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بينك أيقونة Billboard
و«ذا ويكند» يهيمن على  10جوائز ص 17

«لعبة الكراسي» تهدد جلسة اليوم
سيناريو  27أبريل األقرب بجلوس النواب على مقاعد الوزراء ومقاطعة الحكومة لها
َ
• جلسة خاصة بعد ٍغد لـ «قسم» الوسمي و«الصفوف األمامية» وفلسطين واالختبارات الورقية
محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح
وســط ترجيحات نيابية بتكرار سيناريو  27أبــريــل فــي الجلسة
العادية لمجلس األمة المقررة اليوم ،عندما جلس نواب على مقاعد
ال ـ ــوزراء ف ـطــارت الـجـلـســة ،أو ابـتـكــار سـيـنــاريــو آخ ــر للحيلولة دون
انـعـقــادهــا ،اتـفــق ن ــواب عـلــى أن يشهد الخميس المقبل عـقــد جلسة
خاصة من أربعة بنود تتمثل في أداء النائب د .عبيد الوسمي اليمين
الدستورية ،ومناقشة تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية عن صرف
مكافأة الصفوف األمامية ،والقضية الفلسطينية إلقرار قانون حظر
التعامل مع الكيان الصهيوني ،إلــى جانب االختبارات الورقية ،في
ضوء ما انتهت إليه لجنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد البرلمانية.
وربط النواب مصير جلسة اليوم بأن يتضمن بيان مجلس الوزراء،
عقب اجتماعه أمس ،ما يشير إلى صعود رئيس الحكومة سمو الشيخ
صباح الخالد منصة االستجواب خاللها ،وهو ما لم يحدث ،إذ استبق
ً
النائب د .عبدالكريم الـكـنــدري االجـتـمــاع مــؤكــدا أنــه «إن لــم يتضمن
البيان ما يؤكد استعداد الرئيس لصعود المنصة في جلسة 02

«الحركات اإلسالمية السنية والشيعية
في الكويت (2019 – 1981م)»
٠٩
للدكتور علي الزميع ()18-٣
اإلخوان المسلمون
وتطورهم األيديولوجي
والفكري والسياسي ()١
• الكثيرون من أبناء مدرسة
التجديد اإلخوانية ينتقدون
فقدان الجماعة ميزة االنفتاح
والتعددية الفكرية ًالتي كانوا
يتمتعون بها تاريخيا

«الميزانيات» ترجئ «الصفوف األمامية»
لتأخر وصول الردود الحكومية
●

فهد تركي

خ ــال اجـتـمــاعـهــا أم ــس ،أرجـ ــأت لجنة
الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية
ً
مجددا التصويت على تقريرها الخاص
بـمـكــافــأة العاملين بــالـصـفــوف األمــامـيــة؛

لتأخر وصــول ردود الحكومة ممثلة في
وزارة المالية ودي ــوان الـخــدمــة المدنية،
حول الكشوف الخاصة بهؤالء العاملين،
والتقديرات المالية الموضوعة لكل فئة.
وق ــال ــت م ـص ــادر مـطـلـعــة لـ ـ "ال ـج ــري ــدة":
إن "الـمـيــزانـيــات" أب ــدت اسـتـيــاء هــا؛ لعدم

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون التمويل
العقاري للسكن الخاص
إشراك البنوك في توفير بديل تمويلي إلى جانب «االئتمان»
خ ــال اجـتـمــاعــه األس ـبــوعــي أم ــس،
وافـ ــق مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ع ـلــى م ـشــروع
قانون بشأن التمويل العقاري للسكن
الخاص ،ورفعه إلى سمو أمير البالد؛
ً
تمهيدا إلحالته إلى مجلس األمة.
وأعلن المجلس أن طــرح المشروع
يأتي في سياق حرص الحكومة على
تحقيق وتنفيذ استراتيجية ا لــدو لــة
لمعالجة الـقـضـيــة اإلسـكــانـيــة وطــرح
الحلول المناسبة للمشكلة بما يوفر

ً
ً
بديال تمويليا لطلبات السكن الخاص
إلــى جانب التمويل الــذي يقدمه بنك
االئ ـت ـمــان م ــن خ ــال م ـشــاركــة الـبـنــوك
المحلية في دعم المنظومة اإلسكانية
ل ـل ــدول ــة وت ــوف ـي ــر ض ـم ــان ــات قــانــونـيــة
فاعلة.
إلــى ذل ــك ،اطـلــع المجلس مــن وزيــر
الصحة د .باسل الصباح على عرض
ً
آلخر تطورات فيروس كورونا محليا،
إذ تـشـيــر األرق ـ ـ ــام إلـ ــى ارتـ ـف ــاع نسبة

الشفاء لتصل إلى  %95.3وانخفاض
نسبة اإلصابات اليومية.
وجدد المجلس دعوته المواطنين
وال ـم ـق ـي ـم ـيــن إل ـ ــى م ــواصـ ـل ــة االلـ ـت ــزام
بـ ــاالش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـص ـح ـي ــة واإلق ـ ـبـ ــال
على تلقي اللقاح المضاد للفيروس
للوصول إلى األهــداف المرجوة لمنع
انتشار العدوى ومواجهة الوباء.

ت ـس ـل ـم ـه ــا م ـ ــا ط ـل ـب ـت ــه ب ـ ـشـ ــأن الـ ـ ـج ـ ــداول
التفصيلية للصفوف األ مــا م ـيــة ،مشيرة
إلــى أن "الـخــدمــة المدنية" ألقى الـكــرة في
التجارة والصناعة دُ .عبدالله
ملعب وزير
ُ
السلمان ،حيث أبلغت أن ال ــردود أحيلت
إليه.
02

وصول أولى دفعات
العمالة المنزلية الفلبينية
●

جورج عاطف

عقب موافقة وزارة العمل في مانيال على رفع
حظر إرسالها ،استقبل مطار الكويت الدولي،
أمــس ،أولــى دفعات العمالة المنزلية الجديدة
القادمة من الفلبين.
وق ــال ب ـســام ال ـش ـمــري ،وه ــو صــاحــب إح ــدى
ُشركات االستقدام ،لـ «الجريدة» ،إن هذه العمالة
ً
أودع ـ ــت الـحـجــر الـصـحــي أس ـبــوع ـيــن؛ تطبيقا
لالشتراطات الصحية التي تفرضها البالد عبر
ً
منصة «بالسالمة» ،الفتا إلى أن األيــام المقبلة
ً
ستشهد وصول دفعات جديدة تضم أعدادا أكبر
من هذه العمالة ،عقب مضاعفة الخطوط الجوية
الكويتية لرحالت الطيران المباشر من الفلبين.
وأكد الشمري أن أعداد العمالة التي 02

«التمييز» :سداد المواطنين
للدولة مبالغ ساقطة بالتقادم
ال يعني االعتراف بها

محليات

٠٣
«التربية» :االختبارات
الورقية لن تكون «كاملة
الدسم»

اقتصاد

12

ثقافات

ّ
أرفع جنرال أميركي في الشرق األوسط يحذر
من جاهزية بكين وموسكو لملء الفراغ

18

مستوى قوات بالده عام  2019في منطقة
عـمــل ال ـق ـيــادة الــوس ـطــى أدى إل ــى مــوجــة
مــن االس ـت ـفــزازات اإليــران ـيــة التصعيدية،
التي بلغت ذروتها بالهجوم الصاروخي
اإليــرانــي المباشر على القسم األميركي
من قاعدة عين األسد الجوية في العراق،
ً
ردا على اغتيال الجنرال اإليــرانــي قاسم
ً
سليماني فــي يناير  ،2020م ـشــددا على
أهمية تزويد دول المنطقة بالسالح لردع
أي هجمات إيرانية.
كـ ـم ــا اعـ ـتـ ـب ــر أن ال ـ ــوج ـ ــود األمـ ـي ــرك ــي
ف ــي الـمـنـطـقــة يـمـنــع ط ـه ــران م ــن ارت ـك ــاب
ً
االعتداءات ،الفتا إلى أن القوات األميركية
مستعدة لرد فعل سريع في حال ظهور أي
تطورات سلبية من جانب إيران02 .

الرومي يرصد نشأة
وزارة الخارجية الكويتية
وتطورها

ماكينزي يهنئ متطوعين تم قبولهم في الجيش األميركي قبل أيام (صفحة سنتكوم)

 %2.1انخفاض موجودات الشركات
العقارية إلى  5.4مليارات دينار
11

ّ
هل ردت إسرائيل على «مسيرات غزة»
باستهداف مصنع للطائرات اإليرانية؟
رئيس جديد للموساد مهمته حرمان طهران من «النووي»
غ ــداة روايـ ــات مـتـضــاربــة ح ــول حــريــق وانـفـجــار
غامض شهدتهما محافظة أصفهان وســط إيــران،
وأفادت سلطاتها بأنهما حدثا في مصنع "سيباهان
نارجوستار" للصناعات الكيماوية ،كشف تقرير
لـصـحـيـفــة "ال ـ ـغـ ــارديـ ــان" ،أن ـه ـمــا وق ـع ــا ف ــي مصنع
ً
ّ
المسيرة "الــدرونــز" ،التي بــرزت سالحا
للطائرات
ً
نــو عـيــا كشفت عنه الفصائل الفلسطينية بقطاع
غزة خالل الجولة األخيرة من قتالها ضد إسرائيل.
وذكر المتحدث باسم منظمة الطوارئ بأصفهان،
عباس عبدي ،مساء أمس األول ،أن تسعة أشخاص
أصيبوا بـجــروح جــراء حريق مصنع الكيماويات

٠٨

سليمان 660 :مليون
دوالر أصول مدارة تحت
مظلة «كفيك»

ماكينزي :دول المنطقة
متخوفة من تقليص قواتنا
أقر قائد القيادة الوسطى في الجيش
األمـ ـي ــرك ــي ،ال ـج ـن ــرال كـيـنـيــث مــاك ـي ـنــزي،
خالل زيــارة للسعودية ،بوجود مخاوف
لــدى دول المنطقة مــن عملية المراجعة
التي تقوم بها اإلدارة األميركية الجديدة
لـمـهــام الـجـيــش فــي جميع أنـحــاء الـعــالــم،
ومنها منطقة الـشــرق األوس ــط ،الـتــي من
ً
المحتمل أن تشهد انـخـفــاضــا فــي أعــداد
القوات األميركية.
وبـعــد ق ــرار إدارة الــرئـيــس جــو بــايــدن
سحب جميع قوات بالدها من أفغانستان
ب ـح ـل ــول يـ ــوم  11م ــن سـبـتـمـبــر ال ـم ـق ـبــل،
ض ـم ــن خ ـط ــة م ــراج ـع ــة وج ـ ــود واش ـن ـطــن
العسكري في المنطقة ،حذر أرفــع جنرال
أميركي في الشرق األوسط ،من أن خفض

قصر العدل

والمفرقعات ،لكن تقرير الصحيفة البريطانية ،أشار
إلى أن الحريق أعقبه انفجار في مصنع للطائرات
ّ
المسيرة ،من طراز "هسا" وربط بينه وبين تهديدات
ً
إســرائـيـلـيــة أطـلـقــت ردا عـلــى تــزويــد ط ـهــران حركة
ّ
بالمسيرات التي تمكنت من تصوير مواقع
"حماس"
عسكرية واستخدمت في هجمات للمرة األولى خالل
ً
المعركة التي استمرت  11يوما.
وع ـقــب س ــاع ــات م ــن ن ـشــر ال ـت ـقــريــر الـبــريـطــانــي،
سارعت وزارة الدفاع اإليرانية إلى نفي صحته على
لسان مسؤول بها تحدث لموقع "نور نيوز" التابع
لمجلس األمن القومي.
02

بيالروسيا تواجه «عاصفة غربية» بعد
اعتقال معارض في «الهواء»
٢١

لبنان« :حزب الله» يؤجل حسم
االستحقاقات السياسية
عون يطلب إشارة دعم في خطاب نصرالله اليوم
●

دوليات

20

مصر :لن نقبل أن نكون
«شماعة» تعلق عليها
إثيوبيا مشاكلها الداخلية

رياضة

بيروت -منير الربيع

يبدو أن في لبنان من يبحث عن فرص إلضاعة الوقت ال أكثر،
فكل الخطوات التي تطرح في الكواليس أو في العلن ،ال تشير إلى
ً
وجود نوايا حقيقية وجدية لتشكيل حكومة سريعا ،بل تثبت كل
المعطيات الظاهرة أن عملية التعطيل داخلية بحتة ،بسبب الصراع
الشخصي بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة
المكلف سعد الحريري .إال أن جهات سياسية نافذة تقول بوضوح
ً
إنه «ال قرار إيرانيا بتشكيل الحكومة ،بل بالعكس هناك قرار واضح
بتأجيل كل االستحقاقات إلــى ما بعد االنتخابات الرئاسية في
إيران ،حيث من المتوقع أن تستعيد مفاوضات فيينا زخمها لتبدأ
طهران بطرح أوراق التفاوض في مختلف ساحات الشرق األوسط،
ً
ً
التي تمتلك فيها تأثيرا ونفوذا».
02

٢٢
األبيض يقلب الطاولة
على األمعري بكأس
االتحاد اآلسيوي

ةديرجلا
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األمير استقبل الغانم والهاشل وتسلم أوراق اعتماد  6سفراء

سموه عزى رئيس اإلمارات وسعود بن راشد وهنأ َ
رئيسي األرجنتين وإريتريا بالعيد الوطني للبلدين

األمير لدى تسلمه أوراق اعتماد سفير اإلمارات أمس

 ...والسفيرة البريطانية

استقبل صاحب السمو أمير البالد ،الشيخ
نـ ــواف األح ـم ــد ،بـقـصــر ال ـس ـيــف ،أمـ ــس ،رئـيــس
مجلس األمة مرزوق الغانم.
كـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه مـحــافــظ بـنــك الـكــويــت
المركزي ،د .محمد الهاشل ،حيث أهدى لسموه
مسكوكة تذكارية احتفاء بمرور  40عاما على
تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جهة اخرى ،احتفل في قصر بيان ،صباح
أم ــس ،بـتـسـلــم صــاحــب الـسـمــو أوراق اعـتـمــاد
ً
كــل مــن السفير يوجين مــارتــن يوجين سفيرا
للكرسي الرسولي «الفاتيكان» والسفير مطر
ً
النيادي سفيرا لدولة اإلمارات العربية المتحدة،
ً
والسفير حسن تاجو ليجاس سفيرا إلثيوبيا،
ً
والسفير ديميتار ديميتروف ديميتروف سفيرا
ً
لبلغاريا ،والسفير جزولي أمام جالنشي سفيرا
لـنـيـجـيــريــا ،والـسـفـيــرة بـلـيـنــدا لــويــس سفيرة
للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال

أيرلندا ،وذلك سفراء لبالدهم لدى الكويت.
حضر مراسم االحتفال وزير شؤون الديوان
األميري الشيخ علي الجراح ،ووزير الخارجية،
وزي ــر الــدول ــة ل ـشــؤون مجلس ال ـ ــوزراء الشيخ
د .أحـمــد الـنــاصــر ،ورئ ـيــس ال ــدي ــوان األمـيــريالـشـيــخ م ـبــارك فـيـصــل ال ـس ـعــود ،ونــائــب وزيــر
شؤون الديوان األميري الشيخ محمد العبدالله،
ووكيل الديوان األميري ومدير مكتب صاحب
السمو أمير البالد أحمد فهد الفهد.
وفـ ـ ــي مـ ـج ــال آخ ـ ـ ــر ،بـ ـع ــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو
ببرقيتي تعزية إلى رئيس دولة اإلمارات ،الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،وإلى عضو المجلس
األعلى حاكم أم القيوين الشيخ سعود بن راشد
المعالّ ،
عبر فيهما سموه عن خالص تعازيه
وصادق مواساته بوفاة المغفور لها ،بإذن الله
تعالى ،الشيخة شمسه بنت ماجد ،سائال سموه
الـمــولــى تـعــالــى أن يتغمدها بــواســع رحـمـتــه،

 ...وسفير الفاتيكان
ويـسـكـنـهــا فـسـيــح ج ـنــاتــه ،وأن يـلـهــم األس ــرة
الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
وب ـعــث صــاحــب الـسـمــو بـبــرقـيــة تهنئة إلــى
الــرئـيــس األرجـنـتـيـنــي ألـبــرتــو فــرنــانــديــز ،عبر
فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد
ً
الــوط ـنــي ل ـب ــاده ،مـتـمـنـيــا ل ــه م ــوف ــور الـصـحــة
والعافية ولجمهورية األرجنتين كــل التطور
والنماء.
وب ـعــث صــاحــب الـسـمــو بـبــرقـيــة تهنئة إلــى
رئيس إريتريا اسياس أفورقي عبر فيها سموه
عــن خــا لــص تهانيه بمناسبة ا لـعـيــد الوطني
ً
ل ـبــاده ،متمنيا لــه مــوفــور الـصـحــة والـعــافـيــة
وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
وسـمــو رئـيــس مجلس الـ ــوزراء الشيخ صباح
الخالد ،ببرقيات مماثلة.

الخالد يستقبل محافظ «المركزي»

استقباالت ولي العهد

اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل رئ ـ ـي ـ ــس م ـج ـل ــس
الـ ـ ـ ــوزراء ،س ـمــو ال ـش ـيــخ صـبــاح
الخالد ،في قصر السيف ،أمس،
محافظ بنك الكويت المركزي
الدكتور محمد الهاشل ،حيث
أهدى لسموه مسكوكة تذكارية
احتفاء بمرور أربعين عاما على
تأسيس مجلس التعاون لدول
الخليج العربية.

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الـشـيــخ مـشـعــل األح ـم ــد بقصر
ال ـس ـي ــف صـ ـب ــاح أم ـ ــس رئ ـيــس
مجلس االمة مرزوق الغانم.
كما استقبل سموه محافظ
بنك الكويت المركزي الدكتور
محمد الهاشل حيث اهدى إلى
سموه مسكوكة تذكارية احتفاء
بـمــرور  40عــامــا على تأسيس
مجلس التعاون لــدول الخليج
العربية.

الخالد يتسلم المسكوكة التذكارية من الهاشل أمس

ولي العهد مستقبال الغانم امس

النواف يستقبل سفير بوتان

محافظ األحمدي :دور مهم لبرنامج
«موئل» في الكويت

النواف مستقبال السفير بنجور أمس
استقبل نــائــب رئـيــس الـحــرس الوطني،
الفريق أول متقاعد ،الشيخ أحمد النواف،
في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس ،السفير
فوق العادة ومفوض مملكة بوتان الصديقة
لدى دولة الكويت ،تسيرينغ جلتشن بنجور،

بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وأشــاد النواف بجهود سفير بوتان في
توطيد الـعــاقــات بين البلدين خــال فترة
عمله بــدولــة الـكــويــت ،متمنيا لــه التوفيق
والنجاح في مسيرته الدبلوماسية.

«لعبة الكراسي» تهدد جلسة...
اليوم ،فلن تكون».
وعن موقفه من الجلسة ،قال النائب مهلهل المضف ،لـ «الجريدة»:
«متمسكون بقرارنا السابق ،ولن تعقد جلسات ما لم يصعد رئيس
ً
ال ــوزراء المنصة خاللها» ،مـشــددا على ضــرورة إسقاط طلب تأجيل
ُ
استجواباته الذي اتخذ في جلسة  30مارس الفائت.
وذكر المضف أن ذلك القرار «غير دستوري وغير الئحي ولن نقبل به
بأي حال ،ويعد جريمة سياسية شارك فيها كل من صوت على تمريره».
وبينما قال النائب محمد الراجحي« :تم تحديد الجلسة الخاصة
يوم الخميس القادم (بعد غد) لمناقشة قضية القدس الشريف ومكافآت
الصفوف األمامية واالخـتـبــارات الورقية للصف الثاني عـشــر» ،ذكر
ً
النائب محمد المطير أنه «إذا كان رئيس الوزراء حريصا على إقامة
جلسة اليوم ،فعليه احترام الدستور والصعود لمواجهة االستجوابات».
ً
وفي وقت انضم النائب د .صالح الشالحي رسميا إلى االستجواب
الــذي قدمه النائب شعيب المويزري إلى الخالد ،قال النائب مرزوق
الخليفة إنه «استجواب مستحق وجاء في الوقت المناسب ونؤيده
ً
وندعمه ونعلن عدم التعاون مع رئيس الحكومة» ،مشددا على أن جلسة
اليوم لن تمر ولن تعقد إذا لم يصعد المنصة.
ً
غد الخميس ،هبت
بعد
وتزامنا مع الجلسة الخاصة التي ستعقد
ٍ
عاصفة نيابية جــديــدة على وزيــر التربية د .علي المضف إلرغامه
على الـتــراجــع عــن قــرار إج ــراء االخـتـبــارات الــورقـيــة للثانوية العامة،
إذ قال النائب د .أحمد مطيع إن «الفرصة ال تزال متاحة أمام الوزير
للتراجع عن القرار الالمسؤول بعقد االختبارات الورقية وإال فسيتحمل
مسؤوليته».
ً
ً
ً
من جانبه ،قال النائب أسامة الشاهين ننتظر قرارا شجاعا وسليما
من الحكومة بشأن الجلسة الخاصة «لمناقشة إجراءات الحكومة فيما
ً
يتعلق باختبارات الصف الثاني عشر ، ،مؤكدا أن هناك «مسؤولية
شرعية وسياسية فــي ظــل الـتــوتــر الـحــاصــل للطلبة ،وســط جائحة
كورونا».
وعلى صعيد بند القضية الفلسطينية ،قال النائب د .عبدالكريم
الكندري إن «لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية انتهت من تقريرها
بإجماع حضورها حولقانون مقاطعة الكيان الصهيوني وتجريم
التعامل معه ،على أن يعرض على المجلس للتصويت عليه في جلسة
التضامن مع القدس».
٠٤

«الميزانيات» ترجئ «الصفوف...

وأشارت المصادر إلى أن وزير المالية خليفة حمادة ّ
تعهد أمام
اللجنة بمراجعة الكشوف ،كما أن المكتب الفني لـ "الميزانيات" أعد
دراســة كشف فيها عن تناقضات كثيرة في هــذه الكشوف وعدد
العاملين ،وتضمنها أسماء بعض جهات حكومية لم تعمل خالل

سموه يتسلم المسكوكة التذكارية من الهاشل أمس

أك ــد مـحــافــظ االح ـم ــدي الـشـيــخ فــواز
الخالد االعتزاز بالدور الحيوي والمهم
الـ ـ ــذي تـ ــؤديـ ــه ه ـي ـئ ــة االمـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
ومنظماتها المتخصصة في الكويت،
موجها الشكر والتقدير لبرنامج األمم
المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل»
إلقليم الخليج العربي ،مثمنا الجهود
الحثيثة التي تقوم بها بعثة البرنامج
في المجاالت الحياتية الحيوية والمهمة.
جاء ذلك خالل اجتماع الخالد أمس
مع رئيسة بعثة برنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية «مــوئــل» إلقليم
الخليج الـعــربــي د .أم ـيــرة الـحـســن ،في
دي ــوان ع ــام محافظة االح ـم ــدي ،لبحث

ُ
بعدت أخرى مهمة
الجائحة ،وفئات غير مستحقة ،في حين است ِ
كالعاملين في اإلسعاف والـطــوارئ الطبية ،الفتة إلــى أن اللجنة
أوصت بضرورة أن تشملهم المكافآت ،وأال تصرف للجهات التي
لم يكن لها دور في الجائحة.
ً
وأوضحت أن اللجنة خاطبت الوزير حمادة رسميا بضرورة أن
يصدر مجلس الوزراء مشروع قانون للنقل بين أبواب الميزانية،
لتوفير المبالغ المخصصة للصفوف األمــامـيــة مــن خــال الوفر
الحاصل في الميزانية لسنتين ماليتين متتاليتين ،والذي يتراوح
بين  800مليون ومليار دينار.
ولفتت إلــى أن اللجنة ستكون في اجتماع مفتوح ،وإذا وصل
إليها ما طلبته قبل الجلسة الخاصة المقررة بعد غد لمناقشة
عدة بنود من بينها "الصفوف األمامية" ،فستناقشها وستنجز
تقريرها ،حتى ولو على هامش الجلسة ،أما إذا تأخر وصول الرد،
فلن تستطيع إحالة تقريرها إلى المجلس هذا األسبوع.

وصول أولى دفعات العمالة...

ً
تسمح الفلبين بإرسالها حاليا قليلة مقارنة بما قبل صدور قرار
ً
الــوقــف ،معتبرا أن ذلــك بمنزلة اختبار وتقييم من مانيال لمدى
التغيرات الكويتية بشأن آلية التعامل مـع هــذه العمالة ،وحفظ
حقوقها كاملة منذ وصولها إلى البالد حتى انتهاء مدة العقد.
وبـيـنـمــا ش ــدد عـلــى أن االل ـت ــزام بـبـنــود الـعـقــد يـعـنــي اسـتـمــرار
ً
االستقدام وعدم وقفه مجددا ،طالب الشمري الهيئة العامة للقوى
العاملة بالمعالجة الشاملة ألي قصور سابق بحق العمالة.

ماكينزي :دول المنطقة ّ
متخوفة...

وقال ماكينزي إن السعودية ال تزال تطلب المساعدة العسكرية من
ً
الواليات المتحدة لردع إيران ،موضحا في تصريحات خالل زيارته إلى
المملكة أمس األول« :أعتقد أنهم يريدون تطمينات بأنهم سيحصلون
على المساعدة إذا تعرضوا للهجوم من قبل إيران ،ويريدون المساعدة
ضد الهجمات المستمرة من وكالئها».
وأشار إلى أن ربط أنظمة الدفاع الصاروخي «باتريوت» السعودية
ّ ً
محسنا ،في حالة قيام إيران بشن
واألميركية سيوفر نظام إنذار مبكر
هجوم صاروخي على السعودية.
وذك ــر أن «الـسـعــوديـيــن يـتـعــرضــون لـقـصــف مـتــواصــل مــن الـيـمــن،
بمجموعة متنوعة من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز وأنظمة
الطائرات بــدون طيار الصغيرة ،التي يشعرون بقلق بالغ بشأنها»،
ً
مضيفا « :نحن نريد مساعدتهم فــي ذلــك ،باعتبار أنهم يتعرضون
لهجمات متواصلة من وكالء إيران».
وأكد ماكينزي أن الشرق األوسط بشكل عام يعتبر منطقة تنافس
شديدة بين القوى العظمى ،وحذر من أن روسيا والصين في مرحلة

ال ـت ـع ــاون ال ـم ـش ـتــرك ف ــي إط ـ ــار أهـ ــداف
التنمية المستدامة والعمل على تحقيق
الخطط وال ــرؤى والتطلعات الرسمية
لتحقيق المزيد من النجاحات في تطوير
الخدمات بالمحافظة.
م ــن جــان ـب ـهــا ،أش ـ ــارت ال ـح ـســن إلــى
انـهــا استعرضت مــع المحافظ الخالد
النجاحات التي حققتها المحافظة والتي
تصب جميعها في إطــار تحقيق هدف
«المدن المستدامة» ،مؤكدة أنها تطمح
الى تحقيق المزيد من النجاحات وتنفيذ
المشروعات المتعلقة بمدينة االحمدي
كونها إحدى المدن النفطية العريقة التي
مازالت محافظة على تصميمها القديم.

الظفيري يلتقي السفير السعودي

الظفيري مستقبال السفير السعودي أمس
اجـتـمــع نــائــب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ،السفير
مجدي الظفيري ،أمس ،مع السفير السعودي
لــدى الكويت سلطان بــن سعد بــن خالد بن
محمد آل سعود ،وتم خالل اللقاء بحث عدد
مــن أوج ــه ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة بـيــن البلدين

البحث عن طرق الستغالل أي فراغ ناتج عن االنسحاب األميركي من
ً
المنطقة ،مشيرا الى أن روسيا مستعدة لبيع أنظمة الدفاع الجوي
ً
لمن تستطيع ،وأن لدى الصين أهدافا طويلة األجل في إنشاء قواعد
عسكرية في المنطقة.

هل ردت إسرائيل على ّ
«مسيرات...

وأكـ ــد ال ـم ـس ــؤول ،أن "األقـ ـس ــام ال ـفــرع ـيــة ال ـتــاب ـعــة ل ـ ــوزارة ال ــدف ــاع
ً
والصناعات المرتبطة بها في أصفهان لم تشهد أي حريق" ،مضيفا
أن الحريق الذي تحدثت عنه تقارير إعالمية يعود إلى القطاع الخاص
المنتج للمواد الحارقة.
وفــي وقــت لم تخف حــدة التوتر داخــل األروق ــة اإلسرائيلية بشأن
احتمال توصل طهران لتفاهم مع الغرب ،في فيينا ،بشأن إحياء االتفاق
النووي ورفع العقوبات المفروضة عليها ،أعلن رئيس الوزراء المنتهية
واليته بنيامين نتنياهو تعيين دافيد بارنيع ،البالغ من العمر 56
ً
عاما ،في منصب رئيس الموساد المقبل.
ولفت نتنياهو إلى أن "المهمة العليا لبارنيع ،الذي سيتولى مهامه
ً
في بداية يونيو المقبل خلفا ليوسي كوهين ،هي عبارة عن منع إيران
ً
من التزود بسالح ذري" ،مضيفا أنه "سواء توصلت إيران التفاق أم ال،
سنفعل كل ما بوسعنا لمنعها من امتالك سالح نووي".
يأتي ذلك بعد سلسلة حوادث غامضة استهدفت مواقع حساسة
بــإيــران وك ــان آخــرهــا انـفـجــار بمحطة نطنز الـنــوويــة الــرئـيـسـيــة في
أصفهان ،مطلع أبريل الماضي اتهمت السلطات اإليرانية إسرائيل
بتنفيذه وتذرعت به لرفع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة  60في المئة.
والخميس الماضي ،اتهم نتنياهو طهران باستغالل القتال الدائر
في غزة إلرسال "درون" من العراق أو سورية تم إسقاطها على الحدود
مع األردن.

لبنان« :حزب اهلل» يؤجل حسم...
ويستشهد أنصار هذه الرواية بصمت «حزب الله» المطبق حيال
ً
كــل الملفات والـتـطــورات الحاصلة ،ب ــدء ا بملف ترسيم الـحــدود،
ً
ووص ــوال إلــى التسوية المفترضة بين عــون والحريري لتشكيل
ويوحي الحزب أنه ال يهتم إذا شكلت حكومة أم ال ،وهو
الحكومة.
ُّ
يعتبر أنه إذا ألفت الحكومة فستراعي له ظروفه ووضعيته ،ولن
يكون لها أي تأثير سلبي عليه ،ولن تتخذ أي خطوات تتعارض
مع مصلحته ،كما أنه في حال لم تتشكل سيستمر في تسيير أمور
ً
حكومة تصريف األ ع ـمــال ،ويبقى محافظا على وضعيته ،التي
من خاللها يتمكن من مراكمة األهداف بناء على أخطاء اآلخرين،
وحاجتهم إليهم.
ت ـلــك ال ـح ــاج ــة تـتـجـلــى م ــن خ ــال م ــواق ــف ال ـق ــوى الـمـتـصــارعــة
والمتعارضة ،فعون يحتاج إلى دعم الحزب ،وكذلك الحريري ،بينما

الشقيقين ،إضافة إلى تطورات األوضاع على
الساحتين اإلقليمية والدولية.
ح ـضــر ال ـل ـق ــاء م ـســاعــد وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ل ـش ــؤون مـكـتــب نــائــب ال ــوزي ــر الـسـفـيــر أيـهــم
العمر.

يتهرب الحزب من إحراجه في خانة ضرورة االختيار أو التفضيل
بين عون والحريري ،وهذا أكبر مؤشر على أن لحظة التسويات لم
تحن بعد ،ولذلك ال يريد الحزب اتخاذ أي موقف.
تحت هــذا السقف ،تبرز كل الخالفات والصراعات الشخصية
والسياسية والمصلحية ،وتتفرع منها نقاشات ال طائل منها
حــول الـنــزاع على الصالحيات الدستورية ،أو البحث في تعديل
الدستور ،أو حتى الدعوة إلى طاولة حوار في قصر بعبدا ،لمناقشة
ً
أزمة تشكيل الحكومة ،وبرنامج اإلصالحات وصوال إلى النقاش
في تعديل النظام.
كل هذه األفكار المطروحة ،التي يبحث في إمكانية اللجوء إليها
رئيس الجمهورية ،ال تؤشر إلــى وجــود أي استعجال لمعالجة
األزمــة ،بل ستكون فرصة جديدة لكسب الوقت وتمضيته ريثما
تعبر االنتخابات اإليرانية ،وتتضح وجهة المفاوضات الدولية
واإلقليمية.
ً
داخليا ،ال جديد على الساحة ،بانتظار ما سيقرره عون ،الذي
يفكر بالدعوة إلى حوار حتى اآلن لم يحصل على استجابة الفرقاء
ً
حوله ،وهناك من يتساءل :مادام مجلس النواب موجودا فما الحاجة
للحوار؟ بينما تشير مصادر قريبة من عون إلى أنه لن يسكت على
ما تعرض له في مجلس النواب ،وهو يبحث في كيفية ّ
الرد على
ّ
تصرف رئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد
الحريري ،وقد ينطوي ذلك على خطوات تصعيدية.
ً
ً
في هذا اإلطار ،يحاول عون أيضا حشر حزب الله باتخاذه موقفا
ّ
الحر» وحزب الله
يؤيده ،وقد حصل تواصل بين «التيار الوطني
ً
للتنسيق ،وطمعا في الحصول على موقف داعم من أمين عام الحزب
حسن نصرالله في خطابه يوم الثالثاء بذكرى التحرير.
لكن الحزب ،بحسب المصادر القريبة منه لن يقوم بأي مبادرة
لمعالجة هذه األزمة ،في ظل استمرار التباعد بالمواقف ،كما أنه
ال يريد أن يكون على طرف نقيض مع بري ،الذي يدعم الحريري
في مهمته ،وال يوافق عون على شروطه ومطالبه.
أمــام هــذا الــواقــع ،تستمر المراوحة اللبنانية على الصعيدين
المالي واالقتصادي ،في ظل غياب أي رؤية واضحة لمعالجة ملف
الدعم ورفعه ،وسط معلومات تفيد بأن كل الضغوط تتركز على
ً
مصرف لبنان لالستمرار في عملية الدعم في األشهر المقبلة ،تجنبا
لحصول انفجار اجتماعي هائل بحال تم رفعه.
ً
ً
وم ــا بـيــن إيـقــاعــي االنـهـيــار سـيــاسـيــا ومــال ـيــا ،ب ــرزت فــي األي ــام
الماضية مخاوف أمنية جدية من حصول توترات على الساحة
ً
الـلـبـنــانـيــة ،خـصــوصــا بـعــد ال ـمــواج ـهــات بـيــن مـنــاصــريــن لـلـقــوات
اللبنانية ومواطنين سوريين والـعــرض العسكري ،الــذي أجــراه
الـحــزب الـســوري القومي االجتماعي فــي شــارع الحمرا وتخللته
رســائــل تـهــديــد لــرئـيــس ال ـقــوات سمير جـعـجــع ،وه ــذا واق ــع ينذر
بإمكانية توتير األجواء أو استغالل االستعصاء واالنهيار لمصلحة
استخدام الشارع كمنصة لتوجيه الرسائل.
٢٠
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محليات

«التربية» :االختبارات الورقية لن تكون «كاملة الدسم»
السلطان :امتحانات استثنائية في سبتمبر للحاالت الخاصة والمتغيبين بعذر
أكد وكيل التعليم العام اسامة السلطان
جاهزية مدارس وزارة التربية الـ 321بشكل
كامل الستقبال طلبة الصف الثاني عشر
فــي  30مــايــو الـجــاري لتأدية االخـتـبــارات
الــورق ـيــة ،مـشـيــرا إل ــى أن "ال ـتــرب ـيــة" قامت
ب ـج ــوالت مـكــوكـيــة بــال ـت ـعــاون م ــع اللجنة
الـمـشـتــركــة مــع وزارة الـصـحــة للتأكد من
ت ـط ـب ـيــق ج ـم ـيــع االش ـ ـتـ ــراطـ ــات الـصـحـيــة
المعتمدة من "الصحة" بحذافيرها والبالغ
عددها  27اشتراطا.
وق ــال الـسـلـطــان ،فــي تـصــريــح صحافي
أم ـ ــس ،انـ ــه ت ــم ت ــدري ــب م ــدي ــري الـ ـم ــدارس
والمعلمين والطالب وأولـيــاء االمــور عبر
منصة "تيمز" للتعامل مع الوضع الراهن
واالش ـتــراطــات الصحية ،موضحا ان "ما
رأيـ ـن ــاه اث ـن ــاء ت ـقــديــم اخ ـت ـب ــارات ال ـق ــدرات
يعكس وع ــي الطلبة واس ـت ـعــداد الجهات
الحكومية".
وأوض ـ ــح ان تـنـظـيــم عـمـلـيـتــي الــدخــول
والـ ـخ ــروج سـيـتــم بــال ـت ـعــاون م ــع جمعية
ال ـهــال االح ـمــر ال ـتــي وف ــرت  800متطوع
للتنظيم ومـنــع التجمعات خ ــارج أســوار
المدرسة.

فهد الرمضان

نأمل العودة
الكاملة
سبتمبر
المقبل وفي
حالة حدوث
طارئ سيكون
الدوام يومين
باألسبوع

واعتبر ان "االختبارات الورقية هي أولى
خ ـطــوات االس ـت ـعــداد ل ـل ـعــودة الـتــدريـجـيــة
لمقاعد ا لــدرا ســة بشهر سبتمبر المقبل،
وسـتـكــون ضـمــن نـطــاق الـكــم التحصيلي
ً
الـمـحـصــل اون ــاي ــن ومـتــوائـمــة تـمــامــا مع
التعليم االلكتروني ،ولن تكون كاملة الدسم
كاالختبارات التي سبقتها ،وستأتي من
الـبـنــود الـتــي وضعتها الـتــواجـيــه الفنية
على منصة تيمز ،كما أنها تعد المعيار
الحقيقي لتقييم مستوى الطالب".

الخطة البديلة
وأض ـ ـ ـ ــاف :ن ــأم ــل فـ ــي ال ـ ـعـ ــودة ال ـكــام ـلــة
للمدارس سبتمبر المقبل ،لكن في حالة
حدوث اي طارئ بالوضع الصحي سنفعل
خطتنا البديلة وهــي انـتـظــام يومين في
ال ـمــدرســة و 3اي ــام اون ــاي ــن ،مــوضـحــا ان
التعليم االلكتروني تجربة جديدة علينا
وهي "غير كاملة الدسم".
وفـيـمــا يـخــص ال ـح ــاالت ال ـخــاصــة ،قــال
السلطان انــه "قبل جائحة كــورونــا هناك
اجراء معتمد هو وضع الطالب الذي يعاني

م ــرض ــا مـسـتـعـصـيــا او مــزم ـنــا ف ــي لجنة
ً
خاصة حفاظا على سالمته وذلك يتطلب
تقديم تقرير طبي يوضح الحالة ،كما هو
الحال في اي طــارئ يحصل مع اي طالب
تعرض لحادث ما.
إلى ذلك ،أكد السلطان وجود اختبارات
استثنائية في شهر سبتمبر المقبل وذلك
للحاالت الخاصة والطلبة الذين تعرضوا
لظروف قهرية او تغيبوا بعذر.

السويحل :وضع االختبارات
من جهتها ،قالت الموجهة الفنية العامة
لــاجـتـمــاعـيــات ،إي ـمــان الـســويـحــل ،إن ــه تم
تـشـكـيــل ل ـج ــان فـنـيــة مـتـخـصـصــة لــوضــع
االم ـت ـحــانــات تــراعــي خـصــائــص وطبيعة
التدريس والمادة العلمية بنظام التعليم
عن ُبعد.
ووج ـه ــت الـســويـحــل نـصـيـحــة للطالب
والطالبات بالرجوع إلى مصادر التدريب،
ون ـ ـمـ ــاذج ام ـت ـح ــان ــات ال ـ ـمـ ــواد ال ــدراس ـي ــة
لألعوام السابقة ،مع مراجعة بنوك األسئلة
بالموقع الرسمي لوزارة التربية.

 500دينار سلفة

الخالدي :المدارس جاهزة

قال الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة التربية يوسف
النجار ،انه لتعزيز تطبيق االشترطات الصحية المطلوبة تم
تخصيص الدفعة الثانية من الصندوق المدرسي والتي تكون
في عهدة مدير المدرسة ،مردفا :كما قدمنا سلفة مالية لكل
مدرسة قيمتها  500دينار.
وأكــد أن الــوزارة على استعداد كامل الي خطة ،حيث يتم
ا عـتـمــاد الميزانية المالية بعد مخاطبة مختلف قطاعات
التربية وبالتالي اقرار ما يسد احتياجاتهم.

أكد مدير إدارة الصيانة ،محمد الخالدي ،جاهزية المدارس
ً
ألداء االختبارات الورقية ،مشيرا أن مهندسي الصيانة عملوا
على صيانة ال ـمــدارس وهــم فــي حالة وجــود دائــم لمعالجة
أي خلل.
وقال الخالدي إن إدارة الشؤون الهندسية تقوم باألعمال
ً
المدنية والكهربائية في المدارس ،منوها أن الوزارة حرصت
على توفير مهندسي ا لـشــر كــات المتعاقدة للقيام بدورهم
في الصيانة.

وزير الصحة :نواكب المستجدات
لتحديث االستراتيجيات الصحية
شارك في أعمال الدورة الـ  74لجمعية الصحة العالمية
● عادل سامي
أكــد وزي ــر الصحة د .بــاســل الصباح
أن مـشــاركــة الـكــويــت فــي أع ـمــال ال ــدورة
ال ـ ـ ـ ـ  74ل ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـصـ ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة
بجنيف تستهدف مواكبة المستجدات
ال ـع ــال ـم ـي ــة ل ــوض ــع وت ـح ــدي ــث ال ـب ــرام ــج
واالستراتيجيات الصحية ضمن خطة
التنمية بالبالد.
وقــال الوزير ،في تصريح أمــس ،على
هامش ترؤسه وفد الكويت المشارك في
اجتماعات ال ــدورة الـتــي انطلقت أمــس،
وتستمر حتى مطلع يونيو عبر تقنية
ال ـت ــواص ــل ال ـم ــرئ ــي ،إن جـ ــدول األع ـم ــال
يتضمن مـنــاقـشــة ع ــدة مــوضــوعــات في
م ـقـ ّـدم ـت ـهــا ال ـت ـص ــدي ل ـجــائ ـحــة ك ــورون ــا
وت ـعــزيــز أنـظـمــة ال ـتــرصــد واالسـتـجــابــة
ضـمــن اسـتــراتـيـجـيــات طـ ــوارئ الصحة
العامة.
وأضـ ــاف أن االج ـت ـمــاعــات ستناقش
دور النظم الصحية في التصدي للعنف
واستراتيجيات صحة األمومة والطفولة
والمراهقين والسالمة البيولوجية في
المختبرات الطبية ،إضافة إلى مناقشة
ت ـقــريــر خ ــاص ب ــاألح ــوال ال ـص ـح ـيــة في
األراض ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـم ـح ـت ـلــة ،بما
فيها القدس الشرقية والجوالن السوري
المحتل.
وأوض ــح أن ج ــدول األع ـمــال يتضمن
أيـ ـض ــا ال ــوق ــاي ــة والـ ـتـ ـص ــدي ل ــأم ــراض
الـمــزمـنــة غـيــر الـ ُـمـعــديــة وت ـغـ ّـيــر الـمـنــاخ
وتأثيراته على الصحة وتقارير المتابعة
عــن التقدم المحرز نحو بلوغ الغايات
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ـص ـح ــة ض ـم ــن األه ـ ـ ــداف
العالمية للتنمية المستدامة حتى عام
.2030

باسل الصباح

واش ـ ــار إل ــى أن االج ـت ـمــاع سيناقش
كذلك الخطط العالمية للتمنيع ومتابعة
التخلص مــن شلل األط ـفــال ،إلــى جانب
الموضوعات اإلدارية والمالية المتعلقة
بأداء المنظمة وخطط تطويرها.
وأكــد وزيــر الصحة أنــه من المقرر أن
يقام يوم  28الجاري احتفال على هامش
اج ـت ـمــاعــات الـمـنـظـمــة بـتـسـلـيــم جــائــزة
المغفور له سمو األمير الــراحــل الشيخ
صباح األحمد في مجالي رعاية صحة
المسنين وتـعــزيــز الـصـحــة لـلـفــائــز بها
هــذا الـعــام ،وهــو معهد علم الشيخوخة
في الصين.
وشدد على حرص الكويت على تعزيز
الـعــاقــات مــع منظمة الصحة العالمية
والمشاركة الفعالة باجتماعاتها وتبادل
الـ ـخـ ـب ــرات م ــع م ـس ـت ـشــاري ـهــا وال ــوف ــود
المشاركة من الدول المختلفة ،معربا عن
اعتزازه بما تم تحقيقه من إنجازات قامت
بتوثيقها بــالـمــؤشــرات تـقــاريــر منظمة
الصحة العالمية والمنظمات الدولية.

اعتصام محدود أمام الوزارة

جانب من االعتصام
نظم عدد ال يتجاوز الـ 50شخصا من اولياء
األم ــور وطلبة الصف الثاني عشر اعتصاما
امام مبنى وزارة التربية ،امس ،اعتراضا على
االخـتـبــارات الورقية المزمع عقدها فــي الــ30
من الجاري.
وات ـه ــم عـ ــدد م ــن اولـ ـي ــاء االمـ ـ ــور "ال ـتــرب ـيــة"
بالمغامرة بصحة و ســا مــة الطلبة واسرهم
بعقد هــذه االخـتـبــارات فــي ظــل وجــود حــاالت
ك ــورون ــا يـتــم تسجيلها يــوم ـيــا ،مــؤكــديــن ان
خطورة انتشار المرض ال تزال قائمة.

وأض ــاف ــوا ان الـتـعـلـيــم ك ــان ع ــن بـعــد ط ــوال
الـعــام الــدراســي وعــدد الحصص وزمنها اقل
من التعليم التقليدي وبالتالي ال يمكن ان يبدأ
التعليم الكترونيا وينتهي باختبارات ورقية
"وهـ ــذا ظـلــم البـنــائـنــا" ،مــؤكــديــن ان مطالبهم
تتلخص بــالـغــاء االخ ـت ـبــارات الــورق ـيــة وعقد
اختبارات الكترونية.
واشاورا الى انه تم السماح لبعض المدارس
الـخــاصــة بــاخـتـبــارات الـكـتــرونـيــة فـلـمــاذا تتم
التفرقة بين طلبة الحكومة والخاص؟

الظفيري :ال حاالت لـ«الفطر األسود» في الكويت
أكد لـ ةديرجلا أنه مرض نادر وغير معد ويصيب من يعانون نقص المناعة الحاد
•

●

عادل سامي

أكد استشاري طب وجراحة العيون في وزارة
الصحة د .يوسف الظفيري ،أنه ال حاالت لمرض
"الـفـطــر األسـ ــود" فــي الـكــويــت ،ومــن غير ال ــوارد
ً
انـتـشــاره بــالـبــاد ،مسبتعدا أن يتسبب مرض
"كوفيد  "19بمشكالت نتيجة هــذا المرض في
البالد.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـظـ ـفـ ـي ــري لـ ـ ــ"الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ،إن جـمـيــع
المرافق الصحية فــي الكويت مــن مستشفيات
وم ـس ـت ــوص ـف ــات ت ـت ـم ـيــز ب ــال ـن ـظ ــاف ــة وال ـع ـنــايــة
الشديدة ،وال توجد ممارسات غريبة أو بيئة أو
مناخ خصب النتشار المرض.
وأض ـ ــاف أن أج ـ ــواء ال ـكــويــت غ ـيــر الــرط ـبــة ال
ً
تساعد في انتشار المرض ،مشيرا إلى أن هذا
ً
المرض يعرفه أطباء العيون جيدا ،وهو قديم

وموجود في العالم منذ أكثر من  100عام لكنه
نادر الحدوث وغير معد ،ويصيب من يعانون
من مرض نقص المناعة الحاد.
وذكـ ــر أن ال ـكــويــت تـمــر بــالـسـنــة الـثــانـيــة من
الـتـصــدي لجائحة "ك ــورون ــا" ول ــم نسمع فيها
ً
ب ـمــرض "ال ـف ـطــر األسـ ـ ــود" ،مـبـيـنــا أن ه ــذا ال ــداء
تــوفــرت لــه األج ــواء المناسبة فــي الهند ومنها
الرطوبة إلــى جانب قلة العناية الطبية وكثرة
ع ــدد ال ـس ـكــان ،إضــافــة إل ــى ال ـع ــادات والتقاليد
ً
ً
الموجودة التي وفرت مناخا عاما لهذا المرض،
ً
مــؤكــدا أن "الـفـطــر األس ــود" عـبــارة عــن فطريات
تصيب عدة أجزاء وأعضاء من الجسم من بينها
العيون.
ولـفــت إلــى أن هــذا الـمــرض يــؤثــر على صحة
ً
الـعـيــون وي ــؤدي إلــى ألــم شــديــد ج ــدا فــي العين
ً
وإحمرار وقلة حركة العين ،خصوصا لدى كبار

السن ومن يعانون نقص المناعة.
وأوضح أنه في حال اإلصابة بالفطر األسود
ً
في العين يكون المرض شديدا ويضطر طبيب
العيون إلى كشط األجزاء الملتهبة في العين أو
ً
إزالتها حفاظا على صحة المريض ومنع الفطر
من الوصول إلى الدماغ.
وذك ــر الـظـفـيــري ،أن "الـفـطــر األسـ ــود" يحدث
بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية
المتحللة مثل األوراق المتعفنة ،وتسببه العديد
من الفطريات التي تنتمي إلى عائلة العفنيات
ً
وف ـق ــا ل ـل ـمــراكــز األم ـيــرك ـيــة لـمـكــافـحــة األمـ ــراض
والــوقــايــة مـنـهــا ،ويــؤثــر ال ـمــرض عـلــى الـعـيــون
واألن ـ ــف واألذن وال ـج ـلــد وغ ـيــرهــا م ــن أع ـضــاء
ً
الجسم ،مشددا على ضــرورة اكتشاف العدوى
ً
مـبـكــرا ألن ـهــا عــدوان ـيــة ،ويـحـتــاج عــاجـهــا إلــى
فترات طويلة قد تمتد عدة أشهر.

يوسف الظفيري

َّ
 %93من مرضى أجنحة «كوفيد  »19غير مطعمين
كشفت مصادر صحية مطلعة ،أن  93في المئة من مرضى
أجنحة " كــو فـيــد  "19فــي المستشفيات مــن غير المطعمين
باللقاح الواقي من مرض "كوفيد  ،"19بينما  5.5في المئة من
مرضى األجنحة ممن حصلوا على الجرعة األولى فقط ،و1.5
في المئة من مرضى أجنحة "كوفيد  "19في المستشفيات
ممن تلقوا الجرعتين.
وقالت المصادر لـ"الجريدة" ،إن مرضى العناية المركزة
لمرض "كوفيد  "19من غير المطعمين بلغ  91في المئة ،و7.5
في المئة ممن حصلوا على جرعة واحدة ،و 1.5في المئة ممن
تلقى الجرعتين.
ورجحت المصادر ،أن تكون اإلصابات التي دخلت العناية

المركزة لمن تلقى جرعتي التطعيم من المرضى بأمراض
مناعية شديدة ومتقدمة ،أو أن يكون قد أصيب بالفيروس
قبل أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية.
وأشــارت إلــى أن هناك فئات ال تستجيب لفعالية اللقاح
بــالـشـكــل ال ــذي تـتــم فـيـهــا اسـتـجــابــة األص ـح ــاء ،وم ــن بينها
األشخاص المصابون بنقص المناعة الشديد أو من يتلقون
أدويـ ــة مـثـبـطــات الـمـنــاعــة بـسـبــب زراعـ ــة األع ـض ــاء أو الــذيــن
يعانون من سمنة وبدانة مفرطة ،إلى جانب بعض مرضى
السكري المتقدم.
وشددت المصادر على أهمية التقيد باإلجراءات االحترازية
والــوقــائـيــة حـتــى ألول ـئــك الــذيــن حـصـلــوا عـلــى جرعتين من

التطعيم ،إضــافــة إل ــى أن األش ـخــاص الـمـصــابــون بــأمــراض
مزمنة عليهم التقيد أكثر من غيرهم باالشتراطات الصحية
وأهمها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وعدم التجمعات.
وأكــدت المصادر أهمية التطعيم في التصدي ومجابهة
مرض "كوفيد  ،"19الفتة إلى انخفاض أعداد مرضى العناية
المركزة في المستشفيات بنسبة تزيد على  30في المئة خالل
األيام القليلة الماضية بسبب التطعيم.
وأش ــارت إلــى أن األب ـحــاث وال ــدراس ــات العلمية والطبية
تظهر أهمية التطعيم في تقليل حاالت الوفاة ودخول العناية
المركزة واألجنحة على مستوى العالم.

«الهالل األحمر» توفر لقاحات «كورونا» في لبنان
حسن :مبادرة حميدة لدعم بيروت في مواجهة التحديات الصحية
تدشين
المبادرة
ً
قريبا
بحضور
الساير
ومنظمات
دولية

العنزي

أعلنت جمعية الهالل األحمر ،أمس ،تخصيص
نصف مليون دوالر لتوفير اللقاحات الخاصة
ب ـم ـكــاف ـحــة فـ ـي ــروس ك ــوف ـي ــد  19ل ـش ـعــب لـبـنــان
والالجئين السوريين والفلسطينيين.
تم اإلعالن أثناء اجتماع في بيروت ضم وزير
ال ـص ـحــة ال ـل ـب ـنــانــي ح ـمــد ح ـســن ون ــائ ــب رئـيــس
م ـج ـلــس إدارة جـمـعـيــة الـ ـه ــال ال ـكــوي ـتــي أن ــور
ال ـح ـســاوي ،ورئ ـيــس بعثة ال ـهــال ال ــى لـبـنــان د.
مساعد العنزي.
وثمن حسن ،فــي تصريح ل ـ "كــونــا" ،الخطوة
اإلنـســانـيــة الكويتية الـمـمـيــزة وغـيــر المسبوقة
قائال ان "مـبــادرة الـهــال األحـمــر الكويتي تأتي
ضـمــن س ـيــاق ال ـم ـب ــادرات الـحـمـيــدة م ــن اإلخ ــوة
واألشقاء الكويتيين حكومة وشعبا ،وتتماشى
مع استراتيجية وزارة الصحة اللبنانية لتغطية
كل المقيمين على األراضي اللبنانية".

وأوضــح أن هذه المبادرة تدعم جهود لبنان
في مواجهة التحديات الصحية ،خاصة في هذه
ال ـظــروف المعيشية واالقـتـصــاديــة والسياسية
وتــأتــي ببعديها الـصـحــي الــوقــائــي واإلنـســانــي
وض ـمــن م ـشــاريــع ال ــدع ــم الــدائ ـمــة ال ـتــي تـقـ ّـدمـهــا
الـكــويــت ،كما هــي الـحــال فــي دعــم المستشفيات
الحكومية فــي لـبـنــان ،وآخــرهــا ترميم وتجهيز
أقسام الطوارئ فيها.
وقال الحساوي ،في تصريح مماثل لـ "كونا"،
إن هذه المبادرة "مساهمة من الشعب الكويتي
الى الشعب اللبناني الشقيق لتوفير اللقاحات،
والتي سيستفيد منها المواطنون اللبنانيون
والالجئون السوريون والفلسطينيون".
وأوضح أن توفير اللقاح يدعم جهود مكافحة
الجائحة التي تحولت الى مصدر االهتمام األول
لــدى شعوب العالم وينفذ رغبة جمعية الهالل

األحمر في دعم الفئات االجتماعية التي تعاني
أصال ضعف إمكاناتها وقدراتها االقتصادية.
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال ال ـع ـن ــزي إن هـ ــذه ال ـم ـب ــادرة
الشعبية مــن ال ـهــال األح ـمــر لــإخــوة فــي لبنان
سيتم تدشينها قريبا بحضور رئيس مجلس
إدارة جـمـعـيــة ال ـه ــال األح ـم ــر د .ه ــال الـســايــر
وحضور فريق طبي من الكويت ،وبالتنسيق مع
المنظمات الدولية كمفوضية شــؤون الالجئين
ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
(أونروا).
وأكد حرص الجمعية على دعم الالجئين الذين
زادت الجائحة من أعبائهم وهمومهم المعيشية،
وألحقت أضــرارا بقدراتهم االقتصادية ،معتبرا
أن توفير اللقاح بات أمرا إنسانيا ملحا لتمكين
الالجئين من مواجهة المتطلبات المعيشية التي
أصبحت أكثر تكلفة بسبب تفشي الجائحة.

