق الـ  30ألف يوميا ،فقد
يحتاج إلى تطعيم نحو  2.75مليون
نسمة أخرى بين  4و 5أشهر أخرى
ً
مأخوذا في االعتبار احتمال تناقص
ً
أعداد المطعمين الحقا.

ت ـل ــك جـ ـه ــود ت ـس ـت ـحــق اإلشـ ـ ـ ــادة،
واإلشــادة واجبة لكل القائمين على
أعـمــال الــوقــايــة ،وكــل القائمين على
ً
أعـمــال ال ـعــاج ،ومــن الــواجــب دائـمــا
تمييز األعمال الجيدة للصالح العام،
وال بـ ّـد أن يبدأ جهد حقيقي لعودة
مدروسة لحياة اقتصادية طبيعية،
فــالـضــرر الـنــاتــج عــن تأخير الـعــودة
ً
إل ـي ـهــا ال ي ـقــل ضـ ـ ــررا ع ــن تــداع ـيــات
ال ـ ـمـ ــرض ،وذلـ ـ ــك ل ــن ي ـت ـح ـقــق م ــا لــم
يوكل األمر إلى فريق رسمي مختص
مساند للفريق الصحي.

 269.4مليون دينار سيولة سوق العقار في أبريل
ً
 270ألفا معدل قيمة الصفقة الواحدة للعقار السكني

ذكر تقرير "الشال" أن آخر البيانات المتوافرة
ف ــي وزارة الـ ـع ــدل -إدارة ال ـت ـس ـج ـيــل ال ـع ـقــاري
والتوثيق( -بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي
ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى انخفاض
في سيولة سوق العقار في أبريل  2021مقارنة
بسيولة مــارس  ،2021حيث بلغت جملة قيمة
ت ــداوالت الـعـقــود وال ــوك ــاالت لشهر أبــريــل نحو
 269.4مليون دينار ،وهي قيمة أدنى بما نسبته
 25.3في المئة عن مستوى سيولة مارس 2021الـبــالـغــة نـحــو  360.7مـلـيــونــا ،بينما أعـلــى بما
نسبته  1648.7في المئة مقارنة بسيولة أبريل
 ،2020عـنــدمــا بـلـغــت الـسـيــولــة آنـ ــذاك مستوى
متدنيا بلغ نحو  15.4مليونا بسبب جائحة
"كورونا".
وأضاف "توزعت تداوالت أبريل  2021ما بين
ً
نحو  249.9مليون ديـنــار ع ـقــودا ،ونـحــو 19.5
مليونا ،وكــاالت .وبلغ عدد الصفقات العقارية
لـهــذا الـشـهــر  893صـفـقــة ،تــوزعــت مــا بـيــن 833
ً
عقودا و 60وكاالت ،وحصدت محافظة األحمدي
أعـلــى عــدد مــن الصفقات ب ـ  574صفقة ،ممثلة
بنحو  64.3في المئة من إجمالي عدد الصفقات
العقارية ،تليها محافظة حولي ب ـ  116صفقة
وت ـم ـثــل ن ـحــو  13ف ــي ال ـم ـئــة ،ف ــي ح ـيــن حظيت
"الجهراء" بأدنى عدد من الصفقات بـ  35ممثلة
بنحو  3.9في المئة".
وبلغت قيمة تــداوالت نشاط السكن الخاص
نحو  218مليون دينار ،منخفضة بنحو 23.5-
في المئة مقارنة بمارس  2021عندما بلغت نحو
 285.1مليونا ،بينما ارتفعت نسبة مساهمتها

إلى نحو  80.9في المئة من جملة قيمة تداوالت
العقار مقارنة بما نسبته  79في المئة في مارس
 ،2021وبـلــغ الـمـعــدل الـشـهــري لقيمة ت ــداوالت
ً
السكن الخاص خالل آخر  12شهرا نحو 170.4
مليونا ،أي أن قيمة تــداوالت أبريل  2021أعلى
ب ـمــا نـسـبـتــه  28ف ــي ال ـم ـئــة م ـق ــارن ــة بــال ـم ـعــدل،
وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 808
صفقات مقارنة بـ  1,036صفقة في مارس ،2021
وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط
السكن الخاص نحو  270ألف دينار مقارنة بنحو
 275ألفا في مارس  ،2021أي بانخفاض بحدود
 1.9في المئة.وأش ــار إل ــى ان قيمة تـ ــداوالت نـشــاط السكن
االستثماري بلغت نحو  39.4مليون دينار ،أي
بانخفاض بنحو  30.6-في المئة مقارنة بشهر
مـ ــارس  2021حـيــن بـلـغــت نـحــو  56.7مـلـيــونــا،
وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى
نحو  14.6فــي المئة مـقــارنــة ،بما نسبته 15.7
في المئة .وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداوالت
ً
نشاط السكن االستثماري خالل  12شهرا نحو
 40مليون دينار ،أي أن قيمة تداوالت شهر أبريل
أدنــى بما نسبته  1.7-في المئة مقارنة بمعدل
ً
آخ ــر  12ش ـه ــرا .وذكـ ــر الـتـقــريــر "ان ـخ ـفــض عــدد
الصفقات إلى  78مقارنة بـ  117في مارس ،2021
وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط
السكن االستثماري نحو  505آالف دينار مقارنة
بنحو  485ألـفــار فــي مــارس  ،2021أي بارتفاع
بحدود  4.1في المئة".
وأشار إلى ان قيمة تداوالت النشاط التجاري

ان ـخ ـف ـض ــت إل ـ ــى ن ـح ــو  12م ـل ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار ،أي
انخفضت بنحو  36.4-في المئة مقارنة مع مارس
 2021حين بلغت نحو  18.9مليونا ،وانخفضت
مساهمته من قيمة التداوالت العقارية إلى نحو
 4.5في المئة مقابل  5.2في المئة لمارس ،2021
وبلغ معدل قيمة تداوالت النشاط التجاري خالل
ً
 12شهرا نحو  24.8مليونا ،أي أن قيمة تداوالت
أبريل أدنــى بنحو  51.6-في المئة عن متوسط
ً
آخر  12شهرا.
وبلغ عدد صفقاته  7مقارنة بـ  12لشهر مارس
 ،2021وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة
لشهر أبريل  2021نحو  1.7مليون دينار ،مقارنة
بمعدل مــارس  2021والبالغ نحو  1.6مليون،
أي بارتفاع بـحــدود  9فــي المئة ،وعند مقارنة
إجمالي تــداوالت شهر أبريل بمثيلتها للشهر
نفسه مــن السنة الفائتة (أبــريــل  )2020نالحظ
ً
أنها حققت ارتفاعا من نحو  15.4مليون دينار،
إلى نحو  269.4مليونا ،أي بما نسبته 1648.7
في المئة كما أسلفنا.
وشمل االرتفاع سيولة نشاط السكن الخاص
بنسبة  2960.8في المئة ،وسيولة نشاط السكن
االستثماري بنسبة  1624.4في المئة ،وسيولة
النشاط التجاري بنسبة  100.1في المئة ،ولكن
جميعها مقارنات غير مهمة ،وتكمن أهميتها
ف ـقــط بــال ـت ـعــريــف ب ــأث ــر الـ ـخ ــوف ال ـ ــذي صــاحــب
ال ـجــائ ـحــة .والبـ ــد م ــن تـقــديــم الـشـكــر للعاملين
على تلك اإلحـصــاء ات ،فبعد غيابها على مدى
 6أشهر ،تم توثيقها وتوزيعها ،وتلك بيانات
مهمة مساوية ألهمية متابعة سيولة البورصة.

 4.8مليارات دينار موجودات «األهلي» في الربع األول
أش ـ ــار «ال ـ ـشـ ــال» إلـ ــى أن ال ـب ـنــك األه ـلــي
الكويتي أعلن نتائج أعماله للربع األول
من العام الحالي ،وأشــارت إلى أن صافي
أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ
مــا قـيـمـتــه  7.15مــايـيــن دي ـن ــار ،بــارتـفــاع
مقداره  1.05مليون ،أي ما نسبته  17.2في
المئة مقارنة بنحو  6.10ماليين عن الفترة
المماثلة من العام الفائت ،ويعود السبب
فــي ارت ـف ــاع األرب ـ ــاح الـصــافـيــة للبنك إلــى
انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى
من انخفاض الربح التشغيلي ،إضافة إلى
انخفاض قيمة الضرائب.
وفي التفاصيل ،حققت جملة اإليرادات
ً
التشغيلية انخفاضا بنحو  3.1ماليين،
ً
أو نحو  7.8في المئة ،وصوال إلى نحو 37
مليونا ،مقارنة بنحو  40.1مليونا ،وتحقق
ذل ــك نتيجة انـخـفــاض بـنــد صــافــي أرب ــاح
تحويل عمالت أجنبية بنحو  2.2مليون،
ليبلغ نحو  935ألف دينار ،مقارنة بنحو
 3.2مــايـيــن ،فــي الــربــع األول لـعــام ،2020
بينما ارتفع بند صافي إي ــرادات الفوائد
بنحو  109آالف دي ـنــار ،أو نـحــو  0.4في
ً
المئة ،وصــوال إلى  27.36مليونا ،مقارنة

بنحو  27.25مليونا للفترة ذاتها من .2020
وأضاف "انخفضت جملة المصروفات
التشغيلية للبنك بقيمة أقل من انخفاض
جملة اإليــرادات التشغيلية ،وبنحو 1.40
مليون دينار ،أو ما نسبته  7.6في المئة،
عندما بلغت نحو  16.96مليونا مقارنة
بـنـحــو  18.36مـلـيــونــا لـلـفـتــرة ذات ـه ــا من
 ،2020نتيجة انخفاض بنود المصروفات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة ج ـم ـي ـع ـه ــا ،وبـ ـلـ ـغ ــت نـسـبــة
ال ـم ـصــروفــات الـتـشـغـيـلـيــة إل ــى اإلي ـ ــرادات
التشغيلية نـحــو  45.8فــي الـمـئــة بـعــد أن
كــانــت نـحــو  45.7فــي ال ـم ـئــة ،وانخفضت
جـمـلــة ال ـم ـخ ـص ـصــات بـنـحــو  2.5مـلـيــون
دينار ،أو ما نسبته  18.1في المئة ،عندما
بـلـغــت نـحــو  11.4مـلـيــون دي ـن ــار ،مـقــارنــة
بنحو  13.9مليونا ،وعليه ،ارتفع هامش
صافي الربح ببلوغه نحو  15.3في المئة
بعد أن كان عند نحو  10.7في المئة خالل
الفترة المماثلة من ."2020
وب ـلــغ إجـمــالــي م ــوج ــودات الـبـنــك نحو
 4.816مـلـيــارات ديـنــار ،بانخفاض بلغت
قيمته  37مـلـيــو نــا ،أو مــا نسبته  0.8في
المئة مقارنة بنحو  4.853مليارات بنهاية

عام  ،2020وانخفض بنحو  2.4في المئة أو
نحو  117.5مليونا ،عند المقارنة بإجمالي
الموجودات في الربع األول من  2020عندما
بلغ نحو  4.933مليارات.
ً
وسـجــل بند ق ــروض وسـلــف انخفاضا
ب ـل ـغ ــت ق ـي ـم ـت ــه  80.7مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار أو
ً
بنحو  2.6فــي الـمـئــة ،وص ــوال إلــى 3.036
مليارات دينار ( 63.1في المئة من إجمالي
الموجودات) مقارنة بنحو  3.117مليارات
( 64.2في المئة من إجمالي الموجودات)
ك ـمــا ف ــي ن ـهــايــة  ،2020وان ـخ ـفــض بنحو

 262.7مليون ديـنــار أو نحو  8فــي المئة
مـقــارنــة بنحو  3.299مـلـيــارات ( 66.9في
المئة من إجمالي الموجودات) للفترة ذاتها
من العام السابق ،وبلغت نسبة إجمالي
قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو
 74.4فــي الـمـئــة ،مـقــارنــة بـنـحــو  80.2في
المئة.
وذكر التقرير "ارتفع بند نقد وأرصدة
ل ــدى ال ـب ـنــوك بـنـحــو  13.2م ـل ـيــون دي ـنــار
وبنسبة  1.5في المئة ،ليصل إلــى 922.1
م ـل ـي ــون ــا ( 19.1فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن إج ـم ــال ــي

الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوج ـ ـ ــودات) م ـ ـقـ ــارنـ ــة بـ ـنـ ـح ــو 908.8
ماليين دينار ( 18.7في المئة من إجمالي
الموجودات) كما في نهاية العام الفائت،
وارتفع بنحو  64.3مليون دينار وبنسبة
 7.5فــي المئة ،عندما بلغ  857.7مليونا
( 17.4في المئة من إجمالي الموجودات)
مقارنة بالربع األول من ."2020
وتشير األرقــام إلى أن مطلوبات البنك
(م ــن غ ـيــر اح ـت ـســاب ح ـق ــوق ال ـم ـل ـك ـيــة) قد
ً
سجلت انخفاضا بلغت قيمته  40مليون
دينار ،أي ما نسبته  0.9في المئة ،لتصل
إل ــى نـحــو  4.222م ـل ـيــارات مـقــارنــة بنحو
 4.262مليارات بنهاية  .2020وانخفضت
بـنـحــو  19.5مـلـيــونــا ،أي بـنـسـبــة  0.5في
الـمـئــة ،عـنــد الـمـقــارنــة بـمــا ك ــان عليه ذلــك
اإلجمالي في نهاية الربع األول من العام
الفائت عندما بلغت  4.241مليارات ،وبلغت
نسبة إجـمــالــي الـمـطـلــوبــات إل ــى إجمالي
الـمــوجــودات نحو  87.7فــي المئة مقارنة
بنحو  86في المئة.
ول ـفــت ال ـت ـقــريــر إل ــى أن ن ـتــائــج تحليل
البيانات المالية المحسوبة على أساس
سـ ـن ــوي ت ـش ـيــر إل ـ ــى أن م ـع ـظــم م ــؤش ــرات

ً
الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعا مقارنة
مع الفترة نفسها من  .2020إذ ارتفع العائد
عـلــى مـعــدل حـقــوق المساهمين الـخــاص
بمساهميه ( )ROEإلى نحو  5.7في المئة
مقارنة بنحو  4في المئة ،وارتفع مؤشر
العائد على مـعــدل رأسـمــال البنك ()ROC
ً
ليصل إلــى  17.6فــي المئة قـيــاســا بنحو
 14.9في المئة.
ً
وارتفع أيضا ،مؤشر العائد على معدل
م ــوج ــودات ال ـب ـنــك ( )ROAإل ــى ن ـحــو 0.6
ف ــي ال ـم ـئــة م ـقــارنــة بـنـحــو  0.5ف ــي الـمـئــة.
واالستثناء كان ثبات ربحية السهم الواحد
( )EPSعند نحو  2فلس للفترتين ،وبلغ
مؤشر مضاعف السعر /ربحية السهم ()P/E
نحو  25.3ضعف مقارنة مع  22.8ضعف،
نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم بنحو
 11في المئة مع ثبات ربحية السهم عند
ال ـم ـس ـتــوى ذات ـ ــه ،وب ـل ــغ م ــؤش ــر مـضــاعــف
السعر /القيمة الدفترية ( )P/Bنحو  0.6مرة
مقارنة مع نحو  0.4مرة في الفترة نفسها
من العام السابق.
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ً
اعتبارا من أكتوبر ...وبشرط اجتياز برنامج المؤهالت المهنية
كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير
التنفيذي ،د .أحمد الملحم ،عن رؤية الهيئة الطموحة
لتطوير السوق المالي وإرساء ثوابت التحول إلى مركز مالي
عالمي وفق أسس علمية وخطط مدروسة.
وأوضح الملحم لـ "الجريدة" أنه اعتبارا من أكتوبر المقبل
سيكون هناك نهج جديد وإلزامي ّ
يطبق على شاغلي
الوظائف الواجبة التسجيل ،حيث ستكون هناك اشتراطات
ّ
تتعلق بتأهيل علمي واجتياز اختبارات محددة وضرورية،
يقابلها إعفاء حملة ما يعادل البرنامج من شهادات ودرجات
علمية محددة.
وأضاف :نعمل لحقبة جديدة تبدأ من إعادة تأهيل الوظائف
الحساسة التي تصنف بأنها واجبة التسجيل ليكون أصحابها
محمد اإلتربي

خطة إلزامية
تعيد تأهيل
السوق المالي
وفق أسس
علمية

• ب ـ ـ ــدا ي ـ ـ ــة ،مـ ـ ــا ا لـ ـمـ ـقـ ـص ــود
ببرنامج المؤهالت المهنية؟
وما أهدافه؟
 ي ـعــد ب ــرن ــام ــج ال ـمــؤهــاتالـ ـمـ ـهـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـن ـ ـتـ ــاج ال ــرئـ ـي ــس
لـمـشــروع الهيئة لــا خـتـبــارات
الـتــأهـيـلـيــة ل ـلــوظــائــف واج ـبــة
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـس ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــل ،ي ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدف إل ـ ـ ــى
االرتـ ـ ـق ـ ــاء ب ـم ـس ـت ــوى ال ـك ـف ــاء ة
الـ ـمـ ـهـ ـنـ ـي ــة وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدرة ال ـف ـن ـي ــة
والمعرفة القانونية لشاغلي
ال ــوظ ــائ ــف واجـ ـب ــة الـتـسـجـيــل
لـ ـ ــدى األش ـ ـخ ـ ــاص ال ـم ــرخ ــص
لـهــم ،وذ ل ــك مــن خــال التعليم
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــي واالخ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــارات
التأهيلية التي ّ
يقدمها المعهد
ال ـم ـع ـت ـم ــد لـ ـ ـ ـ ــأوراق ال ـم ــال ـي ــة
واال سـتـثـمــار the Chartered
& Institute for Securities
.)Investment (CISI
• من هم المعنيون بتطبيق
الـبــرنــامــج؟ ومـتــى يــدخــل حيز
التنفيذ اإللزامي؟
 للبرنامج مرحلتا تطبيق؛مبدئية بدأت في  30سبتمبر
 2019وتنتهي في  30سبتمبر
ً
 ،2021وإ لــزا مـيــة تبدأ اعتبارا
من  1أكتوبر المقبل ،وينطبق
ال ـ ـ ـبـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج ع ـ ـ ـلـ ـ ــى شـ ــاغ ـ ـلـ ــي
ال ــوظ ــائ ــف واجـ ـب ــة الـتـسـجـيــل
(ال ـحــال ـي ـيــن والـمـسـتـقـبـلـيـيــن)
لدى األشخاص المرخص لهم،
وقد تــوزع هــؤالء وفق شرائح
ً
 3و فـ ـق ــا ل ـمــرح ـل ـتــي ا لـتـطـبـيــق
آن ـف ـتــي ال ــذك ــر ،األول ـ ــى تـشـمــل
األشـ ـخ ــاص ال ـم ـس ـج ـلــون قـبــل
م ــرح ـل ــة ال ـت ـط ـب ـيــق ال ـم ـب ــدئ ــي،
وال ـث ــان ـي ــة ت ـش ـمــل األش ـخ ــاص
الـ ـمـ ـسـ ـجـ ـلـ ـي ــن خـ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
ال ـ ـ ـفـ ـ ــاص ـ ـ ـلـ ـ ــة ب ـ ـ ـيـ ـ ــن م ــرحـ ـلـ ـت ــي
التطبيق المبدئية واإللزامية،
وال ـث ــال ـث ــة ت ـش ـمــل األش ـخ ــاص
المزمع تسجيلهم بعد دخول
مرحلة التطبيق اإللزامي حيز
التنفيذ ،وللبرنامج متطلبات
خاصة بكل من هذه الشرائح.

الحقبة المقبلة
هي األهم
في تنافسية
 3مؤهالت
األسواق
• مـ ــا مـ ــؤ هـ ــات ا ل ـب ــر ن ــا م ــج
والتحول إلى
وطبيعتها؟ وما مدى إلزامية
كل منها؟
مركز مالي
ٍ

أنشطة
األسواق
المالية عالية
الحساسية
ونحرص على
تطويرها
وحمايتها

 يتكون برنامج المؤهالتا ل ـ ـم ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــة مـ ـ ـ ــن  3م ـ ــؤ ه ـ ــات
م ـخ ـت ـل ـف ــة ت ـخ ـت ــص ج ـم ـي ـع ـهــا
ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـم ــال ــي ،ت ـت ـنــوع
ط ـب ـي ـع ـت ـهــا بـ ـي ــن م ــؤه ــل ف ـنــي
دولـ ــي ع ــام إل ــزام ــي الـتـطـبـيــق
م ــا ل ــم تـنـطـبــق عـلــى الـشـخــص
أحد محددات سياسة اإلعفاء،
ومؤهل رقابي خاص بقوانين
ول ــوائ ــح ه ـي ـئــة أس ـ ــواق ال ـمــال
وتشريعاتها إلزامي التطبيق،
ومـ ـ ــؤهـ ـ ــل تـ ـخـ ـصـ ـص ــي دولـ ـ ــي
خــاص بالمعهد معتمد على
ـاق عــالـمــي يـخـتـلــف حسب
ن ـطـ ٍ
طـ ـبـ ـيـ ـع ــة كـ ـ ــل وظـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة ،وهـ ــو
اختياري غير ملزم.
ي ـ ـش ـ ــار إ لـ ـ ـ ــى أن " سـ ـي ــا س ــة
اإل عـفــاء" تنطبق على المؤهل
ا لـفـنــي فـقــط ،وال تـنـطـبــق على
المؤهلين اآل خــر يــن (ا لــر قــا بــي
وا لـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــي) ،ك ـ ـمـ ــا أن
الـ ـم ــؤه ــل ال ــرق ــاب ــي مــؤهــل
م ــوح ــد خـ ــاص ب ـقــوان ـيــن
ولـ ــوائـ ــح ه ـي ـئــة أسـ ــواق
ال ـمــال لــدولــة الـكــويــت،
وه ــو مــؤهــل ع ــام لكل
ال ــوظ ــائ ــف ال ــواج ـب ــة
التسجيل.
• ه ـ ــل ت ـق ـت ـصــر
مؤهالت البرنامج
الـفـنــي والــرقــابــي
والـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــي
ع ـلــى الــوظــائــف
واجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل
وش ـ ــاغـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا
فقط؟
 تـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرن ـ ـ ــام ـ ـ ــج
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
م ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
مـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدة

على درجة من العلم والكفاءة والمهنية ،وهو ما يضمن
االرتقاء بالسوق المالي والمواكبة الفعلية لألسواق العالمية
وممارساتها.
ً
ّ
ونبه الى أنه على بعد  4أشهر ،وتحديدا مطلع أكتوبر
المقبل ،سيدخل برنامج هيئة أسواق المال للمؤهالت
المهنية مرحلة التطبيق اإللزامي ،وعلى الجميع االستعداد
والسعي للتعرف على البرنامج ومؤهالته ،وسياسة اإلعفاء
من متطلباته لحاملي بعض الشهادات المهنية المعتمدة
ومن يمتلكون سنوات خبرة محددة في المجاالت ذات الصلة
بالمؤهل الفني المطلوب لكل وظيفة واجبة التسجيل على
حدة ،والوظائف التي تستدعي اجتياز المرشح لشغلها
االختبارات المقررة لها.
على نطاق عالمي وا ســع ،وال
تقتصر على الوظائف الواجبة
التسجيل فقط ،وهي مؤهالت
مـ ـت ــا ح ــة ألي شـ ـخ ــص ي ــر غ ــب
بالتقدم لها.
• ما طبيعة الشهادات التي
يمنحها البرنامج ،وما مزايا
الحصول عليها؟
 يـ ـت ــم مـ ـن ــح ا لـ ـمـ ـتـ ـق ــدم أليمـ ـ ــن اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج
الـ ـث ــاث ــة ش ـ ـهـ ــادة خـ ــاصـ ــة بــه
من المعهد المعتمد لــأوراق
ا ل ـمــا ل ـيــة واال س ـت ـث ـم ــار ()CISI
ع ـنــد اج ـت ـيــازهــا ب ـن ـجــاح ،كما
يحصل من يجتاز االختبارات
الـخــاصــة بــالـمــؤهــات الـثــاثــة
على شهادة تخصصية دولية
معتمدة مــن الهيئة والمعهد
ال ـم ـع ـت ـم ــد لـ ـ ـ ـ ــأوراق ال ـم ــال ـي ــة
واال س ـت ـث ـمــار ( )CISIلـبــر نــا مــج
المؤهالت المهنيةCISI/KCMA
Professional Qualifications
.Program Award
أمـ ــا م ــزاي ــا ال ـح ـص ــول عـلــى
ت ـلــك ال ـش ـه ــادات ،فـتـتـمـثــل فــي
ت ـم ـك ـي ــن الـ ـح ــاصـ ـلـ ـي ــن ع ـل ـي ـهــا
مــن ام ـتــاك م ـقــومــات الـتــرقـيــة
ّ
واالرتقاء في السلم الوظيفي
لتخصصاتهم ،كـمــا تؤهلهم
ل ـل ـع ـمــل ف ــي وظ ــائ ــف م ـمــاث ـلــة
داخل دولة الكويت وخارجها
بــاع ـت ـبــارهــا م ــؤه ــات مـهـنـيــة
م ـع ـت ـمــدة ع ـلــى ن ـط ــاق عــالـمــي
واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ،إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ع ـ ــدم
وج ــود ف ـتــرة م ـحــددة النـتـهــاء
صالحيتها.

التسجيل مفتوح
• ما متطلبات الراغبين في
التسجيل بــا لـبــر نــا مــج ،وكيف
تـ ـت ــم ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـس ـج ـي ــل وم ــا
آليه ذلك؟
 ال توجد متطلبات محددةلــا ل ـت ـحــاق بــال ـبــرنــامــج ،حيث
ي ـم ـك ــن ألي ش ـخ ــص ا ل ــد خ ــول

لـلـمــو قــع اإل ل ـك ـتــرو نــي للمعهد
ال ـم ـع ـت ـم ــد لـ ـ ـ ـ ــأوراق ال ـم ــال ـي ــة
واال س ـت ـث ـم ــار ( )CISIلــا طــاع
على البرنامج وآلية التسجيل
فيه ،والتي تبدأ باالطالع على
قائمة الدول التي تحتوي أحد
المراكز المعتمدة من المعهد
إلج ـ ـ ــراء االخـ ـتـ ـب ــار ،واخ ـت ـي ــار
إ حــدا هــا ،وكذلك اختيار مركز
االخ ـ ـت ـ ـبـ ــار ،وتـ ـح ــدي ــد ال ــوق ــت
ً
بناء على الخيارات،
المناسب
وم ـ ـ ـ ـ ــن ث ـ ـ ـ ــم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم
المطلوبة ،ليتم بعدها تزويده
بـ ـك ــل الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـخ ــاص ــة
بالتسجيل ،إضافة إلى المادة
ال ـع ـل ـم ـي ــة عـ ــن ط ــري ــق ال ـب ــري ــد
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ب ـع ــد اس ـت ـك ـمــال
التسجيل بنجاح.
يذكر أن المراكز المعتمدة
إلجـ ــراء االخ ـت ـب ــارات مـتــوافــرة
فـ ــي ع ـ ــدة دول ح ـ ــول ا ل ـع ــا ل ــم،
حيث إنها معتمدة على نطاق
عــا لـمــي و م ـتــا حــة ألي شخص
يرغب في التقدم لها.
• مـ ـ ـ ــا ط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــة ا ل ـ ـ ــر س ـ ـ ــوم
المحددة لاللتحاق بالبرنامج
والـتـقــدم الخـتـبــارات مؤهالته
لـ ـلـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات
المعتمدة؟
 -ا لـ ـ ــر سـ ـ ــوم ا لـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــددة مــن

ّ
وحث الملحم المعنيين بالوظائف واجبة التسجيل لدى
األشخاص المرخص لهم ،والمزمع تسجيلهم في تلك
ً
الوظائف مستقبال على وجه الخصوص ،وكذلك المعنيين
بأنشطة األوراق المالية على وجه العموم ،على مواكبة
تطبيق هذا البرنامج وآلية التسجيل لتقديم اختباراته ،بما
وقبل كل هذا
في ذلك مراحل اإلعداد والتدريب الممكنةً ،
ستكون شرطا للتوظيف
وذاك مزايا اجتياز اختباراته التي ً
والتسجيل في تلك الوظائف اعتبارا من مطلع أكتوبر ،وفيما
يلي تفاصيل الحوار بشأن هذا البرنامج المرتقب تطبيقه.

د .أحمد الملحم

القيادات
المرخصة
الحالية
والمستقبلية
عليها تأهيل
نفسها
والتسلح
بالعلم

المراكز
المعتمدة
إلجراء
االختبارات
متوافرة في
عدة دول حول
العالم

الوظائف واجبة التسجيل
هــذه الوظائف تشمل :مـســؤول إدارة المخاطر ومسؤول
الـتــدقـيــق الــداخ ـلــي وم ـس ــؤول الـتــدقـيــق ال ـشــرعــي وم ـســؤول
المطابقة وااللتزام وممثلو أنشطة األوراق المالية ،التي تشمل
ممثلي أنشطة :وسيط أوراق مالية وممثل نشاط مستشار
االستثمار وممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي وممثل
نشاط أمين الحفظ وممثل نشاط مراقب االستثمار وممثل
نشاط وكيل اكتتاب وممثل نشاط وكالة تصنيف ائتماني
وممثل نشاط صانع السوق وممثل نشاط تقويم األصــول
وممثل نشاط مدير محفظة االستثمار ومستشار استثمار
رئيسي ومقوم أصول رئيسي.

المعهد المعتمد تشمل قيمة
الـ ـم ــواد ال ـع ـل ـم ـيــة واالخ ـت ـب ــار،
ً
وهي تختلف وفقا لكل مؤهل،
وبـ ـص ــورة ع ــام ــة تـ ـت ــراوح تـلــك
الرسوم بين  120و 320جنيها
إسترلينيا.

ال مواعيد
• ه ــل م ــن مــواع ـيــد م ـحــددة
ل ـل ـت ـس ـج ـي ــل فـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج،
وبــالـتــالــي ال ـت ـقــدم الخ ـت ـبــارات
مؤهالته الثالثة؟
 ال مــواعـيــد م ـحــددة لــذلــك،ف ــالـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ف ـ ــي الـ ـب ــرن ــام ــج
متاح طــوال أ يــام السنة ووفق
الجدول المتوافر لكل اختبار،
وإمكان التقدم للبرنامج متاح
في مواعيد مختلفة من السنة،
ً
م ــراع ــاة ل ـظــروف الـجـمـيــع ،مع
اإل ش ــارة إ لــى أن عــدد المقاعد
ً
المتوافرة يوميا محدودة.
• هـ ــل مـ ــن بـ ــرا مـ ــج ت ــدر ي ــب
يـجــب االل ـت ـحــاق بـهــا الجـتـيــاز
ا خـتـبــارات مــؤ هــات البرنامج
بنجاح ،و مــا طبيعتها ومدى
إلزاميتها؟
 ط ـ ـ ــر يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــة اال س ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدادللتقدم لــا خـتـبــارات الخاصة
بــا ل ـمــؤ هــات ا لـمـهـنـيــة تعتمد
بـصــورة رئيسة على الجهود
ال ــذات ـي ــة ل ـل ـم ـت ـقــدم ف ــي دراس ــة
واس ـت ـي ـع ــاب الـ ـم ــواد الـعـلـمـيــة
الخاصة بمختلف المؤهالت،
والـ ـت ــي ي ـت ــم ت ــزوي ــده ب ـه ــا عــن
طريق البريد اإللكتروني بعد
تسجيله في البرنامج ،ويحدد
ـدد ا لـ ـس ــا ع ــات
م ـع ـه ــد  CISIعـ ـ ـ ّ
ا لــدرا سـيــة ا لـمـتــوقـعــة الجتياز
ك ــل م ــن االخ ـت ـب ــارات الـخــاصــة
ب ــال ـم ــؤه ــات ،وي ـخ ـت ـلــف ع ــدد
الـ ـس ــاع ــات ح ـس ــب ك ــل م ــؤه ــل،
ح ـيــث ت ـت ــراوح ب ـيــن  80و130
ساعة دراسية.
أم ـ ـ ـ ــا االل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــاق ب ـ ـبـ ــرامـ ــج
التدريب المخصصة لمؤهالت

البرنامج فهي اختيارية غير
م ـلــزمــة ،وال ـم ـت ـقــدم وح ــده هو
ا لــذي يحدد مــدى حاجته إلى
االلـ ـتـ ـح ــاق بـ ـه ــا .م ــع اإلشـ ـ ــارة
إل ــى إت ــاح ــة إم ـك ــان (ال ـت ــدري ــب
عن ُبعد) للمشاركة في دورات
التدريب المتعلقة بالمؤهلين
ً
الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي والـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــي ،وفـ ـ ـق ـ ــا
لمتطلبات البرنامج من خالل
الجهات التدريبية المعتمدة
من المعهد المعتمد لــأوراق
المالية واالستثمار ( )CISIلكل
مــؤهــل عـلــى ح ــدة ،مـنــذ تــاريــخ
 31أغسطس .2020
• ب ــا لـ ـنـ ـسـ ـب ــة ال خ ـ ـت ـ ـبـ ــارات
مــؤ هــات ا لـبــر نــا مــج؛ مــا اللغة
ال ـم ـتــوافــرة لــاخ ـت ـبــارات ،ومــا
درجة النجاح المطلوبة؟
 لتحقيق الفائدة تم توفيراللغتين العربية واإلنكليزية
ل ـل ـت ـقــدم الخ ـت ـب ــارات مــؤهــات
ال ـب ــرن ــام ــج ودراسـ ـ ـ ــة م ــواده ــا
ال ـع ـل ـم ـي ــة ،ول ـل ـم ـت ـق ــدم ح ـ ّ
ـري ــة
اختيار بين إحداهما ،وينصح
بالتقدم لالختبار بذات اللغة
ا لـتــي تمت بها درا س ــة ا لـمــواد
العلمية للمؤهالت.
أما بالنسبة لطبيعة أسئلة
اختبارات مؤهالت البرنامج،
ف ـهــي ع ـلــى طــري ـقــة اخ ـت ـيــارات
م ـت ـعــددة (multiple choice
 ،)questionsويختلف عددها
حـ ـس ــب ك ـ ــل م ـ ــؤه ـ ــل ،وب ـش ـك ــل
عــام تـكــون ا لــدر جــة المطلوبة
للنجاح  70بالمئة.
• ه ــل يـمـكــن إعـ ــادة الـتـقــدم
الخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات الـ ـم ــؤه ــات م ــرة
أخرى في حال عدم اجتيازها؟
 بالطبع ،والمعهد المعتمدهـ ــو الـ ـمـ ـخ ــول ب ـت ـح ــدي ــد ع ــدد
مـ ـ ـ ـ ــرات الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدم الخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات
ال ـب ــرن ــام ــج ،بـ ـص ــورة مـبــدئـيــة
ال ي ــوج ــد ع ـ ــدد مـ ـح ــدد ل ــذل ــك،
إذ يـ ـمـ ـك ــن لـ ـلـ ـمـ ـتـ ـق ــدم إ عـ ـ ـ ــادة
التقدم لالختبارات التأهيلية
ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة بـ ـ ـك ـ ــل مـ ـ ــؤهـ ـ ــل ف ــي

ال ـب ــرن ــام ــج ،ح ـت ــى ي ـت ـم ـكــن مــن
اجتيازها بنجاح والحصول
على المؤهل.