ً
وزير الصحة اللبناني مستقبال الحساوي والعنزي أمس

برلمانيات
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تصعيد نيابي بسبب االختبارات الورقية

أنشطة برلمانية

الشاهين :إلغاؤها مسؤولية شرعية وسياسية في ظل «كورونا»
فهد التركي

ّ
حـ ـ ــذر عـ ــدد م ــن نـ ـ ــواب مجلس
األمة من عقد االختبارات الورقية
للصف الثاني عشر ،محملين وزير
التربية ،د .علي المصف ،مغبة ما
يجري على الطلبة في ظل جائحة
"كورونا".
وقـ ــال الـ ـن ــواب ف ــي تـصــريـحــات

متفرقة" ،إن ما بــدأ أونالين يجب
أن ينتهي أونــايــن" ،مشيرين إلى
أنهم لن يقفوا مكتوفي األيدي تجاه
االستهتار بصحة الطلبة ،في ظل
وجود أنباء عن عقد جلسة خاصة
لمناقشة القضية هذا األسبوع.
وطالب النائب مرزوق الخليفة،
وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة ب ــاالس ـت ـم ــاع إل ــى
شـكــاوى الطلبة وأول ـيــاء أمــورهــم
فيما يتعلق باالمتحانات الورقية،
ً
م ــؤك ــدا دع ـم ــه الس ـت ـج ــواب سمو
رئيس مجلس الوزراء ،على خلفية
ع ــرق ـل ــة ع ـق ــد ال ـج ـل ـس ــة ال ـخ ــاص ــة
باستجواب وزراء.
وقـ ـ ــال ال ـخ ـل ـي ـفــة ،ف ــي تـصــريــح
صحافي ،بمجلس األمة" :أستغرب
تمسك الوزير المضف باالختبارات
الورقية في ظل المخاطر الصحية
ً
الموجودة" ،مطالبا باالستماع إلى
كالم المعتصمين وأولياء أمورهم
أمــام مبنى "التربية" أمــس ،خوفا
ع ـلــى مـصـلـحــة أك ـث ــر م ــن  50ألــف
طالب وطالبة.
وشدد على أن "أعضاء مجلس
األمــة لم يتخلفوا عن دعــم الطلبة
مـ ـن ــذ إعـ ـ ـ ـ ــان "ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة" إجـ ـ ـ ــراء
ً
االمتحانات ورقيا ،وتقدموا برسالة
إلى المجلس بهذا الخصوص".
واعـتـبــر الخليفة أن "الــورقـيــة"
غير منطقية ،وتفتقد العدالة في
ظ ــل ال ـس ـمــاح ل ـل ـمــدارس الـخــاصــة
بإجرائها بنظام الــ(أونــايــن) ،في
حين يتم منع المدارس الحكومية
من تطبيقه ،قائال إن "هذا األمر يدل
على أن التجار هم من يوجهون قرار
ً
الحكومة" ،مبينا أنه بإمكان الوزارة
االستعانة ببرامج أخرى مطبقة في
دول أخرى.
ولـ ـف ــت ال ـخ ـل ـي ـفــة إل ـ ــى تــوجـيــه
ح ــزم ــة م ــن األس ـئ ـل ــة الـبــرلـمــانـيــة
لــوزيــر الـتــربـيــة عــن خـطــة الـ ــوزارة
في التعامل مع الطلبة (ضعيفي
المناعة) في حال اكتشاف إصابة
أحــدهــم أو المعلمين ب ــ"كــورونــا"،
ومــدى قــدرة "التربية" على إجــراء
مـسـحــة لـفـحــص الـطـلـبــة ف ــي حــال
االشتباه في إصابتهم.
وأوض ـ ــح أن األس ـئ ـلــة تـنــاولــت
مدى إمكان إجراء اختبارات للطلبة
الـمـصــابـيــن بـشـكــل م ـن ـعــزل ،وهــل
سيقبل المعلمون اإلشراف عليه؟،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن اإلج ــاب ــة ع ــن تلك
األسئلة لم تصل إليه حتى اآلن.

الشالحي ينضم إلى استجواب الخالد

التجار
يوجهون
قرارات الحكومة
ومن الظلم
التمييز بين
طلبة «العام»
و«الخاص»

التزال هناك
فرصة للتراجع
ّ
ونحمل
المضف
مسؤولية
هذا القرار
الالمسؤول

الخليفة

مطيع

وش ـ ـكـ ــك ال ـخ ـل ـي ـف ــة ف ـ ــي صـحــة
الـمـعـلــومــات الـ ـص ــادرة ع ــن وزارة
التربية بشأن إلغاء أكثر من  ٣٠في
المئة من المنهج ،مؤكدا أن ما تم
إلغاؤه وحدة دراسية تمثل  ١٠في
المئة فقط في كل مادة.
م ــن جــانــب آخـ ــر ،رأى الخليفة
أن االستجواب المقدم من النائب
ش ـع ـيــب ال ـ ـمـ ــويـ ــزري إل ـ ــى رئ ـيــس
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـ ـم ــو ال ـش ـيــخ
صباح الخالد مستحق ،وجاء في
ال ــوق ــت ال ـم ـنــاســب ،ل ـعــدم حـضــور
الحكومة الجلسة الخاصة لمناقشة
االستجوابات الثالثة.
واعتبر أن غياب الحكومة عن
الجلسة مخالفة دستورية يجب
على جميع األعـضــاء الــوقــوف في
وجهها ،مؤكدا أن جلسة اليوم لن
تمر ولن تعقد إذا لم يصعد رئيس
الوزراء منصة االستجواب المدرج
كأول بنود جدول أعمال الجلسة.
وشـ ــدد الـخـلـيـفــة عـلــى تمسكه
بـ ــدس ـ ـتـ ــور " 1962ون ـ ــؤي ـ ــد ه ــذا
االستجواب وندعمه ونعلن عدم
التعاون مع رئيس الحكومة".
مــن جهته ،ق ــال الـنــائــب أسامة

الشاهين ،إن المعلومات التي لديه
أن "التربية" تملك مسارين للتعامل
مع االختبارات الخاصة بالصف
الـ  ،12هما :الـ"اونالين" و"الورقية".
ودعا الشاهين ،في تصريح له،
الحكومة إلــى اتـخــاذ ق ــرار شجاع
وصـ ـ ــائـ ـ ــب دسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــا وص ـح ـي ــا
وتعليميا ،وان تبادر بتوحيد نظام
االخ ـت ـبــارات ،ولـيــس التمييز بين
نظام تعليمي وآخر.
وأض ـ ـ ـ ــاف ق ــائ ــا إن "ال ـج ـل ـســة
الخاصة في اختبارات الثاني عشر،
ومناقشة إجراءات الحكومة ستعقد
بعد غد ،فهناك مسؤولية شرعية
وسياسية في ظل القلق والتوتر
الحاصل مع الطلبة خالل الجائحة".
على صعيد متصل ،قال النائب
أحمد مطيع ،إن "الفرصة مازالت
مـتــاحــة ل ــوزي ــر الـتــربـيــة للتراجع
عن قرار عقد االختبارات الورقية،
لخطورة ذلك على أبنائنا وبناتنا،
وغياب العدالة فيه ،وتطبيق هذا
الـنـظــام على طلبة التعليم العام
دون غـيــرهــم" ،مضيفا ان "الــوزيــر
سيتحمل مـســؤولـيــة ه ــذا ال ـقــرار
الالمسؤول".

انضم النائب صالح الشالحي ،أمس ،إلى االستجواب المقدم
من النائب شعيب المويزري الــى رئيس مجلس ال ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.
وعلى صعيد آخــر ،قــال الشالحي :إنــه بعد قــرارات الحكومة
بتخفيف اإلجراءات االحترازية في كثير من القطاعات الحكومية
ً
والخاصة أصبح لزاما كذلك تخفيفها في مجلس األمة ،والسماح
ألبناء الشعب الكويتي بدخول قاعة عبدالله السالم ،وحضور
الجلسات ،وعلى رئيس المجلس ومكتبه معالجة هذا األمر.

اجتماع ما قبل العاصفة
ع ـب ــر «ت ــويـ ـت ــر» وج ـ ــه الـ ـن ــائ ــب م ـســاعــد
العارضي دعوة عامة إلى النواب لحضور
اجـتـمــاع تنسيقي ُعـقــد فــي ديــوانــه مساء
أمس ،وبحث خالله النواب موقفهم النهائي
من الجلسة العادية المقررة اليوم ،والذي
وصفه البعض باجتماع ما قبل العاصفة
التي ستهب على الجلسة لتعصف بها قبل
انعقادها أو بعد وقت قصير منها.

إقرار قانون مقاطعة
الكيان الصهيوني
ب ـ ــاالجـ ـ ـم ـ ــاع ،وافـ ـ ـق ـ ــت لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـشـ ــؤون
الخارجية البرلمانية علىقانون مقاطعة
الكيان الصهيوني وتجريم التعامل معه،
وأحــالــت تـقــريــرهــا إل ــى الـمـجـلــس ،عـلــى أن
يعرض للتصويت عليه في جلسة التضامن
مع القدس ،والتي يتوقع أن تكون الخميس
المقبل.

المضف يفتح ملف عدم رد الوزراء على األسئلة البرلمانية
فتح النائب عبدالله المضف ملف عدم رد الوزراء على األسئلة
النيابية ،ال سيما في ظل تجاهل الرد على سؤاله بشأن هيئة
تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات.
وقدم المضف رسالة وارد الى مجلس األمة يطلب فيها تكليف
لجنة حماية األموال العامة البرلماني ،لدراسة المخالفات المالية
واالدارية في الهيئة.
وقـ ــال ال ـم ـضــف ،ف ــي ت ـصــريــح ،ان “عـ ــدم الـ ــرد ع ـلــى االسـئـلــة
البرلمانية يجعلنا نشعر بأن األجوبة تحمل معلومات كارثية،
لذلك تقدمت بطلب مناقشة أسـبــاب عــدم اإلجــابــة عــن االسئلة
المتعلقة بهيئة االتصاالت ،وتكليف لجنة حماية األموال العامة
التحقيق في محتواها”.

ةديرجلا
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«الشؤون» :أولوية «العموميات» لـ  9تعاونيات أعمالها متوقفة
شعيب افتتح سوق الصديق المركزي وأكد انتظار رد «طوارئ كورونا» للبدء
جورج عاطف

قال شعيب إن «وزارة الشؤون
على دراية تامة بالتداعيات
التي واجهتها الجمعيات
التعاونية والنفع العام جراء
عمومياتها وإجراء
تأخر عقد
ً
االنتخابات» ،مؤكدا حرصها
على تجاوزها بأقصى سرعة
ممكنة.

فـ ـيـ ـم ــا كـ ـش ــف و ك ـ ـيـ ــل وزارة
الشؤون االجتماعية ،عبدالعزيز
ش ـع ـيــب ،ع ــن م ـخــاط ـبــة الـلـجـنــة
ال ـع ـل ـي ــا ل ـ ـطـ ــوارئ كـ ــورونـ ــا فــي
مجلس الوزراء ،بشأن استئناف
عقد «الـعـمــومـيــات» للجمعيات
التعاونية وإجــراء االنتخابات،
علمت «الجريدة» أن إدارة شؤون
العضوية وإ ش ـهــار الجمعيات
الـتـعــاونـيــة فــي الـ ـ ــوزارة بصدد
إع ـ ـ ـ ـ ــداد كـ ـش ــف بـ ــأس ـ ـمـ ــاء ن ـحــو
 9ت ـع ــاون ـي ــات ،ان ـت ـهــت سنتها
ال ـمــال ـيــة ف ــي م ـ ــارس ال ـمــاضــي،
وذلـ ــك لـعـقــد عـمــومـيــاتـهــا على
وج ـ ـ ــه ال ـ ـسـ ــرعـ ــة ح ـ ـ ــال م ــوافـ ـق ــة
اللجنة على ذلك ،مؤكدة أن هذه
الجمعيات لها األولوية ،لكونها
م ـ ـت ـ ـضـ ــررة ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة واسـ ـ ـع ـ ــة،
وأع ـمــال ـهــا ش ـبــه مـتــوقـفــة ج ــراء
عــدم عقد عمومياتها واعتماد
تقاريرها المالية واإلدارية.

«طوارئ كورونا»

ال تهاون
مع الجمعيات
غير المطبقة
«دعم المنتج
الزراعي» والعقوبات
تصل للحل

وق ـ ــال ش ـع ـيــب ،ف ــي تـصــريــح
صـ ـح ــا ف ــي ،أ مـ ـ ــس األول ،عـلــى
هامش افتتاحه السوق المركزي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ل ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـص ــدي ــق
التعاونية ،إن «الوزارة منذ نحو
ً
 10أيـ ــام مــاض ـيــة ،وت ــزام ـن ــا مع
ً
االنفراجة التي نشهدها حاليا
بشأن العودة التدريجية للحياة
الطبيعية ،خاطبت وزارة الصحة
لموافاتها بالدليل االسترشادي
الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـع ـق ــد ال ـع ـم ــوم ـي ــات
وإجــراء االنتخابات» ،الفتا إلى

أنـ ـ ــه «تـ ـم ــت إحـ ــالـ ــة ال ـم ــوض ــوع
برمته ،مشفوعا بموافقة الوزارة،
إلى «طــوارئ كــورونــا» ،وننتظر
ص ــدور قــرارهــا الـمـنــاســب بهذا
الصدد».
وأوض ـ ـ ــح ش ـع ـي ــب ،أنـ ــه عـقــب
وص ــول الـمــوافـقــة سـيـتــم وضــع
جــدول زمني لعقد العموميات
فـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــات الـ ـت ــي ان ـت ـهــت
سنتها المالية ،بالتنسيق مع
م ـجــا لــس اإلدارة ،ب ـمــا يضمن
انـسـيــابـيـتـهــا وس ـهــولــة عقدها
وفـ ـ ــق االشـ ـ ـت ـ ــراط ـ ــات ال ـص ـح ـيــة
التي تحقق التباعد االجتماعي
وت ـم ـن ــع ال ـت ـج ـم ـع ــات ،ل ـض ـمــان
عدم تعرض المساهمين لخطر
اإلصابة بالفيروس.

جمعيات «النفع العام»
وف ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــص عـ ـ ـق ـ ــد
«عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــومـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات» ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات
األهلية والخيرية ذكــر شعيب،
أن االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراط ـ ـ ــات ال ـم ـن ـظ ـم ــة
ل ـع ـقــد ع ـم ــوم ـي ــات وان ـت ـخ ــاب ــات
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ـ ـ ـيـ ـ ــات هـ ـ ـ ــي ذاتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا،
وتنسحب على جمعيات النفع
العام ،الفتا إلى أن الوزارة على
دراي ـ ــة تــامــة بــال ـتــداع ـيــات الـتــي
واجهتها الجمعيات التعاونية
والـنـفــع ال ـعــام ج ــراء تــأخــر عقد
عمومياتها وإجراء االنتخابات،
مؤكدا حرصها على تجاوزها
ب ــأقـ ـص ــى سـ ــرعـ ــة مـ ـمـ ـكـ ـن ــة ،مــع
ض ـم ــان عـ ــدم ت ـع ــرض أحـ ــد ألي
مكروه.

شعيب والعرو والوعالن أثناء قص شريط افتتاح سوق الصديق المركزي
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن ـ ــه ال ت ـه ــاون
حـ ـ ـي ـ ــال عـ ـ ـ ــدم تـ ـطـ ـبـ ـي ــق الـ ـ ـق ـ ــرار
ال ـ ـ ـ ـ ــوزاري بـ ـش ــأن دع ـ ــم ت ــروي ــج
الـمـنـتــج ال ــزراع ــي الـمـحـلــي في
الجمعيات الـتـعــاونـيــة ،مــؤكــدا
أن ثمة تدرجا في رصد وتحرير
الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات الـ ـخ ــاص ــة ب ـع ــدم
تطبيق ال ـق ــرار ،وف ــي ح ــال عــدم
التقيد فمن الممكن أن تصل إلى
حل مجلس اإلدارة.

جهود جبارة
وبالعودة إلى االفتتاح ،قال

شعيب «سعداء بهذه المناسبة
ال ـتــي ط ــال ان ـت ـظــارهــا ،السيما
أن الـ ـس ــوق ك ـ ــان م ــن ال ـم ـتــوقــع
افـتـتــاحــه ال ـعــام ال ـمــاضــي ،غير
أن األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي واجـ ـهـ ـتـ ـه ــا
البالد جــراء جائحة «كــورونــا»،
وال ـت ــداع ـي ــات ال ـتــي صاحبتها
ً
ّ
أجـ ـل ــت ذل ـ ـ ــك» ،شـ ــاكـ ــرا مـجـلــس
إدارة الجمعية على مــا بذلوه
م ــن ج ـهــود مـضـنـيــة ف ــي سبيل
تأثيث وتجهيز وترتيب السوق،
ّ
المشرفة
وظهوره بهذه الصورة
للعمل التعاوني.
وبـ ـي ــن أن ال ـج ـم ـع ـي ــة قــامــت

ً
المطيري :تحويل دور الدولة إعالميا
من تنفيذي إلى تنظيمي وتوجيهي

●

أك ــد وزيـ ــر اإلع ـ ــام والـثـقــافــة
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـشـبــاب
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري ان
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة وزارة اإلعـ ـ ــام
لـ ـلـ ـسـ ـن ــوات ال ـ ـقـ ــادمـ ــة ،وض ـع ــت
لتكون ترجمة عملية وخطوة
فاعلة لتنفيذ الخطة اإلنمائية،
مــوض ـحــا ان م ــن أه ــم أهــداف ـهــا
ت ـحــويــل دور ال ــدول ــة م ــن منفذ
إلـ ــى دور تـنـظـيـمــي ت ـح ـف ـيــزي،
وتنسيقي وتوجيهي.
وق ــال ال ــوزي ــر الـمـطـيــري ،في
حفل إطالق استراتيجية وزارة
االعـ ـ ـ ـ ـ ــام ل ـ ـل ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـخ ـم ــس
الـمـقـبـلــة ،)2026 /2021( ،الــذي
نظمته الوزارة صباح أمس في
مركز جابر األحمد الثقافي ،ان
االستراتيجية لها رؤية واضحة،
تتمثل فــي إع ــام مـسـتــدام رائــد
في صناعة المحتوى الهادف،
مــوض ـحــا أنـ ــه «مـ ــن ال ـم ـهــم جــدا
أن يصبح إعــامـنــا فــي ال ــوزارة
مصدرا أساسيا للمعرفة ،منظما
ل ـل ـخــدمــات ،مــوج ـهــا لـلـخـطــاب،
م ـ ــرش ـ ــدا بـ ــال ـ ـخ ـ ـبـ ــرة ،وم ـن ـس ـقــا
للمختصين ومحفزا للريادة»،

وه ـي ـك ـل ــة الـ ـقـ ـط ــاع ــات وإنـ ـش ــاء
م ـ ـجـ ــالـ ــس وه ـ ـي ـ ـئ ـ ــات وطـ ـنـ ـي ــة
تخصصية في مجال اإلعالم».

تطبيق االستراتيجية

المطيري والهويدي وقياديو الوزارة خالل الحفل
مـبـيـنــا ان «هـ ــذه ال ــرؤي ــة مبنية
على  3أسس رئيسية تتماشى
مع سياسة الدولة هي االستدامة
والريادة والمحتوى الهادف».
وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع :االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة
ت ـقــوم عـلــى ركــائــز مـهـمــة ،منها
ال ـمــوارد البشرية ،السيما اننا
نمتلك كــوادر وكفاء ات شبابية
ف ــي وزارة االعـ ـ ــام ،مـضـيـفــا ان
«الركائز األخرى لالستراتيجية
هــي الـخـطــاب والمحتوى الــذي
يميز اإلعــام الكويتي ،والبنية
التحتية التي تمتلكها الوزارة،
وتتمتع بتقنيات عالية وأجهزة

حــديـثــة مـتـطــورة ومــواكـبــة لكل
ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ال ـع ــال ـم ـي ــة فـ ــي ظــل
ال ـت ـن ــاف ــس الـ ـش ــدي ــد س ـ ـ ــواء مــن
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص أو اإلع ـ ــام
اإلقليمي او الدولي».

تطوير التشريعات
وأردف :تلتزم االستراتيجية
بـ ـ ـع ـ ــدة ق ـ ـيـ ــم أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،م ـن ـهــا
الوطنية وهي االنتماء لمبادئ
ال ــدس ـت ــور ال ـك ــوي ـت ــي ،وال ـهــويــة
وضـ ـ ـ ــرورة ال ـم ـحــاف ـظــة عـلـيـهــا،
وال ـش ـم ــول ـي ــة وت ـع ـن ــى ب ــإح ــداث

«المرور» تبدأ تطبيق الرسوم الجديدة

ً
تسجيل  31ألف مخالفة وضبط  66مستهترا
م ـ ــروري ـ ــة ،وحـ ـج ــز  505مــرك ـبــة
● محمد الشرهان
تـبــدأ وزارة الــداخـلـيــة ،ممثلة
ف ــي ق ـط ــاع الـ ـم ــرور والـعـمـلـيــات
بــاإلدارة العامة للمرور ،تطبيق
قرار وزير الداخلية الشيخ ثامر
الـعـلــي ،الـخــاص بتعديل بعض
ال ـم ــواد مــن الــائ ـحــة التنفيذية
ل ـق ــان ــون الـ ـم ــرور ب ـش ــأن تـعــديــل
الــرســوم الـخــاصــة الـتــي تقدمها
االدارة العامة لـلـمــرور ،ويدخل
ا ل ـقــرار حيز التنفيذ والتطبيق
منذ صباح غد ،بعد مضي شهر
من نشره بالجريدة الرسمية.
م ــن جــانــب آخـ ــر ،ق ــال ضــابــط
قسم العالقات العامة والتوعوية
المرورية باالدارة العامة للمرور
الـ ـ ــرائـ ـ ــد عـ ـب ــدالـ ـل ــه ب ــوحـ ـس ــن إن
وكيل وزارة الداخلية المساعد
لشؤون المرور والعمليات اللواء
جـ ـم ــال ال ـص ــاي ــغ س ـ ــوف ي ـع ــاود
استقبال المراجعين خالل الفترة
المسائية من الساعة الــ 6مساء
حتى الساعة الـ 8مساء كل ثالثاء
ابتداء من اليوم.
ً
ميدانيا ،قال بوحسن إن قطاع
المرور والعمليات واصل تنفيذ
ال ـح ـمــات االم ـن ـيــة وال ـم ــروري ــة،
ا لـتــي شملت كــا فــة المحافظات
وال ـط ــرق ال ــدائ ــري ــة والــرئـيـسـيــة،
مشيرا الى ان الحمالت المرورية
خالل االسبوع الماضي أسفرت
عن تحرير  31ألفا و 522مخالفة

و 3دراجـ ــات نــاريــة ،وإحــالــة 66
ً
مخالفا ومـسـتـهـتــرا ال ــى نـظــارة
ح ـجــز االدارة ال ـع ــام ــة ل ـل ـمــرور،
ف ـ ـضـ ــا عـ ـ ــن ض ـ ـبـ ــط  31ح ــد ث ــا
ي ـقــودون مــركـبــات ب ــدون رخص
قيادة وتمت إحالتهم الى االدارة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ـب ــاح ــث ال ـج ـنــائ ـيــة
إدارة شــرطــة االح ـ ــداث ،تمهيدا
إلحالتهم الى نيابة االحداث.
وأضـ ــاف بــوحـســن ان االدارة
ال ـعــامــة ل ـشــرطــة ال ـن ـجــدة نـفــذت
خـ ــال االسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي 358
عملية أمنية أسـفــرت عــن احالة
 8اش ـخــاص ال ــى االدارة العامة
لمكافحة المخدرات بتهم حيازة
وتعاطي المواد المخدرة ،فضال
عن التعامل مع  40حادثا مروريا
وضبط  8اشخاص ال يحملون
اثباتا ،والقبض على  8اشخاص
اخرين مطلوبين لالدارة العامة
لتنفيذ االحكام الجنائية ،فضال
عــن الـتـعــامــل مــع  10مـشــاجــرات
وح ــال ــة ان ـت ـحــار واح ـ ــدة وحــالــة
س ــرق ــة ،وحـ ـ ــادث دهـ ــس ووف ـ ــاة،
وتـحــريــر  257مخالفة مــروريــة،
وإحـ ــالـ ــة مــرك ـب ـت ـيــن إل ـ ــى ك ـ ــاراج
الحجز التحفظي التابع لإلدارة
العامة للمرور.

تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــول ش ـ ـ ــام ـ ـ ــل ومـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــام ـ ــل،
والـ ـم ــوض ــوعـ ـي ــة والـ ـح ــري ــة فــي
ال ـت ـع ـب ـي ــر ع ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــرأي والـ ـ ـ ــرأي
اآلخ ـ ــر ،وال ـم ـه ـن ـيــة ف ــي االل ـت ــزام
بالمصداقية واالرتقاء بأخالق
ال ـم ـه ـنــة ،الف ـتــا إل ــى ان «أهـ ــداف
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ــي ن ــأم ــل ان
تتحقق ،منها تحديث وتطوير
ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ــواكـ ــب
التغيير وتـنــاســب رؤي ــة كويت
جديدة ،ودعم اإلنتاج الفني من
مـسـلـســات وم ـس ــرح وسـيـنـمــا،
وإنشاء مدينة لالنتاج االعالمي
وزيـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـق ـ ــدرة ال ـت ـن ــاف ـس ـي ــة،

ب ـج ـه ــود ج ـ ـبـ ــارة خ ـ ــال ب ــداي ــة
األزمـ ـ ـ ـ ــة ت ـم ـث ـل ــت ف ـ ــي ال ـس ـم ــاح
باستغالل مبنى السوق من قبل
بعض الجهات الحكومية ،مثل
وزارة التجارة لتخزين المواد
والسلع الغذائية واالستهالكية،
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب م ـ ـعـ ــاونـ ــة وزارة
الـ ـصـ ـح ــة ف ـ ــي بـ ـع ــض األم ـ ـ ـ ــور،
مـ ــؤكـ ــدا ح ــرص ـه ــا ال ـ ـجـ ــاد عـلــى
تطوير وتنظيم العمل التعاوني
واالرتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء بـ ـ ــه ،بـ ـم ــا يـنـعـكــس
إيجابا على توفير خدمة جيدة
ل ـم ـســاه ـمــي ومـ ــرتـ ــادي وأب ـن ــاء
مناطق عمل الجمعيات.

من جانبه ،قال رئيس مجلس
إدارة الجمعية ،ب ــدر الــوعــان،
«بفضل الله وتوفيقه استطعنا
اف ـ ـت ـ ـت ـ ــاح الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق ال ـ ـمـ ــركـ ــزي
للجمعية ،بعد جهود مضنية
م ـبــذو لــة م ــن قـبــل منتسبيها»،
شـ ــاكـ ــرا وزارة الـ ـ ـش ـ ــؤون عـلــى
ال ـت ـع ــاون ال ــواس ــع م ــع مجلس
اإلدارة ،م ـ ـنـ ــذ ا ل ـ ـ ـيـ ـ ــوم األول
للتحضير والتجهيز حتى يوم
االفتتاح.

«العدل» :تدشين النظام
اآللي لعمل الخبراء عن ُبعد

ّ
دشن استراتيجية «اإلعالم» للسنوات الخمس القادمة وأكد اعتماد الريادة والمحتوى الهادف
محمد راشد

(تصوير ميالد غالي)

مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أك ـ ـ ــدت وك ـي ـلــة
وزارة اإلعــام ،منيرة الهويدي،
ان «أهم ما جاء في استراتيجية
الوزارة للسنوات المقبلة ،قابلة
للتطبيق والتحقيق ،و ه ــذا ما
نسعى إليه».
بــدوره ،أكد الوكيل المساعد
لـ ـقـ ـط ــاع ال ـت ـخ ـط ـي ــط اإلعـ ــامـ ــي
والتنمية المعرفية محمد بن
نــاجــي «أه ـم ـيــة االسـتــراتـيـجـيــة
لهذه السنوات المقبلة ،كونها
ش ـ ـهـ ــدت إشـ ـ ـ ـ ــراك الـ ـجـ ـمـ ـي ــع فــي
إعدادها ،إذ شارك فيها أكثر من
 500م ـشــارك و 95متخصصا،
وتـضـمـنــت  40جـلـســة حــواريــة
و 24تجربة اقليمية ودول ـيــة»،
الفتا إلى ان «كل هذا الكم الهائل
م ــن ال ـت ـح ـض ـيــر وال ـت ـج ـه ـيــز تــم
خـ ــال  6أشـ ـه ــر ،بـ ـه ــدف إعـ ــداد
هذه االستراتيجية المهمة ،التي
نعتقد ان الجميع مـســؤول عن
نجاحها في المرحلة القادمة».

الدخيل :نقلة نوعية للعدالة الناجزة
أعلن رئيس اإلدارة العامة للخبراء في وزارة العدل ،خالد
الدخيل ،إطــاق خدمة النظام اآللــي لعمل الخبراء عن بعد،
والـتــي تمكن الـخـبــراء مــن مباشرة أعـمــال الخبرة مــن خــارج
شبكة ال ــوزارة « ،»Web Applicationمشيرا إلــى أن الخدمة
اإللكترونية الجديدة تعتبر نقلة نوعية في عمل الخبراء،
وتحقيق رؤية وزارة العدل في خطتها االستراتيجية ،والتي
تتمثل في عدالة مستدامة ناجزة بخدمات عدلية متميزة،
وفق أحدث النظم التكنولوجية ،بما يحقق المصلحة العامة.
وأضــاف الدخيل ،في تصريح صحافي ،أمس ،أن الخدمة
الجديدة تتيح تسلم الملفات اآللية للقضايا واالطــاع على
مستنداتها ومباشرتها ،وتحديد الجلسات لحضور الخصوم
أم ــام الـخـبــرة ،وإخ ـطــار الـخـصــوم بـتــاريــخ ومـكــان الحضور،
واالستعانة بخبراء الدراية ،وحجز الدعاوى إعداد التقارير
وإنجازها وغيرها من األعمال األخرى .وبين أن هذا النظام
يساعد على اختصار ال ــدورة المستندية والـفـتــرة الزمنية
إلنجاز أعمال الخبرة ،فضال عن اتساقه مع اإلجراءات الوقائية
واالحترازية التي أقرتها السلطات الصحية ،بشأن الظروف
الطارئة واالستثنائية التي احدثتها جائحة «كورونا».

األرشفة اإللكترونية
ولفت إلــى تطبيق نظام األرشـفــة اإللكتروني لتغطية كل
أعمال اإلدارة العامة للخبراء ،وربــط نظام اإلدارة (أوراك ــل)
بنظام المسح الضوئي (اإلمج) بجميع إدارات كتاب المحاكم،
حيث يمكن من تبادل الملفات وتقارير الخبراء الكترونيا بين
تلك الجهات ،وهو ما يتم فعليا في الوقت الراهن ،كما يوفر
أعلى درجات السرية واألمن للملفات المتداولة والحفاظ عليها
من الفقد ،فضال عن توفير الوقت المستغرق في تسليم وتسلم
الملفات وتقارير الخبراء.

البلدية تشرف على إزالة طواعية لدور رابع لعقار مخالف

ً
تنفيذا لحكم قضائي صادر بحق مالكه
●

محمد جاسم

كـشـفــت إدارة ال ـعــاقــات فــي بلدية
ال ـك ــوي ــت ع ــن قـ ـي ــام ل ـج ـنــة م ـخــال ـفــات
الـبـنــاء بــاإلشــراف على تنفيذ عملية
إزالة طواعية لدور رابع مسطح كامل
ف ــي «مـ ـب ــارك ال ـك ـب ـيــر» دون الـحـصــول
على ترخيص من البلدية بالمخالفة
لقانون ونظام البناء المنصوص عليه

بالالئحة رقم  2009 / 209من قانون
البلدية .2016/33
وق ــال رئـيــس ط ــوارئ بلدية مبارك
الكبير وعضو لجنة مخالفات البناء
ل ـق ـط ــاع الـ ـف ــروانـ ـي ــة وم ـ ـبـ ــارك الـكـبـيــر
م ـ ـسـ ــاعـ ــد ال ـ ـ ـهـ ـ ــاجـ ـ ــري ،فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
صـ ـح ــاف ــي ،أمـ ـ ــس ،أن ت ـن ـف ـيــذ عـمـلـيــة
اإلزال ـ ــة تـمــت تـحــت إش ــراف ــه ،وج ــاءت
طــواعـيــة مــن مــالــك الـعـقــار مــع تحمله

ً
جميع التكاليف واإلزالة تنفيذا للحكم
القضائي الصادر بحقه ،الذي تم بناء
عليه تحرير محضر ضبط مخالفة
وعمل بلوك للعقار ومخاطبة الجهات
المختصه بـقـطــع ا لـتـيــار الكهربائي
ع ــن ال ـع ـقــار ووقـ ــف جـمـيــع ال ـخــدمــات
الخاصة بصاحب العقار لحين إتمام
اإلزالة الفعلية.
ودعــا الـهــاجــري أصـحــاب العقارت

إل ــى االل ـت ــزام بـلــوائــح وأنـظـمــة البناء
ً
ال ـم ـع ـم ــول ب ـه ــا ف ــي ال ـب ـل ــدي ــة تـجـنـبــا
لـلـمـخــالـفــة وت ـح ـمــل تـكــالـيــف اإلزال ـ ــة،
ً
مشيرا إلى تواصل المفتشين بالفريق
الرقابي لجوالتهم الميدانية بجميع
الـمـنــاطــق لــرصــد جـمـيــع الـمـخــالـفــات
ل ـل ــوائ ــح وأن ـظ ـم ــة ال ـب ـلــديــة وتـطـبـيــق
ال ـق ــان ــون وإتـ ـخ ــاذ جـمـيــع اإلجـ ـ ــراءات
القانونية حيال المخالفين.

إطالق اسم «البدع» على قطعة  13بالرميثية
استقطاع  4آالف م 2من مدرسة زينب االبتدائية الستغالله حديقة عامة
●

محمد جاسم

وافقت لجنة محافظة حولي في المجلس البلدي
ً
عـلــى إط ــاق اس ــم منطقة «ال ـب ــدع» ،ب ــدال مــن منطقة
الرميثية على قطعة  ،13كما وافقت على طلب وزارة
الــداخ ـل ـيــة ت ـعــديــل قـ ــرار الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي ال ـخــاص
بالسوق المركزي لجمعية الشرطة االستهالكية في
منطقة الزهراء.
وقال رئيس لجنة حولي عبدالله الرومي إن اللجنة
أبقت على الجدول االقتراح المقدم بشأن إنشاء مركز
شباب جنوب ا لـســرة بالتنسيق مــع الهيئة العامة
للشباب ،في حين أحالت إلى الجهاز التنفيذي طلب
وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع محطة تحويل
ثانوية في منطقة الرميثية قطعة  13البدع.
وأكــد الــرومــي أن اللجنة وافـقــت على طلب وزارة

األوق ـ ـ ــاف وال ـ ـشـ ــؤون اإلس ــام ـي ــة تـخـصـيــص مــوقــع
لمصلى دائم في منطقة الجابرية قطعة  7بمساحة
ً
ً
ً
 150مترا مربعا ،مردفا :كما وافقت على طلب وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل تغيير تخصيص نشاط
حضانة أطفال الواقعة في مركز مشرف إلــى مركز
صحي متكامل في المنطقة.

مشروع الواجهة البحرية
وأشار إلى أنه تم تأجيل إضافة مكونات مشروع
الــواجـهــة الـبـحــريــة فــي الـمــرحـلــة الـخــامـســة «مــاريـنــا
مول» في حين تمت الموافقة على الطلب المقدم من
وزارة الصحة بشأن األنشطة الواردة بقرار المجلس
البلدي المتعلق بالمساحة المجاورة لمشروع أحد
المستشفيات الخاصة.

ولفت إلى أن اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي
كتاب المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بشأن
طلب الموافقة على إنشاء مبنى المتحف الشخصي
للفنان ســامــي محمد ،مستطردا :كما أحــالــت طلب
جمعية مشرف التعاونية بشأن إنشاء مركز خدمة
سيارات وديوانية لكبار السن وفرع غاز وفرع جملة
وتموين في ضاحية مبارك العبدالله ،إلــى الجهاز
التنفيذي لرفع تقارير بشأنه.
من جانب آخر ،وافقت لجنة تقصي الحقائق في
المجلس البلدي برئاسة عبدالعزيز المعجل على
اقترح نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري
بشأن استقطاع مساحة ال تقل عن  4آالف متر مربع
مــن مــدرســة زي ـنــب االب ـتــدائ ـيــة لـلـبـنــات السـتـخــدامــه
حديقة عــا مــة محاطة بمضمار للمشي فــي منطقة
الدعية السكنية ،بحضور ممثل وزارة التربية.

محليات
سلة أخبار
المتعففة»
جمعية «األسر
ً
تسدد رسوم  250طالبا
أعلن رئيس مجلس إدارة
الجمعية الكويتية لألسر
المتعففة بدر المبارك ،أن
الجمعية ،بدعم من الهيئة
الخيرية اإلسالمية العالمية،
أتمت سداد الرسوم الدراسية
المستحقة على الطالب
المحتاجين والفقراء من
أبناء األسر المحتاجة
المسجلين لدى الجمعية
ممن تعثروا عن السداد
وحالت ظروفهم االقتصادية
دون تسديد كامل رسومهم
الدراسية لعام .2021 /2020
وقال المبارك ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن الجمعية
ركزت في هذه المرحلة التي
أتمتها على سداد مصروفات
األيتام بشكل خاص ،وبصفة
عاجلة ،تخفيفا عنهم
واهتماما بهم.
َّ
وبين أن عدد من شملهم
دعم كامل الرسوم الدراسية
أو جزء منها أكثر من 250
طالبا من مختلف المراحل
الدراسية مثلت بالنسبة
لهم هذه المساهمة مصدرا
للسعادة والفرح والسرور.

ً
انتحار سجين شنقا
بـ «المركزي»
أقدم نزيل بالسجن المركزي
ومحكوم في قضية االتجار
بالمواد المخدرة على
االنتحار مساء أمس االول
داخل زنزانته بعد أن شنق
نفسه باستخدام حبل صنعه
من بطانيته.
وقالت مصادر أمنية مطلعة
لـ «الجريدة» ان السجين
يعاني اضطرابات نفسية
ولديه ملف ومراجعات في
مستشفى الطب النفسي،
مشيرة الى ان االدارة العامة
للمؤسسات االصالحية
اتخذت االجراءات القانونية
الالزمة .وأحيلت جثة
السجين الى ادارة الطب
الشرعي ،وتم ابالغ وكيل
النائب العام الذي امر
بتسجيل قضية انتحار في
مخفر شرطة الصليبية.

تعاون بين «حماية البيئة»
وبرنامج المسؤولية المجتمعية

أعلنت الجمعية الكويتية
لحماية البيئة توافقها مع
برنامج الكويت للمسؤولية
المجتمعية التابع للشبكة
اإلقليمية للمسؤولية
المجتمعية على إبرام
اتفاق تعاون مشموال
بفعاليات وأنشطة تدخل في
اختصاص الجهتين ،فضال
عن تعاونات تعلن الحقا.
وأكدت رئيسة الجمعية
د .وجدان العقاب أن زيارة
رئيس البرنامج د .شهاب
العثمان لمقر الجمعية
شهدت تكريم البرنامج د.
العقاب الى جانب التباحث
في عقد اتفاقية تعاون
بين الجمعية والبرنامج
في نطاق وأبعاد األعمال
المجتمعية التي تضطلع
بها كل منهما.
من جانبه ،أكد د .شهاب
العثمان أن االجتماع تضمن
عرضا تعريفيا لبرامج
وفعاليات الجمعية ،فضال
عن مناقشة بنود االتفاقية
المزمعة بين البرنامج
والجمعية ،اضافة الى
التباحث في أطر الشراكة
المستقبلية وما تشمله من
مشاريع وفعاليات.

العتيبي :رسوم المظالت
توصية إلحدى اللجان
ذكر رئيس المجلس البلدي،
أسامة العتيبي ،أن «رسوم
المظالت ليست اقتراحا
منه ،بل توصية مرفوعة من
إحدى اللجان بالمجلس».
وقال العتيبي ،في بيان له،
إن «ما اثير بخصوص فرض
رسوم على مظالت السيارات
بأنه اقتراح من قبلنا أمر
غير صحيح ،وإنما هي
توصية من إحدى اللجان
في المجلس تمت ً
بناء على
الطلب المحال من الجهاز
التنفيذي في بلدية الكويت
بالتعديل على الالئحة
الحالية لمظالت السيارات،
وأنها ال تعدو كونها توصية
ُرفعت للمجلس للنظر في
شأنها ،وال ُيوجد ّ
أي قرار
نهائي بهذا الخصوص».
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ُ
السفير األردني :عالقاتنا مع الكويت نموذج يحتذى
«دورها مميز عن بقية الدول وكان هناك تنسيق تام بين البلدين خالل أحداث غزة»
ربيع كالس

شكر أبوشتال وزارتي
الخارجية والصحة على تأمين
التطعيم للجميع من دون أي
استثناء.

وص ــف الـسـفـيــر األردن ـ ــي لــدى
الكويت صقر أبوشتال العالقات
الثنائية بين المملكة والكويت
بأنها "نموذج متميز ُيحتذى في
ً
الـعــاقــات الـعــربـيــة" ،مـعـتـبــرا أنــه
"كان هناك تنسيق تام في الرؤى
خالل أحداث غزة االخيرة".
وأوض ــح أبــوشـتــال خــال لقاء
مع الصحافيين في منزله عشية
الـعـيــد ال ـ ـ  75السـتـقــال المملكة

الطلبة الكويتيون
والمعلمون العالقون
حول أوضاع الطلبة الكويتيين في بلده ،أكد السفير االردني
أنــه «ال يــزال هناك  4200طالب كويتي في الجامعات األردنية،
وأمـ ــورهـ ــم م ـي ـ ّـس ــرة ل ـل ـغ ــاي ــة» ،وأوض ـ ــح أن «هـ ـن ــاك  800طــالــب
ً
ّ
يتخصصون في الطب العام وطب االسنان» ،مشيرا إلى أن الكويت
ً
تعترف حاليا ب ـ  5جامعات أردنـيــة مــن التي حققت المعايير
الكويتية والدولية.
وقــال أبوشتال :معظم األهالي الكويتيين يــزورون أبناء هم
ّ ً
وبناتهم الطلبة في األردن ،مؤكدا أن الطالب الكويتيين بإمكانهم
ّ
ّ
بمجرد تسجيل الطالب اسمه على المنصة.
تلقي اللقاح
ً
وردا على سؤال عما اذا كان هناك اتفاق مع السلطات الكويتية
ّ
فـيـمــا يـتـعــلــق بـجـلــب مـعـلـمـيــن م ــن األردن ف ــي ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة،
ً
وخصوصا في بعض التخصصات مثل الرياضيات والفيزياء،
ً
أجاب :ال يوجد أي اعالن رسمي ،ولكن نعمل حاليا على إعادة
الـعــالـقـيــن مـنــذ فـبــرايــر ال ـمــاضــي ،ولـكـنـنــا نـحـتــرم ق ــرار الكويت
وعدنا بإعادة طالب التوجيهي في
السيادي في هذا األمر ،وقد ّ
المرحلة الثانوية ،وفي حال تعذرت عودتهم ،نأمل أن يحصلوا
على دورة تكميلية.

والذي يتزامن مع مئوية تأسيس
الــدولــة األردن ـي ــة أن الـكــويــت هي
ً
ً
األولـ ــى عــربـيــا والـثــانـيــة عالميا
بعد فرنسا من حيث االستثمارات
في المملكة ،مشيرا الى أن حجم
االستثمارات الكويتية في األردن
يقارب ال ـ  18مليار دوالر ،وأنها
تتنوع بين العقارات والسياحة
والصناعات واالتصاالت والمواد
ً
ال ـغــذائ ـيــة ،مـ ـش ـ ّـددا عـلــى أن أكـبــر
ّ
تملك عقاري في األردن لألجانب
يـعــود للكويتيين ،بسبب األ مــن
ّ
واالسـتـقــرار اللذين تتمتع بهما
المملكة.

التعاون التجاري
ّ
وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـتـ ـع ــل ــق ب ــالـ ـتـ ـع ــاون
التجاري بين البلدين ،أوضح أنه
"بحكم قــرب الـكــويــت مــن األردن،
وص ــل ح ـجــم ال ـت ـج ــارة ال ــى نحو
 284مـ ـلـ ـي ــون دوالر فـ ــي 2019
لمصلحة األردن .وتتركز صادرات
األردن على الخضراوات والفواكه
والـمــواشــي وبـعــض الـصـنــاعــات،
ولكن بسبب أزمة كورونا ،تراجع
هــذا الرقم بالطبع ،بسبب اغالق
ال ـحــدود الـبــريــة وال ـجــويــة ،ولكن
رغم هذا االقفال ،صدر أمر ملكي
بأن نقسم منتجاتنا بيننا وبين
الكويت ،وقال لي وزير الصناعة
والتجارة األردني ،إن لدينا أوامر
ً
عـلـيــا ومـ ـش ـ ّـددة ،وخ ـصــوصــا في
موضوع الكمامات والمطهرات،
مــن مـنـطـلــق :اذا أخ ــوك احـتــاجــك

ً ًّ
بريا
فلبي حاجته ،فأقمنا جسرا
الدخال هذه المواد".
وق ــال أبــوشـتــال :أود أن أشكر
دولـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت م ـم ـ ّث ـل ــة بـ ـ ــوزارة
ال ـخــارج ـيــة ال ـتــي أم ــن ــت ألعـضــاء
السفارة ولجميع اعضاء السلك
الدبلوماسي في الكويت التطعيم،
وبـ ـ ــوزارة ال ـص ـحــة ومـســؤولـيـهــا
والـعــامـلـيــن فـيـهــا عـلــى تعاملهم
ال ــراق ــي م ــع االع ـ ــداد الـكـبـيــرة من
المواطنين والمقيمين الذين تم
تطعيمهم ومن دون استثناء في
أرض الـمـعــارض بـمـشــرف ،حيث
كــانــت األم ــور سلسة للغاية ولم
يكن هناك أي تأخير رغم األعداد
الهائلة من المراجعين.

الموسم السياحي
وعن أعداد السياح الكويتيين
قبل أزمة "كورونا" ،ذكر السفير أن
العدد وصل الى  100ألف سائح،
ّ ً
متوقعا زيادة هذا الرقم بعد عودة
ّ ً
الحياة الى طبيعتها مجددا.
ّ
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ــل ــق ب ــال ـم ــوس ــم
السياحي قال إن "أبواب األردن،
مـ ـفـ ـت ــوح ــة ع ـ ـلـ ــى م ـص ــراع ـي ـه ــا
ً
لـلـجـمـيــع ،وخ ـصــوصــا المثلث
ا ل ــذ هـ ـب ــي (ا ل ـع ـق ـب ــة ووادي رم
والـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــراء) فـ ـهـ ـن ــاك إج ـ ـ ـ ــراءات
بـسـيـطــة لـلــراغـبـيــن ف ــي ال ـقــدوم
الى األردن والتي تتمثل بإبراز
شهادة التطعيم ألي سائح ،من
دون فرض أي حجر صحي على
أح ــد .وق ـبــل ش ـهــر ،وص ـلــت الــى

ً
متوسطا اإلعالميين خالل اللقاء
السفير األردني
األردن  12ط ــائ ــرة م ــن الـسـيــاح
األوروبيين".
وبخصوص العالقات الثنائية
ب ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،ق ـ ــال أب ــوشـ ـت ــال:
ً
نحتفل هذه السنة بمرور  60عاما
عـلــى إقــامــة ال ـعــاقــات األردن ـي ــة ـ ـ
ُ
الكويتية .وتعتبر هذه العالقات
ً
ً
نـمــوذجــا متميزا ُيحتذى بــه في
الـ ـع ــاق ــات ال ـع ــرب ـي ــة الم ـت ــداده ــا
ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخـ ــي ،وهـ ـ ـن ـ ــاك ت ـط ـل ـعــات
م ـش ـت ــرك ــة ل ـم ـس ـت ـق ـبــل ال ـم ـن ـط ـقــة،
وتطابق في المواقف السياسية
واالقتصادية.
وأوض ــح السفير ان العالقات
الدبلوماسية بين البلدين التي
ب ـ ـ ــدأت ع ـ ــام  ،1961ق ــائ ـم ــة عـلــى
م ـبــدأ اح ـت ــرام الـ ــدول وسـيــادتـهــا
واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــراره ـ ــا وال ـ ـس ـ ـعـ ــي ن ـحــو

السالم العالمي وتقديم المساعدة
لألشقاء واألصدقاء.
ّ
وفيما يتعلق بــأحــداث قطاع
غ ــزة األخ ـي ــرة واالتـ ـص ــاالت التي
ّ
تمت بين المملكة والكويت ،قال
أبوشتال :قبل العدوان االسرائيلي
ع ـلــى غ ـ ــزة ،كـ ــان ال ـم ـلــك عـبــدالـلــه
ً
ّ
يتحدث شخصيا عن أحداث حي
الشيخ ّ
جراحّ ،وكانت هناك رسائل
وزي ـ ــارات مـكــثـفــة وش ـبــه يــومـيــة،
مــع ال ــدول الـفــاعـلــة ومــن ضمنها
الـكــويــت الـتــي لها دور مميز عن
بقية الـ ــدول ،كــونـهــا أعـلـنــت أنها
س ـت ـك ــون آخ ـ ــر دول ـ ـ ــة ت ـط ـ ّـب ــع مــع
اسرائيل ،وأكــدت أنها تقبل فقط
ب ـمــا يــرضــى ب ــه الـفـلـسـطـيـنـيــون،
فـكــان هـنــاك تــوافــق وتنسيق تام
في الــرؤى بهذا االتـجــاه ،بمعنى

أننا جميعنا فلسطينيون من أجل
فلسطين ،لذلك كان هناك تفاهم
وتنسيق تام بين وزيري خارجية
الـ ـك ــوي ــت ال ـش ـي ــخ أحـ ـم ــد نــاصــر
المحمد واألردن أيمن الصفدي.
وخ ـ ـ ـتـ ـ ــم أب ـ ــوشـ ـ ـت ـ ــال ح ــديـ ـث ــه
ّ ً
ـوجـ ـه ــا الـ ـ ــى أب ـ ـنـ ــاء ال ـجــال ـيــة
مـ ـت ـ
األردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت والـ ـت ــي
ً
يـ ـبـ ـل ــغ عـ ـ ــددهـ ـ ــا ن ـ ـحـ ــو  62أل ـ ـفـ ــا
ب ــالـ ـق ــول :أنـ ــا م ـح ـظ ــوظ ب ــوج ــود
ه ــذه الـجــالـيــة ،وه ـنــاك مجموعة
كبيرة رفعت رأس المملكة خالل
أزمــة كــورونــا ،إذ كانت من أوائــل
الفرق المتطوعة ،وهذا كله ألنهم
ً
يـ ّ
ـردون بعضا من جميل الكويت
ّ
عليهم ،ألن الكويت لم تقدم لهم
خ ــال وجــودهــم عـلــى أرض ـهــا اال
كل الخير.

ُْ َ
دعوات للنظر بتوقيت عودة المعفون «المهندسين» :مستعدون للمشاركة
إلى العمل بـ«التطبيقي»
في إعادة اإلعمار بقطاع غزة
●

أحمد الشمري

طالب رئيس لجنة الشكاوى
والتظلمات في الجمعية الكويتية
إلداري ــي الـمــؤسـســات التعليمية
إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ال ـم ـك ـي ـم ــي ب ـ ـضـ ــرورة
اع ــادة النظر فــي قــرار آلية عــودة
الـمــوظـفـيــن ،الــذيــن تــم إعـفــاؤهــم،
إلــى العمل فــي مختلف قطاعات
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
ً
والـتــدريــب ،مـشـيــرا إلــى أن هناك
الكثير مــن ال ـحــاالت الـتــي لديها
إعفاء من الحضور ،بانتظار أخذ
ج ــرع ــات ال ـت ـط ـع ـيــم ع ـب ــر مـنـصــة
وزارة الصحة.
وق ــال الـمـكـيـمــي ،ل ــ"ال ـجــريــدة":
"ن ـح ــن يـهـمـنــا االل ـ ـتـ ــزام بــالـعـمــل
واإلنجاز وصحة وسالمة جميع
العاملين في مؤسساتنا ،إال أن
صــدور الـقــرار فــي الـعــودة للعمل
نهاية الشهر الجاري مدة قصيرة
ً
جدا".
وطــالــب إدارة الـهـيـئــة بــإعــادة

إبراهيم المكيمي

النظر بأسرع وقت وتمديد وقت
العودة إلى العمل مدة ثالثة أشهر
إ ضــا فـيــة ،حتى يتسنى للجميع
ال ـت ـط ـع ـي ــم وتـ ـق ــدي ــم ت ـق ــاري ــره ــم
الطبية ،مع مراعاة جميع الحاالت
التي تتطلب إعفاء.
ومن جانبه ،طالب نائب رئيس
نقابة العاملين في الهيئة العامة

لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب
محمد الكندري ،إعادة النظر في
القرار الصادر من قبل "التطبيقي"
ح ـ ـ ــول آل ـ ـيـ ــة ع ـ ـ ـ ــودة ال ـم ــوظ ـف ـي ــن
ال ـ ُـم ـع ـف ــون لـلـعـمــل ال ـم ـق ــرر خــال
ً
 30الـجــاري ،مشيرا إلــى ضــرورة
إعفاء الفئات المستحقة والحاالت
الطبية الخاصة وعــدم إجبارها
على العودة.
وأش ــار الـكـنــدري ،لـ"الجريدة"،
إلى أن الموظفين سوف يلتزمون
بقرار الخدمة المدنية في العودة
للعمل بنسبة  60في المئة ،ولكن
هناك حــاالت خاصة تحتاج إلى
إعـ ـف ــاء وم ـ ــراع ـ ــاة ل ـل ـح ـفــاظ عـلــى
ســام ـت ـهــم وس ــام ــة أس ــره ــم في
ظل استمرار الجائحة حتى اآلن.
وأض ــاف أن هناك فئات يجب
مراعاتها مثل الحامل والمصاب
بالربو الشديد وأمــراض السكر،
والموظفة المسؤولة عن رضاعة
االط ـ ـفـ ــال ،وب ــاق ــي ال ـف ـئ ــات ال ـتــي
شملها اإلعفاء.

الكويت ترأست اجتماع المجلس التنفيذي التحاد المهندسين العرب
أع ـل ـنــت جـمـعـيــة الـمـهـنــدسـيــن
الكويتية ،أنها لن تتوانى وتأمل
أن ت ـت ــاح ل ـهــا ف ــرص ــة ال ـم ـشــاركــة
بإعادة اإلعمار بقطاع غزة ،مشددة
ع ـل ــى ضـ ـ ــرورة ال ـت ـح ــرك ال ــدول ــي
بشكل أســرع ،وتقديم كل وسائل
الدعم المتاح ماديا ومعنويا إلى
إخــوان ـنــا الـمــرابـطـيــن فــي الـقــدس
والمسجد األقصى.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك خـ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع
ال ـ ـ ـطـ ـ ــارئ ال ـ ـ ـ ـ ــذي عـ ـ ـق ـ ــده ات ـ ـحـ ــاد
المهندسين الـعــرب عبر "زووم"،
لمناقشة األوض ــاع فــي فلسطين
المحتلة واألقصى الشريف ،ظهر
أم ــس ،بـحـضــور نـحــو  15رئيسا
وم ـم ـثــا لـلـهـيـئــات والـجـمـعـيــات
ال ـه ـنــدس ـيــة ال ـع ــرب ـي ــة ،وع ـ ــدد من
أعضاء المكتب التنفيذي لالتحاد.
وتـ ـ ـ ـ ـ ــرأس االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع رئـ ـي ــس
االتحاد ورئيس الجمعية ،فيصل

فيصل العتل

الـ ـعـ ـت ــل ،ومـ ـث ــل ال ـج ـم ـع ـيــة نــائــب
الرئيس محمد السبيعي ،حيث
افتتح العتل االجـتـمــاع بتجديد
دع ـ ــم ال ـم ـه ـن ــدس ـي ــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
ل ـص ـم ــود أهـ ــالـ ــي غ ـ ــزة والـ ـق ــدس

الشريف ،معربا عن األمل بتوحيد
جهود المهندسين العرب ،لمواكبة
النصرة الشعبية الواسعة للقضية
ال ـف ـل ـس ـط ـس ـن ـي ــة ،ودعـ ـ ـ ــم ص ـم ــود
األشقاء في القدس وغزة.
وأش ـ ـ ـ ــار ال ـع ـت ــل إلـ ـ ــى ضـ ـ ــرورة
تضمين توصيات المجلس األعلى
لالتحاد إلــى الحكومات العربية
العمل السريع في مختلف القنوات
ال ــدول ـي ــة ،إلح ــال ــة زع ـم ــاء الـكـيــان
الـصـهـيــونــي لـلـمـحـكـمــة الــدول ـيــة
ومــواج ـهــة م ـح ــاوالت الصهاينة
والمستوطنين االستيالء على حي
الشيخ جراح في القدس ،الفتا الى
أنه البد من تثبيت الوضع الحالي
لـهــذه األح ـيــاء ولـمـنــازل أشقائنا
الفلسطينيين في القدس وتوثيقه
أمميا ودول ـيــا ،بالتزامن مــع بدء
اإلغاثة وإعادة اإلعمار في غزة.
ب ـ ـ ــدوره ،أش ـ ــار الـسـبـيـعــي إلــى

جهود زمالئه في اطــار الحمالت
ال ـت ــي أعـلـنـتـهــا ال ـكــويــت لــإغــاثــة
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــة ل ـ ـص ـ ــال ـ ــح الـ ـشـ ـع ــب
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي التـ ـ ـ ــزال
مستمرة ،مضيفا أن المهندسين
فــي الكويت لــن يـتــوانــوا ،ولديهم
أمل أن تتاح لهم فرصة المشاركة
بـ ـ ــإعـ ـ ــادة اإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار بـ ـقـ ـط ــاع غ ــزة
مـ ــن خـ ـ ــال االت ـ ـح ـ ــاد والـ ـتـ ـع ــاون
الـثـنــائــي مــع ات ـحــاد المهندسين
الفلسطينيين.
ودعـ ـ ــا ال ـس ـب ـي ـعــي إل ـ ــى ب ـل ــورة
مـقـتــرح خ ــاص بـهــذا األم ــر "نـقــوم
جميعا بدعمه وتبنيه ،والعمل
ع ـ ـلـ ــى تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ل ـ ــدع ـ ــم األخ ـ ـ ـ ــوة
ال ـ ـمـ ــراب ـ ـط ـ ـيـ ــن" ،مـ ـشـ ـي ــرا ال ـ ـ ــى أن
المهندسين في الكويت سيبقون
داعـم ـيــن لــأش ـقــاء فــي الـمـجــاالت
المعنوية والمادية.