مبررات
ّ
• م ــا مـ ـب ــررات ال ـه ـي ـئــة لـحــث
المعنيين من شاغلي الوظائف
الواجبة التسجيل على االلتحاق
وقت؟
بالبرنامج في أسرع
ٍ
 تــؤكــد هـيـئــة أسـ ــواق ال ـمــاللكل المعنيين بأنشطة األوراق
ال ـمــال ـيــة والـمـهـتـمـيــن ب ـهــا عـلــى
وجـ ـ ـ ــه ال ـ ـع ـ ـم ـ ــوم ،وال ـم ـع ـن ـي ـي ــن
بــا لــو ظــا ئــف ا لــوا جـبــة التسجيل
لــدى األش ـخــاص الـمــرخــص لهم
عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص وأول ـئــك
ً
ال ـم ــزم ــع تـسـجـيـلـهــم مـسـتـقـبــا،
وم ـن ـت ـس ـب ــي ج ـ ـهـ ــات م ـن ـظ ــوم ــة
أسـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال وال ـم ـت ـع ــام ـل ـيــن
بـ ــأ ن ـ ـش ـ ـطـ ــة األوراق ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة
وال ـم ـع ـن ـي ـي ــن بـ ـه ــا ال ـح ــال ـي ـي ــن،
وال ـش ـبــاب الــراغ ـب ـيــن فــي دخــول
ً
عــوا لــم أ س ــواق ا ل ـمــال مستقبال ،
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ال ـ ـم ـ ـس ـ ــارع ـ ــة
لــالـتـحــاق بــالـبــرنــامــج والـتـقــدم
الختباراته لسببين رئيسين:
ً
أوال  :ا ج ـ ـت ـ ـيـ ــاز ا خ ـ ـت ـ ـبـ ــارات
ً
الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج س ـ ـي ـ ـكـ ــون شـ ــرطـ ــا
لـلـتــوظـيــف والـتـسـجـيــل فــي تلك
ً
الوظائف اعتبارا من أول أكتوبر
المقبل.
ً
ث ــان ـي ــا :إجـ ـ ــراء ات الـتـسـجـيــل
واالستعداد لالختبار تستغرق
ً
ً
وقتا محددا ،مع اإلشارة إلى أن
معهد  CISIيحدد عدد الساعات
ال ــدراس ـي ــة ال ـم ـتــوق ـعــة الج ـت ـيــاز
أي مـ ــن ا خ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ا ل ـب ــر ن ــا م ــج
مؤهل وآخر،
التي تختلف بين
ٍ
وإلتــاحــة الــوقــت الـكــافــي إلعــادة
ّ
التقدم الختبارات المؤهالت مرة
أخ ــرى فــي حــال عــدم اجـتـيــازهــا
وااللتحاق بالبرامج التدريبية
المخصصة لمؤهالت البرنامج
حسب اختيار وحاجة المتقدم
لالختبارات.

برنامج المؤهالت المهنية
المؤهل الفني

المؤهل الرقابي

المؤهل التخصصي

م ـ ــؤه ـ ــل ف ـ ـنـ ــي دولـ ـ ـ ـ ــي عـ ــام
ل ـ ـل ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــي ،خـ ــاص
ب ــالـ ـمـ ـعـ ـه ــد ومـ ـعـ ـتـ ـم ــد ع ـلــى
نطاق عالمي واســع( ،إلزامي
التطبيق مــا لــم ينطبق على
ال ـ ـش ـ ـخـ ــص أح ـ ـ ـ ــد م ـ ـح ـ ــددات
سياسة اإلعفاء).

مؤهل محلي خاص بقوانين
ول ــوائ ــح هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـمــال
وتشريعاتها( ،إلزامي التطبيق
وال ت ـن ـط ـبــق ع ـل ـيــه مـ ـح ــددات
سياسة اإلعفاء).

م ــؤه ــل ت ـخ ـص ـصــي دولـ ــي
خاص بالمعهد معتمد على
نطاق عالمي يختلف حسب
طبيعة كــل و ظـيـفــة ،ويعتبر
ذا مستوى أعلى من المؤهل
الـفـنــي (اخ ـت ـي ــاري غـيــر مـلــزم
التطبيق).

اجتياز برنامج المؤهالت المهنية بمؤهالته الثالثة يمنح الشخص شهادة معتمدة من قبل الهيئة والمعهد.
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«استغالل أزمة كورونا لزيادتها ...وهناك من ّأجل بناء منزله لمراقبة األسعار»
جراح الناصر

األسعار ،السيما مع وجود فائض في السوق.
وأش ــار الــى أنــه مــن المالحظ إقـبــال شديد
في تشييد الشاليهات في المناطق البحرية
بشكل كثيف ،حيث إن هناك العديد أعــادوا
ً
بناء ها ،وهو ما يعد سببا في زيــادة الطلب
على الحديد واستغالل ارتفاعه ،وهناك من
ّ
أجل بناء منزله لمراقبة األسعار.
وأفاد بأن الحدود مفتوحة ،مما يساهم في
االستيراد ،ويتوقع أن لدى الشركات فائضا
وم ـخــزونــا مــن ال ـحــديــد ل ـف ـتــرات تـصــل ال ــى 6
أشهر ،متسائال :لماذا تمت زيادة األسعار في
الوقت الراهن؟
وب ـ ّـي ــن أن خ ـط ــوط اإلنـ ـت ــاج والـ ـط ــاق ــات لم
تتغير ،حيث إن الشركات لم ّ
تغير إنتاجها،

ق ــال الـخـبـيــر الـصـنــاعــي أح ـمــد ال ـن ــوري إن
ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار ال ـحــديــد مـفـتـعــل ،ح ـيــث جــاء
نتيجة إقبال المواطنين وأصحاب العقارات
ل ـت ـعــديــل م ـن ــازل ـه ــم وش ــال ـي ـه ــات ـه ــم وإصـ ـ ــدار
تراخيص البناء للمناطق السكنية التابعة
السكنية ،مما ساهم
للمؤسسة العامة للرعاية ّ
في ارتفاع مواد الحديد ،وتعذر تجاره بتفشي
فيروس كورونا وشح مصادره.
وأضـ ـ ــاف ف ــي ت ـصــري ـحــه ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» أن
ت ـج ــار ال ـحــديــد زادوا أس ـع ــار مـ ــواد الـحــديــد
زي ـ ــادات مـفـتـعـلــة ،مستفيدين مــن «ك ــورون ــا»
والتعذر من خاللها وبسبب كثرة الطلب على
ً
الـحــديــد ،موضحا أنــه لــو لــم تكن هناك أزمــة
ّ
كورونا لزاد العرض وقل الطلب وانخفضت

وال ـس ـبــب الـمـنـطـقــي ه ــو االف ـت ـع ــال م ــن تـجــار
الـحــديــد لــاسـتـفــادة ق ــدر اإلم ـك ــان مــن األزم ــة
وزيادة الطلب.
وعـ ــن اس ـت ـي ــراد الـ ـم ــواد الـ ـخ ــام م ــن الـهـنــد
وتأثيرها على األسعار ّ
بين أن الحديد ليست
لــه عــاقــه بــالـهـنــد ،حـيــث إن لــديـنــا منتجات
ال ـحــديــد ال ـس ـعــوديــة وال ـق ـطــريــة واإلم ــارات ـي ــة
واإليرانية ،أما المواد الخام فليس لها تأثير
ل ــوج ــود ع ـ ــدة مـ ـص ــادر ل ــاس ـت ـي ــراد وف ــرض
الجمارك ،أما شح المواد ومساهمتها في رفع
األسعار فقد ّ
بين أنــه ليس له تأثير وليست
هناك شكاوى ،حيث إن الشكاوى الحالية من
زيادة األسعار.
وع ــن تـكـلـفــة ال ــزي ــادة نـتـيـجــة زي ـ ــادة سعر

«العيد لألغذية» تربح  349ألف دينار
في الربع األول بنمو %26
اع ـت ـمــد م ـج ـلــس إدارة ش ــرك ــة الـعـيــد
لألغذية ،تقرير النتائج المالية المجمعة
ل ـلــربــع األول ،الـمـنـتـهــي ف ــي  31م ــارس
 ،2021والــذي أشــار إلى ارتفاع إجمالي
صافي ربح الشركة بنسبة  26في المئة،
ً
حيث بلغ  348.985دينارا ،بربحية سهم
بـلـغــت  2.90ف ـلــس ،م ـقــارنــة بـ ـ 276.848
ً
ديـنــارا ،بربحية سهم بلغت  2.30فلس
للربع األول المنتهي في  31مارس .2020
وكشف التقرير ارتفاع إجمالي إيرادات
المبيعات للشركة فــي ا لــر بــع األول من
ال ـع ــام ال ـحــالــي بـنـسـبــة  15.4ف ــي الـمـئــة
بقيمة  4.402ماليين دي ـنــار ،مـقــارنــة بـ
 3.815ماليين في الربع األول من العام
الماضي.

ول ـفــت إل ــى ارت ـف ــاع صــافــي اإلي ـ ــرادات
التشغيلية لـ»العيد لألغذية» بنسبة 14.9
ً
في المئة ،بقيمة بلغت  741.892دينارا
عن الفترة المالية المنتهية في  31مارس
ً
 ،2021مـقــارنــة مــع  645.914دي ـنــارا في
األشهر المالية الثالثة المنتهية في 31
مارس .2020
كـمــا ارت ـفــع إج ـمــالــي ح ـقــوق الملكية
الـخــاصــة لمساهمي الـشــركــة بنسبة 9
في المئة ،حيث بلغت قيمتها في الربع
األول من عام  19.844 2021مليون دينار،
مقارنة بـ  18.199مليونا في الربع األول
من عام .2020
وث ـ َّـم ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ــ»ال ـع ـيــد
لـ ــأغـ ــذيـ ــة» ،م .م ـح ـم ــد الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،ثـقــة

ً
المساهمين وشــركــاء ال ـن ـجــاح ،مشيرا
إلــى أن األداء المتميز والفريد للشركة
فـ ــي الـ ــربـ ــع األول مـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـح ــال ــي،
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي،
يــؤكــد متانة موقفها الـمــالــي ،وقدرتها
ع ـلــى ال ـت ـط ــور ،وي ـع ـكــس حــرص ـهــا على
الشفافية واالستدامة في تحقيق األرباح
لـلـمـســاهـمـيــن ،وي ـت ــرج ــم رؤي ـ ــة الـشــركــة
المستقبلية لـتـكــون ا ل ـشــر يــك المفضل
في األعمال.
واختتم بتوجيه الشكر للعاملين في
اإلدارات المختلفة للشركة الذين انعكست
ً
جهودهم إيجابيا على بياناتها المالية
ً
وأدائ ـه ــا فــي ال ـســوق ،راج ـيــا الـلــه النمو
المتواصل في الفترة المقبلة.

محمد المطيري

ال ـحــديــد م ــن  195ال ــى  250ديـ ـن ــارا ،مـقــارنــة
بالسابق ،بزيادة نسبتها  25بالمئة ،أوضح
عملية تأجيل البناء في
اننا أصبحنا نشهد
ّ
ّ
الوقت الــراهــن ،حيث يترقب أصحاب ومــاك
ً
العقار األسـعــار ،مشيرا الــى أنــه لو افترضنا
أن سعر البناء  250ألــف ديـنــار فــي األسـعــار
السابقة نجد انـهــا زادت  10آالف مــع زيــادة
األسعار الحالية ،ومبينا أنه لو لم يكن هناك
ط ـلــب ع ــال ع ـلــى ال ـحــديــد ل ـمــا ش ـهــدنــا زي ــادة
أسعاره ،الفتا إلى أنه المنتج الوحيد الذي زاد
سعره هذه األيام ،فالخرسانة لم تزد ،وكذلك
األسمنت والخشب ،وهذا ما يؤكد أن الزيادة
مفتعلة ،ولــوجــود فائض مــن الـمــواد األولية
للتصنيع يخدم فترات طويلة.

 %80من مكاتب الوساطة
العقارية عينت مراقب التزام
●

سند الشمري

ذكرت مصادر لـ«الجريدة» أن 80
في المئة من مكاتب وسطاء العقار،
انتهت مــن تعيين مــراقــب االلـتــزام
ووفقوا أوضاعهم بشأن متطلبات
وزارة التجارة والصناعة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر إل ـ ـ ــى أن
هـ ـن ــاك إق ـ ـبـ ــاال ك ـب ـي ــرا مـ ــن م ـكــاتــب
ال ــوس ــاط ــة ال ـع ـقــاريــة ع ـلــى دورات
مراقب االلتزام ،إذ تشترط التجارة
ال ـح ـص ــول ع ـلــى دورة م ــن إح ــدى
الجهات المعتمدة لديها ،لتعيين
مراقب االلتزام.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن اإلق ـ ـ ـبـ ـ ــال ج ــاء
بسبب قرب إصــدار دفاتر وساطة
اإللكترونية ،إذ إن من ضمن شروط

●

أشرف عجمي

ذكر األمين العام لمنظمة األقطار
العربية المصدرة للبترول (أواب ــك)،
ع ـل ــي بـ ــن سـ ـب ــت ،أن م ـج ـلــس وزراء
الـمـنـظـمــة ع ـق ــد ،أم ـ ــس ،اج ـت ـمــاعــه الـ ـ
 106على مستوى مندوبي ال ــوزراء،
عبر تقنية االتصال المرئي ()Zoom
برئاسة ممثل السعودية في المكتب
الـتـنـفـيــذي لـلـمـنـظـمــة (وال ـت ــي ت ــرأس
الدورة لعام  )2021د .ناصر الدوسري.
وأض ـ ــاف ب ــن س ـبــت أن االج ـت ـمــاع
ناقش مجموعة مــن المواضيع ذات

الـصـلــة بــأع ـمــال وأن ـش ـطــة المنظمة،
ومن بينها المصادقة على الحسابات
الختامية للمنظمة (األ مــا نــة العامة
والهيئة القضائية) لعام  ،2020كما
ّ
اطـ ـل ــع ع ـل ــى ت ـق ــري ــر ح ـ ــول ن ـشــاطــات
األمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـم ـن ـظ ـم ــة خ ــال
الـنـصــف األول م ــن ع ــام  ،2021ومــن
ّ
وتغير
بينها متابعة شــؤون البيئة
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاخ ،ومـ ـت ــابـ ـع ــة سـ ـي ــر األعـ ـم ــال
ف ــي ب ـنــك ال ـم ـع ـلــومــات ،وال ـف ـعــال ـيــات
ّ
ال ـت ــي نــظ ـم ـت ـهــا األم ــان ــة ال ـع ــام ــة ،أو
ش ــارك ــت ف ـي ـهــا ،أو ال ـت ــي ستنظمها
خ ــال ع ــام  ،2021وك ــذل ــك ال ـل ـقــاءات

على صعيد جامعة ال ــدول العربية.
وأوضـ ــح أن الـمـجـلــس اط ـلــع على
تقارير األمانة العامة لمنظمة أوابك
حــول األوض ــاع البترولية العالمية،
وال ــدراس ــات ال ـتــي أنـجــزتـهــا األمــانــة
العامة للمنظمة خالل النصف األول
م ــن  ،2021والـ ـت ــي تـتـعـلــق بــأس ـعــار
ال ـن ـف ــط ،ودور ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمــي فــي
تـطــويــر صـنــاعــة الـبـتــروكـيـمــاويــات،
ومـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــآكـ ـ ـ ــل ،وإن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاج
الهيدروجين ،وتأثير تراجع أسعار
النفط في مجال االستكشاف واإلنتاج
في الصناعة البترولية.

إصدار دفتر إلكتروني هو تعيين
مراقب التزام.
وي ـب ـلــغ ع ــدد م ـكــاتــب الــوســاطــة
ً
الـ ـعـ ـق ــاري ــة  600م ـك ـت ــب ت ـق ــري ـب ــا،
منخفضة مــن  3600مكتب ،وذلــك
ب ـس ـبــب ال ـ ـقـ ــرارات ال ـت ــي اتـخــذتـهــا
وزارة ال ـت ـج ــارة ،خ ــال ال ـس ـنــوات
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،وب ـم ــوج ـب ـه ــا تـ ــم ف ــرز
الوسطاء الفاعلين من الخاملين،
وسـ ـ ـح ـ ــب الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن الـ ــدفـ ــاتـ ــر
ال ـم ـخ ــال ـف ــة أو ال ـم ـس ـت ـغ ـلــة بـشـكــل
سلبي.
وتسعى وزارة التجارة من وراء
إل ـ ــزام م ـكــاتــب ال ــوس ـط ــاء بتعيين
مــراقــب ال ـت ــزام ،إل ــى ضـبــط الـســوق
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ،ومـ ـك ــافـ ـح ــة ع ـم ـل ـي ــات
غسل األم ــوال وزي ــادة الــوعــي لدى

الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن لـ ـم ــواجـ ـه ــة ال ـب ـي ـع ــات
الوهمية.
ومــن المتوقع أن تبدأ التجارة
بالعمل بدفتر الوسيط اإللكتروني
ف ــي ش ـه ــر اك ـت ــوب ــر ال ـ ـقـ ــادم ،حـيــث
انتهت من ربطه مع جهات عديدة
مثل وزارة العدل ،والبلدية ،واإلدارة
ال ـعــامــة لــإط ـفــاء والـهـيـئــة الـعــامــة
للمعلومات المدنية.
وس ـ ـي ـ ـع ـ ـمـ ــل دفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــر الـ ــوس ـ ـيـ ــط
االل ـك ـتــرونــي ع ـلــى ت ـســريــع وت ـيــرة
عملية بيع العقارات ،وإنهاء حالة
الفوضى ،كما أنه سيحد من دخالء
ع ـلــى م ـه ـنــة ال ــوس ــاط ــة ال ـع ـقــاريــة،
ويكافح عمليات النصب واالحتيال
وسـيـحـفــظ ح ـقــوق كــافــة األطـ ــراف
المشاركة في عملية البيع.

«داو جونز» يواصل التعافي
بفضل بيانات قوية

مجلس وزراء «أوابك» يعقد االجتماع الـ 106
وأفــاد األمين العام بــأن االجتماع
ا ل ـ ـ ـ  106ل ـم ـج ـلــس وزراء ا لـمـنـظـمــة
(على مستوى المندوبين) ،قد سبقه
االجتماع ال ـ  159للمكتب التنفيذي
الذي عقد عبر تقنية االتصال المرئي،
ب ـت ــاري ــخ  22م ــاي ــو  ،2021بــرئــاســة
بــرئــاســة د .نــاصــر ال ــدوس ــري ،ممثل
ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي ال ـم ـك ـتــب الـتـنـفـيــذي
لـلـمـنـظـمــة ،وه ــو اج ـت ـمــاع مخصص
للتحضير ال ج ـت ـمــاع مـجـلــس وزراء
المنظمة (على مستوى المندوبين).
ّ
التقدم
وقــد اسـتـعــرض االجـتـمــاع
ال ـم ـح ــرز ع ـلــى ص ـع ـيــد تـنـفـيــذ خـطــة

أحمد النوري

تـفـعـيــل وت ـط ــوي ــر ن ـش ــاط الـمـنـظـمــة،
والتي تعمل كل إدارات األمانة العامة
للمنظمة عـلــى تنفيذ كــل مـحــاورهــا
المعتمدة من مجلس وزراء المنظمة.
واخ ـت ـتــم األم ـي ــن ال ـع ــام تصريحه
ً
معربا عن شكره الجزيل للدعم الكبير
الذي تتلقاه األمانة العامة للمنظمة
ّ
من الدول األعضاء ،والذي مكنها من
االستمرار في عملها في ظل الظروف
الصحية العصيبة التي تجتاح دول
ً
الـعــالــم بــأســرهــا ،متمنيا الـمــزيــد من
ّ
التقدم والنماء للصناعة البترولية
العربية.

أن ـ ـهـ ــى سـ ـ ــوق األس ـ ـه ـ ــم األمـ ـي ــركـ ـي ــة
التعامالت على تباين ،أمــس األول ،إذ
خيمت مخاوف التضخم على األجــواء
في نهاية أسبوع تداوالت متقلب.
وارتـفــع مؤشر داو جونز الصناعي
ب ــدع ــم م ــن ب ــوي ـن ــغ الـ ـ ــذي ق ـف ــز سـهـمـهــا
مــع قــول مـصــادر فــي الـقـطــاع ،إن شركة
ً
صـ ـن ــاع ــة ال ـ ـطـ ــائـ ــرات وضـ ـع ــت خ ـط ـطــا
مبدئية لزيادة إنتاج طائراتها من طراز
737ماكس إلى ما يصل إلى  42طائرة
ً
شهريا في خريف .2022
ك ـمــا ســاه ـمــت ال ـب ـن ــوك ،وم ــن بينها
غولدمان ساكس وجيه.بي مورغان في
رفع المؤشر.

وأظهرت بيانان مسوح آي.إتش.إس
مــاركــت أن أنـشـطــة األع ـم ــال األمـيــركـيــة
تزايدت في مايو وسط طلب محلي قوي،
لكن تراكم األعمال غير المنجزة ال يزال
يتزايد مع مواجهة المصنعين لمشكالت
في العثور على المواد الخام والعمالة.
وارت ـفــع الـمــؤشــر داو جــونــز الصناعي
 124.75نقطة بما يعادل  0.37في المئة
لـيـصــل إل ــى  34208.9ن ـق ــاط ،وت ــراج ــع
المؤشر ستاندرد آند بورز  500بمقدار
ً
 3.04نـقــاط أو  0.07فــي الـمـئــة مسجال
 4156.08نقطة ،وهبط المؤشر ناسداك
المجمع  64.75نقطة أو  0.48في المئة
إلى  13470.99نقطة.

عوائق التصويت التراكمي في الكويت
المساهمون أو الجمعية العامة من أهم مصادر السلطات في الشركة
شهد المطيري*

من عيوب
التصويت التراكمي
أنه يخلق حالة عدم
تجانس بين اعضاء
مجلس االدارة

«التراكمي» ُيخلي
المساهم من
المسؤولية الواقعة
عليه في حال
تعيين ممثل له

من الحقوق المقدسة للمساهم في الشركة-
وه ـنــا نـقـصــد عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص الـشــركــة
المساهمة العامة -هو الحق في التصويت على
القرارات المهمة في الشركة .فالمساهمون أو
الجمعية العمومية تقع في أعلى الهيكل الهرمي
للسلطات فــي الـشــركــة ،بحيث هــي مــن تختار
أعضاء مجلس اإلدارة ،واألخير هو الذي يختار
اإلدارة التنفيذية ،فقانون الشركات الكويتي قيد
قرارات مجلس اإلدارة أربعة قيود ،من ضمنها
قــرارات الجمعية العمومية .فيمكننا القول إن
المساهمين أو الجمعية العامة تعتبر من أهم
مصادر السلطات في الشركة.
وطبيعة المساهم تستمد من هذه الحقوق
الـتـصــويـتـيــة ( ،)Voting Rightsفــالـمـســاهــم-
وه ــذا أم ــر جــدلــي -ال يـمـلــك ال ـشــركــة ،بــل يملك
ً
الحقوق التصويتية المستمدة من كونه حامال
ألسهمها .وهنا يمكن أن نقول إن جميع حقوق
المساهم ترتكز على حقه في التصويت ،ومن
أهم الممارسات التي ترشحها مبادئ الحوكمة
تبني طريقة التصويت التراكمي ،فماذا يعني
هذا التصويت في سياق القانون الكويتي؟
ذكـ ـ ــرت ال ـ ـمـ ــادة  ٢٠٩م ــن ق ــان ــون ال ـش ــرك ــات
الكويتي رقم  ١لسنة  ،٢٠١٦أنه «يجوز أن ينص
عـقــد الـشــركــة عـلــى نـظــام الـتـصــويــت التراكمي
بـشــأن انتخاب أعـضــاء مجلس إدارة الشركة،
والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد
األسهم التي يملكها ،بحيث يحق له التصويت
بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم
من المرشحين دون تكرار لهذه األصوات».
وبالتالي بحسب تعريف القانون الكويتي
يمكننا القول ،إن التصويت التراكمي هو أداة
تصويتية تمنح المساهم بـمـفــرده الـحــق في
تجزئة وتوزيع أسهمه بحسب رغبته في تعيين
أعضاء مجلس اإلدارة المنتخبين مع احتفاظه
بحقه في تركيز كل أسهمه للتصويت لمرشح
واح ـ ــد ،فـ ــإذا ك ــان ه ـنــالــك  4ك ــراس ــي لعضوية
مجلس اإلدارة ،وكان هنالك مساهم يملك 30000
سهم ،بحسبان أن للسهم الواحد صوتا واحدا
( ،)One Share, One Voteفيستطيع المساهم
توزيع  ١٠٠٠٠سهم للتصويت للمرشح ،و١٠٠٠٠
سـهــم للتصويت للمرشح (ب) ،و ٥٠٠٠سهم
للتصويت للمرشح (ج) ،والباقي  ٥٠٠٠سهم
للتصويت للمرشح (د) .وال يعني تبني نظام

التصويت التراكمي في الشركة حرمان المساهم
مــن حقه فــي تركيز أسهمه على مرشح واحــد
فقط ،فيستطيع المساهم أعاله أن يستعمل كل
الـ  ٣٠٠٠٠سهم للتصويت للمرشح (ب).

توزيع األسهم
الجدير بالذكر أن قانون الشركات الكويتي لم
يمنح المساهم الحق في توزيع أسهمه إال في
حالة واحدة فقط المذكورة في المادة  ،١٨٨وهي
عند تعيين ممثل له في مجلس اإلدارة سواء
بمفرده أو عن طريق التحالف مع مجموعة من
المساهمين ،ثم تتبقى أسهم زائــدة يستطيع
بها المساهم المشاركة في عملية االنتخاب.
ف ــال ـت ــوزي ــع ب ـح ـســب ال ـ ـمـ ــادة  ١٨٨مـسـمــوح
فـقــط عـنــدمــا يــريــد الـمـســاهــم تعيين مـمـثــل له
فــي الـشــركــة ،وأن يرشح األعـضــاء المنتخبين
لمجلس اإلدارة في آن واحد ،واألسهم المتبقية
لعملية االنتخاب ال تعطي المساهم الحق في
توزيعها لترشيح أكثر من عضو .ففي الحقيقة
المساهم هنا لديه الحق بتقسيم أسهمه لجزأين
فقط؛ جــزء يستخدم فــي عملية تعيين ممثل،
وآخر يستخدم في عملية االنتخاب.
وهنا قــد يـتــوارى عــن البعض هــذا الـســؤال،
لماذا ال يستخدم صغار المساهمين هذه المادة
في تعيين ممثل لهم عن طريق التحالف فيما
ً
بينهم بدال من التصويت التراكمي؟
إن ما يميز «التراكمي» هو إخــاء المساهم
من المسؤولية التي تقع عليه إذا قام بتعيين
ً
م ـم ـثــل ل ــه ف ــي الـ ـش ــرك ــة ،ف ــوف ـق ــا ل ـل ـم ــادة ،١٨٨
ً
«ي ـكــون الـمـســاهــم م ـســؤوال عــن أع ـمــال ممثليه
تـجــاه الـشــركــة ودائنيها ومساهميها» ،فهذه
الـمـســؤولـيــة تعتبر مــن الـمـخــاطــر الـتــي تهدد
الـمـســاهــم ،وال ـتــي ال ت ـتــوافــر فــي حــالــة وجــود
التصويت التراكمي ،فهو خيار آمن للمساهم
لممارسة حقه في التصويت ،أي أن هذا الحق
ّ
ال يكون مقابلة مسؤولية تكلف المساهم ،فلذلك
التصويت التراكمي محفز جيد للمساهمين في
المشاركة الفعالة.

العوائق
وم ــن ال ـجــديــر إل ـق ــاء ال ـض ــوء عـلـيــه هـنــا هو

الـ ـع ــوائ ــق الـ ـت ــي ت ـم ـنــع م ــن ت ـب ـنــي ال ـت ـصــويــت
التراكمي في الشركات المساهمة الكويتية.
بالرغم مــن أن التجربة السابقة فــي النص
على إلزامية هذا النوع من التصويت في قانون
الشركات الكويتي رقم  ٢٥لسنة  ،٢٠١٢ثم عدول
المشرع عــن هــذه اإللــزامـيــة فــي قــانــون رقــم ٩٦
ً
لسنة  ،٢٠١٣قصيرة جــدا ال تتيح تقييم ماذا
كانت هذه التجربة ناجحة أم فاشلة .إال أنها
جديرة ببيان مــدى تقبل البيئة التجارية في
الكويت لهذا النوع من الممارسات.
فبحسب استفتاء ال ــرأي التي أجــرتــه هيئة
أس ـ ــواق الـ ـم ــال ف ــي عـ ــام  ،٢٠١٨فـ ــإن  ٥١.٨في
المئة من الشركات المدرجة التي شاركت في
هــذا االستفتاء ال تتفق مع إلزامية هــذا النوع
مــن التصويت ،وتــرى  ٥٣.٦فــي المئة مــن هذه
الشركات أن هنالك عدة عوائق لتبني التصويت
التراكمي ،منها أن البيئة التجارية للشركات في
الكويت تشكل عوائق ،أهمها أن السوق الكويتي
ً
ً
باعتباره ســو قــا ناشئا يتسم بتمركز ملكية
أسهم الشركة ()concentration of ownership
في أيدي كبار المساهمين ،والذي يطلق عليهم
بالمجاميع المسيطرة ،وهذه المجاميع ترفض
التصويت التراكمي لما له من تأثير سلبي على
سيطرتهم على الشركة.
وتبرير عدم فرض «التراكمي» بأن «من يملك
يدير» ،هذا أمر غير مقبول ،ألن مصلحة الشركة
ً
ً
يجب أن تتم مراعاتها أوال وأخيرا ال مصلحة
فئة معينة ،وهذا الفهم الشائع خاطئ ،ويجب
أن يتغير؛ ألن الشركة المساهمة لجأت لالكتتاب
حتى تكمل رأسـمــالـهــا مــن أم ــوال المكتتبين،
فال يجوز لكبار المساهمين أن يسيطروا على
الـشــركــة كأنهم يملكونها على حـســاب أمــوال
ً
الناس! وعدم إعطاء المساهمين الصغار حقوقا
معناه المزيد من التمركز فيحتفظ المساهم
الكبير بمزيد مــن األس ـهــم ،وبــالـتــالــي بحسب
ال ــدراس ــات يـكــون هـنــالــك نـفــور مــن المستثمر
األجنبي لالستثمار في هذه الشركات.
إن تمركز الملكيات في الشركات الكويتية
أدى إل ـ ــى س ـي ـط ــرة كـ ـب ــار ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن عـلــى
مصير الشركة منه االنسحاب االختياري من
البورصة ،فعادة عندما تتسم الشركات بتمركز
عــال بملكيات أسهمها ،ووجــود عائلة واحــدة
مسيطرة على مجلس إدارتها بنسبة تزيد على

 ٧٠فــي المئة ،يــؤدي هــذا التمركز إلــى سهولة
انسحابها من البورصة ،ذلك لعدم وجود أسهم
كافية قابلة للتداول فتنسحب الشركة ويكون
المتضرر األكبر هم صغار المساهمين.

عدم تجانس
وبـ ـ ّـيـ ــن االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء أن مـ ــن عـ ــوائـ ــق تـبـنــي
«التصويت التراكمي» أنه يخلق عدم تجانس
بين أعضاء مجلس اإلدارة ،وانتخاب أعضاء
عــدي ـمــي االخ ـت ـص ــاص وال ـخ ـب ــرة .وهـ ــذا األم ــر
م ـ ــردود ع ـل ـيــه ،ألن ال ــواق ــع ال ـع ـم ـلــي ي ـق ــول إن
األس ــاس فــي تعيين عضو مجلس اإلدارة هو
نسبة مساهمته ،فمن يتولى منصب رئيس
ً
مجلس اإلدارة غالبا من يملك أغلبية األسهم
في الشركة ال أكثرهم خبرة ودرايــة في نشاط
الشركة ،فهل من يملك أغلبية األسهم بالضرورة
يملك الـخـبــرة وال ــدراي ــة الـكــافـيــة؟ وحـتــى ولــو
وجد هذا التخوف من تعيين أعضاء غير أكفاء
فإن هذا األمر متروك للجهات الرقابية كهيئة
ً
أســواق المال ،فوفقا للباب الخامس عشر من
الئ ـحــة قــانــون أسـ ــواق ال ـمــال الـحــوكـمــة ،يجب
على عضو مجلس اإلدارة أن يتمتع بالخبرات
والمهارات المتخصصة التي تساهم في تعزيز
كفاءة اتخاذ القرارات ،وعند عدم االلتزام بهذا
المتطلب يجب على الشركة أن تقوم بالتفسير
الــدقـيــق لتبرير ع ــدم الـتــزامـهــا .وت ـقــدر الهيئة
جدية وكفاية التفسير ،ويحق لها أن توقع على
الشركات العقوبات المنصوص عليها في قانون
هيئة أسواق المال.

الوعي
من جهة أخرى ،أوضح االستفتاء أن صغار
المساهمين يفتقرون إلى الوعي بـ «التصويت
ً
ال ـتــراك ـمــي» ،وه ــذا م ــا يـعــد عــائ ـقــا لـتـبـنــي هــذا
ً
الـنـظــام ،وه ــذا أم ــر قــد يـكــون منطقيا إل ــى حد
ما ،فصغار المساهمين ال يتمتعون بالخبرة
والـفـهــم الــدقـيــق بــاألمــور الـمــالـيــة ،باعتبارهم
مضاربين يتمتعون بأجندة قصيرة المدى،
ً
وهي غالبا ما تتعلق بالربح القصير السريع،
ولكن مسؤولية تثقيف المساهمين بحقوقهم،
ً
خصوصا كل ما يتعلق بالتصويت ،هو أمر يقع

ً
على عاتق الشركة نفسها وفقا لنظام الحوكمة
ً
المذكور سلفا ،فقواعد الحوكمة تلزم الشركة
ً
بإحاطة المساهمين علما بكل القواعد التي
تحكم إجراءات التصويت ،وأن يتم توفير جميع
المعلومات الخاصة بحقوق التصويت لكل من
المساهمين الحاليين والمستثمرين المرتقبين،
مع ضمان توفير تلك المعلومات بشكل مستمر
ودائم ولكل فئات المساهمين.
وه ـ ــذه ال ـم ـس ــؤول ـي ــات ت ـقــع ض ـمــن ال ـقــاعــدة
الثامنة مــن نظام الحوكمةـ وهــي مــن القواعد
الملزمة المستثناة من مبدأ االلتزام أو التفسير.
أي أنه في حال عدم االلتزام بتطبيقها تتعرض
الشركة للجزاءات المنصوص عليها في القانون
وهذه الالئحة.

عدم اإللزامية
ً
وأخيرا من العوائق الجديرة بالذكر ،أن قانون
ً
الشركات لم يجعل التصويت التراكمي إلزاميا،
ً
وهذا تم اإلشارة إليه أيضا في االستفتاء وهو
ً
أم ــر منطقي بــالـفـعــل .فــوفـقــا ل ــدراس ــة أجرتها
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ()OECD
في  ،٢٠١٤ذكرت أن فشل بعض الدول في تبني
نظام التصويت التراكمي مثل ليبيا والمملكة
ً
العربية السعودية– في السابق -كــان مقترنا
بمستوى إلزامية هذا النظام ،فكان تبني نظام
التصويت التراكمي بصفة اختيارية ال إلزامية
عن طريق هيئات أسواق المال ،وهذا ما أدى إلى
انتهاك حقوق صغار المساهمين.
وبــالــرجــوع إل ــى قــانــون الـشــركــات الكويتي
السالف الذكر فإن المادة  ،٢٠٩ذكرت أن تبني
هذا التصويت جائز ،ويترك لعقد الشركة إقرار
هــذا الـنـظــام ،وهــذا مما يصعب مــن تبني هذا
النظام بشكل أكبر ألن إعطاء الصالحية لعقد
الشركة أي لمؤسسي الشركة الخيار بتني نظام
تصويتي مناقض لمصلحته أمر غير معقول.
فيجدر بالمشرع أن يترك إلــزامـيــة التصويت
التراكمي لهيئة أسواق المال لتنظيمه بالشكل
الذي يتناسب مع كل شركة ،وحتى تتم حماية
حقوق أقلية المساهمين بشكل أفضل.
* باحثة دكتوراه في قانون الشركات
University of Leeds
United Kingdom
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اقتصاد

في إطار فعاليات حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»
ّ
وجه «المركزي» البنوك
المحلية خالل السنوات
الماضية إلى اتخاذ اإلجراءات
الكفيلة برفع مستوى وعي
عمالئها بالمخاطر المصاحبة
للتعامل باألصول االفتراضية
ومخاطبة الجهات المعنية
للمساهمة من جانبها باتخاذ
اإلجراءات والتدابير الالزمة
ّ
وتجنب ّ
تعرض
لزيادة التوعية
األفراد لمثل هذه المخاطر
العالية.