«األسترالية» تقيم معرض التوظيف
االفتراضي األول
َّ
نـ ــظـ ــم مـ ــركـ ــز اإلرش ـ ـ ـ ـ ــاد ال ــوظ ـي ـف ــي
والخريجين لــدى الكلية األسترالية
ف ــي ال ـك ــوي ــت ال ـم ـع ــرض االف ـت ــراض ــي
األول للتوظيف .و سـيـقــام المعرض
على مدى يومي األربعاء والخميس
( 26و 27الجاري).
وذكر المركز ،في بيان صحافي ،أن "المعرض
االفـتــراضــي يـهــدف إلــى تــوفـيــر فــرص توظيف
وتواصل مع الخبراء مماثلة للتي كانت توفرها
ال ـك ـل ـيــة ف ــي م ـعــارض ـهــا ال ـس ـن ــوي ــة ،ل ـكــن ن ـظــرا
للظروف التي يمر بها العالم اخـتــارت الكلية
َّ
وحولت المعرض إلى منصة
االتجاه الرقمي،
رقمية خاصة".
ول ـفــت إل ــى أن ال ـم ـعــرض يـتـيــح للخريجين
والطلبة فرصة ثمينة للتواصل مع أكثر من 46

جهة توظيف مباشرة ،وسيشمل أيضا ورش
عمل تحضيرية ون ــدوات رقمية قبله ،لتوفير
معلومات وإرش ــادات لخريجي وطــاب الكلية
تفيدهم وتساعدهم في مرحلة التوظيف.
وت ـقــدمــت الـكـلـيــة بــالـشـكــر ل ــرع ــاة الـمـعــرض
والمشاركين ،وهم :بيت التمويل الكويتي ،بنك
بــوبـيــان ،بنك الكويت الــوطـنــي ،شــركــة كــي دي
دي ،بنك الخليج ،تسهيالت الساير لرعايتهم
الـبــاتـيـنـيــة ،والـبـنــك األه ـلــي الـكــويـتــي ،خـبــرة،
البنك التجاري الكويتي ،شركة األرجان العالمية
العقارية لرعايتهم الذهبية.

«الراية» تستنكر تقليص مخصصات
طلبة السنة النهائية في بريطانيا
●

فيصل متعب

اسـتـنـكــرت أمـيـنــة ص ـنــدوق قــائـمــة ال ــراي ــة ،أنـ ــوار الـشــايـجــي،
تقليص المبلغ المصروف للمخصصات الشهرية لطلبة السنة
النهائية في المملكة المتحدة ،الفتة إلى أن الوضع الحالي ال
يسمح بالتغييرات المادية المفاجئة ،دون إبالغ الطلبة بشكل
مباشر.
وطالبت الشايجي ،في تصريح أمــس ،وكيل وزارة التعليم
العالي د .صبيح المخيزيم باستثناء عاجل يعيد صرف المبالغ
المخصومة بشكل مفاجئ من المخصصات الشهرية للطلبة.
وأشارت إلى أن هذا التغيير يضعهم أمام تحديات يجب أال
يكونوا فيها خالل فترة االختبارات والجائحة العالمية ،فتغيير
آلية احتساب مخصصات الشهر النهائي بهذه الطريقة أمر
يستدعي التدخل السريع.
وقالت الشايجي" :يجب على المكتب الثقافي التوجه بخصم
المبالغ اإلضافية إن وجدت والتي ستصرف بناء على تاريخ
التخرج النهائي من المخصصات المالية األخيرة للطالب حين
التخرج وليس بهذا الشكل المفاجئ" .وطالبت الملحق الثقافي
بــاإلســراع فــي تعديل صــرف المخصصات الشهرية الحالية
واحتساب أي مبلغ إضافي الحقا مع إبالغ الطلبة مسبقا.

سلة أخبار
فتح مكتبة جابر
طوال األسبوع
كشف االتحاد الوطني لطلبة
الكويت  -فرع الجامعة عن
فتح الجانب األيمن في
مكتبة جابر األحمد املركزية
في الشويخ طوال أيام
األسبوع من الـ  9صباحا
حتى الـ  12بعد منتصف
الليل.
وبني االتحاد ،في بيان أمس،
أن عودة مكتبة جابر األحمد
لألوقات السابقة تساعد
الطلبة على الدراسة في
أجواء جامعية تساعد في
تهيئة الطلبة على الدراسة
بكل هدوء ،خاصة أن مكتبة
جابر األحمد تعد األكبر على
مستوى الجامعة ،وتحتوي
على مراجع كثيرة تفيد
ّ
وتسهل
الطلبة في دراستهم
عليهم اختباراتهم.
وأوضح االتحاد أنه على
تواصل مع املسؤولني
بالجامعة للوقوف على
مطالب الطلبة واقتراحاتهم
وإيصالها للمسؤولني حتى
يتم تطبيقها في أقرب وقت
حفاظا على مصلحة الطلبة
ومستقبلهم التعليمي.

«إحياء التراث» تقيم ملتقى
«أبناؤنا وتحديات العصر»

تنظم جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،امللتقى التربوي
"أبناؤنا وتحديات العصر"،
ابتداء من غد مدة  3أيام
متتالية ،عبر البث املباشر
على "انستغرام" في الـ9
ً
مساء.
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إن امللتقى الذي تشرف
عليه لجنة الدعوة واإلرشاد
في منطقة الجهراء يتضمن
العديد من املحاضرات ،فيوم
األربعاء ستكون محاضرة
بعنوان "حماية األبناء من
األلعاب اإللكترونية" يلقيها
الشيخ د .صالح السعيد.
وأضافت الجمعية انه في
يوم الخميس يلقي الشيخ د.
حسني القحطاني محاضرة
حول "استثمار وقت الفراغ"،
أما آخر أيام امللتقى ،وهو
الجمعة ،فستكون فيه
محاضرة بعنوان "حقوق
أبنائنا علينا" يلقيها الشيخ
رائد الحزيمي.
وأكدت أن "الدعوة واإلرشاد"
في منطقة الجهراء تتولى
مسؤولية نشر الكلمة الطيبة
في املجتمع ،والتصدي
بالحكمة واملوعظة الحسنة
لعوامل االنحراف العقائدي
واألخالقي ،التي تستهدف
قيم ومثل املجتمع.

النجادة رئيسًا للجنة ترقيات
«تدريس التطبيقي»
أصدر املدير العام للهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب باإلنابة ،د.
جاسم األنصاري ،تعديال
على قرار اعتماد تشكيل
لجنة ترقيات أعضاء هيئة
التدريس بـ "التطبيقي"
للعام  2021-2020لتكون
برئاسة أستاذ كلية
التربية األساسية د .علي
النجادة ،وعضوية كل من
د .نهالء الحمود ود .خالد
الشعيب ،من أساتذة من
كلية التربية األساسية،
ود .جاسم الكندري
األستاذ بكلية الدراسات
التكنولوجية ،ود .عليا
العتيبي األستاذة بكلية
العلوم الصحية.

قصر العدل 8
«التمييز» :سداد المواطنين للدولة مبالغ ساقطة
بالتقادم ال يعني االعتراف بها
ةديرجلا

•
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• المحكمة قررت إلزام «المواصالت» رد أموال إلى مواطن دفعها لها دون حق
• «حقوق الدولة تسقط بمضي خمس سنوات دون المطالبة بها»
حسين العبدالله

ألزمت «التمييز» وزارة
المواصالت رد مبالغ ألحد
المواطنين قام بسدادها
نتيجة فواتير اإلنترنت،
تحصلت عليها من دون وجه
حق.
فؤاد الزويد

ف ــي ح ـك ــم ق ـض ــائ ــي ب ـ ــارز،
أك ـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ـت ـم ـي ـي ــز
المدنية أن سداد المواطنين
اللتزاماتهم المالية للدولة
مـ ـ ـ ــن فـ ـ ــوات ـ ـ ـيـ ـ ــر ورس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ال
ً
ً
يـعـنــي إق ـ ــرارا ضـمـنـيــا بتلك
ال ـ ـم ـ ـبـ ــالـ ــغ ،بـ ـ ــل يـ ـ ـج ـ ــوز ل ـهــم
الـتـمـســك بـتـقــادمـهــا وب ـعــدم
أحـ ـقـ ـي ــة الـ ـ ــدولـ ـ ــة ب ــال ــرج ــوع
عليها ضدهم في حــال عدم
المطالبة بها خمس سنوات.
وأ لــز مــت محكمة التمييز
ب ــرئ ــاس ــة ال ـم ـس ـت ـش ــار فـ ــؤاد
ال ــزوي ــد وزارة ال ـمــواصــات
رد مـبــالــغ ألح ــد المواطنين
قام بسدادها نتيجة فواتير
اإلنترنت ،تحصلت عليها من
دون وجه حق.

ندب الخبير
وتتلخص وقائع القضية
ف ــي الـ ــدعـ ــوى الـ ـت ــي أقــام ـهــا
مــواطــن بـطـلــب بـ ــراء ة ذمـتــه
مـ ـ ــن أي مـ ـط ــا لـ ـب ــة بـ ـش ــأ ن ــه.
وبـ ـصـ ـفـ ـت ــه صـ ــاحـ ــب ش ــرك ــة
قـ ــام ب ــإي ـق ــاف خ ــدم ــة جـمـيــع
خ ـطــوط ال ـهــواتــف األرض ـيــة
ً
نظرا إليقاف نشاطها ،فأقام

ال ــدع ــوى وق ـ ــررت الـمـحـكـمــة
نــدب الخبير وبعد أن أودع
تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــره ادع ـ ـ ـ ــت الـ ـط ــاعـ ـن ــة
ً
فرعيا بطلب ندب لجنة من
ال ـخ ـب ــراء ل ـب ـيــان الـمـسـتـحــق
لـ ـ ــدى الـ ـمـ ـطـ ـع ــون ضـ ـ ــده عــن
خدمة الهاتف األرضي ،ولم
ً
يـقــدم المطعون ضــده طلبا
بإيقافهما ،وندبت المحكمة
ل ـج ـنــة م ــن الـ ـخـ ـب ــراء ،وب ـعــد
أن أودع ـ ـ ــت ت ـق ــري ــره ــا ع ــدل
المطعون ضده طلباته إلى
ط ـلــب إل ـ ــزام ال ـطــاع ـنــة ب ــأداء
مبلغ  21829.705دينارا كما

عدلت الطاعنة طلباتها إلى
طلب الحكم بإلزام المطعون
ضده أن يؤدي اليهما مبلغ
 31920.045دينارا.

طعن مستحق
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت «الـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــز» إن
محكمة الدرجة األولى حكمت
في الدعوى األصلية بسقوط
ح ـ ـ ــق وزارة ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــوا صـ ـ ــات
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــة بـ ــالـ ــرسـ ــوم
الـمـسـتـحـقــة عــن ف ـتــرة خمس
س ـن ــوات وألــزم ـت ـهــا رد مبلغ

 21240.045د ي ـ ـ ـنـ ـ ــارا و ف ــي
ال ــدع ــوى ال ـفــرع ـيــة بــرفـضـهــا
اس ـت ــأن ـف ــت ال ـ ـ ـ ــوزارة وق ـضــت
الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ــإل ـ ـغـ ــاء ال ـح ـك ــم
المستأنف وبرفض الدعويين
األصلية والفرعية.
وذك ـ ــرت أن الـطـعــن الـمـقــام
مـ ـ ــن ا لـ ـ ـم ـ ــوا ط ـ ــن ضـ ـ ــد وزارة
الـ ـم ــواص ــات بـصـحــة الـحـكــم
بـ ـسـ ـق ــوط ح ـ ــق الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة فــي
التقادم الخمسي ،في محله،
ذلك ان المقرر في قضاء هذه
ال ـم ـح ـك ـم ــة ان مـ ــا ت ـس ـت ــأدي ــه
الـسـلـطــة ال ـعــامــة م ــن اش ـتــراك

 ...وترفض استثناء العقار المخالف من شهادة األوصاف
القانون ألزم الجهاز التنفيذي للبلدية بعدم إصدارها
ر فـضــت محكمة التمييز الـمــد نـيــة ،برئاسة
المستشار فؤاد الزويد ،إلزام البلدية بإصدار
شـ ـ ـه ـ ــادة أوصـ ـ ـ ـ ــاف ع ـ ـقـ ــاريـ ــة ل ـم ـص ـل ـح ــة أح ــد
الـمــواطـنـيــن ،لـثـبــوت مـخــالـفــات بــالـعـقــار الــذي
يملكه.
وقــالــت المحكمة ،فــي حيثيات حكمها ،إنه
ال ي ـج ــوز ح ـص ــول تــراخ ـيــص لـلـبـنــاء إال بعد
إزالــة جميع المخالفات في العقار ،مبينة أن
القانون ألــزم الجهاز التنفيذي للبلدية بعدم
منح شهادة االوصاف إال بعد التأكد من إزالة
المخالفات.
وتتلخص وقائع القضية في الدعوى التي
أقــامـهــا مــواطــن بـطـلــب الـحـكــم ب ــإل ــزام البلدية
باستخراج شـهــادة أوص ــاف عـقــاريــة ،وقــررت
محكمة الدرجة األولى رفضها وأيدتها في ذلك
محكمة االستئناف ثــم قــام المواطن بالطعن
على الحكم أمام محكمة التمييز.
وع ـنــد ن ـظــر ال ـط ـعــن أمـ ــام «ال ـت ـم ـي ـيــز» قضت
المحكمة بتمييز الحكم المطعون عليه ،وقبل

الفصل فــي مــوضــوع االستئناف بـنــدب إدارة
الخبراء بوزارة العدل لتعهد إلى أحد خبرائها
المختصين أداء المأمورية المبينة بمنطوقه،
ً
ون ـفــاذا لــذلــك الـقـضــاء أودع الخبير المنتدب
ً
تقريرا جاء فيه أنه تبين للخبير وجود مخالفة
بناء في عقار التداعي تتمثل في التصاق العقار
مــن جهة الـشــارع الرئيسي والـتـصــاق بالدور
األول والثاني بطول الواجهة ،ووجود مخالفة
بناء جهة الشطفة ،والتصاق العقار من جهة
الشارع.
و قــا لــت المحكمة ،فــي حيثيات حكمها عن
موضوع االستئناف ،إنه لمن المقرر  -في قضاء
هــذه المحكمة  -أن الـنــص فــي الـفـقــرة الثالثة
من المادة  33من القانون رقم  33لسنة 2016
بشأن بلدية الكويت الصادر بتاريخ 2016 /6 /4
والمنشور بتاريخ  2016 /7/ 12على أنه «يحظر
على الجهاز التنفيذي إصدار شهادة أوصاف
بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة
لنظم البناء المعمول بها ،وال يجوز استثناء

أي عـقــار مخالف مــن نــص هــذه الـمــادة مفاده
«أن المشرع قد أوجــب على الجهاز التنفيذي
لبلدية الـكــويــت عــدم إص ــدار شـهــادة أوصــاف
للعقارات متى ثبت مخالفتها لقواعد ونظم
البناء المعمول بها ،وكان لمحكمة الموضوع
السلطة التامة فــي تحصيل وفهم الــواقــع في
الدعوى وتقدير األدلة المقدمة إليها بما فيها
تقارير الخبراء والترجيح بينها ،واألخذ بما
تطمئن إليه منها».
وأضافت أنه «لما كان ذلك ،وكانت المحكمة
تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المودع
أمامها لسالمته وسالمة أبحاثه ،والذي انتهى
إلى نتيجة مفادها أن العقار المطلوب إصدار
ش ـه ــادة أوصـ ـ ــاف ال ـب ـنــاء ل ــه م ـخــالــف ألنـظـمــة
واش ـت ــراط ــات الـبـنــاء الـمـعـمــول بـهــا بـمــا يحق
معه للمستأنف ضده االمتناع عن إصدار تلك
الشهادة وال يجوز إلزامه بإصدارها».

مقابل خدمات المرافق العامة
الـ ـت ــي ال ت ـس ـعــى م ــن ورائـ ـه ــا
إلى كسب مادي كاالتصاالت
وال ـ ـ ـمـ ـ ــواصـ ـ ــات والـ ـكـ ـه ــرب ــاء
وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء تـ ـع ــد م ـ ــن ال ـ ــرس ـ ــوم،
ويـخـضــع لـلـتـقــادم الخمسي
ال ـم ـن ـص ــوص ع ـل ـيــه بــال ـف ـقــرة
األولـ ـ ــى م ــن ال ـ ـمـ ــادة  441من
القانون المدني ،وأنه يشترط
النـقـطــاع مــدة الـتـقــادم بــإقــرار
الـ ـم ــدي ــن ب ــال ــدي ــن ان ي ـصــدر
هذا اإلقــرار أثناء سريان مدة
التقادم ،أي قبل انقضاء مدته
فإذا انقضت تلك المدة واكتمل
الـتـقــادم فــإن ق ــرار المدين من
بـعــد بــالــديــن ال ي ـكــون ل ــه أثــر
على التقادم الذي بدأ واكتمل
قبل صدوره.

التقادم اجراء قاطعا للتقادم
فإنه يكون معيبا بما يوجب
تمييزه جزئيا في خصوص
عدم إعماله التقادم عن الفترة
المدفوع بها.
ولـفـتــت الـمـحـكـمــة ال ــى انــه
ولـمــا تـقــدم وك ــان مــن المقرر
في قضاء المحكمة ان النزول
عن التقادم بعد ثبوت الحق
فـيــه ال يــؤخــذ بــالـظــن ويجب
ان يكون واضـحــا ال غموض
فيه و قــد يكون صريحا بأي
ت ـع ـب ـيــر عـ ــن االرادة يـفـصــح
ع ـنــه وق ــد ي ـك ــون ضـمـنـيــا اال
ان ــه ي ـش ـتــرط لـصـحــة ذل ــك ان
يستخلص من دال لــة واقعية
نــاف ـيــة لـمـشـيـئــة ال ـت ـم ـســك به
ويدل حتما على النزول.

حكم معيب

انقضاء المدة

وأضافت أنــه لما كــان ذلك
وكان الطاعن قد تمسك أمام
محكمة الموضوع بدرجتيها
بسقوط حق المطعون ضدها
فــي الـمـطــالـبــة بــاالش ـتــراكــات
ال ـم ـس ـت ـح ـقــة ل ـه ــا ع ــن خــدمــة
اإلنترنت عن الفترة من عام
 1999ا لـ ــى  2008بــا ل ـت ـقــادم
الخمسي عمال بالمادة 441
م ــن ال ـق ــان ــون ال ـم ــدن ــي ،وك ــان
ال ـثــابــت م ــن األوراق أن ــه قــام
بسداد االشتراكات المطالب
ب ـه ــا م ــن ال ـم ـط ـع ــون ض ــده ــا،
أي ب ـع ــد مـ ـ ــرور الـ ـم ــدة ال ـتــي
حددها القانون لسقوط الحق
بالتقادم وعدم سماع الدعوى
ب ــه لـ ـم ــرور الـ ــزمـ ــان ،وب ـم ــا ال
اثـ ـ ــر ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـ ـسـ ـ ــداد ال ــاح ــق
على اكتمال مدة التقادم في
ث ـب ــوت ــه وال يـ ـج ــوز اع ـت ـب ــاره
ً
ً
إقـ ـ ــرارا قــاط ـعــا ل ـل ـت ـقــادم ،وإذ
خــا لــف الحكم المطعون فيه
ه ــذا ال ـن ـظــر واع ـت ـبــر ال ـس ــداد
الـ ــاحـ ــق عـ ـل ــى اكـ ـتـ ـم ــال م ــدة

وت ــاب ـع ــت «ال ـت ـم ـي ـي ــز» :لـمــا
كـ ــان ذلـ ــك وك ـ ــان ال ـث ــاب ــت مــن
االوراق ان المستأنف ضده
قد تمسك بسقوط المستأنفة
ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادم ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـسـ ــي ع ــن
ا لـفـتــرة مــن سنة  1999حتى
س ـن ــة  2008ف ــإ ن ــه وإذ تـعــد
الرسوم عن اشتراك الهاتف
م ـمــا ي ـج ــري عـلـيـهــا ال ـت ـقــادم
ال ـخ ـم ـس ــي ح ـس ـب ـم ــا أش ــرن ــا
آنـ ـف ــا ،وك ـ ــان ال ـم ـس ـتــأنــف قــد
د فــع المطالبة بها بالتقادم
وقت ان اقام الدعوى الراهنة
ف ـت ـك ــون قـ ــد ان ـق ـض ــت ال ـم ــدة
ال ـم ـق ــررة ل ـل ـس ـقــوط وال يـعــد
س ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــأنـ ــف لـ ـه ــذه
الرسوم بعد ان ثبت له الحق
فــي التمسك بالتقادم نــزوال
عنه ذ لــك ا نــه وحسبما قــرره
المستأنف قد تم تحت وطأة
حاجته لمعامالت اخرى عن
هواتف اخرى وخشية ايقاف
هــذه الـمـعــامــات بـمــا ال يعد
نزوال عن التقادم.

التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات
إن األصل واألساس في فض المنازعات
يكون من خالل قضاء الدولة الذي يفض
هـ ــذه ال ـم ـن ــازع ــات وي ـح ـس ـم ـهــا ،ويـعـتـبــر
القضاء هو أحد أهم مرافق الدولة الذي
ي ـل ـب ــي ح ــاج ــة األف ـ ـ ـ ــراد مـ ــن خ ـ ــال حـســم
المنازعات بينهم ،مما يؤدي إلى استقرار
األوض ـ ــاع ال ـقــانــون ـيــة ف ــي الـمـجـتـمــع ،إال
أن الـتـحـكـيــم ل ــه دور م ـهــم بــالـفـصــل في
المنازعات وحسمها.
ويـ ـع ــد ال ـت ـح ـك ـيــم أحـ ــد أهـ ــم ال ــوس ــائ ــل
ال ـبــدي ـلــة ل ـفــض ال ـم ـن ــازع ــات كــالـتــوفـيــق
ً
والوساطة والتفاوض ،ويعد بديال عن
القضاء في فض المنازعات وهو ال يقل
أهـمـيــة ع ــن ال ـق ـضــاء ،حـيــث إن التحكيم
ي ـت ـس ــم ب ــال ـس ــرع ــة والـ ـ ـج ـ ــودة فـ ــي حـســم
ال ـم ـنــازعــات ،والـســرعــة فــي حـســم الـنــزاع
أمر مهم السيما في الدعاوى التجارية؛
ألن عامل الــزمــن أمــر مهم وجــوهــري في
المعامالت والـعـقــود الـتـجــاريــة ،فسرعة
حسم المنازعات التجارية  -بما ال يخل
بجودة األحكام -تــؤدي للعدالة التي قد
تكون منقوصة في حــال تم اللجوء إلى
ال ـق ـضــاء الـ ـع ــادي ،ف ــا يـخـفــى ع ـلــى أحــد
بــطء إج ــراء ات التقاضي أمــام المحاكم،
ً
ً
ب ــدء ا بــاإلعــان ومـ ــرورا بعقد الجلسات

وتأجيلها  -في حال تم التأجيل -انتهاء
بــإصــدار الحكم ،فقد تستغرق إج ــراء ات
الـتـقــاضــي الـعــديــد مــن ال ـس ـنــوات ،وهــذه
الـ ـم ــدة ال ـط ــوي ـل ــة بــال ـن ـس ـبــة لـلـمـعــامــات
والعقود التجارية ستؤدي إلى خسارة
فادحة حتى لمن صدر لمصلحته الحكم
وه ــذا مــا يـنــافــي ال ـعــدالــة ،وك ـمــا قـيــل إن
«العدالة البطيئة هي عدالة غائبة وظلم
محقق».
فالتحكيم هو أن يختار المحتكمون
هيئة تحكيمية ليتم عرض النزاع عليهم
وتفصل األخ ـيــرة فــي ال ـنــزاع المعروض
أم ــامـ ـه ــا ،وأه ـ ــم م ــا ي ـم ـيــز ال ـت ـح ـك ـيــم هــو
ً
أن الـ ـلـ ـج ــوء لـ ـه ــذه ال ــوس ـي ـل ــة غ ــالـ ـب ــا مــا
ً
ً
ي ـك ــون اخ ـت ـي ــاري ــا ف ـه ــي ت ـت ـط ـلــب ات ـف ــاق ــا
ب ـيــن ال ـطــرف ـيــن ک ــي ت ـك ــون ه ـن ــاك سلطة
وصــاح ـيــة لـهـيـئــة الـتـحـكـيــم لـلـنـظــر في
ا لـنــزاع والحكم فيه على عكس القضاء،
فاألصل أن القضاء هو المختص بنظر
المنازعات التي تنشأ بين األفراد طالما
كان هذا القضاء يختص بها وفق قواعد
قانون المرافعات ،أما اتفاق اللجوء إلى
التحكيم كوسيلة لفض المنازعات فهي
متروكة ألطراف العقد ،فقد يتضمن العقد
«شرط التحكيم» في حال نشوء أي نزاع

متعلق بالعقد فهذه الطريقة تكون وقاية
وتستبق أي نزاع قادم بين األطراف ،أما
«مشارطة التحكيم» فهي اتفاق بين طرفي
ال ـنــزاع عـلــى عــرض نــزاعـهـمــا عـلــى هيئة
تحكيمية تفصل في هذا النزاع ،فالفرق
بين شــرط التحكيم ومشارطة التحكيم
أن األول يكون قبل نشوء أي نزاع ويدرج
ضمن بنود العقد ،أما الثاني فيكون بعد
نشوء النزاع.
وتـ ـ ـك ـ ــون الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـت ـح ـك ـي ـم ـي ــة ال ـت ــي
ستفصل فــي ال ـنــزاع الـمـعــروض أمامها
مشكلة من عدد فردي من المحكمين ،فلو
كان عدد  3محكمين فسيختار كل طرف
ً
محكما على أن يختار هــذان المحكمان
ً
ً
ثالثا لهما ليكون رئيسا لهيئة التحكيم.
ال ـت ـح ـك ـيــم ل ــم ي ـك ــن ولـ ـي ــد ب ــروت ــوك ــول
جنيف  1923أو اتفاقية نيويورك 1958
بشأن االعتراف بقرارات التحكيم الدولية
وتـنـفـيــذهــا وإن كــانــت ت ـلــك االت ـفــاق ـيــات
أو غـيــرهــا ع ــززت الـلـجــوء إل ــى التحكيم
ف ــي دول ـن ــا ال ـحــدي ـثــة ،ب ــل ك ــان للتحكيم
وجـ ــود ودور ف ــي ال ـ ــدول والـمـجـتـمـعــات
منذ الـقــدم كاإلغريق والــرومــان والعرب
ً
قبل اإلس ــام ،وأيـضــا كــان للتحكيم ذكر
في مصادر الشريعة اإلسالمية كوسيلة

لحل المنازعات ،ففي القرآن الكريم قال
تعالى« :وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا
ً
ً
حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا
ً
إ صــا حــا يوفق الله بينهما إن الله كان
ً
ً
ً
عليما خبيرا) ،فكانت هذه اآلية تشريعا
لنظام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات
فــي أع ـلــى م ـصــدر مــن م ـصــادر الشريعة
اإلسالمية ،وفي السنة النبوية فقد روي
عن النبي  -صلى الله عليه وسلم  -أنه
قال« :من حكم بين اثنين تراضيا به ،فلم
يعدل بينهما ،فهو ملعون».
ول ــم تـخــل مجلة األح ـكــام الـعــدلـيــة من
ذكر قواعد التحكيم ،حيث نصت المادة
( )1790منها على أن« :التحكيم هو عبارة
عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما
لفصل خصومتهما ودعواهما».
ً
وأ خـيــرا فــإن التحكيم وسيلة لتفادي
إجـ ـ ــراء ات ال ـق ـضــاء الـمـطــولــة لـيـحــل هــذه
المعضلة ويفصل في المنازعات السيما
ف ـ ــي الـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة وي ـح ـس ـم ـهــا
بالسرعة التي تحقق العدالة .وكما ذكرنا
أن ال ـســرعــة ي ـجــب أال تــؤثــر ع ـلــى ج ــودة
األحكام وعدالتها.

محمد فيصل مندني

local@aljarida●com

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

هيئة مستقلة
للمحاكم!
فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــذي
يتعين على وزارة العدل
ومـســؤولـيـهــا الـنـظــر في
قـ ـ ــرار زي ـ ـ ــادة الـمــوظـفـيــن
ف ــي اإلدارات ال ـم ـســانــدة
للمحاكم ،ومـنـهــا زي ــادة
أم ـ ـ ـنـ ـ ــاء س ـ ـ ـ ّـر ال ـج ـل ـ ُس ــات
ومندوبي اإلعالن ،تتخذ
قـ ـ ــرارات بــوقــف ال ـ ــدورات
التي كــان يتعين عقدها
ل ـب ـعــض ال ـم ــوظ ـف ـي ــن مــن
أجـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــول ع ـل ــى
مسميات لهم قبل العمل
بوظائف في المحاكم.
دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــم
ب ــالـ ـعـ ـن ــاص ــر الـ ـبـ ـش ــري ــة
وال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات والـ ـكـ ـف ــاءات
ال ــوط ـن ـي ــة أمـ ــر ف ــي غــايــة
األهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ،ل ـ ـمـ ــا ي ـش ـك ـلــه
م ــن تـحـقـيــق لـمـتـطـلـبــات
الـ ـح ــاج ــة ال ـف ـع ـل ـيــة ال ـتــي
تعانيها المحاكم ،والتي
كـ ـش ــف ال ـ ــواق ـ ــع ال ـع ـم ـلــي
عـ ـ ـ ــن ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة دعـ ـمـ ـه ــا
بالعناصر البشرية التي
أصبحت جزء ا مهما من
أجـ ــل تـسـيـيــر ال ـع ـمــل في
المحاكم.
ور غ ـ ـ ـ ـ ــم أن ا لـ ـعـ ـنـ ـص ــر
الـ ـ ـبـ ـ ـش ـ ــري لـ ـ ـي ـ ــس الـ ـح ــل
الــوحـيــد ال ــذي مــن شأنه
تـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل ف ــي
المحاكم ،وإنما التحول
ال ــرقـ ـم ــي واإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
ك ــذل ــك ،وه ـ ــو م ــا يـتـعـيــن
توفيره في ظل االرتفاع
ال ـك ـب ـيــر لـ ـع ــدد ال ـق ـضــايــا
في المحاكم ،التي زادت
أعدادها ألكثر من مليون
ونصف مليون قضية في
المحكمة فقط خالل عام
«كورونا».
ال يمكن أن يستوعب
الـ ـ ــوضـ ـ ــع ال ـ ـحـ ــالـ ــي هـ ــذه
البشرية المتواضعة من
الموظفين حجم الزيادات
الـ ـت ــي ي ـش ـه ــده ــا ال ــواق ــع
ال ـع ـم ـل ــي فـ ــي ال ـم ـح ــاك ــم،
ففي شهر أبريل الماضي
ق ـي ــدت الـمـحـكـمــة الـكـلـيــة
فـ ـ ـق ـ ــط  47أ ل ـ ـ ـ ــف د ع ـ ـ ــوى
ق ـضــائ ـيــة غ ـيــر جـنــائـيــة،
وال شك في أن هذا العدد
الكبير لشهر واحــد فقط
يتطلب متابعة وإعالنا
وتجهيزا للجلسات ،وهو
أمر ال يمكن تحقيقه في
ظل اإلمكانات المتوافرة.
حال المحاكم المتردية
إداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،والـ ـ ـ ـ ــواضـ ـ ـ ـ ــح
ل ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــي وق ـ ـيـ ــاديـ ــي
الـ ــوزارة ،بــات على محك
الـ ـمـ ـس ــاء ل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة،
وه ـ ـ ــو م ـ ــا يـ ـتـ ـع ـ ّـي ــن ع ـلــى
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن إدراكـ ـ ـ ـ ـ ــه،
خـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ــة أن ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــد يـ ـ ــد
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
ت ـح ـص ـل ــوا عـ ـل ــى أحـ ـك ــام
قـضــائـيــة ب ــإل ــزام الـ ــوزارة
بـ ـتـ ـع ــويـ ـضـ ـه ــم ب ـم ـب ــال ــغ
مالية بسبب فقد ملفات
ا ل ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ـ ــاوى ،أو فـ ـ ـ ــوات
مـ ـ ــواع ـ ـ ـيـ ـ ــد ال ـ ـ ـط ـ ـ ـعـ ـ ــن ،أو
تـ ـض ــرره ــم مـ ــن اإلهـ ـم ــال
اإلداري في المحاكم ،وهو
مـ ــا ي ـع ـك ــس فـ ــي ال ـخ ـت ــام
مـ ــا أثـ ـ ـ ــاره ال ـم ـس ــؤول ــون
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــون ل ـق ـيــاديــي
وزارة ا لـ ـ ـع ـ ــدل ،و ي ـش ـيــر
أي ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ق ـ ـض ـ ـيـ ــة
ص ــا ح ـي ـت ـه ــم فـ ــي إدارة
المرفق اإلداري للمحاكم.
ل ـي ـس ــت ه ـ ـنـ ــاك ح ـل ــول
ن ـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــة إلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
ا ل ـ ـ ــو ض ـ ـ ــع اإلداري ف ــي
ال ـم ـح ــاك ــم سـ ــوى ب ــإق ــرار
مـ ـ ـش ـ ــروع إنـ ـ ـش ـ ــاء ه ـي ـئــة
مستقلة إلدارة المحاكم
والـنـيــابــة الـعــامــة وإدارة
الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــراء ،ب ـ ّـاع ـت ـب ــاره ــا
أض ــاع ــا ت ـمــثــل ال ـعــدالــة،
وم ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ــب إب ـ ـعـ ــاد
تبعيتها عن وزارة العدل
إدار ّي ـ ـ ــا ،ورب ـط ـهــا بهيئة
تـ ـ ــوفـ ـ ــر لـ ـه ــا االسـ ـتـ ـق ــال
اإلداري والـمــالــي ،بعيدا
ع ـ ـ ــن ت ـ ـ ــدخ ـ ـ ــات الـ ـ ــوزيـ ـ ــر
وق ـيــاديــي الـ ـ ــوزارة ،التي
ع ـب ـثــت بــال ـع ـمــل اإلداري
ف ـ ــي الـ ـمـ ـح ــاك ــم وع ـط ـلــت
إداراتها.

ةديرجلا
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الحركات اإلسالمية السنية والشيعية في الكويت (2019 – 1981م)

كتاب
()١٨ - ٣

اإلخوان المسلمون وتطورهم األيديولوجي والفكري والسياسي ()١
مالمح إرهاصات جديدة للجماعة وعالقتها بالمجتمع
وتتناول بالوصف والتحليل حقبة زمنية يمثل العقد األخير منها ما يعتبره
ينطلق المؤلف في دراسته من أن أي عملية تطور أو إصالح اجتماعي
البعض بداية ًأزمة لتيارات الصحوة وتراجعها ،مما يجعل هذا الجزء من
وسياسي في واقعنا ال يمكن تحقيقها دون فهم وتفاعل مع الحالة
الدراسة تلقائيا محل جدل ونقاش كبيرين ،وهو ما تهدف إليه الدراسة
الدينية بمختلف تنوعاتها ،وعليه تهدف هذه الدراسة ،التي أعدها د .علي
ً
محاولة إيجاد مناخ ثقافي وفكري موضوعي قدر اإلمكان ،في ظل
الزميع ،إلى استكمال رصد مسيرة وتطور أبرز التيارات اإلسالمية السنية أساساِ ،
والشيعيةً على الساحة الكويتية بين عامي  1981و2019م ،التي شهدت ما يشهده العمل اإلسالمي المعاصر عامة والكويتي خاصة من بدايات
ً
الدراسة
هذه
تعد
حيث
والميداني،
الفكري
المستويين
على
كبيرا
مراجعة للذات في خضم حالة من الصراع الشديد الذي
وعمليات
لمتغيرات
زخما
ً
ً
ً
استكماال للجزء األول الذي غطى مسيرتها وتطور حركاتها على الساحة يشهده داخليا وخارجيا ،وأمام تحديات عديدة تمثل مفترق طرق لها
الكويتية بين عامي  1950و1981م ،والذي سبق لـ«الجريدة» أن نشرت
ولمجتمعاتها.
ً
ملخصه في حلقات سابقة في العام قبل الماضي .وتقوم الدراسة على ثالثة وتنبع أهمية الدراسة من أن هذه التيارات اإلسالمية الكويتية أدت أدوارا
أبواب ،هي «المالمح االجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع الكويتي» ،مؤثرة في الحراك االجتماعي ًوالسياسي والثقافي في الحقب التاريخية
و«أهم مالمح التطور الفكري والسياسي للحركات والتيارات اإلسالمية» ،المتعاقبة ومازالت تؤدي أدوارا رئيسية ،ولهذا ستحاول الدراسة متابعة
و«المجاالت والفضاءات المجتمعية لنشاط التيارات اإلسالمية».
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 حركة اإلخوان المسلمين:

بعد أن تناول الكتاب المالمح االجتماعية والثقافية
والسياسية للمجتمع الكويتي ،جاء الباب الثاني (ص
 )167 - 83تحت عـنــوان «أه ــم مــامــح التطور الفكري
والـسـيــاســي للحركات وال ـت ـيــارات اإلســامـيــة (-1981
2019م)» وتــم تقسيم هــذا الباب إلــى قسمين رئيسين
هما :التيارات اإلسالمية السنية ،والتيارات اإلسالمية
الشيعية .وتبدأ هذه الحلقة بالتطور الفكري والحركي
والسياسي الحد أبرز التيارات اإلسالمية السنية في
الكويت «جماعة اإلخوان المسلمين».

مالمح إلرهاصات جديدة
المؤلف :د .علي الزميع

الكثيرون من أبناء
مدرسة التجديد
اإلخوانية ينتقدون
فقدان الجماعة ميزة
االنفتاح والتعددية
الفكرية التي كانوا
يتمتعون بها
ً
تاريخيا

قادة اإلخوان
يعدون قرار فصل
العمل الدعوي عن
السياسي في عام
ً
 2012إعالنا إلعادة
هيكلة تنظيم
ً
الحركة وشكال
ً
جديدا للجماعة
التاريخية

الهيكل التنظيمي
للجماعة امتلك هالة
تقربه من القدسية
بشكل ما رغم أنه
آلية عمل بشري
أنتجتها تيارات
فكرية

ات ـخــذ ال ـت ـطــور ال ـف ـكــري واألي ــدي ــول ــوج ــي لــإخــوان
المسلمين في هذه الحقبة مسارا صعبا فكريا وحركيا
تأثرا بالواقع السياسي والفكري واالجتماعي المحلي
واإلقليمي ،مع التأكيد على أن الحديث عن التطورات
الـسـيــاسـيــة ل ــإخ ــوان المسلمين ال يـمـكــن بــأيــة حــال
فصلها عن التطورات والمتغيرات السياسية والفكرية
المحيطة تـجــاه الـظــاهــرة الدينية التقليدية وتجاه
اإلســام السياسي ،ومــا أفرزته من تفاعالت متباينة
كان لها تأثير رئيس على مسيرة الحركة ،ومن أبرزها
هيمنة ال ـص ـحــوة اإلســام ـيــة كـمـفــاهـيــم هــويــة لفترة
طويلة وصعود نجم تيار اإلسالم السياسي وقراءته
السياسية لإلسالم حيث جسدت حركة اإلخــوان تلك
التفاعالت بصياغة برامجها ومشاريعها تحت شعار
ومبدأ «تطبيق الشريعة اإلسالمية» بأبعادها المختلفة
الـمـسـتـهــدفــة وال ـســاع ـيــة لتغيير ال ــواق ــع االجـتـمــاعــي
والسياسي واالقتصادي في أطر وآليات تبنت التغيير
االجتماعي والسياسي للتأثير على الـقــرار ،لتحقيق
أهدافها وبرامجها تحت شعارات ومنطلقات مختلفة.
كما تأثرت حركة اإلخ ــوان المسلمين في الكويت
بــالـعــديــد مــن األحـ ــداث المحيطة بـهــا كـحــادثــة الـغــزو
1990م والتي كان لها أثر كبير في إعادة صياغة لفكرها
وكياناتها وأهدافها وتوجهاتها الى آفاق وواقع جديد
دعــويــا وسياسيا ،كما كــان لموجات الربيع العربي
2011م دور أساسي ،وبصور متفاوتة ومتباينة وما
لحقها من تـطــورات وتحديات كبيرة على المستوى
العربي والعالمي مما كان له العديد من الضغوط واآلثار
على الحركة نحو عملية مراجعات وتوجهات جديدة.
وف ــي ه ــذه الـمـنــاخــات واج ـهــت حــركــة اإلخـ ــوان في
الـكــويــت الـعــديــد مــن الـتـحــديــات أو الـحــوافــز جعلتها
في صفاف أكثر حركات اإلخ ــوان قابلية ومــرونــة في
النمو والتغير ومحاولة التطور النسبي مقارنة بواقع
الحركات اإلسالمية الحديثة األخ ــرى ،وكــان مــن أهم
التحديات التي واجهت الحركة ضعف قدرتها التنظيرية
الفكرية والبرامجية أمام اإلنجازات الكبيرة والسريعة
والمتتالية التي حققتها خالل العقود األخيرة ،إضافة
إلــى حــالــة التحول نحو المحافظة والتقليدية فيما
يطلق عليه األسلفه والتراثية التي مرت بها الجماعة
ُ
ولــم ت ــرض الكثير مــن الكتلة التاريخية التأسيسية
ْ
والكوادر التجديدية ،فتحفظت على هذه المدرسة التي
سيطرت على تيار اإلخوان فكريا وتنظيميا ،وباألخص
من خالل توسع المجموعة التي أطلق عليها «جهاز
العاملين» والمشكلة من األفراد األكبر سنا في الجماعة،
حيث مثلت هذه الكتلة ثقال عدديا ونفوذا مؤثرا داخل
الحركة ،وخضعت لقيادة وإدارة ذات فكر يميل إلى
المحافظة التراثية لهيمنة بعض خريجي الجامعات
الشرعية السعودية منذ عقد الثمانينيات حتى أواخر
التسعينيات ،مما أدى إلــى التحفظ على هــذا الخط
وإعــادة هيكلة هذا القطاع في التنظيم وتوزيعه على
المناطق بقصد تقليص تأثيره ونفوذه.
باإلضافة إلى ذلــك ،استمرت الحركة في معاناتها
وحالة الجدلية حول التقليدية التنظيمية التاريخية
المبنية على مركزية إدارة قطاعات الحركة الدعوية
والـسـيــاسـيــة ،وســريــة التنظيم وهيكليته التراتبية،
والتزامه بالمدرسة والتيار اإلخواني الخارجي العام
فكريا وتنظيميا ،مما جعل الكثيرين مــن قواعدها
وقـيــاداتـهــا ينتقدون فـقــدان الجماعة مـيــزة االنفتاح
والتعددية الفكرية.
أمام هذه األطروحات النقدية بادرت وأعلنت قيادة
الحركة ع ــددا مــن ق ــرارات المراجعة والتغير معتبرة
نتائجها إنـجــازا فكريا وسياسيا كبيرا ،فأما سرية
التنظيم فـقــد أعـلـنــت الـجـمــاعــة فــي أكـثــر مــن مناسبة
إلغائه ضمن مراجعة الكثير من المفاهيم وللبدء في
تقنين مؤسساتها التنظيمية وتأطيرها على شكل
كيانات اجتماعية وثقافية وسياسية مفتوحة ومعلنة
على الساحة.
أم ــا ازدواج ـي ــة هيكل الـحــركــة وقـطــاعــاتـهــا حركيا
وسياسيا ،فإنهم يــرون أن قــرار فصل العمل الدعوي
عــن السياسي فــي عــام (2012م) مــن خــال استقاللية
الحركة الدستورية الكاملة وإجراء انتخاباتها الداخلية
بحضور ممثلي القوى الوطنية والصحافة ،يعد إعالنا
عــن إع ــادة هيكلة تنظيم الـحــركــة بـمــا يحقق فلسفة

جمعية اإلصالح االجتماعي
وشكال جديدا للجماعة التاريخية ،وبما يتواكب مع
المعطيات والمستجدات المحيطة بها .وأما بالنسبة
لعالقة اإلخوان في الكويت بالتنظيم الدولي لإلخوان
المسلمين ،فقد صرحت بأن رابطها الوحيد بها هو
بعض األط ــروح ــات الفكرية اإلســامـيــة الـعــامــة ،وأمــا
دعـمـهــم لـمـفــاهـيــم الـتـعــدديــة واالن ـف ـتــاح ومفاهيم
الدولة الحديثة والديمقراطية ،فإنهم يؤكدون أن
مسيرتهم السياسية في هذا األمر تؤكد هذا
التوجه الديمقراطي.
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ك ـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤث ـ ـ ــرات
وال ـ ـمـ ــراج ـ ـعـ ــات الـ ـح ــرك ــة ل ـل ـق ـيــام
ب ـم ـحــاولــة هـيـكـلـيــة تـجــديــديــة
كاملة على أيدولوجياتها
ال ـف ـك ــري ــة والـتـنـظـيـمـيــة
حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادئ
وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــات
التالية:

مالمح الواقع
الحالي لكتلة اإلخوان
شهدت الحركة حالة من الشد والـجــذب من تأييد
أو رفض أو طرح حلول توفيقية لتطوير فكر الحركة
وهياكلها ،وكانت هذه الحالة نابعة من بواعث عديدة
ومـتـبــايـنــة :فـهـنــاك فصيل يطرحها مــن ب ــاب وجــوب
التطور وتلبية احتياجات الــواقــع والمستقبل وعدم
الوقوف عند الفكر والفقه التاريخي للحركة التي شارفت
على عمر السبعين عاما مــن التأسيس فــي الكويت،
وفصيل آخر يتحفظ على عملية التغيير خوفا من أن
تكون دعــوة التطور والتغيير مدخال لتمييع وإذابــة
فكر الحركة التقليدي النابع من فكر اإلمام البنا وحركة
اإلخوان المصرية ،وفصيل ثالث سعى إلى التوفيق بين
الرأيين بتبني شيء من التغيير التدريجي الذي يلبي
متطلبات األطراف كلها في الوقت نفسه ،رافعا شعار
الحفاظ على وحدة الجماعة.

الفقه الحركي
كان الهيكل التنظيمي لحركة اإلخــوان في الكويت
هــو الـقــاطــرة التي ق ــادت تاريخيا هــذه الجماعة منذ
التأسيس ،واحـتــوى واخـتــزل كــل قطاعاته وأنشطته
وبرامجه الفكرية والدعوية والسياسية بشكل مركزي
ضمن اإلطــار الهيكلي الحركي للجماعة ،والــذي كان
يمثل في تركيبته وسياسته صورة منسوخة ومكررة
م ــن ع ـمــوم ش ـكــل الـتـنـظـيـمــات اإلخ ــوان ـي ــة ف ــي الـعــالــم
المؤسسة منذ ما يقارب تسعين عاما ،والمتأثر في
نشأته بفلسفة هياكل التنظيمات الحزبية السياسية
الشيوعية والنازية السائدة في ذلك الوقت.
على هذا التأصيل والتراكم التاريخي لألحداث
وبناء ٌ
نشأت حالة من التراث الوجداني تجاه هذا التنظيم
لكونه المحور المنتج للمسيرة التاريخية ،وكرس ذلك
عالقة نفسية وعاطفية بين الكثير من قواعد التنظيم
وعناصره ووالئها له ،وما يمثله من فكر وفلسفة ترى
أن األج ــدى هو بقاء هــذا التنظيم بمركزيته الهرمية
ومحوريته في إدارة عموم أنشطة الفضاءات اإلسالمية
وبرامجها وهياكلها ،اجتماعية أو سياسية أو دعوية.
فامتلك الهيكل التنظيمي للجماعة هالة تقربه من
القدسية بشكل ما ،رغم أنه في النهاية آلية عمل بشري
ٌ
تيارات فكرية في حقب زمنية لتفعيل فكرها
أنتجتها
بما يناسب معطياتها الداخلية والمناخات المحيطة
بها ال أكثر.
فمنذ تأسيس حركة اإلخوان في أواخر العشرينات
وف ــي ع ـمــوم ح ــرك ــات اإلس ـ ــام الـسـيــاســي وتـيــاراتـهــم
ومؤيدوهم اعتبروا أن التنظيم المغلق هو النموذج
ْ
والشكل الشرعي والمصلحي األمثل لعملية ملء الفراغ
الـسـيــاســي والـشــرعــي لحين تمكن األم ــة مــن تطبيق
الشريعة والنظام اإلسالمي ،ويأتي ذلك في ظل إيمانهم

مبادئ التغيير والتجديد
األول :االنـ ـفـ ـص ــال ع ــن تـنـظـيــم
اإلخوان المسلمين العالمي وإلغاء
النظام األساسي واالسم.
الثاني :العلنية ورفــض السرية
وف ـ ـصـ ــل ال ـ ــدع ـ ــوي عـ ــن ال ـت ـن ـظ ـيــم
التاريخي للجماعة ،وربط النشاط
ال ــدع ــوي بـجـمـعـيــة اإلصـ ـ ــاح في
إطـ ــار ف ـكــري وهـيـكـلــي وبــرامـجــي
وفضاءات خاصة ذات استقاللية
في اإلدارة والقرار تشمل النشاط
االجـتـمــاعــي والـثـقــافــي والـتــربــوي

الدعوي والخيري  -داخل الجمعية.
الثالث :استقالل العمل السياسي
عن تنظيم الجماعة ،بوضعه تحت
واجـ ـه ــة م ــا أط ـل ــق ع ـل ـيــه ال ـحــركــة
الــدس ـتــوريــة اإلس ــام ـي ــة (ح ــدس)
بصورة تسعى للعلنية والشفافية
في نشاطها.
الـ ــرابـ ــع :اسـ ـتـ ـق ــال الـ ـمـ ـج ــاالت
والقطاعات ذات البرامج واألنشطة
ا لـعــا مــة ذات التميز التخصصي
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي أو ال ـم ـه ـن ــي ال ـت ــي

في العقود الثالثة
األخيرة برزت
مراجعات كثيرة
داخل جسم التيار
الحركي اإلسالمي
السياسي من
معطيات وخلفيات
متباينة

ب ــدأت تـتـحــول إل ــى فـكــر وهـيــاكــل
تنزع نحو االستقالل الــذاتــي مع
استمرار اإليمان بالرابط الفكري
اإلسالمي.
ال ـخــامــس :الـتـنـظـيــم ال ـتــاري ـخــي
المؤطر والممثل للحركة تاريخيا،
فال يزال هو القطاع والجهاز األهم
رغم أنه يعيش حالة من التقلص
والجمود وعدم التوازن والوضوح
ف ــي ظ ــل ن ـمــو ال ـم ـج ــاالت األخ ــرى
واستقاللها.

الحركة منذ
الخمسينيات حتى
نهاية الثمانينيات
كانت قائمة في
نشاطها الميداني
على فقه وسياسات
منسوخة من
الجماعة األم

بأن األولوية في الحراك والنشاط اإلسالمي يجب أن
تكون بنسبية متوازية ومتوازنة من االهتمام بالشأن
السياسي والــدعــوي واالجتماعي والــروحــي ،إال انهم
على أرض الــواقــع ينزلقون إلــى التركيز على العمل
السياسي باعتبار أن له األولوية في التغيير مناقضين
بذلك فكرهم المعلن.
وإن كــان هناك الكثير مــن التبرير والتحليل
لهذه الظاهرة ،إال أن أبرز معطيات هذا االنجرار
تــاري ـخ ـيــا ق ــد يـتـمـثــل ف ــي ال ـف ـهــم الـخــاطــئ
والـ ـق ــاص ــر ل ــدي ـه ــم ب ـ ــأن ال ـت ـغ ـي ـيــر عـلــى
األرض شرعا منوط بهم كجماعات
وحــركــات ،متجاوزين أن دورهــم
شرعا وعقال ينحصر ويتمثل
ف ــي اإلس ـ ـهـ ــام ف ــي تـحــريــك
وتـ ـفـ ـعـ ـي ــل ال ـم ـج ـت ـم ــع
اإلسالمي ومكوناته
للقيام بهذا الدور
إجـ ـ ـم ـ ــاال وعـ ـل ــى
عموم المستويات،
انطالقا من المفهوم العقائدي والشرعي بأن الله عز
وجل استخلف عموم بني آدم في األرض إلداراتها
وإعمارها ال فئة أو أفرادا منهم.
فــي ظــل مثل هــذا الخضم مــن ال ـجــدل ،ب ــرزت في
ٌ
مراجعات كثيرة داخل جسم
العقود الثالثة األخيرة
التيار الحركي اإلســامــي السياسي مــن معطيات
وخلفيات متباينة ،تــدعــو إل ــى أن منهج التغيير
وأسـلــوبــه فــي مجتمعاتنا نحو األسلمة ال يجوز
أن يتمحور ويعتمد على أدوات التغيير السياسي
الناتج من حراك التنظيم ،بل يجب أن يعتمد على
مجاالت وفضاءات حراك مكونات المجتمع المدني
ٌ
السلمي والقانوني لهذه المجتمعات ،وكل بحسب
اهتماماته وقدراته وأولوياته وظروفه.

واجهات عالقة الجماعة بالمجتمع
وبرزت هذه المسيرة من المراجعات حول عالقة
الجماعة بالمجتمع متفاعلة ومرتبطة بالعديد
مــن التجارب العربية واإلســامـيــة ،إذ إن الجماعة
في الواقع الكويتي منذ الخمسينيات حتى نهاية
الـثـمــانـيـنـيــات م ــن ال ـق ــرن ال ـفــائــت كــانــت قــائـمــة في
مـمــارســة نشاطها الـمـيــدانــي على فقه وسياسات
حركية وتنظيمية منسوخة بالكامل من الجماعة
األم المصرية فقط.
كانت أبــرز مراحل التغير والتطور لهذا الهيكل
التنظيمي الكويتي مرتبطة في حقب كثيرة وحتى
الثمانينيات بجدلية مدى نسبية ارتباطه بالتنظيم
الدولي ،وزاد من بروز هذه الجدلية واإلشكالية في
طبيعة العالقة واالرتـبــاط الحجم الكبير للوجود
السكاني الـعــربــي فــي الـكــويــت ،وخــاصــة مــن مصر
وفلسطين ،مما أوجد شبكة متداخلة من العالقات
التنظيمية ،دخلت في مراحل كثيرة في حالة من
التباين والصراع الخجول بين هذه المجاميع في
عالقتها الـحــركـيــة والـهـيـكـلـيــة ،مــن حـيــث التبعية
واالن ــدمــاج تحت التنظيم الــدولــي أو االستقاللية
المحلية والوطنية للحركة اإلخوانية الكويتية.
واستمرت هذه الصراعات في حالة من التذبذب
ْ
حسمت في أوائــل التسعينيات
واالضـطــراب حتى
نتيجة للموقف السلبي من التنظيم الدولي لإلخوان
من الغزو العراقي للكويت حتى انتهى الجدل حول
هذه العالقة إلى تبني مبدأ انفصال التنظيم الكويتي
عن الجماعة األم واستقالله ،ويبدو أن حماس تغيير
الحركة وتطويرها كان طاغيا ،وخاصة بعد صدمة
ال ـغــزو وتــداعـيــاتــه على الـســاحــة اإلخــوان ـيــة سلبا،
مما توج مسيرة هذه الرغبة بسرعة توالي قرارات
التطوير دون تنظير وتأصيل كاف لمضامين فكرية
وإطار استراتيجي وسياسات متكاملة إلعداد الرؤى
البديلة.

وكــان فصل النشاط الــدعــوي واستقالله أحــد أبرز
ال ـب ــداي ــات ل ـه ــذه ال ـم ــراج ـع ــات وت ـج ـســد ف ــي اسـتـقــال
جمعية اإلص ــاح كــإطــار للعمل الــدعــوي المجتمعي،
وفي المقابل تم تأسيس الحركة الدستورية «حدس»
كمؤسسة سياسية منفصلة ومستقلة ،إضــافــة إلى
االستقالل النسبي لفضاءات العمل النقابي والخيري
والتي أصبحت اآلن هي الواقع الجديد الذي يأمل معظم
اإلخوان أن يمثل الصورة الجديدة والحديثة لفكر تيار
اإلخوان وصورته المستقبلية المنشودة؛ ومن المؤكد
أن القصة لم تنته ،وأن التحديات واألسئلة لم تختف،
فالتراث الفكري والحركي التقليدي ما زال موجودا
بـشـكــل م ــا ،وب ــاألخ ــص ف ــي ق ــواع ــد جـمـعـيــة اإلص ــاح
والحركة الدستورية ممثلة بجمعياتها العمومية.
ٌ
ل ـق ــد كـ ـ ــان هـ ـن ــاك خـ ـل ــل وت ـ ـ ـ ــراخ فـ ــي رسـ ـ ــم ال ــرؤي ــة
االستراتيجية المتكاملة مع اندفاع في إنتاج مؤسسات
جديدة وإلغاء الكثير من السياسات واآلليات التقليدية
المرتبطة بهيكل التنظيم وجسمه ،وخصوصا ذات
األبـعــاد الفكرية والالئحية والنظامية دون تأسيس
هيكل ونظام متكامل للبديل ،مما أحــدث واقعا يبدو
ظــاهــريــا أك ـثــر ت ـطــورا وم ــاء م ــة لـلــواقــع فــي كثير من
ال ـصــور ،إال أن ــه يحمل بـعــض الـخـلــل ال ــذي قــد يعوق
انطالقته ومسيرته المستقبلية ،ويجعله يعيش حالة
انتقالية غير متوازنة داخليا وخارجيا ،وذلك للكثير
من المعطيات واألسباب.

ً
ماذا بعد التخلي عن الجماعة عالميا؟

وهنا يبرز ٌ
كثير من النتائج واآلثار والتساؤالت على
األرض لهذه اإلجراءات التي لم يتم التعامل معها بشكل
جاد من قبل الجماعة أو المهتمين أو المتابعين ،سواء
بقصد أو نتيجة للحماس واالستعجال في التطوير
أو خوفا من ردود فعل داخلية مضادة لهذه اإلجراءات،
وم ــن أب ــرز ه ــذه الـنـتــائــج أن الـجـمــاعــة تخلت رسميا
بإلغاء نظامها األساسي التاريخي عن منظومة وتيار
اإلخوان المسلمين في العالم ،وبناء على إلغاء النظام
األساسي سقط وألغي اسمها التقليدي «جماعة اإلخوان
المسلمين» بعد  70عاما تقريبا.
كما تبع هذه الهياكل الجديدة تلقائيا إلغاء التسميات
التاريخية ،بدءا من اسم الحركة إلى تسميات الوحدات
والمناصب وغيرها ،كما تم إلغاء الكثير من اإلجراءات
والـلــوائــح كنظام البيعة الشرعية الـتــي كــانــت تتم من
أعضاء الجماعة ،وهو نظام أشبه بالقسم على اإلخالص
للحركة الذي كان يعطي شرعية دينية وسياسية مبالغا
فيها للتنظيم ،ويـمـيــزه عــن غـيــره مــن الـحــركــات تجاه
المجتمع والدولة ومؤسساتها وأنظمتها.

تغير مفاهيم الحركة
الكثير
في إطار هذه الثقافة والمناخ الجديد ،تغيرت
ٌ
المفاهيم الحركية داخليا وخارجيا ،فبدأت حركة
من ٌ
ٌ
ٌ
وسياسات جديدة في عملية التجنيد والحشد
وفلسفة
والتنظيم لألعضاء داخــل الحركة ،وأخــذت برامجها
ومناهجها خطا فكريا يتباعد تدريجيا عــن الفكر
اإلخواني التاريخي إلى فكر إسالمي عام مع وجوب
دراسة ومالحظة مدى نسبية نجاح مثل هذه اآلليات،
والمضامين الفكرية الجديدة من عدمها من بداية عملية
التحويل إلى اآلن.
كل هذا يضفي على الحركة صبغة واضحة نسبيا،
ترضخ فكرا وقانونا وبرضاها ولوائحها طوعا لتقويم
ورقابة الرأي العام والقانون ،من خالل إعالنها كإحدى
حركات العمل المجتمعي المدني الداعي إلى التنمية
البشرية بقيم دينية من خالل جمعية اإلصالح ،وتحت
إشـ ــراف الـجـهــات الــرسـمـيــة ،إضــافــة إل ــى إعــانـهــا عن
استقالل العمل السياسي باعتبارها فصيال سياسيا
ذا مرجعية وطنية كويتية يستمد فكره ومرجعيته من
الدستور والفكر اإلسالمي تحت إطار الحركة الدستورية
اإلســامـيــة ،وبـهــذا تكون قــد تكون قــد حسمت قضية
كونها بديال شرعيا وسياسيا للنظام السياسي الحاكم
أو القوى السياسية الوطنية األخرى ارتضت أن تكون
إحدى هذه القوى المنافسة في إطار ومناخ تعددي.
أما على المستوى الخارجي ،فاختفت المشاركات
التنظيمية الرسمية التقليدية إلخ ــوان الـكــويــت في
فعاليات هذا التنظيم ،وركــزت على عالقات إسالمية
خارجية ذات واجهات ومرجعيات إسالمية عامة .وفي
ظل هــذه المعطيات المتباينة ولفهم أكبر ،فــإن األمر
يحتاج إلى إلقاء الضوء على بعض تفاصيل التطورات
التي أحاطت بهذه المسيرة والتحوالت وإعادة هيكلية
فكر ومؤسسات الحركة أو الجماعة منذ التسعينيات
إلى اآلن ،وهو موضوع الحلقة القادمة.

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

أبرز أحداث ونتائج هذه الحقبة

التغيير الهادئ والرسمي داخل الجماعة

اإلخوان المسلمون (٢٠١٩ - ١٩٨١م)

من بداية النصف الثاني من التسعينيات شهدت الحركة العديد من التغيرات
والتداعيات الفكرية والتنظيمية متبلورة بمفاهيم وهياكل جديدة تم مناقشتها
وإقرارها واعتمادها بشكل رسمي والئحي واضح ومن خالل مؤسسات الجماعة
الرسمية ،مثل مجلس الـشــورى ،الــذي أقــر هــذه المراجعات في عــام  ،2011ورفعها
للجمعية العمومية التي قامت في عام  2012باجتماع شهير وعليه تم إلغاء النظام
األســاســي التاريخي لجماعة اإلخ ــوان المسلمين الكويتية ،وإلـغــاء عموم اللوائح
المرتبطة بهذا النظام.
باإلضافة إلى العمل على تنمية أبعاد ثقافية وفكرية جديدة ،تم العمل على تغيير
المصطلحات والمسميات والشعارات التنظيمية والحركية والتخلي عنها؛ الرتباطها
بثقافة الحركات اإلخوانية التاريخية في العالم العربي ،والتي أصبحت ال تناسب
الهيكل الدعوي الجديد.

األحداث

النتائج

• نمو حركي كبير.
• هيمنة اجتماعية وسياسية ضخمة.
• جمود وضبابية فكرية.
• تحديات ومراجعات.

• خـطــط تـطــويــر جــريـئــة غير
مكتملة.
• مأزق المراوحة والتردد على
مفترق طرق.

زوايا ورؤى
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اكتساح
قيس األسطى
ما حصل أكبر من انتخابات تكميلية بالدائرة الخامسة،
ما حصل هو رسالة من المجتمع الكويتي بأن عهد
التعديات على المال العام والفساد وغسل األموال
والمناقصات المشبوهة والتعيينات البراشوتية والمراهنة
على تقسيم المجتمع الى طوائف وقبائل والشهادات
المزورة وعشرات القصص الشائنة التي تربت وترعرعت في
ظل رعاية حكومية يجب أن يتوقف.
حصول النائب المنتخب الدكتور عبيد الوسمي على ما
يقارب أربعة وأربعين ألف صوت مسألة يجب أن تحلل بهدوء
ومن غير أي انفعال أو تحيز.
ً
وال ــدكـ ـت ــور ع ـب ـيــد ص ــاح ــب س ـق ــف س ـي ــاس ــي م ــرت ـف ــع ج ــدا
بانتقاد رئيسي مجلس األمة ومجلس الــوزراء والحكومات
المتعاقبة منذ أن عرفناه في انتخابات عام  ٢٠١٢مما يعني
أن من انتخبه اقتنع بهذا الشيء ،ومما يعني أيضا أن حديث
الحكومة المتزايد أن حالة الغضب الشعبي ما هي إال إشاعات
من جهات مغرضة وحسابات مشبوهة في مواقع التواصل
االجتماعي يجب أن يصحح ،فناخبو الــدائــرة الخامسة قد
اسـتـفــاقــوا مــن الـصـبــاح وأخ ــذوا "ش ــاور" وج ـهــزوا الجنسية
وذهبوا بسياراتهم الخاصة واصطفوا في الطوابير الطويلة
متحدين الحر وكورونا لكي يدلوا بأصواتهم ،والرقم الذي
حصل عليه األخ عبيد يدلل على أنه رقم من الشعب الكويتي
وليس من قبيلة أو طائفة أو عائلة.
كل ما أرجوه أن تتوقف الحكومة ومن معها عن شراء الوقت
بانتظار معجزة من السماء ،ال يا ســادة المعجزات تحصل
للخير وفعلكم ال يدل على ذلــك ،أنتم فشلتم في إدارة البلد
واالكتساح الذي حققه عبيد الوسمي لم يكن من شقة لندن أو
إسطبل من هنا أو جاخور من هناك ،والميكرفون الذي أعلنت
ً
منه النتائج لم يكن معطال كما كــان الميكرفون في النادي
الرياضي منذ سنوات ،ما حصل أكبر من انتخابات تكميلية
بالدائرة الخامسة ،ما حصل هو رسالة من المجتمع الكويتي
بأن عهد التعديات على المال العام والفساد وغسل األموال
والمناقصات المشبوهة والتعيينات البراشوتية والمراهنة
على تقسيم المجتمع الى طوائف وقبائل والشهادات المزورة
وعشرات القصص المشينة التي تربت وترعرعت في ظل رعاية
حكومية يجب أن يتوقف ،لذلك أرسلوا لكم عبيد ،ولو قاعدين
على بدر وايد أحسن لكم.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

ةديرجلا
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في الصميم :إيران هي من عليها أن تعتذر ال شربل
نحن كمواطنين خليجيين
لن تعنينا رسائل
االحتجاج ،وال االعتذار
اللبناني المفترض أن
يكون رسميا ،فما يجري
وراء كواليس ما يسمى
حكومة لبنان أمر معروف،
فالذي يدير المشهد هو
إيران عن طريق عميلها
حسن نصرالله وحزبه
الشيطاني.

حقيقة إن ما يدعو الــى السخرية هو بيان
استقالة شربل وهبة ،واألسخف منه هو تنصل
رئيسه ميشيل عون من مسؤولية تصريح ما
يسمى وزيــر خارجية لبنان ،فشربل وهبة لم
يتفوه بما قاله ضد أسياده عــرب الخليج إال
استجابة لتعليمات معازيبه في قم ،وتنفيسا
لما يعتمل في صدره من حقد ضد الخليجيين
ً
ت ـحــديــدا ،أم ــا رئـيـســه فــا يـعــدو أن يـكــون أحــد
سيوف العرضة البدوية اللبنانية ،فلبنان بها
أيضا قبائل بدوية عربية ،حالها كحال كل بالد
العرب ،ففي نهاية األمر فاللبنانيون لم ينزلوا
من السماء ،ولم ينزحوا من أوروبا.
ف ــاعـ ـت ــذار ش ــرب ــل وهـ ـب ــة ورئـ ـيـ ـس ــه ،وح ـتــى
استقالته ،لــن يقدما ولــن يــؤخــرا شيئا ،فنية
اإلساءة تم التعبير بها ،والرسالة وصلت إلينا
واضحة وجلية ،فنحن كمواطنين خليجيين لن
تعنينا رسائل االحتجاج ،وال االعتذار اللبناني
المفترض أن يـكــون رسـمـيــا ،فما يـجــري وراء
كواليس ما يسمى حكومة لبنان أمر معروف،
فالذي يدير المشهد هو إيران عن طريق عميلها
حسن نصرالله وحزبه الشيطاني.
وب ـمــا أن ـنــا نتكلم عــن ال ـن ـفــود اإلي ــران ــي في
لبنان ،فنقول إن ذلــك النفوذ ممتد أيضا في
كل من العراق وسورية واليمن ،وإنها لمضيعة
وقــت وجهد في كل عمليات التفاوض مع من
يعتقد أنهم المسؤولون الحقيقيون عن إدارة
ب ــاده ــم الـعـسـكــريــة والـسـيــاسـيــة والـطــائـفـيــة،

أ .د .فيصل الشريفي

فهؤالء في حقيقة أمرهم "حطب دامة" تحركهم
إيران حسب مصالحها القومية البحتة ،وليس
لمصلحة بلدانهم ،ولن يستطيعوا أن يعودوا
ال ــى صــواب ـهــم وإال فـمـصـيــرهــم االغ ـت ـيــال كما
حـصــل لعلي صــالــح عـنــدمــا تـمــرد عـلــى إي ــران
فاغتالوه في قصره.
هــذا ما هو مفترض أن يستوعبه الجميع،
فكل مشاكل لبنان واليمن والـعــراق وسورية
سببها إ ي ــران ،فهي مــن تمسك بتالبيب هذه
الدول التي كانت في يوم ما صاحبة السيادة
على أراضـيـهــا ،ولـكــن عـشــاق السلطة والـجــاه
باعوا أوطانهم خيانة وسلموا أمورهم للدخيل،
وكــانــت النتيجة أن تحولت بــادهــم الــى دول
فاشلة.
ولـ ـه ــذا ف ـك ــل م ـ ـحـ ــاوالت ال ـت ـس ــوي ــة وإي ـق ــاف
ال ـح ــروب الـطــائـفـيــة وال ــدم ــار وال ـب ــؤس والفقر
والفشل وانحدار قيمة عمالتهم قد أجهضت،
ألنها لن تتم عن طريق من وكلت إليهم إيران
إدارة بلدهم ،فمن يريد أن يحلحل أمــور هذه
ا ل ــدول العربية فعليه أن يقطع دا ب ــر الهيمنة
والتغلغل اإليراني وإال فإن ما يفعلون مضيعة
وقت ،وشخصيا أجزم بأن من فتح أبواب هذه
الدول للتغلغل اإليراني يعلمون بذلك ،وأن ما
يهمهم أن يكسبوا أكبر وقت حتى يتم تدمير
ما تبقى من قوة عربية كمصر واألردن ومجلس
الـتـعــاون الخليجي ،الــذي ال يــزال مصيره في
مهب الريح.

ديفيد كاستريون*

هل كولومبيا صديقة الصين الجديدة؟
ً
تشهد كولومبيا أحداثا غير عادية ،ويبدو أن هذا البلد
ً
ً
وقت غير طويل جــزء ا محوريا
الذي اعتبره جو بايدن منذ
ٍ
من السياسة األميركية في أميركا الالتينية والكاريبي بدأ
ً
ً
يتجه شــرقــا ،وتـحــديــدا نحو المحور الصيني ،إنها عملية
صامتة لكنها مؤكدة.
ّ
تظهر شخصيات صينية اليوم على الفتات ُمعلقة فوق
طرقات سريعة بناها الصينيون ،وهي ظاهرة غير مسبوقة
الجنوبية ،كذلك يتبادل الطالب والباحثون
في دول أميركا َ
الـكــولــومـبـيــون ِم ــنــح "فــول ـبــرايــت" ال ــدراس ـي ــة ال ـم ـح ــدودة مع
مئات الصينيين الذين يدرسون الفرص المتاحة في جميع
المجاالت ،وتبث القنوات التلفزيونية الوطنية برامج صينية
ً
ً
متزايدة ،بدءا من األعمال الدرامية التاريخية وصوال إلى أفالم
وثائقية حول الخبرة الصينية في مجال التنمية .حتى أن
ً
عددا من كبار المسؤولين الكولومبيين أشاد بالصين أمام
ً
ً
الهيئات الدولية على اعتبار أنها أحرزت تقدما واضحا في
مجال حقوق اإلنسان .إنها بداية ّ
تحول كبير برأي المراقبين.
ً
ماذا وراء تفكير إدارة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي إذا؟
ً
هل يعني هذا التحول االبتعاد نهائيا عن الواليات المتحدة
مقابل التقرب من الصين؟
بالنسبة إلى حكومة تقف بقوة إلى جانب الواليات المتحدة
منذ فترة طويلة ،سيكون االنـضـمــام إلــى مـشــروع االتصال
ً
ً
ً
العالمي الصيني تحوال عميقا جــدا ،إذ ُيعتبر توقيت هذا
ً
ً
التحول غير مألوف أيضا نظرا إلــى المواجهة التي تــزداد
ً
احتداما بين إدارة بايدن والصين ،لكن أدلة أخرى تشير إلى
السير في هــذا االتـجــاه ،وخــال زيــارة دوكــي إلــى الصين في
عــام  ،2019أطلقت الحكومة الكولومبية مـبــادرة كولومبية
صينية مشتركة ،وهي عبارة عن آلية تهدف إلى ترويج أهداف
ً
"مبادرة الحزام والطريق" من دون االنضمام رسميا إلى هذا
المشروع.
وفـ ــي ب ــداي ــة مـ ـ ــارس  ،2020ت ـك ـلــم ال ـس ـف ـيــر ال ـص ـي ـنــي فــي
كــولــومـ ًبـيــا ،الن ه ـيــو ،ونــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة الكولومبي
صراحة عن خطط االنضمام إلى "مبادرة الحزام والطريق"،
وباء كورونا جاء ليعوق االتفاقيات التي كان ُيفترض
لكن ّ
أن يوقع عليها الطرفان خــال زيــارة دوكــي إلــى الصين في
عام  ،2020وفي مكالمة هاتفية بين شي جين بينغ ودوكي
في فبراير الماضي ،ناقش الطرفان احتمال تكثيف التعاون
َ
بين المبادرتين.
ال يزال جدول أي زيارة رسمية محتملة َفي عام  2021غير
ً ً
مؤكد ،لكن أصبح التقارب المتزايد بين الطرفين واضحا جدا،
ً
فهل ستتخلى كولومبيا إذا عن الواليات المتحدة؟
ً
ُ
قدم البلد على هذه الخطوة عمدا
إنه خيار مستبعد ،أو لن ي ِ
على األقل ،فقد ذكر دوكي في خطاب له في نوفمبر الماضي أن
ً
إدارته تنوي تعميق الروابط االقتصادية مع الصين تزامنا مع
الحفاظ على شراكة كولومبيا القديمة مع الواليات المتحدة.
ّ
ّ
تحسنت مكانة الصين اليوم ،على
التوجه منطقي :لقد
هذا
مستوى القدرات والمصالح ،مما يسمح لها بالمشاركة في
إعادة إحياء االقتصاد الكولومبي في حقبة ما بعد كورونا
ً
أكثر من الواليات المتحدة التي تشهد شكال من إعادة التنظيم
على يد إدارة بايدن الجديدة ،ومع اقتراب موعد االنتخابات
في كولومبيا خالل السنة المقبلة وفي ظل تفوق اليساري
غوستافو بيترو على المرشحين اآلخرين بفارق كبير ،ستكون
إدارة دوكي مستعدة لالستفادة من أي فوز تستطيع تحقيقه
بغض النظر عن مصدره.
ق ــد ُي ـمـ ّـهــد ه ــذا ال ــوض ــع لـتـعــزيــز ال ـت ـقــارب بـيــن كولومبيا
ً
والصين ألن واشنطن هي التي تركت فراغا في قيادة المنطقة،
رغم إعادة تأكيد المسؤولين في البيت ألبيض على طبيعة
التحالف االستراتيجي بين الواليات المتحدة وكولومبيا،
وسرعان ما جاءت قوى من خارج المنطقة لملء ذلك الفراغ،
ً
وقد تتوسع المسافة بين الطرفين أيضا بسبب االختالفات
َ
الزعيمين حول مسائل مثل تنفيذ اتفاق السالم.
القائمة بين
على المدى المتوسط قد ال يعود هذا القرار بيد الحكومة
الوطنية ،إذ تتطور العالقات الصينية الكولومبية على يد
العبين من خــارج القصر الرئاسي ،بما في ذلــك الحكومات
المحلية ،والشركات ،والجامعات ،والمواطنون من القطاع
الخاص.
قــد ال تشتق ه ــذه الـصــداقــة مــن خـيــار واض ــح بــل تحصل
من بــاب المصادفة ،لكن ال أحــد يستطيع إنكار حقيقة هذه
العالقة الناشئة.
* «دبلومات»

قبلة على جبين أحرارك
يا فلسطين الكرامة
faisal.alsharifi@hotmail.com

تحية إجالل لكل روح زكية صعدت إلى بارئها وللجرحى
والمقاومين والمعتصمين والصامدين ،ولكل أم وأب وزوجة
وأخت ،ولكل طفل فقد حبيبا له ،وألف ألف قبلة على
جبينكم الشامخ ،وألف ألف سجدة شكر لكل ذرة تراب من
ترابك الطاهر سال عليه دم الشهداء.
صــولــة الـعــز والـشــرف الـكــرامــة الـتــي أطـلــق شرارتها
أهالي حي الشيخ جراح تداعى لها أبناء غزة الشموخ
والشهادة وأحرار الضفة وأم الرشاش ورام الله وأريحا
ويافا وكل أبطال فلسطين.
لكم تحية بحجم السماء يا من قلبتم معادلة القوة
و كــل ما قيل عن القبة الحديدية ،فقد كسرت إرادتكم
قـيــود ا لـخــوف فــي أنفسنا قـبــل أن تـكـســرو هــا فــي قلب
بني صهيون الذين أرغتموهم على الهدنة خوفا من
صواريخكم وبسالتكم.
لقد تجلى انتصاركم فوصل إلى القاصي والداني،
وأ خــرس صــوت تكبيراتكم أذان كــل ناعق أحمق وكل
اله ــث وراء الـتـطـبـيــع ب ــاع آخ ــرت ــه بــدن ـيــاه م ــن ال ـعــرب
المتصهينين وكل من شكك في ثباتكم ووحدة صفكم،
وكل من راهن على فقدان أهالي غزة ثقتهم في فصائل
ً
المقاومة الباسلة ،فكان الرد مزلزال منهم وعلى لسان
واحد "هون علينا ما نزل بنا إنه بعين الله".
ً
صمود وشجاعة أبناء فلسطين مدعاة فخر لنا عربا
ومسلمين ،كيف ال وهم يملكون هذا الكنز من الصمود
وهذا الثبات الذي يضاهي ثبات الجبال الشامخات؟
وكيف ال واألم تستقبل المعزين بشهادة ولدها بمشهد
أقرب من زفة العريس "يا أم محمد نيالك يا ريت أمي
وابني بدالك".
و ك ـيــف ألرض ال ت ـت ـحــرر ،و ه ـنــاك أب يـثـكــل بــأر بـعــة
من أطفاله و هــو يــردد "ال حــول وال قــوة إال بالله وإنا
لله وإنا إليه راجعون"؟ وكيف لنفس أبية أن تنكسر؟
و يــد هــا تــر فــع عــا مــة النصر وا لــو جــه يبتسم والجسد
منها يساق إلى السجون؟
فــرحـتـنــا ي ــا فـلـسـطـيــن ل ــم ت ـكــن بـسـبــب ال ـهــدنــة الـتــي
فرضتموها على الكيان المحتل ،ولكنها بقرب تحريرك
المخلصين
ـاس الصهاينة على يــد أ بـنـ َـا ئـ ْـك
مــن األ نـ َجـ ُ
ْ َ َ
َ
َّ
َ
"ص َد قوا َما ْ َعاه ُد وا الل َه َعل ْيهِ ف ِمن ُه ْم َمن قضى
َالذين ْ
ُ َ
َ
ً
ْ
ن ْح َب ُه َو ِمن ُه ْم َمن َينت ِظ ُر َو َما َب َّد لوا ت ْب ِد يال " .
تـحـيــة إجـ ــال ل ـكــل روح زك ـيــة ص ـعــدت إل ــى بــارئـهــا
وللجرحى وا لـمـقــاو مـيــن والمعتصمين وا لـصــا مــد يــن،
و لـكــل أم وأب وزو ج ــة وأ خ ــت ،و لـكــل طـفــل فـقــد حبيبا
لــه ،وأ لــف أ لــف قبلة على جبينكم الشامخ ،وأ لــف ألف
سجدة شكر لكل ذرة تراب من ترابك الطاهر سال عليه
دم الشهداء.
فرحتي يا فلسطين عبر عنها موقف شعب الكويت
وحكومتها بكل وضوح وبكل إيمان بقضيتك العادلة،
وفي حقك بتحرير كل شبر من ترابك الطاهر ،فرحتي
فيك يا فلسلطين ستكتمل إن شاء الله وأنا أصلي في
القدس الشريف وعلى جواز سفري ختم دولة فلسطين.
ودمتم سالمين.

خافيير سوالنا*

التعددية أو الفشل
رغم أننا نعيش في عصر
تتصاعد فيه التوترات
الجيوسياسية ،ال يجوز لنا
أبدا أن نغفل عن التحديات
الرئيسة التي تهددنا جميعا
وترغمنا على إيجاد أرضية
مشتركة ،ومن المؤكد أن
توقع األزمات ،وعزل مناطق
االحتكاك ،والتنافس
السلمي ،والتعاون في
المجاالت ذات االهتمام
المشترك ،يشكل وصفة
أكيدة لجعل القرن الحادي
والعشرين أكثر أمانا
وازدهارا واستدامة.

ربما ال يكون
من المستغرب
أال يأخذ التعاون
بين الحكومات
بشأن تغير المناخ
خطواته الملموسة
األولى إال في أواخر
الثمانينيات

فــي أوائـ ــل ع ــام  ،1981قـبــل بضعة
أيــام مــن تسليم جيمي كــارتــر رئاسة
َالواليات المتحدة إلى رونالد ُريغان،
َ
ذك َـرت قصة إخبارية قصيرة ن ِـش َـرت
في الصفحة  13من صحيفة نيويورك
ت ــاي ـم ــز تـ ـق ــري ــرا ص ـ ـ ـ َّـادرا ع ــن مـجـلــس
الـجــودة البيئيةَ ،
ودقـ ــت هــذه الهيئة،
َ َّ
الـ ـ ُـمـ ــكـ ــلـ ـفــة بـتـقــديــم ال ـم ـشــورة لرئيس
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،نــاقــوس الخطر
بشأن االرتباط بين زيادة تركيز ثاني
أكـسـيــد الـكــربــون فــي ال ـغــاف الـجـ َـوي
َّ
واالحتباس الحراري الكوكبي ،وأك َـد
التقرير أن "الجهود يجب أن تبدأ على
الفور لتطوير ودراسة مستقبل بديل
للطاقة العالمية" ،وشدد التقرير أيضا
عـلــى أن "ال ـت ـعــاون الــدولــي فــي تقييم
مشكلة ثاني أكسيد الكربون أمر مهم
بشكل خاص".
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ه ــذا وال ـع ــدي ــد من
ال ـ ـت ـ ـحـ ــذيـ ــرات األخـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـتـ ــي ي ـع ــود
تـ ــاري ـ ـخ ـ ـهـ ــا إلـ ـ ـ ــى سـ ـتـ ـيـ ـنـ ـي ــات ال ـ ـقـ ــرن
ال ـع ـش ــري ــن ،نـ ــأى ريـ ـغ ــان ب ـن ـف ـســه عــن
أجـنــدة حماية البيئة مــن عهد إدارة
كارتر ،وفي لفتة رمزية ،قام الرئيس
الجديد حتى بإزالة األلواح الشمسية
التي أقامها سلفه في البيت األبيض.
ً
ربما ال يكون من المستغرب إذا أال
يأخذ التعاون بين الحكومات بشأن
ت ـغ ـيــر ال ـم ـن ــاخ خ ـط ــوات ــه الـمـلـمــوســة
األولى إال في أواخر الثمانينيات ،ولم
يؤسس العالم أخيرا إطار عمل ملزما
لحشد جهود كل البلدان في مسعى
ح ــازم لتخفيف االحـتـبــاس ال ـحــراري
الكوكبي حتى اتفاقية بــار يــس التي
أبرمت في عام .2015
لـ ــم ي ـك ــن الـ ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى م ـث ــل ه ــذا
اإلجماع بالمهمة السهلة ،فعلى الدوام،
كانت كيفية توزيع المسؤوليات على
الـنـحــو الـمـنــاســب مـســألــة شــائـكــة في
المفاوضات المتعددة األطراف بشأن
ال ـع ـمــل ال ـم ـن ــاخ ــي ،ل ـكــن أي ع ــائ ــق أو
طموح -مهما بلغت مشروعيته ال يبرر
السنوات العديدة من الخالف الدولي
واإلهمال في ما يتصل بهذه القضية.
تـنــامــى ه ــذا ال ـت ـهــديــد ،الـ ــذي أزع ــج
ال ـع ـل ـمــاء فـعـلـيــا ق ـبــل ن ـصــف ق ــرن من
الـ ــزمـ ــن ،ع ـل ــى ن ـح ــو مـ ـط ــرد م ـن ــذ ذل ــك
الـحـيــن ،فـخــال الـفـتــرة مــن عــام 1991
إلــى عــام  ،2019أطـلــق الـعــالــم مقادير
من ثاني أكسيد الكربون إلى الغالف
ال ـج ــوي أك ـب ــر م ــن ت ـلــك ال ـت ــي أطـلـقـهــا
طوال الفترة من  1751إلى  ،1990وفي
مواجهة هذا الواقع ،تشكل مؤتمرات
قمة المناخ العالمية ،مثل مؤتمر األمم
ا ل ـم ـت ـحــدة  COP26ا لـ ــذي تستضيفه
مــديـنــة غــاسـكــو فــي نــوفـمـبــر ،أهمية
َ
بالغة ،ونحن ببساطة ال نملك ت َـر ف
إهدار المزيد من الوقت والفشل.

لـحـســن ال ـح ــظ ،ال يـخـلــو األمـ ــر من
أسباب لألمل ،فاآلن يرى كثيرون من
أولئك الذين اعتبروا العالقات الدولية
في السابق صراعا للحفاظ على توازن
ال ـقــوى أو تغييره أن ال ــدول سيكون
ل ــزام ــا عـلـيـهــا أن تـعـكــف عـلــى تعديل
أولــويــاتـهــا فــي ضــوء تـحــديــات القرن
ال ـح ــادي وال ـع ـشــريــن ،ورغ ــم أن تغير
المناخ لــن يؤثر على الجميع بشكل
م ـت ـســاو ،ف ــإن الـتـهــديــد ال ــذي يفرضه
على أنظمتنا البيئية والبشرية ككل
عـظـيــم إل ــى ال ـح ــد ال ـ ــذي تـصـبــح معه
التكتيكات القصيرة النظر خيارا غير
وارد ،والسبيل الوحيد للخروج هو
أن تعمل الحكومات على بناء الثقة
االستراتيجية بهدف تحقيق فوائد
مشتركة.
عــاوة على ذلــك ،باتت االتجاهات
االقتصادية مواتية على نحو متزايد،
فقد أصبحت تكلفة الطاقة الشمسية
وطــاقــة الــريــاح فــي انـخـفــاض شــديــد،
مـمــا يـســاعــد فــي دف ــع عـجـلــة الـتـحــول
األخضر حتى عندما تكون السياسات
الـبـيـئـيــة ال ـتــي تنتهجها الـحـكــومــات
تفتقر إلى االنسجام واالتساق ،وفي
الواليات المتحدة ،على سبيل المثال،
نجد أن حملة إلغاء التنظيمات التي
قادها الرئيس السابق دونالد ترامب
لــم تسمح لــه بــالــوفــاء بــوعــده بإحياء
ص ـنــاعــة ال ـف ـحــم (الـ ــوقـ ــود األح ـف ــوري
األكثر تلويثا على اإلطــاق) ،ويرجع
ه ـ ــذا إل ـ ــى ال ـم ـنــاف ـســة ال ـش ــرس ــة ال ـتــي
ي ـفــرض ـهــا الـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي وأش ـك ــال
الطاقة المتجددة األرخص.
لكن قوى السوق وحدها لن تكون
كــاف ـيــة ،وإذا كـنــا راغ ـب ـيــن ف ــي إنـجــاز
تـحــول الـطــاقــة فــي الــوقــت الـمـنــاســب،
فيتعين على الحكومات أن تضطلع
بـ ـ ــدور أسـ ــاسـ ــي .وق ـ ــد ع ـم ــل االتـ ـح ــاد
األوروبــي على دمج هذه الفلسفة في
صـفـقـتــه ال ـخ ـض ــراء األوروب ـ ـيـ ــة ،الـتــي
ت ـس ـعــى إل ـ ــى ت ـط ــوي ــر ت ـك ـنــولــوج ـيــات
فائقة التطور ،وتحسين كفاءة الطاقة،
وتـ ـع ــوي ــض الـ ـفـ ـئ ــات األك ـ ـثـ ــر ت ـض ــررا
بالعملية االنتقالية .أدت السياسات
الصناعية التي انتهجتها الحكومة
الصينية إلى نمو مذهل في مصادر
الطاقة الـمـتـجــددة ،بــرغــم أن اقتصاد
البالد ال يزال يعتمد بشكل كبير على
ال ـف ـحــم ،وم ــن جــان ـب ـهــا ،ت ـع ـتــزم إدارة
الرئيس األمـيــركــي جــو بــايــدن إطــاق
خـطــة تحفيز ضـخـمــة فــي مــرحـلــة ما
بعد الجائحة تركز على تشييد بنية
أساسية مستدامة.
ف ــي ح ـي ــن ازدرى ت ــرام ــب م ـص ــادر
ال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة -وك ـ ــأن ش ـيـئــا لم
ي ـت ـغ ـيــر م ـن ــذ أي ـ ـ ــام ريـ ـ ـغ ـ ــان -ال يــريــد
ب ــاي ــدن أن يـخـســر األرض ف ــي سـبــاق

الهيمنة على تكنولوجيات المستقبل
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـضـ ـ ــراء ،وهـ ـ ـ ـ ــذه ال ــديـ ـن ــامـ ـيـ ـكـ ـي ــة
الـتـنــافـسـيــة قـ ــادرة عـلــى تــولـيــد دورة
حـ ـمـ ـي ــدة ،ب ــإض ــاف ــة الـ ــوعـ ــي ال ـب ـي ـئــي
المتنامي مــن جــا نــب المواطنين في
كــل م ـكــان ،يـصـبــح ل ــدى ال ـق ــادة حافز
أكبر من أي وقت مضى لتبني أهداف
ط ـم ــوح ــة ،ك ـم ــا ي ـن ـع ـكــس ع ـم ــوم ــا فــي
تعهدات خفض االنبعاثات الجديدة
التي بذلتها حكومات عديدة بالفعل
قبل مؤتمر األمم المتحدة في غالسكو.
مــع ذلــك ،لــن ننجح مــا لــم نضاعف
جهودنا ،وعلى سبيل المثال ،يجب
أن يتفق العالم أيضا على مؤشرات
م ـش ـتــركــة ت ـس ـمــح ب ـق ـي ــاس وم ـق ــارن ــة
أهــداف المناخ لكل بلد بسهولة ،كما
حـثــت الـمـسـتـشــارة األلـمــانـيــة أنجيال
ميركل مؤخرا.
ي ـجــب أن ي ـم ـتــد الـ ـتـ ـع ــاون ال ــدول ــي
األوثق بشأن التحديات البيئية أيضا
إلــى مـجــاالت أخ ــرى ،فلن نجد نقصا
فــي الـمـشــاكــل العالمية الـتــي تتطلب
العمل المنسق،
والـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــال األك ـ ـ ـثـ ـ ــر وضـ ـ ــوحـ ـ ــا هــو
كوفيد ،19تهديد آخــر باغتنا ونحن
غ ـي ــر م ـس ـت ـعــديــن ل ـل ـت ـص ــدي لـ ــه عـلــى
الرغم من التحذيرات المتكررة ،والذي
تعاملت معه حكومات عديدة بالتالي
بطريقة مستغرقة في الــذات بإفراط،
وفي وقت سابق من هذا الشهر ،أشاد
فريقان من الخبراء مرتبطان بمنظمة
الـصـحــة الـعــالـمـيــة ب ـم ـب ــادرة -يتولى
رعــايـتـهــا نـحــو  30م ــن قـ ــادة الـعــالــم-
إلنشاء معاهدة دولية بشأن الوقاية
م ــن ال ـفــاش ـيــات ال ـ ـ َـمـ ـ َـرض ـيــة وال ـتــأهــب
للتصدي لها.
ال ي ـج ــوز ل ـنــا أي ـض ــا أن نـتـغــاضــى
عـ ـ ــن أوجـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــور الـ ـ ـت ـ ــي ت ـع ـيــب
الـ ـتـ ـع ــاون فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ـج ــائ ـح ــات
ف ــي ال ـم ـج ــال االقـ ـتـ ـص ــادي ،ولـ ــم تكن
م ـج ـمــوعــة ال ـع ـش ــري ــن ع ـل ــى مـسـتــوى
المهمة في األزمــة الحالية ،فلم تفعل
إال أقل القليل لتخفيف ديون البلدان
النامية ،ومثلها كمثل منظمة الصحة
العالمية ومنظمة التجارة العالمية
(ركيزتان أساسيتان أخريان للحوكمة
العالمية) ،أصبحت مجموعة العشرين
فــي حــاجــة مــاســة إلــى اإلص ــاح لدعم
شرعيتها وقدرتها على االستجابة.
ي ـج ــب أن يـ ـك ــون ت ـن ـظ ـيــم ال ـف ـض ــاء
السيبراني أيضا على رأس األولويات،
حيث تتمتع القوى الرائدة في العالم
ب ـق ــدرات هـجــومـيــة مـلـحــوظــة فــي هــذا
الـ ـمـ ـج ــال ،ل ـك ــن الـ ــدرجـ ــة ال ـع ــال ـي ــة مــن
االتصالية الرقمية ا لـتــي تتمتع بها
تجعلها ُعـرضة للخطر ،كما أظهرت
ال ـه ـج ـمــة ال ـس ـي ـبــران ـيــة األخـ ـي ــرة على
أكبر خط أنابيب للنفط في الواليات

المتحدة ،ويتعين على هذه القوى أن
تسارع إلى االتفاق على مجموعة من
القواعد األساسية لتعزيز األمــن في
الفضاء السيبراني ومعالجة التأثيرات
الضارة المحتملة التي قد تترتب على
استخدام الــذكــاء االصطناعي ،واآلن
نشهد تحقق بعض التقدم بالفعل في
هذا الصدد في إطار األمم المتحدة.
فــي الـتـصــدي لتغير الـمـنــاخ وغير
ذلـ ـ ـ ــك مـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا الـ ـ ـت ـ ــي ت ـت ـط ـلــب
اسـتـجــابــات مـتـعــددة األطـ ــراف ،يمكن
لكتلة حرجة من البلدان تغيير مسار
األح ـ ــداث ،لــأفـضــل أو األسـ ــوأ ،ورغــم
أننا نعيش في عصر حيث تتصاعد
التوترات الجيوسياسية ،ال يجوز لنا
أبــدا أن نغفل عن التحديات الرئيسة
ا لـتــي تـهــدد نــا جميعا وترغمنا على
إيجاد أرضية مشتركة ،ومن المؤكد أن
توقع األزمات ،وعزل مناطق االحتكاك،
وال ـت ـنــافــس ال ـس ـل ـمــي ،وال ـت ـع ــاون في
ال ـم ـجــاالت ذات االه ـت ـمــام الـمـشـتــرك،
ي ـش ـكــل وصـ ـف ــة أك ـ ـيـ ــدة ل ـج ـعــل ال ـق ــرن
الحادي والعشرين أكثر أمانا وازدهارا
واستدامة.
* الممثل األعلى األسبق للشؤون
الخارجية والسياسة األمنية في
االتحاد األوروبي ،وأمين عام
منظمة حلف شمال األطلسي ووزير
ً
خارجية إسبانيا سابقا ،وحاليا
رئيس مركز أبحاث االقتصاد
العالمي والدراسات الجيوسياسية
( ،)EsadeGeoوهو زميل متميز لدى
مؤسسة بروكنغز.
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

إذا كنا راغبين في إنجاز
تحول الطاقة في الوقت
المناسب فيتعين على
الحكومات أن تضطلع
بدور أساسي
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.798

6.269

5.242

2.352 2.722 3.325

 %2.1انخفاض موجودات الشركات العقارية إلى  5.4مليارات دينار
شكلت  %49.1من إجمالي مطلوباتها بالربع األول

تصدرت شركة مباني باقي
الشركات العقارية من حيث
األكبر في قيمة الموجودات
إذ تجاوزت موجوداتها ما
قيمته المليار دينار ،في نهاية
الربع االول من العام الحالي،
مقارنة بموجودات قيمتها
 989مليون دينار ،خالل
الفترة نفسها من العام
الماضي ،أي بارتفاع نسبته
.%1.5

انخفضت موجودات الشركات
الـعـقــاريــة ال ـمــدرجــة ف ــي بــورصــة
الكويت بنسبة  2.1في المئة ،إذ
بلغت قيمتها  5.4مليارات دينار،
فــي ف ـتــرة الــربــع األول المنتهية
فـ ــي  31م ـ ـ ــارس  ،2021م ـقــارنــة
ب ـم ــوج ــودات بـلـغــت قيمتها 5.5
مـ ـلـ ـي ــارات دي ـ ـنـ ــار ،خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
المذكورة من عام .2020
وب ـح ـس ــب االح ـص ــائ ـي ــة الـتــي
أعدتها "الجريدة" بلغت مطلوبات
الشركات العقارية للفترة ذاتها
 2.74مليار دينار ،مقارنة بـ 2.71
م ـل ـيــار ،أي بــارت ـفــاع نسبته 1.1
فــي الـمـئــة ،وشـكــل إجـمــالــي قيمة
موجودات الشركات العقارية من
إجـمــالــي مطلوباتها مــا نسبته
 49.1في المئة.
وتصدرت شركة "مباني" باقي
الشركات العقارية من حيث األكبر
في قيمة الموجودات ،إذ تجاوزت
مــوجــودات ـهــا م ــا قيمته المليار
دينار ،في نهاية الربع األول من
العام الحالي ،مقارنة بموجودات
قيمتها  989مليون دينار ،خالل
الفترة نفسها من العام الماضي،
أي بارتفاع نسبته  1.5في المئة.
وتـ ـلـ ـتـ ـه ــا ش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات
ال ـم ـت ـحــدة ،ب ـم ــوج ــودات قيمتها
 611مليون دينار ،مقارنة بـ 625
مليون دينار ،بانخفاض نسبته

 2.2فــي الـمـئــة ،فــي حـيــن جــاءت
ً
شــركــة الـتـمــديــن الـعـقــاريــة ثالثا
بموجودات قيمتها  565.9مليون
دينار ،مقارنة بـ  584مليون دينار،
بانخفاض نسبته  3.2في المئة.
وفيما يخص الشركات األكثر
ً
نموا في حجم الموجودات جاءت
شركة أجيال العقارية الترفيهية
في الصدارة بنسبة نمو  5.7في
المئة ،إذ ارتفعت من  145مليون
ديـ ـن ــار ،خ ــال ف ـتــرة ال ــرب ــع األول
المنتهية فــي  31مـ ــارس ،2020
لـتـصــل إل ــى  153مـلـيــون دي ـنــار،
خالل الفترة ذاتها من عام .2021
ً
ثم تأتي ثانيا شركة األرجــان
ً
العالمية الـعـقــاريــة ثــانـيــا ،بنمو
نسبته  2.7في المئة ،إذ ارتفعت
م ــوج ــوداتـ ـه ــا مـ ــن  226م ـل ـيــون
ديـنــار ،لتبلغ  232مليون دينار،
تليها شركة سنام العقارية ،بنمو
نسبته  1.7في المئة ،إذ ارتفعت
الـ ـم ــوج ــودات م ــن  10.6مــايـيــن
دينار ،لتبلغ  10.8ماليين دينار.
ً
وعن الشركات األكثر انخفاضا
ّ
في حجم الموجودات ،حلت شركة
ً
منشآت للمشاريع العقارية أوال،
بانخفاض نسبته  26.9في المئة،
إذ انخفضت موجوداتها من 129
ً
مليون دينار ،لتبلغ  94.5مليونا.
وح ـل ــت ش ــرك ــة رم ـ ــال الـكــويــت
ً
ال ـع ـقــاريــة ثــان ـيــا بــانـخـفــاض في

حجم ال ـمــوجــودات نسبته 17.8
في المئة ،إذ انخفضت من 57.2
مليون دينار ،لتصل إلى  47مليون
دينار ،تليها شركة مدينة األعمال
الكويتية الـعـقــاريــة ،بانخفاض
نسبته  13.4في المئة ،إذ انخفض
حجم الموجودات من  95.1مليون
دينار ،لتبلغ  82.3مليون دينار.
وفيما يخص الشركات األكبر
ق ـي ـم ــة فـ ــي حـ ـج ــم ال ـم ـط ـل ــوب ــات،
ً
تـ ـص ــدرت أيـ ـض ــا ش ــرك ــة مـبــانــي
باقي الشركات العقارية المدرجة
ف ــي ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ،إذ بلغت
مطلوباتها ما قيمته  442مليون
دينار ،في نهاية الربع األول من
العام  ،2021بارتفاع نسبته  2.8في
المئة ،بعدما كانت تبلغ ما قيمته
 430مليون ديـنــار ،خــال الفترة
المذكوره من عام .2020
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات
ً
المتحدة ثانيا بمطلوبات قيمتها
 415مليون دينار ،مقارنة مع 410
مــايـيــن ،بــارتـفــاع  1.3فــي المئة،
تليها شــركــة الـتـمــديــن العقارية
بمطلوبات قيمتها  308ماليين،
مقارنة مع  307ماليين ،بنمو 0.11
في المئة.
ً
أمـ ـ ــا الـ ـش ــرك ــات األك ـ ـثـ ــر ن ـم ــوا
ف ــي ح ـج ــم ال ـم ـط ـل ــوب ــات ،فحلت
شركة أجيال العقارية الترفيهية
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،ب ـن ـس ـبــة ن ـم ــو بلغت

ُ
تراجع مؤشري البورصة العام واألول
والسيولة  59مليون دينار

«بيت االستثمار الخليجي» تشتري
«المزايا القابضة»

ً
عمليات ضغط وبيع على معظم األسهم خصوصا القيادية
●

علي العنزي

تــراج ـعــت م ــؤش ــرات ب ــورص ــة الـكــويــت
الرئيسية بنسب واضـحــة أخـيــرا ،وبعد
سلسلة من المكاسب المستمرة التي لم
يتخللها س ــوى تصحيح م ـحــدود جــدا،
وفقد مؤشر بورصة الكويت العام أمس
نسبة  0.42في المئة تعادل  26.44نقطة،
ليقفل على مستوى  6269.6نقطة بسيولة
أفضل من سيولة أمس األول قليال بلغت
 59مليون دينار تــداولــت  408.2ماليين
سهم عبر  15424صفقة ،وتم تداول 144
سـهـمــا رب ــح مـنـهــا  54وخ ـســر  73مقابل
استقرار  17دون تغير ،وزادت الخسائر
في مؤشر السوق األول ،حيث تجاوزت
نصف نقطة مئوية أي  36.58نقطة ،ليقفل
على مستوى  6798.89نقطة بسيولة هي
األف ـض ــل ،حـيــث زاد ال ـف ــارق بـيــن سيولة
سوقي األول والرئيسي ،وبلغت في األول
 34.3مليون دينار تــداولــت  90.4مليون
سهم عبر  5565صفقة ،وربحت  4أسهم
فـقــط فــي األول مـقــابــل تــراجــع  16سهما
واسـتـقــرار  5أسـهــم ،بينما سجل مؤشر
الـســوق الرئيسي خـســارة مـحــدودة جدا
لم تتجاوز  0.07في المئة فقط ،أي 3.54
نـ ـق ــاط ،لـيـبـقــى ع ـلــى م ـس ـتــوى 5242.59
ب ـس ـيــولــة م ـتــراج ـعــة الـ ــى م ـس ـتــوى 24.6
مليون ديـنــار ،وهــي أدنــى من معدل هذا
الشهر للسوق الرئيسي ،وتم تداول 317.8
مليون سهم عبر  9859صفقة ،وتم تداول

 119سهما ،ربح منها  50بينما انخفضت
أسعار  57واستقر  12دون تغير.

بداية جيدة ...ولكن
ت ـبــايــن أداء ج ـل ـســة أمـ ــس ب ـيــن بــدايــة
قوية ونمو فــي أسـعــار األسـهــم القيادية
عند انطالقها وبين ميل للبيع وعمليات
ضغط مستمرة ،وكانت القيادة في البداية
ألسهم أجيليتي بعد جمعيتها العمومية
غـيــر الـعــاديــة الـتــي ق ــررت بـيــع خدماتها
اللوجستية للشركة الدنماركية ومشاركة
سهم سفن بعد فــوزه بمناقصة جديدة
بمبلغ  54مليون دينار ،وكذلك نمو اقل
لـسـهــم بـيـتــك وب ـعــض األس ـهــم الصغيرة
المضاربية ،غير انها لم تلبث أكثر من
ن ـصــف س ــاع ــة ح ـتــى ت ــراج ـع ــت األس ـع ــار
وف ـق ــد أج ـي ـل ـي ـتــي الـ ـل ــون األخـ ـض ــر ،وزاد
الضغط على بيتك على وجه الخصوص
وفقد  5فلوس كاملة وكذلك ترنح "زين"،
وابتعد عن مستوى  600فلس بـ  5فلوس،
وخسر سهم البورصة مستوياته العالية،
وظ ـهــرت أسـهــم أص ـغــر ،خـصــوصــا سهم
ال ــدول ــي وب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج وب ـن ــك بــوب ـيــان،
لكنها كــانــت بسيولة أقــل ثــم زادت أكثر
الضغوط خــال فترة المزاد التي عمقت
ّ
لتكبد مؤشر
خـســائــر األس ـهــم الـقـيــاديــة
السوق األول خسارة واضحة بأكثر من
نصف نقطة مئوية ،بالمقابل وبالرغم
من خسائر السوق الرئيسي المحدودة،

 31.3فــي الـمـئــة ،اذا ارتـفـعــت من
 19.8مـلـيــون دي ـن ــار ،لتصل الــى
ً
 26مليونا ،تليها شركة األرجان
العالمية الـعـقــاريــة ،بــارتـفــاع في
حـجــم الـمـطـلــوبــات نسبتها 8.4
فــي المئة ،إذ بلغت قيمتها 150
ً
ً
مليونا ،مـقــارنــة ب ـ  139مليونا،
تلتها شركة رمال الكويت العقارية

صفقة بـ  6.79ماليين دينار وسيطرة على «دبي األولى»

فإن سيولته تراجعت كثيرا ،وفقد اكثر من
 10ماليين دينار ،وانخفض نشاط أسهمه
المحركة ،وبرزت أسهم جديدة في قائمة
األس ـه ــم األف ـض ــل ن ـشــاطــا ،مـثــل فيوتشر
كيد ،الذي خسر أمس ،وسهم بريق الذي
ّ
عوض نصف خسائر امس األول ،واتجه
المضاربون لألسهم الـجــديــدة وأهملوا
تـعــامــات أسـهـمــه الـســابـقــة ،كـمــا حظيت
أسـ ـه ــم ك ـت ـلــة ال ـم ــدي ـن ــة ب ـن ـمــو ج ـي ــد بـعــد
الغاء زيــادة رأسمال جياد من قبل هيئة
أس ــواق ال ـمــال ،وكــانــت األسـهــم النشيطة
الخضراء محدودة جدا ،كان أبرزها أسهم
تخصيص وأرزان وإيفا وعقارات الكويت،
لـتـنـتـهــى الـجـلـســة ح ـم ــراء ل ـل ـمــرة األول ــى
بنسب صريحة.
خليجيا ،على مستوى مؤشرات أسواق
الـمــال بــدول مجلس التعاون الخليجي،
كان التباين مستمرا ،وقاد مؤشر سوق
أبوظبي األداء بنمو جديد بنسبة  1في
المئة ،ليواصل إقفاالته القياسية مقابل
استمرار الضغوط على مؤشر سوق قطر
ال ــذي خـســر  0.8فــي الـمـئــة ،كـمــا خسرت
أسـ ــواق الـكــويــت وع ـم ــان ،بينما سجلت
أسـ ـ ـ ــواق الـ ـسـ ـع ــودي ــة ودبـ ـ ــي وال ـب ـح ــري ــن
مكاسب متفاوتة ،وكــانــت أسـعــار النفط
قد افتتحت أسبوعها بنمو كبير بنسبة
 2فــي الـمـئــة ،وبـلــغ بــرنــت مـسـتــوى 67.7
دوالرا للبرميل.

●

محمد اإلتربي

تـمـكـنــت ش ــرك ــة ب ـيــت االس ـت ـث ـمــار
ال ـخ ـل ـي ـجــي م ــن االت ـ ـفـ ــاق م ــع شــركــة
جمبال القابضة لــا سـتـحــواذ على
حصة استراتيجية في شركة المزايا
القابضة ،حيث تم تنفيذ صفقتين؛
األولــى بكمية تبلغ  25مليون سهم
ب ـس ـع ــر  70ف ـل ـس ــا ل ـل ـس ـه ــم ب ـق ـي ـمــة
إجمالية تبلغ  1.750مليون دينار،
والصفقة الثانية بكمية  80مليون
سهم بواقع  63فلسا للسهم وبقيمة
إجمالية تبلغ  5.040ماليين سهم.
وع ـم ـل ـيــا ،يـعـتـبــر م ـتــوســط سعر
اسـ ـتـ ـح ــواذ ال ـخ ـل ـي ـجــي ع ـل ــى أس ـهــم
ال ـم ــزاي ــا بـقـيـمــة  64.6ف ـل ـســا ،حيث
إن إجـ ـم ــال ــي ك ـم ـي ــة األس ـ ـهـ ــم مـحــل
االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ  6.79م ــاي ـي ــن دي ـن ــار
موزعة على  105ماليين سهمّ .
وبحسب مـصــادر متابعة ،تمثل
الـ ـصـ ـفـ ـق ــة إضـ ـ ــافـ ـ ــة جـ ـ ـي ـ ــدة ل ـش ــرك ــة
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي ،حـ ـي ــث تـ ـغـ ـط ــي ش ــرك ــة
القابضة قطاع العقار محليا
المزايا
ّ
وإقليميا ،ويمثل االسـتـحــواذ على
شــركــة الـمــزايــا اس ـت ـحــواذا مــزدوجــا
عـ ـ ـل ـ ــى شـ ــرك ـ ـت ـ ـيـ ــن م ـ ــدرجـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن ف ــي
الـبــورصــة ،إذ تملك "الـمــزايــا" شركة
تابعة بنسبة  90بالمئة هي شركة
دبي األولى للتطوير العقاري ،وتمثل
ذراعا عقارية إقليمية خارجية.

أخبار الشركات
«زين»« :االستئناف» تحكم لـ «المالية»
بدعوى «العمالة الوطنية»
ً
أصدرت محكمة االستئناف الكويتية حكما لمصلحة وكيل وزارة
المالية (بصفته) في الدعوى المرفوعة من شركة االتصاالت المتنقلة
«زين» ،والخاصة بضريبة العمالة الوطنية عن عام .2010
ً
وقالت «زيــن» ،إن المحكمة حكمت بقبول االستئنافين شكال ،وفي
الموضوع بإلغاء الحكم ُ
المستأنف فيما يقضي به من إلزام الشركة بأن
تؤدي للجهة اإلدارة مبلغ  10آالف دينار ،كتعويض عن األضرار التي
لحقت بها وتأييده فيما عدا ذلك.
ولفتت الشركة إلى أنها ستقوم بالطعن على حكم «االستئناف» أمام
محكمة التمييز.