ً
انـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــا م ـ ــن ح ـ ـ ــرص ب ـنــك
الـكــويــت ال ـمــركــزي عـلــى تعزيز
الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــة الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة وزيـ ـ ـ ـ ـ ــادة
ال ــوع ــي لـ ــدى م ـخ ـت ـلــف ش ــرائ ــح
المجتمع ،وفي إطار توجيهاته
نـ ـح ــو ت ــوسـ ـي ــع وت ـ ـعـ ــزيـ ــز دور
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـم ـص ــرف ــي ال ـكــوي ـتــي
ف ــي ال ـم ـســؤول ـيــة الـمـجـتـمـعـيــة،
تـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات ح ـم ـل ــة
التوعية المصرفية "لنكن على
دراي ــة" ،الـتــي انطلقت بــإشــراف
ال ـب ـنــك ،وبــال ـت ـعــاون م ــع اتـحــاد
م ـ ـصـ ــارف الـ ـك ــوي ــت ب ـم ـشــاركــة
جميع البنوك الكويتية ،بهدف
نشر الثقافة المالية لدى أوسع
شريحة مــن المجتمع ،وزيــادة
الوعي لدى الجمهور بمختلف
المخاطر والمستجدات التي قد

يتعرضون لها نتيجة التطورات
الهائلة فــي الـخــدمــات المقدمة
عبر اإلنترنت.
وي ـ ــود "ال ـ ـمـ ــركـ ــزي" ،ف ــي هــذا
ً
الـ ـص ــدد ،ال ـت ـحــذيــر مـ ـج ــددا من
مخاطر التعامل أو االستثمار
فــي األص ــول االفـتــراضـيــة أو ما
يسمى بالعمالت االفتراضية،
ومـ ـ ـ ـ ــن أش ـ ـ ـهـ ـ ــرهـ ـ ــا "ب ـ ـت ـ ـكـ ــويـ ــن،
وإ يـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ــوم ،ودوغ كـ ــو يـ ــن
وغ ـي ــره ــا" ،ف ــي ض ــوء اسـتـمــرار
تـ ــزايـ ــد الـ ـ ــدعـ ـ ــوات لــاس ـت ـث ـمــار
ف ــي ت ـلــك األص ـ ــول االف ـتــراض ـيــة
وال ـت ـع ــام ــل ب ـه ــا ،ل ـمــا ل ــذل ــك من
مخاطر مرتفعة وعواقب سلبية
ً
مختلفة على المتعاملين ،نظرا
لـطـبـيـعـتـهــا والـ ـت ــذب ــذب ال ـحــاد
فــي أسـعــارهــا ،إضــافــة إلــى عدم

خ ـضــوع ـهــا ألي ج ـه ــة رقــاب ـيــة
أو تنظيمية فــي الـكــو يــت ،مما
ي ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـرض الـ ـمـ ـض ــاربـ ـي ــن ف ـي ـهــا
ً
ل ـخ ـس ــائ ــر كـ ـبـ ـي ــرة ،ف ـ ـضـ ــا عــن
احتمالية تـعـ ّـر ضـهــم لعمليات
االحتيال ،وبالتالي فإن التداول
ف ــي األص ـ ــول االف ـتــراض ـيــة يعد
مجازفة خطيرة من األفراد على
وجه الخصوص.
جــاء ذلــك فــي بـيــان صحافي
ل ـل ـب ـنــك الـ ـم ــرك ــزي ،ذك ـ ــر خــالــه
أن األصـ ـ ــول االف ـت ــراض ـي ــة مثل
بتكوين ومثيالتها ،التي ُيطلق
عليها البعض صفة "العمالت
االفتراضية" ،ال يمكن مقارنتها
بــالـعـمــات الـنـقــديــة ،فالعمالت
النقدية تصدر عن دول كعملة
وكرمز سيادي وتخضع لجهة

رقــاب ـيــة كــالـبـنــوك الـمــركــزيــة أو
ال ـس ـل ـط ــات ال ـن ـق ــدي ــة ،وتـعـتـبــر
م ـخ ــزن ــا ل ـل ـق ـي ـمــة وأداة إبـ ـ ــراء،
وت ـت ـم ـتــع ب ــال ـق ـب ــول وكــوس ـيــط
م ـ ــوث ـ ــوق ل ـ ـل ـ ـت ـ ـبـ ــادل ،ف ـ ــي ح ـيــن
ت ـح ــاف ــظ ال ـ ـ ــدول ع ـل ــى عـمـلـتـهــا
واستقرارها وربطها بسياسة
تضمن لها الثبات النسبي في
س ـع ــر الـ ـص ــرف أمـ ـ ــام ال ـع ـمــات
الرئيسة.

تقلبات كبيرة
وأشــار ،في هذا السياق ،إلى
ت ـق ــاري ــر ال ـم ــؤس ـس ــات الــدول ـيــة
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن ،وم ـ ــن بـيـنـهــا
ب ـنــك ال ـت ـس ــوي ــات ال ــدول ـي ــة BIS
والبنوك المركزية العالمية التي

«بيتك» يحذر من «التكييش» واالستثمارات العالية المخاطر
يــواصــل بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي (بـيـتــك) مساهمته الـفــاعـلــة فــي حملة التوعية
المصرفية "لنكن على درايــة" ،التي أطلقها بنك الكويت المركزي مؤخرا ،عبر نشر
المواد التثقيفية والنشرات التوعوية على منصات التواصل االجتماعي وجميع
القنوات اإللكترونية للبنك ،بهدف تسليط الضوء على حقوق العمالء ،وتوعيتهم
بالحقوق وااللتزامات عند التعامل مع البنوك.
ويــدعــم "بيتك" الحملة التي تأتي بمبادرة مــن "الـمــركــزي" ،بالتعاون مــع اتحاد
مصارف الكويت ،إيمانا بأهمية تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع،
وتحقيق افضل استفادة من الخدمات المصرفية على تنوعها وشموليتها.
وتستهدف الحملة التوعية بحقوق العميل الخاصة بعمليات التمويل الشخصي،
ســواء الـقــروض االستهالكية أو السكنية ،وآلـيــة تقديم الـشـكــاوى بشأن الخدمات
المصرفية ،والبطاقات المصرفية المتنوعة ،وطرق تفادي التعرض لعمليات االحتيال
والتوعية بمخاطر ما يعرف بـ"تكييش القروض" واالستثمارات العالية المخاطر
وغيرها من المواضيع والقضايا المهمة.

ويعمد "بيتك" بشكل دائم إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه لرفع
خبراتهم في مجال عمليات االحتيال ،ومكافحة الجرائم المالية خصوصا اإللكترونية،
ويحثهم على نقل هذه المعلومات بشكل مبسط ومركز الى العمالء من خالل االتصال
المباشر فى مواقع تقديم الخدمة وعبر ادوات وقنوات التواصل الجتماعي.
وتاتي الحملة التوعوية تعزيزا ألهداف "المركزي" وبرنامجه المجتمعي الرامي
إلى نشر الثقافة المصرفية بين جميع أفراد المجتمع ،وزيادة وعي الجمهور بأهم
المواضيع المالية ،وكيفية حماية األصول من عمليات الغش واالحتيال.
كما تهدف إلى توضيح دور القطاع المصرفي بشكل عام ،والمنتجات المصرفية
الـتــي يقدمها بشكل خــاص ،مــن خــال تقديم مجموعة مــن التعليمات والنصائح
ونشرها بشكل دوري عبر مختلف الوسائل اإلعالمية ومنصات التواصل االجتماعي،
بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية ،وتستمر حتى نهاية العام
الحالي.

إيران تعدن بتكوين لاللتفاف على العقوبات
خلصت دراس ــة حديثة إلــى أن حــوالــي  4.5في
المئة من إجمالي استخراج عملة بتكوين يجري
ف ــي إيـ ـ ــران ،م ـمــا ي ــدر ع ـلــى ال ـب ـلــد م ـئــات الـمــايـيــن
م ــن الـ ـ ـ ـ ــدوالرات ف ــي ش ـكــل ع ـم ــات م ـش ـفــرة يـمـكــن
اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ل ـت ـمــويــل الـ ـ ـ ـ ــواردات وت ـخ ـف ـيــف أث ــر
العقوبات المفروضة.
وت ـف ـيــد أرقـ ـ ــام م ــن ش ــرك ــة إلـيـبـتـيــك لـتـحـلـيــات
سلسلة الكتل أن إنتاج إيــران من ِبتكوين يعادل
ً
إيرادات بنحو مليار دوالر سنويا ،عند مستويات
االستخراج الحالية.
ً
ً
وتفرض الواليات المتحدة حصارا اقتصاديا
ً
شبه تــام على إي ــران ،يشمل حـظــرا على قطاعات
النفط والبنوك والشحن البحري.
ً
وفي حين أن األرقام الدقيقية "من الصعب جدا
تحديدها" ،فإن تقديرات إليبتيك تستند إلى بيانات
مــن مستخرجي بتكوين جمعها مركز كمبريدج
للتمويل البديل حتى أبــريــل  ،2020وبيانات من
شركة توليد الكهرباء التي تسيطر عليها الحكومة
اإليرانية في يناير بأن ما يصل إلى  600ميغاوات
مــن الـكـهــربــاء يستخدمها مـسـتـخــرجــو الـعـمــات
المشفرة.
تستخرج ِبتكوين والعمالت المشفرة األخرى
عبر عملية تسمى "التعدين" ،تتنافس فيها أجهزة
كمبيوتر قوية على حل مسائل حسابية معقدة.
هذه العملية كثيفة االستهالك للطاقة ،وعــادة ما
تعتمد على الكهرباء المولدة باستخدام الوقود
األحفوري الغنية إيران به.

يحظر البنك المركزي اإليراني تــداول ِبتكوين
وال ـع ـم ــات ال ـم ـش ـفــرة األخـ ـ ــرى ال ـم ـس ـت ـخــرجــة في
الخارج ،لكن العمالت متاحة على نطاق واسع في
السوق السوداء ،بحسب تقارير محلية.
ً
واع ـتــرفــت إي ــران رسـمـيــا بــاسـتـخــراج العمالت
المشفرة كصناعة فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة ،لتتيح
ُ
لها الكهرباء بأسعار رخيصة وتلزم مستخرجيها
ببيعها إل ــى الـبـنــك ال ـمــركــزي .وجــذبــت الـكـهــربــاء
الــرخـيـصــة م ــزي ــدا م ــن الـمـسـتـخــرجـيــن ،وبـخــاصــة
من الصين ،إلى إيــران .وتسمح طهران بالعمالت
المشفرة المستخرجة فــي إي ــران لتمويل واردات
السلع المرخص بها.
وق ــال ــت ال ــدراس ــة "أدركـ ـ ــت إي ـ ــران أن اس ـت ـخــراج
ِب ـت ـكــويــن ي ـن ـطــوي ع ـلــى ف ــرص ــة ج ــذاب ــة القـتـصــاد
ي ــزرح تـحــت نـيــر الـعـقــوبــات ويـعــانــي ج ــراء نقص
في السيولة النقدية ،مع فائض من النفط والغاز
الطبيعي".
وبحسب الدراسة ،فإن الكهرباء التي يستخدمها
مستخرجو العمالت المشفرة في إيران تتطلب ما
يعادل نحو عشرة ماليين برميل من النفط الخام
ً
سنويا لتوليدها ،أي حوالي أربعة في المئة من
إجمالي صادرات إيران النفطية في .2020
وتـقــول "بالتالي فــإن الحكومة اإليــرانـيــة تبيع
ً
ع ـم ـل ـيــا اح ـت ـيــاط ـيــات ـهــا م ــن ال ـط ــاق ــة ف ــي األس ـ ــواق
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،م ـس ـت ـخــدمــة ع ـم ـل ـيــة ت ـع ــدي ــن بـتـكــويــن
لاللتفاف حول العقوبات التجارية".
(لندن  -رويترز)

ّ
حـ ـ ـ ــذرت م ــن م ـخــاطــر
استخدامها ،بسبب
م ــا ت ـع ـ ّـرض ــت ل ــه مــن
ت ـق ـل ـبــات ك ـب ـي ــرة فــي
قيمتها خ ــال فترة
ق ـ ـص ـ ـيـ ــرة ،وب ـس ـب ــب
ص ـعــوبــة مــراقـبـتـهــا
ومتابعتها وتأمين
أجهزة المتعاملين
بها ،وعدم قدرة أي
جـهــة عـلــى التحكم
وتنظيمه،
بسوقها ً
إض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى
مـ ـخ ــاط ــر األصـ ـ ــول
االف ـت ــراض ـي ــة على
الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام الـ ـم ــال ــي
الـ ـع ــالـ ـم ــي ،وع ـل ــى
ث ـ ـ ـ ـ ــروات األف ـ ـ ـ ـ ــراد،
خاصة أن التداول فيها قد يتم
ع ـبــر ص ـن ــادي ــق وه ـم ـيــة ت ــودي
ً
بعيدا عن قواعد
بثروة األفــراد
التعامل الرسمية.
وأضـ ـ ـ ــاف بـ ـي ــان "الـ ـم ــرك ــزي"
أن التعامل بأصول افتراضية
ي ـصــدرهــا أش ـخ ــاص مجهولو
الهوية ،ويتم تبادلها بأسماء
م ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــارة وغـ ـ ـي ـ ــر ح ـق ـي ـق ـي ــة،
ي ـف ـتــح الـ ـب ــاب ع ـل ــى م ـصــراع ـيــه
أم ــام مـخــاطــر االس ـت ـخــدام غير
ال ـق ــان ــون ــي والـ ـمـ ـع ــام ــات غـيــر
الـ ـمـ ـش ــروع ــة وعـ ـمـ ـلـ ـي ــات غـســل
األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،ألن ه ـ ـ ــذه األص ـ ـ ــول
ال ت ـخ ـض ــع ل ـس ـل ـط ــة م ــرك ــزي ــة،
إضــافــة إل ــى مـخــاطــر الهجمات
واالختراقات اإللكترونية ،فضال
ع ــن ال ـه ــدر ال ـك ـب ـيــر ف ــي الـطــاقــة
نتيجة عمليات التعدين ،مما

يضيف إلى مخاطرها المالية
مخاطر بيئية.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــان إلـ ـ ـ ـ ــى أن
"ال ـ ـمـ ــركـ ــزي" ق ــد ّ
وجـ ـ ــه ال ـب ـنــوك
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
الماضية إلى اتخاذ اإلجراء ات
ال ـك ـف ـي ـلــة ب ــرف ــع م ـس ـتــوى وعــي
عمالئها بالمخاطر المصاحبة
للتعامل باألصول االفتراضية
وم ـخــاط ـبــة ال ـج ـه ــات الـمـعـنـيــة
للمساهمة من جانبها باتخاذ
اإلجـ ـ ــراءات وال ـتــداب ـيــر الــازمــة
والـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
جميع األطراف لزيادة التوعية
ّ
وتـجــنــب تـعــرض األفـ ــراد لمثل
هذه المخاطر العالية.
واختتم بالتأكيد على أهمية
إدراك ا ل ـج ـم ـه ــور ل ـل ـت ـحــوالت
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدة بـ ـفـ ـض ــل تـ ـط ــور

ال ـت ـق ـن ـي ــات ال ـم ــال ـي ــة وس ـه ــول ــة
الحصول على الخدمات المالية
وإجـ ـ ــراء ال ـت ـحــويــات ّوال ـش ــراء
عبر اإلنترنت ،مما يمثل فرصة
ل ـل ـت ـط ــور وي ـس ـه ــل الـ ـمـ ـب ــادالت
ال ـت ـج ــاري ــة ،م ــع ع ــدم إغ ـف ــال ما
تخلقه مــن ضغوط وتهديدات
ّ
يتحسب لها
ومخاطر يجب أن
ّ
المتعاملون ،خاصة مع تطور
وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل وت ـحــول ـهــا
إل ــى ق ـن ــاة أســاس ـيــة لـلـتـســويــق
ُ
ق ـ ــد تـ ـسـ ـتـ ـغ ــل لـ ـلـ ـت ــروي ــج ل ـت ـلــك
االستثمارات عالية المخاطر.

أميركا تعتزم فرض الضرائب على تداوالت العمالت الرقمية
بهدف تمويل خطة بـ  1.6تريليون دوالر لتوسيع التعليم والتأمين االجتماعي
أعلنت وزارة الخزانة األميركية اتخاذ
مزيد من الخطوات بهدف إحكام السيطرة
على تعامالت العمالت المشفرة ،منها
إل ــزام كــل مــن يـقــوم بتحويل مــا تتجاوز
قيمته عشرة آالف دوالر منها بضرورة
إبالغ مصلحة الضرائب .IRS
وتأتي هذه الخطوة للحد من التهرب
الـضــريـبــي عـلــى األربـ ــاح الـضـخـمــة التي
حققها حائزو تلك العمالت خالل الشهور
األخيرة ،فيما اعتبرت العمالت المشفرة
ً
ً
ب ــأن ـه ــا ت ـم ـث ــل خ ـ ـطـ ــرا واقـ ـ ـع ـ ــا مـ ــن خ ــال
تسهيلها لألنشطة غير القانونية بصفة
عامة ،ومنها جرائم التهرب الضريبي.
ويـ ـ ـ ــوم األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،سـجـلــت
بـتـكــويــن وإي ـث ـيــريــوم أك ـبــر ه ـبــوط لـيــوم
واحـ ــد م ـنــذ مـ ــارس م ــن ال ـع ــام ال ـمــاضــي،
مــا تسبب فــي خـســا ئــر للقيمة السوقية
لقطاع العمالت المشفرة بكامله تقترب
من تريليون دوالر.
وجــاء ت االنخفاضات الحادة بعد أن
حظرت الصين على المؤسسات المالية
وش ــرك ــات ال ـم ــدف ــوع ــات ت ـقــديــم خــدمــات
العمالت المشفرة.

ودع ــت ال ـخــزانــة األمـيــركـيــة الخميس
الماضي إلى فرض ضريبة على تحويالت
ال ـع ـم ــات ال ـم ـش ـفــرة ب ـيــن ال ـش ــرك ــات ،مع
ّ
تطلعها إلى زيادة اإليرادات لتمويل خطة
مقترحة بقيمة  1.6تريليون دوالر تهدف
إلى توسيع التعليم والتأمين االجتماعي.
وه ـ ــذه ال ـف ـك ــرة جـ ــزء م ــن ج ـه ــود أكـبــر
لتمويل خطة دعــم الـعــائــات األميركية،
بما في ذلك زيادة الضرائب على األثرياء،
وهـ ـ ــي تـ ـن ـ ّـص عـ ـل ــى وّج ـ ـ ــوب أن تـ ـص ـ ّـرح
ً
"ال ـش ــرك ــات ال ـتــي تـتـلــقــى أصـ ــول مشفرة
بقيمة سوقية عادلة تزيد على  10آالف
دوالر" إل ــى "دائـ ــرة اإلي ـ ــرادات الــداخـلـيــة"
المسؤولة عن الضرائب ،بحسب "فرانس
برس".
ّ
وأوضحت وزارة الخزانة أن الحسابات
أو خدمات الدفع التي تستخدم العمالت
ً
المشفرة مثل بتكوين مشمولة أيضا من
الجديدة.
خالل متطلبات إعداد التقارير
ّ
وقالت الوزارةّ في عرض للمقترح إنه
ً
ً
"على الرغم من أنها تشكل جزءا صغيرا
ً
ً
نـسـبـيــا م ــن دخ ــل األعـ ـم ــال ح ــال ـي ــا ،فمن
المرجح أن تزداد أهمية معامالت العملة

متنام
«فوتسي راسل» :سوق الصكوك
ٍ
وقادر على الصمود في أزمة «كورونا»
ٍ

ّ
ّ
المشفرة في العقد المقبل ،ال ّ
سيما في ظل
وجود نظام واسع النطاق إلعداد تقارير
الحسابات المالية".
وفرض الضرائب على األصول الرقمية
ج ـ ــزء م ــن خ ـط ــة أكـ ـب ــر وض ـع ـت ـهــا وزارة
الخزانة لزيادة عدد الموظفين وسلطات
إن ـف ــاذ ال ـق ــان ــون ف ــي مـصـلـحــة ال ـضــرائــب
بـ ـه ــدف س ـ ـ ّـد ال ـف ـ ّج ــوة ب ـي ــن م ــا ت ــدي ــن بــه
الحكومة وما تتلقاه بالفعل.

 600مليار دوالر فجوة
ّ
ّ
وقدرت الوزارة أن الفجوة بلغت حوالي
 600مليار دوالر عام  2019وسترتفع إلى
نحو  7تريليونات دوالر على مدى العقد
المقبل ما لم تتم معالجتها.
وخطة دعم العائالت األميركية هي أحد
مقترحين ضخمين للرئيس جو بايدن،
الثاني هو خطة الوظائف األميركية التي
تهدف إلى تجديد البنية التحتية للبالد
وتكلفتها حوالي تريليوني دوالر.
وم ـ ــع س ـي ـط ــرة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ـي ــن عـلــى
ال ـكــون ـغــرس ب ـهــامــش ض ـئ ـيــل ،يـتـعـ ّـرض

ب ــاي ــدن ل ـض ـغــوط إلي ـج ــاد ط ــرق لتمويل
ّ
ال ـخــط ـت ـيــن والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى األصـ ـ ــوات
الضرورية من الجمهوريين إلقرارهما.
وبتكوين ودوغكوين وإيثريوم وغيرها
من العمالت الرقمية ارتفعت شعبيتها
وقـيـمـتـهــا خ ــال ال ـعــام ال ـمــاضــي نتيجة
ّ
االض ـطــرابــات االقـتـصــاديــة الـتــي خلفها
وباء كوفيد -19والترويج لهذه العمالت
من بعض الشركات.
وي ــدرس االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي إنشاء
عملة رقمية خــاصــة بــه ،وق ــال الخميس
إنــه سينشر هــذا الصيف دراســة تناقش
تأثير ذلــك على أنظمة الــدفــع وإمكانية
إصدار عملة رقمية مدعومة من الواليات
المتحدة.
وص ـ ّـرح رئـيــس االحـتـيــاطــي الـفـ ّـدرالــي
ج ـي ــروم ب ــاول ف ــي ب ـيــان "نـعـتـقــد أن ــه من
المهم أن أي (عملة رقمية للبنك المركزي)
ً
يمكن أن تكون بمثابة ّ
مكمل وليس بديال
للنقد وتنويعات الدوالر الرقمية الحالية
ل ــدى الـقـطــاع ال ـخــاص ،مـثــل ال ــودائ ــع في
البنوك التجارية".

أسعار صرف العمالت العالمية

«نمو القيمة السوقية خالل  10سنوات إلى  126مليار دوالر في مارس »2021
نما ســوق الصكوك بشكل كبير خالل
ال ـع ـقــد ال ـم ــاض ــي ،ألسـ ـب ــاب ع ــدي ــدة تــدفــع
إلــى زيــادة الطلب على السندات العالمية
المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية .ومن بين
محركات النمو هذه سجل سوق الصكوك
ال ـع ــال ـم ــي ال ـح ــاف ــل ب ـت ـقــديــم ع ــوائ ــد قــويــة
معدلة حسب المخاطر مـقــار نــة بسندات
األســواق الناشئة األخــرى  -السيما أثناء
أزمة "كورونا".
ومـ ــع ذل ـ ــك ،وب ـح ـســب ت ـقــريــر "فــوت ـســي
راســل" ،في حين تشير العديد من الدالئل
إل ــى اس ـت ـم ــرار ن ـمــو س ــوق ال ـص ـك ــوك ،فــإن
عروض المنتجات االستثمارية المتوافقة
مع الشريعة متفرقة  -مما يؤدي إلى فجوة
كبيرة بين العرض والطلب.
ً
ونظرا لتزايد أهمية منطقة دول مجلس
ا لـتـعــاون الخليجي بالنسبة لمستثمري
األس ــواق الناشئة فــي الـسـنـ ًـوات األخـيــرة،
فقد نما ســوق الـصـكــوك أيــضــا .وسجلت
ً
إصـ ــدارات ســوق الـصـكــوك العالمية رقما
ً
قـيــاسـيــا ل ـعــام  ،2019حـيــث بـلــغ إجـمــالــي
اإلصــدارات الجديدة  145.70مليار دوالر.
وإذا نظرنا إلى العقد الماضي واستخدمنا
مؤشر صكوك  FTSE IdealRatingsالواسع
ب ــال ــدوالر األم ـيــركــي كـمـقـيــاس ،فـقــد نمت
قيمته السوقية من  15.0مليار دوالر في
فـبــرايــر  2011إلــى  126مـلـيــارا فــي مــارس
 ،2021وه ــو مــا يمثل مـعــدل نـمــو سنوي
مركبا  23في المئة.
وه ـن ــاك ال ـعــديــد م ــن االت ـج ــاه ــات الـتــي
يمكن أن تشير إلى استمرار النمو ألسواق
ال ـص ـك ــوك .ت ـق ــوم ب ـعــض اق ـت ـص ــادات دول
م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي  -الـمـمـلـكــة
العربية الـسـعــوديــة ،على سبيل المثال،
بتعزيز التنويع بعيدا عن االعتماد على

النفط والبحث عن طرق بديلة
لتوليد النقد من القطاعات
الخاصة األخــرىً ،
نظرا
ألن الثروة الحكومية
ف ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان
تـ ـ ـص ـ ــل إلـ ـ ـ ـ ــى أيـ ـ ـ ــدي
ال ـ ـق ـ ـط ـ ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص
واألفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،فـ ـم ــن
ال ـم ـح ـت ـمــل أن ت ـكــون
األصول المتوافقة مع
الشريعة اإلسالمية هي
المستفيدة.
وعـلــى نـطــاق أوس ــع ،يعتبر
ما يقرب من ربع سكان العالم أنفسهم
مسلمين ،مما قــد يستمر فــي دفــع الطلب
على المنتجات االستثمارية المتوافقة مع
الشريعة اإلسالمية.

األداء المتفوق المعدل
ً
جـ ــذب سـ ــوق ال ـص ـك ــوك أي ــض ــا ان ـت ـبــاه
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن إلمـ ـك ــان ــات نـ ـم ــوه .بـيـنـمــا
يـبـحــث الـمـسـتـثـمــرون عــن عــائــد فــي بيئة
أسعار فائدة منخفضة مطولة ،يمكن أن
ً
ً
مصدرا محتمال
يكون التعرض للصكوك
لـلـعــائــد ال ــذي ق ــدم تــاريـخـ ًـيــا عــوائــد أعلى
م ـعــدلــة ح ـســب ال ـم ـخــاطــر م ـقــارنــة بـســوق
سندات األســواق الناشئة األوســع  -حتى
في أوقات األزمات.
فـقـبــل األزم ـ ــة ال ــوب ــائ ـي ــة ،س ـجــل مــؤشــر
صـ ـك ــوك  FTSE IdealRatingsا ل ــوا س ــع
ً
بالدوالر األميركي عوائد أقل قليال من كل
مــن مــؤشــر  FTSEالـشــرق األوس ــط وشمال
أفريقيا للسندات العريضة ومؤشر FTSE
لــأســواق الـنــاشـئــة الـعــريـضــة  -ولـكــن مع

ت ـق ـل ـب ــات أق ـ ــل ب ـش ـك ــل ك ـب ـيــر.
وقد أدى ذلك إلى ارتفاع
األداء ال ـم ـعــدل حسب
الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ل ـل ـف ـتــرة
الزمنية.
وف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة
ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــي أع ـ ـق ـ ـب ـ ــت
األزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،قـ ــدمـ ــت
سوق الصكوك ً
أداء
أف ـضــل ع ـلــى أس ــاس
ال ـم ـخ ــاط ــر ال ـم ـع ــدل ــة -
مما يدل على القدرة على
ال ـص ـمــود ف ــي وج ــه األسـ ــواق
المضطربة في بداية الوباء.

يفتقر إلى الخدمات
وسط هذه االتجاهات ،يواجه العديد من
مديري االستثمار ومالكي األصــول ً
طلبا
ً
متزايدا لتضمين المنتجات المتوافقة مع
الشريعة اإلسالمية في عروضهم .وينظر
المزيد من المستثمرين إلى سوق الصكوك
ال ـعــال ـم ـيــة ك ـفــرصــة ل ـل ــوص ــول إلـ ــى ســوق
يحتمل أن تـكــون ذات نمو مــرتـفــعً ،
جنبا
إلــى جنب مــع احتمالية تحقيق عــائــدات
إضافية وملفات تعريف عوائد  /مخاطر
ّ
محسنة للمحافظ.
وم ـ ـ ــع ذل ـ ـ ــك ،اليـ ـ ـ ـ ــزال ه ـ ـنـ ــاك نـ ـق ــص فــي
الـمـنـتـجــات االس ـت ـث ـمــاريــة ال ـم ـتــواف ـقــة مع
الشريعة اإلسالمية عالية الجودة لتلبية
هــذا الطلب الـمـتــزايــد .الي ــزال الـقـطــاع غير
ً
نسبيا ،وقد يكون من الصعب إنشاء
ناضج
وجود ،مما يؤدي إلى إبطاء وتيرة إطالق
الـمـنـتـجــات ال ـج ــدي ــدة .لـكــن المستثمرين
يواصلون إظهار اهتمامهم المتزايد بهذا

ً
السوق  -وفقا لشركة  ،Refinitivوهي شركة
 ،LSEGفــإن ســوق المنتجات االستثمارية
اإلسالمية ينمو بمعدل سنوي يتراوح بين
 15و 20في المئة ،ومن المتوقع أن يصل إلى
 3.69تريليونات دوالر بحلول عام .2024

سوق غير مستغل
مع نمو الطلب ،من المهم للمستثمرين
أن يكون لديهم معيار فعال لقياس سوق
الصكوك أو تتبعه بشكل سلبي .في FTSE
 ،Russellأع ــدن ــا إطـ ـ ــاق م ــؤش ــر ص ـكــوك
 FTSE IdealRatingsالرائد في عــام 2020
لــد مــج منهجية  IdealRatingsللفحص
ال ـش ــرع ــي ،م ـمــا يـضـمــن اج ـت ـيــاز مـكــونــات
المؤشر لعتبات االمتثال ألحكام الشريعة
اإلسالمية .إن مؤشر FTSE IdealRatings
واسع النطاق للصكوك بالدوالر األميركي،
الذي تم إطالقه هذا العام يوسع هذا العالم
ال ـم ـكــون لـيـشـمــل ال ـص ـكــوك عــالـيــة الـعــائــد
وغ ـيــر الـمـصـنـفــة ،بــاإلضــافــة إل ــى الــدرجــة
االستثمارية.
على الرغم من أنه من المرجح أن يستمر
ال ـط ـلــب ف ــي ال ـن ـم ــو ،م ــع إط ـ ــاق صـنــاديــق
الشريعة في جميع أنحاء البلدان اإلسالمية
في البداية ،تليها المناطق المتقدمة ،حيث
يــوجــد عــدد كبير مــن السكان المسلمين،
فمن الممكن أن تبدأ الفجوة بين العرض
وال ـط ـلــب ف ــي الـتـقـلــص .م ــع نـمــو ال ـعــرض،
يمكن أن يتعمق ســوق الصكوك العالمي
ً
ً
وتجانسا.
وينضج ليصبح أكثر تكامال
وكـ ـم ــا ه ــو الـ ـح ــال م ــع أي س ـ ــوق نــاش ـئــة
ومتنامية ،سـنــوا صــل تطوير مؤشراتنا
لتعكس مجموعة ف ــرص س ــوق الصكوك
العالمية المتطورة.