«يونيكاب» توقع عقد تسوية
إلنهاء نزاع قضائي
أعلنت شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل ،عن توقيع عقد تسوية
ً
ً
مع ورثة أحد العمالء؛ على إنهاء النزاع القضائي القائم حاليا صلحا
فيما بينهما.
وقالت «يونيكاب» ،إن عقد التسوية تم توقيعه مع ورثــة المرحوم
عبدالهادي سيد حسن بهبهاني ،وذلــك مقابل مبلغ وقــدره  550ألف
دي ـنــار ،مـشـيــرة ال ــى أن تــوقـيــع عـقــد الـتـســويــة سيترتب عليه تحقيق
ً
أربــاح بقيمة  45ألــف دينار تقريبا نتيجة رد ُمخصصات تم أخذها
في سنوات سابقة.
وأشــارت إلى أن األثــر المالي للعقد سيظهر على البيانات المالية
للشركة بالربع الثاني الذ سينتهي في  30يونيو .2021

هيئة األسواق توافق
على نشرة اكتتاب
سندات «الخليج»
كـ ـش ــف بـ ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج
عـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ــواف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــة هـ ـيـ ـئ ــة
أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال ب ـتــاريــخ
 19ا لـجــاري ،على نشرة
االكـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص
إلص ـ ــدار ال ـب ـنــك س ـنــدات
دي ـ ـ ــن م ـ ـسـ ــانـ ــدة ب ـق ـي ـمــة
ال تـ ـتـ ـج ــاوز  50م ـل ـيــون
دينار.
وق ــال الـبـنــك ،إنــه كــان
قــد أع ـلــن فــي  3ال ـجــاري
عن موافقة الهيئة على
إص ـ ــدار ال ـب ـنــك لـسـنــدات
دي ـ ـ ــن م ـ ـسـ ــانـ ــدة ب ـق ـي ـمــة
ال تـ ـتـ ـج ــاوز  50م ـل ـيــون
دينار.
وأو ضـ ـ ـ ــح أن إ صـ ـ ــدار
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدات الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة
س ـ ـ ـيـ ـ ــؤدي إلـ ـ ـ ــى تـ ـع ــزي ــز
ك ـفــا يــة رأس ا ل ـم ــال لــدى
ً
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ،عـ ـ ـم ـ ــا بـ ــاألطـ ــر
الصادرة عن «بازل .»3

ب ـن ـم ــو ف ـ ــي حـ ـج ــم ال ـم ـط ـل ــوب ــات
نسبتها  4.5في المئة ،إذ ارتفعت
مــن  37مـلـيــون دي ـن ــار ،لتبلغ 38
ً
مليونا.
وتــأتــي شــركــة مدينة األعـمــال
ً
ال ـك ــوي ـت ـي ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة أوال مــن
ً
حيث األكثر انخفاضا في حجم
المطلوبات ،إذ انخفضت بنسبة

 32.7في المئة ،لتبلغ  18مليون
دينار ،في نهاية الربع األول من
العام الحالي ،مقارنة بمطلوبات
ً
قيمتها  26مليونا ،خالل الفترة
ذاتها من العام الماضي.
ً
وحلت ثانيا شركة مجموعة
"الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــرون" ال ـ ـقـ ــاب ـ ـضـ ــة،
بانخفاض نسبته  22.7في المئة،

«المعامل» :مناقصة من «نفط
الكويت» بـ  56.8مليون دينار
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ل ـ ـب ـ ـنـ ــاء الـ ـمـ ـع ــام ــل
وا ل ـم ـقــاوالت عــن تــر سـيــة مـنــا قـصــة عـلــى المجموعة
ض ـم ــن ت ـح ــا ل ــف ي ـض ــم ش ــر ك ــة إدارة ا ل ـت ـك ـنــو لــو ج ـيــا
البيئية بمبلغ  56.8مليون دينار ،بما ُيعادل 188
مليون دوالر.
وقالت «المعامل» ،إن المناقصة تابعة لشركة نفط
الـكــويــت ،وتـتـعـلــق بـمـشــروع شـمــال الـكــويــت للحفر
والنقل والمعالجة ZONE 2- -في المنطقة الشمالية.
وأو ض ـحــت ا لـشــر كــة أ نــه فـيـمــا يتعلق ب ـ ZONE 1
للمنطقة الشمالية ،فلم يتم ترسيتها على «المعامل»
حـ ـس ــب الـ ـم ــوق ــع اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ل ـل ـج ـه ــاز الـ ـم ــرك ــزي
للمناقصات العامة في الكويت.

«الخليجي» تربح  568.3ألف دينار
من بيع حصتها في «فيوتشر كيد»
ق ــام ــت ش ــرك ــة ب ـيــت االس ـت ـث ـم ــار ال ـخ ـل ـي ـجــي بـبـيــع
كــل حصتها فــي شــر كــة طـفــل المستقبل الترفيهية
ا لـعـقــار يــة ( ،فـيــو تـشــر كـيــد) ،وا لـبــا لـغــة  19.42مليون
سهم بقيمة  1.7مليون دينار .
وأوض ـح ــت ال ـشــركــة أن ـهــا حـقـقــت أرب ــاح ــا قــدرهــا
 568.3أ لــف د يـنــار ،سيتم ادرا جـهــا ضمن البيانات
المالية في الربع الثاني من عام .2021

فـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق مـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــل ،ب ـح ـس ــب
الـ ـمـ ـص ــادر ت ـم ــت ال ـص ـف ـق ــات حـســب
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة
للصفقات الـخــاصــة فــي الـبــورصــة،
وتم إبــاغ هيئة أســواق المال ،ومن
المنتظر ّ
تغير نسب الملكيات في
سجالت المساهمين اليوم في قوائم
ّ
كبار الملك.
يذكر أن عــودة الصفقات الخصة
واالستحواذات تعيد النشاط للسوق
مــن جــديــد ،وكــذلــك ت ـحـ ّـرك التمويل
ال ـم ـص ــرف ــي ،ح ـي ــث ت ـب ـحــث ال ـب ـنــوك
عــن المجاميع النشطة فــي ا لـســوق
لتقديم تمويل للصفقات الجيدة على
الشركات التشغيلية أو التي تملك
أصوال مدرة وجيدة.
في إطار آخر ،استفادت شركتان
من قطاع الوساطة بعموالت جيدة
م ـ ــن ص ـف ـق ـت ــي ال ـ ـمـ ــزايـ ــا الـ ـق ــابـ ـض ــة،
وستصب هذه العموالت في إيرادات
شــركــات االسـتـثـمــار ،حيث إن أغلب
م ـل ـك ـي ــات ق ـ ـطـ ــاع الـ ــوسـ ــاطـ ــة ي ـع ــود
لـمـجــامـيــع اسـتـثـمــاريــة م ــدرج ــة في
البورصة.
ووفـ ـ ـ ـ ــق م ـ ـ ـصـ ـ ــادر اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة،
ثـ ّـمــة صـفـقــات اسـتـحــواذ أخ ــرى يتم
اال ت ـف ــاق عليها ستنفذ فــي ا لـســوق
خـ ـ ّـال األس ــاب ـي ــع الـمـقـبـلــة بعضها
يمثل تخارجا وأخرى نتاج عروض
للشراء.

في حجم المطلوبات ،لتبلغ 8.2
مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،م ـقــارنــة ب ـ ـ 10.6
م ــاي ـي ــن ديـ ـ ـن ـ ــار ،ت ـل ـي ـهــا شــركــة
ع ـق ــار لــاس ـت ـث ـمــارات ال ـع ـقــاريــة،
بانخفاض نسبته  22.6في المئة،
حيث انخفضت مطلوباتها من
 8.4ماليين دينار ،لتصل الى 6.5
ماليين.

«التأمين» :االلتزام بمتطلبات
«فاتكا» و«اإلبالغ المشترك»
●

جراح الناصر

أ ص ــدرت و ح ــدة تنظيم ا لـتــأ مـيــن تعميما
إل ــى كــل الـمــرخــص لـهــم مــن ال ــوح ــدة ،بـشــأن
اال لـتــزام بمتطلبات التقرير واإل ب ــاغ وفقا
ال ت ـفــا ق ـي ـتــي ف ــا ت ـك ــا و CRSل ـت ـق ــار ي ــر مـعـيــار
اإلبالغ المشترك.
وق ــال ــت ال ـ ــوح ـ ــدة ،ف ــي ت ـع ـم ـي ـم ـهــا رق ـ ــم 4
لسنة  ،2021إنه في ضوء تطبيق اتفاقيتي
فاتكا و CRSالمبرمتين بين وزارة المالية
(حكومة الكويت) ومصلحة ضرائب الدخل
 ( IRSحـكــو مــة ا لــوال يــات ا لـمـتـحــدة) ومنظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ،وحيث إنه
يـتـعـيــن ب ـمــوجــب االت ـفــاق ـي ـت ـيــن ،م ــن جـمـيــع
المؤسسات المالية العاملة ،إرسال التقارير
بشكل منتظم.
وأوضح التعميم أن وحدة تنظيم التأمين
تسترعي نظر الخاضعين لنطاق اتفاقيتي
فــا ت ـكــا و CRSم ــن ا ل ـم ــر خ ــص ل ـهــم بـمــو جــب
القانون رقم  125لسنة  2019بشأن تنظيم
التأمين والئحته التنفيذية.
وعن تطبيق اتفاقية فاتكا ،تستقبل وزارة
المالية التقارير عن سنة  2020حتى تاريخ
 ،2021/8/31أ مــا ا لـمــؤ سـســات ا لـمــا لـيــة التي
لــديـهــا تـقــاريــر مـتــأخــرة عــن سـنــوات سابقة
فيجب عليها تقديم التقارير بشكل مفصل
ل ـكــل س ـنــة ع ـلــى حـ ــدة ،ك ـمــا تـسـتـقـبــل وزارة
المالية تقارير معيار اإلبالغ المشترك عن
سنة  2020حتى تاريخ .2021/5/31
ولفتت إلى أن على المؤسسات المالية،
التي ترغب في إلغاء تقارير سبق إرسالها
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـس ــابـ ـق ــة ،لـ ــوجـ ــود ب ـعــض
األخـ ـ ـط ـ ــاء فـ ـيـ ـه ــا ،ال ـ ـتـ ــواصـ ــل مـ ـب ــاش ــرة مــع
مصلحة الضرائب األميركية.

«الوطني» %33 :نمو اإلنفاق
االستهالكي في الربع األول
قال الموجز االقتصادي الصادر
عن بنك الكويت الوطني ،إن اإلنفاق
ً
االسـتـهــاكــي شهد ً
أداء قــويــا في
الــربــع األول مــن ع ــام  2021وسط
تخفيف بعض القيود المفروضة
الح ـت ــواء تفشي الـجــائـحــة بصفة
عــامــة أواخ ـ ــر ال ـع ــام ال ـمــاضــي مع
االس ـت ـم ــرار ،فــي الـمـقــابــل ،بفرض
القيود الصارمة على السفر خالل
عطلة األعياد الوطنية في فبراير،
م ـم ــا س ــاه ــم ف ــي ت ـع ــزي ــز االنـ ـف ــاق
المحلي.
وحسب الموجز ،تبدو توقعات
الربع الثاني من عــام  2021قوية،
الس ـي ـمــا م ــع رفـ ــع ح ـظــر ال ـت ـجــول
ً
الـجــزئــي ب ــدءا مــن منتصف شهر
مايو بعد إعادة فرضه في مارس،
إلــى جــانــب االن ـبــاء المشجعة عن
تسارع وتيرة برامج اللقاحات.
في التفاصيل ،وفي واقع األمر،
ســاهــم فــي دع ــم االف ــاق اإليجابية
تزايد نمو معدالت اإلنفاق في أبريل
نتيجة ضعف اإلنفاق خالل الفترة
نفسها من العام الماضي ،وتأجيل
سداد مدفوعات أقساط القروض.
من جهة أخرى ،تشمل المخاطر
ال ـم ـح ـي ـطــة ب ــال ـت ــوق ـع ــات ت ــده ــور
أوضاع سوق العمل واستمرار نمو
معدل التضخم "نتيجة للعوامل

العالمية" ،مما قد يؤثر على اإلنفاق
خالل الفترة المقبلة.
ووسـ ـ ــط تـ ــزايـ ــد اآلم ـ ـ ـ ــال ت ـجــاه
تـجــاوز تــداعـيــات الجائحة ،وبــدء
طرح برامج اللقاحات ورفع معظم
القيود المفروضة في وقت سابق،
بدأ الطلب االستهالكي يتزايد بقوة
في عام  ،2021إذ تسارعت وتيرة
نمو اإلنفاق إلى  33في المئة ،على
أساس سنوي ،في الربع األول من
عام  2021مقابل  20في المئة في
الــربــع ال ـســابــق ،رغ ــم ف ــرض حظر
التجول الجزئي في أوائل مارس.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن الـ ـت ــراج ــع
الهامشي ،الــذي شهده معدل نمو
اإلنـفــاق على أســاس شهري ،فإنه
ً
شهد ارتفاعا في أبريل إلى مستوى
قياسي بنسبة  90في المئة على

أس ـ ــاس سـ ـن ــوي ل ـي ـصــل إل ـ ــى 2.1
مليار دينار.
لـكــن تـلــك الـقـفــزة ت ـعــزى بصفة
رئيسية إلى ضعف وتيرة اإلنفاق
خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـقــابـلــة م ــن الـعــام
ال ـمــاضــي بـسـبــب ف ــرض الـتــدابـيــر
ً
االحـتــرازيــة "كما نتوقع أيـضــا أن
ً
ً
نشهد تأثيرا مماثال في مايو".
وي ـب ــدو أن ق ــوة االت ـج ــاه الـعــام
لإلنفاق يعتبر في وضع جيد يدعم
ً
مواصلة النمو ،خصوصا وسط
ً
رفــع حظر التجول الجزئي أخيرا
ً
وربما اإلعالن قريبا عن قرارات من
شأنها تخفيف مــزيــد مــن القيود
المفروضة بفضل التقدم الملحوظ
ال ـ ــذي أح ــرزت ــه ب ــرام ــج الـلـقــاحــات
وتراجع حــاالت اإلصابة الجديدة
منذ منتصف مايو.
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سليمان 660 :مليون دوالر أصول مدارة تحت مظلة «كفيك»
ةديرجلا

•
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ً
ً
ً
ً
ّ
«للشركة دور فعال في سوق التمويل واالستثمار محليا وإقليميا وتقدم حلوال وفرصا ذات قيمة مضافة»
محمد اإلتربي

كشفت رئيسة القطاع التنفيذي -قطاع إدارة األصول في
الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار (كفيك) مها سليمان،
اهتمام الشركة بتوسعة نطاق أعمالها وخدماتها
عن ً
جغرافيا ،وطرح منتجات جديدة تتواكب مع التطورات المالية،
ً
سواء داخل الكويت أو على النطاق اإلقليمي والعالمي.
خاص مع «الجريدة» ،أن «كفيك»
سليمان ،في لقاء
وأضافت ً
ً ً
تهدف دائما إلى أن تلعب دورا فعاال في مجال تقديم

«كفيك» تقدم
خدمات
استثمارية
وفق أعلى
معايير
النزاهة
والحرفية

نقدم خدمة
مميزة في
إدارة المحافظ
المالية...
وصناديق
الشركة بين
األفضل ً
أداء

• ب ــداي ــة م ــا أبـ ــرز ال ـخــدمــات
الـتــي تقدمها "كـفـيــك" بالنسبة
لقطاع إدارة األصول؟
 تـ ـق ــدم الـ ـش ــرك ــة م ـج ـمــوعــةشاملة من الحلول االستثمارية
ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك إدارة الـمـحــافــظ
والـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي ـ ـ ــق وال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات
االستشارية في الكويت وكذلك
دول الخليج واألسواق العالمية،
وال ـ ـتـ ــي ت ـم ـكــن ال ـم ـس ـت ـث ـمــر مــن
ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول ،وت ـح ـق ـي ــق األه ـ ـ ــداف
االستثمارية المرجوة .ونسعى
ً
دائـمــا لتقديم جميع الخدمات
االستثمارية التي تلبي رغبات
الـمـسـتـثـمــريــن الـمـخـتـلـفــة ،كما
نوفر استراتيجيات متنوعة يتم
انتقاؤها من مديرين ومحللين
ذوي خ ـ ـبـ ــرة ،وال ـ ـتـ ــي ب ــدوره ــا
تمكنت -بعد دراسة دقيقة -من
تـحـقـيــق ال ـعــوائــد الـمـسـتـهــدفــة،
واقتناص الفرص حتى في ظل
الظروف الحالية.
وك ــذل ــك نـسـتـثـمــر ف ــي جميع
الـ ـقـ ـط ــاع ــات االقـ ـتـ ـصـ ــاديـ ــة فــي
مختلف دول العالم ،خصوصا
فــي دول الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،بما
يتناسب مع كل عميل وسياسته
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة وتـ ــوج ـ ـهـ ــاتـ ــه
وم ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـم ـ ـخـ ــاطـ ــرة ل ــدي ــه
سـ ــواء ع ـلــى ال ـم ــدى الـمـتــوســط
أو ال ـط ــوي ــل .وتـنـقـســم خــدمــات
إدارة األصول في "كفيك" بشكل
أساسي إلى محافظ استثمارية
ب ـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ـع ـم ـي ــل أو ل ـل ـح ـفــظ،
وم ـح ــاف ــظ اس ـت ـث ـمــاريــة ب ـ ــإدارة
الـشــركــة ،والـتــي تـنــدرج تحتها
استراتيجيات متنوعة بحسب

الخدمات التمويلية أو االستثمارية في الكويت ودول المجلس
التعاون الخليجي ،ومختلف دول العالم؛ لتلبية احتياجات
السوق ،وتقديم الحلول والفرص االستثمارية ذات القيمة
المضافة.
وأكدت أن الشركة تهتم ،ضمن رؤيتها المستقبلية ،بتوفير
مهارات مميزة ومتكاملة في أعمال التطوير وإدارة األصول في
منظومة جذابة وآمنة؛ لعرضها على عمالئها ومساهميها،
بهدف تعزيز الميزة التنافسية للشركة ،والتي تلبي احتياجات
ومتطلبات العمالء وفق أعلى المستويات المهنية واألخالقية،
ت ــوجـ ـه ــات كـ ــل ع ـم ـي ــل ،وإدارة
الصناديق.

أصول الشركة
• مـ ــا ح ـج ــم األصـ ـ ـ ــول ال ـتــي
تديرها الشركة؟
 بلغ حجم األصــول المدارةمــن قـبــل الـشــركــة مــا يــزيــد على
( 200م ـل ـيــون ديـ ـن ــار) أي نحو
 660مليون دوالر أمـيــركــي في
نهاية عام  ،2020مستثمرة في
مختلف األسـ ــواق والـقـطــاعــات
الخليجية والعالمية.
• م ـ ـ ــا أب ـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة لـ ــدي ـ ـكـ ــم؟ ومـ ــا
مميزات االستثمار فيها؟
 ي ـع ـت ـب ــر ص ـ ـنـ ــدوق ال ــوس ــمالـ ـصـ ـن ــدوق ال ـم ـح ـل ــي ال ــوح ـي ــد
ً
الـ ـ ــذي تـ ــديـ ــره "كـ ـفـ ـي ــك" ح ــال ـي ــا،
والــذي يهدف إلــى تحقيق نمو
رأس ـمــالــي مـتــوســط إل ــى طويل
األجل ،وذلك من خالل االستثمار
في الشركات المدرجة للتداول
ف ــي ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت وأس ـه ــم
الشركات الجديدة التي تطرح
أسـ ـهـ ـمـ ـه ــا ل ــاكـ ـتـ ـت ــاب ،والـ ـت ــي
سيتم إدراجها في السوق ،وأداء
الـ ـصـ ـن ــدوق إيـ ـج ــاب ــي ،ويـحـقــق
نـتــائــج مـمـيــزة وتـنــافـسـيــة بين
األفضل ً
أداء.
وتعتمد الفلسفة االستثمارية
للصندوق على تحقيق مستوى
معقول مــن التنويع ،مــن حيث
الشركات والقطاعات ،والتنويع
م ــن ح ـيــث ال ـح ـجــم الــرأس ـمــالــي
ومـسـتــوى الـسـيــولــة ،مــع األخــذ
بعين االعتبار العوائد النقدية

واالرت ـ ـ ـفـ ـ ــاعـ ـ ــات ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة،
وذل ـ ـ ــك ل ـت ـح ـق ـيــق ع ــائ ــد م ـع ــدل
بــالـمـخــاطــر أع ـلــى م ــن الـمــؤشــر
المتبع .ويعتبر الصندوق أداة
مـهـمــة ذات سـيــولــة ،خصوصا
ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فــي
الــدخــول بالسوق الكويتي وال
يملكون الوقت أو الخبرة إلدارة
أموالهم.
• مــا الــرؤيــة االسـتـثـمــاريــة لـ
"كيفك"؟
ً
 ت ـهــدف "ك ـف ـيــك" دائ ـم ــا إلــىً
ً
أن تلعب دورا فـعــاال فــي مجال
تقديم الـخــدمــات التمويلية أو
االستثمارية ،سواء في الكويت
أو دول ا لـ ـمـ ـجـ ـل ــس ا لـ ـتـ ـع ــاون
الخليجي أو فــي مختلف دول
ال ـ ـعـ ــالـ ــم؛ ل ـت ـل ـب ـيــة اح ـت ـي ــاج ــات
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق ،ول ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ـحـ ـل ــول
والفرص االستثمارية المثلى.
ً
وتسعى أيضا لتوفير مهارات
م ـم ـي ــزة وم ـت ـكــام ـلــة ف ــي أع ـم ــال
ال ـت ـطــويــر وإدارة األصـ ـ ــول في
منظومة جذابة وآمنة ،لعرضها
على عمالء الشركة ومساهميها،
بهدف تعزيز الميزة التنافسية
ل ـل ـشــركــة ،وال ـت ــي تـتـمــاشــى مع
احتياجات ومتطلبات العمالء
وفق أعلى المستويات المهنية
واألخالقية والخبرة والشفافية.

خطة التوسع
• هل لديكم خطة للتوسع في
ً
قطاع إدارة األصول مستقبال؟
ً
ّ
 بالطبع ،ألن التوسع دائمامن ضمن خططنا المستقبلية.
إذ نـسـعــى إل ــى تــوس ـعــة نـطــاق

ً
ً
اعتمادا على الخبرة والنزاهة في األداء ،والتزاما بأقصى درجات
الشفافية بما ينعكس على زيادة الفرص االستثمارية ،وتلبية
متطلبات العمالء ،وتحقيق أقصى ًفائدة ًبمخاطر مقبولة.
وأوضحت أن «كفيك» حققت تقدما كبيرا ،وتتمتع بميزات
تنافسية في خدمات إدارة األصول عبر خدمات وخيارات متنوعة
محافظ بإدارة «كفيك» ،أو محافظ بإدارة
ومتعددة ،سواء عبر ً
العميل ،كما توفر فرصا استثمارية في منطقة الخليج والعالم،
وفيما يلي التفاصيل:
ً
أعـمــالـنــا وخــدمــاتـنــا جـغــرافـيــا،
وطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح مـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــات جـ ـ ــديـ ـ ــدة
ت ـتــواكــب م ــع ال ـت ـط ــورات س ــواء
داخ ـ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت أو خ ــارج ـه ــا،
وكــذلــك نسعى لــزيــادة الـفــرص
االستثمارية العالمية ،وتلبية
متطلبات العمالء على أن تكون
ذات قيمة مضافة.
• ما دور الشركة في تطوير
صناعة إدارة األصول والثروات
في السوق الكويتي؟
 وضعت "كفيك" بصمتها فيتطوير إدارة األصــول ومواكبة
التطورات التي اتخذتها بورصة
ال ـك ــوي ــت ،لـلـتــأهــل لـلـتــرقـيــة في
المؤشرات العالمية ودعم رؤية
الـ ـك ــوي ــت  ،2035وذلـ ـ ــك بـخـلــق
واقتناص الفرص االستثمارية
الجديدة التي بــدورهــا تساعد
ع ـل ــى ن ـم ــو االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ،وال ـت ــي
ت ـ ـتـ ــواكـ ــب مـ ـ ــع أس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال
والبورصات العالمية ،وبالتالي
ترفع من المركز المالي للكويت
ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ــام ،و"كـ ـفـ ـي ــك" بـشـكــل
خ ـ ــاص ،والـ ـت ــي ت ــدع ــم صـنــاعــة
إدارة األصول سواء باالستثمار
المباشر أو استخدام واستغالم
ق ـ ـ ـنـ ـ ــوات ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات والـ ـ ــذكـ ـ ــاء
الـ ـصـ ـن ــاع ــي ل ـت ـن ـم ـي ــة ال ـم ـج ــال
والكفاءات البشرية فيه.
• ه ــل لــديـكــم تــوجــه لتقديم
أدوات مالية ومشتقات حديثة
في بورصة الكويت؟
 مـ ــع ال ـت ـن ــاف ــس اإلي ـج ــاب ــيالـ ـ ــذي ن ـش ـه ــده ب ـي ــن األس ـ ـ ــواق،
خصوصا األســواق الخليجية،
ب ــاسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن

األجانب ،ورفع مستوى التنظيم
وال ـس ـي ــول ــة ،والـ ـ ــذي ي ـصــب في
مـصـلـحــة الـمـسـتـثـمــر بــالــدرجــة
األولــى ،فعلينا تطوير األدوات
المالية واالستثمارية وإطالق
ال ـم ـش ـت ـق ــات ال ـح ــدي ـث ــة ،وال ـت ــي
تتطلب احترافية عالية وإدارة
للمخاطر و ســر عــة االستجابة
ل ـل ـت ـغ ـيــرات ال ـم ـح ـي ـطــة ،وال ـت ــي
تـسـعــى "ك ـف ـي ــك" ل ـمــواك ـبــة هــذه
ا ل ـت ـطــورات وتقديمها لتحفيز
السوق والمستثمر.
• كيف ترون بورصة الكويت
ً
م ــن دون أدوات مــال ـيــة حــالـيــا
واسـ ـتـ ـم ــرار ال ـ ـتـ ــداول ب ــال ـش ــراء
النقدي المباشر فقط؟
 التغييرات التي حدثت بعدخ ـص ـخ ـصــة بـ ــورصـ ــة ال ـك ــوي ــت
وتــرقـيــة ال ـســوق الـكــويـتــي على
وجـ ـ ـ ــه الـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوص ،ت ـج ـع ـل ـنــا
نتطلع إ ل ــى تفعيل التغييرات
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ،خ ـص ــوص ــا فـيـمــا
يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاألدوات الـ ـم ــالـ ـي ــة
الـ ـح ــديـ ـث ــة سـ ـ ـ ــواء ال ـم ـش ـت ـق ــات
المالية أو البيع على المكشوف
أو ص ـف ـقــات ال ـم ـب ــادل ــة ،وال ـتــي
بــدورهــا ستنقل الـبــورصــة إلى
مرحلة متطورة ومتماشية مع
المعايير العالمية.

ترقية البورصة
• كيف ت ــرون عملية ترقية
البورصة على مؤشرات عالمية؟
وكيف سيساعد ذلك على نمو
سوق إدارة األصول؟
 بـ ـع ــد ا لـ ـت ــر قـ ـي ــة زادت ثـقــةالمستثمرين فــي ا ل ـســوق ،كما

مها سليمان
شـ ـه ــدن ــا ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع م ـس ـت ــوي ــات
الـسـيــولــة والـشـفــافـيــة ،وتنظيم
ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــداول ،وحـ ـ ـم ـ ــاي ـ ــة حـ ـق ــوق
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ك ـ ــذل ـ ــك ،ض ـمــن
إط ـ ــار ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ال ـقــانــون ـيــة
وال ـت ـش ــري ـع ـي ــة الـ ـق ــائـ ـم ــة ،مـمــا
يـجـعـلـنــا نـفـخــر ب ـج ـهــود هيئة
أسواق المال وبورصة الكويت
وال ـم ـق ــاص ــة وج ـم ـي ــع ال ـج ـهــات
الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة فـ ـ ــي تـ ـحـ ـقـ ـي ــق هـ ــذه
الترقية ،والتي تؤكد أن الرؤية
واض ـح ــة وإي ـجــاب ـيــة لتشجيع
المستثمر.
• هـ ـ ـ ــل مـ ـ ـثـ ـ ـل ـ ــت تـ ـ ــداع ـ ـ ـيـ ـ ــات
"كورونا" وتوقف أغلب األعمال
ف ــرص ــة ل ـق ـطــاع إدارة األصـ ــول
بــاعـتـبــار أن ال ـســوق الـمــالــي لم
يتوقف خالل األزمة؟
 ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــةالـتــي شـهــدنــاهــا شملت معظم
الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع ـ ـ ــات االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة
واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ،وقـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع إدارة
األصـ ـ ـ ـ ــول ل ـ ــم يـ ـك ــن اسـ ـتـ ـثـ ـن ـ ً
ـاء.
إذ كـ ـ ــان الض ـ ـط ـ ــراب األسـ ـ ـ ــواق
المحلية والعالمية أ ثــر سلبي
ع ـلــى ال ـق ـط ــاع ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من

اس ـت ـم ــرار األع ـم ــال طـ ــوال فـتــرة
الجائحة ،ولكن تمكنت "كفيك"
من الصمود أمام هذه التحديات
بــات ـبــاع ال ـم ـب ــادئ الـتــوجـيـهـيــة
بعد إجــراء التحليالت النوعية
والـكـمـيــة ب ـهــدف دع ــم ال ـق ــرارات
االستثمارية.
• هـ ـ ـ ــل لـ ـ ــد ي ـ ـ ـكـ ـ ــم خـ ـ ــد مـ ـ ــات
اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة ف ـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة وال ـع ــال ـم ـي ــة؟ وم ــا
ومميزاتها؟
 تـ ـق ــدم إدارة األ صـ ـ ـ ــول فــيالشركة للمستثمرين من خالل
محافظ بإدارة "كفيك أو محافظ
بـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة الـ ـعـ ـمـ ـي ــل ع ـ ـ ــدة ف ــرص
استثمارية في منطقة الخليج
والـ ـع ــال ــم ،وفـ ــق أع ـل ــى مـعــايـيــر
الـنــزاهــة والـحــرفـيــة ،ونـحــرص،
بشدة ،على الــوجــود اإلقليمي،
وتـ ــوف ـ ـيـ ــر ف ـ ـ ــرص اس ـت ـث ـم ــاري ــة
م ـ ـجـ ــديـ ــة ت ـ ــائ ـ ــم ال ـ ـتـ ــوج ـ ـهـ ــات
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة ومـ ـسـ ـت ــوي ــات
الـمـخــاطــرة الـمــرغــوب فيها من
العمالء.

السفيرة األميركية تطلع على مشروع
الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله
ق ـ ــام ـ ــت س ـ ـف ـ ـيـ ــرة الـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة األميركية لدى الكويت
أل ـي ـن ــا روم ــان ــوسـ ـك ــي ،ب ــزي ــارة
إل ــى ش ــرك ــة ال ـب ـت ــرول الــوطـنـيــة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،اطـ ـلـ ـع ــت خ ــال ـه ــا
ع ـلــى م ـش ــروع ال ــوق ــود الـبـيـئــي
بمصفاة ميناء عبدالله ،وكان
فــي اسـتـقـبــالـهــا نــائــب الــرئـيــس
التنفيذي للمصفاة م .وضحة
الـخـطـيــب ،وم ــدي ــرو ومـســؤولــو
المصفاة.
وب ـعــد أن رح ـبــت بــالـسـفـيــرة
األم ـي ــرك ـي ــة ووف ــده ــا ال ـم ــراف ــق،
ً
قـ ــدمـ ــت ال ـخ ـط ـي ــب عـ ــرضـ ــا عــن
مـصـفــاتــي ال ـشــركــة وقــدراتـهـمــا
اإلنتاجية ،كما تناولت بالشرح
منتجات الشركة ومواصفاتها
ق ـب ــل وب ـع ــد ت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـش ــروع،
ال ـت ــي ت ـش ـت ـمــل ع ـل ــى مـجـمــوعــة
م ـ ـ ــن أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــود ع ــالـ ـي ــة
ال ـجــودة ،والمطابقة للمعايير
واالشتراطات البيئية العالمية،
مما يسهم في التقليل إلى حد
كـبـيــر مــن اآلثـ ــار الـسـلـبـيــة على
البيئة.
مـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،اس ـت ـع ــرض ــت
رئيسة فريق هندسة العمليات
بـ ـمـ ـصـ ـف ــاة م ـ ـي ـ ـنـ ــاء عـ ـب ــدالـ ـل ــه،
م .ج ـم ـي ـل ــة الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،خـطــط
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ع ـل ــى

جانب من الزيارة
البيئة وجهودها في الحد من
االنبعاثات ،ومشاريعها بهذا
الشأن ،كمشروع معالجة مياه
ال ـصــرف الـصـنــاعــي ،ومعالجة
الـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــة ال ـ ـم ـ ـلـ ــوثـ ــة ب ــالـ ـنـ ـف ــط،
واس ـ ـتـ ــرجـ ــاع غـ ـ ـ ــازات ال ـش ـع ـلــة،
ك ـمــا ت ـطــرقــت ل ـج ـهــود ال ـشــركــة
الـمـجـتـمـعـيــة ،ف ــي ح ـيــن قــدمــت
رئ ـي ـس ــة ف ــري ــق ص ـي ــان ــة اآلالت
ً
الدقيقة م .هويدا مبارك شرحا
حــول تاريخ الشركة ،من خالل
المتحف التابع للمصفاة.
وبـ ـ ـع ـ ــد أن ق ـ ــام ـ ــت وال ـ ــوف ـ ــد
المرافق لها بجولة في المصفاة
ومرافق مشروع الوقود البيئي،

ع ـبــرت الـسـفـيــرة رومــانــوسـكــي
عــن امـتـنــانـهــا لـشــركــة الـبـتــرول
الوطنية الكويتية على إتاحة
الفرصة لها لــزيــارة المشروع،
واالطــاع على صناعة التكرير
الكويتية ،بدءا من النفط الخام
وحتى وصول المنتج النهائي
للمستهلك.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت روم ـ ــان ـ ــوسـ ـ ـك ـ ــي
ب ـج ـهــود ال ـش ــرك ــة إلنـ ـج ــاز هــذا
ال ـم ـشــروع ال ـم ـهــم ،ال ــذي يشكل
مـحـطــة ب ـ ــارزة لـحـمــايــة الـبـيـئــة
والمناخ ،وأكدت أهمية التعاون
بين بالدها ودولــة الكويت في
م ـجــال صـنــاعــة الـنـفــط ،منوهة

بالعالقات التاريخية التي تربط
بين البلدين.
وف ــي خ ـت ــام الـ ــزيـ ــارةّ ،
دون ــت
ال ـس ـف ـيــرة األم ـيــرك ـيــة كـلـمــة في
سـجــل ك ـبــار الـ ـ ــزوار ،ع ـبــرت من
خ ــال ـه ــا ع ــن س ـع ــادت ـه ــا ب ـهــذه
الـ ـ ــزيـ ـ ــارة الـ ـت ــي خ ــرج ــت مـنـهــا
بـ ـحـ ـصـ ـيـ ـل ــة مـ ـ ــن الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
ال ــواف ـي ــة ،م ـش ــددة ع ـلــى حــرص
بالدها على استمرار التعاون
مــع الـقـطــاع الـنـفـطــي الـكــويـتــي،
في إطار شراكة متينة تعمل من
أجل بيئة نظيفة.

«طلبات» ينظم حملة تطعيم ألكثر من  6000سائق
أط ـل ــق تـطـبـيــق ط ـل ـبــات ،حـمـلــة تـطـعـيــم،
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع وزارة الـ ـصـ ـح ــة ،لـشـبـكــة
أسطولها بالكامل ،الذي يضم أكثر من ٦٠٠٠
سائق في الكويت.
وتــأتــي ه ــذه ال ـم ـبــادرة كـجــزء مــن الـتــزام
"طلبات" بسالمة سائقيها وعمالئها أثناء
الوباء.
ط ــوال فـتــرة ال ــوب ــاء ،كــانــت "ط ـل ـبــات" في
الطليعة مــن حيث اتـخــاذ تدابير السالمة
لـحـمــايــة الـســائـقـيــن وال ـع ـم ــاء وال ـش ــرك ــاء،
وتوفير ُمعدات الحماية الشخصية لجميع
السائقين ،وتزويد العمالء بخيارات قبول
تـسـلــم طـلـبــاتـهــم بـ ــدون تــامــس وخــاصـيــة
اإلكراميات غير النقدية.
ونـظــرا لطبيعة عمل سائقي "طـلـبــات"،
وال ــذي ــن يتنقلون بــاسـتـمــرار عـنــد اسـتــام
وتسليم الطلبات كــل يــوم مما يساعد في
ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى س ــام ــة ال ـع ـم ــاء م ــن خــال
توفير وجباتهم واحتياجاتهم حتى عتبة
منازلهم بدال من تنقلهم ،تأتي هذه المبادرة
التطوعية كإجراء احترازي لحمايتهم أثناء
قيامهم بواجباتهم اليومية.
وقـ ــال عـبــدالـلــه ال ـم ـن ـصــور ،مــديــر دائ ــرة

لقطة جماعية
االتـ ـ ـص ـ ــاالت والـ ـع ــاق ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة" :إن
فرساننا مــن السائقين جــزء مــن عائلتنا،
وج ــزء حـيــوي مــن مؤسستنا ،ونـقــدر جدا
االلـ ـ ـت ـ ــزام الـ ـ ــذي ي ـظ ـه ــرون ــه ب ـش ـكــل ي ــوم ــي،
ويخاطرون بأنفسهم كل يوم لضمان بقاء
المواطنين والمقيمين بأمان في منازلهم".
وأضـ ــاف ال ـم ـن ـصــور" :أولــوي ـت ـنــا األول ــى
هي االستمرار في الحفاظ على سالمتهم
وســامــة عمالئنا وشركائنا مــن المطاعم
والمتاجر ،ويسعدنا أن تتاح لنا الفرصة

لتنظيم حملة التطعيم هذه لهم لحمايتهم".
وإض ــاف ــة إل ــى ذل ــك ،ت ـعــرب "ط ـل ـبــات" عن
امتنانها لــوزارة الصحة وطاقمها الطبي
والتمريضي واإلداري ،لجهودهم المبذولة
مـ ــن بـ ــدايـ ــة الـ ـج ــائـ ـح ــة ،و"لـ ـي ــومـ ـن ــا هـ ـ ــذا"،
وتسهيلها حملة التطعيم هذه لسائقيها،
والحفاظ على سالمتهم.
ُيـ ـش ــار إلـ ــى أن تـطـبـيــق "ط ـل ـب ــات" مـتــاح
لجميع العمالء على متجر "غــوغــل بــاي"
ومتجر تطبيقات شركة أبل.
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الصين تتخذ إجراءات تحجيم لقطاع العمالت الرقمية
«بتكوين» لتبلغ
زادت
ً
 37391دوالرا بعد أن
انخفضت  7.5في المئة في
الجلسة السابقة ،وارتفعت
في أحدث تعامالت نحو  5في
المئة.

قــاومــت الـعـمــات المشفرة صـبــاح أمس
ً
م ـ ـ ـجـ ـ ــددا ،وت ـم ـك ـن ــت مـ ــن تـ ـع ــوي ــض بـعــض
الخسائر التي منيت بها بعد موجة بيع في
مطلع األسبوع أججها المزيد من المؤشرات
عـلــى ات ـخ ــاذ الـصـيــن ال ـمــزيــد م ــن إجـ ــراءات
التحجيم للقطاع الناشئ.
وخــال أسبوع منيت العمالت المشفرة
ب ـخ ـســائــر ف ــادح ــة ب ـل ـغــت تــري ـل ـيــون دوالر،
بسبب التذبذب الشديد بعد عدة ضربات من
الصين وأميركا ،من خالل ضوابط تحاصر
هذه العمالت.
وزادت «ب ـت ـكــويــن» لـتـبـلــغ م ــا ي ـصــل إلــى
 37391دوالرا بعد أن انخفضت  7.5في المئة
فــي الجلسة السابقة ،وارتـفـعــت فــي أحــدث
تعامالت نحو  5في المئة.
وق ـف ــزت إي ـث ــري ــوم ،ث ــان ــي أك ـب ــر الـعـمــات
المشفرة ،بأكثر من  10في المئة ووصلت
ً
إل ــى  2321دوالرا  ،مــاح ـيــة خ ـســا ئــر بلغت
 8.6في المئة تكبدتها أمــس األول دفعتها
قــرب أدن ــى مستوى فــي شهرين عند نحو
 1730دوالرا.
وك ــان الـقــائـمــون عـلــى عمليات التعدين
السـ ـتـ ـخ ــراج ال ـع ـم ــات ال ـم ـش ـف ــرة ال ـم ـحــرك

األســاســي لالنخفاضات القوية ،إذ أوقفوا
العمليات بالصين إثــر تــزايــد التدقيق في
أنـشـطـتـهــم م ــن الـسـلـطــات ه ـن ــاك .ويحصل
القائمون على تلك العمليات على العمالت
الرقمية المشفرة باستخدام أجهزة كمبيوتر
قوية لحل عمليات حسابية معقدة.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ق ــال إي ـل ــون مــاســك رئـيــس
«ت ـس ــا» إن ال ـشــركــة ل ــم ت ـبــع أي «بـتـكــويــن»
ب ـح ــوزت ـه ــا .وبـ ـع ــد أن ب ـل ـغــت ذروت ـ ـهـ ــا فــي
منتصف أبريل ،تراجعت قيمة عملة بتكوين
الخاصة بشركة تسال بما يزيد على مليار
دوالر منذ  31مارس.
و ب ـس ـع ــر  32500دوالر س ـج ـلــت أ م ــس،
انخفضت قيمة «بتكوين» المملوكة لشركة
تسال إلــى  1.37مليار دوالر .وه ــذا يجعل
الفرق يزيد على  38مليون دوالر فقط عما
دفعته تسال لشراء بتكوين ،وتحتاج العملة
المشفرة فقط إلى االنخفاض بنسبة  3في
المئة لتصل إلى  31600دوالر وتتحول قيمة
استثمار تسال في بتكوين إلى اللون األحمر.
ً
وفي حين أن انخفاضا بهذا الحجم ليس
ً
لــه أي تأثير تقريبا على الـشــؤون المالية
للشركة ،حيث كان لديها أكثر من  17مليار

دوالر ً
نقدا في نهاية مارس ،وقيمة سوقية
قدرها  559مليار دوالر ،إال أنه يثير التساؤل
عـمــا إذا ك ــان ينبغي عـلــى تـســا االحـتـفــاظ
بـبـتـكــويــن وغـيــرهــا مــن الـعـمــات المشفرة
بسبب تقلبها الشديد.
وبينما كرر ماسك عدة مرات أن الشركة
لن تبيع عمالت البتكوين الخاصة بها ،لن
ً
يـكــون تغيير رأي ــه أم ــرا بعيد الـمـنــال ،وفق
مقال نشر في «فوربس».
كــان الــرئـيــس التنفيذي لشركة «تـســا»،
كـشــف فــي أبــريــل أن الـشــركــة بــاعــت  10في
المئة مــن مقتنياتها مــن بتكوين ،إلثبات
ً
سيولة العملة المشفرة ،مضيفا أنه احتفظ
باستثماره الشخصي فيها.
وأظـهــر تقرير أرب ــاح «تـســا» أن الشركة،
الـتــي اشـتــرت عملة بيتكوين ب ـ  1.5مليار
دوالر في وقت سابق من هذا العام ،حققت
ً
دخ ــا بقيمة  101مليون دوالر مــن عملية
البيع .وق ــال مــاســك على «تــويـتــر» إن تسال
في جوهرها كانت تحاول «إثـبــات سيولة
ب ـت ـك ــوي ــن ك ـب ــدي ــل ل ــاح ـت ـف ــاظ ب ــال ـن ـق ــد فــي
الميزانية العمومية».
(لندن ،سنغافورة  -رويترز)

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

ً
«هارفارد» تقدم برنامجا لتطوير القيادات
التنفيذية بالقطاع المالي والمصرفي

من خالل التدريب االفتراضي وبالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية
أع ـل ــن ال ـمــديــر ال ـع ــام لمعهد
الدراسات المصرفية د .يعقوب
ً
الرفاعي ،أن المعهد يعقد حاليا
ً
ً
برنامجا خاصا بالتعاون مع
كـلـيــة ه ــارف ــارد إلدارة األع ـمــال
لتطوير القيادات التنفيذية في
الـبـنــوك وال ـمــؤس ـســات المالية
ف ـ ـ ــي دول مـ ـجـ ـل ــس ا ل ـ ـت ـ ـعـ ــاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي وسـ ــط ال ـم ـت ـغ ـيــرات
ً
فــي عــالــم األع ـم ــال وتــزام ـنــا مع
تحديات أزمــة جائحة كورونا،
وبـمــا يتناسب مــع احتياجات
القطاعين الـمـصــرفــي والـمــالــي
للتعامل مــع ال ـظــروف الــراهـنــة
وتحقيق النجاح في ظلها.
وقال د .الرفاعي إن البرنامج
س ـي ـقــدم ب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـتــدريــب
االف ـ ـ ـتـ ـ ــراضـ ـ ــي ،وه ـ ـ ــو ج ـ ـ ــزء مــن
أسـ ــال ـ ـيـ ــب الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب ال ـم ـه ـن ــي
المبتكرة الجديدة ،عبر منصة
التدريب "زووم" الخاصة بكلية
هارفارد إلدارة األعمال من خالل
شبكة اإلنترنت.
وأض ــاف أن الـبــرنــامــج ُيـقــدم
ت ـ ـحـ ــت ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان "الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــاح فــي
األوقات العصيبة" ،ويتكون من
محوري "االستراتيجية المالية"
و"ال ـق ـي ــادة" ،إذ سـيـتــم التركيز
ع ـلــى الـ ـ ــدور ال ـح ــاس ــم لـلـقـيــادة

واإلدارة ف ــي ص ـيــاغــة وتـنـفـيــذ
اس ـتــرات ـي ـج ـيــات مــال ـيــة وفـنـيــة
وقـيــاديــة لمواجهة التحديات،
وم ــا يـتـطـلـبــه ال ـت ـحــول الــرقـمــي
في القطاع المالي من مهارات
وتـ ـقـ ـنـ ـي ــات إداريـ ـ ـ ـ ـ ــة وقـ ـي ــادي ــة
مـخـتـلـفــة ،ل ـمــواك ـبــة ال ـت ـطــورات
المتسارعة في هذا المجال.
وأوضح أنه سيتم استخدام
دراس ــات الـحــاالت العملية ذات
ال ـص ـل ــة بـ ـم ــوض ــوع ال ـب ــرن ــام ــج
وذات العالقة بالقطاع المصرفي
وال ـ ـمـ ــالـ ــي وق ـ ـطـ ــاعـ ــات أخـ ـ ــرى،
وهـ ـ ــي م ـم ــا ت ـش ـت ـهــر ب ـه ــا ه ــذه
الكلية ،بهدف تقديم مجموعة
متكاملة من التجارب العملية،
بما يساهم في تعزيز القدرات
الـتـحـلـيـلـيــة لـ ــدى ال ـم ـشــارك ـيــن،
وتزويدهم باألدوات واألساليب
ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي سـ ـ ـت ـ ــؤ ث ـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى األداء
واالبتكار والثقافة المؤسسية،
إضــافــة إلــى اسـتـخــدام عــدد من
األنشطة التفاعلية االفتراضية،
التي سوف يقوم بها المتدربون
ف ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــات عـ ـب ــر مـنـصــة
"هارفارد".
وذكر أن البرنامج يستهدف
ف ـئــة الـتـنـفـيــذيـيــن م ــن مـسـتــوى
مــديــر إدارة أو مــا يـعــادلــه على

األقـ ـ ـ ـ ــل ،وسـ ـيـ ـعـ ـق ــد عـ ـل ــى م ــدى
أسبوعين :األول من  23إلى 27
من مايو  ،2021والثاني من 6
إلى  10يونيو  ،2021وسيحصل
المشاركون في نهاية البرنامج
عـلــى ش ـهــادة حـضــور مــن كلية
هارفارد إلدارة األعمال.
وأشــار أن هــذا البرنامج هو
أحد برامج مبادرة كفاءة والتي
أطلقها بنك الكويت المركزي في
ُ
سبتمبر  ،2019التي تعقد بدعم
مــن ا لـبـنــوك الكويتية المحلية
وينظمها ويشرف على تنفيذها
معهد الدراسات المصرفية ،إذ
يهدف هذا البرنامج إلى تطوير
ال ـكــوادر والـقـيــادات التنفيذية،
الـعــامـلــة فــي قـطــاعــات مختلفة
ً
ع ـم ــوم ــا وفـ ــي ال ـق ـط ــاع ال ـمــالــي
ً
والمصرفي خصوصا.
وأشـ ــار الــرفــاعــي إل ــى أن ــه تم
تقديم هــذا البرنامج ألول مرة
ف ــي ال ـكــويــت ع ــام  ،2010وك ــان
ُي ـع ـق ــد ب ــال ـت ـن ــاوب ك ــل عـ ــام فــي
إحـ ــدى دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون،
إذ ُعقد البرنامج السابق لعام
 – 2020وهو الحادي عشر  -في
ً
سلطنة ُعمان الشقيقة ،مشيرا
إلى حرص "المركزي" والبنوك
الـكــويـتـيــة عـلــى االس ـت ـم ــرار في

ت ـقــديــم ه ــذا ال ـبــرنــامــج الـمـمـيــز
مـ ـ ـ ــع الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى ت ـ ـطـ ــويـ ــره
ب ـم ــا ي ـت ـن ــاس ــب مـ ــع ال ـت ـغ ـي ــرات
المتسارعة فــي مـجــال األعـمــال
ومـ ــع الـ ـظ ــروف ال ــراه ـن ــة ألزم ــة
كــوفـيــد ،19 -حـيــث سيعقد من
خالل التدريب االفتراضي.
وأش ـ ــاد ال ــرف ــاع ــي بــالـتـعــاون
الـمـثـمــر والـمـسـتـمــر ب ـيــن كلية
هارفارد إلدارة األعمال ومعهد
ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة فــي
ً
دولــة الكويت ،مبينا أن العمل
على التطوير مــن أداء الـكــوادر
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ُمـ ـسـ ـتـ ـم ــرُ ،
وي ـس ـخ ــر
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـهـ ــد ج ـ ـم ـ ـيـ ــع إم ـ ـكـ ــانـ ــاتـ ــه
لـلـعـمــل ع ـلــى تـلـبـيــة مـتـطـلـبــات
واحتياجات هذه الكوادر ،وبما
يتناسب مــع احتياجات سوق
الـعـمــل ،ويـحــرص المعهد على
ّ
يستمر التعاون بين البنوك
أن
والمؤسسات المالية الكويتية
والخليجية ،لتعظيم االستفادة
فـ ــي مـ ـج ــال الـ ـت ــدري ــب وتـ ـب ــادل
الخبرات.
وأع ــرب عــن الشكر والتقدير
لجميع الجهات المشاركة في
ً
هذا البرنامج ،متمنيا للجميع
ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـن ـج ــاح وال ـت ـق ــدم
واالزدهار.

«وفرة لالستثمار»
ترفع نسبة العمالة
الوطنية إلى %59

فراس الرشيد

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة وفـ ـ ــرة
ل ــاس ـت ـث ـم ــار ال ـ ــدول ـ ــي ،أن
نـس ـبــة ال ـع ـمــالــة الــوطـنـيــة
ف ــي ال ـشــركــة ارت ـف ـعــت إلــى
 59فــي المئة مــن إجمالي
العمالة لديها ،بما يؤكد
حرص الشركة الكبير على
دعم الخطط والسياسات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ــرامـ ـي ــة إل ــى
إع ــادة الـتــوازن فــي توزيع
ال ـق ــوى الـعــامـلــة الــوطـنـيــة
على قطاعات العمل غير
الحكومية.
ً
وت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـقـ ــا ع ـ ـلـ ــى هـ ــذا
اإلنجاز ،قال نائب رئيس
أول ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع ا ل ـ ـخـ ــد مـ ــات
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــان ـ ــدة ف ـ ـ ــي «وف ـ ـ ـ ــرة
لالستثمار» فراس الرشيد:
«يمثل تحقيق هذه النسبة
مـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
ً
ً
إنـ ـ ـج ـ ــازا م ـه ـم ــا ل ـل ـشــركــة،
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ح ـ ـ ــرص ـ ـ ــت ضـ ـم ــن
استراتيجية طويلة األمد
عـ ـل ــى ت ــوظـ ـي ــف وت ـط ــوي ــر
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواه ـ ـ ــب ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة،
واالسـتـثـمــار فــي مختلف
الـ ـمـ ـب ــادرات االج ـت ـمــاع ـيــة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـ ـحـ ـ ــث الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب
الـكــويـتــي عـلــى االنـضـمــام
إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ف ـ ـ ــي قـ ـط ــاع
االستثماري».

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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الحميضي :غرفة التجارة تواكب المتغيرات
في ظل الظروف الراهنة
مجلس أمناء مركز عبدالعزيز الصقر يستعرض برامج الربع األول

جانب من االجتماع

أكد مجلس أمناء مركز
عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية
أنه برغم جائحة كورونا
ّ
والقيود التي يشكلها على
األنشطة العامة ،فإن المركز
مستمر في تقديم برامجه عن
ُبعد ًعبر المنصات اإللكترونية،
تعزيزا لدوره في خدمة
القطاع الخاص ومنتسبيه.

عقد مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد
الـصـقــر للتنمية والـتـطــويــر الـتــابــع لغرفة
تجارة وصناعة الكويت اجتماعا أمس األول
بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت ،ناقش
ً
فيه عددا من المواضيع تضمنت استعراض
ما تم تنفيذه من برامج المركز خالل الربع
األول م ــن ع ــام  ،2021و ح ــا ل ــة المتبعثين
والمنح الدراسية لعام .2020
واستعرض المجلس متابعة المشاريع
المختلفة ا ل ـتــي ي ـقــوم ا ل ـمــر كــز بتنفيذها،
وال ـت ــي اشـتـمـلــت ع ـلــى ع ــدد م ــن األن ـش ـطــة،
مثل البرامج التدريبية القصيرة والبرامج
الـ ـم ــوجـ ـه ــة وبـ ـ ــرامـ ـ ــج ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ال ـم ـه ـنــي
المتخصصة واإلشراف على المنح الدراسية
التي ّ
تقدمها غرفة تجارة وصناعة الكويت
لطلبة الدراسات العليا من الكويتيين.
وقــد تمت مناقشة أساليب عمل المركز
ف ــي ظ ــل ال ـ ـظـ ــروف االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ال ــراه ـن ــة
بسبب تفشي وباء كورونا ،حيث تم تطبيق
أساليب بديلة ،مثل التواصل والتعليم عن
ُبـعــد لتقديم بــرامــج تتماشى مــع الـظــروف
الحالية.
يذكر أن المركز أطلق موقعه اإللكتروني

الجديد على الصفحة اإللكترونية للغرفة،
حـيــث يـمـكــن االطـ ــاع عـلــى أنـشـطــة الـمــركــز
ومتابعتها ،كما يمكن كذلك االطــاع على
اإلعالنات التي يطلقها المركز بخصوص
ب ــرامـ ـج ــه الـ ـ ـق ـ ــادم ـ ــة ،إذ ي ـ ـتـ ــاح ل ـل ــراغ ـب ـي ــن
باالشتراك التسجيل إلكترونيا.
وقــد أكــد مجلس أمناء المركز أنــه برغم
ّ
جــائ ـحــة ك ــورون ــا وال ـق ـي ــود ال ـت ــي يشكلها
على األنشطة العامة ،فــإن المركز مستمر
في تقديم برامجه عن ُبعد عبر المنصات
ً
اإللكترونية ،تعزيزا لدوره في خدمة القطاع
ال ـخــاص ومـنـتـسـبـيــه .وق ــد تـنــوعــت بــرامــج
ً
ا لـمــر كــز ،حيث يتم تقديم البعض محليا ،
بينما يتم تقديم برامج أخرى بالتعاون مع
مؤسسات وجامعات عالمية مرموقة عبر
منصات التعليم عن ُبعد.
كما استعرض المجلس حالة المبتعثين
للدراسات العليا الذين تقوم غرفة تجارة
ً
وصـ ـن ــاع ــة الـ ـك ــوي ــت ب ــاب ـت ـع ــاث ـه ــم س ـن ــوي ــا
ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى درجـ ـ ــة ال ـمــاج ـس ـت ـيــر فــي
تخصصات علمية ذات عالقة بحاجة سوق
العمل .وفي هذا الصدد ،فإن المجلس يقوم
بالمتابعة الحثيثة ومراقبة تطور األوضاع

ً
ً
الراهنة لوباء كورونا محليا وعالميا من
أجــل اتـخــاذ ال ـقــرار المناسب بـشــأن المنح
الدراسية وأوضاع الطلبة المبتعثين ،حيث
سبق للمركز تعليق المنح الدراسية لعام
 2021بسبب جائحة كورونا.
وبهذا الصدد ،أشار رئيس مجلس أمناء
المركز ،عبدالله الحميضي ،إلى أن الغرفة
تــواكــب الـمـتـغـيــرات الـتــي تشهدها الــدولــة
والعالم في ظل الظروف الراهنة ،وتتطلع
إلى أن تكون للبرامج التي ّ
يقدمها المركز
م ـســاه ـمــة م ـب ــاش ــرة ف ــي ت ـعــزيــز ال ـم ـه ــارات
األكــاديـمـيــة والمهنية للعاملين بــالــدولــة،
س ــواء ال ـق ـطــاع ال ـخــاص أو الـحـكــومــي ،من
خــال اكتسابهم للمعرفة المتقدمة التي
ّ
تقدم في برامج التدريب وبرامج الدراسات
العليا ،وبما يسهم في تحسين بيئة األعمال
ً
وتعزيز االقتصاد الوطني ،خصوصا في
هــذه ال ـظــروف االستثنائية الـتــي تـمـ ّـر بها
الدولة والعالم بسبب تفشي وباء كورونا،
ّ
حيث يتمكن المركز من أداء مهامه بطريق
مبتكرة تتماشى مع الظروف الطارئة.