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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«طيران الجزيرة» تنضم إلى وثيقة «أياتا»
اإللكترونية للمسافر

وثيقة رقمية تسمح
بالتحقق والتـأكد
من فحوصات
وشهادات تطعيم
الركاب

أعلنت شركة طيران الجزيرة،
أمس ،أنها ستباشر في تجربة
الوثيقة اإللكترونية للمسافر
الـتــي يطلقها االت ـحــاد الــدولــي
لـلـنـقــل الـ ـج ــوي (أيـ ــاتـ ــا) ،أو ما
ً
ُي ـ ـعـ ــرف ع ــال ـم ـي ــا ب ــاس ــم IATA
 ،Travel Passحيث سيتم دمج
الوثيقة فــي تطبيق "الـجــزيــرة"
لـ ـمـ ـس ــاع ــدة الـ ـمـ ـس ــاف ــري ــن عـلــى
تحميل شهادات التطعيم ضد
ف ـي ــروس "ك ــوفـ ـي ــد "-19ونـتــائــج
فـحــو صــات  ،PCRليسهل على
الـ ـجـ ـه ــات الـ ـحـ ـك ــوم ــات عـمـلـيــة
ال ـت ـح ـقــق م ــن ه ـ ــذه ال ـش ـه ــادات
وال ـ ـف ـ ـح ـ ــوص ـ ــات ،ف ـي ـم ــا ي ـم ـنــح
ش ــرك ــات ال ـط ـيــران ال ـق ــدرة على
ً
توفير معلومات دقيقة ،حرصا
على استيفاء الركاب بمتطلبات
السفر وفق البلدان.
ويـسـمــح ه ــذا ال ـحــل الــرقـمــي
بـتـحـمـيــل صـ ــورة ع ــن جـ ــوازات
ال ـس ـف ــر وشـ ـ ـه ـ ــادات ال ـت ـط ـع ـيــم،
وك ـ ــذل ـ ــك نـ ـت ــائ ــج فـ ـح ــص PCR

السلبية في مكان واحد ،إلثبات
اس ـت ـي ـفــاء ال ــرك ــاب بـمـتـطـلـبــات
السفر ،حيث إن جميع البيانات
الشخصية التي يتم تحميلها
ُ
ً
تحفظ بشكل آمن تماما.
وبـ ــدأت ال ـعــديــد م ــن شــركــات
ال ـ ـط ـ ـيـ ــران فـ ــي الـ ـع ــال ــم ت ـجــربــة
هـ ـ ــذه ال ــوثـ ـيـ ـق ــة ،بـ ـم ــا فـ ــي ذل ــك
ط ـ ـيـ ــران اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،واالت ـ ـحـ ــاد
ل ـل ـط ـيــران ،وال ـخ ـط ــوط الـجــويــة
ال ـق ـطــريــة ،وال ـخ ـط ــوط الـجــويــة
ال ـ ـس ـ ـن ـ ـغـ ــافـ ــوريـ ــة ،والـ ـخـ ـط ــوط
الجوية البريطانية ،والخطوط
الـجــويــة الـســويـســريــة الــدولـيــة،
وفـ ـ ـي ـ ــرج ـ ــن أت ـ ــانـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــك .وب ـ ـ ــدأ
ال ـ ـم ـ ـسـ ــافـ ــرون عـ ـل ــى ال ـخ ـط ــوط
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـس ـ ـ ـن ـ ـ ـغـ ـ ــافـ ـ ــوريـ ـ ــة
باستخدامها كجزء من التعاون
الـمـسـتـمــر ب ـيــن هـيـئــة ال ـط ـيــران
المدني في سنغافورة واالتحاد
الدولي للنقل الجوي ،لتصبح
أول دولــة تتعاون فيها كل من
ال ـح ـك ــوم ــة وشـ ــركـ ــات ال ـط ـي ــران

«التجارية» تؤكد اهتمامها بتقارير االستدامة
أكد المهندس عبدالمطلب معرفي ،الرئيس
التنفيذي للشركة التجارية العقارية ،األهمية
المتنامية لتقارير االستدامة ،الفتا إلى أن هذه
األهمية تأتي من خالل رؤيــة الشركة للتغيير
اإلي ـج ــاب ــي الـ ــذي يـنـتــج ع ــن اه ـت ـمــام ال ـشــركــات
الــرائــدة ،مثل "التجارية" ،بمحاور االستدامة،
ومنها حماية البيئة ،وتحسين ســوق وبيئة
العمل ،ودعم وزيادة التفاعل المجتمعي.
وأوضـ ــح مـعــرفــي أن "ال ـت ـجــاريــة" رائـ ــدة في
مـ ـج ــاالت ال ـم ـم ــارس ــات ال ـم ـس ــؤول ــة والـمـعـنـيــة
باالستدامة ،حيث قامت بخطوات َّ
سباقة في
هذا المجال شملت العديد من المبادرات ،منها:
 .1مبادرات مراقبة وتوفير استهالك الكهرباء
والمياه في العقارات المملوكة ُ
والمدارة للغير،
مــن خ ــال اس ـت ـخــدام األج ـه ــزة الــذكـيــة للتحكم
ً
وإدارة ال ـم ـب ــان ــي ،ف ـض ــا ع ــن إح ـ ــال وت ـبــديــل
اإلض ــاء ة واألجـهــزة التقليدية بأجهزة موفرة
للطاقة والمياه وتحليل االستهالك بشكل دوري.
 .2قامت الشركة بتنظيم فعالية ،بالتعاون مع
وزارة الصحة ،لتطعيم العاملين ضد فيروس
كورونا ،للحفاظ على الصحة المهنية ،والحد
من انتشار الفيروس ضمن فريق العمل وجميع
من يتعامل معهم بالمجتمع.
 .3بادرت الشركة بتطبيق معايير والحصول
عـلــى ش ـه ــادات األيـ ــزو ISO 14001:2015،ISO
 9001:2015 ،ISO 45001:2018ف ــي مـجــاالت
اإلدارة الـبـيـئـيــة ،الـصـحــة وال ـســامــة المهنية،

وإدارة الجودة ،ما ساهم في استمرار تحقيق
أه ــداف الـشــركــة دون إصــابــات عـمــل ،وبـجــودة
مشهود لها.
 .4االهتمام بقيم المحافظة على البيئة ،من
خالل مبادرات "ازرع شجرة في وطني" ،وتقليل
االعـتـمــاد عـلــى الـمـعــامــات الــورق ـيــة ،مــن خــال
استخدام التقنيات الحديثة.
 .5تـعـمــل ال ـشــركــة ف ــي إطـ ــار ع ــام م ــن الـقـيــم
األس ــاس ـي ــة ( ،)5Tsوي ـش ـمــل ال ـع ـمــل الـجـمــاعــي،
ً
الثقة ،إدارة الوقت والشفافية ،فضال عن االلتزام
بميثاق العمل األخالقي.
ً
ً
 .6تــولــي ال ـشــركــة اه ـت ـمــامــا ك ـب ـيــرا بتطوير
وت ــدري ــب وص ـن ــاع ــة ال ـق ـيــادي ـيــن ف ــي إط ـ ــار من
المساواة والتنوع وإعـطــاء الفرص للكفاء ات،
م ــن خ ــال خـطــط الـتـعــاقــب الــوظـيـفــي وبــرامــج
ً
التدريب التفاعلية ،فضال عن االلتزام بتعيين
ودعم العمالة الوطنية.
وفي الختام ،أكد معرفي أن تقارير االستدامة
تؤكد حــرص "التجارية" على زيــادة الشفافية
والوعي العام ،بما تتخذه الشركة بشكل سنوي
من مبادرات وممارسات مسؤولة تشجع على
الـمـشــاركــة المجتمعية ،وج ــذب المستثمرين،
ولعب دور أكبر في تحسين بيئة العمل .كما
أن اختيار الشركة لمكتب  RSMالبزيع إلعداد
تقارير االستدامة ُيظهر اهتمامها بــأن يكون
التقرير غنيا بالمعلومات والبيانات ُ
المعدة
بعناية ،وفق المبادرة العالمية للتقارير (.)GRI

واالتحاد الدولي للنقل الجوي
ً
معا على نظام واحد للمساهمة
في عودة السفر .ومن المتوقع
اعتماد وثيقة أياتا اإللكترونية
للمسافر كمعيار ر ئـيــس حول
العالم لتمكين المسافرين من
التنقل بحرية وأمان.
وقـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
فــي "ط ـيــران الـجــزيــرة" ،روهيت
رامـ ـ ــاشـ ـ ــانـ ـ ــدران" :ي ـس ـع ــدن ــا أن
نتعاون مع اتحاد النقل الجوي
ال ـ ــدول ـ ــي فـ ــي دمـ ـ ــج هـ ـ ــذا ال ـح ــل
ّ
المطور ،الــذي سيكون
الرقمي
ل ــه تــأث ـيــر إي ـجــابــي ع ـلــى ع ــودة
ً
حركة السفر عالميا ،ومن المهم
ً
ً
جدا أن تكون الكويت جزءا منه،
لتمكين المواطنين الكويتيين
وال ـم ـق ـي ـم ـيــن ف ـي ـهــا م ــن الـسـفــر
بأمان".
م ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال ن ــائ ــب
ال ــرئـ ـي ــس اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ل ـ ــ"أيـ ــاتـ ــا"
ف ــي مـنـطـقــة إفــري ـق ـيــا وال ـش ــرق
األوسط ،كامل العوضي" :تمت

«الخليج للتأمين» تحوز «العالمة
التجارية التأمينية »2021/2020
من منتدى العالمة التجارية العالمية

تجربة وثيقة أياتا اإللكترونية
لـلـمـســافــر بـنـجــاح م ــع ع ــدد من
شـ ــركـ ــات ال ـ ـط ـ ـيـ ــران ،وس ـت ـك ــون
(طـ ـي ــران ال ـج ــزي ــرة) أول شــركــة
ط ـ ـ ـيـ ـ ــران م ـن ـخ ـف ـض ــة ال ـت ـك ـل ـف ــة
ف ــي الـمـنـطـقــة ت ـن ـضــم إلـ ــى هــذا
الـبــرنــامــج فــي مرحلة التطوير
واإلطالق ،حيث تحرص (أياتا)
على دعمهم بكل الطرق الممكنة
لـتـســريــع عـمـلـيــة دم ــج الــوثـيـقــة
ل ـم ـص ـل ـح ــة ط ـ ـي ـ ــران الـ ـج ــزي ــرة
وركابها".
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــدد ،ك ـشــف
اس ـت ـطــاع رأي أج ــرت ــه "ط ـيــران
الـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة" أخـ ـ ـي ـ ــرا حـ ـ ــول آراء
المسافرين وتوجهات السفر في
الكويت ،أن أكثر من  90في المئة
من المشاركين في االستطالع
ي ـف ـض ـلــون اس ـت ـخ ــدام خ ـي ــارات
ال ـس ـفــر بـ ــدون ت ــام ــس ،ومـنـهــا
ال ـت ـس ـج ـيــل الـ ــذاتـ ــي ،وب ـطــاقــات
الصعود والبوابات اإللكترونية
ً
عند السفر من اآلن فصاعدا.

حـصـلــت مـجـمــوعــة الـخـلـيــج لـلـتــأمـيــن ،عـلــى "ج ــائ ــزة الـعــامــة
التجارية التأمينية" لسنة  2021-2020مرة أخرى من المنتدى
العالمي للعالمة التجارية ،منظمة عالمية غير ربحية مقرها
لندن -إنكلترا.
وبهذه المناسبة ،قال المدير األول للمجموعة – خالد مشاري
السنعوسي" :إنه من دواعي سرورنا الحصول على هذه الجائزة
ً
التي تمثل تقديرا للجهود التي نبذلها من أجــل تقديم أفضل
الخدمات للعمالء والشركاء والمساهمين على حد سواء ،واالرتقاء
بالعالمة التجارية إلــى أبعد الـحــدود ،حيث تسعى المجموعة
على ال ــدوام ،لتكون الخيار األول للعمالء في كل األســواق التي
ً
ً
تتواجد فيها ،وقد كان عام  2021/2020تحديدا حافال باإلنجازات،
وحافظنا على تصنيفنا االئتماني الثالثي من S&P (A-)، A.M.
 )BEST (Aو ،)Moody’s (A3مما يؤكد سعي المجموعة وشركاتها
التابعة لتقديم الجودة والتميز في خدماتها من خالل االبتكار
المستمر".
واضاف :ومع حصول "الخليج للتأمين" على هذه الجائزة القيمة
سنوات متتالية فإنها تثبت خطواتها نحو هدفها بــأن تصبح
واحدة من أكبر الوجهات المرغوبة في قطاع التأمين في الشرق
األوســط وشمال إفريقيا ،مع التركيز الــدائــم على بناء العالقات
طويلة األمد الجيدة والمجزية والتي تقوم على االحترام المتبادل.
يــذكــر أن الـمـنـتــدى الـعــالـمــي لـلـعــامــة ال ـت ـجــاريــة يـسـعــى إلــى
النهوض بمعايير العالمات التجارية لما فيه مصلحة الصناعة
والمستهلكين.
وتستند لجنة التحكيم للجائزة على ثالثة معايير هي :تقييم
العالمة التجارية ،دراسات سوق المستهلك والتصويت على شبكة
اإلنترنت .وبصفتها الشركة الرائدة في مجال صناعة التأمين في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،فقد تفوقت المجموعة في
جميع المعايير وتم اختيارها كأفضل عالمة تجارية.
وت ــاب ــع ال ـس ـن ـعــوســي :ف ــي ال ـع ــام الـ ـق ــادم ،س ـنــوســع وجــودنــا
اإلقليمي في المنطقة من خالل عمليات االستحواذ والشراكة
ً
االستراتيجية .هذا ما سيدعم أيضا عالمتنا التجارية ،ويزيد
من قوتها وثباتها ،باإلضافة إلى جــودة وتميز خدمتنا من
خالل توفير حلول مبتكرة يثق بها عمالؤنا.

خالد السنعوسي

«لوجيتك» :شراكة مع «محمد عبد الرحمن البحر وشركائه»
لتوزيع منتجات الحلول المرئية التفاعلية في الكويت
لوجيتك ،تعيينً شركة "محمد عبدالرحمن
أعلنت شركة
ً
البحر وشركائه" موزعا حصريا في الكويت.
وتم إعالن الشراكة عبر ندوة حضرتها لبنى إمنشال رئيسة
قسم الحلول االتصاالت المرئية في لوجيتك إفريقيا والشرق
األوسط وتركيا ووسط وشرق آسيا ،وأبراهام مامن رئيس
قسم الحلول المرئية التفاعلية لوجيتك لدول مجلس التعاون
الخليجي والمشرق العربي ،وإيهاب الخطيب المدير العام
لمجموعة بحر الكويت القابضة ،وعبداللطيف حمد البحر
ممثل العائلة لمجموعة بحر الكويت القابضة ،وأنكور سالوج
رئيس قسم في شركة "البحر وشركائه".
شركة "البحر وشركائه" ،التي أسست عام  ،1961هي جزء من
مجموعة محمد عبدالرحمن البحر ،الرائدة في السوق وتقدم
ً
حلوال شاملة ألماكن العمل في سوق الكويت ،إضافة إلى تقديم
المنتجات والخدمات في مؤتمرات الفيديو والتصوير المطبوع
والرقمي وتقنيات الدفع وبطاقات الشرائح اإللكترونية وحلول
األم ــن والمراقبة والعديد مــن الحلول والـخــدمــات المكتبية
التعاونية األخرى.
ويـتــزامــن إع ــان الـشــراكــة فــي الكويت مــع خطط لوجيتك
لتعزيز مكانتها الرائدة في السوق لتوفير الحلول المرئية
التفاعلية في المزيد من المؤسسات عبر القطاعات الرئيسية،
بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والحكومة ،وقد اختارت
لوجيتك شركة "البحر وشركائه" لبيع ،وخدمة ،وتقديم الدعم
لعمالء لوجيتك في الكويت.
وقالت لبنى إمنشال":إن هذا التعاون هو مفتاح لخططنا

جانب من المؤتمر
التوسعية فــي الكويت إذ تقدم منتجات حلول االتـصــاالت
المرئية من شركة لوجيتك لعمالئنا األعزاء في الكويت ،الذين
يمكنهم االستفادة من حلول لوجيتك المبتكرة لعقد المؤتمرات
عبر الفيديو مع االستفادة من الخبرة المميزة و الطويلة لدى
شركة البحر وشركاه وفي دولة الكويت".
من جهته ،قال إيهاب الخطيب بهذه المناسبة" :يسعدنا
مجموعة محمد عبدالرحمن
أن نرحب بشركة لوجيتك في
ً
البحر ،وستظل شركتنا تركز دائما على خدمة العمالء
ودعــم عمالئنا األع ــزاء عبر القطاعات الرئيسية بما في
يضمن
ذلــك الرعاية الصحية والتعليم والحكومة ،مما
ً
فهم احتياجاتهم وتلبيتها على الفور ،وإنه لشرف حقا
أن تكون هذه العالمة التجارية والحلول المبتكرة التي

ً
توفرها ًلوجيتك جزءا من منتجاتنا التي نقدمها للعمالء".
ونظرا للطلب المتغير بسرعة على حلول االتصاالت
المرئية التفاعلية  ،فقد حددت لوجيتك دولة الكويت لتكون
تسعى إلى
واحدة من أسواقها عالية النمو لعام  2021وهي ً
زيادة حصتها في السوق ،وبالتالي ستقدم قريبا المزيد
من أحدث تشكيلة مبتكرة من منتجاتها من خالل شركة
البحر وشركائه.
وبصفتها شريك التوزيع لشركة لوجيتك لحلول التعاون
عبر الفيديو في الكويت ،ستقوم شركة "البحروشركائه" بتقديم
أجهزة وحلول لوجيتك التفاعلية عبر الفيديو وبيعها للعديد
من القطاعات مثل النفط والغازوالرعاية الصحية والتعليم
والمؤسسات المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة
وغيرها من القطاعات الرئيسية.
ويمكن للشراكة تسهيل المبادرات المشتركة عبر بيئة
األعمال التي تتضمن خدمات وحلول االتصاالت المرئية
التفاعلية االستراتيجية الرئيسية مثل مايكروسفت تيمز
و زوم.
وستواصل شركة البحر وشركائه سعيها في البحث
عن الفرص السوقية المفيدة ،وتعزيز محفظة مكان العمل
والمحفظة المنزلية الذكية باستمرار ،من خالل الشراكة
مع العالمات التجارية والشركاء المبتكرين وتقديم حلول
عالية الجودة ،والتركيز أكثر وأكثر على تلبية احتياجات
عمالئنا الكرام ،بالتالي ضمان تقديم أفضل خدمة للعمالء
ونيل رضاهم.

«المركز» يستحدث محطات لشحن السيارات
الكهربائية في مشروعيه السكنيين بالكويت
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرك ـ ـ ــز الـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي
الـ ـك ــويـ ـت ــي ت ــركـ ـي ــب م ـح ـط ــات
لشحن الـسـيــارات الكهربائية
ف ـ ــي مـ ـش ــروعـ ـي ــه ال ـع ـق ــاري ـي ــن
ال ـس ـك ـن ـي ـيــن ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،فــي
إط ـ ـ ـ ــار ت ـ ــزاي ـ ــد ال ـ ـتـ ــوجـ ــه ن ـحــو
السيارات الكهربائية في البالد،
ً
وحـ ــرصـ ــا م ــن "الـ ـم ــرك ــز" عـلــى
بشكل
تلبية تطلعات عمالئه
ٍ
أفضل ،إذ يمكن للمستأجرين
فــي مـشــروعــي ب ــرج ال ـنــدى في
دسـمــان وبــرج المها فــي بنيد
القار استخدام هذه المحطات
الموجودة في مواقف السيارات
المخصصة دون مقابل.
وقال خالد الدوسري ،محلل
في إدارة عقارات منطقة الشرق
األوسـ ــط وش ـمــال إفــريـقـيــا في
"ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــز"" :يـ ـجـ ـس ــد ت ــرك ـي ــب
محطتي ا لـشـحــن الجديدتين
ال ـتــزام ـنــا ف ــي ال ـمــركــز بتعزيز
ال ـق ـي ـم ــة ال ـم ـق ــدم ــة ل ـع ـمــائ ـنــا،
وتحسين أداء أصــولـنــا ورفــع
جاذبيتها".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ــدوس ـ ـ ــري أن ـ ــه،
" ض ـمــن سعينا لـلـتــر كـيــز على
عمالئنا ووضعهم في مقدمة
اهتماماتنا ،نسعى في المركز
إ لــى تطوير حلولنا العقارية
التجارية والسكنية لتتناسب
م ـ ــع االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ال ـح ــال ـي ــة
والـمـسـتـقـبـلـيــة لـمـسـتــأجــريـنــا
الكرام ،كما نولي أهمية كبيرة
ً
ل ـت ـح ـس ـي ــن خـ ــدمـ ــات ـ ـنـ ــا وف ـ ـقـ ــا
الت ـجــاهــات ال ـس ــوق ال ـجــديــدة،
وتحقيق الرضا التام لعمالئنا،
مما يساهم فــي الـحـفــاظ على
إشغال أطول ،وخفض
معدالت
ٍ
معدل تعاقب المستأجرين ألقل
مستوى ممكن".
ولـفــت إل ــى ح ــرص "الـمــركــز"
عـلــى تبني جـهــود االسـتــدامــة

عبر كل أعماله ،في حين تؤكد
مـ ـحـ ـط ــات شـ ـح ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرب ـ ـ ــائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ت ــم
اسـتـحــداثـهــا فــي المشروعين
ال ـع ـق ــاري ـي ــن ال ـس ـك ـن ـي ـيــن ه ــذا
التوجه" ،وتبين كيف يتجذر
ن ـهــج االس ـت ــدام ــة ف ــي مختلف
ج ــوان ــب عـمـلـيــاتـنــا ،ك ـمــا أنـهــا
تجسد مساهمتنا في خفض
االنـ ـبـ ـع ــاث ــات ال ـك ــرب ــون ـي ــة فــي
ال ـك ــوي ــت م ــن خـ ــال مـنـشــآتـنــا
الذكية المستدامة والصديقة
للبيئة".
وتــابــع "كـلـنــا أم ــل أن تكون
المرافق الجديدة مصدر إلهام
للمستأجرين لدينا ،ولمختلف
األطــراف ذات العالقة ليقوموا
بـ ـ ــاالت ـ ـ ـجـ ـ ــاه إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات
الكهربائية ،واعتماد الحلول
المتجددة للحد من االنبعاثات
الكربونية".
ويـ ــؤكـ ــد تـ ــزايـ ــد الـ ـمـ ـخ ــاوف
ال ـب ـي ـئ ـيــة األه ـم ـي ــة ال ـم ـت ــزاي ــدة
لـ ـلـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
ل ـل ـشــركــات أك ـث ــر م ــن أي وقــت
مـ ـ ـض ـ ــى ،ومـ ـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـظ ــر أن
ي ـ ـ ـ ـ ــؤدي دم ـ ـ ـ ــج االه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة والـ ـب ـي ـئ ـي ــة فــي
العمليات التجارية والتفاعل
مــع األط ــراف ذات الـعــاقــة إلى
تحقيق التوازن بين الضرورات
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة وال ـ ـب ـ ـي ـ ـئ ـ ـيـ ــة
واالجتماعية ،إلى جانب تلبية
توقعات العمالء واألطراف ذات
العالقة في نفس الوقت.
ً
ودائـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ــان "الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز"
ً
ح ـ ـ ــريـ ـ ـ ـص ـ ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــة
أع ـم ــال ــه ض ـم ــن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
مسؤولة ومستدامة ،إذ اعتمد
أف ـضــل الـمـعــايـيــر والـعـمـلـيــات
واإلجراءات لضمان أن عملياته
تأثير
وخدماته تهدف إلحداث
ٍ

إيجابي على األفــراد والعمالء
ٍ
والمجتمع والبيئة.
ً
وتـمــاشـيــا مــع هــذا االل ـتــزام،
أطلقت الشركة تقريرها الثاني
عـ ــن االس ـ ـتـ ــدامـ ــة فـ ــي نــوف ـم ـبــر
 ،2020وال ـ ــذي يـغـطــي الـفـتــرة
.2019 /2018
ويتماشى هــذا التقرير مع
أهـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة
لبرنامج األمم المتحدة ،وخطة
التنمية الوطنية لدولة الكويت،
إذ ي ـس ـع ــى لـ ـقـ ـي ــاس وت ـق ـي ـيــم
أداء االس ـ ـتـ ــدامـ ــة ،واإلفـ ـص ــاح
ع ــن ال ـن ـتــائــج بـشـفــافـيــة لـكــافــة
ً
األط ــراف ذات الـعــاقــة داخليا
ً
وخارجيا.
ولقد حقق صندوق المركز
الـعـقــاري منذ إنشائه فــي عام
 2003م ـ ـعـ ــدل عـ ــا ئـ ــد دا خـ ـل ــي
س ـنــوي يـبـلــغ  7.61فــي الـمـئــة،
وبلغ إجمالي العائد  6.42في
ً
المئة .ويمتلك الصندوق حاليا
ً
 17عقارا مــدرة للدخل موزعة
ب ـيــن ال ـع ـق ــارات االس ـت ـث ـمــاريــة
والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة ع ـ ـبـ ــر ال ـ ـمـ ــواقـ ــع
الرئيسية في الكويت.
وع ـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى ذلـ ـ ـ ــك ،يـبـلــغ
إجـمــالــي األصـ ــول تـحــت إدارة
ص ـنــدوق الـمــركــز الـعـقــاري 68
مـلـيــون دي ـنــار (كـمــا فــي أبــريــل
 ،)2021وقام الصندوق بتطوير
مـشــروعـيــن رئيسيين (بــرجــي
الندى والمها).
ويقع برج الندى في منطقة
ٌ
ٌ
راق
دسمان ،وهو ً برج سكني ٍ
يضم  27طابقا ،ويوفر إطالالت
بانورامية على طريق الخليج
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،ب ـي ـن ـم ــا يـ ـض ــم ب ــرج
المها ،الواقع في بنيد القار22 ،
ً
ً
طابقا ،ويتميز أيضا بإطالالته
الخالبة.
وي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد كـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــن

خالد الدوسري

السكنيين وجهتين راقيتين،
ح ـ ـي ـ ــث ي ـ ـت ـ ـم ـ ـت ـ ـعـ ــان ب ـ ـمـ ــوقـ ـ ٍـع
اسـتــراتـيـجــي قــريـ ٍـب مــن مراكز
ٍ
المدينة ،والمناطق التجارية،
ومراكز التسوق الراقية .ويوفر
ك ــا ال ـب ــرج ـي ــن م ــراف ــق مـمـيــزة
ت ـش ـم ــل ح ـ ـمـ ــامـ ــات ال ـس ـب ــاح ــة
ومناطق الشواء على السطح،
وص ـ ــاالت األلـ ـع ــاب الــريــاضـيــة
المجهزة بالكامل ،واإلنترنت
ع ـ ــال ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــرعـ ـ ــة ،وخ ـ ــدم ـ ــات
ال ـحــراســة عـلــى م ــدار الـســاعــة،
إلى جانب الحدائق الطبيعية
ال ـ ـجـ ــذابـ ــة ،ومـ ــاعـ ــب األطـ ـف ــال
ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة ال ـتــي
تتيح لهم اللعب بأمان .وتؤمن
ـات
كـ ــل هـ ـ ــذه الـ ـم ــراف ــق إمـ ـك ــان ـ ٍ
كبير ٍة لتحقيق الراحة واألمان،
وت ــوف ـي ــر ن ـمــط ح ـي ــا ٍة مـسـتـقـ ٍـل
وعالي الجودة.

اتهام « »BBCبالخداع للحصول على مقابلة ديانا

t

om

aw
abil@ arida.c
alj

العدد  / 4738األحد  23مايو 2021م  11 /شوال 1442هـ

سلمى حايك

تواجه هيئة اإلذاعة البريطانية  BBCاتهامات بالتدليس والتضليل والخداع،
وذلك بعد تحقيق في كيفية تمكن الهيئة من إجراء مقابلتها المدوية مع األميرة
ديانا عام  1995وانتقادات لم يسبق لها مثيل من األمير وليام ابن األميرة الراحلة.
وخلص تحقيق مستقل إلى أن الصحفي مارتن بشير كذب ولجأ إلى التدليس
إلقناع ديانا بالموافقة على إجراء المقابلة في برنامج (بانوراما) والتي شاهدها
أكثر من  20مليون مشاهد في بريطانيا ،حيث أحدثت ديانا صدمة عندما اعترفت
بأنها دخلت في عالقة وذكرت تفاصيل عن زواجها بوريث العرش األمير تشارلز.
وفي بيان شديد اللهجة ،وصف وليام ( 38عاما) االبن األكبر لألميرة الطريقة
ُ
التي استخدمت من أجل إجراء المقابلة بأنها "مخادعة" .وقال "إنه ألمر يبعث على
حزن ال يوصف أن تعرف أن نقاط خلل في  BBCأسهمت بشدة فيما أصابها من
خوف وارتياب وعزلة أتذكرها من تلك السنوات األخيرة معها".
وقال شقيقه األصغر األمير هاري إن المقابلة كانت جزءا من سلسلة ممارسات
ّ
غير أخالقية كلفت والدته حياتها .وتابع قائال "فقدت ُأمنا حياتها بسبب هذا
ولم يتغير شيء".
(رويترز)

األميرة ديانا أثناء المقابلة

سلمى حايك :تعرضت
للعنصرية في هوليوود

رواية َّ
مصورة عن
قصة حياة ميركوري

ُ
بانكسار
غاغا :أصبت
ً
نفسي ّغيرني أعواما

كـشـفــت ال ـن ـج ـمــة ال ـعــال ـم ـيــة سـلـمــى حــايــك،
فــي حــوارهــا مــع مجلة فــارايـتــي ،عــن تعرضها
للعنصرية في هوليوود ،موضحة أنها تقدمت
لعمل اختبار أداء لفيلمين كوميديين ،وبعد أن
أخبرها مخرج االختبارات بأنها صاحبة أفضل
أداء تم رفضها كونها مكسيكية.
وأضافت حايك أنها كامرأة إذا ُقدمت دورا
ناجحا فــي فيلم كبير والـجـمـهــور أعـجــب به،
فإنهم يحسبون إيرادات شباك التذاكر لمصلحة
الــرجــل بطل الفيلم ،دون وضــع أنـهــا جــزء من
األسباب التي دفعت الجمهور لحضور الفيلم
في السينما ،موضحة أنها مشهورة في بلدها،
وبالتالي وجودها في أي عمل يدفع جمهورها
لمشاهدة العمل.
ُيذكر أن آخر أعمال حايك أحدث أجزاء فيلم
ُ
 ،The Hitman’s Bodyguardال ــذي ط ــرح عام
 ،2017وحصد  176مليون دوالر،

َّ
مصورة جديدة قصة حياة
ستحكي رواية
ال ـن ـجــم الـشـهـيــر ف ــري ــدي م ـي ــرك ــوري ،المغني
الرئيسي الراحل في فرقة كوين ،من وجهة نظره،
بدءا من طفولته في زنجبار ،حتى أصبح واحدا
من أشهر نجوم الروك في العالم.
َ
وتعاونت شركة "زد 2كوميكس" مع شركتي
يونيفرسال ميوزيك جروب وأغاني ميركوري
ال ـم ـح ــدودة م ــن أجـ ــل إصـ ـ ــدار روايـ ـ ــة (ف ــري ــدي
ميركوري :عاشق الحياة ومنشد األغاني) ،التي
َّ
مصورة تحتفي بواحد
تصفها بأنها "أول رواية
من أعظم الشخصيات التي الموسيقى".
ُ
وستلقي الرواية ،التي ستصدر في نوفمبر
الـمـقـبــل ،ال ـض ــوء عـلــى ح ـيــاة م ـيــركــوري على
المسرح وبعيدا عنه .وقالت "زد 2كوميكس"،
ُ
في بيان" :ستروى القصة بكلماته ،وسيعطي
كل فصل فيها لمحة عن جوانب حياته العديدة
التي لم يتطرق إليها أحد.
(رويترز)

قالت المغنية األميركية ليدي غاغا إنها عانت
"انكسارا نفسيا" ،بعدما اغتصبها منتج في سن
 19عاما ،وأصبحت حامال حينما كانت تحاول
أن تجد لها موطئ قدم في مجال الموسيقى.
وكشفت غاغا ( 35عاما) عن تفاصيل االعتداء
عليها خــال مقابلة لبرنامج "The Me You
( "Can't Seeذاتـ ــي الـتــي ال يمكنك أن تــراهــا)
الــوثــائـقــي ،ال ــذي تذيعه خــدمــة "أب ــل تــي.فــي،"+
ويناقش قضايا الصحة النفسية وآثار الصدمات
على المدى البعيد.
وذكـ ــرت المغنية "كـنــت أعـمــل فــي الـمـجــال،
وحاول منتج التعدي َّ
علي ،وقال لي إنه سيحرق
كل أغنياتي ،بعدها فقدت اإلحساس ،وظللت
مريضة ألسابيع وأسابيع وأسابيع".
وأوضحت غاغا ،بطلة فيلم ""A Star Is Born
(مولد نجمة) ،أنها عانت انكسارا نفسيا تاما،
وشـعــرت بأنها تغيرت لبضعة أع ــوام ،لكنها
رفضت الكشف عن اسم الشخص الذي اغتصبها.

فريدي ميركوري

«»A Quietً Place Part II

ليدي غاغا

فلك

ينطلق  28الجاري بدال من سبتمبر

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :أنــت فــي مقدمة عملك ،وزم ــاؤك
ّ
ينتظرون إرشاداتك القيمة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :يـمـكـنــك اآلن ت ـطــويــر عــاقـتــك
العاطفية ،بعد المدة التي أمضيتها مع
الحبيب.
ً
اجتماعيا :تشعر الـيــوم بإحساس رائــع
وحب للحياة يتمثل في تصرفاتك.
رقم الحظ.17 :

الفيلم بطولة إيميلي بالنت وإخراج جون كراسينسكي

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :من الضروري تغيير نظرتك إلى
األمور ،لتصبح أكثر سهولة.
ً
عــاطـفـيــا :قــد تـنــدم عـلــى وع ــد أعطيته
للحبيب ولم تسمح الظروف بتحقيقه.
ً
اجتماعيا :سلوكك المندفع في التعامل
َّ
مع اآلخرين معرض للخطأ ،فانتبه.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :لديك أفراد وخطط جديدة ترغب
بتنفيذها في أول فرصة.
ً
عاطفيا :قد يحالفك الحظ وتلتقي وجها
يصبح في المستقبل شريك حياتك.
ً
اجتماعيا :ال ينقص أفــراد العائلة شيء
ً
ً
سوى أن تبدي لهم اهتماما إضافيا.
رقم الحظ27 :

جون كراسينسكي بالعرض الخاص
ينطلق الجزء الثاني من فيلم الرعب الشهير " "A Quiet Place Part IIفي السينمات
بجميع أنحاء الواليات المتحدة األميركية ،يوم الجمعة المقبل ( 28الجاري) ،بالتزامن
مع عطلة نهاية األسبوع.
وتمت إعادة جدولة الفيلم عدة مرات ،حيث تأثرت السينمات في جميع أنحاء
البالد بشدة بالوباء ،وهذه المرة التاريخ الجديد يتحرك ألعلى من التوقيت
الذي كان مقررا له.
وكان من المقرر عرض الفيلم في مارس الماضي ،وسرعان ما انتشرت
الجائحة في جميع أنحاء العالم ،وتغلق السينمات ودور العرض،
ليتم نقله إلى  23أبريل المنقضي ،وسرعان ما ظهر أنه سيكون في
ذروة الموجة الثانية من الفيروس ،ليتم نقله إلى سبتمبر المقبل،
والعودة أخيرا إلى مايو المقبل.
ً
 A Quiet Placeهو فيلم الرعب الذي ُيعد استكماال لنجاح جزأه
األول ،الذي دارت أحداثه في مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة،
لكنها تتعرض إلى رعب كبير ،بعد هجوم األشباح والكائنات
ّ
وتجسد النجمة العالمية إيميلي بالنت دور
المخيفة عليهم.
األم ،فيما َّ
جسد مخرج العمل جون كراسينسكي ،والمشارك في
الفيلم ،دور زوجها.
الـ ـج ــزء ال ـث ــان ــي ت ـق ــوم ب ـب ـطــول ـتــه إي ـم ـي ـلــي ب ــان ــت ون ـ ــوح جيب
وميليسنت سيموندز وكايد وودوارد ودوريس مكارثي واين دوفال
بليك ديلونغ ،وإخراج جون كراسينسكي.
من جانبه ،حرص الممثل والمخرج جون كراسينسكي على
حضور العرض الخاص للجزء الثاني من فيلمه ،A Quiet Place
ً
في جنوب ميامي بفلوريدا ،حيث ظهر مرتديا الكمامة ،والتقط
عددا من الصور مع الجمهور ،فيما حضر مناقشة الفيلم بعد
العرض.
من ناحيتها ،انتهت بالنت أخيرا من فيلمها الجديد Mary
 ،Poppins Returnsالذي شاركها بطولته :كولين فيرث ،ميريل
ستريب ،إميلي مورتيمر ،ديــك فــان دايــك ،بن ويتشاو ،أنجيال
النسبري ،جولي والترز ،لين مانويل ،ومن إخراج روب مارشال،
وتأليف ديفيد ماجي ،وجون ديلوكا ،ومستوحى من رواية الكاتبة
بي إل ترافرز التي تحمل نفس االسم.
والفيلم تدور قصته في عصر الكساد في لندن ،حيث تزور ماري
بوبينز ،المولعة بالحيوية ،مــاري وجاين مايكل بانكس ،جنبا إلى
جنب مع أطفال مايكل الثالثة ،بعد خسارة شخصية ،ومن خالل مهاراتها
السحرية الفريدة ،وبمساعدة صديقها جــاك ،تساعد األســرة على إعادة
اكتشاف الفرح ،وتتساءل عن فقدانها في حياتها.
ُيذكر أن فيلم "ُ "Mary Poppinsيعد أحد أهم األعمال الكالسيكية المميزة،
والذي ُعرض ألول مرة في  ،1964وقامت ببطولته النجمة جولي أندروس ،وحصلت
عنه على جائزة األوسكار ألفضل ممثلة عام .1965

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :رغبتك في العمل قوية ،واندفاعك
يجعلك ال تشعر بالتعب.
ً
عاطفياّ :
يقدر الحبيب أتعابك ،وال يطلب
ً
منك سوى أن تكون مرتاحا.
ً
ً
اجتماعيا :ينبغي أن تكون مستعدا ألمر
ً
عائلي طارئ لم تعمل له حسابا.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :ت ـت ـجــاوز بـعــض الـعـقـبــات الـتــي
تعترض عملك ،وتطمئن إلى سير األمور.
ً
عاطفيا :أمورك العاطفية تتقلب بسرعة،
وأنت بعيد عن أخذ القرار.
ً
اجتماعيا :يلعب القدر لعبته على صعيد
تبال باألمر.
عالقتك مع قريب ،فال ِ
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :نشاطك الحالي وطموحك يدفعانك
إلى االنغماس في مشروع جديد.
ً
ً
عاطفيا :رغم انشغالك ،فإنك تفكر دائما
باألمور التي ترضي الحبيب.
ً
اجتماعيا :تشعر بالراحة والطمأنينة في
عائلتك ،ما ينعكس على الجميع.
رقم الحظ.56 :
إيميلي بالنت

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :تــواجـهــك مـشـكــات مـعـقــدة ،فال
ً
ً
تيأس ،وابدأ بمعالجتها رويدا رويدا.
ً
عاطفيا :قد تظهر عالقة ممتعة إن أبديت
بعض التعاطف اإليجابي.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :يـمـكـنــك أن ت ـت ـصــرف على
طبيعتك ،لكن ضمن احترام األصول.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :سوف تتعرض في عملك إلى بعض
التحديات ،فأظهر مهارتك.
ً
عاطفيا :أصبحت حياتك العاطفية شبه
مملة ،وعليك نفخ الحماسة فيها.
ً
اجتماعيا :ينتقل االطمئنان الذي تشعر به
ً
حاليا إلى بقية أفراد العائلة.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تشعر براحة تامة بعدما استقرت
أمور العمل كما يجب.
ً
عاطفيا :احرص على أن تبادل ود الحبيب
بما يستحقه من عاطفة.
ً
اجتماعيا :تتعمق صداقتك مع أحدهم،
وتخبره عن الكثير من أسرارك.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :قد تجد نفسك في مواقف حرجة،
فتمالك قبل أن تتصرف.
ً
عاطفيا :تواجه نكسة عاطفية قد تتحول
إلى خصام إن لم تعالجها.
ً
اجتماعيا :يظهر بعض التغيير في حياتك
الشخصية ،وأصبحت ال تحب االختالط.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :طاقتك على اإلنتاج تتزايد ،لكنها
تحتاج إلى تنظيم وروية.
ً
عــاطـفـيــا :فـتــرة صــالـحــة إلقــامــة الـعــاقــات
العاطفية القابلة لالستمرار.
ً
اجتماعيا :تصاب بصدمة مــن تصرفات
أحد األصدقاء ،وتقرر مقاطعته.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مـهـنـيــا :سـتـجــد مـتـعــة فــي إن ـجــاز األم ــور
الصعبة ،ما يمنحك ثقة كبيرة بنفسك.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـتـفــق م ــع شــريــك ح ـيــاتــك على
ّ
بسرية تامة.
معالجة أموركما
ً
اجتماعيا :الظروف مهيأة لبناء عالقات
عائلية وثيقة وحميمة.
رقم الحظ.22 :

مزاج

١٨
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أنوشكا :تخوفت من الخط الكوميدي في «نجيب زاهي زركش»

«أهتم بتفاصيل أدواري ...والمنافسة الدرامية في مصلحة المشاهد»
أطلت الفنانة أنوشكا في السباق الرمضاني من خالل مسلسل
"نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيي الفخراني لتعود للتعاون
معه بعد غياب طويل.
في دردشتها مع "الجريدة" ،تحدثت أنوشكا عن المسلسل وردود
الفعل وكواليس تصويره وغيرها من التفاصيل التي نستعرضها
في السطور التالية:
القاهرة  -هيثم عسران

● حدثينا عن ردود الفعل عن
تـجــربـتــك ف ــي مـسـلـســل "نجيب
زاهي زركش".
 ردود األفـ ـع ــال ع ــن الـعـمــلفـ ــاقـ ــت ت ــوقـ ـع ــات ــي خـ ــاصـ ــة مــع
تـخــوفــي فــي ال ـبــدايــة مــن الخط
الـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــدي ال ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــود ف ــي
ً
الـ ـعـ ـم ــل ،فـ ـض ــا عـ ــن اس ـت ـم ــرار
التصوير عدة أشهر قبل بداية
شهر ر م ـضــان ،لكن انطباعات
الجمهور وتفاعله مــع شيرين
زركـ ـ ـ ــش أسـ ـع ــدتـ ـن ــي جـ ـ ـ ــدا ،وال
ً
اخـ ـفـ ـي ــك سـ ـ ـ ــرا أن ـ ـنـ ــي ف ــوج ـئ ــت
بـ ــال ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــدي ع ـنــد
م ـش ــاه ــدة ال ـع ـم ــل خ ــاص ــة وأن
ال ـكــوم ـيــديــا ج ـ ــاء ت ب ـن ــاء على
المواقف ومن جديتها.
● هــل يعني ذلــك أنـنــا يمكن
أن نشاهدك فــي عمل كوميدي
قريبا؟
 الكوميديا بعيدة عني ،لكنه ـنــاك كــومـيــديــا الـمــوقــف التي
تـ ـخ ــرج ف ــي االح ـ ـ ـ ــداث ،م ـث ــل مــا
حدث في "نجيب زاهي زركش"،
ف ـ ـهـ ــذه الـ ـن ــوعـ ـي ــة مـ ــن االع ـ ـمـ ــال
ت ـح ـتــاج إلـ ــى تــرك ـيــز ومـجـهــود
كبير حتى تخرج بأفضل صورة
وأعتبر نفسي محظوظة بهذه

أعجبت بعدة
أعمال درامية
في رمضان
وأستعد لتقديم
أغنيتين

ال ـت ـج ــرب ــة خ ــاص ــة أن اه ـت ـم ــام
ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج ش ـ ـ ـ ــادي الـ ـفـ ـخ ــران ــي
بالتفاصيل جعلني اقدم الدور
بشكل مختلف وبإطار بعيد عن
النمطية بشكل كبير و ه ــو ما
لمسته من ردود االفعال النقدية
والجماهيرية على العمل.
● ما سبب حماسك للتجربة؟
 ع ـنــدمــا ق ـ ــرأت الـسـيـنــاريــووجـ ـ ـ ـ ــدت شـ ـخـ ـصـ ـي ــة "شـ ـي ــري ــن
زرك ــش" مــن الشخصيات التي
اسـ ـتـ ـف ــزتـ ـن ــي عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى
الـ ـفـ ـن ــي خـ ــاصـ ــة أن ـ ـهـ ــا ت ـس ـعــى
للحفاظ على اسم عائلتها ،مع
محافظتها على أسلوب حياتها
الـقــديــم وتــأثـيــرهــا فــي األح ــداث
كـبـيــر ،ل ــذا ش ـعــرت بــأنـنــي أمــام
تـجــربــة مختلفة وواف ـق ــت على
ال ـع ـمــل م ــن دون تـ ــردد السـيـمــا
ف ــي ظ ــل مـنــاقـشـتــه ال ـعــديــد من
القضايا المهمة على المستوى
االجتماعي وفي مقدمتها شكل
ال ـع ــاق ــة ب ـي ــن اآلب ـ ـ ــاء واألبـ ـن ــاء
خ ــاص ــة ع ـن ــدم ــا ي ـص ـل ــون إل ــى
مرحلة عمرية معينة.
● كيف تحضرت للدور؟
 أ ه ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــم بـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــا صـ ـ ـي ـ ــل أيشخصية أقــوم بتقديمها على
ال ـش ــاش ــة ،وم ــن ه ـنــا ف ـكــرت في
شـكــل الشخصية وتفاصيلها
وطـ ــري ـ ـقـ ــة وشـ ـ ـك ـ ــل م ــاب ـس ـه ــا،
وب ـ ـ ـ ــدأت ب ــال ـف ـع ــل الـ ـعـ ـم ــل عـلــى
هـ ــذه ال ـت ـفــاص ـيــل م ــع مـصـمـمــة
األزيـ ـ ــاء دي ـنــا نــديــم وتـنــاقـشـنــا
ب ـعــد ذلـ ــك م ــع ال ـم ـخ ــرج ش ــادي
ال ـف ـخــرانــي وت ـح ـمــس للطريقة
ا لـتــي اتفقنا عليها مــن ناحية
اللبس واالك ـس ـســوارات وحتى

أخبار النجوم

أحمد أمين ضيف مهرجان الشارقة
القرائي للطفل

لــون الشعر وهــو مــا جعلني ال
اش ـعــر بـصـعــوبــة عـلــى اإلط ــاق
خ ــال ف ـتــرة الـتـصــويــر السيما
في ظل االلتزام والوضوح بشأن
مختلف التفاصيل الفنية من
قبل بداية التصوير.
● هل ثمة تشابه بينك وبين
شخصية شيرين زركش؟
 تـشـبـهـنــي الـشـخـصـيــة فيب ـع ــض ال ـت ـفــاص ـيــل م ــن بـيـنـهــا
حــب الـمــوضــة واألزيـ ــاء والـقــوة
باإلضافة إلى حبها لعائالتها
وسعيها للحفاظ عليهم ،لكن ال
تشبهني في أمور كثيرة اخرى.
*ك ـيــف وجـ ــدت ال ـت ـع ــاون مع
الفنان يحيي الفخراني؟
 عدت للعمل معه بعد غياب،فــالـمـسـلـســل ه ــو ث ــان ــي تـجــربــة
درامية تجمعنا بعد "المرسى
والبحر" الذي قدمناه معا قبل
فـتــرة طويلة ،والــدكـتــور يحيي
مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـت ــي أح ــب
ال ـع ـمــل م ـع ـهــا ع ـلــى الـمـسـتــوى
ال ـش ـخ ـصــي ف ـهــو ف ـن ــان يـخـتــار
أعماله بعناية فائقة باإلضافة
إ لــى حرصه على تقديم أفضل
ما لديه أمام الكاميرا وكواليس
ً
العمل معه تكون مليئة دائما
باألجواء اإليجابية خاصة مع
انضباطه الشديد المعروف عنه
وح ــرص ــه عـلــى االه ـت ـمــام ب ــأدق
التفاصيل ،فهو يضيف لفريق
العمل من خبرته الفنية.
● هــل تشعرين ب ــأن "نجيب
زاهي زركش" عوض اعتذاراتك
عن االعمال االخرى؟
 بالتأكيد ،ألن ال ــدور نجحبشكل كبير مع الجمهور وكنت
س ـع ـي ــدة ب ـ ـ ــردود ال ـف ـع ــل عـلـيــه،

أحمد أمين

أنوشكا
وق ـ ـ ــررت ال ـت ـف ــرغ ل ـل ـتــرك ـيــز فـيــه
خاصة وأننا صورنا على مدار
ً
 5أشهر تقريبا ولــم يكن هناك
وق ــت لــارت ـبــاط بــأعـمــال اخــرى
حتى ال يكون هناك تضارب في
مواعيد التصوير.

رائ ـع ــا جـ ــدا ،إض ــاف ــة إل ــى "الـلــي
مـلــوش كـبـيــر" ال ــذي قــدمــت فيه
ياسمين عبد العزيز مع أحمد
العوضي ثنائيا ناجحا بعمل
مميز ومختلف ،فهذا الموسم
شهد أعماال مميزة للغاية ظهر
فيها المجهود الكبير الذي بذله
فريق العمل بكل مسلسل حتى
يكون في أفضل صورة.

 ش ــاه ــدت ع ـ ــددا ك ـب ـيــرا مناألعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـ ـت ـ ــي ع ـ ــرض ـ ــت فــي
ال ـس ـبــاق الــرم ـضــانــي ،وتــابـعــت
ال ـت ـطــور الـكـبـيــر الـ ــذي شـهــدتــه
ال ـ ــدرام ـ ــا ه ـ ــذا الـ ـع ــام وال ـت ـن ــوع
ال ـم ــوج ــود ف ــي االعـ ـم ــال الفنية
الـتــي اسـتـفــاد منها الجمهور،
واعجبني مسلسل "االختيار"2
واألداء المتمكن للثنائي كريم
عبد العزيز وأحمد مكي وفريق
ً
العمل بالكامل ،وأعجبت أيضا
ب ـق ــرار إذاع ـ ــة ال ـح ـل ـقــات الـهــامــة
من دون فواصل إعالنية لربط
المشاهد بالحلقات والحقيقة أن
هذه الفكرة كانت أكثر من رائعة
وج ـع ـل ـت ـن ــا ن ـس ـت ـع ـيــد ل ـح ـظــات
صـعـبــة عـشـنــاهــا ف ــي تــاريـخـنــا
المعاصر.

● ك ـي ــف وج ـ ـ ــدت ال ـم ـنــاف ـســة
هذا العام؟

● ما هي األعـمــال التي قمت
بمتابعتها خالل شهر رمضان؟

● وبالنسبة لباقي األعمال؟
 ثـ ـم ــة أع ـ ـم ـ ــال مـ ـمـ ـي ــزة فــيالـسـبــاق الــرمـضــانــي أعجبتني
مـ ــن ب ـي ـن ـهــا "ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ك ــاب ــول"
و"والد ن ــاس" و"ل ـع ـبــة نـيــوتــن"
الــذي قدمت فيه منى زكــي أداء

أنوشكا مع أحمد راتب في أحد أعمالهما

 الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة كـ ــانـ ــت ق ــوي ــةوك ـمــا ذكـ ــرت ل ــك الـمـشــاهــد هو
ا ل ـم ـس ـت ـف ـي ــد األول ،وا ل ـ ــدرا م ـ ــا
ال ـم ـص ــري ــة هـ ــذا الـ ـع ــام ش ـهــدت
ت ـن ــوع ــا ك ـب ـي ــرا فـ ــي ال ـم ـح ـتــوى
م ــا ب ـي ــن ال ـك ــوم ـي ــدي واالكـ ـش ــن
والدراما ،وكل عمل له جمهوره،
وشهر رمضان عــادة ما يشهد
نسبة مشاهدة مرتفعة لألعمال
ال ــدرام ـي ــة ع ــن ب ــاق ــي ال ـع ــام لــذا
فـ ــال ـ ـتـ ــواجـ ــد خ ـ ــال ـ ــه لـ ـ ــه مـ ـ ــذاق
مختلف.
● م ــاذا عــن مـشــاريـعــك خــال
الفترة المقبلة؟
 ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي لـيــسل ــدي أي م ـشــاريــع م ــؤك ــدة لكن
لدي نص درامــي جديد سأقوم
بقراءته باإلضافة إلى أغنيتين
جــديــدت ـيــن أع ـم ــل عـلـيـهـمــا فــي
ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ل ـكــن ال تــوجــد
مواعيد لطرحهما.

استديوهات السينما المصرية تنتعش بتصوير مجموعة أفالم

اس ـت ـضــاف م ـهــرجــان ال ـشــارقــة ال ـقــرائــي لـلـطـفــل ،في
دورت ـ ــه ال ـ ـ ــ ،12ال ـتــي تـنـظـمـهــا هـيـئــة ال ـش ــارق ــة للكتاب
فــي مــركــز إكـسـبــو ال ـشــارقــة حـتــى  29ال ـج ــاري ،الفنان
الكوميدي المصري أحمد أمين ،نجم برنامج "البالتوه"
الجماهيري ،في جلسة تفاعلية حشدت حولها األطفال
وعائالتهم ،وتناولت أدب الطفل والفن وعالقة التمثيل
والمسرح بالكتاب وغيرها من القضايا.
وتحولت الجلسة ،التي أدارتها اإلعالمية اإلماراتية
شيخة المطيري ،إلى حوار مباشر مع الجمهور ،أجاب
ً
فيه أمين عن أسئلة الصغار ،مستعيدا خبرة تتجاوز
العشر سنوات في أدب الطفل أشرف خاللها على رئاسة
تحرير مجلة األطفال "باسم".
وف ــي حــديـثــه خ ــال الـجـلـســة ،أك ــد الـنـجــم الـمـصــري
أن الفن باألساس مرهون بالكتاب والنص .وأوضح
ً
ً
أن تناول الطفل في األعمال الفنية ليس أ مــرا سهال ،
ً
ويحتاج إلى جهد ودراية وتخصص ،ويتطلب وعيا
ً
ـرا ب ــأن الـطـفــل ال يـقــل ذكـ ـ ً
ـاء ع ــن ال ـك ـبــار ،ب ــل على
ك ـب ـيـ
الـعـكــس ،خـيــالــه يـقــظ وجــامــح وي ـقــوده نـحــو مـجــاالت
وآفاق رحبة من الوعي.
ُ
ّ
يضمنوا
وق ــال أمـيــن" :مـهـمــة كـتــاب أدب الـطـفــل أن
القيم األصيلة فيما يتم طرحه لألجيال الجديدة ،وأال
يتجاوزوها ويتغافلوا عنها ،بل يجب أن يسعوا بكل
ما يملكون من قدرة على غرسها في أذهان األطفال،
لهذا أ حــرص في أعمالي على مخاطبة األطفال كأب،
وليس كفنان فقط".
و تـخـلــل الجلسة الكثير مــن األ سـئـلــة ا لـتــي طرحت
من قبل الحضور ،و كــان معظمها من األطفال ،الذين
َّ
عبروا عن محبتهم وسعة اطالعهم على أعمال الفنان،
حيث أجاب أمين عن سؤال" :لماذا اخترت التمثيل؟"،
ً
قائال" :منذ صغري وأنا شغوف بالتمثيل والمسرح،
وأؤ مــن بأنه وسيلة خطاب مهمة يشترك فيها فريق
مــن ا لـمـبــد عـيــن ،و قــد تعلمت الكثير مــن تجربتي في
مجلة باسم ،وما زلت على يقين بأن الكتابة لألطفال
مسؤولية كبيرة".
وع ــن عــاقــة اإلن ـت ــاج ومـتـطـلـبــات ال ـس ــوق بـمــا يتم
تقديمه من أعمال هادفة ذات قيمة تترسخ في أذهان
ـاف يقدم لألطفال
األجـيــال ،قــال" :ال يوجد محتوى كـ
ً
ٍ ً
اليوم ،لهذا علينا أن نطرح محتوى جديدا ومدروسا،
ويبقى الرهان على الطرح والقيمة الفكرية واإلبداعية
لألعمال".

عمر الشناوي :قدمت شخصية
حقيقية في «االختيار »2

ً
استعدادا لموسم عيد األضحى والمواسم األخرى
ً
تشهد مواقع التصوير واستديوهات السينما المصرية نشاطا
ً
كبيرا خالل األيامً القادمة من خالل تصوير مجموعة كبيرة من
األفالم استعدادا لموسم عيد األضحى والمواسم القادمة ،إذ
ينتظر الصناع عودة النجوم بعد الراحة التي حصلوا عليها بعد
انتهاء الموسم الرمضاني لبدء واستئناف أعمال سينمائية مختلفة.
القاهرة  -محمد قدري

يـ ــدخـ ــل الـ ـنـ ـج ــم أح ـ ـمـ ــد زاهـ ـ ـ ــر م ــواق ــع
ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر خـ ـ ـ ــال أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع مـ ـ ــن اآلن؛
الستئناف تصوير فيلمه الجديد "فارس"،
ال ــذي كــان انـتـهــى مــن ربــع مـشــاهــده قبل
رم ـضــان ال ـمــاضــي ،إذ ي ـقــدم فـيــه بطولة
سينمائية جــد يــدة تعتمد على األكشن
واإلثـ ــارة مــن إخ ــراج رؤوف عبدالعزيز،
ويشارك في بطولته حسين فهمي وإيمان
ال ـعــاصــي وم ــي سـلـيــم وصـ ــاح عـبــدالـلــه
وأح ـمــد صـفــوت ومـلــك أحـمــد زاه ــر التي
تقدم دور شقيقته للمرة األولى.

الجريمة
وخالل األسابيع القليلة القادمة ،يدخل
الـنـجــم أح ـمــد ع ــز مــوقــع تـصــويــر فيلمه
الجديد "الجريمة"؛ الستكمال تصويره مع
الفنانة منة شلبي من أجل المشاركة في
موسم عيد األضحى القادم بعد االنتهاء
من أسبوعي تصوير خالل شهر رمضان
الماضي.
ويشارك في بطولة الفيلم الجديد مع
عــز ومنة كــل مــن ماجد الـكــدوانــي وسيد
رج ــب وم ـح ـمــد جـمـيـعــة ون ــاردي ــن ف ــرج،

أحمد عز

منى زكي

نيللي كريم
ت ـحــت إشـ ـ ــراف ال ـم ـخ ــرج ال ـك ـب ـيــر شــريــف
عرفة ،وهو من إنتاج هشام عبدالخالق.
وينسق عــز مــع الفنان كريم عبدالعزيز
والـ ـمـ ـخ ــرج م ـ ـ ــروان ح ــام ــد مـ ـخ ــرج فـيـلــم
"كيرة والجن" من أجل استئناف تصوير
الفيلم الضخم الـجــديــد مــن أجــل عرضه
خــال الفترة الـقــادمــة بعد تصوير أكثر
مــن نـصــف م ـشــاهــده ،وي ـش ــارك فـيــه عــدد
ضخم من النجوم والفنانين منهم هند
صبري وأحمد مالك وعارفة عبدالرسول
وأمينة خليل.

«الباب اآلخر»
وع ـل ــى صـعـيــد آخـ ــر ،ت ـعــاقــد الـمـخــرج
رؤوف عبدالعزيز خالل األيــام الماضية

أحمد زاهر

ع ـلــى ت ـقــديــم فـيـلــم ج ــدي ــد ب ــاس ــم "ال ـب ــاب
اآلخـ ـ ــر" ،م ــن س ـي ـنــاريــو وح ـ ــوار الـمــؤلــف
ال ــراح ــل أس ــام ــة أنـ ــور ع ـكــاشــة ،إذ عكف
خــال الفترة القادمة على التفاوض مع
ال ــورث ــة وبــال ـف ـعــل وافـ ـق ــوا ع ـلــى تـقــديـمــه
للفيلم الجديد المقرر أن يدور حول حقبة
الـثـمــانـيـنـيــات وش ـكــل ال ـح ــارة المصرية
خالل هذا التوقيت بشكل مختلف تماما
من خالل رؤية استشراقية لما سيحدث.
وي ـش ــرف ع ـلــى ال ـع ـمــل ح ـس ــام شــوقــي
ال ـم ـشــرف ال ـع ــام ع ـلــى شــركــة سـيـنــرجــي،
وخالل األيام القادمة سيعلن طاقم العمل
النهائي ويبدأ التصوير في أقرب فرصة.
من جانبه ،يستكمل علي ربيع خالل
أي ــام تـصــويــر فـيـلـمــه ال ـجــديــد "زوم ـب ــي"،
الذي يشارك به في موسم عيد األضحى

محمد هنيدي

الـ ـمـ ـب ــارك ب ـع ــد ت ـص ــوي ــر ع ـ ــدة أيـ ـ ــام مـنــه
وه ــو مــن بـطــولــة كــريــم عـفـيـفــي ،وأش ــرف
عبدالباقي ،وحمدي الميرغني ،وبيومي
فؤاد ،وهاجر أحمد ،وإخراج عمرو صالح،
ك ـمــا يـسـتـكـمــل فـيـلـمــا آخ ــر ك ــان ق ــد ب ــدأه
خالل الفترة الماضية مع المخرج سامح
عبدالعزيز إذ ينسق معه لعودة التصوير
خالل الفترة القادمة.
أمـ ــا ال ـف ـن ــان أك ـ ــرم ح ـس ـنــي فـيـسـتــأنــف
تصوير فيلمه المؤجل منذ فترة "العميل
صفر" بعد حصول الفنانة نيللي كريم
عـلــى إجــازت ـهــا الـسـنــويــة بـعــد المجهود
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ال ـ ـ ـ ــذي ب ــذلـ ـت ــه ف ـ ــي م ـس ـل ـس ـل ـهــا
الرمضاني السابق "ح ــرب أهـلـيــة" ،ومن
المتوقع الـعــودة منتصف الشهر القادم
الستكمال الفيلم الــذي لــم ينته صناعه
من أكثر من نصف مشاهده.
وينتظر أك ــرم خ ــروج الـمـخــرج محمد
سامي من أزمته الحالية التي وقع فيها
مؤخرا من خالل إعالن الشركة المتحدة
لـلـخــدمــات اإلعــامـيــة ع ــدم الـتـعــامــل معه
على خلفية مشكالت حدثت معه مؤخرا.

«عز الضهر»
ويستكمل صناع فيلم "في عز الضهر"
ب ـطــولــة ال ـف ـن ــان م ـي ـنــا م ـس ـعــود وإي ـه ــاب
فـهـمــي وم ـح ـمــد ع ـلــي رزق وم ـي ــرن ــا نــور
الدين ومحمود حجازي التصوير خالل
األيام القادمة بعد قطع شوط كبير خالل
ش ـهــر رمـ ـض ــان ال ـم ــاض ــي ،وهـ ــو م ــا دفــع
الفنانة هنا الــزاهــد لــاعـتــذار عــن العمل
النشغالها بأعمال رمضانية شاركت فيها
مـثــل مسلسل "ال ـن ـمــر" مــع الـفـنــان محمد
عادل إمام ونرمين الفقي ومحمد رياض،
ويـتـبـقــى لـطــاقــم الـفـيـلــم أي ــام قـلـيـلــة على
االنتهاء تماما منه ،إذ يتوقع نهايته مع
بداية الشهر القادم.
وتنهي الفنانة منى زكي والفنان محمد
ه ـن ـيــدي اس ـت ـعــداده ـمــا خ ــال األســاب ـيــع
القادمة لدخول تجربة سينمائية جديدة
يعدان لها حاليا بعد االتفاق عليها خالل
ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة حـيــث ي ـقــدمــان تجربة
كوميدية تعتمد على الجرافيك والمؤثرات
البصرية من إخراج إسالم خيري .ويسعى
هنيدي لعرضها خالل الفترة القادمة بعد
ع ــرض فيلمه ال ــذي انـتـهــى مــن تصويره
"اإلنــس والنمس" مع الفنانة منة شلبي
وتم تأجيله خالل الفترة الحالية.

عمر الشناوي
قـ ــال ال ـف ـن ــان الـ ـش ــاب ع ـم ــر الـ ـشـ ـن ــاوي إن شـخـصـيــة
الضابط عبدالله التي قدمها فــي مسلسل "االختيار
 "2ه ــي شـخـصـيــة حـقـيـقـيــة ل ـضــابــط م ــوج ــود بــالـفـعــل
على أرض الواقع لكن تم تغيير اسمه ألسباب أمنية
من بينها المحافظة على سالمته الشخصية فهو من
الشخصيات التي ال تزال على قيد الحياة.
وأكد الشناوي ،في تصريح لـ "الجريدة" ،أنه التقى
الـبـطــل الـحـقـيـقــي صــاحــب الـشـخـصـيــة قـبــل الـتـصــويــر
ً
وتناقش معه في كثير من التفاصيل مما ساعده كثيرا
قبل تصوير دوره ،موضحا أن الضابط الحقيقي تابع
مشاهده في العمل وأبدى إعجابه بالدور.
ولفت إلى أن طبيعة شخصية الضابط عبدالله لم
يكن بها تفاصيل بالجانب اإل نـســا نــي بحكم طبيعة
األحداث ودوره حيث ظهر وهو يقوم بالمشاركة في
ً
تنفيذ  4عمليات كبيرة ،مؤكدا أن من قام بترشيحه
للعمل هو المخرج بيتر ميمي ا لــذي تحدث معه عن
ا ل ــدور بالفعل هاتفيا قبل أن يطلع على السيناريو
ويتحمس لتقديمه فور معرفته بتفاصيله.
وأبـ ـ ـ ــدى الـ ـشـ ـن ــاوي سـ ـع ــادت ــه بـ ـ ـ ــردود الـ ـفـ ـع ــل عـلــى
ً
"االختيار  "2الذي يقدم أحداثا حقيقية ووقائع لم نكن
ً
ً
نعلم كثيرا مــن تفاصيلها ،مــؤ كــدا ضــرورة االهتمام
بهذه النوعية من االعمال خالل الفترة المقبلة.
وح ــول م ـشــاري ـعــه الـسـيـنـمــائـيــة ال ـج ــدي ــدة ،أك ــد أنــه
انتهى مــن فيلم "ا لـهـجــام" مــع أ حـمــد عبدالله محمود
ونهى عابدين ،لكن موعد عرضه لم يتحدد بعد بعدما
جــرى تــأ جـيــل عــر ضــه عــدة م ــرات بسبب أز م ــة جائحة
ً
كــورو نــا ،مـشـيــرا إ لــى أن الفيلم ينتمي لنوعية أ فــام
الغموض واألكشن.
وأك ــد أن ظ ــروف جــائـحــة كــورونــا تـسـبـبــت بـتــراجــع
االنتاجات السينمائية بشكل عــام ،الفتا إ لــى أ نــه في
الوقت الحالي لديه مشروع سينمائي جديد لكن لم
يتعاقد عليه بشكل رسمي ومن ثم ال يستطيع الحديث
عن تفاصيله.

توابل ةديرجلا
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ً
الصايغ 50 :فيلما تتنافس على جوائز
مهرجان الكويت للسينما الجديدة

ً
ً ً
 50فيلما محليا وعربيا تتنافس
على جوائز مهرجان الكويت
للسينما الجديدة في دورته
األولى المقرر انطالقها بعد
ٍغد.

أك ــد رئ ـيــس م ـهــرجــان الـكــويــت
للسينما الـجــديــدة رئـيــس قطاع
ال ـس ـي ـن ـمــا فـ ــي ن ـق ــاب ــة ال ـف ـنــان ـيــن
واإلعالميين عبدالعزيز الصايغ
أن  50ف ـي ـل ـمــا م ـح ـل ـيــا وع ــرب ـي ــا
ستتنافس على جوائز المهرجان،
ال ـ ــذي ت ـن ـظ ـمــه ن ـق ــاب ــة ال ـف ـنــان ـيــن
واإلعــامـيـيــن فــي دورت ــه األول ــى،
ويقام عبر األونــايــن من  25إلى
 27مايو الجاري.
وأش ــار الـصــايــغ إل ــى أن لجنة
االختيار ،برئاسة المخرج القدير
غافل فــاصــل ،وعضوية المخرج
حسن عبدال ،والناقد الفني فادي
عبدالله ،فرغت من مشاهدة جميع
األفــام المشاركة في المسابقات
ال ـ ـ ـثـ ـ ــاث لـ ـلـ ـمـ ـه ــرج ــان ،ورفـ ـع ــت
توصياتها فــي هــذا الجانب إلى
لجنة التحكيم برئاسة اإلعالمي
ال ـقــديــر ع ـلــي ال ــري ــس ،وعـضــويــة
ال ـ ـف ـ ـنـ ــان خـ ــالـ ــد أم ـ ـيـ ــن ورئ ـي ـس ــة
م ـه ــرج ــان ال ـك ــوي ــت الـسـيـنـمــائــي
ف ــاط ـم ــة ال ـح ـس ـي ـن ــان وال ـم ـخ ــرج
اإلذاعي سعود المسفر والمخرج
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائ ــي حـ ـم ــد ال ـ ـص ـ ــراف،
وستعلن ه ــذه اللجنة نتائجها
فــي الحفل الختامي على الهواء
مباشرة.
كـ ـم ــا عـ ـب ــر الـ ـص ــاي ــغ
ع ــن ت ـقــديــره وامـتـنــانــه

صفر يقدم دورة المشهد من خالل
المؤلف والمخرج والممثل
●

عبدالعزيز الصايغ

عماد العكاري

للفنان المتميز د .عماد العكاري
األستاذ في المعهد العالي للفنون
المسرحية ،الــذي تقدم من خالل
شركته لوكيشن لــإنـتــاج الفني
بمبادرة تحمل من خاللها المبالغ
النقدية لجوائز المهرجان وعبر
ال ـم ـســاب ـقــات الـ ـث ــاث ،م ـمــا شكل
دعـمــا وإس ـنــادا للمهرجان يمثل
تجربة رائــدة من القطاع الخاص
في الكويت.
وثمن أيضا دعم وزير اإلعالم
وال ـث ـقــافــة وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
ال ـش ـبــاب عـبــدالــرحـمــن الـمـطـيــري
«الذي كانه له أبعد األثر في تجربة
هذا الموعد المسرحي الذي نعول

عليه أن يحقق حالة مــن الحراك
السينمائي فــي الـكــويــت ونقابة
الفنانين واالعالميين ايضا».
م ــن ج ــان ـب ــه ،صـ ــرح ال ـف ـن ــان د.
عماد العكاري بأن دعمه المادي
للمهرجان ينطلق أوال من انتمائه
ل ـل ـحــرفــة ال ـف ـن ـيــة ،وت ــرس ـي ــخ دور
القطاع الخاص في إثراء صناعة
الفن السابع ،مؤكدا أن هذا الدعم
سـيـظــل م ـتــواصــا م ــن أج ــل دعــم
جيل الشباب الــذي يشكل رهانا
للمستقبل وغ ــد الـحــرفــة الفنية،
خـصــوصــا أن النسبة األك ـبــر من
المشاركين من جيل الشباب من
الجنسين.
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مسك وعنبر

بلقيس احتفلت بـ  10ماليين
مشاهدة ألغنية «ممكن»

فضة المعيلي

ي ـق ــدم ال ـم ـخ ــرج والـمـمـثــل
ع ـ ـبـ ــدا ل ـ ـعـ ــز يـ ــز ص ـ ـفـ ــر دورة
بـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوان «ال ـ ـ ـم ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــد م ــن
خ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــؤلـ ــف والـ ـمـ ـخ ــرج
وال ـ ـم ـ ـم ـ ـثـ ــل» ،ت ـت ـض ـم ــن ع ــدة
م ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاور ،وه ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـع ــري ــف
القصة ،القصة والشخصية،
ب ـن ــاء ع ــال ــم ال ـق ـص ــة ،ال ـحــدث
الرئيسي ،األحداث المحركة،
ن ـق ــاط ال ـت ـح ــول ،ل ـس ــان حــال
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ،الـ ـفـ ـع ــل األول
واألعراف.
وقـ ـ ــال صـ ـف ــر« :مـ ـن ــذ ف ـتــرة
وأنــا أعكف على دراس ــة علم
الكتابة والسيناريو للمسرح
واألفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام وال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــات،
وأ خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذت دورات ت ـخ ــص
الكتابة العالمية ،ومنها عند
األستاذ روبــرت ماكي ،الذي
درب مؤلفين ومخرجين في
هوليود».

عرض أفالم
وأض ــاف صـفــر« :اكتشفت
ب ـ ـعـ ــد ذلـ ـ ـ ــك أن الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
الـ ـكـ ـت ــاب ــات ت ـك ـت ــب ب ـطــري ـقــة

خالد المظفر وعبدالعزيز صفر
خاطئة على مستوى السيناريو
وال ـم ـســرح وال ــرواي ــة ،وأحـبـبــت
أن أن ـ ـقـ ــل تـ ـل ــك الـ ـتـ ـج ــرب ــة عـلــى
المستوى المحلي ،وأنها تعود
بالفائدة على المؤلف والمخرج
وال ـم ـم ـث ــل ،وك ـ ــل ت ـف ـص ـي ـلــة فــي
السيناريو لها معنى ومصطلح،
وه ـن ــاك ج ــوان ــب خــاط ـئــة تـقــال
ومعلومات وأسئلة خطأ».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى أن مـ ـ ـح ـ ــاور

ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة وض ـ ـعـ ــت بـ ـص ــورة
ج ـي ــدة ومـ ــدروسـ ــة مـخـتـلـفــة
عــن ال ــدورات السابقة ،حتى
يخرج المشارك بفائدة تطبق
فــي أع ـمــالــه الـفـنـيــة ،مضيفا
أن الـمـحــاضــرات سيتخللها
عرض أفــام عالمية وعربية
مختارة بعناية لالستعانة
بها في الشرح ،باإلضافة إلى
بعض التطبيقات العملية.

«الصحة» المصرية :ال صحة لوفاة الفنان
سمير غانم بـ «الفطر األسود»

سمير غانم إلى مثواه األخير

خبريات

ترددت أنباء مؤخرا على صفحات التواصل
االجـتـمــاعــي تفيد ب ــأن الـسـبــب الــرئـيـســي لــوفــاة
الفنان الكبير سمير غانم هو إصابته بالفطر
األس ــود ،الــذي انتشر مؤخرا في الهند ،خاصة
بـعــدمــا أعـلــن شقيق الـفـنــان أن شقيقه ك ــان قد
تخطى كورونا ،وأصيب بفشل كلوي حاد ،كاشفا
عن إصابته بمرض "الفطر األسود" في عينيه.
وت ـفــاع ـلــت ب ـعــض ال ـج ـه ــات ،وم ـن ـهــا الـمــركــز
المصري للحق في الدواء ،الذي طالب على لسان
مــديــره التنفيذي محمود ف ــؤاد وزارة الصحة
بضرورة التوضيح وإصدار بيان يوضح حقيقة
األم ــر ال ــذي وصـفــه بــالـمــرعــب ،فــي ح ــال وصــول
الساللة الهندية إلى مصر.

وبالرجوع إلى وزارة الصحة رفض الدكتور
محمد عبدالفتاح ،رئيس اإلدارة المركزية لشؤون
الطب الوقائي بالوزارة ،الحديث بشكل مفصل
عن وفاة الراحل سمير غانم ،معتبرها نوعا من
الخصوصية ال ينبغي الـخــوض فيه احتراما
لمشاعر أسرته ومحبيه ،وأيضا احتراما لقدسية
وحرمة الموت.
وأك ــد عبدالفتاح ،فــي تـصــريـحــات ،أن وزارة
الـصـحــة لــم تسجل حـتــى اآلن أي حــالــة إصــابــة
بــالـفـطــر األس ـ ــود ف ــي م ـصــر بــالـنـسـبــة لمرضى
كورونا ،وال صحة لما يتم تداوله بشأن انتشار
ساللة هذا الفطر في مصر بين مصابي كورونا،
مضيفا أن ه ــذا الـفـطــر ضـعـيــف ول ـيــس مميتا

أو قاتال ،ويوجد في التربة واألسـمــدة والمواد
العضوية المتحللة ،وال يصل لالنسان إال من
خالل مرطبات األكسجين والبيئة غير النظيفة،
كما أنه ال يسبب أي مضاعفات ألصحاب المناعة
العادية ،لكنه يؤثر فقط في األفــراد أو المرضى
من أصحاب المناعة الضعيفة.
معد أو
وأشار إلى أنه في حال ظهور أي مرض ٍ
ساللة جديدة لفيروس كورونا سيتم الكشف عن
اإلصابات وخطط العالج والتعامل معها ،مشددا
على امـتــاك مصر نـظــام تــرصــد قــويــا لألوبئة،
ويختص بتتبع كل األمراض الوبائية ومعدالت
ان ـت ـش ــاره ــا م ــن ع ــدم ــه ،ويـ ـق ــدم ح ـل ــوال ســريـعــة
لمواجهة الوباء ،ويطلع على جديد العلم عالميا.

احتفلت الفنانة بلقيس
بتحقيقها النجاح إلى
جانب الفنان العراقي سيف
نبيل ،وبلوغ نسبة مشاهدة
أغنيتهما «ممكن»  10ماليين
مشاهدة على «يوتيوب».
ونشرت بلقيس صورة مع
ّ
سيف نبيل ،وعلقت عليها:
«لقد حققناها ،الـ  10ماليين».
وسبق أن احتفلت بلقيس
بعيد ميالد ابنها تركي
في حفل خاص نشرت
خالله فيديوهات من أجواء
االحتفال ،وأثارت ضجة من
خالله.