صندوق «كامكو االستثماري» يحصل
على جوائز من «ريفينيتيف ليبر» 2021
أعـ ـلـ ـن ــت "ك ــامـ ـك ــو إن ـف ـس ــت"
حـ ـ ـص ـ ــول ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق "ك ــامـ ـك ــو
االستثماري" على جوائز من
ريفينيتيف ليبر لعام ،2021
ً
تقديرا ألدائه المميز والمعدل،
ً
وفقا للمخاطر مقارنة بأقرانه
من الصناديق.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــدت أس ـ ـ ـ ــس م ـن ــح
ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ـ ــز ل ـ ـ ـل ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــاديـ ـ ــق
ع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة لـ ـ ـي ـ ــب
ً
ر ،والـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـك ــس ت ـق ـي ـي ـمــا
ً
ً
ً
مـسـتـقــا ومــوضــوع ـيــا بـحـتــا
ألداء الصناديق.
وت ــم إعـ ــان ج ــوائ ــز أس ــواق
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط وشـ ـ ـم ـ ــال
إفــريـقـيــا ف ــي  18مــايــو ،2021
والـ ـ ـت ـ ــي م ـن ـح ــت ل ـل ـص ـن ــادي ــق
اال س ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار يـ ــة ذات األداء
ال ـم ـت ـم ـيــز ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى عـمـلـيــة
ت ـق ـي ـي ــم دق ـ ـي ـ ـقـ ــة .وقـ ـ ــد حـصــل
صندوق "كامكو" على جائزتي
"أف ـ ـضـ ــل ص ـ ـنـ ــدوق أسـ ـه ــم فــي
الكويت لفترة خمس سنوات"،
و"أف ـض ــل ص ـن ــدوق أس ـهــم في
الكويت لفترة عشر سنوات".
ً
وتعليقا على هذه الجوائز،
صرح صالح الوهيب ،رئيس
ت ـن ـف ـي ــذي أول السـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
األس ـه ــم وال ــدخ ــل ال ـثــابــت في
كامكو إنفست" ،نحن فخورون
بـ ـه ــذا ال ـت ـق ــدي ــر الـ ـ ــذي يـسـلــط
ال ـضــوء عـلــى األداء المستمر
ً
بناء على فلسفتنا
للصندوق
االستثمارية الدؤوبة وأسلوب
نـ ـش ــط إلدارة األم ـ ـ ـ ـ ــوال .وق ــد
تــم تحقيق ه ــذه الـنـتــائــج من
خالل وضع مصالح عمالئنا
ف ــي صـلــب أعـمــالـنــا ف ــي إدارة
األصـ ـ ــول وال ـس ـع ــي الـمـسـتـمــر
ل ـت ـقــديــم م ـن ـت ـجــات وخ ــدم ــات
مبتكرة وعالية الجودة".
وأض ــاف "تـفــوق الصندوق

ع ـلــى أداء م ــؤش ــرات الـقـيــاس
خـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرات ال ـ ـمـ ــذكـ ــورة،
ح ـيــث ح ـقــق ص ـن ــدوق كــامـكــو
االس ـت ـث ـمــاري  57.1فــي المئة
لـفـتــرة الـخـمــس س ـنــوات (أداء
مؤشر القياس  42.6في المئة)،
و 31.5في المئة لفترة العشر
سـنــوات (أداء مــؤشــر القياس
 12.4ف ــي ال ـم ـئــة) ك ـمــا ف ــي 31
ديسمبر ."2020
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال روب ـ ـ ـ ـ ـ ــرت
جينكينز ،رئيس قسم البحوث
في ليبر ريفينيتيف" ،كرمت
جوائز ريفينيتيف ليبر لهذا
العام الصناديق ذات الحلول
ال ــراس ـخ ــة ل ـمــديــري اسـتـثـمــار
وش ــرك ــات إدارة أص ـ ــول ذات
خ ـ ـبـ ــرة واح ـ ـتـ ــراف ـ ـيـ ــة ع ــالـ ـي ــة،
وال ـ ـتـ ــي ن ـج ـح ــت فـ ــي اج ـت ـي ــاز
هذه الفترة التي شهدت فيها
أسواق األسهم أكبر التراجعات
واالرتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــات ،مـ ـ ـم ـ ــا م ـك ــن
المستثمرين من الحفاظ على
مستوى من الثقة في االقتصاد
وسط خلفية من عدم اليقين".
وأضــاف "خــال العام الذي
ت ـح ـم ــل آث ـ ـ ــار أزم ـ ـ ــة إن ـســان ـيــة
عالمية غير مسبوقة ،عكست
خـ ـ ــالـ ـ ــه األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــالـ ـي ــة
م ـش ــاع ــر ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن بـيــن
الصدمة والتفاؤل ،كان إيمان
ً
المستثمرين مرتفعا بوجود
ثرواتهم تحت إشــراف وإدارة
مــديــري صـنــاديــق محترفين.
تـهـنــئ ريفينيتيف ا لـفــا ئــز يــن
ب ـ ـجـ ــوائـ ــز ل ـي ـب ــر ل ـل ـص ـن ــادي ــق
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ل ـ ـعـ ــام ،2021
وتـ ـتـ ـمـ ـن ــى لـ ـك ــامـ ـك ــو إن ـف ـس ــت
المزيد من النجاحات".
وختم الوهيب بتهنئة فريق
إدارة األص ـ ـ ــول ال ـت ــي أث ـم ــرت
ج ـه ــوده وع ـم ـلــه الـ ـ ــدؤوب في

صالح الوهيب

النتائج اإليجابية لصندوق
كــامـكــو االس ـت ـث ـمــاري ،وال ــذي
ف ـ ــاق أداؤه ـ ـ ـ ــا اداء م ــؤش ــرات
القياس.
الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــر أن
ري ـف ـي ـن ـي ـت ـيــف ت ـع ــد مـ ــن أك ـبــر
مـ ـ ـ ـ ــزودي ب ـ ـيـ ــانـ ــات األس ـ ـ ـ ــواق
المالية والبنية التحتية في
العالم ،وتخدم أكثر من 40.000
مؤسسة منتشرة فــي حوالي
 190دول ـ ــة .وت ــوف ــر الـبـيــانــات
والبحوث ،ومنصات التداول،
ومنصات البيانات والتقنيات
المفتوحة التي تربط مجتمع
األسـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة ال ـعــال ـم ـيــة
ا ل ـم ــزد ه ــرة لتسهيل عمليات
ال ـت ــداول واالس ـت ـث ـمــار وإدارة
ال ـ ـثـ ــروات وااللـ ـ ـت ـ ــزام الــرقــابــي
وإدارة بـ ـ ـي ـ ــا ن ـ ــات األ سـ ـ ـ ـ ــواق
والمخاطر ومكافحة الجرائم
المالية.

الحسينان :ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار العقار الصناعي

على الرغم من تداعيات جائحة كورونا وآثارها السلبية
أفاد الباحث المتخصص بالشأن العقاري عبدالرحمن
الـحـسـيـنــان ،ب ــأن األراض ـ ــي الصناعية فــي مـنــاطــق الــري
والشويخ والفحيحيل الصناعية ،تشهد طفرة سعرية غير
مسبوقة بعد أن كانت أسعارها "خاملة".
وقــال الحسينان ،في تحليله لظاهرة ارتفاع األراضــي
الصناعية ،إن تلك االرتفاعات تأتي على الرغم من تداعيات
أزمة فيروس كورونا ،إذ واصلت أسعار األراضي االرتفاع
ً
بنسب نمو تقترب مما يشهده العقار السكني ،وتحديدا
في شــوارع التمر والزينة و"كندا دراي" ومنطقة الشويخ
الصناعية بشكل عام.
وأضــاف أن من بين عوامل اإلقبال على الشراء ارتفاع
ً
العائد على رأس المال المستثمر ،مبينا أن وجود مجمع
"األفنيوز" في منطقة الــري دفع الكثيرين لالستثمار في
أراضي تلك المنطقة بشكل كبير في الفترة األخيرة وهو
ما دفع األسعار لالرتفاع وبشكل كبير.
من جهته ،قــال رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر

العقاري عبدالرحمن الحمود ،إن ارتفاعات أسعار األراضي
الصناعية يعود بشكل أساسي إلى المضاربة على تلك
األراضي ،التي يقودها مجموعة من المستثمرين لم يلتزموا
باستخدام األراضـ ــي الـتــي حصلوا عليها فــي األغ ــراض
المخصصة لها من الدولة.
ً
وتوقع الحمود عدم استمرار تلك االرتفاعات ،داعيا
إلــى ض ــرورة مراقبة استخدام األراض ــي الصناعية من
الجهات المعنية والتأكد من استخدامها في الغرض
المخصص لها.
وأشــار الحمود إلى أنه على الرغم من أهمية القطاع
العقاري ألنه المصدر الرئيسي الثاني للدخل بعد النفط،
ً
فإنه األقل تنظيما بين القطاعات االقتصادية.
ّ
مــن ناحيته ،أرج ــع المقيم وال ـمــدرب الـعـقــاري أحمد
األحمد انتعاش العقار الصناعي في منطقتي الشويخ
الصناعية والري بشكل رئيسي إلى الطفرة الكبيرة التي
شهدتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،والتي حصلت

على تمويل من الصندوق الوطني للمشاريع وتوسعت
في العديد من األنشطة ودخلت في الكثير من القطاعات.
وقال األحمد ،إن توجه الحكومة لتشجيع الشباب نحو
تأسيس مشاريع صناعية في الشويخ الصناعية والــري
وأسواق القرين والفحيحيل الحرفية والعارضية الصناعية
دفعت الكثير من المبادرين ومنهم مشاهير السوشيال ميديا
إلى تأسيس مشاريع لهم في تلك القسائم بتلك المناطق
بسبب الـعــدد القليل للقسائم ونـســب البناء والــرغـبــة في
األنشطة المقامة بها مع انخفاض قيمة اإليجارات مقارنة
بأماكن أخرى في الكويت.
وأضــاف أن شــرارة انتعاش القطاع الصناعي بمنطقة
الــري بسبب "األفـيـنــوز" ،إذ بــدأت الكثير من المشاريع في
الظهور على وقع وجود المجمع هناك ،وسعي العديد من
الشباب للوجود في تلك المنطقة ،وفيما يتعلق بالعائد على
االستثمار بالعقار الصناعي ،قال األحمد ،إن العائد يصل إلى
ً
ً
 9في المئة سنويا تقريبا.
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«المصارف»« :العمالت االفتراضية» و«الفوركس»
استثمارات عالية المخاطر

في إطار فعاليات حملة «لنكن على دراية»

من االستثمارات
العالية المخاطر
التي ال تخضع
لجهة رقابية
تنظم عملها

فـ ــي إط ـ ـ ــار ف ـع ــال ـي ــات حـمـلــة
«ل ـ ـن ـ ـكـ ــن ع ـ ـلـ ــى درايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة» ،الـ ـت ــي
أطلقها بنك الكويت المركزي،
بــالـتـعــاون مــع اتـحــاد مصارف
ال ـك ــوي ــت وال ـب ـن ــوك ال ـكــوي ـت ـيــة،
لـتـعــزيــز ال ـث ـقــافــة ال ـمــال ـيــة لــدى
م ـخ ـت ـل ــف شـ ــرائـ ــح ال ـم ـج ـت ـمــع،
وتوعية عمالء البنوك بأفضل
الوسائل لحماية حقوقهم ،شدد
األمـيــن الـعــام التـحــاد مصارف
الكويت د .حمد الحساوي على
أه ـم ـي ــة االدخـ ـ ـ ــار واالس ـت ـث ـم ــار
اآلم ــن لتنمية ال ـمــوارد المالية
ألفـ ـ ـ ــراد ال ـم ـج ـت ـم ــع ،م ـب ـي ـنــا أن
البنوك الكويتية توفر العديد
م ـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات وال ـم ـن ـت ـج ــات
المختلفة لعمالئها لتساعدهم
على االسـتـثـمــار اآلم ــن وزي ــادة
عوائدهم ،والتي تتمثل في:
• ال ـ ـ ــودائ ـ ـ ــع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
المختلفة
• الصناديق االستثمارية

• ح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــات ا لـ ـ ـت ـ ــو فـ ـ ـي ـ ــر
االستثمارية
• خطط االستثمار قصيرة
وطويلة األجل
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاوي أن
االس ـت ـث ـم ــارات ت ـت ـنــوع بحسب
درج ــة الـمـخــاطــر الـتــي تنطوي
عليها ،ومــن بين االستثمارات
عــال ـيــة ال ـم ـخــاطــر ت ـلــك ال ـت ــي ال
ت ـخ ـضــع ل ـج ـهــة رق ــاب ـي ــة تـنـظــم
عملها وت ـضــع الـقــوانـيــن التي
ت ـض ـمــن لـلـمـسـتـثـمــر ال ـح ـمــايــة،
مـ ـث ــل الـ ـعـ ـم ــات االفـ ـت ــراضـ ـي ــة،
ح ـي ــث ال ت ـخ ـضــع ل ــرق ــاب ــة بـنــك
ا لـ ـ ـك ـ ــو ي ـ ــت ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر ك ـ ـ ــزي ،أو أي
مؤسسة ،سواء على المستوى
الــوطـنــي أو الـعــالـمــي ،وتعتبر
ال ـع ـمــات االف ـت ــراض ـي ــة وسـيـلــة
ل ـل ـت ـبــادل م ـقــابــل ال ـخ ــدم ــات أو
الـسـلــع ،وتـتـصــف بالالمركزية
وب ـص ـعــوبــة ال ـت ـح ـكــم ومــراق ـبــة
عملياتها.

حمد الحساوي

وأشار إلى أن المضاربة فيما
يعرف بالفوركس « »Forexهي
أي ـض ــا م ــن ب ـيــن االس ـت ـث ـم ــارات
ع ــال ـي ــة ال ـم ـخ ــاط ــر ،ومـصـطـلــح
فــوركــس هــو صيغة مختصرة
مـ ــن « ،»Foreign Exchange
وبــالـتــالــي هــي عملية تـجــاريــة

« »KIBيعزز دعمه لكل المبادرات
المساهمة في تفعيل دوره التوعوي
أك ـ ــد ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي
« »KIBأن مشاركته في الحملة
ال ـتــوعــويــة الـمـصــرفـيــة «لـنـكــن
ع ـل ــى دراي ـ ـ ـ ــة» ،الـ ـت ــي يـنـظـمـهــا
ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــزي عـلــى
م ــدار عــام  2021ب ــإدارة اتحاد
مـ ـص ــارف ال ـك ــوي ــت وم ـشــاركــة
جميع البنوك الكويتية ،تأتي
ض ـم ــن رغ ـب ـت ــه فـ ــي ال ـت ــواص ــل
مـ ــع ال ـج ـم ـه ــور ع ـب ــر مـخـتـلــف
الوسائل من أجل تعزيز أهداف
بــرنــام ـجــه ال ـم ـج ـت ـم ـعــي ،ال ــذي
يركز على نشر الثقافة المالية
بين مختلف شرائح المجتمع
وت ــوع ـي ـت ـه ــم ب ــأه ــم ال ـخ ــدم ــات
ال ـم ـصــرف ـيــة وأفـ ـض ــل ال ـح ـلــول
لالستثمار والتوفير.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ،ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
صحافي أمس ،إن هذه الحملة
تهدف إلى تسليط الضوء على
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـم ــوض ــوع ــات
المهمة والتوعوية التي يمكن
ل ـل ـج ـم ـه ــور م ـت ــاب ـع ـت ـه ــا ع ـبــر
وســائــل الـتــواصــل االجتماعي
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـب ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي
واتـ ـح ــاد ال ـم ـص ــارف وال ـب ـنــوك
المحلية المشاركة أو المنصة
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ال ـم ـخ ـص ـص ــة
للحملة.
وأوضــح أن هذه المواضيع
تشمل التعريف بــدور البنوك
كوسيط مالي ،وأهمية االدخار
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات،

الـتــي تقدمها الـبـنــوك فــي هذا
الـ ـمـ ـج ــال ،وال ـت ــوع ـي ــة بـحـقــوق
ال ـع ـم ـيــل ع ـنــد ال ـح ـص ــول على
الـ ـتـ ـم ــوي ــل ال ـش ـخ ـص ــي س ـ ــواء
االسـ ـتـ ـه ــاك ــي أو اإلسـ ـك ــان ــي،
وخــدمــات ذوي اإلعــاقــة ،كذلك
آلـيــة تقديم الـشـكــاوى ،إضافة
إل ـ ـ ــى الـ ـبـ ـط ــاق ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة
ال ـم ـت ـن ــوع ــة ،وأهـ ـ ــم ال ـخ ـط ــوات
ال ـ ـ ــواج ـ ـ ــب ات ـ ـبـ ــاع ـ ـهـ ــا ل ـت ـج ـنــب
الـتـعــرض لعمليات االحـتـيــال،
والـتــوعـيــة بـمـخــاطــر «تكييش
القروض» واالستثمارات عالية
المخاطر وغيرها الكثير.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ــوح ــدة االتـ ـص ــال الـمــؤسـســي
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ن ـ ـ ـ ـ ــواف نـ ــاج ـ ـيـ ــا:
ً
«نـحــن فــي  KIBنـحــرص دائـمــا
عـلــى الـمـشــاركــة فــي الـحـمــات
والـمـبــادرات المجتمعية التي
ت ـســاعــدنــا ع ـلــى ال ـت ــواص ــل مع
العمالء وعــامــة الجمهور بما
ي ـع ــزز م ــن أهـ ـ ــداف بــرنــامـجـنــا
للمسؤولية االجتماعية الذي
يــركــز عـلــى الـتــأثـيــر اإليـجــابــي
ع ـل ــى األفـ ـ ـ ــراد م ــن خ ـ ــال نـشــر
الـ ـثـ ـق ــاف ــة ال ـم ـص ــرف ـي ــة وم ـح ــو
ً
األ مـيــة المالية بينهم ،إيمانا
مـ ـ ـن ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــرورة دعـ ـ ـ ـ ــم م ـث ــل
ه ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات الـ ـت ــي ت ـعــزز
اسـتــراتـيـجـيـتـنــا ال ــرام ـي ــة إلــى
ت ــوع ـي ــة ال ـج ـم ـه ــور بـمـخـتـلــف
الخدمات والحلول المصرفية،

نواف ناجيا

التي يمكنهم االستفادة منها
في تلبية احتياجاتهم المالية،
إ ل ــى جــا نــب تعريفهم بحماية
أصولهم وحقوقهم المالية».
وأوض ـ ـ ــح ن ــاج ـي ــا ،أن»»KIB
ي ـ ــرك ـ ــز مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال مـ ـش ــاركـ ـت ــه
ف ــي ه ــذه الـحـمـلــة ع ـلــى تـقــديــم
الـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــات والـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــح
للعمالء عبر مختلف الوسائل
اإلعالمية ومنصات التواصل
االجـتـمــاعــي الـخــاصــة بالبنك،
ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــات ،الـ ـت ــي
نـشــر هــا كـيــف للعمالء حماية
بـ ـي ــان ــاتـ ـه ــم الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة مــن
الجرائم اإللكترونية وعمليات
الغش واالحتيال اإللكترونية،
إل ــى جــانــب تـعــريـفـهــم ببعض
المنتجات التي يقدمها البنك

«بيتك» يشارك في معرضين
افتراضيين للفرص الوظيفية
تنظمهما «الشرق األوسط األميركية» و«األسترالية»
ي ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك ب ـ ـ ـيـ ـ ــت ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل
الكويتي (بيتـك) ،في معرضين
افتراضيين للفرص الوظيفية
ب ـت ـن ـظ ـيــم مـ ــن ج ــام ـع ــة ال ـش ــرق
األوس ـ ـ ــط األم ـي ــرك ـي ــة ،وال ـك ـل ـيــة
األسـتــرالـيــة فــي الـكــويــت ،وذلــك
عبر منصة رقمية متخصصة
يمكن الوصول اليها من خالل
ال ــدخ ــول لـلـمــوقــع اإلل ـك ـتــرونــي
للجامعتين أو عبر حساباتهم
على «إنستغرام».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوارد
البشرية للمجموعة في «بيتك»،
زي ـ ــاد ال ـع ـم ــر ،الـ ــى أن م ـشــاركــة
«ب ـي ـتــك» ت ــأت ــي تــأك ـيــدا لـجـهــود
البنك في دعم جهود استقطاب
وتأهيل المواهب الوطنية ضمن
إطار التأكيد على األولوية التي
يضعها لتعزيز دوره بالتعاون
مع الجهات المعنية في خدمة
جهود توطين العمالة وتشجيع
الشباب على االلتحاق بالعمل
في القطاع الخاص ،مع التميز
ف ــي ج ـه ــود ت ـط ــوي ــر ال ـم ـه ــارات
وصقل الخبرات وفق المعايير
والمقاييس العالمية.
و لـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــت ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن ف ـ ــر يـ ـ ـق ـ ــا
متخصصا من الموارد البشرية
ف ــي «ب ـي ـت ــك» ي ــوج ــد ف ــي ال ـل ـقــاء
االفتراضي خالل فترة المعرض
إلجـ ـ ـ ــراء مـ ـق ــاب ــات ال ـت ــوظ ـي ــف،
وكذلك لإلجابة عن استفسارات
وتساؤالت الباحثين عن فرص
وظيفية في «بيتك» وتوعيتهم
وتعريفهم بالفرص الوظيفية
الـمـتــاحــة ،وتـعــريـفـهــم بطبيعة
ال ـع ـمــل ف ــي ق ـط ــاع ــات وإدارات
«بيتك» وطبيعة العمل بالقطاع
الخاص.
وأوضـ ـ ــح ال ـع ـمــر أن «ب ـي ـتــك»
ي ـع ـت ـبــر الـ ــرائـ ــد ف ــي اس ـت ـق ـطــاب
ال ـط ــاق ــات ال ـب ـشــريــة وتــدريـبـهــا

ونسب التكويت ،حيث تراوحت
نسبة استقطاب الكويتيين من
التعيينات الجديدة للسنوات
األ خـ ـي ــرة ب ـيــن  97و 99بالمئة
معظمهم من حديثي التخرج.

الرقمنة

زياد العمر

وصقل مهاراتها وخلق كــوادر
مصرفية متميزة ،حيث حصد
«بـيـتــك» ع ــدة جــوائــز فــي مجال
إحالل وتوطين الوظائف ،منها
ج ــائ ــزة «أع ـل ــى تـعـيـيــن مــواهــب
كــويـتـيــة عـلــى مـسـتــوى القطاع
الخاص» من قبل الهيئة العامة
للقوى الـعــامـلــة ،مــؤكــدا حرص
«ب ـي ـتــك» عـلــى مـنــح الكويتيين
الفرصة لتكوين قدرات وخبرات
مـتـمـيــزة بمختلف الـقـطــاعــات،
إذ يـ ـشـ ـم ــل «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» مـ ـج ــاالت
مـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــددة لـ ـلـ ـعـ ـم ــل ك ــالـ ـقـ ـط ــاع
المصرفي والتجاري والعقاري
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري وتـكـنــولــوجـيــا
المعلومات وغيرها.
وقال إن «بيتك» يحتل المركز
األول ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـب ـن ــوك
الكويتية وكل مؤسسات القطاع
ال ـخ ــاص ف ــي تــوط ـيــن الـعـمــالــة،
حيث إن لديه أكبر عدد موظفين
ك ــوي ـت ـي ـي ــن ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي يــؤكــد
نجاح استراتيجية بناء الكوادر
والكفاءات الوطنية واستقطاب
وت ـط ــوي ــر الـ ـم ــواه ــب الــوط ـن ـيــة
ومــواص ـلــة تـحـقـيــق ال ـت ـقــدم في
م ـ ــؤش ـ ــرات ال ـع ـم ــال ــة الــوط ـن ـيــة

ول ـفــت ال ــى أن «ب ـي ـتــك» اتـ ّخــذ
خ ـط ــوات اسـتـبــاقـيــة ف ــي تـبــنــي
الــرقـمـنــة فــي إجـ ــراء الـمـقــابــات
الشخصية وإجــراء االختبارات
والتقييم والتعيين والتدريب،
وكذلك تحديد مستوى المرشح
للوظيفة مــن الناحية العلمية
وال ـ ـم ـ ـهـ ــاريـ ــة م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،وم ــن
الـنــاحـيــة الـشـخـصـيــة م ــن جهة
أخرى ،وبالتالي إمكانية إعداد
تحليالت و تـقــار يــر للمساعدة
على قياس كفاءة المتقدم.

«فرصة» للمتفوقين الكويتيين
وذكـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـع ـ ـمـ ــر أن «بـ ـيـ ـت ــك»
انفرد بإطالق برنامج «فرصة»
لـ ـلـ ـمـ ـتـ ـف ــوقـ ـي ــن ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن،
مشيدا بابتعاث مجموعة من
الموظفين الى «سيليكون فالي»
في الواليات المتحدة األميركية
ضـمــن بــرنــامــج «ف ــرص ــة» ،الــذي
ي ـه ــدف ل ـت ـعــزيــز ف ـك ــرة الـعـقـلـيــة
الرقمية المبتكرة لديهم لتنمية
إب ــداع ــات ـه ــم ف ــي الـتـخـصـصــات
المتعلقة بالرقمنة وتكنولوجيا
ال ـم ـع ـل ــوم ــات وال ـ ـت ـ ـطـ ــورات فــي
مـ ـج ــال ا لـ ـ ـ ـ  Fintechوا لـ ــذ كـ ــاء
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي وال ـب ـلــوك ـت ـش ـيــن
واألمن السيبراني.

لهم مثل البطاقات االئتمانية
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـلـ ـب ــي احـ ـتـ ـي ــاج ــاتـ ـه ــم
المالية بطريقة عملية وآمنة
دون ال ـحــاجــة لـحـمــل الـمـبــالــغ
الكبيرة ،كذلك خدمات التمويل
الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــة م ـ ـ ــع الـ ـش ــريـ ـع ــة
اإلس ــامـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـســاعــدهــم
على تحقيق أهــدافـهــم وشــراء
ما يرغبون به بسهولة بفضل
ميزة السداد الشهري المرن.
وأشاد باألثر اإليجابي لهذه
الـحـمـلــة عـلــى أفـ ــراد المجتمع
باعتبارها حملة وطنية شاملة
تسعى إلى تسليط الضوء على
الكثير من القضايا والمسائل
المالية وتعزيز مستوى الثقافة
والتوعية المصرفية بين أكبر
عدد ممكن من أفراد المجتمع.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا أثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــى ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ع ـل ــى
الـ ـمـ ـش ــارك ــة الـ ـفـ ـع ــال ــة م ـ ــن كــل
ا لـبـنــوك المحلية مـمــا يعكس
مدى حرص القطاع المصرفي
الكويتي على مصلحة العمالء
من خــال توعيتهم بحقوقهم
وكـ ـيـ ـفـ ـي ــة ح ـ ـمـ ــايـ ــة أص ــولـ ـه ــم
المصرفية ،وينعكس بالتالي
ع ـ ـلـ ــى زي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ث ـ ـقـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء
بـ ــال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
وزيــادة االستقرار االقتصادي
في البالد.

لتبادل العمالت األجنبية ،تتم
عبر تطبيقات إلكترونية تعمل
ض ـم ــن س ـ ــوق ع ــال ـم ــي ل ـت ـب ــادل
العمالت.
وأك ــد أن مخاطر االستثمار
فـ ــي «الـ ـ ـف ـ ــورك ـ ــس» ت ــأت ــي ل ـعــدة
أسـ ـ ـب ـ ــاب ب ـي ـن ـه ــا ع ـ ـ ــدم م ـع ــرف ــة
األشـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ال ـ ــراغ ـ ـب ـ ـي ـ ــن ف ــي
االستثمار بـ«الفوركس» لطبيعة
الـ ـمـ ـع ــام ــات الـ ـت ــي تـ ـج ــري فــي
هذا السوق ،والعوامل المؤثرة
ف ــي ت ـحــركــات أس ـع ــار الـعـمــات
العالمية ،واسـتـغــال كثير من
شركات الوساطة عبر اإلنترنت
لذلك ،إضافة إلــى اعتماد كثير
من المضاربين على التكهنات،
بشكل يــؤدي إلــى ارتفاع درجة
ال ـم ـخ ــاط ــر ،ف ـضــا ع ــن انـتـشــار
ك ـث ـيــر م ــن ال ـش ــرك ــات الــوهـمـيــة
وعـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــال ع ـب ــر
اإلعــانــات على اإلنـتــرنــت التي
تروج ألرباح سريعة وعالية.

«المركزي» يصدر مسكوكة تذكارية احتفاء
بالذكرى الـ  ٤٠لتأسيس مجلس التعاون
يـ ـ ــوافـ ـ ــق ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ال ـ ــذك ـ ــرى
األرب ـع ـيــن لـتــأسـيــس مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ل ـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـيــج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،اس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة
ل ـف ـك ــرة بـ ـ ــادر ب ـه ــا أم ـيــر
الكويت الراحل صاحب
ال ـس ـم ــو ال ـش ـي ــخ جــابــر
األحمد ،طيب الله ثراه،
بهدف تحقيق التنسيق
وال ـت ـعــاون والـتـكــامــل بين
الدول األعضاء في المجلس،
وسعيا لتوثيق الــدور اإليجابي
الذي يقوم به المجلس ،ولجهوده في تحقيق
االسـتـقــرار والتنمية بالمنطقة رغــم الـظــروف
الجيوسياسية المعقدة طوال العقود الماضية،
وتـخـلـيــدا ل ــدور ال ـقــادة المؤسسين ورؤيـتـهــم
ال ـت ــي أس ـس ــت ل ـن ـجــاح ال ـم ـج ـلــس ،أص ـ ــدر بنك
الـكــويــت الـمــركــزي مسكوكة تــذكــاريــة احتفاء
بهذه المناسبة.
وي ـح ـمــل تـصـمـيــم ال ـم ـس ـكــوكــة ع ـلــى وجـهــه
األمامي الصورة التاريخية التي التقطت لقادة
دول المجلس الست عند تأسيسه عام ،1981
يعلوها الــرقــم ال ــدال على عــدد الـسـنــوات منذ
التأسيس محاطا بعنوان المسكوكة باللغة
الـعــربـيــة وسـنـتــي الـتــأسـيــس واإلص ـ ـ ــدار ،كما
حمل التصميم عبارة «خليجنا واحد وشعبنا
واحد» ،بينما حمل الوجه اآلخر شعار المجلس

الذي يتألف من شكل سداسي يحيط بخريطة
لدول المجلس ،تعلوه عبارة «بسم الله الرحمن
الرحيم» وفي أسفله اسم المجلس ،إضافة إلى
عنوان المسكوكة باللغة اإلنجليزية ،كما يحمل
الشعار الرسمي لبنك الكويت المركزي والقيمة
الرمزية للمسكوكة.
الجدير بالذكر اإلش ــارة إلــى أن المسكوكة
مصنوعة من الفضة الخالصة المطلية بالذهب
وف ــق ال ـمــواص ـفــات الـقـيــاسـيــة الـعــالـمـيــة بقطر
( 38.61م ـلــم) وبـ ــوزن ( 28.28غ ــرام ــا) ،ويمكن
للراغبين في اقتناء المسكوكة مراجعة القاعة
المصرفية في بنك الكويت المركزي ،عبر حجز
موعد عن طريق منصة «متى» ،اعتبارا من 25
مايو .2021

 ...و«األهلي» يسلط الضوء
على خدماته المقدمة لذوي االحتياجات
أكــد البنك األهلي الكويتي األهمية الكبيرة للحملة التوعوية
المصرفية المستمرة «لنكن على دراية» ،التي أطلقها بنك الكويت
الـمــركــزي ،بالتعاون مــع اتـحــاد مـصــارف الكويت بهدف التوعية
بــأفـضــل الـسـبــل لــاسـتـفــادة مــن ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة والـمــالـيــة،
وبموجبها أصدر «المركزي» عدة تعليمات بشأن الخدمات ،التي
يتعين على البنوك تقديمها لتلبية متطلبات العمالء مــن ذوي
االحتياجات الخاصة.
وتنص التعليمات على ضــرورة توفير فرع متخصص في كل
ً
محافظة في الكويت يتضمن مرافق وتجهيزات مصممة خصوصا
لتلبية متطلبات العمالء من ذوي االحتياجات الخاصة.
ويجب أن يتوافر في الفرع جهاز صــراف آلي واحــد على األقل
يمكن تلك الشريحة من العمالء من سهولة الوصول باستخدام
المقعد المتحرك ،إضــافــة إلــى توفير غــرفــة زجاجية خــاصــة لهم
مزودة بسماعات.
ً
ويجب أيضا توفير مواقف سيارات خاصة في كل فرع من فروع
البنك مجهزة بممرات منحدرة تتيح استخدام المعقد المتحرك
للوصول إلى الفرع بسهولة وتوفير مصاعد ،حيثما يتطلب األمر،
إلتاحة إمكانية الدخول والخروج من الفرع ،إضافة إلى توفير عدد
من المقاعد المتحركة في كل فرع.
وينبغي أن يكون بمقدور كل واحــد من عمالء البنك الحصول
على جميع المعلومات التي يحتاجها ،ولهذا يجب أن يتوفر في
كل فــرع موظف متخصص يتقن لغة اإلش ــارة ولديه الـقــدرة على
طباعة المستندات بــاسـتـخــدام لغة «ب ــراي ــل» ،ويـجــب أن تحتوي
ً
المواقع اإللكترونية للبنوك أيضا على خدمات التوجيه الصوتي.
ف ــي س ـيــاق م ـت ـصــل ،أك ــد ع ـلــي بــوح ـمــد مــديــر وحـ ــدة ال ـش ـكــاوى
وحماية العمالء ،التزام البنك بتلبية متطلبات العمالء من ذوي
ً
االحتياجات الخاصة ،قائال« :تكتسب مبادرة «لنكن على درايــة»
ً
أهمية خاصة وتأتي في الوقت المناسب نظرا إلى دورها في نشر
الــوعــي حــول الـخــدمــات المصرفية ،إضــافــة إلــى تحديد التزامات
العمالء والمؤسسات المالية من مختلف الجوانب.
ً
وأضاف بوحمد أن الحملة ،التي تم إطالقها أخيرا ،تهدف إلى
ضمان الحقوق واالستخدام المتكافئ للخدمات المصرفية بالنسبة
للعمالء من ذوي االحتياجات الخاصة ،ويأتي طرحها في الوقت
ً
ً
المناسب تماما نظرا ألهميتها القصوى.

 ...و«بوبيان» في المعرض
الوظيفي االفتراضي لـ «»AUM
ي ـ ـش ـ ــارك بـ ـن ــك بـ ــوب ـ ـيـ ــان فــي
المعرض الوظيفي الذي نظمته
ً
اف ـتــراض ـيــا الـجــامـعــة األمـيــركـيــة
ل ـل ـشــرق األوسـ ـ ــط « »AUMعلى
مدار يومي  24و 25مايو الجاري،
في إطار اهتمام البنك بالشباب
ضـمــن مـســؤولـيـتــه االجتماعية
ً
وحرصا منه على توفير فرص
وظيفية مميزة لهم.
وقال المدير العام لمجموعة
الموارد البشرية في البنك عادل
ال ـح ـمــاد ،فــي تـصــريــح صحافي
أم ـ ـ ــس« ،ت ـم ـث ــل م ـش ــارك ـت ـن ــا فــي
المعرض ،الذي تنظمه الجامعة
األميركية للشرق األوسط «»AUM
للمرة األولى بشكل افتراضي عبر
مختلف وسائل التواصل الرقمي
فرصة للقاء الشباب الكويتيين
الراغبين في الحصول على فرص
وظيفية مميزة في بنك بوبيان».
وأض ــاف الـحـمــاد» تــأتــي هذه
المشاركة ضمن خطة البنك في
التعريف بالدور الكبير واالهتمام
الـ ــذي يــولـيــه ل ـل ـمــوارد الـبـشــريــة
الــوطـنـيــة ،إذ يعتبر مــن البنوك
المميزة فــي استقطاب الـكــوادر
المميزة والعمل على تطويرها
ورفع مستوى خبراتها».
وأك ــد أن «بــوب ـيــان» يـعــد أحــد
أهم البنوك ،التي يضعها الشباب
الكويتيون أصحاب الطموح في
أول ــوي ــات ـه ــم الــوظ ـي ـف ـيــة ،بسبب
المناخ الذي يوفره البنك للمزيد
م ــن اإلب ـ ــداع واالب ـت ـك ــار وإط ــاق
الطاقات الشابة.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه مـ ــن خ ــال
ال ـم ـعــرض سـيـتــم ال ـت ــواص ــل مع
ال ـش ـب ــاب ال ــراغ ـب ـي ــن ف ــي الـعـمــل
ً
بالقطاع المصرفي عموما وبنك
ً
ب ــوب ـي ــان خـ ـص ــوص ــا ،إذ سيتم
تقديم شرح كامل لهم عن طبيعة
العمل في بوبيان ،ومــا يميزها
واختالفها عن بقية المؤسسات
األخرى السيما ما يتعلق بجانب
دعـ ــم ال ـش ـب ــاب وم ـن ـح ـهــم فــرص
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اقتصاد

عادل الحماد

االب ـت ـك ــار واإلبـ ـ ـ ــداع ،إل ــى جــانــب
إجراء لقاء مفتوح خاص لجميع
ال ـط ــاب م ــع م ـســؤولــي ال ـم ــوارد
البشرية في «بوبيان» واإلجابة
عــن كــل أسئلتهم وال ــرد على كل
استفساراتهم الخاصة بطبيعة
ال ـع ـمــل ال ـم ـصــرفــي وال ـع ـم ــل في
إدارات البنك المختلفة.
ولإلشارة ،حافظ بنك بوبيان
خـ ــال ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة على
أعلى نسبة من الموارد البشرية
الوطنية التي تعمل لدى القطاع
الخاص ،إذ تصل نسبة الشباب
الكويتيين في البنك أكثر من 77
في المئة من إجمالي العمالة.
واستمر البنك في دعم موارده
ال ـب ـشــريــة م ــع اس ـت ـم ــرار األزمـ ــة
الـحــالـيــة الـنــاجـمــة ع ــن فـيــروس
«كوفيد  »19الذي غير انتشاره في
مختلف أنحاء العالم والكويت
الكثير من مفاهيم العمل وأشكال
وط ــرق نقل الـخـبــرات وال ــدورات
التدريبية.
واس ـت ـم ــر ال ـب ـنــك ف ــي خططه
ال ـت ــدري ـب ـي ــة ال ـت ــي ت ـع ـت ـمــد عـلــى
وسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل عـ ـ ــن ب ـعــد
بمختلف أشكالها لتطوير األداء
ل ـج ـم ـيــع ال ـم ــوظ ـف ـيــن م ــن خ ــال
ال ـت ـع ــاون م ــع ال ـمــؤس ـســات ذات
ً
ً
العالقة محليا وعالميا.

علي بوحمد

ضمان الحقوق
واالستخدام
المتكافئ
للخدمات
المصرفية
للعمالء
من ذوي
االحتياجات
الخاصة

بوحمد

«برقان» :عرض حصري
على «Huawei
»3 FreeBuds
من «بست اليوسفي»

ي ـقــدم بـنــك بــرقــان لحاملي
بطاقاته االئتمانية ومسبقة
ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــع عـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ــا ح ـ ـصـ ــريـ ــا
م ـم ـي ــزا كـ ــل شـ ـه ــر ،مـ ــن خ ــال
شراكته الحصرية مــع متجر
اإللكترونيات الرائد في الكويت
«بست اليوسفي» .ولهذا الشهر،
ي ـق ــدم ال ـب ـنــك لـعـمــائــه فــرصــة
شـ ـ ـ ــراء سـ ـم ــاع ــات «Huawei
 »FreeBuds 3بسعر منافس،
غدا ،ولمدة  24ساعة فقط.
وي ـ ـم ـ ـكـ ــن ل ـ ـع ـ ـمـ ــاء ال ـب ـن ــك
ال ـح ـصــول ع ـلــى ه ــذا ال ـعــرض
ف ـقــط أثـ ـن ــاء ق ـيــام ـهــم بعملية
الشراء عبر الموقع اإللكتروني
لشركة بست اليوسفي ،أو من
خالل تطبيق الهاتف المحمول.
وبــاعـتـبــاره الـبـنــك الوحيد
ف ــي ال ـكــويــت الـ ــذي ي ـقــدم مثل
هـ ــذا الـ ـع ــرض ال ـم ـم ـي ــز ،يـقــوم
ب ـنــك ب ــرق ــان أي ـض ــا ب ــاإلع ــان
عن العرض الحصري بسعره
الخاص على وسائل التواصل
االجتماعي الخاصة بالبنك في
نفس يوم العرض.

بينك أيقونة  Billboardوذا ويكند
يهيمن على  10جوائز
في حفل استثنائي ضم ألمع نجوم الموسيقى العالمية
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ميدلر وجيسيكا وكاثي يعودون
إلى «»Hocus Pocus 2

الثالثي في فيلم «»Hocus Pocus
يعود الثالثي بيت ميدلر ،وسارة جيسيكا باركر وكاثي نجمي،
للجزء الثاني من سلسلة  ،Hocus Pocusبدور األخوات ساندرسون
الشريرة ،على أن يكون الجزء الجديد من العمل من إخراج شركة ديزني.
وكان من المقرر أن يطرح العمل الجديد في أكتوبر من العام المقبل
 ،2022على أن يبدأ التصوير أواخر العام الماضي ،ولكن تم تأجيل
العمل على الفيلم بسبب تداعيات فيروس كــورونــا ،التي أدت إلى
إغــاق الكثير من الــدول حول العالم .وتعود ميدلر بــدور Winifred
 ،Sandersonمع عودة باركر ونجمي شقيقتين لها ،وتقوم الشابات
الثالث بطريق الخطأ بإعادة أخوات ساندرسون إلى العالم المعاصر
ويجب أن يكتشفن كيفية منع الساحرات الجائعات من إحداث نوع
جديد من الخراب في العالم .وأكدت الممثلة سارة جيسيكا باركر ،في
تصريح ،أن "كورونا" سيمثل جزءا من األحداث ألن المدينة التي تعيش
فيها هذه الشخصيات ،ينتشر فيها الفيروس ،وبالتالي سيظهر كيف
ّ
غير ذلك العالقات.

هنري كافيل يبحث بطولة
فيلم Highlander
ً
حاليا الممثل هنري
يـجــري
كافيل محادثات لبطولة الفيلم
ال ـم ـعــاد إن ـتــاجــه ،Highlander
الذي طرح في األصل عام ،1986
العمل سيكون من إنتاج شركة
.Lionsgate
ومن المقرر أن يقوم المخرج
تشاد ستاهلسكي (")"John Wick
بـ إخراج العمل ،وستقوم الكاتبة
كـ ـي ــري وي ـل ـي ــام ـس ــون ("What
)" Happened to Monday
بكتابة الفيلم من جديد.
ودار ا ل ـ ـف ـ ـي ـ ـل ـ ــم األ صـ ـ ـل ـ ــي
 ،Highlanderح ـ ـ ــول ك ــو ن ــور
ماكلويد ،الذي لعب دوره الممثل
كريستوفر المبرت ،وهو محارب هنري كافيل
اسكتلندي ولد في القرن السادس
عشر ،الذي يعلم أنه خالد بعد وفاته في المعركة ،ليعود إلى الحياة
وشــون كونري كمرشد كونور ،اسمه خــوان سانشيز على األرجــح،
ويعلم خ ــوان كــونــور أنــه واح ــد مــن حفنة صغيرة مــن البشر الذين
ولدوا بما يسمى التسريع ،والذي يسمح لهم بالعيش إلى األبد ما لم
يتم قطع رؤوسهم ،وبعد قرون في نيويورك الحالية ،يواجه كونور
كورجان (كالنسي براون) ،وهو خالد آخر عازم على قطع رؤوس جميع
الخالدين ،وبالتالي يصبح أقوى كائن على وجه األرض.

أعلن القائمون على جوائز بيلبوردBillboard
 Music Awardsال ـف ــائ ــزي ــن ب ــال ـج ــوائ ــز ف ــي حـفــل
استثنائي ليلة أمــس األول بحضور باقة من ألمع
نجوم الموسيقى العالمية.
ورغم حصول المغنية الشهيرة بينك على جائزة
إيقونة  ،Billboardفــإن المغني العالميذا ويكند
استطاعأن يحقق إنـجــازا استثنائيا باستحواذه
على  10جوائز في  10فئات مختلفة.
ّ
وصعدت بينك لتسلم الجائزة مع ابنتها ويليو
ساجي 9 ،أعوام ،وذلك على منصة الحفل الذي أقيم
في مسرح مايكروسوفت في لوس إنجلسّ ،
وقدمه
المغني نيك جوناس.
وحصل ذا ويكند على  10جوائز من بينها أفضل
ألبوم وأفضل أغنية ،كما حــاز جائزة أفضل فنان،
ّ
وأفضل مغن وصاحب أفضل أغنية ضمن  100أغنية،
وأفضل فنان مطلوب عبر الراديو.
وحازت المغنيةتايلور سويفت جائزتي أفضل
فنانة وأفضل مغنية شابة ،فيما حصل مغني الراب
الــراحــل بــوب سـمــوك عـلــى جــائــزة أفـضــل ألـبــوم في
قائمة أفضل ألبومات بيلبورد الـ 200عن ألبوم "شوت
فور ذا ستارز ،إيم فور ذا مون".
وكان سموك ( 20عاما) قد قتل في لوس أنجلس
العام الماضي بعد اقتحام منزله .وتسلمت أودري
جاكسون ،والدة سموك ،الجائزة ،ووصفت ابنها ب ـ
"المحارب".
وح ــاز فــريــق " "BTSالـكــوري الجنوبي  3جــوائــز،
وهــو أكبر عــدد جوائز تفوز بها الفرقة في الحدث
على اإلطالق ،حيث فازت بجوائز أفضل مجموعة،
وأفضل فنان من حيث مبيعات أغــان عن أغنيتها
أغنية "ديناميت" وأفضل فنان محبوب على مواقع
التواصل االجتماعي.

واخ ـت ـت ــم ف ــري ــق اإلخ ـ ــوة ج ــون ــاس الـحـفــل
بعرض ّ
قدموا من خالله أغاني "ليف بيفور
يو الف مي" و"ونلي هيومان".
وح ـصــل الـمـغـنــي ال ـك ـنــدي دي ــري ــك على
ّ
جائزة فنان العقد ،وصعد لتسلم الجائزة
ومعه ابنه أدونيس ( 3سنوات).

إطالالت الفنانات
وعلى مستوى إطالالت الفنانات،
فقد اعتمدن تصاميم أنيقة ،لكن في
الوقت نفسه جريئة ومنهن بريانكا
شوبرا التي اختارت إطاللة فيها
ّ
الكثير من الجرأة ،فأطلت بفستان
حمل توقيع Dolce & Gabbana
ت ـم ـ ّـي ــز ب ـل ــون ــه ال ــذهـ ـب ــي الـ ـب ــراق
زينته بحزام ذهبي عريض عند
الخصر.
وأط ـ ـل ـ ــت غ ــاب ــريـ ـيـ ـل ــي ي ــونـ ـي ــون
بفستان أبيض اللون من ّ ،Prada
تميز
بقصته الضيقة ذات األسـلــوب الطويل،
ّ
وتميزت النجمة ساويتي بإطاللة تقليدية،
ً
ً
ل ـكــن ذات ل ــون ق ــوي ج ـ ــدا ،فــاع ـت ـمــدت ف ـس ـتــانــا من
ّ Giambattista Valli
تميز بلونه البرتقالي البارز،
ونسقت الفنانة األميركية أليشيا كيز إطاللة مفعمة
باألنوثة ،فأطلت بكروب توب مع سروال بالخصر
العالي وكاب طويل من عالمة .Valentino
بدورها ،أطلت دوغا كات بتوب ذات قصة مبتكرة
وسروال باألبيض واألسود من عالمة .Balmain
(د ب أ)

جينيفر لورانس تتخلى عن الكمامة

بينك

« »Nobodyيتجاوز  45مليون دوالر بير تخرج «»Pet Sematary 2

مشهد من فيلم Nobody

لورانس وزوجها
باتت النجمة العالمية جينيفر لــورا نــس تخفف مــن اتباع
القواعد واإلج ــراء ات االحترازية بشأن فيروس كورونا ،خالل
الفترة األخيرة ،إثر التوافر المتزايد للقاح كورونا في الواليات
المتحدة.
وظهرت ممثلة هوليود الشهيرة مؤخرا بدون الكمامة للمرة
األولى منذ فترة طويلة أثناء نزهتها مع زوجها كوك ماروني،
وهي النزهة التي طغى عليها اللون األبيض تماما ،بعدما تميز
الثنائي بنفس اللون ،خالل إطاللتهما األخيرة ،وهما يسيران
في شوارع مدينة نيويورك.
يذكر أن النجمة العالمية الحاصلة على جائزة أوسكار في
وقت سابق سبق أن أصيبت أثناء تصوير فيلمها الجديد في
مدينة بوسطن األميركية قبل شهرين بجرح في جفنها.
وشــوهــدت لــورانــس على األرض ،بينما يـســرع الـعــديــد من
المارة لمساعدتها أثناء التصوير ،إثر تحطم زجاج متطاير،
جراء انفجار خالل تصوير فيلم "."Don't Look Up

ليندسي بير

زادت إي ــرادات فيلم الــدرامــا الجديد  Nobodyبنحو مليون
دوالر خالل األسبوع الماضي ،حيث وصلت مجمل اإليــرادات
إلى  45.829مليونا ،بدور العرض حول العالم ،منذ طرحه في
 26مــارس الماضي ،وانقسمت اإلي ــرادات بين  25.729مليون
دوالر داخل الواليات المتحدة ،و 20.100مليون في دور العرض
العالمية.
وخ ـ ــال األحـ ـ ــداث ي ـق ــوم ال ـحــائــز ع ـلــى ج ــائ ــزة "إيـ ـم ــي" بــوب
أودينكيرك بلعب دور  ،Hutch Mansellوهو أب وزوج تم التقليل
من شأنه وتجاهله ،إضافة إلى تعرضه للكثير من اإلهانات،
لكن عندما اقتحم لصان منزله ذات ليلة رفض  Hutchالدفاع
عن نفسه أو عائلته ،مما جعل ابنه المراهق بليك يشعر بخيبة
أمل فيه.
والفيلم بطولة بــوب أودينكيرك ،أليكسي سيريبرياكوف،
كــونــي نيلسن ،كريستوفر لــويــد ،مــايـكــل أيــرونـســايــد ،كولين
سالمون ،وغيرهم.

وقع االختيار على المخرجة ليندسي بير للعمل على جزء جديد من
فيلم الرعب  ،Pet Semataryالذي يقوم بكتابته ستيفن كينغ.
ويعد الفيلم أولى تجارب بير اإلخراجية الروائية الطويلة ،إال أنها
أصبحت واحدة من كاتبات السيناريو األكثر ً
طلبا واللواتي تحظين
مثل Chaos Walking and Transformers: The Last
بميزانية كبيرة ً
 ،Nightكما أنها أيضا كاتبة المسلسل الشهير Sieraa Burgess is A
 ،Loserوغيرها من األعمال.
وسيكون الفيلم استكماال ألحداث النسخة األولى التي طرحت في
 2019ودارت حول انتقال لويس كريد وزوجته راشيل وطفليهما جاج
وايلي إلى منزل ريفي ،حيث يتعرفون بـ"الحيوانات األليفة" المخيفة
الواقعة بالقرب من منزلهم ،وبعد ذلــك تحدث مأساة قتل قطة ،في
أجواء من الرعب واإلثارة.
الفيلم مــن بطولة جيسون ك ــارك ،جــون ليثجو ،ايـمــي سيميتز،
نعومي فرينيت ،أليسا بروك ليفين.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :أنت على وشك االستسالم لواقع
العمل الجديد ،فأين إرادتك؟
ً
عاطفيا :غيوم بسيطة ّ
تخيم على عالقتك
ً
بالشريك ،وسوف تنفرج قريبا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ت ـجــري ن ـقــاشــات ح ــادة مع
ب ـعــض األقـ ــربـ ــاء ،وت ـن ـت ـهــي بـمـصــالـحــة
صادقة.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـهـنـيــا :سيطر عـلــى ظــروفــك المهنية،
ّ
ونظم أوضاعك قبل فوات األوان.
ً
عاطفيا :حان وقت توضيح األمــور مع
الحبيب ووضعها في مسارها الصحيح.
ً
اجتماعيا :ال تدع التشاؤم يتغلب على
نفسيتك ،فالحياة تليق بأمثالك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً ُ
م ـه ـن ـيــا :ق ــم بــإن ـهــاء جـمـيــع االل ـت ــزام ــات
القديمة قبل المباشرة بالجديدة منها.
ً
عاطفيا :اتفق مع شريك ُعمرك على ّ
طي
ً
صفحة الماضي واالنطالق مجددا.
ً
اجتماعيا :لن تخذلك نتائج تصرفاتك
مع األهل ،بل ستكون على قدر محبتك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :مهامك المؤجلة تنشئ سوء تفاهم
ُ
مع الزبائن ،فحافظ على سمعتك.
ً
عاطفيا :انفعاالتك السريعة تجاه الشريك
قد ّ
تسبب لك المشاكل.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـحـتــاج إل ــى راحـ ــة داخـلـيــة
وإع ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر ف ــي أمـ ـ ــور ال تـسـتــأهــل
اهتمامك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنياّ :
حدد مشكالت العمل التي تعيقه
ً
فعالّ ،
وكرس طاقتك لمواجهتها.
ً
عاطفيا :يبادلك الشريك أخلص المشاعر،
ألنه يعلم مقدار إخالصك.
ً
اجتماعيا :يجري حــوار مــع األهــل حول
ممتلكات مشتركة أو تغيير في المنزل.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ثمة من يعوقك عن تحقيق أهدافك،
ويجب أن تتجاوزه.
ً
ً
عاطفيا :تشعر أحيانا بفراغ عاطفي ،فال
تمأله بعالقات قد تندم عليها.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـتـعــرض للكثير مــن األسـئـلــة
ُ
العائلية ،ويطلب منك بعض النصائح.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :قد يتخلى عنك زمالؤك في العمل
إن بقيت تصب غضبك عليهم.
ً
عاطفيا :التفاهم مع شريك ُ
العمر سيؤدي
ً
حتما إلى تصويب البوصلة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ل ــدى الـبـعــض ن ـيــات سيئة
ً
تجاهك ،وعليك اكتشافهم سريعا.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :ال شــيء يسير كما خططت له في
السابق ،فخذ حذرك من المستقبل.
ً
عاطفيا :يحتفظ شريك ُ
العمر بشيء خاص
لك ليظهر محبته واهتمامه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـمـ ُّـر ب ـظــروف غـيــر اعـتـيــاديــة،
وتجد مواساة من أحد األصدقاء.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
مهنيا :ال تكن ضعيفا أمــام المصاعب،
ً
فأنت لم تستسلم يوما لها.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ي ـ ــوم م ـن ــاس ــب ل ــارت ـب ــاط ــات
العاطفية والعالقات الغرامية.
ً
اجتماعيا :تحاور مع معارفك بأعصاب
هادئة تكسب ّ
ودهم وإعجابهم.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :تساعدك آراء بعض الزمالء ،وتعود
دواليب العمل إلى الدوران.
ً
عاطفيا :حافظ على عالقتك الطيبة بالحبيب،
من خالل أسلوبك المرن والالئق.
ً
اجتماعيا :تنجح اليوم في جعل األصدقاء
يتفقون على موعد للترفيه عن الجميع.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :إيــاك أن تفقد ثقتك في مهارتك،
فهي التي شهرت ُسمعتك.
ً
عاطفيا :يشجعك الحبيب على نسيان ما
جرى والتطلع إلى المستقبل.
ً
اجتماعيا :سوف تجرى اليوم اتصاالت
كثيرة بك هدفها لقاءات صداقة.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :عملك يزداد صعوبة ،ويحتاج إلى
تعاون الزمالء ،فال تتأخر.
ً
عاطفيا :يفكر شريك الحياة بك ،ويبحث
الوسائل التي تريحك.
عن جميع ً ُ
اجـتـمــاعـيــا :تــدعــى إلــى حـضــور حفلة أو
ً
مؤتمر ،وتكون مرتاحا لوضعك.
رقم الحظ.22 :

ثقافات ١٨

توابل ةديرجلا
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الرومي يرصد نشأة وزارة الخارجية الكويتية وتطورها
إصدار من  5فصول ومالحق متنوعة تتضمن مراسيم وأخرى مزودة بوثائق مهمة
فضة المعيلي

ً
صدر حديثا كتاب "وزارة
الخارجية الكويتية ...النشأة
والتطور "2021 - 1961
عن مركز البحوث والدراسات
الكويتية ،للمؤلف محمد
أحمد المجرن الرومي.

الكويت ملتزمة
باحترام المواثيق
الدولية وسيادة
الدول واستقاللها
وعدم التدخل في
شؤونها الداخلية
واتباع سياسة
الحياد اإليجابي
المجرن

ي ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن كـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاب "وزارة
الـخــارجـيــة الـكــويـتـيــة ...النشأة
وا لـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــور "2021 - 1961
 5ف ـص ــول ،إض ــاف ــة إل ــى مــاحــق
متنوعة منها لمراسيم وأخرى
لوثائق مهمة.
وعن هذا اإلصدار قال المؤلف
مـحـمــد أح ـمــد الـمـجــرن الــرومــي
" :كـنــت أن ــوي أن أق ـ ّـدم النسخة
األولى من هذا الكتاب إلى سمو
األم ـي ــر ال ــراح ــل ال ـش ـيــخ صـبــاح
األحـ ـم ــد ،ط ـيــب ال ـل ــه ثـ ـ ــراه ،لكن
قـضــاء الـلــه ال ــذي ال ّ
راد لــه كــان
أسرع ،فانتقلت روحه الطاهرة
إل ــى بــارئ ـهــا ،وخ ـســرت الكويت
والعالم كله دبلوماسيا ال نظير
ل ـ ــه؛ إن ـ ــه ع ـم ـيــد الــدب ـلــومــاس ـيــة
العالمية ال ــذي قـضــى أكـثــر من
 4ع ـقــود مــن ال ــزم ــان فــي العمل
الدبلوماسي وزي ــرا للخارجية
الكويتية ،قبل أن يصبح أميرا
لــدولــة الـكــويــت ،فــأكـمــل مسيرة
الدبلوماسية في أسمى مآربها،
وحــرص على لـ ّـم شمل األشـقــاء
في الخليج عبر مشروع االتحاد
التساعي الــذي كــان يطمح إلى
ّ
ضـ ــم ك ـ ــل مـ ــن ال ـب ـح ــري ــن وق ـطــر
واإلمـ ـ ـ ــارات ال ـس ـب ــع ،وأث ـم ــر عن
تشكیل دولــة اإلم ــارات العربية
الـمـتـحــدة ،ال ـتــي ضـمــت كــا من
أبوظبي ودبي والشارقة ورأس
الـخـيـمــة وأم ال ـقــويــن وعـجـمــان
وال ـف ـج ـي ــرة ،واس ـت ـق ــال ك ــل من
البحرين وقطر ،إضافة إلى دوره
الرائد والكبير في إنشاء مجلس
الـتـعــاون ل ــدول الـخـلـيــج ،ولعب
 يرحمه ا لـلــه  -دورا كبيرا فيّ
حل الخالف بين كل من قطر من
جهة والسعودية ودولة اإلمارات
ومملكة البحرين من جهة أخرى.
وك ــان مــن ُحـســن حـظــي أنني
عـمـلــت إل ــى جــانــب الـمـغـفــور له
ال ـش ـيــخ ص ـبــاح األح ـم ــد عـنــدمــا
كــان وزيــرا للخارجية ،فأتيحت
لـ ــي ف ــرص ــة الـ ـتـ ـع ــرف إل ـ ــى ه ــذه
الشخصية عن قــرب ،وذلــك منذ
انضمامي إلى العاملين بوزارة
الخارجية عام 1974م.
ع ــرف ــت ال ــرج ــل الـ ـ ــذي تـحـ ّـمــل
ع ــبء الــدبـلــومــاسـيــة الـكــويـتـيــة،
والذي كانت له صوالت وجوالت
في المؤتمرات لتنفيذ سياسة
الكويت بدبلوماسيتها الهادئة
ال ـم ـس ــال ـم ــة الـ ـت ــي ت ـع ـت ـمــد عـلــى
م ـ ـب ـ ــادئ أسـ ــاس ـ ـيـ ــة ل ـل ـس ـيــاســة
الـخــارجـيــة ،رســم سـمــوه ،رحمه
الـ ـل ــه وأسـ ـكـ ـن ــه ف ـس ـيــح ج ـنــاتــه،
خطوطها العريضة.
تـلــك الـسـيــاســة الـقــائـمــة على
اح ـ ـ ـتـ ـ ــرام ال ـ ـمـ ــواث ـ ـيـ ــق ال ــدولـ ـي ــة
واح ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــرام سـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـ ـ ـ ــدول
واسـ ـتـ ـق ــالـ ـه ــا ،وع ـ ـ ــدم ال ـت ــدخ ــل

فــي شؤونها الــداخـلـيــة ،واتـبــاع
س ـ ـيـ ــاسـ ــة ال ـ ـح ـ ـيـ ــاد اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي
سـيــاســة ثــابـتــة مـنــذ االسـتـقــال
حتى اآلن.
ي ــرك ــز ال ـم ــؤل ــف ع ـل ــى مــامــح
سـ ـي ــاس ــة الـ ـك ــوي ــت ال ـخ ــارج ـي ــة
ومعاهدة الحماية البريطانية
فــي إص ــداره ،ويـقــول ضمن هذا
االتجاه" :كانت سياسة الكويت
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فـ ــي فـ ـت ــرة مـ ــا قـبــل
االستقالل ترتكز ّعلى معاهدة
ال ـح ـمــايــة ال ـت ــي وق ـع ـه ــا الـشـيــخ
م ـب ــارك ال ـص ـبــاح م ــع الـحـكــومــة
البريطانية عــام 1899م ،والتي
ت ـن ــص ع ـل ــى أال ت ـق ـيــم ال ـكــويــت
عالقات أو اتصاالت مباشرة مع
أي دول ــة أجنبية إال عــن طريق
التي ترعى المصالح
بريطانيا ّ
الكويتية وتمثلها في المؤتمرات
والمحادثات مع الدول األخرى.
وب ـن ــاء ع ـلــى ه ــذه الـمـعــاهــدة
ّ
يـ ــت ـ ـضـ ــح أن بـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا ه ــي
المسؤولة عــن سياسة الكويت
الخارجية حتى إعالن استقاللها
في  19يونيو 1961م.

مواجهة القوى الكبرى
تـعــد م ـعــاهــدة الـحـمـ ّـايــة بين
بريطانيا والكويت الموقعة عام
1899م تــأكـيــدا على أن الكويت
كيان مستقل وقائم بذاته يملك
قراره ،وهو قرار سياسي كويتي
اتخذته الكويت لمواجهة القوى
الكبرى المتصارعة حولها في
الخليج العربي.
وبعد فترة من الوقت ،وبعد
أن أحكمت بريطانيا سيطرتها
ع ـلــى مـنـطـقــة الـخـلـيــج ال ـعــربــي،
أصبحت هذه البقعة من العالم
لها أهمية استراتيجية خاصة،
وأن هناك بوادر بأن هناك ثروة
كبيرة تحت أراضيها ،أال وهي
ال ـن ـف ــط ،وهـ ــو ع ـن ـصــر أس ــاس ــي
وم ـهــم ف ـ ّـي الـصـنــاعــة الـعــالـمـيــة.
ولذلك وقعت بريطانيا مع جميع

حكام الخليج العربي معاهدات
ح ـمــايــة م ـقــابــل االسـ ـتـ ـف ــادة من
ثرواتها الكبرى ،وبــذلــك نشأت
عالقة بين الطرفين تعتمد على
نظرية الراعي والعميل (Pattron
 ،)client theoryوهــذه النظرية
م ـب ـن ـي ــة عـ ـل ــى وجـ ـ ـ ــود ط ــرف ـي ــن،
وأحيانا ثالثة أطــراف تجمعها
مـ ـص ــال ــح مـ ـشـ ـت ــرك ــة؛ ف ـ ــإم ـ ــارات
الخليج (الـطــرف األول) ،تسمى
العميل ،في حاجة إلى الحماية
ضد القوى الكبرى األخرى التي
تحاول السيطرة على الخليج،
أما (الطرف الثاني) الراعي ،فهو
بريطانيا التي هي في حاجة إلى
االبقاء على عالقتها المميزة مع
هذه اإلمارات الخليجية.

محمد أحمد المجرن الرومي

الطريق إلى االستقالل
ّ
تقلد الشيخ عبدالله السالم
ال ـص ـب ــاح م ـقــال ـيــد ال ـح ـكــم عــام
1950م ،بـعــد أن ن ــال كثير من
الـ ـ ــدول اس ـت ـقــال ـهــا م ــع ظـهــور
حــركــات الـتـحــريــر واالسـتـقــال
عــن الـ ــدول االسـتـعـمــاريــة ،كما
حـ ـص ــل ف ـ ــي آس ـ ـيـ ــا وإف ــريـ ـقـ ـي ــا
ومـ ـن ــاط ــق أخـ ـ ــرى م ــن ال ـع ــال ــم،
وا تـبــع الشيخ عبدالله السالم
الصباح سياسة استقاللية في
كثير مــن القضايا الخارجية.
وق ـ ــد اع ـ ـتـ ــرف ال ـم ـق ـي ــم الـمـقـيــم
الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي فــي
ال ـخ ـل ـي ــج ب ـ ــرن ـ ــارد ب ـ ـ ـ ــاروز فــي
تـقــريــره الـسـنــوي لـعــام 1956م
ب ــأن "هـ ــذه ال ـس ـنــة رب ـم ــا كــانــت
األكثر صعوبة بالنسبة لنا.
في  19يونيو 1961م دخلت
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ع ـ ـصـ ــرا ج ـ ــدي ـ ــدا فــي
تاريخها ،وقــد كــان هــذا اليوم
(يوم االستقالل المجيد) تحوال
كـ ـبـ ـي ــرا ف ـ ــي ت ـ ــاري ـ ــخ الـ ـك ــوي ــت،
انتقلت فيه الكويت مــن إمــارة
تحت الحماية البريطانية ،إلى
دولة مستقلة ذات سيادة.
ف ـقــد ان ـت ـهــت ف ــي ذل ــك ال ـيــوم

مـعــاهــدة الـحـمــايــة الـتــي كانت
تـ ــربـ ـ ّـط ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـب ــري ـط ــان ـي ــا
(الموقعة في  23يناير 1899م)
ب ـيــن ال ـش ـيــخ مـ ـب ــارك ال ـص ـبــاح
حاكم الكويت والكولونيل ميد
المقيم السياسي في الخليج.
ون ـظ ــرا ل ـهــذا ال ـح ــدث المهم
فــي تــاريــخ الـكــويــت السياسي
أص ـ ـ ــدرت س ـك ــرت ــاري ــة حـكــومــة
الكويت بيانا في يوم االستقالل
يفيد بأن سمو الشيخ عبدالله
السالم الصباح ،أمير الكويت
الـمـعـظــم ،قــد ت ـبــادل مــع السير
ولـيــام لــوس المقيم السياسي
لبريطانيا فــي الخليج ،نيابة
عن حكومة المملكة المتحدة،
ّ
ك ـت ــاب ـي ــن ش ــك ــا ات ـف ــاق ـي ــة بـيــن
الـ ـحـ ـك ــومـ ـتـ ـي ــن ،تـ ـظ ــل س ــاري ــة
ال ـم ـف ـع ــول مـ ــا لـ ــم ُي ـش ـع ــر أح ــد
الطرفين الطرف اآلخر برغبته
فــي إنهائها ،وبإخطار يسبق
ه ـ ــذا اإللـ ـ ـغ ـ ــاء بـ ـث ــاث س ـن ــوات
على األقل.
وتـنــص االتـفــاقـيــة الـجــديــدة
على أربع نقاط رئيسة :هي:
أ) تـلـغــى اتـفــاقـيــة  23يناير

1899م ،ل ـكــو ن ـهــا ت ـت ـنــا فــى مع
سيادة واستقالل الكويت.
ب) ت ـس ـت ـمــر الـ ـع ــاق ــات بـيــن
البلدين مسيرة بروح الصداقة
الوثيقة.
ج) عندما يكون ذلك مناسبا،
ف ــإن الـحـكــومـتـيــن سـتـتـشــاوران
مع بعضها في األمور التي ّ
تهم
الطرفين.
د) ال شــيء فــي هــذه النتائج
(ال ـ ـمـ ــواد) ال ـســاب ـقــة ي ــؤث ــر على
اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد حـ ـك ــوم ــة ال ـم ـم ـل ـكــة
المتحدة فــي مـســاعــدة حكومة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت إذا ط ـل ـب ــت ح ـك ــوم ــة
الكويت مثل هذه المساعدة.
ثانيا – إنشاء دائرة الخارجية
وتعيين رئيسها:
ف ــرض ــت ال ـمــرح ـلــة ال ـجــديــدة
في عهد االستقالل ،التي كانت
تتطلب زيادة العالقات مع الدول
األخ ــرى والمنظمات اإلقليمية
والــدولـيــة ،إنـشــاء دائ ــرة جديدة
ت ـع ـن ــى بـ ــال ـ ـشـ ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة
لـ ـلـ ـك ــوي ــت ،وقـ ـ ــد ك ــان ــت األمـ ـ ــور
السياسية والدولية في السابق
ت ـت ـب ــع س ـ ـكـ ــرتـ ــاريـ ــة ال ـح ـك ــوم ــة

ً
ً
الغنيم :الكتاب ّ
يقد م مسحا شامال لتاريخ المؤسسة
قـ ـ ــال د .عـ ـب ــدا لـ ـل ــه يـ ــو سـ ــف ا ل ـغ ـن ـي ــم
ع ــن اإلص ـ ـ ــدار" :ح ـي ـن ـمــا فــات ـح ـنــي األخ
ا لـكــر يــم السفير محمد أ حـمــد المجرن
ال ــروم ــي ع ــن رغ ـب ـتــه ف ــي إع ـ ــداد ک ـتــاب
ع ــن ت ــار ي ــخ وزارة ا ل ـخ ــار ج ـي ــة ب ــدو ل ــة
ال ـك ــوي ــت؛ ن ـشــأت ـهــا وت ـط ــوره ــا ،رحـبــت
ب ــذل ــك ك ــل ال ـت ــرح ـي ــب ،ف ـق ــد وج ـ ــدت أن
هــذه فــر صــة طيبة لتوثيق أ عـمــال تلك
ا ل ــوزارة على يــد أ حــد أبنائها؛ فــوزارة
الخارجية الكويتية من أهم ا لــوزارات

فــي ال ــدول ــة ،ولـهــا آثــارهــا الـكـبـيــرة في
تـعــز يــز ا ل ـعــا قــات ا لـطـيـبــة مــع مختلف
دول ال ـعــالــم ،وه ــو األم ــر ال ــذي شـهــدت
ب ــه ال ـم ـح ــاف ــل ال ــدولـ ـي ــة ،وال أ ش ـ ــك فــي
أن ل ـه ــذه الـ ـ ــوزارة إس ـهــامــا ك ـب ـيــرة فــي
حصول الكويت على لقب "مركز العمل
اإلنساني" ،الذي منحته األمم المتحدة
إياها ألول مرة في تاريخ تلك المنظمة
الدولية".
ّ
ليقد م
وأ ضــاف" :ويأتي هذا الكتاب

مسحا شامال ومستحقا لتاريخ هذه
ال ـمــؤس ـســة ال ـم ـه ـمــة ،ت ـتـ ّـبــع ف ـيــه مــؤلـفــة
نشأتها وتطور أعمالها ،والرجال الذين
تعاقبوا على العمل فيها ونشاطاتها
المختلفة .وقد بذل المؤلف جهدا كبيرا
ع ـبــر عـ ــدة س ـن ــوات م ــن ال ـب ـحــث وجـمــع
المعلومات ،وتخلل ذ لــك مجموعة من
الرواد الذين ّ
اللقاء ات مع بعض ّ
قدموا
مشكورين معلومات ليست متاحة في
المصادر التي بين يدينا".

«فوق الرأس» ...طه قرني ينظر للبسطاء بعين طائر!
معرض تشكيلي جديد يواصل االحتفاء بـ «ملح األرض» في مصر
تخصص الفنان التشكيلي المصري طه قرني في رسم جداريات عمالقة
ترصد جوانب مهمة من حياة الناس البسطاء في األحياء والمناطق
الشعبية ،وبدأ مشروعه التشكيلي في هذا اإلطار قبل سنوات بجدارية
"سوق الجمعة" ،وهو سوق شعبي في القاهرة يتردد عليه الناس لتوافر
المنتجات فيه ،وتعددت الجداريات الفنية التي رسمها قبل أن يعلن
أخيرا عن معرضه الجديد بعنوان "فوق الرأس" ،لالحتفاء بالبسطاء
الذين يمثلون "ملح األرض".
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

ك ــأن ـه ــا صـ ــور م ـل ـت ـق ـطــة م ــن أع ـلــى
بـ ـعـ ـي ــن طـ ــا ئـ ــر يـ ـحـ ـل ــق فـ ـ ــوق رؤوس
البشر ،و هــي إ جـمــاال لــم تختلف من
حـيــث ا لــر ســا لــة ا لـتــي تحملها ،و هــي

االقتراب من عالم البسطاء بعاداتهم
وتقاليدهم الشعبية ا لـمــورو ثــة ،لذا
أراد أن يضعهم – مجازا – فوق رأسه
إع ــزازا وتـقــديــرا لـهــم ،ومــن هـنــا كــان
ع ـن ــوان م ـعــرضــه األحـ ــدث ف ــي "قــاعــة
إ بــداع للفنون التشكيلية" بضاحية
الزمالك.
و عــن المعرض قــال قــر نــي" :قدمت
ف ــي أع ـمــالــي ال ـســاب ـقــة مـجـمــوعــة من
ال ـ ـجـ ــداريـ ــات ت ـح ــت عـ ـن ــاوي ــن :س ــوق
الجمعة ،والمولد ،والزهور ،والثورة،
واإلف ـ ـطـ ــار األخ ـ ـيـ ــر ،والـ ـ ـ ــزار ،وع ــزب ــة
الـصـعــايــدة ،وم ــن مـصــر ،واآلن أقــدم
مـعــرضــي ف ــوق ال ـ ــرأس ،ال ــذي أرص ــد
فـيــه ه ــؤالء ا لـبـسـطــاء ا لــذ يــن يمثلون
ملح األرض ،و هــم جهة اإل لـهــام بكل

مـ ــا ي ـح ـم ـل ــون مـ ــن ت ـق ــال ـي ــد وعـ ـ ــادات
و ط ـ ـ ـقـ ـ ــوس ت ـ ــوار ثـ ـ ـن ـ ــا ه ـ ــا ،وال تـ ـ ــزال
موجودة بصورة أخرى أبحث عنها
ب ـ ــدأب ألع ـي ــد ص ـيــاغ ـت ـهــا تـشـكـيـلـيــا،
ولـيـنـتـصــر اإلنـ ـس ــان ال ـب ـس ـيــط ال ــذي
شـ ـك ــل ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــارة ،وال ـم ـن ـت ــج
اإلن ـســانــي الـمـصــري الـمـبـهــر فــي كل
شــيء ،ووضعتهم في لوحاتي فوق
الرأس".
و تــا بــع " :قــد مــت رؤ يــة ال تقف عند
خ ــط ال ـم ـن ـظ ــور ،ب ــل ج ـع ـلــت أب ـطــالــي
ي ـ ـشـ ــاهـ ــدونـ ــا م ـ ــن جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ــزوايـ ـ ــا،
وجعلتهم هم من يشاهدون الزائرين،
حتى يكونوا شهودا ،وأ كــون قدمت
م ـ ــذك ـ ــرات ـ ــي ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ــة انـ ـتـ ـص ــارا
ل ـهــؤالء الـبـسـطــاء ،فــأنــا واح ــد منهم
أعـ ـي ــد ج ـم ــال ـي ــات ح ـيــات ـهــم لـتـصـبــح
ج ـ ــزء ا م ــن ت ــاري ــخ ال ـف ــن الـتـشـكـيـلــي،
وسيظل هــؤالء هــم األ قــرب لتصدير
فكرة اآلالم ،مثل ما تحويه حياتهم
ال ـخ ـص ـب ــة وك ـ ــل مـ ــا ي ـت ـح ـم ـلــونــه مــن
صعاب من أجل الحياة".

واقعية تأثيرية

من أعماله

غالف اإلصدار

من جانبه ،ذكر الناقد التشكيلي
م ـح ـمــد كـ ـم ــال أن ا ل ـف ـن ــان ط ــه قــر نــي
ال ي ـ ــزال ي ــواص ــل ص ـيــاغــة م ـشــروعــه
اإلبداعي المرتبط بالوجدان الشعبي
الـ ـمـ ـص ــري عـ ـب ــر أبـ ـن ــائ ــه ال ـب ـس ـط ــاء،
ف ــي ت ــراك ـي ــب ت ـص ــوي ــري ــة ت ـم ـيــل إل ــى
الــواق ـع ـيــة ال ـتــأث ـيــريــة ،م ـنــذ بــدايــاتــه
األولى التي أسفرت عن عدة عروض
تـ ـسـ ـي ــده ــا ال ـ ـحـ ــس الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــداري ،م ـثــل
"س ــوق الـجـمـعــة"" ،ال ـمــولــد"" ،الـ ــزار"،
"عــزبــة ال ـص ـعــايــدة" ،ومــؤخــرا عــرض
"م ــن م ـص ــر" الـ ــذي ب ــدت ف ـيــه مــامــح
لمسرحة شخوصه ،و هــو مــا يكمله
طه في عرضه الحالي "فوق الرأس"
ال ــذي ج ـنــح ف ـيــه ب ــوض ــوح إل ــى لعب
دور مـحــرك ا لـعــرا ئــس عـلــى المسرح
ال ـش ـع ـبــي م ــن م ـن ـظ ــور ع ـي ــن ال ـطــائــر
بتكثيف بنائي يكاد من خالله يلملم

ال ـم ـل ـح ـقــة ب ــال ــدي ــوان األمـ ـي ــري،
وحـيــث إن صــاحــب السمو بين
في خطاب االستقالل الخطوط
العريضة ،ورسم سياسة الكويت
ال ـخ ــارج ـي ــة ،فـ ــإن إنـ ـش ــاء دائـ ــرة
تعنى بالشؤون الخارجية لدولة
ال ـكــويــت وت ـن ـظــم عــاقــات ـهــا مع
العالم ،ال يتم إال بفتح السفارات
والقنصليات في الخارج ،ليكون
ال ـت ــواص ــل م ـب ــاش ــرة م ــع الـ ــدول
الـعــربـيــة والـ ــدول األخـ ــرى؛ ففي
 29أغ ـس ـطــس صـ ــدر ال ـمــرســوم
األم ـي ــري رق ــم  13لـسـنــة 1961م
بـ ــدمـ ــج وت ـ ـحـ ــويـ ــل س ـك ــرت ــاري ــة
الحكومة إلى دائــرة الخارجية،
ا لـ ـ ـت ـ ــي تـ ـخـ ـت ــص دون غ ـي ــر ه ــا
بالقيام على الشؤون الخارجية،
وانـتـقــالـهــا إل ــى الـمـقــر الـجــديــد
لدائرة الخارجية.
وبعد صدور المرسوم بإنشاء
دائــرة الخارجية ،كــان ال بـ ّـد من
اخـ ـتـ ـي ــار شـ ـخ ــص ي ـ ـ ــرأس ه ــذه
ال ــدائ ــرة ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي تعنى
بــال ـشــؤون ال ـخــارج ـيــة للكويت
وعــاقــاتـهــا مــع ال ــدول األخ ــرى،
لذلك صدر المرسوم األميري رقم
 16لسنة 1961م فــي  3أكتوبر
1961م ،ال ــذي نــص على اآلت ــي:
ُ
"ع ـ ّـي ــن ص ـبــاح ال ـســالــم الـصـبــاح
رئـيـســا لـلـخــارجـيــة ،بــاإلضــافــة
إل ــى عـمـلــه ال ـح ــال ــي" ،وب ـصــدور
هـ ــذا ال ـم ــرس ــوم أص ـب ــح الـشـيــخ
صـ ـب ــاح الـ ـس ــال ــم الـ ـصـ ـب ــاح أول
رئـيــس للخارجية ،إضــافــة إلى
عـمـلــه رئـيـســا لـلـشــرطــة واألم ــن
العام ،وأصبح بعد ذلك أول وزير
للخارجية بعد االستقالل.
ب ـعــد تـعـيـيــن ال ـش ـيــخ صـبــاح
السالم الصباح رئيسا لدائرة
الخارجية ،التي أصبحت فيما
بعد تسمى "وزارة الخارجية"،
كـ ـ ــان ال بـ ـ ـ ّـد مـ ــن وج ـ ـ ــود هـيـكــل

أر كــان مشروعه التصويري الممتد
بكسر للنمط المألوف في هذا النوع
من األداء".
وأوضـ ــح ك ـمــال أن قــرنــي اسـتـفــاد
فـ ــي ذل ـ ــك مـ ــن دراسـ ـ ـت ـ ــه األك ــاديـ ـمـ ـي ــة
فــي قـســم ا لــد ي ـكــور ا لـتـعـبـيــري بكلية
الفنون الجميلة باإلسكندرية ،وربما
سمح له هذا بمهارة صهر العنصر
ال ـب ـشــري م ــع ك ــل مـ ـف ــردات ال ـص ــورة،
مثل الخضراوات والفواكه واألسماك
والـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاوالت وال ـ ـق ـ ـطـ ــط وال ـت ـن ــان ـي ــر
المزخرفة ،دا فـعــا بعناصر المشهد
في المنطقة الفاصلة بين التفاصيل
الــواق ـع ـيــة وق ـ ــدرات الـتـلـخـيــص ،بما
أوحـ ـ ــى ب ـب ـن ــاء ت ـص ــوي ــري ت ـجــريــدي
وشيك يظل بين جنبات ذلك المسرح
الشعبي ا لــذي أضحى الفنان قرني
الع ـب ــا رئ ـي ـســا ع ـلــى خ ـش ـب ـتــه ي ـحــرك
أبـ ـط ــال ــه ح ـس ــب رؤيـ ـت ــه ال ــوج ــدان ـي ــة
والـ ـ ــروح ـ ـ ـيـ ـ ــة ألب ـ ـ ـنـ ـ ــاء وطـ ـ ـن ـ ــه الـ ــذيـ ــن
يضعهم فوق رأسه".

الكويت واألمم المتحدة
فــي السابع مــن مايو 1963م
أرسـ ـ ـ ــل رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األم ـ ــن
مندوب فرنسا إلى األمين العام
لألمم المتحدة رســالــة يخطره
فيها بأن مجلس األمــن يوصی
الجمعية العامة لألمم المتحدة،
باإلجماع ،بقبول الكويت عضوا
في هيئة األمم المتحدة ،وألقى
ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األحـ ـم ــد وزي ــر
خ ــارج ـي ــة ال ـك ــوي ــت ك ـل ـمــة دول ــة
الـ ـك ــوي ــت فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة
السعيدة للكويت وانتصارها
لـنـيــل ال ـع ـضــويــة ،ف ــي ف ـتــرة من
الزمن سادتها روح التنافس بين
القطبين؛ االت ـحــاد السوفياتي
والواليات المتحدة وحلفائها،
وصـعــد الـشـيــخ صـبــاح األحـمــد
المنصة الرئيسة في الجمعية
العامة وألقى الخطاب.

قصيدة

«وتشرق
شمس القدس»
●

طه قرني

تنظيمي لــإدارة الناشئة ،التي
تـعـتـمــد أس ــاس ــا ع ـلــى الـعـنـصــر
البشري ،فطلب الشيخ عبدالله
السالم إلى بعض الشخصيات
الكويتية الشابة؛ ومنهم جاسم
القطامي ،ويعقوب الحميضي،
ود .أحـمــد الـخـطـيــب ،وعبدالله
ّ
أحمد حسين الرومي ،أن يشكلوا
النواة األولى لوزارة الخارجية.
وفـ ــي يـ ــوم  12يــون ـيــو 1962
صـ ـ ـ ــدرت ع ـ ـ ــدة م ــراسـ ـي ــم ل ـع ــدد
م ــن الــدب ـلــومــاس ـي ـيــن وت ـحــديــد
أقدمياتهم ليصبحوا أول دفعة
دبلوماسيين ّ
يعينون بالوزارة،
وص ــدر مــرســوم بتعيين وزراء
مفوضين وهم :عادل نجم الدین
جراح ،وخالد الخرافي ،وعبدالله
أحـمــد حسين ال ــروم ــي ،وراش ــد
عـبــدالـعــزيــز ال ــراش ــد ،ويـعـقــوب
الرشید.

محمد عبدالحكم حسن القليل
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ِلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـل ُال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض قـ ـ ـ ــد ذاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍّـوا ال ـ ـ ِ
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ـار ن ـ ـ ـ ـ ـقـ ـْ ـ ـ ــاُتـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ّــهـ ـ ـ ـ ــم ِب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ ٍ
ِب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ َـ ـ ـ ُ ٍ
و َجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ــهِ ك ـ ـ ُـ ـ ـ ـ ـ ــان ل ـ ـ ـنـ ـ ــا الـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــام ـ ــا
ف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا ر مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ا ل ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــة َّل ـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ َـوا
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فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذل الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــرام ـ ـ ـ ــا
َ
فـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــي يـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن ِّ رن ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــي وي ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــى
ُ
ـاوم ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــا
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ف ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ـ ـ ــي ص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ــم ض ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ـ ــوا م ـ ـ ـثـ ـ ــاال
ْ ونـ ُـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ّـى ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــر َيـ ـ ـ ــق لـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ْـم تـ ـ ـم ـ ــام ـ ــا
ْ
ُ
س لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً ْـر َوي
ِنـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ِ
ْ
َّ
ْ
َ
ِّ
بـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ِـر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ْم م ـ ـ ـ ـ ـ ــج ـ ـ ـ ـ ـ ــدا قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـس ـ ــام ـ ــى
َ
ْ
َ
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروت رشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزار فـ ـ ـ ـ ـ ــدوى ْ
َ
ـام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـد ي ـ ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ــرام ـ ـ ـ ـ ــا
تـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ َـ ــة َص ـ ْـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ ِ
ْ
َأ ِع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدوا مـ ـ ـ ــا ْ
ـاط
اسـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ّــعـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ْـم َ ِم ـ ـ ـ ـ ْـ ــن ِرب ـ ـ ـ ُـ ـ ـ ٍ
َ
وذاك ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـص ف ـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ َ ُـي ـ ـ ـ ـ ــك ـ ـ ـ ـ ـ ً ِـن اإل مـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــا
َ َ ْ
ـاة
فـ ـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ــه ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـ ـ ُـ ــاو ْلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا كـ ـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ـ ُــوا أ ْبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍّ
وال تـ ـ ـ ـ ـ ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــوا ِلـ ـ ـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ َـ ــح ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــل ِو ئـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ــا
َ
أ ِع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوا َ َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد م ـ ـ ـ َـاضـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ًـدا
أ ِعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوا خ ـ ـ ـ ـ ـ ْـي ـ ـ ـ ـ ـ َـب ـ ـ ـ ـ ـ ً ُـرا أف ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــوا ال ـ ـل ـ ـئ ـ ــام ـ ــا
ً
دوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أ َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودا
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا لـ ـ ـ ُـل ـ ـ ـ ِ
ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ْـى َ ْ
ُ
ْ
َ
َوش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدوا ال ـ ـ ـ ــع ـ ـ ـ ــزم وام ـ ــت ـ ـ ِـش ـ ـق ـ ــوا ال ــحـ ـس ــام ــا
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ َـى و ْر بَ ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ْـ ـ ـَـ ـ ـ ـ ــر ش كـ ـ ــا
َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـِّـأ ُر ِلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأرامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـل والـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــام ـ ـ ــى
ّ ْ
ً
ُ
ونـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــب ف ـ ـ ـ ــي َس ـ ـ ـ ـ ِـج ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـر ِس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرا ْ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ج
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
م
األ
ـن
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
م
ـاد يـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـح ـ ـ ــو االن ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــزامـ ـ ـ ـ ــا
ِ
َ
ِ ْ
وي ـ ـ ـ ـ ــا أقـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ُـعـ ـ ـ ـ ــروبـ ـ ـ ـ ــةِ س ـ ـ ـ ـ ــوف يـ ــأتـ ــي
ُ
ُ إل ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون يـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــا
ُ
ـدس شـ ـ ـ ْـمـ ـ ـ ٌـس
وتـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــرق ُفـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ّمـ ـ ُـ ـ ِ
ـاء ال ـ ـ ـ ـ ـ ْقـ ـ ـ ـ ُـ ِ
َ
ّ
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ِمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــام ـ ـ ــا
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مهرجان الكويت للسينما الجديدة ينطلق اليوم
ً
يتنافس  50فيلما على جوائز
الدورة األولى لمهرجان
الكويت للسينما الجديدة
المقرر انطالقه اليوم.

شعار المهرجان

برعاية وزير اإلعالم والثقافة
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون الـشـبــاب
عبدالرحمن المطيري ،تفتتح
فـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــاب ـ ـعـ ــة مـ ـ ـس ـ ــاء ال ـ ـيـ ــوم
أعمال الدورة األولى لمهرجان
الكويت للسينما الجديدة ،الذي
ينظمه قطاع السينما في نقابة
الفنانين واالعالميين بالكويت،
عبر األونالين.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــاد نـ ـقـ ـي ــب ال ـف ـن ــان ـي ــن
واالعالميين د .نبيل الفيلكاوي،
ف ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــح ص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي،
بالمشاركات العالية المستوى
م ـ ــن قـ ـب ــل ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ـي ــن فــي
الكويت والعالم العربي ،الذين
بادروا بإرسال أحدث نتاجاتهم
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ،والـ ـت ــي ت ـت ــواءم
مــع عـنــوان المهرجان الخاص
بالسينما الـجــديــدة ،عبر جيل
من السينمائيين
الـ ـشـ ـب ــاب ال ــذي ــن

يـ ـمـ ـثـ ـل ــون ره ـ ــان ـ ــا س ـي ـن ـمــائ ـيــا
رفيع المستوى" ،ونفتخر بأن
تنطلق أعمالهم من خالل هذه
المنصة السينمائية الجديدة
ا لـتــي تنظمها نـقــا بــة الفنانين
واإلعالميين – قطاع السينما".
كما أثنى د .الفيلكاوي على
رع ــاي ــة وزي ــر اإلعـ ــام والـثـقــافــة
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون الـشـبــاب
ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـم ـط ـيــري ،ال ــذي
ك ـل ــف األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لـلـمـجـلــس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون
واآلداب ك ــا م ــل ا ل ـع ـبــدا ل ـج ـل ـيــل
بــاإلنــابــة عـنــه فــي إل ـقــاء كلمته
الخاصة بافتتاح المهرجان.
ونــوه بالمبادرات المتميزة
التي تقدم بها القطاع الخاص
مــن خــال تقديم الــدعــم المادي
وال ـخــاص بـجــوائــز الـمـهــرجــان،
وال ـم ـم ـثــل ف ــي ش ــرك ــة لــوكـيـشــن
لـ ــإن ـ ـتـ ــاج الـ ـفـ ـن ــي ل ـص ــاح ـب ـه ــا

نبيل الفيلكاوي

الدكتور الفنان عماد العكاري،
و ش ـ ــر ك ـ ــة "ك اي ام" ل ــإ ن ـت ــاج
الفني لصاحبها الفنان خالد
أ مـ ـ ـي ـ ــن ع ـ ـضـ ــو مـ ـجـ ـل ــس إدارة
نـقــابــة الـفـنــانـيــن واإلعــامـيـيــن،
إضافة إلى دعم النقابة ،مشيدا

بــالـجـهــود االيـجــابـيــة الـتــي قــام
بـهــا فــريــق ال ـم ـهــرجــان ،بـقـيــادة
رئيس المهرجان رئيس قطاع
الـسـيـنـمــا فــي الـنـقــابــة الـمـخــرج
عبدالعزيز الصايغ.
وي ـت ـن ــاف ــس  50ف ـي ـل ـمــا عـلــى
جوائز المهرجان في المسابقات
الثالث ،وسيتم نقل وقائع حفل
االف ـت ـت ــاح ع ـبــر بــرنــامــج زووم،
ويتضمن البرنامج كلمة وزير
اإلع ــام والـثـقــافــة وزي ــر الــدولــة
ل ـل ـش ـب ــاب ال ـ ـ ــذي س ـي ـن ــوب عـنــه
األمين العام للمجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،إضافة
إلى كلمات رئيس لجنة التحكيم
ورئيس المهرجان ،كما سيتم
نـقــل فـعــالـيــات الـمـهــرجــان على
مدى األيام الثالثة المقبلة.

اعتماد التقريرين اإلداري والمالي لفرقة المسرح الشعبي
صـ َّـرحــت الـنــاطـقــة الــرسـمـيــة لـفــرقــة الـمـســرح الشعبي
الفنانة فاطمة الطباخ ،بأنه تم انعقاد الجمعية العمومية
ال ـعــاديــة لـفــرقــة ال ـم ـســرح الـشـعـبــي ،األحـ ــد ال ـمــاضــي (23
الجاري) ،بمقر الفرقة في منطقة شرق ،بحضور من ينوب
عن المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب مدير إدارة
المسارح فالح المطيري ،وأعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء
الجمعية العمومية.
ولـفـتــت إل ــى أن ــه ت ــم خ ــال االج ـت ـم ــاع ،بــرئــاســة د .نبيل

الفيلكاوي رئيس المسرح الشعبي ،اعتماد التقريرين اإلداري
والمالي ،واعتماد مكتب تدقيق الحسابات .وتضمن التقرير
اإلداري تكليف مجموعة من األعمال والــورش للمشاركة في
فعاليات ومهرجانات مسرحية .أما التقرير المالي ،فتناول
مناقشة أعمال تجهيز مقر المسرح ،وتجهيزات القاعة ،وما
ترتب على توقف المسرح ،ومرور  ٧أشهر من انعقاد الجمعية
العمومية األخير في  ،٢٠٢٠ /١١ /١٥وأيضا التجديد لمكتب
الكوت لتدقيق الحسابات.

١٩

مسك وعنبر

العونان يشارك في مسرحيتي
«قحفية وغترة وعقال» و«هلوسة»

العونان في مشهد من «برودكاست»

•

فضة المعيلي

يشارك الفنان أحمد العونان في مسرحية "قحفية وغترة وعقال"،
التي تقع ضمن قروب الفنان حسن البالم المسرحية ،والتي تعرض على
مسرح نادي اليرموك بمشرف ،ابتداء من  ،2021/6/10وسيكون الحجز
أونالين على موقع "إيفنتات" ،وسيشارك في بطولة المسرحية حسن
البالم وزهرة عرفات وفهد البناي وعبدالعزيز النصار وخالد المظفر
ومحمد الرمضان وعبدالله البدر ،وآخــرون ،والعمل من تأليف أحمد
العوضي ،وإخراج عبدالله البدر.
وعن تعاونه مع الفنان البالم ،قال العونان إنه مثمر وليس غريبا،
مشيدا بفريق المسرحية الذين لديهم جمهور يحبهم ويتابعهم وينتظر
أعمالهم الفنية ،موضحا أن المسرحية مخطط لها أن تستمر خالل فترة
األعياد والفترة الصيفية ،ومن المحتمل أن تكون هناك جولة خليجية.
وعن دوره ،قال إنهم سيبدأون "البروفات" بكثافة األسبوع المقبل،
"حتى نرضي الجمهور بعد فترة انقطاع طويلة بسبب جائحة كورونا،
ونتمنى أن ترجع الحياة طبيعية بالتدريج في المسرح وكل األنشطة".
وأضاف أنه سيشارك في مسرحية "هلوسة" مع الفنان طارق العلي،
وبالتعاون مع عدد من النجوم ،منهم خالد العجيرب وشهد سلمان،
والمسرحية تأليف أحمد فارس ،وإخراج عبدالله البصيري ،مشيرا إلى
أنه قد يكون غائبا عن التعاون مع طارق العلي" ،لكنني سعيد بعودة
التعاون والعمل بعد فترة طويلة".

ً
ً
ً
موقعا «سنوات الحضور والغياب» ترصد زمنا متغيرا
«الناشرين العرب» يرصد 150
تنتهك حقوق النشر

كشف رئيس اتحاد الناشرين العرب ،والرئيس التنفيذي للدار
المصرية اللبنانية ،محمد رشــاد ،في نــدوة ثقافية ُعقدت أمس
األول ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب  2021عن
ً
ً
رصد "االتحاد" أكثر من  150موقعا تنتهك حقوق النشر عربيا.
وأكد رشاد في الجلسة التي جاء ت بعنوان "النشر في العالم
العربي :تسليط الـضــوء على احـتــرام صناعة النشر" ،أنــه ستتم
مقاضاة منتهكي حقوق النشر ،لمنعهم من االستمرار في عملية
ً
القرصنة الرقمية ،الفتا إلى أن "االتحاد" أبلغ إدارة "غوغل" التخاذ
اإلجراءات الالزمة للحد من "القرصنة".
َّ
من جهة أخــرى ،سلطت الجلسة الضوء على حقوق المؤلفين
وال ـن ــاش ــري ــن ،ورغـ ـب ــات واح ـت ـي ــاج ــات ال ـ ـقـ ــراء ،ف ــي ظ ــل الـقـضــايــا
االجتماعية والسياسية والبيئية ُ
الملحة.
َّ
وســلــط المتحدثون الـضــوء على الــدعــم ال ــذي يمكن أن تقدمه
الصناعة بأكملها لمن يقومون بتلك المسؤولية.
وش ـهــدت ال ـن ــدوة م ـشــاركــة خــالــد األن ـص ــاري شــاعــر ومــؤســس
منشورات المتوسط ،ومؤسس المنتدى العالمي للترجمة واألدب،
وبسام شبارو ،مؤسس الدار العربية للعلوم ناشرون ،ودار الثقافة
للنشر والتوزيع ،ومحمد الفريح من دار الثقافة للنشر والتوزيع،
ومدير النشر في العبيكان للنشر بالسعودية.
وطالب المتحدثون بضرورة إيجاد أنظمة صارمة في الوطن
العربي تحد من االنتهاك والقرصنة الرقمية لحقوق النشر ،مؤكدين
أن رفع القضايا مكلف على الناشر ،كما أن التعويض المالي ال
ّ
يعوض الخسائر النفسية والمعنوية النتهاك حق الملكية الفكرية.
وتطرق المتحدثون إلى أن مبيعات الكتب ارتفعت ،وخاصة عبر
اإلنترنت خالل الفترة الماضية ،وفي ظل الجائحة.

محمد رشاد

ي ـع ــود الـ ــروائـ ــي ح ـمــد الـحـمــد
ب ـ ــروايـ ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،بـ ـع ــد غ ـي ــاب
ســت س ـن ــوات ،ب ـع ـنــوان "س ـنــوات
الحضور والغياب" ،كتب المؤلف
فــي مقدمتها" :فــي عزلة كورونا
بـ ـشـ ـه ــر ي ــو لـ ـي ــو  ،2020ف ـت ـحــت
الـ ــاب ـ ـتـ ــوب وب ـ ـ ـ ــدأت أك ـ ـتـ ــب ه ــذه
الرواية ،ال أعرف إال سطورا أولى،
واستمرت معاناة الكتابة حتى
نهاية مارس  2021ليكتمل العمل.
روايـ ـ ـ ــة ت ـ ــؤرخ ل ـم ــام ــح مـجـتـمــع
متغير".
وص ـ ـ ـ ـ ــدرت ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة ع ـ ــن دار
ال ـف ــراش ــة ،بــال ـت ـعــاون م ــع مكتبة
ً
راكان /العجيري سابقا ،ومكتبة
رواق ،وتحتوي على  360صفحة
م ـ ــن الـ ـقـ ـط ــع الـ ـمـ ـت ــوس ــط ب ـس ـتــة
فصول ،استدرج خاللها الكاتب
مــامــح أف ـكــار مـخــزنــة فــي ذهـنــه،
لتتم صياغة أح ــداث وشخوص
تتعايش مــع زمــن متغير خــارج
ســور الـكــويــت ،حيث نجد هناك
س ــوق خـيـطــان ال ـقــديــم ،وخليفة
ي ـت ـع ــاي ــش مـ ــع ع ــالـ ـم ــه الـ ـخ ــاص
وم ــع بـيــت قــديــم وح ــب ممتد مع
بــزة ،حيث هناك أبوحليفة قرية
تجاور البحر ،والحاج أبومحمود
الفلسطيني يقول لخليفة "يا ابني
بيت بداله بيت ،لكن وطن ما بداله
وط ــن" ،ون ــرى تــوفـيــق السميعي

يـتــرك الزبير بــا رجـعــة ،والـخــال
سعود يقع في عالمه المتعب بين
البصرة والـكــويــت ألجــل جميلة،
وب ــدر الكويتي فــي غـيــاب ممتد،
ليكتشف أنه أصبح بدر البدون،
وكــان ســؤالــه الــدائــم :أيــن منيرة؟
حيث مالمح تتالشى في مدينة
الرياض بحي غميتة الشعبي.

قراءة وصدى
وكتبت األديبة بدرية العجمي
في صفحتها بـ"إنستغرام"" :رواية
(س ـ ـنـ ــوات الـ ـحـ ـض ــور والـ ـغـ ـي ــاب)
لحمد الـحـمــد لـهــا ُب ـعــدان نفسي

وف ـل ـس ـفــي ل ـمــن ي ـف ـهــم ف ــي مـجــال
ال ـن ـفــس ل ـخ ـبــرات ال ـط ـفــولــة الـتــي
صــاغــت ح ـيــاة ب ــدر الـكــويـتــي في
وس ــط مـجـتـمــع م ـت ـغ ـيــر .الـكــاتــب
يـ ـعـ ـي ــد إحـ ـ ـي ـ ــاء ب ـ ـعـ ــض ك ـل ـم ــات
اللهجة الكويتية ا لـقــد يـمــة ،و مــا
بين السطور نجد أحـيــاء قديمة
م ــن أحـ ـي ــاء ال ـك ــوي ــت وال ــري ــاض.
ه ــي روايـ ـ ــة ت ـصــويــريــة م ـشــوقــة،
ُ
كتبت للمتلقي بوضوح ،بحيث
ت ـش ـع ــر بـ ــأنـ ــك تـ ـش ــاه ــد ح ـل ـق ــات
مسلسل تلفزيوني ،لهذا تستحق
ُ
أن تـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــد ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـشـ ــاشـ ــات
والمنصات".

غالف الرواية

خبريات
حسين الجسم ي يطرح
أغنية «كنز النوادر»

أطلق الفنان اإلماراتي
حسني الجسمي ،أغنية
"كنز النوادر" ،إهداء منه
للشيخة فاطمة بنت مبارك
"أم اإلمارات" .وتحمل األغنية
مشاعر كبيرة من املحبة
واالحترام والتقدير لـ"أم
اإلمارات" ،وهي من ألحان
أحمد برهان ،وتوزيع
موسيقي لـ"جاسم" ،ومكس
وماسترينغ للمهندس
جاسم محمد.
وتم عرض كليب األغنية
على قناة الجسمي الرسمية
بـ"يوتيوب" ،من إخراج أحمد
يعقوب.

«وثائقي» عن ميريام فارس
يعرض  4يونيو

يترقب جمهور املطربة
اللبنانية ميريام فارس
عرض "الوثائقي" الذي
أنتجته شبكة NETFLIX
عنها ،بعنوان "MYRIAM
،"FARES -THE JOURNEY
في  4يونيو املقبل ،وظهرت
ميريام في اإلعالن الدعائي
للوثائقي أثناء حملها
بطفلها الثاني ،وتعليق
الزينات استعدادا لوصوله،
بالتعاون مع زوجها وابنها
جايدن ،في جلسة تصوير
جديدة ،ويتناول "الوثائقي"
معاناة املطربة اللبنانية
مع الحمل في فترة انتشار
جائحة كورونا.

ةديرجلا

•
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دوليات

إطالق عملية السالم
إلعادة
االندفاعة
تكبح
بايدن
إدارة
ً

بلينكن في المنطقة لتعزيز تهدئة غزة وبحث آليات إعادة إعمارها بعيدا عن «حماس»
وسط أجواء متوترة خيمت
عليها عملية طعن في قلب
القدس ،وحملة اعتقاالت
انتقامية من فلسطينيي
الداخل واقتحام جديد لباحات
المسجد األقصى ،بدأ وزير
الخارجية األميركي أنتوني
بلينكن جولة هي األولى له في
المنطقة؛ لتثبيت وقف إطالق
النار في غزة وترتيب آلية إعادة
إعمارها.

عملية طعن في
«الشيخ جراح»...
وحملة اعتقاالت
انتقامية بصفوف
«عرب »48

ب ــدا أم ــس أن إدارة الــرئـيــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي جـ ــو بـ ــايـ ــدن تـكـبــح
االندفاعة باتجاه إعــادة إحياء
ســرائ ـيــل
عـمـلـيــة الـ ـس ــام ب ـيــن إ ُ
والفلسطينيين ،بعد أن أجبرت
ً
على االنـخــراط مجددا في هذه
ال ـق ـض ـيــة ال ـم ـع ـقــدة ب ـعــد جــولــة
ال ـت ـص ـع ـيــد ف ــي الـ ـق ــدس وغـ ــزة،
التي انتهت بمواجهة عسكرية
بين إسرائيل وحماس استمرت
ً
 11يوما.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــل وص ـ ـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ـ ــه إل ـ ـ ـ ــى
ال ـم ـن ـط ـقــة ف ــي م ـس ـت ـهــل جــولــة
ت ـش ـم ــل إس ــرائـ ـي ــل واألراض ـ ـ ــي
الفلسطينية ومصر واألردن،
قال وزير الخارجية األميركية
أ ن ـ ـتـ ــو نـ ــي ب ـل ـي ـن ـك ــن ،إن و ق ــف
إط ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار ب ـي ــن إس ــرائ ـي ــل
و"حماس" خطوة نحو إيجاد
حل سياسي سلمي في نهاية
ً
الـمـطــاف ،مـعـتـبــرا أن عـلــى كال
الجانبين "إيجاد طريقة لكسر
ا ل ـح ـل ـق ــة ،وإذا ل ــم ن ـف ـع ــل ذ ل ــك
فسوف يكرر التصعيد نفسه
بتكلفة كبيرة".
ً
ً
لـكــن م ـس ــؤوال كـبـيــرا ب ــوزارة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة أك ـ ــد،
أم ـ ــس ،أن "ال ـت ــرك ـي ــز األس ــاس ــي
اآلن يـنـصــب عـلــى وق ــف إطــاق
ً
الـنــار" ،معتبرا أن "مــن السابق
ألوانه الحديث عن دعوة أطراف
لــواشـنـطــن أو ألي م ـكــان آخ ــر"،
ً
ردا عـلــى س ــؤال عـمــا إذا كانت
واشنطن ستمهد الطريق أمام
محادثات سالم في المستقبل.
وإذ شــدد على أن "واشنطن
م ـل ـت ــزم ــة ب ـح ــل ال ــدولـ ـتـ ـي ــن وال
تراجع عن ذلــك" ،قال المسؤول
إن "اإلدارة األمـيــركـيــة ستعمل
مع السلطة الفلسطينية واألمم
المتحدة ومصر من أجل توجيه
ال ـم ـســاعــدات إل ــى غ ــزة بطريقة
ت ـض ـمــن وص ــول ـه ــا إلـ ــى س ـكــان
ال ـق ـط ــاع ،ول ـم ــن يـحـتــاجــونـهــا،
وليس لحركة حماس".
وكــان الرئيس بايدن قد قال
إن وز ي ـ ــر خــار ج ـي ـتــه سيبحث
مع قــادة الــدول التي سيزورها
"دعـمـنــا الـثــابــت ألمــن إسرائيل
وس ـي ــواص ــل ج ـهــود حكومتنا
إلع ـ ـ ـ ـ ــادة بـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات مــع
الفلسطينيين وقادتهم وكذلك
دعمنا لهم بعد سـنــوات كانوا
فيها مهملين".
وأضاف الرئيس الديمقراطي،

ً
دعما للفلسطينيين في كراتشي امس األول (إي بي اي)
آالف الباكستانيين المؤيدين لحركة الجماعة اإلسالمية يتظاهرون
في بيان ،أن "بلينكن سيتحادث
م ــع ش ــرك ــاء رئـيـسـيـيــن آخــريــن
ً
فــي المنطقة ،خصوصا بشأن
ال ـ ـج ـ ـهـ ــود الـ ــدول ـ ـيـ ــة ال ـم ـن ـس ـقــة
لضمان وصول مساعدة فورية
ل ـغ ــزة يـسـتـفـيــد م ـن ـهــا ال ـس ـكــان
ول ـي ــس ح ــرك ــة ح ـم ــاس وب ـشــأن
طــري ـقــة خ ـفــض م ـخــاطــر تـجــدد
النزاع في األشهر المقبلة".

إعمار غزة
واس ـ ـت ـ ـبـ ــق رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
الفلسطيني محمد آشتيه زيارة
بلينكن المرتقبة ،وأكد أن إعادة
إع ـم ــار غ ــزة ب ـحــاجــة إل ــى "أف ــق
سياسي" .وإذ طالب آشتيه ،في
جلسة لحكومته ،إسرائيل برفع
حصارها كي تسير عملية إعادة
إعمار غزة بيسر وبدون تأخير،
شدد على ضرورة دعم مبادرة
سياسية دولية تستند للقانون
الدولي إلنهاء االحتالل وإقامة

دو ل ــة فلسطينية وعاصمتها
القدس وعودة الالجئين.