علي الحجار وزوجته
مصابان بـ «كورونا»

أعلن المطرب علي الحجار
إصابته وزوجته بفيروس
كورونا ،حيث نشر صورة
تجمعهما عبر حسابه
الشخصي بـ«فيسبوك»،
وكتب« :زارنا الضيف الثقيل
أنا وزوجتي الحبيبة ،الحمد
لله على كل شيء ،دعواتكم
بالشفاء».
وكان الحجار احتفل أخيرا
بعيد ميالده ،الذي وافق 4
أبريل ،وسط أجواء عائلية،
حيث شارك متابعيه
وجمهوره بصور من
االحتفال الذي توسط فيه
أوالده بمنزله ،وكتب« :أنا
وأوالدي في عيد ميالد
عائلي».

ةديرجلا
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دوليات

مصر تقترح مفاوضات غير مباشرة بين «حماس» وإسرائيل

إعادة إعمار القطاع قد تواجه عراقيل ...وتوتر عشية انتهاء حظر اليهود من دخول الحرم القدسي

سلة أخبار
مهاجم الحرم المكي
يدعي أنه المهدي

كشفت التحقيقات األولية
لشرطة منطقة مكة املكرمة ،أن
الشخص الذي حاول الصعود
إلى منبر الحرم املكي ،خالل
خطبة الجمعة ،ادعى أنه املهدي
املنتظر .وذكرت تقارير سعودية،
أمس ،أنه «خالل التحقيقات
األولية بشرطة العاصمة
املقدسة ،تبني أن الجاني الذي
حاول الصعود إلى منبر الحرم
مواطن أربعيني ،وتم ضبطه
أثناء هجومه ومحاولته
الصعود إلى املنبر وهو يحمل
عصا» .وتم إشعار النيابة العامة
باإلجراءات والتحقيقات األولية
التي تم اتخاذها تجاه املتهم،
وإجراء املسح األمني عليه للتأكد
والتثبت من أوضاعه الصحية.

دمشق تدين تصريحات
باريس بشأن االنتخابات
تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن أمس (أي بي ايه)

القاهرة -حسن حافظ

بدأت الحياة تعود بشكل
تدريجي إلى قطاع غزة ،بعد
ً
 11يوما من الحرب المتواصلة،
بينما واصلت مصر مساعيها
لتثبيت وقف إطالق النار
وتحويله إلى هدنة طويلة
األمد ،وفق خطة من ثالث
مراحل تقترح إجراء مفاوضات
غير مباشرة بين «حماس»
وإسرائيل.

لـل ـيــوم ال ـثــانــي ع ـلــى ال ـتــوالــي،
اس ـت ـمــر وق ــف إطـ ــاق ال ـن ــار بين
إسرائيل والفصائل الفلسطينية
فــي غــزة بقيادة حركة "حـمــاس"،
وان ـت ـه ــز سـ ـك ــان ال ـق ـط ــاع فــرصــة
ت ــوق ــف ال ـق ـصــف وع ـ ــودة الـحـيــاة
ً
تدريجيا للخروج وتفقد األضرار
والبحث عن ناجين تحت أنقاض
م ـن ــازل وم ـب ــان ُس ـ ّـوي ــت بأكملها
ً
بـ ـ ـ ـ ــاألرض خ ـ ـ ــال  11ي ـ ــوم ـ ــا مــن
الغارات والقصف المتبادل.
وفي حين أعلن كل من الطرفين
انتصاره وتحقيق أهدافه من رابع
حرب بينهما منذ  ،2008واصلت
مصر ،التي توسطت لوقف القتال
بدعم من الواليات المتحدة ،أمس،
مساعيها لتثبيت الهدنة وإعادة
إعمار قطاع غزة.
ومــع دخــول وقــف إطــاق النار
حـ ـي ــز ال ـت ـن ـف ـي ــذ وتـ ـمـ ـك ــن ق ــواف ــل

ً
مواجهة الـ  11يوما باألرقام

ً
ّأدت المواجهة التي استمرت  11يوما بين إسرائيل وحركة
"حماس" في قطاع غزة إلى خسائر مادية وبشرية .وفيما يلي
بعض األرقام المعلنة حول هذه الخسائر:

ً ُ
ً
•  243فلسطينيا بينهم  66طفال قتلوا في قصف إسرائيل.
ً
•  1900فلسطيني بينهم  560طفال أصيبوا.
•  91ألف فلسطيني اضطروا للفرار من منازلهم.
•  205منشآت سكنية أو منازل ُد ِّمرت بشكل كامل في غزة.
ُ
• عشرات الماليين من الدوالرات ق ِّدرت الخسائر المادية.
ً
•  12إسرائيليا بينهم طفل وفتاة عربية إسرائيلية و 3أجانب
ُ
ق ِتلوا من الجانب اإلسرائيلي.
ً
•  357شخصا أصيبوا جراء إطالق الصواريخ الفلسطينية.
ُ
طلقت من غزة باتجاه إسرائيل.
•  4300صاروخ أ ِ
•  2.14مليار دوالر تقديرات أولية لخسائر إسرائيل االقتصادية.

المساعدات اإلنسانية من دخول
غــزة ،وصــل وف ــدان مصريان إلى
إسرائيل واألراضــي الفلسطينية
"لـ ـم ــراقـ ـب ــة" اح ـ ـتـ ــرام ال ـه ــدن ــة مــن
الطرفين.
وت ـ ـل ـ ـقـ ــى وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
ً
الـمـصــري ســامــح شـكــري اتـصــاال
م ــن ن ـظ ـي ــره اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي غــابــي
أشـ ـ ـكـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــازي ت ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــا خ ــال ــه
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـك ـف ـي ـل ــة بـتـسـهـيــل
عملية إع ــادة إعـمــار غ ــزة ،بينما
زار وفـ ــد أم ـن ــي م ـص ــري الـضـفــة
لـلـقــاء مـســؤولــي الـسـلـطــة وبحث
متطلبات وش ــروط تثبيت وقف
اطالق النار.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر مـ ـص ــري ــة
مطلعة ،لـ "الجريدة" ،إن القاهرة
ت ـبــذل ق ـصــارى جـهــدهــا مــن أجــل
تـثـبـيــت وق ــف إط ـ ــاق ال ـن ــار بين
الجانبين فــي المرحلة الحالية،
وم ـ ــن ث ـم ــة الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى هــدنــة
طويلة كنقطة ثانية ،وأن الوفد
ال ـم ـصــري يـسـتـطـلــع اآلراء حــول
إجراء مشاورات غير مباشرة بين
الفلسطينيين واإلسرائيليين في
مصر ،بهدف تثبيت الهدنة.
وتابعت المصادر" :إذا نجحت
ال ـق ــاه ــرة ف ــي الـنـقـطـتـيــن األولـ ــى
والثانية ،سيتم البدء في النقطة
الـثــالـثــة المتعلقة ب ـبــدء اإلع ـمــار
ال ــذي سـتـشــارك فيه مصر بقوة،
بالتعاون مع المنظمات الدولية
والـ ـفـ ـص ــائ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،فــي
إطــار الدعم المصري المتواصل
ل ــأشـ ـق ــاء ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن ،وأن
الـ ـق ــاه ــرة ع ـل ــى أت ـ ــم االسـ ـتـ ـع ــداد
ل ـت ـق ــدي ــم مـ ــا ت ـم ـل ـكــه مـ ــن قـ ـ ــدرات
وإمـكــانــات للمساهمة فــي إعــادة
اإلعمار".
وسـ ـ ـب ـ ــق أن أعـ ـ ـل ـ ــن ال ــرئـ ـي ــس

عبدالفتاح السيسي تقديم 500
مليون دوالر للمساهمة في إعادة
اإلعمار في قطاع غزة ،بالتوازي
مع تواصل المساعدات المصرية
لـقـطــاع غ ــزة ،إذ أع ـلــن الـمـتـحــدث
بــاســم الــرئــاســة الـمـصــريــة ،بسام
راضي ،عن تقديم القاهرة "أضخم
قافلة مساعدات للقطاع" ،أمــس،
وت ـ ـضـ ــم  130ش ــاحـ ـن ــة ع ـم ــاق ــة
محملة بـ  2500طن مواد غذائية
وأدوي ــة وألـبــان أطـفــال ،ومالبس
ومفروشات ،وأجهزة كهربائية،
وغيرها من المواد المتنوعة.

مساع أميركية
ٍ
وبـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع ال ـت ـح ــرك ــات
المصرية ،يبدأ وزيــر الخارجية
األميركي أنتوني بلينكن زيــارة
إل ـ ــى ال ـم ـن ـط ـقــة ي ــوم ــي األرب ـ ـعـ ــاء
والـ ـخـ ـمـ ـي ــس تـ ـشـ ـم ــل إس ــرائـ ـي ــل
والضفة الغربية ومـصــر وكذلك
األردن ،وذل ـ ـ ــك ض ـم ــن ال ـج ـه ــود
الرامية لترسيخ الهدنة ومناقشة
ج ـه ــود اإلع ـ ـمـ ــار ،بـحـســب وزارة
الخارجية ووكالة رويترز.
وف ـي ـمــا بـ ــات م ــوض ــوع إعـ ــادة
ً
إع ـمــار غ ــزة م ـح ــورا فــي الـجـهــود
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة إلدارتـ ـ ـ ـ ــه ،تـعـهــد
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن
بـتـحـقـيــق ه ــذه ال ـم ـه ـمــة بــالـعـمــل
مــع رئـيــس الفلسطينية محمود
ع ـب ــاس ،الـ ــذي ال يـمـلــك أي نـفــوذ
على القطاع ،واالمم المتحدة ،مما
سيخلق تعقيدات لناحية كيفية
ال ـت ـع ــاون م ــع ال ـحــاك ـمــة الـفـعـلـيــة
(حــركــة ح ـمــاس) ،الـتــي تعتبرها
واش ـن ـطــن وإس ــرائ ـي ــل واالت ـح ــاد
األوروبي منظمة إرهابية.
وقـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــدن ،فـ ـ ــي م ــؤت ـم ــر

صـ ـح ــاف ــي مـ ـشـ ـت ــرك م ـ ــع ن ـظ ـيــره
الكوري الجنوبي مون جاي ،أمس
األول ،إنه يعتزم تأمين مساعدة
مالية "كبيرة" بالتعاون مع األسرة
الدولية "إلعــادة إعمار غزة" ،لكن
"مــن دون إعطاء حماس الفرصة
إلعادة بناء ترسانتها المسلحة".
وف ـ ـ ــي إط ـ ـ ــار الـ ـع ــراقـ ـي ــل أم ـ ــام
مهمة إع ــادة اإلع ـمــار ،ربــط وزيــر
ال ــدف ــاع بـيـنــي غــان ـتــس الـسـمــاح
ب ـهــذه الـعـمـلـيــة ب ـض ــرورة معرفة
مـصـيــر ج ـن ــوده ال ـم ـف ـقــوديــن في
ً
القطاع ،مؤكدا أن قــادة "حماس"
و"الـجـهــاد اإلســامــي" ليسوا في
ً
مأمن ،وال يستبعد بتاتا احتالل
غزة والتواجد فيه لبضع سنوات
إلسقاط حكمهم.
فــي الـمـقــابــل ،رب ــط مـســؤولــون
أوروب ـ ـيـ ــون ام ـكــان ـيــة ال ـت ـفــاوض
بشكل غير مباشر مــع "حـمــاس"
بـ ــالـ ـمـ ـصـ ــالـ ـحـ ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة
الداخلية ،بينما لم يتضح مصير
اال ن ـت ـخــا بــات الفلسطينية ا لـتــي
أجلت.
وف ـي ـم ــا ب ـ ــدا ان ح ــرك ــة "ف ـت ــح"
ت ـحــاول اب ـقــاء الــزخــم فــي الضفة
الـ ـ ـغ ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة ،ح ـ ـي ـ ــث تـ ــواص ـ ـلـ ــت
الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات والـ ـم ــواجـ ـه ــات مــع
الـقــوات االسرائيلية ،فــي مسعى
لعدم السماح لـ "حماس" بتحويل
احداث غزة الى اكتساح سياسي
داخلي للحركة اإلسالمية ،هاجم
م ـص ـل ــون ف ــي ال ـم ـس ـج ــد الـقـبـلــي
بــالـحــرم الـقــدســي الـشـيــخ محمد
ح ـس ـيــن م ـف ـتــي الـ ـق ــدس وال ــدي ــار
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،أم ــس االول ،بعد
إشـ ــادتـ ــه ب ــال ــرئ ـي ــس عـ ـب ــاس فــي
خطبة الجمعة ،معترضين على
ان "الـ ـخـ ـطـ ـب ــة لـ ــم ت ـش ـم ــل تـحـيــة
للمقاومة" .وأظهرت لقطات فيديو

هتافات المصلين داخل المسجد
ضد عباس والسلطة الفلسطينية،
وقيامهم بــإنــزال الشيخ من على
منبر المسجد بالقوة ،في خطوة
تظهر حجم التوتر الفلسطيني-
الفلسطيني.
وفي مؤتمره بالبيت األبيض،
قال الرئيس األميركي" :ال تغيير
ً
في التزامي أمن إسرائيل إطالقا،
ّنقطة عـلــى الـسـطــر ،التغيير هو
ّ
أنـ ـن ــا م ــا زل ـن ــا ب ـحــاجــة إلـ ــى حــل
ّ
الــدولـتـيــن وه ــو ال ـحــل الــوح ـيــد"،
ً
م ـ ـشـ ــددا ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه عـلــى
أنــه "لــن يـكــون هـنــاك ســام مــا لم
تعترف المنطقة بشكل ال لبس
ف ـي ــه ب ــإس ــرائـ ـي ــل دول ـ ـ ــة ي ـه ــودي ــة
مستقلة".
ورأى بايدن أن الهدنة "فرصة
حـقـيـقـيــة" ل ـل ـت ـقـ ّـدم ن ـحــو تحقيق
السالم في ّالشرق األوسط .وصرح
بــايــدن بــأنــه طـلــب مــن السلطات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ال ـع ـمــل ع ـلــى وقــف
الـصــدامــات بين الـعــرب واليهود
ً
في القدس ،معتبرا أنها "من ِفعل
ّ
متطرفين من الجانبين".

انتصار مزدوج
ومـ ـن ــذ إع ـ ـ ــان الـ ـه ــدن ــة م ـســاء
الخميس ،أعلن كــل مــن الطرفين
"انتصاره" .ووجه رئيس الوزراء
ب ـن ـيــام ـيــن ن ـت ـن ـيــاهــو ك ـل ـمــة إل ــى
اإلسرائيليين نقلها التلفزيون،
وقـ ـ ـ ــال إن ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـع ـس ـكــريــة
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة أضـ ـ ـ ـ ــرت ب ـ ـقـ ــدرة
"حماس" على إطــاق الصواريخ
عـلـيـهــم ،لـكــن مــراقـبـيــن ووســائــل
إعــام عبرية شككت بهذا الزعم،
معتبرة ان هناك مبالغة في مدى
الضرر الذي تعرض له المخزون

الصاروخي الحمساوي.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ت ـح ــدث رئ ـيــس
المكتب السياسي لحركة حماس
إسماعيل هنية عن "انتصار إلهي
وتاريخي" .وفي اتصال مع قائد
ال ـح ــرس الـ ـث ــوري الـ ـل ــواء حسين
س ــام ــي ،ع ـب ــر ه ـن ـيــة ع ــن ش ـكــره
إليــران ودعمها الفصائل بالمال
والسالح.

تعبئة بالضفة
وفـ ـ ــي حـ ـي ــن س ـك ـت ــت أصـ ـ ــوات
الـقـنــابــل وال ـم ــداف ــع وال ـصــواريــخ
فــي غــزة ،عبأت إسرائيل المئات
مــن الـشــرطـيـيــن وعـنــاصــر حــرس
ال ـح ــدود ،مــع تـجــدد الـمــواجـهــات
في القدس الشرقية المحتلة مع
الـمـحـتـجـيــن الـفـلـسـطـيـنـيـيــن في
ب ــاح ــة ال ـم ـس ـجــد األقـ ـص ــى وح ــي
الـ ـشـ ـي ــخ جـ ـ ـ ــراح وب ـ ـل ـ ــدات ومـ ــدن
الضفة.
وان ــدل ـع ــت ص ــدام ــات ج ــدي ــدة،
أ مـ ـ ـ ــس األول ،ب ـ ـيـ ــن ا ل ـم ـص ـل ـي ــن
والـ ـش ــرط ــة فـ ــي ب ــاح ــة ال ـم ـس ـجــد
األقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــى ،واع ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــت الـ ـ ـق ـ ــوات
ً
اال ســرا ئـيـلـيــة  67فلسطينيا في
القدس والضفة الغربية ،في حين
تتوجه األنظار اليوم إلى انتهاء
الحظر اإلسرائيلي لدخول اليهود
الى منطقة الحرم القدسي.
وفي مؤشر إلى مواجهة مقبلة،
أ عـلــن مستوطنون نيتهم تنفيذ
اق ـت ـحــام كـبـيــر ل ـبــاحــات األقـصــى
اليوم استجابة لدعوة وجهتها
ج ـمــاعــات "هـيـكــل س ـل ـي ـمــان" ،في
حـيــن دع ــا نـشـطــاء فلسطينيون
أمس إلى االحتشاد والرباط في
المسجد األقصى المبارك للدفاع
عنه وإفشال أي استفزاز.

السيسي الرابح األكبر من تهدئة غزة
بالنسبة للعديد مــن المحللين والدبلوماسيين ،كــان الرابح
الوحيد الواضح في القتال األخير بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
هو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ،وفق صحيفة واشنطن
بوست.
ونقلت الصحيفة األميركية عن أستاذ العلوم السياسية بجامعة
القاهرة ،مصطفى كامل السيد ،قوله" :في مواجهة تصريحات حول
تراجع أهمية مصر في سياسات الشرق األوســط ،أظهر الرئيس
السيسي أن دوره ودور مصر مهمان" .وأضاف" :لقد أظهر للواليات
المتحدة أنه َّ
فعال في مشهد الشرق األوسط".
ورغم تصريحات بايدن ،التي اعتبرت ضاغطة على السيسي

وعدم اتصاله بنظيره المصري طوال األشهر األربعة األولى من
رئاسته ،وجد الرئيس األميركي نفسه ،الخميس ،مضطرا لالتصال
بالسيسي ،بعد إعــان وقــف إطــاق النار ،والتعبير عن "امتنانه
الصادق" للعب "مثل هذا الدور الحاسم في هذه الدبلوماسية".
وعـ َّـبــر السيسي فــي سلسلة تـغــريــدات ،الـجـمـعــة ،عــن سعادته
باتصال بايدن ،وشكره على دوره "في إنجاح مبادرة وقف إطالق
النار المصرية" .وكتب على "تويتر"" :هذا يؤكد عمق وقوة العالقات
ً
االستراتيجية بين مصر والواليات المتحدة" ،مؤكدا أنه يأمل في
مزيد من التعاون.
وكتب محمد المنشاوي ،كاتب العمود في صحيفة الشروق

نيوز المصرية ،على "تويتر"" :أعتقد أن الفائز الحقيقي الوحيد
فــي هــذه الـجــولــة مــن الـصــراع كــانــت مصر ورئيسها ،ال ــذي تلقى
مكالمة طال انتظارها".
ً
إقليميا ،عززت الوساطة الناجحة مكانة مصر ،بعد أن حاولت
بعض الدول الخليجية وتركيا وحتى روسيا لعب هذا الدور ،وفقا
للصحيفة األميركية.
ً
وفي الداخل ،منحت التهدئة السيسي انتصارا على معارضيه،
واستخدم الموالون له وسائل التواصل االجتماعي لإلشادة به،
لقيادته ودفاعه عن قضية الشعب الفلسطيني.

ً
قوات مصرية تصل إلى السودان استعدادا لـ «حماة النيل»

إثيوبيا تعتبر المناورات محاولة لتخويفها وتحشد على حدودها الشمالية
●

القاهرة  -حسن حافظ

قبل شهر واحد من بدء إثيوبيا الملء الثاني
لـبـحـيــرة س ــد ال ـن ـه ـضــة ،م ــع أو م ــن دون ات ـفــاق
ّ
تتمسك حـكــومــة ابــي
مــع دول ـتــي الـمـصــب ،كـمــا
أحمد في أديس ابابا ،وصلت قوات وتجهيزات
ً
عسكرية مصرية إلى السودان ،استعدادا لبدء
التدريب العسكري المشترك "حماة النيل" ،الذي
يعد من أكبر التدريبات المشتركة بين البلدين
في اآلونة األخيرة.
وأعلنت الـقــوات المسلحة السودانية ،أمس
األول ،انتهاء االستعدادات النطالق المناورات
األربعاء المقبل ،والتي ستستمر  6أيام.

ع ـن ــوان ال ـم ـن ــاورة الـمـشـتــركــة "ح ـم ــاة الـنـيــل"
حـمــل رســالــة واض ـحــة مــن الـجــانـبـيــن المصري
وال ـس ــودان ــي ،إذ يــأتــي ف ــي وق ــت يـتـحــدث كـبــار
المسؤولين اإلثيوبيين عن نهر النيل باعتباره
"بحيرة إثيوبية".
ً
في المقابل ،تناقل اإلعــام اإلثيوبي أخبارا
ع ــن وص ــول "ع ــدد كـبـيــر م ــن ال ـق ــوات الـمـصــريــة
الى السودان إلى جانب أرتال كبيرة من القوات
ً
البرية والمركبات التي وصلت بـحــرا" .ونقلت
مواقع وصفحات إثيوبية عن مصادر حكومية
قولها إن "أديــس ابابا تواجه محاولة تخويف
مصرية -ســودانـيــة مــن خــال هــذه الـمـنــاورات"،
ّ
مجددة تمسكها بالملء الثاني.

من جهته ،قــال وزيــر الــري المصري السابق
محمد نصر عــام ،لـ "الـجــريــدة" ،إن "المناورات
العسكرية المصرية -السودانية رسالة بأنه إذا
لم يكن هناك اتفاق شامل قبل الملء فسيكون
هذا بمثابة إعالن حرب".
إل ــى ذل ــك ،وب ـعــد تـعـ ّـرضــه الن ـت ـقــادات بسبب
ً
تصريحاته عــن عــدم تــأثــر ب ــاده سلبا بالملء
الثاني ،جـ ّـدد وزيــر الخارجية المصري سامح
شكري ،أمس األول ،تأكيده أن مصر "لن تتهاون
في المحافظة والدفاع عن حصتها المائية ،ولن
تقبل بأي أضرار تقع عليها في هذا الشأن ،لكن
نربط هذا بالضرر الذي يقع علينا".
من ناحية أخــرى ،كشفت مصادر محلية في

والية القضارف شرق السودان ،أمس ،عن وجود
حـشــود كـبـيــرة لـلـقــوات اإلثـيــوبـيــة ت ـقـ ّـدر بنحو
 4آالف جـنــدي مسلحين بآليات حربية ثقيلة
وخفيفة ،في مواقع عدة على الشريط الحدودي
الشمالي الذي تقع ضمنه مناطق متنازع عليها
بين البلدين.
وأكدت المصادر أن الحشود اإلثيوبية تتمركز
في منطقتي الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى
الحدوديتين.
وأضافت أن الحشود اإلثيوبية تحركت من
داخل العمق اإلثيوبي صوب مواقع قامت القوات
السودانية باستردادها خالل األيام الماضية.
وحـســب الـمـصــادر المحلية ،فــإن التحركات

ّ
العسكرية اإلثيوبية على الحدود المتوترة بين
ا لـبـلــد يــن تستهدف تــأ مـيــن عمليات التحضير
ل ـل ـم ــوس ــم ال ـ ــزراع ـ ــي ل ـل ـم ــزارع ـي ــن اإلث ـيــوب ـي ـيــن
بالمناطق الحدودية التي لم يستردها الجيش
السوداني.
وبعد عملية عسكرية في نوفمبر الماضي،
أعلن السودان أنه استعاد معظم األراضي التي
كانت تسيطر عليها ميليشيات إثيوبية ،مؤكدا
أنه نشر قواته في المناطق التي استعادها.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــدى أشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر ،ت ـ ـ ــراش ـ ـ ــق ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان
بالتصريحات ،وأكد كل منهما تبعية المناطق
الحدودية المتنازع عليها له ،بيد أنهما استبعدا
الدخول في حرب.

صرحت وزارة الخارجية
السورية ،أمس ،بأن دمشق «تدين
بشدة» تصريحات املتحدث
باسم الخارجية الفرنسية ،بشأن
االنتخابات الرئاسية السورية
املقبلة .ونقلت الوكالة العربية
السورية لألنباء (سانا) ،عن
مصدر بالخارجية السورية
قوله ،إن «املقاربات الخاطئة
للحكومة الفرنسية في سورية
لن تستطيع إعاقة عملية توطيد
االستقرار» .وأضاف املصدر أن
«االنتخابات شأن سيادي سوري
بامتياز ،ال يحق ألي طرف
خارجي التدخل به ،والسوريون
وحدهم أصحاب القول الفصل
فيه» .وكانت الخارجية الفرنسية
قالت ،أمس األول ،إن االنتخابات
الرئاسية السورية «باطلة» ،ولن
تخرج البالد من األزمة.

رئيس الحكومة التونسية
يزور طرابلس

قام رئيس الوزراء التونسي،
هشام املشيشي ،أمس ،بزيارة
للعاصمة الليبية طرابلس ،على
رأس ثالثة وفود رئيسية وعدد
من رجال األعمال التونسيني.
واستقبل رئيس الوزراء الليبي
عبدالحميد الدبيبة املشيشي.
وتتمحور زيارة املشيشي حول
ثالثة أمور رئيسية ،أولها لقاء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية،
وتدشني الخط الجوي بني
ليبيا وتونس ،وزيارة املعرض
التونسي الليبي في طرابلس.
ومنذ أشهر ،تشهد ليبيا انفراجا
سياسيا ،ففي  16مارس املاضي،
تسلمت سلطة موحدة منتخبة،
تضم حكومة ومجلسا رئاسيا،
مهامها لقيادة البالد إلى
انتخابات برملانية ورئاسية في
 24ديسمبر املقبل.

تفاؤل حذر لكسر
الجمود بالصومال

أعرب رئيس الوزراء الصومالي،
محمد حسني روبلي ،عن تفاؤله
بالدورة الجديدة من املحادثات
التي بدأت في مقديشو ،الخميس
املاضي ،للمساعدة في كسر
الجمود السياسي الحالي حول
إجراء االنتخابات املؤجلة.
وقال روبلي قبل اجتماع بني
الحكومة والقادة الخمسة
بالواليات الفدرالية« :إننا
مستعدون تماما لعقد مؤتمر
استشاري وطني حول
االنتخابات ،فأنا أشعر بالتفاؤل
بأنه سيبدأ بسالسة ،وينتهي
بالشكل املرضي حتى ينتقل
الصومال إلى انتخابات شفافة
وحرة وعادلة».
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ّ
خالفة الكاظمي
على
ر
مبك
وسباق
اغتياالت...
العراق:
ً

• أبو رغيف بمرمى «العصائب» بعد اشتباكات البصرة • ماكينزي يزور سورية سرا لترتيب تصفية «الهول»

أطفال عراقيون خالل درس قرآني في ملجا العامرية أمس األول (رويترز)

شهد العراق سلسلة
اغتياالت جديدة طالت زعماء
سياسيين وقبليين ونشطاء،
في حين طفت انقسامات
وتباين حول خالفة رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي
قبيل االنتخابات المبكرة.

ق ـبــل ن ـحــو  5أش ـه ــر م ــن إج ــراء
االن ـت ـخــابــات التشريعية ووســط
تـ ـن ــام ــي لـ ـلـ ـخ ــاف ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
والحزبية ،ضربت موجة اغتياالت
جــديــدة الساحة العراقية وطالت
زعماء سياسيين وقبليين ونشطاء.
وأفـ ــادت تـقــاريــر ،أم ــس ،بــإقــدام
مسلحين مجهولين على قتل هاشم
المشهداني ،أحد أعضاء "تحالف
ال ـع ــزم" االنـتـخــابــي فــي العاصمة
بغداد.
ّ
ورأى رئيس التحالف السني،
خ ـم ـي ــس الـ ـخـ ـ ّنـ ـج ــر ،أن اغ ـت ـي ــال
المشهداني يمثل "رسالة خطيرة
تؤشر إلى ضرورة حماية العملية
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة وأص ـ ـحـ ــاب الـفـكــر
والنشاط الجماهيري من السالح
المنفلت والمجاميع اإلرهابية".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـخـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــر ،الـ ـ ـ ــذي
أس ــس الـتـحــالــف م ــن ع ــدة أح ــزاب
بالمحافظات الـتــي تــم تحريرها
من قبضة تنظيم داعــش" :ننتظر
القصاص العادل من القتلة ّ
وممن
دفعهم".
في غضون ذلك ،ذكرت منصات
أن مسلحين من التنظيم المتشدد
ّ
تمكنوا من قتل مجيد المسرهد،
أحد شيوخ العشائر في محافظة
صالح الدين شمالي البالد.
وأم ــس األول ،اغـتــال مسلحون
م ـج ـه ــول ــون ،ال ـن ــاش ــط ف ــي مـجــال

اإلغ ـ ــاث ـ ــة ،رئـ ـي ــس ت ـج ـ ّـم ــع ش ـبــاب
الطارمية هشام الحجازي ،في أحد
ش ــوارع المدينة الــواقـعــة شمالي
بغداد.

رأس أبو رغيف
وتزامنت الموجة الجديدة من
االغتياالت مع تزايد حــدة التوتر
بين الفصائل العراقية المسلحة،
ال ـم ــرت ـبـ ـط ــة بـ ـ ــإيـ ـ ــران وال ـم ـت ـه ـم ــة
بــالـتــورط فــي اسـتـهــداف النشطاء
والمعارضين لها ،والقوات األمنية
التابعة لحكومة مصطفى الكاظمي.
وقبل نحو  10أيام ،اشتعل ليل
مـحــافـظــة الـبـصــرة ج ـنــوب الـبــاد
بالرصاص ،على خلفية اشتباكات
بـيــن مـجــامـيــع مسلحة قـيــل إنها
تابعة لـ "عصائب أهل الحق" ،وقوة
من "خلية الصقور" االستخبارية،
التي يديرها وكيل وزارة الداخلية،
أحمد أبو رغيف.
ويـ ـب ــدو إن إدارة أبـ ــو رغـيــف
المباشرة للخلية جعلته ،من جديد،
ت ـحــت س ـه ــام الـمـيـلـيـشـيــات الـتــي
يطالب ن ــواب عنها فــي البرلمان
بإقالته بتهمة التآمر ونقل ضباط
من الخلية إلى خارجها.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر أم ـ ـن ـ ـيـ ــة إن
االشتباكات اندلعت بعد محاولة
ق ــوة مــن ج ـهــاز مكافحة اإلره ــاب
اعـتـقــال مـســؤول فــي "الـعـصــائــب"،

ال ـش ــدي ــدة ال ـص ـلــة بـ ــإيـ ــران ،اسـمــه
صباح الوافي.
وبحسب مصدرين أمنيين من
الـبـصــرة ،ف ــإن "ال ــواف ــي لــم يعتقل،
وكذلك لم يجر اعتقال مسؤولين
آخرين منهم شخص اسمه عمار".
وقال أحد المصدرين ،وهو من
مديرية استخبارات المحافظة ،إن
"الوافي انتقل إلى مكان مجهول"،
فيما قال المصدر الثاني وهو من
فــوج مكافحة اإلره ــاب إن "الوافي
مطلوب بتهم قتل".
وفي حين لم يعتقل الوافي ،أفد
مصدر في جهاز "مكافحة اإلرهاب"
بأن ابنه أصيب في عملية االعتقال
بجروح طفيفة.
ورغ ـ ــم أن ال ـم ـص ــادر ت ـق ــول إن
جهاز "مكافحة اإلرهاب" هو من قام
بالعملية ،فإن مسلحي "العصائب"
ه ــاج ـم ــوا م ـق ــر "خ ـل ـي ــة ال ـص ـق ــور"
بـمـجـمــع ال ـق ـ ّصــور الــرئــاس ـيــة في
المحافظة "ظنا منهم أن الخلية هي
التي نفذت محاولة االعتقال" وفق
قائد عمليات البصرة الذي أقيل إثر
العملية ،أكرم صدام ،والذي قال قبل
إقالته إن "القيادات األمنية تدخلت
ّ
وتم حل القضية".
ويبدو أن جهود أبو رغيف ،الذي
يوصف بأنه "أقوى أذرع الكاظمي
الضاربة" بمواجهة الفساد ،جلبت
ل ــه عـ ــداء الـمـيـلـيـشـيــات .واعتقلت

"خلية الصقور" ،التي يشرف عليها
ً
أبـ ــو رغ ـي ــف شـخـصـيــا ،عـ ـ ــددا من
المتهمين بالقتل والسلب بالبصرة
في أبريل الماضي ،منهم أعضاء
ما ُعرف بـ "خلية الموت" المتهمة
بقتل ناشطين وناشطات ،والتي
يعتقد أنها تابعة لكتائب "حزب
الله العراق".

خالفة الكاظمي

ً
ويأتي ذلــك في وقــت بــدأ مبكرا
إعـ ــان أس ـم ــاء مــرشـحــي األحـ ــزاب
السياسية إل ــى رئــاســة الحكومة
المقبلة ،في وقت يقول خبراء في
الشأن السياسي إن رئيس الوزراء
الحالي قد يكون مرشح تسوية مع
بروز تحالفات معتدلة قد تكون لها
كلمة الفصل.
وأعلنت أحزاب سياسية أسماء
مرشحيها إلــى رئــاســة الحكومة،
عـلــى رغ ــم الـبـعــد النسبي لموعد
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ف ــي ح ـيــن تحتفظ
أخرى ،بأسماء مرشحيها على أمل
طرحهم في الوقت المناسب ،وخالل
المفاوضات الرسمية.
وأع ـل ــن ائ ـت ــاف دولـ ــة الـقــانــون
بزعامة رئيس الوزراء األسبق نوري
المالكي ،ترشيح األخير لمنصب
رئاسة الحكومة المقبلة ،في حال
حصوله على المنصب.
بــدوره ،يرى المحلل السياسي

علي البيدر ،أن "حظوظ الكاظمي
قد ال تكون قوية بذاتها ،لكن من
الممكن طــرحــه كـمــرشــح تسوية،
ك ـم ــا ت ــم اخـ ـتـ ـي ــاره أول م ـ ــرة ع ــام
 ،2020على رغــم وج ــود تحديات
أمام هذا المسار ،وأبرزها عالقته
غير المتصالحة مع المجموعات
ال ـم ـس ـل ـحــة وال ـم ـي ـل ـي ـش ـيــات ،غير
أن مـقـبــولـيـتــه م ــن الـكـتــل الـسـنـ ّـيــة
والكردية ،وبعض األقليات األخرى،
ً
فضال عن التيارات المدنية والنخب
المثقفة التي تؤكد ضرورة وصول
شخصيات مــدنـيــة تـعــزز الحياة
العامة وتبتعد بالبالد عن الرؤى
المذهبية".
وتخوض أغلب الكتل الشيعية
االقتراع المبكر بشكل منفرد ،حيث
ص ــادق ــت مـفــوضـيــة االن ـت ـخــابــات
على تحالف "الفتح" برئاسة هادي
العامري ،و"ائتالف دولة القانون"
والكتلة الـصــدريــة التابعة لرجل
الدين البارز مقتدى الصدر.
وره ــن ال ـصــدر مـشــاركــة تـيــاره
في االنتخابات بمؤشرات إمكانية
وصول رئيس وزراء "صدري" إلى
سدة الحكم.
ورغم إعالن الكاظمي انسحابه
من السباق ،فإن األروقة السياسية
تـ ـت ــداول اس ـم ــه ك ـمــرشــح محتمل
لوالية ثانية ،في ظل بقاء الظروف
التي أنتجت حكومته الحالية ،وهي

تداعيات االحتجاجات الشعبية،
والـتــراجــع النسبي فــي دور إيــران
داخــل الـعــراق ،وفــرض التظاهرات
نـفـسـهــا ك ـعــامــل آخـ ــر ف ــي مـســألــة
تشكيل الحكومة واختيار رئيسها،
والشروط المطلوب توفرها.
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،ع ـ ّـب ــر ق ــائ ــد ال ـق ـيــادة
األميركية الوسطى الجنرال فرانك
م ــاك ـي ـن ــزي ،ع ــن ت ـف ــاؤل ــه بــانـتـقــال
أســر عناصر تنظيم "داعـ ــش" من
مخيم الهول ،الواقع شمالي شرقي
سورية ،إلى ّبلدانهم األصلية ،بعد
ً
أن كان قد حذر مرارا من أن الشباب
ف ــي الـمـخـيـمــات ب ــات ــوا متطرفين
وس ـي ـش ـك ـلــون ال ـج ـيــل ال ـ ـقـ ــادم من
المقاتلين الخطرين.
وأكــد ماكينزي ،فــي زي ــارة غير
معلنة قام بها إلى شمال سورية،
أمس األول ،على أن "الدول بحاجة
إل ـ ــى إعـ ـ ـ ــادة م ــواط ـن ـي ـه ــا وإع ـ ـ ــادة
دمجهم ،وتخليصهم من التطرف
عند ال ـضــرورة ،وجعلهم عناصر
منتجة للمجتمع".
وأكــد مسؤول أميركي كبير أن
نقل األش ـخــاص مــن المخيم يعد
م ـل ـفــا م ــن م ـل ـفــات عـ ــدة تـنــاقـشـهــا
الحكومتان األميركية والعراقية،
ض ـمــن سعيهما لــوضــع خريطة
ط ــري ــق ل ـل ـعــاقــات الــدبـلــومــاسـيــة
والعسكرية المقبلة فيما بينهما.
(بغداد ـ الوكاالت)

إيران :انتقاد رئيسي ممنوع

رئـيـســي ي ـقــدم أوراق تــرشـحــه مـنـتـصــف الشهر
الجاري في طهران (أ ف ب)

قبل أقل من شهر على موعد إجراء االنتخابات الرئاسية،
أف ــادت تـقــاريــر متطابقة بــأن نشطاء وصحافيين تعرضوا
للتهديد بالمعاقبة واالس ـت ـعــداء لمحكمة الثقافة واإلع ــام
اإليرانية في حال انتقدوا رئيس السلطة القضائية إبراهيم
رئـيـســي ،الـمــرشــح لـخــوض الـسـبــاق الــرئــاســي الـمـقــرر فــي 18
يونيو المقبل.
وفيما أشــارت منصات معارضة للتهديدات التي تلقاها
الصحافيون من قبل مسؤولين قضائيين وعسكريين ،فضال
عن استدعاءات لبعضهم ،على خلفية انتقاد رئيسي ،انتشرت
الـقـصــة نفسها فــي "تــوي ـتــر" بشكل أكـثــر علنية ،بـعــدمــا أكــد
الصحافي ،هرمز شريفيان ،عبر حسابه ،أنه تعرض للتهديد
من قبل محكمة الثقافة ،وقيل له إنــه سيتعين عليه انتظار
استدعاء المحكمة إذا استمر في انتقاد أبرز مرشحي التيار
األصولي المتشدد.
من جهته ،أكد الصحافي سجاد عابدي أنه تم استدعاؤه
وتذکيره بـ"بروتوكوالت االنتخابات وأخالقيات اإلعالم بعدم
تشويه المرشحين ،والعمل على تشجيع الناس على المشاركة
بأكبر قدر ممكن في االنتخابات" ،فيما قال الصحافي إحسان
بداغي إن رئيس محكمة الثقافة واإلع ــام اتصل به وحــذره

بــ"طــريـقــة م ــؤدب ــة" ب ـض ــرورة "م ــراع ــاة ال ـقــانــون فــي الـمـقــاالت
االنتخابية" ،كما أعلن الناشط اإلعالمي حسين رزاق أنه تعرض
للتهديد بالمعاقبة إذا تحدث ضد رئيسي.
وبحسب المعلومات المتداولة ،دعت استخبارات "الحرس
ال ـث ــوري" وشــرطــة األم ــن وال ـشــرطــة الـسـيـبــرانـيــة ،الناشطين
اإلعــام ـي ـيــن إل ــى ع ــدم نـشــر أي ان ـت ـقــاد لــرئـيـســي .وقـ ــال أحــد
الناشطين لموقع "زيتون" المحلي ،إنه تعرض للتهديد من
موضوعا في هذا
قبل محكمة الثقافة واإلعالم حتى قبل نشره
ً
شيئا بعد" ،قيل له" :تمت
الصدد .وحينما قال إنه "لم ينشر
ً
دعوتك للوقاية".
وبحسب التقرير نفسه ،تعرض بعض الناشطين اإلعالميين
لضغوط من قبل األجهزة األمنية بسبب حديثهم في تطبيق
"کلوب هاوس".
وأدى تــرشــح رئـيـســي ل ـخــوض االن ـت ـخــابــات دون تقديم
استقالته من منصبه إلى تعزيز االتهامات له بأنه سيستغل
سلطته القضائية للتعامل مع خصومه ومنع أي انتقاد له.
إلى ذلك ،وافق المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني ،على
تشكيل "وح ــدة الــدفــاع واألم ــن ال ـنــووي" ،وذلــك بعد االنفجار
الذي وقع في منشأة نطنز النووية في أبريل الماضي ،وفق

ما كشف رئيس منظمة "الدفاع غير التقليدي" ،الجنرال غالم
رضا جاللي أمس.
واتهم السلطات اإليرانية إسرائيل بالمسؤولية عن انفجار
"نـطـنــز" بمحافظة أصـفـهــان ،فيما تـبــادلــت األج ـهــزة األمنية
التابعة لحكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني ،واألجهزة
األمنية واالستخباراتية التابعة لـ"الحرس الثوري" االتهامات
بشأن المسؤولية عن التراخي واالختراق ،الذي أدى إلى وقوع
االعتداء بالمنشأة النووية الرئيسية.
من جهة أخرى ،افتتاح القنصلية اإليرانية العامة في مدينة
حلب جــاء بــرعــايــة وزي ــري الخارجية اإليــرانــي محمد جــواد
ظريف ،والسوري فيصل المقداد عبر "الفيديو كونفرانس" أمس.
على صعيد منفصل ،أعلنت الحكومة الكندية أنها قامت
بتعيين المحامي بيام إخ ــوان ،المحقق السابق في محكمة
اله ــاي ،مستشارا لها فــي قضية إط ــاق صــواريــخ "الـحــرس
الثوري" اإليراني على طائرة الركاب األوكرانية يناير ،2020
وأضــافــت أنـهــا سـتــدرس عــن كثب حكم المحكمة العليا في
أونتاريو ،الــذي أفــاد بأن الخطوة كانت "متعمدة وإرهابية"،
وهو ما يتيح ألهالي الضحايا المطالبة بتعويضات تصل
إلى المليار ونصف المليار دوالر من طهران.

دوليات
سلة أخبار
الجمهوريون يرفضون مقترح
بايدن حول ُالبنى التحتية

رفض ًالنواب ًالجمهوريون
مقترحا جديدا بشأن البنى
التحتية ّ
قدمه البيت األبيض
بكلفة إجمالية تم خفضها
في مسعى لكسب تأييد
الحزب المعارض ،مما
يزيد احتمال تمرير نواب
حزب الرئيس جو بايدن
الديمقراطي مشروع القانون
من جانب واحد.
واقترح البيت األبيض
خفض كلفة "خطة الوظائف
األميركية" البالغة 2.3
تريليون دوالر إلى 1.7
تريليون دوالر عبر استخدام
مقترحات أخرى لتغطية
كلفة مشاريع مدرجة فيها
وخفض اإلنفاق بالمجمل.
وقالت ناطقة باسم النائبة
الجمهورية النافذة شيلي
مور كابيتو ،المنضوية
ضمن مجموعة من
أعضاء مجلس الشيوخ
الجمهوريين الذين
يتفاوضون مع إدارة بايدن
على المقترح "ال تزال هناك
خالفات واسعة بين البيت
األبيض والجمهوريين
في ّمجلس الشيوخ عندما
يتعلق األمر بتعريف البنى
التحتية وبشأن حجم
اإلنفاق المقترح وكيفية
تمويله".

عسكر ميانمار:
سوتشي بصحة جيدة

قال رئيس المجلس العسكري
في ميانمار مين أونغ هالينغ
في مقتطفات من مقابلة
نشرت على اإلنترنت ،أمس ،إن
الزعيمة أونغ سان سوتشي
التي أطاح بها الجيش بصحة
جيدة وستمثل أمام المحكمة
في األيام المقبلة .وهذا أول
حديث يدلي به هالينغ منذ
اإلطاحة بالزعيمة المنتخبة
في انقالب األول من فبراير.
وأضاف "سوتشي في منزلها
وبصحة جيدة .ستمثل أمام
المحكمة في غضون أيام
قليلة".

بكين ستحاكم كاتبًا
أستراليًا ـ ـ صينيًا بـ «التجسس»

أعلنت وزيرة الخارجية
األسترالية ماريز باين ،أن
األستاذ الجامعي والكاتب
األسترالي من أصل صيني
يانغ جون سيحاكم في
بكين بتهمة التجسس هذ
األسبوع بعد أن أمضى أكثر
من عامين في االعتقال .ويانغ
جون هو احد أستراليين
اثنين معروفين محتجزين
في الصين منذ  2019بتهمة
التجسس في أجواء من
التوتر المتصاعد بين كانبيرا
وبكين.

نيجيريا :مصرع قائد
الجيش بتحطم طائرة

«الفطر األسود» ...خطر جديد يصاحب «كورونا»

اليونان متفائلة بالموسم السياحي وإسبانيا تستقبل «الجميع» في  7يونيو
ف ــي وق ــت تـخـطــط دول كـثـيــرة ل ـع ــودة الـحـيــاة
تدريجيا إلى طبيعتها ،أصيب عدة آالف من مرضى
"كورونا" في الهند بعدوى الفطر األسود القاتلة،
ً
ً
األمر الذي طرح خطرا جديدا يضاف الى المخاوف
من سالالت الفيروس المتحورة.
ً
ووفـقــا للمراكز األميركية لمكافحة األمــراض
والــوقــايــة منها ،يـصــاب ال ـنــاس ب ــداء الفطريات،
الــذي توجد منه عدة أنــواع عن طريق استنشاق
الخاليا الفطرية (األبواغ) ،التي يمكن أن تنتشر في
المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب
الهواء أو قوارير األوكسجين التي تحتوي على
مياه قذرة.
ً
يجب اكتشاف العدوى مبكرا ألنها عدوانية،
وكشط األنسجة الميتة وإزالتهاُ .يضطر الجراحون
ً
أحيانا إلى إزالة أنف المرضى أو عيونهم أو حتى
فكهم لمنع الفطر من الوصول إلى الدماغ.
يبلغ متوسط معدل الوفيات بالعدوى 54%
ً
وبمجرد اإلصابة ،يكون المريض معرضا للموت
ً
في غضون أيام .ولكن المرض ليس معديا.
وبشكل عــام ،تصد دفاعات الجسم الفطريات

التي تؤثر فقط على من يعانون ضعفا شديدا في
جهاز المناعة ،مثل المرضى الذين أجريت لهم
عملية زرع أو مرضى السرطان.
ل ــدى اإلص ــاب ــة بـفـيــروس "ك ــورون ــا" ،يمكن أن
تحدث ظاهرة خطيرة تسمى "عاصفة السيتوكين"
تحدث بسبب إفراط جهاز الجسم المناعي في رد
فعله لمحاربة الفيروس ،عبر إفراز كمية كبيرة من
السيتوكين ،األمر الذي يتسبب في تلف األعضاء.
لذلك كان األطباء يصفون المنشطات "ستيرويد"
لتقليل االستجابة المناعية .لكن كالهما يضعف
دفاعات الجسم ويزيد من مستويات السكر ،مما
يؤدي إلى نمو الفطريات ،التي تتغذى عليه.
وأعلنت  9واليات هندية على األقل أن العدوى
تحولت لديها إلى وباء.
لم تذكر السلطات عدد األشخاص الذين ماتوا
على الصعيد الوطني من "الفطر األســود" ،ولكن
صحيفة "هـنــدوسـتــان تــايـمــز" ق ــدرت ذل ــك بما ال
ً
يقل عن  219شخصا ،وهو عدد من المرجح أنه
أقل من الواقع.
وفي القاهرة ،أكد رئيس اإلدارة المركزية لشؤون

الطب الوقائي ب ــوزارة الصحة المصرية محمد
عبدالفتاح ،أنه "ال صحة لما يتم تداوله بانتشار
س ــال ــة ال ـف ـطــر األسـ ـ ــود ف ــي م ـصــر ب ـيــن مـصــابــي
كــورونــا" ،وذلــك بعد اعــان شقيق الممثل الراحل
سمير غانم ان االخير أصيب بـ "الفطر االســود"
بعينه قبل وفاته.
فــي المقابل ،تتوقع الـيــونــان ،التي فتحت
أب ــواب ـه ــا أمـ ــام ال ـس ـيــاح ابـ ـت ــداء م ــن  15مــايــو
الجاري ،تحقيق نسب سياحة تصل إلى نصف
المستويات التي سجلت في  2019قبل تفشي
ً
الوباء ،وهذا يعكس تفاؤال بالموسم.
وع ـل ــى أمـ ــل تـحـفـيــز االن ـت ـع ــاش ف ــي قـطــاعـهــا
الـسـيــاحــي ال ـمــدمــر ،ستسمح إسـبــانـيــا بــدخــول
األشخاص الذين تم تطعيمهم إلى البالد ،من أي
مكان في العالم ،وذلك اعتبارا من  7يونيو المقبل.
في غضون ذلك ،أعلنت منظمة الصحة العالمية
ان "ك ــورون ــا" تسبب فــي  2020بــوفــاة  3ماليين
شخص ،ســواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،في
حين تشير األرقــام الرسمية إلى نحو  1.8مليون
وفاة.

متجمعون خارج مركز ّ
ّ
صحي في قرية كريشناباتنام للحصول على
هنود
التطعيم (ا ف ب)
وقالت سميرة أسـمــاء ،مساعدة المدير العام
للمنظمة إن هــذه الحصيلة "تطابق التقديرات
الـمـمــاثـلــة ال ـتــي تـنــص جميعها عـلــى أن الـعــدد
اإلجمالي للوفيات أكبر بمرتين إلى  3مرات على
األقــل مما تم اإلبــاغ عنه رسميا" ،مشيرة إلى أن
الوباء تسبب حتى اآلن حسب أرقام منظمة الصحة
"بنحو  6إلى  8ماليين وفاة مباشرة وغير مباشرة".
إل ــى ذل ــك ،وبـعــد كثير مــن الـنـقــاشــات العلمية
والسياسية وتغيير اسمها مرات عدة ،يبدأ العمل

بـ "شهادة االتحاد األوروبــي الرقمية لكوفيد" في
األول من يوليو.
ً
الوثيقة التي كثيرا ما أشير إليها على نحو غير
رسمي خالل اإلعداد لها بعبارة "جواز سفر اللقاح"،
ثم "الوثيقة الخضراء" واآلن "شهادة" ،هي مستند
رقـمــي ُصـمــم بشكل يسمح للسلطات فــي أنحاء
االتحاد األوروبي باالعتراف به وقراءته.
(عواصم -وكاالت)

أعلن الجيش النيجيري
ّ
أن قائده الجنرال إبراهيم
أتاهيرو لقي مصرعه مع
 10ضباط آخرين في تحطم
طائرة عسكرية إثر إقالعها
كادونا في شمال
من مطار ّ
ظل أحوال ّ
جوية
البالد في
سيئة .وكان الرئيس محمد
بخاري ّ
عين ً أتاهيرو (54
ً
عاما) رئيسا ألركان الجيش
في يناير في تغيير للقيادة
العسكرية العليا لتعزيز
مكافحة تصاعد العنف
والتمرد المستمر منذ أكثر
من عقد .ويتزامن مصرع
أتاهيرو مع تقارير عن إصابة
زعيم جماعة "بوكو حرام"
النيجيرية أبو بكر الشكوي
بجروح خطيرة إثر اشتباكات
مع مقاتلين من فصيل منافس
موال لتنظيم "داعش".
ٍ
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رياضة

األزرق يواجه ماليزيا في «ذا سيفينز» بدبي اليوم

ً
استعدادا للتصفيات اآلسيوية المشتركة
حازم ماهر

يستضيف استاد «ذا سيفينز»،
الوطني
في دبي ،مباراة منتخبنا ً
األول مع منتخب ماليزيا وديا
في الـ  6:15مساء اليوم
بتوقيت الكويت.

يـلـتـقــي مـنـتـخـبـنــا الــوطـنــي
األول لـ ـ ـك ـ ــرة ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــدم ن ـظ ـي ــره
ال ـمــال ـيــزي ف ــي ال ـ ـ  6:15مـســاء
ال ـي ــوم بـتــوقـيــت ال ـكــويــت على
ملعب "ذا سيفينز" فــي د بــي،
الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـض ـي ــف ب ـ ـطـ ــوالت
عالمية في سباعيات الرجبي،
إلى جانب مباريات كرة القدم
ويتسع لـ  50ألف مشجع.
وتأتي المباراة التجريبية،
ضـمــن معسكر األزرق ا لـمـقــام
ً
حــالـيــا فــي دب ــي ،والـ ــذي يأتي
فـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة مــن
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدادات لـ ـم ــواجـ ـه ــات
أس ـت ــرال ـي ــا واألردن وال ـص ـيــن
ت ــاي ـب ـي ــه الـ ـمـ ـق ــرر لـ ـه ــا أي ـ ـ ــام 3
و  11و  15ي ــو نـ ـي ــو ا ل ـم ـق ـب ــل،
ضـ ـم ــن الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـث ــان ـي ــة
التي تستضيفها الكويت ،من
التصفيات اآلسيوية المشتركة
المؤهلة لنهائيات كأس العالم
 2022بقطر ،وكأس آسيا 2023
بالصين.
والـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة هـ ــي ال ــوحـ ـي ــدة
ال ـتــي سـيـخــوضـهــا األزرق في
معسكره ،إذ كان من المقرر أن
يــواجــه منتخب أوزبــاكـسـتــان
 29الجاري ،لكن الجهاز الفني
بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـ ـم ـ ــدرب اإلسـ ـب ــان ــي
كاراسكو قرر االكتفاء بمباراة
ً
واحدة تجنبا إلصابة الالعبين
بــاإلرهــاق واإلج ـهــاد قبل أيــام
قليلة مــن ا ن ـطــاق التصفيات
المشتركة.
ً
ووفـ ـ ـق ـ ــا الت ـ ـفـ ــاق م ـس ــؤول ــي
المنتخبين ستكون التغييرات
م ـف ـتــوحــة ،ال سـيـمــا أن الـلـقــاء
ودي وال ي ـ ـقـ ــام تـ ـح ــت مـظـلــة
االتحاد الدولي لكرة القدم.
وس ـت ـكــون ال ـفــرصــة مـتــاحــة
أمام كاراسكو للدفع بأكبر عدد
من الالعبين في اللقاء ،سواء
ال ـل ـعــب بـتـشـكـيـلـيــن أو إجـ ــراء
عدد كبير من التغييرات ،وهو
األمــر الــذي سيحسمه المدرب
ف ــي ال ـم ـحــاضــرة ال ـف ـن ـيــة الـتــي
سيلقيها اليوم على الالعبين.
ً
ون ـ ـظـ ــرا ألن الـ ـلـ ـق ــاء ب ــروف ــة

العبو األزرق خالل التدريب األخير في دبي
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــاث ف ــي
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات اآلسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي ـ ـ ــة
المشتركة ،سيسعى كاراسكو
إلى الوصول لمرحلة متقدمة
م ــن االن ـس ـجــام وال ـت ـنــاغــم بين
الالعبين ،إلى جانب االستقرار
ع ـل ــى الـ ــاعـ ــب ال ـ ـ ــذي سـيـلـعــب
فـ ــي االرت ـ ـ ـكـ ـ ــاز ،إذ لـ ــم تـكـشــف
التدريبات ما إذا كان المدرب
سيعتمد على فهد األنصاري
كالعب وحيد فــي هــذا المركز
أم سيدفع إ لــى جانبه حسين

أشـ ـكـ ـن ــان ــي أو فـ ـ ـ ــواز ع ــاي ــض
الرشيدي.
إل ـ ــى ج ــان ــب ذلـ ـ ــك ،س ـي ـجــرب
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن الع ـ ـ ــب فــي
مراكز مختلفة ،ابـتــداء من خط
ً
الــدفــاع حتى الـهـجــوم؛ تحسبا
ألي ظروف.

تجربة بعض المراكز
ورغـ ـ ـ ـ ـ ــم اق ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــاع ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
باالعتماد على بعض الالعبين

فــي التشكيل األســاســي خــال
ال ـ ـت ـ ـص ـ ـف ـ ـيـ ــات ،وم ـ ـن ـ ـهـ ــم ح ـمــد
الـ ـ ـق ـ ــاف ف ـ ــي مـ ــركـ ــز الـ ـم ــداف ــع
األيـ ـ ـس ـ ــر ،وشـ ـبـ ـي ــب الـ ـخ ــال ــدي
ويــوســف نــاصــر فــي الـهـجــوم،
إلى جانب بدر المطوع وفواز
عـ ـ ــايـ ـ ــض وف ـ ـ ـهـ ـ ــد األنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاري
وأحمد الظفيري ،فإنه يسعى
م ــن خـ ــال ال ـم ـع ـس ـكــر ال ـحــالــي
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ـسـ ـ ــم مـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــر بـ ـقـ ـي ــة
ال ـمــراكــز وف ــي مقدمتها مركز
ح ــارس الـمــرمــى ،إذ لــم يحسم

«الصاالت» ينهي تحضيراته للقاء موريتانيا

●

القاهرة  -ةديرجلا

•

يختتم منتخبنا الكويتي لكرة
الصاالت اليوم استعداداته لمواجهة
ً
المنتخب الموريتاني غدا في ختام
دور ال ـم ـج ـم ــوع ــات ل ـب ـطــولــة ك ــأس
العرب ،التي ينظمها االتحاد العربي
لكرة القدم وتستضيفها مصر حتى
 30الـجــاري ،وســط مـحــاوالت جادة
من الجهاز الفني بقيادة البرازيلي
كاكاو لتحقيق الفوز وتقديم عرض
وأداء فني وبــدنــي قــوي يعود على
الالعبين بأكبر استفادة ممكنة قبل
خوض غمار منافسات كأس الخليج
المقرر أن تقام في أغسطس المقبل،
إضــافــة إل ــى بـطــولــة ك ــأس آسـيــا في
فبراير .2022
وخسر منتخبنا مباراته األولى
في البطولة أمام نظيره البحريني
ب ـثــاثــة أه ـ ــداف م ـقــابــل هــدف ـيــن ،ثم
واجـ ـ ــه ص ــاح ــب األرض الـمـنـتـخــب
ال ـم ـصــري أم ــس (وال ـج ــري ــدة ماثلة
للطبع).

تطور مستوى المنتخب الماليزي
وش ـ ـهـ ــدت اآلونـ ـ ـ ــة األخـ ـي ــرة
ت ـطــورا ملحوظا فــي مستوى
ال ـم ـن ـت ـخــب الـ ـم ــالـ ـي ــزي ،الـ ــذي
ي ـح ـت ــل مـ ــركـ ــز الـ ــوصـ ــافـ ــة فــي
المجموعة السابعة برصيد 9

استعداداته
يختتم
األبيض
ً
لمواجهة شباب األمعري غدا
سعيود على أبواب الكويت ...وسعيد خارج الحسابات
●

جانب من مباراة الكويت والبحرين
من جانبه ،قال المنسق اإلعالمي
للمنتخب أحمد العنزي ،في تصريح
لـ ـ ـ "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ،إن "الـ ـبـ ـط ــول ــة ات ــت

بـثـمــارهــا حـتــى اآلن عـلــى العبينا،
حيث واجهنا منتخبا قويا بحجم
ً
الـبـحــريــن ،وقــدمـنــا أداء جـيــدا جــدا،

تقي وعلي يسبقان وفد «يد»
السماوي إلى الدوحة
●

اعـتـمــاده على ح ــارس العربي
سليمان عبدالغفور ،أو حارس
ال ـق ــادس ـي ــة خ ــال ــد ال ــرشـ ـي ــدي،
وكذلك األمــر بالنسبة لمدافع
الكويت فهد الهاجري ،والذي
قـ ــد ي ــدف ــع بـ ــه فـ ــي م ــرك ــز قـلــب
ال ــدف ــاع أو ف ــي مــركــز ال ـمــدافــع
األيمن خالل اللقاء اليوم.
ي ــذ ك ــر أن ا لـمـنـتـخــب يفتقد
ال ـي ــوم لـجـهــود يــوســف نــاصــر
وأحمد الزنكي وسامي الصانع
وف ـ ـهـ ــد ح ـ ـمـ ــود ل ـم ـش ــارك ـت ـه ــم

م ــع ال ـكــويــت ف ــي بـطــولــة كــأس
االت ـ ـحـ ــاد اآلسـ ـ ـي ـ ــوي ،ع ـل ــى أن
يـنـضـمــوا لـلــوفــد عـقــب انـتـهــاء
مهمتهم مباشرة.

نقاط جمعها من  5مباريات،
خ ـل ـفــا لـلـمـنـتـخــب الـفـيـتـنــامــي
ال ـم ـت ـصــدر بــرص ـيــد  11نقطة
ول ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــب ن ـ ـ ـفـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدد م ــن
المباريات.
وت ـع ــد م ــواج ـه ــات مــالـيــزيــا
فــي هــذه المجموعة حاسمة،
إذ يواجه منتخبات اإلمــارات
"الـ ـبـ ـل ــد ال ـم ـض ـي ــف" وف ـي ـت ـنــام
وتايلند.

محمد عبدالعزيز

غادر نجم الفريق األول لكرة اليد بنادي
السالمية بشار تقي أمس األول إلى الدوحة
ً
وسيلحق به غدا زميله في الفريق محمود
علي ،لقضاء فترة الحجر الصحي هناك؛
ً
تطبيقا لالشتراطات الصحية المعمول بها
ً
في قطر ،وتمهيدا النضمامهما لوفد الفريق
الــذي سيبدأ معسكره هناك يــوم الجمعة
ً
المقبل اس ـت ـعــدادا للبطولة اآلسـيــويــة 23
لألندية أبطال الدوري لكرة اليد المقرر أن
يستضيفها نادي الوحدة السعودي خالل
الفترة من  12حتى  21يونيو المقبل.
وأك ــد م ــدرب فــريــق الـســالـمـيــة د .أحـمــد
فوالذ ،في تصريح لـ "الجريدة" ،أن الجهاز
الفني للسماوي يـحــاول تطبيق الـقــرارات
الخاصة بالحجر المؤسسي في قطر بما
يـتـمــاشــى مــع ظ ــروف الــاعـبـيــن لـلــم شمل
ال ـفــريــق فــي نـســق واح ــد خ ــال المعسكر،
ً
موضحا أن اللوائح تنص على أن الالعبين
الـمـطـعـمـيــن ض ــد ال ـف ـي ــروس وم ـضــى على
تطعيمهم  5أ ســا بـيــع ال يشملهم الحجر
ال ـم ــؤس ـس ــي ،وم ـ ــن ل ــم ي ـك ـمــل الـ ـم ــدة بـعــد

الفران خارج حسابات
سلة الجهراء
●

الـتـطـعـيــم فــابــد مــن خـضــوعــه للحجر
المؤسسي الستكمالها قبل االنضمام
لـبــاقــي زمــائــه فــي تــدري ـبــات الـفــريــق
بالدوحة.
وأشــار فــوالذ إلــى أن المحترفين
ال ـلــذيــن ت ـعــاقــد مـعـهـمــا الـســالـمـيــة
للبطولة اآلسيوية وهما المصري
إسـ ــام ح ـســن واإليـ ــرانـ ــي سـجــاد
استكي سيتوجهان إلى الدوحة
مباشرة الـثــاثــاء المقبل لقضاء
فترة الحجر هناك قبل االنضمام
إلى تدريبات الفريق.

مسحتا «»PCR
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن وفـ ـ ـ ــد الـ ـف ــري ــق
سـيـجــري مسحتي  PCRاألول ــى ف ــي
الـكــويــت األرب ـع ــاء الـمـقـبــل قـبــل السفر
إل ــى ق ـطــر ،وال ـثــان ـيــة فــي ال ــدوح ــة قبل
مغادرة الوفد بيومين إلى مدينة جدة
الـسـعــوديــة الـمـقــرر  10يــونـيــو المقبل
ً
ت ـط ـب ـي ـقــا ل ــاش ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة فــي
البلدين.

لكن النتيجة في النهاية لم تكن في
مصلحتنا وه ــو مــا أح ــزن الجهاز
الفني بقيادة كاكاو".

أحمد فوالذ

أحمد حامد

اقترب العب شباب بلوزداد الجزائري
لكرة القدم أمير سعيود من االنضمام
إلى صفوف نــادي الكويت ،ليدافع عن
أل ــوان "األب ـيــض" فــي الـمــوســم الجديد.
وع ـل ـمــت "الـ ـج ــري ــدة" أن ال ـم ـفــاوضــات
قاربت على االنتهاء بنجاح ،وسط اتفاق
الطرفين على التفاصيل كافة ،حيث من
المنتظر إعــان الصفقة رسميا خالل
األيام القليلة المقبلة.
وكان سعيود ،الذي يجيد في مركز
صانع األلـعــاب ،ارتــدى قميص النادي
ال ـعــربــي مــوســم  ،2010لـكـنــه ل ــم يـقــدم
ال ـ ـمـ ــردود ال ـم ـط ـل ــوب ،إال أن مـسـيــرتــه
أخيرا تشهد توهجا بقميص بلوزداد
الـجــزائــري ،حيث ُيعد الالعب من أبرز
أوراق الـفــريــق فــي ال ـ ــدوري الـجــزائــري
وبدوري أبطال إفريقيا.
وتـسـعــى إدارة ال ـكــويــت ف ــي الــوقــت
الـحــالــي إلــى إب ــرام صفقات مــن العيار
الثقيل لتدعيم صفوف "األبيض" ،وسط

تــوجــه لمنح اإلي ـفــواري جمعة سعيد،
أح ــد أه ــم أوراق الـفــريــق فــي الـسـنــوات
األخيرة ،حرية تحديد مصيره بنهاية
الـمــوســم ال ـج ــاري ،السيما أن الــاعــب،
الـ ـ ــذي ي ـن ـت ـهــي عـ ـق ــده ن ـه ــاي ــة ال ـمــوســم
المقبل ،بات خارج حسابات إدارة الكرة
في النادي ،وهو ما نتج عنه استبعاده
من قائمة الفريق اآلسيوية ،التي ضمت
التونسي أحمد العكايشي ،ومواطنه
رامـ ــي الـ ـب ــدوي ،إل ــى ج ــان ــب الـفــرنـســي
عبدول سيسوكو.
وفي سياق آخر ،يختتم فريق الكويت
مساء اليوم استعداداته لمواجهة شباب
ً
األمعري الفلسطيني ،والمقررة غدا في
ً
الرابعة عصرا بــاألردن ضمن مباريات
الجولة الثانية لمنافسات المجموعة
الثالثة بكأس االتحاد اآلسيوي.
وك ـ ــان "األب ـ ـيـ ــض" اس ـت ـهــل م ـش ــواره
ف ــي ال ـب ـطــولــة ،أم ــس األول ،بـمــواجـهــة
تشرين السوري ،والتي شهدت تعادل
الفريقين .3-3
ويفتقد الكويت خدمات العبه علي

جابر الشريفي

بــات الـمــدرب اللبناني للفريق األول
ل ـكــرة الـسـلــة ف ــي نـ ــادي ال ـج ـهــراء أحـمــد
ال ـفــران خ ــارج حـســابــات إدارة الـنــادي،
ً
نظرا لعدم صعود الفريق إلى منصات
التتويج ،رغم حجم التعاقدات التي
أبــرم ـت ـهــا إدارة الـ ـن ــادي م ــع نـجــوم
المنتخب الوطني ،أمثال :عبدالعزيز
الحميدي ،محمد أشكناني ،أحمد
درويـ ـ ـ ـ ـ ــش ،عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ال ـج ـم ـعــة
ويوسف المطيري.
وح ـ ــل الـ ـجـ ـه ــراء ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ــراب ــع
بالدوري ،فيما خرج من الدور األول في
بطولة الكأس.
ً
وأبلغت إدارة النادي المدرب رسميا
نيتها عدم تجديد التعاقد معه قبل أن
يغادر إلى بالده األسبوع الماضي.
ً
وتدرس إدارة النادي حاليا العديد من
ً
السير الذاتية لعدد من المدربين ،تمهيدا
ً
للتعاقد مع أحدهم ،استعدادا للموسم
المقبل ،إذ تفضل إدارة النادي التعاقد
مــع مــدرب أجنبي لتحقيق طموحاتها
في الصعود لمنصات التتويج.

زايد يحتفل بتسجيله الهدف الثاني في مرمى تشرين

حسين ،الذي َّ
تعرض إلصابة قوية في
مواجهة تشرين ،حيث كشفت األشعة
حاجة الالعب لجراحة الرباط الصليبي،
إلى جانب الغضروف ،بما يعني ابتعاده
عن المالعب قرابة  6أشهر.
ويسعى الجهاز الفني في الكويت،
بقيادة الـمــدرب اإلسباني غونزاليس،
خـ ــال الـ ـت ــدري ــب األخ ـ ـيـ ــر ،ال ـ ـيـ ــوم ،إل ــى
ت ـص ـح ـيــح األخ ـ ـطـ ــاء الـ ـت ــي وق ـ ــع فـيـهــا
"األب ـي ــض" أم ــام تـشــريــن ،السـيـمــا على
ص ـع ـيــد ال ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي وسـ ــط الـمـلـعــب
وإغالق المساحات بالمناطق الخلفية.
وشــدد مــدرب "األبـيــض" على أهمية
الـتــركـيــز حـتــى صــافــرة الـنـهــايــة ،وعــدم
التراخي ،خصوصا عقب الفترة التي
تشهد تقدم الفريق على المنافس ،في
إشارة إلى ما حدث في مباراة تشرين،
حيث لم يستطع "األبيض" في  3مرات
ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ت ـق ــدم ــه ،ك ـمــا أن شـبــاك
الكويت تلقت هدفا قاتال فــي الدقيقة
الثامنة واألخيرة من الوقت المحتسب
ً
بدال من الضائع.
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تشلسي وليفربول وليستر في صراع التأهل لـ«األبطال»
ةديرجلا
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تقام اليوم منافسات المرحلة
األخيرة من بطولة الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم،
حيث تتنافس  3فرق على
بطاقتي التأهل األخيرتين
لدوري أبطال أوروبا.

تـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ـث ــامـ ـن ــة
وال ـث ــاث ــون األخـ ـي ــرة م ــن بـطــولــة
إن ـك ـل ـتــرا ف ــي كـ ــرة ال ـق ــدم صــراعــا
ثــاثـيــا بـيــن تشلسي ولـيـفــربــول
وليستر سيتي ،على البطاقتين
األخيرتين لمسابقة دوري أبطال
أوروبا الموسم المقبل.
بعدما ضمن مانشستر سيتي
اللقب الثالث في األع ــوام األربعة
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ،وجـ ـ ـ ـ ـ ــاره م ــان ـش ـس ـت ــر
ي ــون ــاي ـت ــد ال ــوص ــاف ــة ،ان ـح ـصــرت
المنافسة على بطاقتي المركزين
الـ ـث ــال ــث والـ ـ ــرابـ ـ ــع ب ـي ــن ال ـث ــاث ــي
تشلسي وليفربول وليستر سيتي.
ويحتل تشلسي المركز الثالث
بــرصـيــد  67نـقـطــة ب ـف ــارق نقطة
واحدة أمام ليفربول الرابع بفارق
أربعة أهــداف أمام ليستر سيتي
الخامس.
ويحل الفريق اللندني ضيفا
على أستون فيال الـحــادي عشر،
فيما يلعب ليفربول للمرة األولى
أم ــام أن ـص ــاره ال ــذي ــن ت ـ ّـم تحديد
عـ ــدد هـ ــم فـ ــي  10آالف م ـش ـجــع،
عـ ـن ــدم ــا ي ـس ـت ـض ـي ــف ك ــري ـس ـت ــال
باالس الثالث عشر بقيادة مدربه
السابق روي هودجسون ،ويلتقي
ليستر سيتي ،بطل مسابقة كأس
االتـ ـ ـح ـ ــاد ،م ــع ض ـي ـفــه تــوت ـن ـهــام
السابع.
وي ـم ـل ــك ت ـش ـل ـســي ول ـي ـفــربــول
مـ ـصـ ـي ــرهـ ـم ــا بـ ـي ــديـ ـهـ ـم ــا ،ح ـيــث
سيحسمان بطاقتيهما من خالل
الفوز ،فيما يحتاج ليستر سيتي

توماس وجيمي فاردي نجما ليستر سيتي
إلى النقاط الثالث أمام توتنهام
م ــع خ ــدم ــة م ــن أسـ ـت ــون ف ـي ــا او
كريستال باالس لخطف بطاقته
القارية.
وعــاد رجــال الـمــدرب األلماني
يورغن كلوب من بعيد في اآلونة
األخـيــرة وتحديدا منذ منتصف
مارس الماضي ،عبر جمعهم 23
نقطة من اصــل  27ممكنة بينها
 12مــن أص ــل  12فــي الـمـبــاريــات
األربع األخيرةَّ ،
ذوبوا من خاللها
فارق ثماني نقاط كانت تفضلهم

عن المركز الرابع األخير المؤهل
للمسابقة القارية العريقة
سـ ـيـ ـك ــون لـ ـيـ ـف ــرب ــول م ـ ـ ـ ــؤازرا
بعشرة آالف متفرج داخل ملعب
أنفيلد بعد موسم لعبه بالكامل
ً
تقريبا خلف أبواب مغلقة بسبب
فيروس كورونا.

تشلسي صاحب األفضلية
ويـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدو تـ ـشـ ـلـ ـس ــي ص ــاح ــب
األفضلية بين الثالثي المنافس

يورغينهو نجم تشلسي وحارس المرمى كيبا
عـ ـل ــى ال ـب ـط ــاق ـت ـي ــن األخ ـي ــرت ـي ــن
لـمـســابـقــة دوري األبـ ـط ــال ،وهــو
ال ـ ــذي ق ـطــع خ ـط ــوة ك ـب ـيــرة نحو
ح ـ ـجـ ــز إح ـ ـ ــداه ـ ـ ــا فـ ـ ــي الـ ـم ــرحـ ـل ــة
ال ـم ــاض ـي ــة بـ ـف ــوزه ع ـل ــى لـيـسـتــر
سيتي  1-2الثالثاء.
ويـ ـ ـخ ـ ــوض تـ ـشـ ـلـ ـس ــي رحـ ـل ــة
محفوفة بالمخاطر إلى برمنغهام
لمواجهة أستون فيال ،الذي أطاح
بالفريق اللندني اآلخر توتنهام
في العاصمة  1-2األربعاء.
ويدرك رجال المدرب األلماني

تــومــاس تــوخــل جـيــدا أن فــوزهــم
سيمنحهم بطاقة المركز الثالث،
فيما قد تضعهم الخسارة خارج
الـمــراكــز األربـعــة األول ــى فــي حال
ف ــوز ل ـي ـفــربــول ولـيـسـتــر سـيـتــي،
وتـصـبــح أمــام ـهــم فــرصــة أخـيــرة
فـ ــي  29الـ ـح ــال ــي ع ـن ــد مــواج ـهــة
م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي فـ ــي ب ــورت ــو
في المباراة النهائية للمسابقة
القارية األم.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ي ـم ـنــي لـيـسـتــر
سـ ـيـ ـت ــي ال ـ ـن ـ ـفـ ــس بـ ـ ـع ـ ــدم ت ـ ـكـ ــرار

ميسي :ندمت على عدم طلب كلوب:
قميص رونالدو في بداياتي
أق ــر األرجـنـتـيـنــي لـيــونـيــل ميسي،
مهاجم وقائد برشلونة ،بأنه نادم على
عدم طلب قمصان من العبين واجههم
فــي بــدايــاتــه ،كالبرازيليين رونــالــدو
وروبرتو كارلوس.
وف ــي مـقــابـلــة أج ــراه ــا مــع صحيفة
"أوليه" األرجنتينية ،بعدما بدأ عطلته
بإذن من مدرب البرشا ،رونالد كومان،
قــال ميسي "أشـعــر بــالـنــدم ألنـنــي في
الماضي لم أطلب قمصانا من العبين
واج ـه ـت ـه ــم ح ـي ــن ك ـن ــت ص ـب ـي ــا .مـثــل
قميص رونــالــدو وروبــرتــو كــارلــوس،

دوغالس كوستا إلى غريميو
على سبيل اإلعارة
أعـ ـ ـل ـ ــن نـ ـ ـ ـ ــادي ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس،
خامس الــدوري اإليطالي لكرة
ال ـقــدم ،ع ــودة مـهــاجـمــه الــدولــي
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي دوغ ـ ـ ــاس كــوسـتــا
إل ـ ــى ف ــري ـق ــه ال ـس ــاب ــق غــريـمـيــو
على سبيل اإلعارة حتى نهاية
الموسم المقبل.
وقال نادي "السيدة العجوز"
ف ــي ب ـي ــان" :دوغ ـ ـ ــاس كــوسـتــا،
سيدافع عن ألوان بورتو أليغري
حتى  30يونيو ."2022
وب ـ ـ ـ ــدأ ك ــوسـ ـت ــا ( 30ع ــام ــا)
مسيرته الـكــرو يــة مــع غريميو
ق ـبــل االنـ ـضـ ـم ــام الـ ــى شــاخ ـتــار
دانييتسك األوكراني عام 2010
حتى .2015
وت ــأل ــق كــوس ـتــا م ــع ال ـفــريــق
األوك ــران ــي ،وأح ــرز مـعــه اللقب
المحلي خمس م ــرات والـكــأس
الـمـحـلـيــة ث ــاث م ـ ــرات ،إضــافــة
إل ــى ال ـك ــأس ال ـســوبــر المحلية
أربع مرات.
تـعــاقــد مـعــه بــايــرن ميونيخ
األل ـمــانــي ،حـيــث لـعــب مـعــه في
الفترة بين  2015و 2017وتوج
في صفوفه بطال للدوري مرتين
وال ـكــأس المحلية مــرة واح ــدة،
ومنه إلى يوفنتوس من 2017

دوغالس

إل ــى  2018عـلــى سبيل اإلع ــارة
ق ـب ــل ش ـ ــراء ع ـق ــده ح ـت ــى 2020
وأحرز معه لقب الدوري المحلي
ث ــاث م ــرات وال ـك ــأس المحلية
م ــرة واح ـ ــدة ،وال ـك ــأس الـســوبــر
ال ـم ـح ـل ـيــة ق ـب ــل أن ي ـع ـي ــره ه ــذا
الـمــوســم ال ــى صـفــوف العمالق
ال ـ ـبـ ــافـ ــاري ،وت ـ ـ ــوج م ـع ــه بـطــا
للدوري ومونديال األندية.

العبو ليل خالل مباراة سابقة

بطاقة يوروبا ليغ
وف ــي ص ــراع الـبـطــاقــة الثانية
الـ ـم ــؤهـ ـل ــة لـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة الـ ـ ـ ـ ــدوري

ال ـن ـقــص ،لـكـنــه ت ـع ـ َّـرض أي ـضــا لمشكلة في
العضالت ،فــي حين غــاب المهاجم ديوغو
غــوتــا والع ــب الــوســط جـ ــوردان هـنــدرســون
لمدة طويلة ،بسبب اإلصابات أيضا.
وقال كلوب" :كما قلت في وقت سابق من
العام الحالي ،لم تكن أمامنا أي فرصة للفوز
باللقب هــذا ال ـعــام ،ولــم يكن أي فــريــق آخر
يستطيع تحقيق ذلك (لو تعرض لهذا العدد
من اإلصابات) .حتى مانشستر سيتي ،رغم
قوته ،لم يكن ليفوز بالدوري لو فقد ثالثة
العبين في قلب الدفاع ،وال حتى مانشستر
يونايتد .قاتلنا قليال ،وتقبلنا اإلصابات،
وحققنا أكبر فائدة ممكنة في هذا الوضع".

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري االنكليزي

مورانت نجم ممفيس

مويانو :يجب تجنب إقامة «كوبا أميركا» في األرجنتين

لقب الرمق

سـ ـيـ ـن ــاري ــو الـ ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي
عندما حرمه مانشستر يونايتد
من الوجود في المسابقة القارية
ال ـعــري ـقــة ف ــي ال ـمــرح ـلــة األخ ـي ــرة،
بــال ـخ ـســارة أم ــام ــه ص ـف ــر -2على
أرض ــه لـتــذهــب الـبـطــاقــة الـقــاريــة
إلى األخير.

األوروبـ ــي "يــوروبــا لـيــغ" يحتاج
وس ــت ه ــام إل ــى نـقـطــة فـقــط على
ساوثمبتون،
أرضــه أمــام ضيفه
ً
ليضمن المركز السادس ومكانا
في المسابقة القارية الثانية.
وي ــواج ــه وس ــت ه ــام منافسة
على البطاقة مــن ج ــاره اللندني
تــوتـنـهــام الـســابــع ال ــذي بإمكانه
خطفها في حال فوزه على ليستر
سـيـتــي وخ ـس ــارة رج ــال ال ـمــدرب
االسكتلندي ديفيد مويس امام
ساوثمبتون.

ً
اإلصابات أثرت علينا كثيرا

مورانت يقود ممفيس إلى األدوار االقصائية

اعتبر نائب رئيس االتـحــاد األرجنتيني لكرة القدم رئيس نادي
إندبندينتي هوغو مويانو ،أمس ،أنه "يجب بذل جهد لتجنب إقامة
بطولة كوبا أميركا حاليا في األرجنتين" ،بسبب ارتفاع حاالت اإلصابة
بفيروس كورونا ،مما دفع الحكومة مؤخرا إلى تشديد القيود الصحية.
وقــال مويانو ،في حــوار مع محطة إذاعـيــة" ،أنــا لست متخصصا
في أمور الصحة ،لكنني أعتقد أنه يجب بذل جهد لتجنب إقامة كوبا
أميركا حاليا في األرجنتين .ألن الحياة تأتي أوال".
وطلبت كولومبيا أمس تأجيل بطولة كوبا أميركا ،المقرر أن تقام
في ذلك البلد وفي األرجنتين بين  13يونيو و 10يوليو ،لكن اتحاد
أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) رفض الطلب.
وأعلن "كونميبول" أن المباريات التي كانت ستقام على األراضي

صالح وهندرسون نجما ليفربول

أك ـ ــد األلـ ـم ــان ــي يـ ــورغـ ــن ك ـل ــوب،
مــدرب ليفربول ،أن اإلصــابــات كان
لها تأثير هائل على مسيرة فريقه
في الموسم الحالي لــدوري الدرجة
الـمـمـتــازة اإلنـكـلـيــزي لـكــرة ال ـقــدم ،ما
منعه من االحتفاظ بلقب البطولة.
وغاب المدافعان فيرجيل فان
داي ــك وجــو غوميز عــن تشكيلة
ليفربول معظم الموسم الحالي،
بسبب إصــابــات فــي الركبة،
ف ـ ــي ح ـ ـيـ ــن غ ـ ـ ـ ــاب ج ــوي ــل
م ـ ــاتـ ـ ـي ـ ــب ع ـ ـ ــن ال ـ ـفـ ــريـ ــق
إلصابة في الكاحل.
وانـ ـتـ ـق ــل فــاب ـي ـن ـيــو
م ــن خ ــط ال ــوس ــط إلــى
الـ ـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ـ ــاع ،ل ـت ـغ ـط ـي ــة

وهما العبان واجهتهما ،واآلن أقول
لنفسي أتمنى لــو كنت حصلت على
ذلك القميص".
وت ـ ـحـ ــدث الـ ـب ــرغ ــوث عـ ــن م ـس ــاوئ
الشهرة ،مشيرا إلى أنه "أحيانا تريد
أن تخرج دون أن يالحظك أحد وتذهب
ألماكن بها الكثير من الناس أو مركز
تـ ـس ــوق ،ول ـك ــن هـ ــذا أمـ ــر م ـع ـقــد ،لـكــن
المشكلة ال تكمن في أن يتعرفوا عليك
أو يطلبوا منك صورة وما إلى ذلك...
لكن هناك لحظات تريد أن تكون فيها
بعيدا عن هذا الضغط".

فاجأ ممفيس غريزليز ونجمه جا مورانت مضيفه غولدن ستايت ووريرز،
وخطف منه البطاقة األخيرة المؤهلة لألدوار اإلقصائية من دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين ،بفوزه عليه أمس األول بعد التمديد .117-112
ً
وضــرب ممفيس موعدا في الــدور األول من "البالي أوف" مع يوتا جاز
بطل المنطقة الغربية.
ولن تكون مهمة ممفيس سهلة في الدور األول ،ألنه سيالقي يوتا القوي
مع نجميه دونوفان ميتشل والعب االرتكاز الفرنسي رودي غوبير.
لكن ممفيس خطف األنـظــار بفضل تألق مــورانــت ،أفضل العــب صاعد
الموسم الماضي.
على ملعب تشايس سنتر في سان فرانسيسكوّ ،
سجل مورانت  35نقطة و6
متابعات و 6تمريرات حاسمة ،بينها سلتان في الوقت الحاسم من التمديد
أمام نجم غولدن ستايت الموزع ستيفن كوري .وحقق غريزليز فوزين في
الملحق المؤهل إلى البالي أوف ،ليضمن المركز الثامن في منطقته الغربية.

رياضة

الكولومبية (بما في ذلك النهائي) ستعاد جدولتها ،وسيتحدد مكان
إقامتها في ضوء األزمة االجتماعية التي يمر بها هذا البلد.
وأضـ ـ ــاف م ــوي ــان ــو" :فـ ــي ك ـث ـيــر م ــن األحـ ـي ــان ت ـتــدخــل ع ـق ــود الـبــث
التلفزيوني والجهات الراعية ،وهــذا يجعل تعليق األنشطة صعبا،
ألنها قضايا معقدة من الناحية االقتصادية .يجب بذل جهد لمرافقة
الحكومة الوطنية في هذه الخطوة وإنقاذ األرواح".
من جانب آخر ،أعلن رئيس األرجنتين ألبرتو فرنانديز الخميس
اعتماد تشديد صارم للقيود الصحية ،في ظل مواجهة الموجة الثانية
من جائحة كوفيد  ،19متابعا" :نحن نمر بأسوأ لحظة منذ بدء الوباء.
تشير جميع البيانات العلمية إلى أن المشكلة اليوم خطيرة للغاية
في األرجنتين".
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األخير بين ليل وسان جرمان

ُيـ ـخـ ـتـ ـت ــم م ـ ــوس ـ ــم الـ ـ ـ ـ ــدوري
الفرنسي لكرة القدم اليوم بمنافسة
ش ــرس ــة وم ـث ـي ــرة ب ـي ــن ل ـي ــل ال ـم ـت ـصــدر
ومـطــارده بفارق نقطة باريس ســان جرمان
حامل اللقب ،في حين تتبارز ستة أندية في أسفل
الترتيب للهرب من الهبوط.
ّ
تتركز األنظار على مباراة ليل المتصدر بثمانين
نقطة ومضيفه أنجيه الثاني عشر ،حيث يأمل األول
إحراز اللقب الرابع في تاريخه.
وسيضمن الفريق الشمالي لقبه األول منذ  2011في
حال تحقيقه الفوز ،بصرف النظر عن نتيجة باريس
ســان جــرمــان على أرض بريست الـســادس عشر .كما
سيضمن ليل اللقب في حال خسارة سان جرمان ،مهما
تكن نتيجته مع أنجيه ،مع احتمال ضئيل أن يلحق به
ً
موناكو الثالث ( 77نقطة) والذي يبتعد عنه أيضا بفارق
ً
ستة أهداف ،أو تعادلهما معا.
وبحسب مــدرب ليل كريستوف غالتييه ،سيكون
التتويج باللقب عل حساب فريق من طراز سان جرمان
"استثنائيا"" ،بميزانية رائعة ونجوم عالميين" ،على
غرار البرازيلي نيمار والهداف الشاب كيليان مبابي.
ولم يخسر ليل خارج ملعبه منذ نوفمبر الماضي في
الدوري ،لكنه أهدر فرصة األسبوع الماضي لالقتراب

أكثر من اللقب بتعادله السلبي مع سانت اتيان.
وأمام انجيه ،سيواجه فريقا خسر خمس مرات في
آخر ست مباريات ،لكنه ضمن موقعه في الدرجة األولى
الموسم المقبل.
لكن أنجيه ّ
يود تقديم هدية لمدربه ستيفان موالن،
الراحل عن النادي بعد عشر سنوات.
وفي حال تعادلهما بالنقاط ،ستكون األفضلية لسان
جرمان المتفوق بفارق األهداف ( +56مقابل .)+40

باريس إلكمال هيمنته
وسيكون سان جرمان أكثر المرحبين بفوز أنجيه،
الكمال هيمنته على الدوري في حقبة المالك القطري،
من خالل التتويج  8مرات في تسعة مواسم.
ويعود نيمار إلى صفوف سان جرمان بعد ايقاف
ابعده عن نهائي الكأس الــذي حسمه فريق العاصمة
األربعاء على حساب موناكو 2-صفر.
وراء ليل وسان جرمان ،تدور معركة طاحنة أخرى
بين موناكو الثالث ( )77وليون الرابع ( )76على بطاقة
ثالثة أخيرة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
وتقف الروزنامة مع ليون الذي يواجه نيس التاسع
ّ
وال ــذي يـخــوض الـمـبــاراة دون حــوافــز ،فــي حين يحل

مــونــاكــو على لنس ال ـســادس ( )56ال ــذي يـحــارب على
بطاقة أوروبية مع مرسيليا الخامس (.)59
وستكون مباراة عاطفية لليون أيضا ،كونها األخيرة
لمهاجمه الهولندي ممفيس ديـبــاي الــذي وصــل إلى
نهاية عقده.
وال يبلغ الفارق بين رينس الثالث عشر ( 42نقطة)
ونانت الثامن عشر ( )40سوى نقطتين.
الجميع يريد تفادي خوض ملحق فاصل مع تولوز
الـبــاحــث عــن ال ـع ــودة إل ــى ال ــدرج ــة األولـ ــى بـعــد نــزولــه
الموسم الماضي.
أربعة أندية تتواجه في مباريات "نهائية" ،فيستقبل
رينس الثالث عشر ( )42بــوردو الرابع عشر ( ،)42في
حين يحل لوريان السابع عشر ( )41على ستراسبورغ
الخامس عشر (.)41
ورغم حلول نانت في المركز الثامن عشر ،فإن فوز
الـفــريــق المنتشي مــن أرب ـعــة ان ـت ـصــارات تــوالـيــا على
مونبلييه سيضمن البقاء في الدرجة األولى التي ّ
ودعها
نيم وديجون.
وستكون مهمة بريست السادس عشر ( )41األصعب
كونه يواجه باريس سان جرمان الذي بلغ نصف نهائي
دوري أبطال أوروبا والتواق لتخطي ليل وإحراز اللقب.
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آخر كالم
حوار كيميائي

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

حكومة تحارب الشباب
ّ
وتعين منتهي الصالحية

د .حمد محمد المطر

تتطور المجتمعات والدول بتجديد مؤسساتها ،من خالل رفدها
بدماء شبابية طموحة تحدث الفرق والتغيير والتطور ،والــدول
المتقدمة تسعى إلى االستفادة من طاقات شبابها ،وتمكينهم من
المناصب القيادية ،بهدف تطوير مؤسساتها لما يحمله الشباب
من فكر متقدم ،ومن مواكبة لكل ما هو جديد ،ومن طموح ورغبة
في البناء والنجاح وإثبات الذات.
ً
أما الدول المتأخرة فهي غالبا هرمة من الداخل ،يجلس على رأس
المؤسسات فيها قياديون يتم اختيارهم عادة وفق محسوبيات
ومحاصصات ،وهــو األمــر الــذي يقتل الطموح لــدى فئة الشباب
ويشعرهم باليأس نتيجة اإلقـصــاء وانـعــدام معايير الكفاء ة .أو
ً
يتم اختيارهم وفــق التقادم الوظيفي البيروقراطي ،الــذي غالبا
ما يجعل المؤسسة بطيئة الحركة قليلة اإلنجاز ،مترهلة ،وبذلك
تترهل الدولة وتتراكم ملفاتها وتستعصي على الحل ،وهو الحال
عندنا في الكويت.
ً
ال يـحـتــاج الـتـطــويــر أح ـيــانــا إل ــى ت ـقــدم عـلـمــي كـبـيــر أو تـطــور
تكنولوجي متعذر ،بل يحتاج بداية إلى تجديد دماء المؤسسات،
وتمكين الشباب ا لــذي يستطيعون -بما وهبهم الله مــن طموح
ّ
وتوقد -أن يحققوا التقدم التكنولوجي ،وأن يبحثوا عن كل جديد،
وأن يضعوا الخطط ويواكبوا تنفيذها بهمة ونشاط ،فقط نحتاج
أن نعطيهم الفرصة ،ال أن نحاربهم ونكسر طموحاتهم ونشيع
فيهم اليأس.
ً
طموح شبابنا مكسور ،وخصوصا الشباب المجتهدين ،فهم
يائسون من إمكانية تولي المناصب ،التي يستحقونها ،للنهوض
ّ
بالبلد ،وهم رغم جهدهم واجتهادهم وتمكنهم العلمي والمعرفي
يرون المناصب في المؤسسات كافة تذهب لمنتهي الصالحية ،من
أولئك الذين ينظرون إلى كرسي المسؤولية على أنه امتياز وهبة،
ومكان للراحة والوجاهة ،وأداة للنفوذ الشخصي ،والتعيينات
األخيرة التي اعتمدتها الحكومة أكبر دليل على ذلك ،وهذه السياسة
ً
في اختيار القياديين هي األكثر قتال لــروح الشباب الكويتيين،
وكأن الحكومة تحارب الشباب بدل أن تسعى لتمكينهم وإتاحة
الفرصة لهم واالعتماد عليهم ،كما أن هذه السياسة تعيق تطور
ً
ً
البلد ،خصوصا باختيار من انتهى عمله وتمت تجربته سابقا،
وهي بذلك ليست سوى تكريس للفشل المؤسسي.
أمــام هــذا النهج ،ليس هناك ما يدعو إلــى التفاؤل ،وأمــام هذا
األسلوب في إقصاء الشباب الكويتيين وعدم االستفادة من طاقاتهم
ٌ
وإمكاناتهم ليس هناك أمل في التقدم ،فال يمكن إسناد مؤسسات
الـبــاد إلــى أشـخــاص يتم اختيارهم بناء على معايير ال ــوالء ات،
ً
بعيدا عن معايير الكفاءات التي تحتاج إليها هذه المؤسسات ،فما
الرسالة التي ترسلها الحكومة ألصحاب الكفاءات من الشباب؟ وما
الفائدة من اجتهاد هؤالء ونجاحهم؟ وأي إحباط هذا الذي تشيعه
مثل هذه السياسة في المجتمع ولدى األجيال الشابة؟
النتيجة الوحيدة لهذه التعيينات هو أن النهج الحكومي ثابت،
من حيث سوء اإلدارة ،وعدم الحرص على ّ
تقدم الكويت ،وجرها
من أزمة إلى أخرى ،وتكريس الفشل وتعميمه بدل الخروج منه.
***
ّ
« »Catalystمادة حفازة:
تعيينات باراشوتية  +أسماء مكررة = قتل طموح الشباب

الحل بيد الحكومة
ال نعلم أين سنذهب للعشاء مساء
اليوم؟!
نروح  Crazy Horseفرع باريس...
وال  Belvedereفرع لندن...
وال  Le Bernardinفرع نيويورك...
وال  Philanthropeفرع جنيف...
وال  Ambrosia Rooftopفرع روما...
وذلـ ــك بـمـنــاسـبــة تـفـضــل الـحـكــومــة
ع ـل ـي ـنــا ب ـف ـت ــح الـ ـمـ ـط ــاع ــم وال ـم ـق ــاه ــي
ً
بــدء ا من اليوم ،بعد أن أفلست معظم
المطاعم في الكويت ،وأقفلت أبوابها،
وضياع شباب وضعوا كل إمكانياتهم
الـ ـم ــادي ــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ــة وال ـف ـن ـي ــة ف ـي ـهــا،
ً
وبعضهم كان معتمدا على المشاريع
ال ـص ـغ ـيــرة وع ـل ــى ال ـب ـن ــوك لـلـتـمــويــل،

د .ناجي سعود الزيد
وانتهوا مدينين لتلك المؤسسات أو
آلخرين...
لو كان لدى هؤالء علم أو دراية بما
كانت الحكومة تخطط له لكبح جماح
وبـ ــاء ال ـك ــورون ــا ،ول ــو كــانــوا يعلمون
ً
مسبقا عن الحظر الشامل أو الجزئي
أو عن إقفال جميع المطاعم والمقاهي
ل ـف ـتــرات ط ــوي ـل ــة ...ل ــو ك ــان ــوا يعلمون
لـ ــوفـ ــروا ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـم ــال وال ـج ـهــد،
ولـمــا انـتـهــى الـبـعــض منهم مفلسين
ت ـح ــاص ــره ــم الـ ــديـ ــون م ــن ك ــل ج ــان ــب،
ولـيــس بإمكانهم تـســديــدهــا أو حتى
تعويض بعض خسائرهم عندما تفتح
المطاعم والمقاهي اليوم!
مــع األسـ ــف ،لـيــس هـنــاك أي ب ــادرة،

ســواء على مستوى الحكومة أو على
م ـس ـتــوى ال ـ ـنـ ــواب ،ل ـت ـعــويــض هـ ــؤالء،
ً
خـ ـص ــوص ــا أول ـ ـئـ ــك الـ ــذيـ ــن كـ ــانـ ــوا فــي
بداياتهم أو في منتصف الطريق في
مشاريعهم التي كانت تبشر بالخير
قبل انتشار وبــاء الـكــورونــا ،وقبل أن
يكتشفوا آثار تنظيم مكافحة الوباء!
ُ
فهل يا ترى سنرى مبادرة وخطوات
ً
حكومية لتعويض هؤالء ،وخصوصا
الشباب منهم؟!

عن التفكير النقدي

حسن العيسى

أي إنسان حين يجلس مع وحدته يفكر بحوار مع اآلخر،
ّ
يقلب أفكاره َ
وي ِزنها ،حتى يصل إلى رأي أو قناعة خاصة به،
اآلخر الذي يحاوره هو ذاته ال غير ،لكن هذا اإلنسان في مثل
عالمنا العربي يكون في كثير من األحيان شبه آلي ،بسبب
نوع التربية األبوية القمعية في المنزل والتعليم التلقيني
في المدارس ،حتى جامعات "احفظ رأي مقرر المادة" وتنجح
بامتياز دراسي وفشل عقلي ،ينتهي الدارس بها بقناعات
ّ
قوالب قديمة عفى عليها الزمن وتجاوزتها العلوم
معلبة في ّ
ً
الحديثة ،لكنه في آخر األمر يستسلم ويرتاح لها نفسيا،
فهي توفر له اإليمان الروحي مع األكثرية ورأي الجماعة.
هذا اإلنسان شبه اآللــي يعاني العقل المغلق ،والخداع
ّ
الطوية؟) وتغيب
الذاتي َ(من يذكر سارتر وفكرته ًعن سوء
ً
ً
عنه العقالنية ،ويـعــانــي غـطــرســة فكرية ونـفــاقــا وجشعا
وأنانية يبتعد عنها الفكر النقدي ،ويستسلم صاحبها لرأي
القطيع ويسايره ،مهما ُ
الجمعي عن الحقيقة.
بعد هذا الرأي
ّ
الـكــام هنا عــن التفكير الـنـقــدي ،وقــد لخصه الباحثان
ريتشارد بولد وليندا ،في كتيب "الدليل الصغير في التفكير
ال ـن ـقــدي" .لـكــن كـيــف ع ــرف الـكــاتـبــان التفكير الـنـقــدي بكل
بساطة ،هو عندهما ُ
يكمن في فن التحليل والتقييم للرأي
بقصد تطويره لألفضل ،التفكير النقدي يتطلب مثابرة
ً
ً
وتصحيحا للذاتُ ،
ويبعد عنه المركزية
واجتهادا ومراقبة
ّ
الجماعية والبصم على المسلمات االجتماعية السائدة.
ً
ً
صاحب التفكير "غير النقدي" تجده منسجما ومستسلما
للسائد ،س ــواء كــان هــذا "الـســائــد" هــو سلطة الحكم التي
ً
ـى حـ ــق ،أو ال ـس ـل ـطــة االج ـت ـمــاع ـيــة بكل
ي ـجــدهــا دائـ ـم ــا ع ـلـ ّ
مضامينها التي توفر له االستقرار النفسي واالستسالم
للمألوف المتعارف عليه ،هذا اإلنسان منعدم استقاللية
التفكير ،هو يفكر ويقتنع بما تفكر وتستسلم له األغلبية
أو السلطة الحاكمة.
ال ـســؤال اآلن عـ ّـمــا إذا كــانــت برامجنا التعليمية و ّطــرق
التربية في هذه المجتمعات األبوية "البطركية" قد وفرت
ّ
لنا ولو "القلة" من أصحاب التفكير النقدي ،ومــاذا يحدث
ل ـهــذه الـقـلــة الـمـنـبــوذة حـيــن ت ـحــاول بـكــل تـمــويــه وتــاعــب
ً
بالكلمات التعبير عن رأيها المستقل ،خوفا من المالحقات؟
مــاذا يجني أصحابها غير صـ ّـب اللعنات عليهم والجري
من الباحثين عن الشهرة والبركة االجتماعية نحو تقديم
الشكاوى القضائية ضدهم؟! وبعد ذلك نسأل أنفسنا السؤال
ّ
التقليدي :لماذا ّ
تقدم اآلخرون وبقينا نحن على تخلفنا؟

وفيات
الجمعة 5 / 21
بناء عايض حمدان الدعسة أرملة هادي مناور صقر العازمي
 78عاما ،شيعت ،ت50255966 :

سلمان يوسف عودة العنزي

خردة لبنان إلى مصر «حشيش»
أحـبـطــت مــديــريــة الـجـمــارك
في ميناء صيدا جنوبي لبنان،
أم ــس األول ،تـهــريــب أكـثــر من
 4أط ـن ــان م ــن ال ـم ـخ ــدرات إلــى
مصر.
ونـ ـ ـق ـ ــل م ـ ــوق ـ ــع ال ـ ـ ـحـ ـ ــرة عــن
وســائــل إعــام لبنانية ،أمــس،
أن السلطات المختصة تمكنت
مـ ـ ــن ض ـ ـبـ ــط  4.2أ ط ـ ـ ـنـ ـ ــان مــن
م ــادة الحشيش ،مــوزعــة على

 140بــرم ـيــا ك ــان الـمـهــربــون
يحاولون تصديرها إلى مصر،
ع ـلــى أن ـه ــا ش ـحـنــة م ــن خ ــردة
الحديد.
وكــانــت الـسـعــوديــة حظرت
استيراد الفواكه والخضراوات
من لبنان ،بعد ضبط كميات
كبيرة مــن مخدر الكبتاغون،
ب ـع ــد أن ج ـ ــرى دسـ ـه ــا داخـ ــل
شحنة من ثمار فاكهة الرمان.

«الخاتم» ال يزال في يد بيل غيتس
ظهر بيل غيتس علنا ألول مرة يوم األربعاء الماضي منذ إعالن
انفصاله عن زوجته السابقة ،وكان ال يزال يرتدي خاتم زواجه.
وق ــال مــوقــع روس ـيــا ال ـيــوم أم ــس األول إن الـمــؤســس الـمـشــارك
لشركة مايكروسوفت شارك في محادثة مع سوزان كالرك ،الرئيس
التنفيذي لغرفة التجارة األميركية ،للحديث عن الدروس المستفادة
من جائحة "كوفيد."-19
ً
وكــان خاتم زفــافــه مرئيا بــوضــوح فــي إصبعه الـيـســرى .وكــان
غـيـتــس آخ ــر الـمـتـحــدثـيــن فــي "الـمـنـتــدى الـعــالـمــي ح ــول التعافي
االقتصادي" الذي استمر يومين.

 8أشهر ،شيع ،ت55554622 ،94000485 :
منيرة رفيقان عونة دخيل أرملة أكعيد مجزع الخصيلي
شيعت ،ت65101111 :
 75عاما،
َ

جابر عبدالله نزال الكريباني

 65عاما ،شيع ،ت50880605 ،51515055 :

على أحمد عبدالكريم الديولي

 73عاما ،شيع ،ت90054146 ،99470707 :

خليفة مبارك خليفة سالم

 78عاما ،شيع ،ت99711240 :
فهيمة عباس حسن أرملة بدر على حسين المشموم
 83عاما ،شيعت ،ت51757155 :
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 79عاما ،شيع ،ت66123606 :

حال هالل زعل العنزي

عمالق أحمر قديم
على حافة درب التبانة

 6أعوام ،شيعت ،ت51422331 :
نورة عبدالله عماش المطيري أرملة سعود عبدالله العجل المطيري
 75عاما ،شيعت ،ت66116155 ،55467777 :
فاطمة سعد محمد الشالح أرملة نايف شحنان الشحيتاوي
 56عاما ،شيعت ،ت99717072 ،99621927 :
صبيحة طاحر محمد القطان زوجة إبراهيم عيسى محمد القطان
 65عاما ،شيعت ،ت55212161 ،99845598 :

علي عبدالرحمن علي المخيزيم

 63عاما ،شيع ،ت52223496 ،65656231 :
فاطمة عبدالعزيز عبدالرحمن القصمة أرملة محبوب مجبل إدريس السكران
 79عاما ،شيعت ،ت99614153 :

ً
ً
ً
اكتشف علماء فلك نجما قديما جدا
ي ـقــع ع ـلــى ح ــاف ــة م ـج ــرة درب الـتـبــانــة،
ويبدو أنه تشكل بعد بضعة ماليين من
السنين من االنفجار العظيم ،لكنه يقدم
مـعـلــومــات قــد تــؤثــر فــي فـهــم البشرية
لنشأة الكون.
ُ
وذكـ ـ ـ ــرت دراسـ ـ ـ ــة ن ـ ـشـ ــرت األسـ ـب ــوع
الـمــاضــي ،فــي "رســائــل مجلة الفيزياء
الفلكية" ونقلها موقع سكاي نيوز أمس
أن الباحثين وج ــدوا أن النجم الـنــادر
شديد الفقر بالمعادن ،مما يدل على أنه
من أقدم النجوم المكتشفة على اإلطالق.
وقال عالم الفلك "فينيسيوس بالكو"،
المؤلف الرئيسي للدراسة ،في مؤسسة
ال ـع ـلــوم الــوط ـن ـيــة ف ــي ت ــوس ــون بــواليــة
أريزونا ،إن النجم "عمالق أحمر ونادر
ج ــدا ،وال نـعــرف مــن ه ــذا ال ـنــوع إال 35
ن ـج ـمــا ،ب ـعــد ب ـحــث اس ـت ـمــر ع ـلــى مــدى
عقود" ،مشيرا إلى أنه من نجوم "الجيل
الثاني" المبكرة جــدا ،التي شكلت من
بقايا نجوم "الجيل األول" ونشأت بعد
بـضـعــة مــاي ـيــن م ــن الـسـنـيــن ف ـقــط من
بداية نشأة الكون.
ومـ ـعـ ـظ ــم ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم ال ـ ـتـ ــي ن ـع ــرف ـه ــا،
مثل الشمس ،هــي مــن "الجيل الثالث"
و تـحـتــوي على عناصر ثقيلة نسبيا،
مـ ـث ــل ال ـ ـحـ ــديـ ــد والـ ـنـ ـيـ ـك ــل وال ـ ـكـ ــربـ ــون
واألكسجين.

محمد عبدالرحمن أحمد علي

 62عاما ،شيع ،ت99690110 ،97914446 ،50530907 :

ناصر خليل محمد حمود

 56عاما ،شيع ،ت99029883 :
شمة أيوب أحمد القوز أرملة محمود داود العبدالله
 87عاما ،شيعت ،ت97177263 ،99024600 ،99664775 ،99005995 :

عبدالرسول هالل راشد الشمالي

 65عاما ،شيع ،ت99657991 ،66660821 ،92222314 :

مواعيد الصالة
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