القاهرة وعمان
وف ـ ـ ــي عـ ـ ـم ـ ــان ،ات ـ ـفـ ــق وزي ـ ـ ــرا
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة األردن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أيـ ـم ــن
الـ ـصـ ـف ــدي وال ـ ـم ـ ـصـ ــري ســامــح
ش ـك ــري أم ـ ــس ،ع ـلــى أن عملية
إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة إعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار غـ ـ ـ ـ ــزة س ـت ـت ــم
ب ــالـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق م ـ ـ ــع "ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة"
و"األشقاء" في القطاع.
وقـ ــال ال ـص ـفــدي ،ف ــي مؤتمر
صحافي مــع شكري فــي عمان:
"األردن على تواصل مستمر مع
مـصــر لــوضــع حــد لــاع ـتــداءات
اإلسرائيلية في األقصى وإعادة
إعمار غزة ولمنع تكرار ما حدث
فيها ،ونعمل على إ يـجــاد أفق
سياسي لـلــوصــول إلــى السالم
العادل والشامل".
وف ـ ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ـ ــت الح ـ ـ ـ ـ ــق غـ ـ ـ ــادر
شكري عمان إلى رام الله للقاء

ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي .وقـ ــال
بـيــان للخارجية الـمـصــريــة ،إن
شكري جدد خالل لقائه عباس
"مــوقــف مصر الــراســخ مــن دعم
القضية الفلسطينية والحقوق
المشروعة للشعب الفلسطيني".
وأض ـ ـ ــاف شـ ـك ــري ،أن مـصــر
ت ــواص ــل دعـ ــم الـفـلـسـطـيـنـيـيــن،
واالستمرار في الجهود الحالية
لتثبيت وقــف إط ــاق الـنــار في
ق ـط ــاع غـ ــزة ،وال ـب ـن ــاء عـلـيــه من
أ جــل تحقيق التهدئة الشاملة
والمستدامة.
كـمــا أشـ ــار وزيـ ــر الـخــارجـيــة
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري إلـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة
س ـت ــواص ــل ال ـم ـســاعــي ال ــازم ــة
إلع ـ ـ ــادة االنـ ـ ـخ ـ ــراط ف ــي عـمـلـيــة
ال ـ ـسـ ــام ب ــاع ـت ـب ــاره ــا ال ـس ـب ـيــل
الوحيد للتوصل لحل الدولتين
وتـحـقـيــق ال ـس ــام واالس ـت ـق ــرار
المنشودين.
وفـ ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن هـ ـ ـ ــدد غ ــان ـت ــس
بــالــرد بـقـســوة عـلــى أي انتهاك

مصر :لن نقبل أن نكون «شماعة» تعلق
عليها إثيوبيا مشاكلها الداخلية

ً
واشنطن تفرض قيودا على المساعدات االقتصادية واألمنية ألديس أبابا

ً
ً
ضغوطا غربية بشأن تيغراي (رويترز)
رفضا لما يعتبرونه
إثيوبيون يتظاهرون في اديس أبابا

•

القاهرة  -حسن حافظ

قال وزير الموارد المائية والري المصري،
مـحـمــد ع ـبــدال ـعــاطــي ،إن بـ ــاده ل ــن تـقـبــل أن
ت ـك ــون "ش ـم ــاع ــة" يـعـلــق عـلـيـهــا اإلث ـيــوب ـيــون
ً
مشاكلهم الداخلية ،مضيفا أن أد يــس أبابا
رفـ ـض ــت  15س ـي ـنــاريــو م ـصــريــا ل ـحــل أزم ــة
ً
سد النهضة اإلثيوبي ،محذرا من أن بالده
سـتـلـجــأ ال ــى مـجـلــس األمـ ــن ف ــي ح ــال مضت
إث ـيــوب ـيــا ب ــال ـم ــلء ال ـث ــان ــي ل ـل ـســد ف ــي يــولـيــو
المقبل من دون أي اتفاق مع دولتي المصب
مصر والسودان.
وك ـ ـشـ ــف ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــاطـ ــي ،ف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
تلفزيونية مساء أمس األول ،أن بالده طالبت
ً
بزيادة فتحات سد النهضة العاملة حاليا من
اثنتين إلى أربع ،ألن عمل الفتحتين بقدرة 50
ً
مليون متر مكعب يوميا خالل فترة األمطار ال
يفي باحتياجات السودان وحدها ،وأن مصر
عرضت تحمل تكلفة الفتحتين اإلضافيتين،
لكن إثيوبيا رفضت كذلك.
وإذ لفت الى أن الملء الثاني سيخصم 27%
من اجمالي ايــرادات سد النيل ،تحدث الوزير
المصري عن االجراءات التي ستتخذها الدولة
المصرية لتقليص "الصدمة المائية" ،وأبرزها

الـسـحــب مــن م ـخــزون الـســد الـعــالــي لمعالجة
النقص.
وأشــار الــى أن المبعوث األميركي الخاص
لمنطقة القرن اإلفريقي ،جيفري فيلتمان ،الذي
زار دول منطقة شــرق إفريقيا أخـيــرا ،استمع
لكل األطراف" ،لكنه لم يقدم جديدا حتى اآلن"،
نافيا أن يكون هناك اي مبادرة أميركية ،في
تعليق ،على ما يبدو ،عن دعم واشنطن فكرة
عقد اتفاق جزئي حول الملء الثاني ،وتأجيل
المفاوضات حول االتفاق النهائي.
إلى ذلك ،أعلنت واشنطن أنها فرضت قيودا
واسعة النطاق على المساعدات االقتصادية
واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة إلثـ ـي ــوبـ ـي ــا ب ـس ـب ــب "الـ ـفـ ـظ ــائ ــع فــي
إقـلـيــم ت ـي ـغــراي" ،كـمــا ح ـظــرت مـنــح تــأشـيــرات
لـمـســؤولـيــن إثـيــوبـيـيــن حــالـيـيــن أو سابقين،
وكذلك لمسؤولين بالحكومة اإلريترية على
صلة باألزمة.
وقـ ــال وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي أنـتــونــي
بلينكن ،إن اإلجراء ات التي اتخذتها الواليات
المتحدة تهدف للضغط من أجــل حل األزمــة،
موضحا "هذا وقت تحرك المجتمع الدولي".
وأوضــح بلينكن ،في بيان ،أن هــذه القيود
تستهدف "مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو
إريتريين ،حاليين أو سابقين ،وأفرادا من قوات

ً
األمــن أو أشخاصا آخرين ،بما في ذلك قوات
أمهرة اإلقليمية وغير النظامية وأفراد الجبهة
الـشـعـبـيــة ل ـت ـحــريــر ت ـي ـغ ــراي -م ـســؤول ـيــن عن
تقويض حل األزمة في تيغراي أو متواطئين".
وأضاف "ما زال الناس في تيغراي يعانون
انتهاكات لحقوق اإلنسان وإساء ات وفظائع،
وهم يحتاجون ،بصورة عاجلة ،إلى مساعدات
إنسانية تمنع وصولها إليهم القوات اإلثيوبية
واإلريترية وجهات مسلحة أخرى".
وتابع "رغم التزام دبلوماسي مهم ،لم تتخذ
أطــراف الـنــزاع في تيغراي إج ــراء ات ملموسة
إلنهاء األعمال العدائية ،أو التوصل إلى حل
سلمي لألزمة السياسية".
وأعلن بلينكن أن الواليات المتحدة ستفرض
قـ ـي ــودا "واس ـ ـعـ ــة الـ ـنـ ـط ــاق" ع ـلــى ال ـم ـســاعــدات
االق ـت ـصــاديــة واألم ـن ـيــة إلث ـيــوب ـيــا ،م ــؤك ــدا في
الوقت نفسه استمرارها في تقديم المساعدات
اإلنسانية فــي مـجــاالت مثل الصحة والـغــذاء
والتعليم.
ون ـ ــددت "ال ـخ ــارج ـي ــة" اإلث ـيــوب ـيــة ب ــاإلج ــراء
األميركي الذي وصفته بـ"المؤسف والمضلل"،
ّ
مشيرة إلى أن الخطوة قد تدفع رئيس الوزراء
أبيي أحمد إلعادة تقييم العالقات الثنائية" ،ما
قد يكون له عواقب تتجاوز عالقاتنا الثنائية".

مــن جــانــب "ح ـمــاس" حتى ولو
أط ـل ــق ب ــال ــون حـ ــارق أو قــذيـفــة
صــاروخ ـيــة واح ـ ــدة ،اعـتـبــر أنــه
"ي ـت ـع ـيــن ت ـع ــزي ــز قـ ــوة الـسـلـطــة
الفلسطينية في غــزة من خالل
ت ـك ـل ـي ـف ـه ــا بـ ـمـ ـهـ ـم ــة اإلشـ ـ ـ ـ ــراف
عـلــى إع ــادة تــرمـيــم قـطــاع غــزة،
وعدم نقل األمــوال مباشرة إلى
حماس".

طعن واعتقاالت
ورغ ـ ــم ص ـم ــود وقـ ــف إط ــاق
ال ـ ـنـ ــار فـ ــي غ ـ ــزة ل ـل ـي ــوم ال ــراب ــع
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،أص ـي ــب شــابــان
إســرائـيـلـيــان ج ــراء تعرضهما
للطعن أمــس ،قــرب حــي الشيخ
جراح في القدس الشرقية بينما
قـتــل ال ـشــاب الفلسطيني الــذي
نفذ العملية.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه األثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،أع ـل ـن ــت
الشرطة اإلسرائيلية بدء حملة
"فرض النظام وتطبيق القانون"،

وشنت حملة وصفها معلقون
عرب بأنها انتقامية ضد عرب
 1948بسبب مواقفهم السياسية
ومـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــم ف ـ ــي تـ ـظ ــاه ــرات
مــؤيــدة لـحــركــة "ح ـمــاس" خــال
الهجوم السرائيلي على غزة.
ً
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـشـ ــرطـ ــة إن آالف ـ ـ ــا
م ــن أفـ ــرادهـ ــا وح ـ ــرس ال ـح ــدود
وعـنــاصــر االحـتـيــاط يشاركون
فــي الـحـمـلــة الع ـت ـقــال المشتبه
في ارتكابهم "أعمال شغب" في
األسبوعين الماضيين ،وأشارت
إلـ ـ ــى اعـ ـتـ ـق ــال  1550وت ــوج ـي ــه
االتهام لـ 150منهم.
وأك ـ ــدت صـحـيـفــة "يــدي ـعــوت
أح ــرون ــوت" أن الـشــرطــة حــددت
قائمة بأسماء نحو  500شخص
مـ ـم ــن وص ـف ـت ـه ــم ب ــ"ال ـع ـن ــاص ــر
اإلجرامية" من فلسطينيي ،48
العتقالهم بتهمة المشاركة في
ً
أعمال شغب مؤخرا.
(عواصم -وكاالت)

المغرب يحذر إسبانيا
من تصعيد «أزمة غالي»
انتهت أزمة تدفق آالف المهاجرين غير
الشرعيين بينهم عدد كبير من القاصرين
إلى جيب "سبتة" اإلسباني على الحدود
مـ ــع ال ـ ـم ـ ـغـ ــرب ،بـ ـع ــد أن ت ــدخـ ـل ــت قـ ــوات
األمــن المغربية ،التي اتهمتها إسبانيا
بالتراخي ،لكن األزمة بين البلدين ،التي
انــدل ـعــت بـسـبــب اسـتـقـبــال م ــدري ــد زعـيــم
"جبهة البوليساريو" االنفصالية إبراهيم
غالي للعالج من "كورونا" في أبريل ،لم
تصل إلى آخر فصولها بعد.
وفي مقابلة مع "فرانس برس" نشرت
أمس األول ،حذر وزير الخارجية المغربي
ن ــاص ــر بــوري ـطــة إس ـبــان ـيــا ب ــأن الـسـمــاح
ً
لغالي ( 75عاما) بمغادرتها دون محاكمة
ً
للتصعيد" ،مـعـتـبــرا أن
سيشكل "دع ــوة ّ
ً
األزم ــة الحالية تمثل "اخـتـبــارا للشراكة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة" ال ـت ــي ت ــرب ــط ال ـب ـلــديــن،
ً
خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الهجرة
غير الشرعية.
ّ
ّ
تجنب التصعيد ّ
يمر
وقال بوريطةّ ،إن
بإجراء تحقيق شفاف حول ظروف دخول
غــالــي إل ــى إسـبــانـيــا و"األخـ ــذ بــاالعـتـبــار
المقدمة ّ
ّ
ضده بتهمة التعذيب
الشكاوى
وانـتـهــاكــات ح ـقــوق اإلن ـس ــان واالخـتـفــاء
القسري".
وكــانــت سـفـيــرة الـمـغــرب فــي إسبانيا
التي عادت إلى الرباط للتشاور األسبوع
الماضي ،قالت قبل أيام ،إن العالقات بين
ً
الـبـلــديــن س ـتــزداد س ــوء ا إذا غ ــادر غالي
إسبانيا دون محاكمة.
وأعاد القضاء األسباني هذا األسبوع
فتح دعوى ّ
ضد غالي بشبهة ّ
تورطه في
"جرائم ضد اإلنسانية" على خلفية شكوى
قديمة رفعتها ضـ ّـده جمعية صحراوية
ّ
تــت ـه ـمــه ب ــارتـ ـك ــاب "انـ ـتـ ـه ــاك ــات لـحـقــوق
ّ
ّ
اإلن ـســان" ضــد معارضين فــي مخيمات
تندوف الواقعة غرب الجزائر.
وقالت وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا
غونزاليث الي ــا ،إن غــالــي عليه مواجهة
القضية المرفوعة بحقه أ مــام المحكمة
الـعـلـيــا اإلس ـبــان ـيــة بـعــد أن يـتـعــافــى من
مشكالته الصحية وقبل أن يعود لبالده.
ووج ـ ـ ــه الـ ـقـ ـض ــاء االسـ ـب ــان ــي بــال ـف ـعــل
اسـ ـت ــدع ــاء ل ـغ ــال ــي ل ـل ـم ـثــول أمـ ــامـ ــه ،لـكــن
ً
المحكمة العليا اإلسبانية رفضت طلبا
قدمه المدعون للقبض عليه.
وكـ ــان غــالــي رف ــض ق ـبــول االس ـتــدعــاء

وال ـم ـث ــول أم ـ ــام ال ـم ـح ـك ـمــة ،ألنـ ــه يتمتع
بحصانة دبلوماسية بفضل جواز سفر
جزائري ،حسب ما قال أحد محاميه.
وأفـ ـ ــاد م ـس ــؤول رف ـي ــع ال ـم ـس ـتــوى في
"جبهة بوليساريو" أمس األول أن غالي
الـ ـ ــذي ن ـق ــل إل ـ ــى م ـس ـت ـش ـفــى ف ــي مـنـطـقــة
ل ــوغ ــورن ــو (شـ ـم ــال إس ـب ــان ـي ــا) "يـتـعــافــى
وتجاوز مرحلة الخطر".
ّ
ّ
كـمــا ت ــؤك ــد ال ــرب ــاط أن زع ـيــم الجبهة
ال ـمــدعــومــة م ــن ال ـج ــزائ ــر دخ ــل إسـبــانـيــا
"بشكل احتيالي وبوثائق مزورة وهوية
مـنـتـحـلــة" ،ل ـكــن م ـص ــادر م ــن الـخــارجـيــة
اإلسـبــانـيــة أف ــادت وكــالــة "أوروبـ ــا بــرس"
أن غــالــي دخ ــل ب ـج ــوازه الـ ــذي يستوفي
"المتطلبات العادية".
ّ
وبعد أسبوع حافل تدفق خالله نحو
 10آالف مغربي بينهم آالف القاصرين
إلى جيب سبتة اإلسباني ،شدد الوزير
ب ــوري ـط ــة ع ـلــى أن "ح ـس ــن الـ ـج ــوار ليس
ً
ً ّ
المغرب
طريقا ذا اتجاه واحد" ،معتبرا أن
ّ
"ليس عليه التزام حماية الحدود" ،لكنه
يفعل ذلك في إطار الشراكة.
ّ
ّ
وأكد وزير الخارجية المغربي أن بالده
قامت عام " 2017بتفكيك أكثر من  4آالف
شبكة (هـجــرة غير شرعية) ومنعت 14
ألف محاولة غير نظامية" لعبور الحدود،
ّ
في حين أن المساهمة المالية األوروبية
ف ــي ه ــذا ال ـج ـهــد ك ــان ــت "ب ـم ـتــوسـ ّـط 300
ّ
ً
مليون يورو سنويا" وهو مبلغ يمثل أقل
من  20في المئة من المصاريف.
وق ــال ــت ال ـس ـل ـطــات اإلس ـبــان ـيــة ،أم ــس،
إن نحو ألــف مهاجر قــاصــر مــازالــوا في
سـبـتــة م ــن أص ــل  7500ش ـخــص أع ـيــدوا
إلى المغرب.
ويتجول هؤالء القصر في الشوارع ،إذا
لم يحالفهم الحظ وتم إيواؤهم في مراكز
تديرها السلطات المحلية ،التي يجب أن
تدرس كل حالة لتقرر ما إذا كانت ستعاد
إلى المغرب أو تبقى في إسبانيا.
ّ
وات ـه ـم ــت جـمـعـيــة ح ـقــوق ـيــة مـغــربـّيــة
سـلـطــات سبتة بــ"اسـتـغــال" أزم ــة تــدفــق
الـمـهــاجــريــن لـتــرحـيــل  40الج ـئــا يمنيا،
رغم أنهم كانوا في مركز استقبال طالبي
اللجوء قبل األزمة.
(الرباط ،مدريد  -وكاالت)

سلة أخبار
إحباط هجوم حوثي
في البحر األحمر

أعلن تحالف دعم
الشرعية ،بقيادة
السعودية ،إحباط هجوم
وشيك ،لجماعة أنصار
الله اليمنية المتمردة،
بزورق مفخخ في جنوب
البحر األحمر أمس.
وقال "التحالف" إن
"الميليشيات الحوثية
تواصل تهديد خطوط
المالحة البحرية والتجارة
العالمية" ،مضيفا أن
"المتمردين الحوثيين
الموالين إليران يتخذون
من اتفاق ستوكهولم
مظلة إلطالق الهجمات
العدائية من محافظة
الحديدة ،المطلة على
البحر األحمر".
وأمس األول ،توعد
القيادي في "أنصار الله"
محمد علي الحوثي
بهجمات غير متوقعة
في حال استمرار عمليات
"التحالف" والقيود
المفروضة على المنافذ
التي تديرها الجماعة.

وزير خارجية موريتانيا
يزور المغرب

أوفدت موريتانيا وزير
خارجيتها إسماعيل ولد
الشيخ أحمد إلى العاصمة
المغربية الرباط ،أمس،
كمبعوث خاص من
الرئيس محمد ولد الشيخ
الغزواني إلى الملك محمد
السادس.
وتأتي زيارة وزير
الخارجية الموريتاني
للرباط بعد تأجيلها
أكثر من مرة ،مما أثار
الكثير من التساؤالت
حينها ،خاصة أنها
كانت مقررة في مارس
الماضي ،ضمن جولة
للوزير في دول المغرب
العربي ،لكنه زار حينها
العواصم المغاربية
باستثناء الرباط ،وعقد
أحمد مباحثات مع نظيره
المغربي ناصر بوريطة،
وسط توتر بعد استقبال
الرئيس الموريتاني
للقيادي في جبهة
البوليساريو البشير
مصطفى.

ال تحركات للبيشمركة
في المناطق االتحادية

أكد الناطق باسم القائد
العام للقوات المسلحة
العراقية اللواء يحيى
رسول عدم وجود أي
تحرك لقوات "البيشمركة"
التابعة لحكومة إقليم
كردستان ،داخل حدود
الحكومة االتحادية.
وقال رسول ،في تصريح،
إن "مراكز التنسيق
المشتركة بين قوات
الحكومة االتحادية وقوات
حرس اإلقليم المتمثلة
في البيشمركة مهمة،
وواجبات هذه المراكز هو
تبادل المعلومات ضد
عصابات داعش" ،مضيفا:
"ال يوجد أي تحرك لقطعات
البيشمركة من داخل أراضي
الحكومة االتحادية" .جاء
ذلك بعد تقارير عن عودة
قوات "البيشمركة" إلى
كركوك التي غادرتها عام
 ،2017بالتزامن مع بدء
استفتاء انفصال كردستان
عن بغداد.
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قائمة مرشحي الرئاسة قد تعلن اليوم والريجاني وجهانغيري يواجهان احتمال اإلقصاء
طهران ـ فرزاد قاسمي

عادت قضية «مزارع العمالت
الرقمية» التي لجأت إليها
السلطات اإليرانية بشكل
مكثف بمواجهة حملة
الضغوط القصوى ،التي تبناها
الرئيس األميركي السابق
دونالد ترامب ضدها لتطفو
ً
مجددا ،فيما يواجه رئيس
البرلمان السابق علي الريجاني
ونائب الرئيس الحالي إسحاق
جهانغيري احتمال اإلقصاء
من السباق الرئاسي.

التيار األصولي
يتشكك بإقدام
روحاني على تفجير
«مسار فيينا» في
حال خسارة تياره
لالنتخابات المقبلة

أكد مصدر في المجلس األعلى
لألمن القومي اإليراني لـ«الجريدة»،
أن الخالفات بين أعضاء الحكومة
من جهة ،والمتشددين و«الحرس
الثوري» من جهة أخرى ،أدت إلى
تعطيل جلسات متعددة للمجلس
يومي السبت واألحــد الماضيين
واض ـ ـطـ ــر أمـ ـي ــن ال ـم ـج ـل ــس عـلــي
شمخاني إلعطاء عدة استراحات
خ ــال االجـتـمــاعــات لتهدئة حدة
الـمــواجـهــة بـيــن الـفــريـقـيــن بشأن
تــأث ـيــر م ــا بـ ــات ي ـع ــرف بـ ــ«م ــزارع
الـ ـعـ ـم ــات ال ــرقـ ـمـ ـي ــة» وعــاق ـت ـهــا
بــأزمــة انقطاع التيار الكهربائي
المستفحلة.
وأوضح المصدر ،أن الخالفات
تـ ـص ــاع ــدت ب ـ ـ ــدأت ب ـع ــد أن ات ـهــم
«الحرس الثوري» حكومة الرئيس
المعتدل حسن روحــانــي ووزارة
ال ـطــاقــة بــاسـتـغــال مـلــف «م ــزارع
ال ـع ـمــات ال ــرق ـم ـي ــة» ،ال ـت ــي تنتج
عمالت بواسطة أجهزة حاسوب
عـمــاقــة تستهلك طــاقــة بـكـثــافــة،
لـ ـقـ ـط ــع ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء ع ـ ــن م ـن ــاط ــق
شاسعة بهدف إثارة غضب عامة
الناس ضد المؤسسة العسكرية
واألصــولـيـيــن ،قبيل االنتخابات
الرئاسية المقبلة.
وأف ـ ــاد م ــؤي ــدو «الـ ـح ــرس» بــأن
جل ما تستهلكه تلك المزارع من
الكهرباء يعادل نحو  2في المئة
من مجمل إنتاج البالد من الطاقة،
ويدر عليها مليارات الدوالرات من
العملة الصعبة في ظل العقوبات
األميركية.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،اتـ ـه ــم م ـنــدوبــو
الـحـكــومــة «الـ ـح ــرس» بــالـحـصــول
ع ـلــى الـعـمـلــة الــرق ـم ـيــة وصــرفـهــا
خارج البالد بدل إدخالها للسوق
المحلية ،رغم استغالله للكهرباء
المدعومة في استخراج العمالت
المشفرة على غرار «البتكوين».
ك ـمــا ات ـه ــم م ـنــدوبــو الـحـكــومــة
«الـحــرس» بضرب وشتم موظفي
ش ــرك ــة ال ـك ـهــربــاء ال ــذي ــن ح ــاول ــوا
الكشف عن عمل «مــزارع العمالت
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة» ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـمــؤس ـســة
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـ ـم ـ ــوازي ـ ــة ل ـل ـق ــوات
المسلحة أو الموجودة في أقبية
بـ ـع ــض الـ ـمـ ـس ــاج ــد والـ ـ ـح ـ ــوزات
ال ـع ـل ـم ـي ــة والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس ال ـت ــاب ـع ــة
ل ــأص ــول ـي ـي ــن وال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـخــدم
ال ـك ـهــربــاء بـتـسـعـيــرة مـجــانـيــة أو
شبه مجانية.
وطـ ــالـ ــب مـ ـن ــدوب ــو ال ـح ـكــومــة
الـمـجـلــس األع ـلــى لــأمــن القومي
بــإع ـطــاء رخ ـص ــة خ ــاص ــة لـ ــوزارة
االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات ل ـل ـت ـح ـق ـي ــق فــي
القضية والـسـمــاح لـهــا بتفتيش

سلة أخبار
مواجهات بين الجيش
و«طالبان» شرق كابول

اشتبك الجيش األفغاني
مع مقاتلي «طالبان» قرب
مدينة مهترالم على بعد 120
كيلومترا من كابول ،ما دفع
بوزير الدفاع ،ياسين ضياء،
إلى أن يشرف بنفسه على شن
هجوم مضاد.
ً
واندلع القتال عنيفا في وقت
متأخر ،أمس األول ،على
أطراف مهترالم ،وهي عاصمة
والية لغمان ،ويبلغ عدد
سكانها نحو  140ألفا.
وقال مسؤولون إن ما ال يقل
عن  50من «طالبان» قتلوا
خالل المعارك الليلية.

الفروف يكشف عن
«نصائح» روسية لتركيا

شرطي إيراني يحاول تنظيم السير بنفسه قبل أيام في طهران بعد انقطاع الكهرباء عن إشارات المرور
الثكنات وكل مكان يشك بأن فيه
«مــزارع للعمالت» الستيضاح ما
إذا كان األمر ينطوي على استغالل
سياسي قبيل االنتخابات ،أم أن
األمر يتعلق بضغط حقيقي على
شبكة الكهرباء العامة.

إقصاء انتخابي
ً
ولفت المصدر إلى أن موضوعا
آخ ــر أدى إل ــى اح ـت ــدام الـخــافــات
ب ـي ــن ال ـح ـك ــوم ــة وال ـم ـت ـش ــددي ــن،
وت ـم ـث ــل ب ـم ـع ـل ــوم ــات ت ـف ـي ــد ب ــأن
مجلس «صـيــانــة الــدس ـتــور» قــرر
عــدم السماح لبعض المرشحين
الموالين للتيار المعتدل ،بخوض
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة ،وع ـلــى
رأسـهــم نائب رئيس الجمهورية
إسـ ـ ـح ـ ــاق جـ ـه ــانـ ـغـ ـي ــري ،بـسـبــب
بعض ملفات الفساد التي تالحقه،
والرئيس السابق لمجلس الشورى
علي الريجاني ،بحجة أن إحدى
بناته هاجرت للواليات المتحدة
وحصلت على الهوية األميركية.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،يـتـحــدث أنـصــار
الـتـيــار الـمـعـتــدل عــن ع ــدم أحقية
رئيس السلطة القضائية األصولي
ال ـم ـت ـشــدد إب ــراه ـي ــم رئ ـي ـســي في

الترشح لخوض السباق الراسي
على أساس أن السلطة القضائية
ت ـع ـت ـب ــر أحـ ـ ـ ــد أركـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـع ـم ـل ـي ــة
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة و 6م ـ ــن أص ـ ـ ــل 12
ً
عضوا في «صيانة الدستور» يتم
تعيينهم من قبله.
كما يشتكي اإلصالحيون من
تـعــرضـهــم للتضييق واإلق ـص ــاء
م ـقــابــل غ ــض ال ـط ــرف ع ــن مــوانــع
قانونية تحول دون أحقية رموز
«الـ ـتـ ـي ــار ال ـم ـت ـش ــدد» ف ــي خ ــوض
االنتخابات ،وهو ما ينطبق على
أمين مجلس «تشخيص مصلحة
ال ـن ـظ ــام» م ـح ـســن رض ــائ ــي ال ــذي
يعاني من مرض «الباركينسون».
واعـتـبــر مـنــدوبــو الحكومة أن
ال ـت ـيــار األص ــول ــي ح ــول «صـيــانــة
الدستور» إلى «آلة حزبية» لهندسة
االنتخابات وطالبوا «األعلى لألمن
القومي» ،الذي يعتبر أعلى مرجع
بعد المرشد علي خامنئي ،باتخاذ
قرار ضده.
من جانب آخــر ،أشــار المصدر
إلــى أن أحــد الـخــافــات الرئيسية
ال ـ ـتـ ــي طـ ـغ ــت عـ ـل ــى اجـ ـتـ ـم ــاع ــات
المجلس تمثلت فــي أن مندوبي
ال ـبــرل ـمــان واألص ــول ـي ـي ــن أص ــروا
عـلــى أن تـقــوم حـكــومــة روحــانــي،

الذي يستعد لمغادرة منصبه في
أغـسـطــس الـمـقـبــل ،بــوقــف تنفيذ
ال ـبــروتــوكــول اإلض ــاف ــي التفاقية
م ـنــع ان ـت ـشــار األس ـل ـحــة ال ـنــوويــة
حسب القانون الذي أقره «مجلس
الـ ـش ــورى» ووق ــف االت ـف ــاق الفني
ال ـم ــؤق ــت م ــع ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ــدول ـي ــة
ل ـل ـط ــاق ــة الـ ـ ــذريـ ـ ــة ،الـ ـ ـ ــذي ان ـت ـهــى
الـسـبــت ال ـمــاضــي ،لـكــن الحكومة
رفـ ـض ــت وأصـ ـ ــرت ع ـل ــى ض ـ ــرورة
إعطاء فرصة جديدة لمفاوضات
ً
فـيـيـنــا الـ ــدائـ ــرة ح ــال ـي ــا وت ـمــديــد
االتفاق لمدة شهر بهدف التوصل
لتفاهم إلح ـيــاء االت ـف ــاق الـنــووي
ورفـ ــع ال ـع ـقــوبــات ال ـتــي فرضتها
إدارة الرئيس األمـيــركــي السابق
دونــالــد تــرامــب .ويتشكك «التيار
األصــولــي» بــأن حكومة روحــانــي
تسعى لتمديد االت ـف ــاق المؤقت
إلبقاء كاميرات المراقبة الدولية
بالمنشآت الـنــوويــة حتى موعد
االنتخابات المقررة في  18يونيو
المقبل بـ«هدف تفجير الوضع حال
خسارة التيار المعتدل للسباق».

قائمة الرئاسة
وكانت «الجريدة» قد علمت من

(أ ف ب)

مصدر آخر بـ«صيانة الدستور» أن
آية الله جنتي أمين عام المجلس
المخول بتأييد أهلية المرشحين
ل ـخــوض االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة
ال ـت ـق ــى ب ـخــام ـن ـئــي ،مـ ـس ــاء أم ــس
األول ،لـلـبــت فــي «طـلـبــات ترشح
ألشخاص لديهم بعض المشاكل»
ولم يستطع أعضاء المجلس حسم
ً
أم ــره ــم ت ـم ـه ـيــدا إلعـ ــان الـقــائـمــة
النهائية اليوم .وبحسب المصدر
ف ــإن الـقــائـمــة الـنـهــائـيــة ستضمن
نحو  8مرشحين.

تفاهم فيينا
إلى ذلــك ،نفى المتحدث باسم
الخارجية اإليرانية سعيد خطيب
زادة ،أم ـ ــس ،وج ـ ــود ت ـب ــاي ــن فــي
التصريحات اإليرانية والغربية
بشأن مخرجات مباحثات فيينا،
ً
ووصولها إلى انسداد ،قائال ،إنه
ً
ً
«من الواضح جدا أن هناك تقدما
ً
م ـل ـح ــوظ ــا ،ون ـع ـت ـقــد أن االت ـف ــاق
فــي متناول الـيــد ،وهـنــاك قضايا
ً
متبقية يجب متابعتها» ،رابطا
ّ
حــل تلك القضايا العالقة بـ«قرار
سياسي من واشنطن وابتعادها
عن سلوك ومفردات اإلدارة السابقة

وحملة الضغوط القصوى».
وربط المتحدث اإليراني عودة
إي ــران عــن خطواتها التصعيدية
ب ـت ـخ ـص ـيــب ال ـ ـيـ ــوران ـ ـيـ ــوم ،بــرفــع
العقوبات بشكل مؤثر والتحقق
ً
مــن رفـعـهــا ،مـضـيـفــا أن «االت ـفــاق
في فيينا مرهون بقرار سياسي
أميركي».
ف ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،ك ـت ــب وزي ــر
الخارجية اإليــرانــي محمد جواد
ً
ظ ــري ــف ،عـبــر «ت ــوي ـت ــر» ،ردا على
نظيره األميركي أنطوني بلينكن،
أنه يعتقد أن رفع عقوبات ترامب
من قبل اإلدارة الجديدة هو «واجب
قانوني وأخالقي ،وليس وسيلة
للتأثير على المفاوضات».
كـ ـم ــا ش ـ ـ ــدد مـ ـبـ ـع ــوث طـ ـه ــران
ل ـل ـم ـح ــادث ــات ال ـ ـنـ ــوويـ ــة ،ع ـبــاس
عـ ــراق ـ ـجـ ــي ،عـ ـل ــى أن «ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة يجب أن ترفع العقوبات
أوال» ،غداة مطالبة بلينكن طهران
بضرورة العودة للقيود النووية
ال ـت ــي ي ـف ــرض ــه االت ـ ـفـ ــاق ال ـن ــووي
المبرم عام .2015
وجاءت المواجهة الكالمية بين
ط ـهــران واشـنـطــن عشية انـطــاق
الجولة الخامسة مــن مفاوضات
فيينا.

ّ
ُ
تقرير أميركي يجدد فرضية «كورونا ومختبر ووهان»

«الصحة العالمية» :يجب تطعيم  %10من سكان العالم قبل سبتمبر
في خطوة ربما تعزز المطالبات بتحقيق
أوسع فيما إذا كان الفيروس المسبب لكورونا
قد تسرب من مختبر ووهــان الصيني ،نقلت
صحيفة «وول سـتــريــت ج ــورن ــال» األمـيــركـيــة
عـ ــن ت ـق ــري ــر اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ــي أمـ ـي ــرك ــي لـ ــم يـتــم
ً
الـكـشــف عـنــه ســابـقــا ،أن  3بــاحـثـيــن صينيين
يعملون في مختبر ووهان ،أصيبوا بالمرض
بــدرجــة دفعتهم للحصول عـلــى رعــايــة طبية
بالمستشفى في نوفمبر  ،2019أي قبل اإلعالن
ً
رسميا عــن بــدء تفشي فـيــروس «كــورونــا» في
ديسمبر.
لكن وزارة الخارجية الصينية ،نفت أمس،
ّ
صحة التقرير ،وذكر الناطق باسمها بالبيان
ال ـ ــذي أصـ ـ ــدره م ـع ـهــد ووهـ ـ ــان ف ــي  23م ــارس
الـمــاضــي ،الــذي أكــد أنــه بحلول  23م ــارس ،لم
يصب أي من موظفي المعهد بالفيروس».
وف ــي تعليق عـلــى الـتـقــريــر األم ـيــركــي ،دعــا

دوليات

ك ـب ـيــر ال ـم ـس ـت ـش ــاري ــن ال ـط ـب ـي ـيــن ف ــي أم ـي ــرك ــا،
رئيس المعهد الوطني للحساسية واألمراض
المعدية ،الدكتور أنتوني فاوتشي ،إلى مزيد
ً
من التحقيقات حول أصل «كورونا» ،متراجعا
عن رفضه لفرضية تسرب الفيروس من مختبر
ووهان العام الماضي.
وق ـبــل سـنــة مــن ال ـي ــوم ،سـخــر فــاوت ـشــي من
اح ـت ـم ــال أن ي ـك ــون «كـ ــورونـ ــا» ق ــد ت ـس ــرب من
ال ـم ـخ ـت ـبــر ،وج ـ ــادل ب ــأن ت ـط ــور ال ـف ـي ــروس في
ً
الخفافيش يميل بشدة جدا إلى أنه لم يكن من
الممكن التالعب به بشكل مصطنع أو متعمد،
وبالطريقة التي تطورت بها الطفرات بشكل
طبيعي.
إلى ذلك ،اعتبر األمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريس أمس ،أن العالم «في حرب
ً
ض ــد كـ ــورونـ ــا» م ـت ـحــدثــا ع ــن «ت ـس ــون ــام ــي من
ً
المعاناة» أثارته أزمة الفيروس ،داعيا المجتمع

الــدولــي إل ــى تبني منطق ال ـحــرب فــي مسعاه
لمكافحة الوباء.
وفي مستهل انعقاد الجمعية السنوية للدول
األعـضــاء فــي منظمة الصحة العالمية ،أشــار
غوتيريس إلى أن أكثر من  3.4ماليين شخص
توفوا بينما ّ
تمت خسارة  500مليون وظيفة
منذ ظهر الوباء في الصين أواخر .2019
مــن نــاحـيـتــه ،طــالــب الـمــديــر ال ـعــام لمنظمة
ال ـص ـح ــة تـ ـي ــدروس أدهـ ــانـ ــوم غـيـبــريـيـســوس
ب ـ «تـحـ ّـرك واس ــع لتطعيم  %10على األق ــل من
سكان كل دولة بحلول سبتمبر».
واجتمعت الدول األعضاء الـ  194في منظمة
الصحة لبحث كيفية بناء عالم ما بعد «كورونا»
ومنع كوارث وأوبئة أخرى وما إذا يجب إعطاء
سـلـطــات أوس ــع ل ـهــذه الــوكــالــة الـتــابـعــة لــأمــم
المتحدة.
ً
وفي رسالتين منفصلتين مسجلتين سابقا

م ــن أج ــل االج ـت ـم ــاع ،دع ــا الــرئ ـيــس الـفــرنـســي
إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون وال ـم ـس ـت ـشــارة األلـمــانـيــة
آنجيال ميركل ،إلى تمكين منظمة الصحة من
ً
زيارة البلدان سريعا في حالة تفشي األمراض
التي يحتمل تحولها إلــى جائحة ،مع ضمان
وصولها إلى البيانات الالزمة.
كما طالبا بتحسين تمويل المنظمة التابعة
لــأمــم الـمـتـحــدة ودعـ ــم ف ـكــرة م ـعــاهــدة دولـيــة
جديدة لمنع األوبئة.
وفي موسكو ،قال وزير الخارجية سيرغي
الفروف ،أمس ،إن فتح حدود االتحاد األوروبي
على خلفية استخدام أنواع مختلفة من شهادات
التطعيم باللقاحات ضد «كورونا» ،ال يجوز أن
تتسبب بالتمييز.
ّ
وشدد على ضرورة األخذ باالعتبار ومراعاة،
وجود لقاحات «غير غربية» .وأشار إلى وجود
مقترحات فــي أوروب ــا ،السـتـخــدام «الـشـهــادات

الرقمية الخضراء» ،التي ستؤكد إما الخضوع
للتطعيم ،أو ا خـتـبــار  ،PCRأو و ج ــود مناعة
ً
بسبب المعاناة من «كورونا» سابقا.
وأف ـ ـ ــاد الف ـ ـ ــروف بـ ــأن هـ ــذه ال ـخ ـط ــط ت ـهــدف
فــي المقام األول ،لتنشيط الحركة السياحية
داخل االتحاد األوروبي» لكنه اعتبر أن «هناك
ً
اق ـتــراحــا مــن المفوضية األوروب ـي ــة ،لتسهيل
الــدخــول إلــى دول االت ـحــاد األوروبـ ــي مــن دول
ثالثة لألشخاص الذين تم تطعيمهم ،والحديث
يدور عن اللقاحات المعتمدة فقط من قبل وكالة
األدوية األوروبية أو منظمة الصحة العالمية.
إال أن الكلمة األخ ـيــرة فــي مــوضــوع دخــول
الـسـيــاح مــن دول ثــالـثــة ،تبقى مــن حــق ال ــدول
األع ـضــاء فــي االت ـحــاد األوروبـ ــي .والكثير من
ً
هــذه ال ــدول مهتمة جــدا باستئناف السياحة
من روسيا».
(عواصم  -وكاالت)

أكد وزير الخارجية الروسي،
سيرغي الفروف ،أن موسكو
«نصحت» أنقرة بالكف عن
تغذية المشاعر العدوانية
ألوكرانيا ،محذرة من مغبة
تشجيع أي «مبادرات» تصدر
عن كييف حول شبه جزيرة
القرم.
وقال الفروف ،أمس« ،نوصي
زمالءنا األتراك بشدة وعلى
جميع المستويات ،بتحليل
الوضع بعناية والتوقف عن
تغذية المشاعر العدوانية في
كييف».
ّ
وشدد على أن بالده تتوقع
أن يتم «تعديل الخط التركي
لجهة مراعاة المخاوف
المشروعة» لموسكو.

ميانمار :سوتشي تحضر
ً
شخصيا أمام المحكمة

مثلت الزعيمة البورمية
السابقة ،أونغ سان سوتشي،
التي وجهت إليها المجموعة
العسكرية الحاكمة في
ً
ً
ميانمار تهما عدة ،حضوريا
أمس ،أمام محكمة في
العاصمة نايبيداو للمرة
األولى منذ انقالب األول من
فبراير الذي أطاح بالحكومة
المدنية.
ونشرت قوات األمن بأعداد
كبيرة في محيط المحكمة
التي أقيمت خصيصا في
نايبيداو لمحاكمة رئيسة
الحكومة السابقة.
وبدت سوتشي ( 75عاما)
الخاضعة لالقامة الجبرية،
والتي لم تظهر علنا منذ
توقيفها في  1فبراير ،في
«صحة جيدة».
وقبل الجلسة ،اتخذت
سوتشي موقفا يعتبر
تحديا للمجموعة العسكرية
الحاكمة بقولها ،إن «حزبها
الرابطة الوطنية من أجل
سيبقى مادام
الديمقراطية
ُ
الناس باقين ،ألنه أ ّسس من
أجل الشعب».

ً
اعتقال معارض «جوا»
بعد
غربية»
«عاصفة
تواجه
بيالروسيا
ً
ً
أجبرت طائرة على الهبوط بزعم تلقيها تهديدا موقعا من «حماس»

كلب بوليسي ّ
يشم أمتعة ركاب الطائرة التي أجبرت على الهبوط
(أ ف ب)
في مطار مينسك أمس األول 		

رفضت بيالروسيا ،أمس« ،عاصفة» االتهامات
والتهديدات الغربية بفرض عقوبات عليها بعد
تـحــويـلـهــا بــال ـقــوة م ـســار رح ـلــة جــويــة تـجــاريــة
ل ـت ــوق ـي ــف م ـ ـعـ ــارض ك ـ ــان ع ـل ــى م ـت ـن ـه ــا ،وأك ـ ــدت
استعدادها ألي تحقيق دولي.
ون ـ ّـدد الـغــربـيــون بــ«تـحــويــل مـســار» طــائــرة أو
«عمل قرصنة» وحتى «إرهاب» دولة مارسته هذه
الجمهورية السوفياتية السابقة التي زادت نزعتها
السلطوية منذ قمع حركة احتجاج شعبية كبرى
السنة الماضية.
واسـ ـ ـت ـ ــدع ـ ــى االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـنـ ــدوب
ب ـيــاروس ـيــا ،قـبـيــل اج ـت ـمــاع قـمــة لــزع ـمــائــه .كما
استدعي سفراء بيالروسيا في بلجيكا والتشيك
ً
والمانيا ولندن احتجاجا.
الواليات المتحدة على غرار الــدول األوروبية
دعت إلى «اإلفراج الفوري» عن الصحافي المعارض
ً
رومــان بروتاسيفيتش ( 26عــامــا) ،الــذي أوقفته
قوات األمن البيالروسية في مطار مينسك ،بعد
إرغام الطائرة على الهبوط.
ونددت ايرلندا حيث مقر شركة «راين اير» بعمل
«قــرصـنــة» مــن جــانــب دول ــة .مــن جهتها تحدثت
بولندا المجاورة لبيالروسيا عن «عمل إرهــاب

دول ــة» ،فيما أش ــارت ليتوانيا الـتــي منحت حق
اللجوء للمعارض بروتاسيفيتش إلى «عمل دنيء».
وكانت شركة طيران البلطيق أول من يعلن أنها
ّ
ستتجنب مجال بيالروسيا الجوي ،بينما اقترحت
فرنسا «حظر المجال الجوي» لبيالروسيا.
أنها أصدرت
كما أعلنت الحكومة البريطانية ّ
أوامر لطائرات المملكة المتحدة بتجنب المجال
ً
الجوي لبيالروسيا ،وفرضت حظرا على شركة
الطيران الوطنية البيالروسية «بيالفيا».
واألح ـ ــد ،انـطـلـقــت مـقــاتـلــة مــن ن ــوع «م ـيــغ »29
بأمر شخصي من لوكاشينكو العتراض الطائرة
التابعة لشركة «راين اير» وعلى متنها نحو 120
ً
راكـبــا كانت تقوم برحلة بين اثينا وفيلنيوس،
وكانت في المجال الجوي البيالروسي.
وزع ــم رئـيــس إدارة الـطـيــران فــي وزارة النقل
البيالروسية ،أرتيم سيكورسكي ،أمس ،أنه «في
 23مايو ،وصلت رسالة إلــى البريد اإللكتروني
للمطار الوطني مينسك باللغة اإلنكليزية تتضمن:
نحن جنود حماس نطالب إسرائيل بوقف النار
في قطاع غزة ،ونطالب االتحاد األوروبي بالتخلي
عن دعمه إلسرائيل في هذه الحرب .ومن المعروف
أن المشاركين في منتدى دلفي االقتصادي في

الـيــونــان يـعــودون إلــى بــادهــم على متن الرحلة
إف أر  4978وعـلــى متن الـطــائــرة قنبلة ،وإذا لم
تستجب لمطالبنا فستنفجر القنبلة يوم  23مايو
في فيلنيوس».
من ناحيته ،أكد قائد سالح الجو البيالروسي
إيـغــور غــولــوب ،أن «طــاقــم طــائــرة راي ــن اي ــر» ،قرر
بمفرده ومن دون ضغط أو تدخل خارجي الهبوط
في مينسك ،بعدما تم إبالغه بإنذار بوجود قنبلة.
وبعد هبوط طــارئ لبضع ســاعــات فــي مطار
مـيـنـســك وتـفـتـيــش ال ـط ــائ ــرة ورك ــاب ـه ــا ،انطلقت
الطائرة مجددا الى ليتوانيا لكن من دون رومان
بروتاسيفيتش ،الــذي أوقفته قــوات األمــن برفقة
صديقته صوفيا سابيغا.
فــي الـمـقــابــل ،كـشــف مــديــر «رايـ ــن ايـ ــر» ،مايكل
اوليري ،ان عناصر من جهاز األمن البيالروسي
(كي جي بي) كانوا كما يبدو على متن الطائرة.
وص ـ ـ ـ ـ ـ ّـرح تـ ـ ــاديـ ـ ــوس ج ـ ـي ـ ـكـ ــزان رئ ـ ـيـ ــس ت ـح ــري ــر
م ــوق ــع «ن ـك ـس ـت ــا» الـ ـمـ ـع ــارض الـ ـ ــذي ك ـ ــان ي ــدي ــره
ب ــروت ــاس ـي ـف ـي ـت ــش ،ان عـ ـم ــاء ال ـ ــ«كـ ــي ج ــي ب ــي»
اصطنعوا شجارا مع الطاقم عندما دخلت الطائرة
المجال الجوي البيالروسي ،زاعمين وجود قنبلة
في الطائرة.

وب ـح ـس ــب الـ ــركـ ــاب ع ـل ــى م ـت ــن الـ ـط ــائ ــرة ،ف ــإن
المعارض أصيب «بذعر» وقال «إنه يواجه احتمال
عقوبة اإلعدام».
وفي مقابل االنتقادات الغربية ،تلقت بيالروسيا
دعما من حليفتها موسكو ،إذ أكد وزير الخارجية
سيرغي الفروف ،أنه توجد الكثير من األمثلة على
إجبار طائرات الركاب ،على الهبوط في دول أخرى.
وأضــاف« :أشهر هذه الحوادث كان في ،2013
عـنــدمــا أج ـب ــرت الـنـمـســا ،ب ــإص ــرار م ــن ال ــوالي ــات
المتحدة ،طــائــرة رئـيــس بوليفيا على الهبوط،
ولم تقدم أي اعتذار الحقا .وفي  2016تم إجبار
طائرة الخطوط الجوية البيالروسية على العودة
إل ــى مـطــار كـيـيــف ،بـعــد دقــائــق مــن إقــاع ـهــا ،ألن
المخابرات األوكــرانـيــة أبــدت اهتمامها بمواطن
أرمني كان على متنها .وتم إخراج هذا المواطن
من الرحلة ،وواصلت الطائرة رحلتها أيضا من
دون أي اعتذار».
وبعد ظهر أمــس ،أعلن مطار مينسك تأجيل
رحلة لشركة «لوفتهانزا» األلمانية كان مقررا أن
تتجه إلى مطار فرانكفورت ،بسبب رسالة بريد
إلكتروني حول هجوم إرهابي محتمل.
(عواصم  -وكاالت)
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األزرق يستأنف تدريباته اليوم في دبي
حازم ماهر
يـسـتــأ نــف منتخبنا
الــوطـنــي األول لكرة
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم تـ ــدري ـ ـبـ ــاتـ ــه
فـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــاعـ ــة 5:15
م ـســاء ال ـي ــوم بتوقيت
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت عـ ـ ـل ـ ــى اسـ ـ ـت ـ ــاد
ض ـب ــاط ش ــرط ــة دبـ ــي خــال
مـعـسـكــره ال ـتــدري ـبــي ه ـنــاك،
الـ ـ ـ ــذي يـ ــأتـ ــي ف ـ ــي ال ـم ــرح ـل ــة
األخ ـ ـيـ ــرة م ــن االسـ ـتـ ـع ــدادات
لمواجهات أستراليا واألردن
وال ـص ـيــن تــايـبـيــه ال ـم ـقــرر لها
أيام  3و 11و 15يونيو المقبل،
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.
وكان منتخبنا الوطني تغلب
على نظيره الماليزي أ مــس األول
بــأربـعــة أه ــداف مـقــابــل ه ــدف ،أحــرزهــا
أحمد الظفيري وشبيب الخالدي وفهد
الهاجري وفهد األنـصــاري ،وغــاب عن
ال ـل ـقــاء خــالــد الــرش ـيــدي بـعــد أن ألـمــت
بــه وعـكــة صحية ،وعـبــدالـعــزيــز ناجي
الــذي غــادر المعسكر لاللتحاق بفريق
الكويت قبل مباراته أمس مع األمعري
الفلسطيني ،إلى جانب رباعي األبيض
خالد الزنكي وسامي الصانع وطالل
فاضل وفهد حمود.
ومنح الجهاز الفني بقيادة المدرب
اإلسباني كاراسكو الالعبين راحة من
التدريبات في الفترة الصباحية أمس،
ف ــي حـيــن ت ــم إخ ـض ــاع الــاعـبـيــن ال ــذي
شاركوا في اللقاء لتدريب استشفائي
في السادسة مساء ،وأجــرى الالعبون
ً
الذين لم يشاركوا في اللقاء تدريبا في
مقر إقامة الوفد.
وعقد كاراسكو اجتماعا مع الالعبين
قبل التدريب االستشفائي ،أمس ،وجه
خالله الشكر على المجهود الذي بذلوه

خالل اللقاء ،ثم القى الضوء على أبرز
السلبيات واإليجابيات.

عناد :مستوى جيد
مــن جـهـتــه ،أك ــد ال ـمــدرب المساعد
للمنتخب ثامر عناد أن المنتخب قدم
ً
مستوى جيدا خالل مواجهة المنتخب
الماليزي ال سيما في الشوط الثاني
بغض النظر عن تحقيق الفوز بأربعة
أه ـ ــداف ،فــاألهــم فــي ه ــذه الـمـبــاريــات
اس ـت ـي ـعــاب الــاع ـب ـيــن ل ـف ـكــر ال ـج ـهــاز
ً
ال ـف ـنــي ،مـضـيـفــا ف ــي ات ـص ــال هــاتـفــي
أجــرتــه مـعــه "ال ـجــريــدة" أن الالعبين
ال ـ ـتـ ــزمـ ــوا ب ــالـ ـخـ ـط ــة ال ـ ـتـ ــي وض ـع ـه ــا
اإلسباني كاراسكو.
وأشار عناد إلى أن عودة الالعبين
خالد محمد إبراهيم وفهد األنصاري
وف ـهــد ال ـهــاجــري للمنتخب أضــافــت
الكثير إذ قدموا مستوى جيدا ،مؤكدا
أن أهــم مــا ميز جميع العـبــي األزرق

فــي الـلـقــاء هــو االن ـض ـبــاط التكيتكي
وااللتزام بالتعليمات وتنفيذها.
ولفت عناد إلــى أنــه تــم الــدفــع بثمانية
العبين من المنتخب األولمبي في المباراة،
مـشــددا على أن المنتخب الماليزي لعب
بتشكيلته األساسية خصوصا أنه ينافس
على الـتــأهــل فــي المجموعة السابعة من
الـتـصـفـيــات الـمـشـتــركــة ،إذ يـحـتــل الـمــركــز
الثاني.

عوض :الالعبون ملتزمون
مــن نــاحـيـتــه ،أش ــاد مــديــر المنتخب
ف ـهــد عـ ــوض ب ــال ـت ــزام الــاع ـب ـيــن س ــواء
داخل الملعب أو خارجه وتنفيذ جميع
الـتـعـلـيـمــات اإلداري ـ ـ ــة وال ـف ـن ـيــة ،مبينا
أن م ـبــاراة ماليزيا تعد تجربة مفيدة
لألزرق بها إيجابيات وسلبيات شأنها
شأن جميع المباريات الودية.
وشـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـ ــوض ع ـ ـلـ ــى أن الـ ـجـ ـه ــاز
الـفـنــي سيعمل عـلــى تــافــي السلبيات

قبل انـطــاق التصفيات لـلــوصــول إلى
المستوى المأمول ،معربا عن أمنيته
بالتوفيق لجميع الالعبين.

البناي :لتعويض نقص األمالح
أك ــد رئ ـيــس الـلـجـنــة الـطـبـيــة  -طبيب
الـمـنـتـخـبــات الــوط ـن ـيــة د .عـبــدالـمـجـيــد
البناي أن الجهاز الطبي حرص على منح
الالعبين أمس المكمالت والمشروبات
الغذائية عقب انتهاء اللقاء لتعويض
األمالح التي فقدوها خالل لقاء ماليزيا
نظرا الرتفاع الرطوبة في المعسكر.
وأض ـ ــاف ال ـب ـن ــاي" :ت ـع ــرض ع ــدد من
الــاع ـب ـيــن لـبـعــض اإلص ــاب ــات الطفيفة
منها تقلصات عضلية و ك ــد م ــات ،و تــم
فحصهم من قبل الجهاز الطبي وحالتهم
مـطـمـئـنــة ،م ــع ال ــوض ــع ف ــي االع ـت ـبــار أن
ً
مثل هذه األمور عادية جدا ،عقب جميع
المواجهات الرسمية والودية".

الكويت يتوج بلقب «عمومي ألعاب القوى»
ت ـ ــوج ن ـ ــادي الـ ـك ــوي ــت ب ـل ـقــب ب ـط ــول ــة ال ـكــويــت
ال ـعــامــة ألل ـع ــاب ال ـق ــوى لـفـئــة الـعـمــومــي للموسم
الـ ــريـ ــاضـ ــي ( ،)2021/2020وال ـتــي اخـتـتـمــت مساء
األح ــد ،ونظمها اتـحــاد ألـعــاب الـقــوى على ملعب
القوات الخاصة التابع لوزارة الداخلية ،بمشاركة
جميع األندية المحلية األعضاء باالتحاد.
وتمكن الـكــويــت مــن إح ــراز الـمــركــز األول في
م ـنــاف ـســات ال ـب ـطــولــة ال ـت ــي امـ ـت ــدت ع ـلــى مـ ــدى 3
أيــام ،بعد أن جمع  186نقطة متقدما على نادي
القادسية ،الذي احتل المركز الثاني بعد ان حقق
 173.5نقطة ،بينما نــال الساحل المرتبة الثالثة
بعد أن أحرز  102نقطة.
وق ــال رئـيــس االت ـح ــاد ،سـيــار ال ـع ـنــزي ،عقب
الختام ،إن "البطولة اتسمت بالقوة والندية بين
األن ــدي ــة ال ـم ـشــاركــة ،وش ـه ــدت تــأهــل الع ــب ن ــادي
الكويت ومنتخب الشباب بدر السويد إلى بطولة
ال ـع ــال ــم ل ـل ـش ـبــاب ال ـت ــي م ــن ال ـم ـق ــرر اقــام ـت ـهــا في
العاصمة الكينية نيروبي في أغسطس المقبل"،
مشيدا بإنجاز هذا الالعب الواعد.
من جانبه ،أعرب الالعب السويد ،في تصريح
مماثل ،لـ"كونا" عن سعادته البالغة بهذا اإلنجاز

ّ
حول تأخره بهدف لفوز بأربعة وأبقى على حظوظه للتأهل

محترف الكويت سيسوكو يستحوذ
على الكرة من أمام عبدالحميد حبيب

●

أحمد حامد

أبقى الفريق األول لكرة القدم بنادي على حظوظه
في التأهل لثمن نهائي كأس االتحاد اآلسيوي بفوزه
 1-4على شباب األمعري الفلسطيني في المباراة التي
جمعت بينهما أمــس األول ضمن مباريات الجولة
الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.
ّ
وحول األبيض تأخره بهدف سجله لفريق األمعري
عبدالحميد حبيب في الدقيقة  ،17إلى فوز عريض
في آخــر  16دقيقة عبر رباعية تناوب عليها أحمد
العكايشي "هدفين" األول من ركلة جزاء " ،"74والثاني
في الدقيقة " ،"81وسامي الصانع " ،"86ويوسف ناصر
من ركلة جزاء "."90+3
وبهذا الفوز رفع الكويت رصيده إلى  4نقاط ،نظير
ال شــيء لشباب األمـعــري بما يعني حاجة األبيض
لـلـفــوز فــي ال ـم ـبــاراة األخ ـي ــرة ال ـم ـقــررة بـعــد غــد أمــام
الفيصلي لتأكيد صعوده إلى الدور الثاني.

●

في الفترة الماضية بمعسكرين تدريبين في تركيا
والمغرب بإشراف مدرب منتخب الكويت للشباب
المغربي حمو البوكيلي ،متمنيا أن يحقق نتيجة
مميزة في البطولة العالمية.
(كونا)

جابر الشريفي

تعاقد مجلس إدارة نــادي الكويت مع
المحترف البوسني إلمدين كيكانوفيتش،
والـمـحـتــرف الـبــولـنــدي أي ــه ج ــاي سالتر،
ل ـت ـع ــزي ــز صـ ـف ــوف الـ ـف ــري ــق األول ل ـكــرة
ً
الـسـلــة اس ـت ـع ــدادا لـلـمـشــاركــة فــي بطولة
األنــديــة الخليجية المؤهلة آلسـيــا ،التي
يستضيفها نادي شباب األهلي اإلماراتي
خالل الفترة من  18إلى  24يونيو المقبل،
ويلعب البوسني كيكانوفيتش في مركز
االرتـكــاز "سنتر" ،ويمتاز في العديد من
المهارات ،فيما يلعب البولندي أيه جاي
سالتر في مركز صناعة األلعاب ،كما يلعب
في الدوري االسباني ،وهو العب أميركي
االصــل اال انه مجنس في بولندا لتمثيل
منتخب بولندا في البطوالت الخارجية.
وسيلتحق الالعبان باألبيض ،خالل
المعسكر التدريبي الذي سيقيمه الفريق
ً
في صربيا بــدءا من مساء الغد حتى 16
يونيو المقبل ،حيث سيتجه بعدها الوفد

إلمدين كيكانوفيتش

أيه جاي سالتر

الى االمارات للمشاركة في البطولة.
ويشارك في البطولة خمسة أندية هي
النصر السعودي والدحيل القطري واألهلي
البحريني ،باالضافة الى الكويت وشباب
االهلي االمــاراتــي المستضيف ،في حين
غــاب ممثل السلة العمانية عــن البطولة
بسبب إيقاف الدوري العماني قبل نهايته

وعدم تحديد البطل بسبب ظروف كورونا
في الـبــاد .ولــم تنجح مـحــاوالت اللجنة
التنظيمية في استثناء مشاركة مرشح
االتحاد العماني ،بسبب اشتراط االتحاد
اآلسيوي القتصار مشاركة الفرق البطولة
على األب ـطــال فـقــط ،باعتبار أن البطولة
مؤهلة لنهائيات آسيا.

الشمري مستمر في تدريب الجهراء
●

وفرض األبيض سيطرة على شوط األول المباراة
األول على صعيد االستحواذ إال أن الفعالية الهجومية
لم تكن بالصورة المطلوبة ،وســط غياب المدد من
وسط الملعب ،وكذلك من على األطراف.
في المقابل عول الفريق الفلسطيني على التنظيم
الــدفــاعــي وه ــو مــا نجح فيه بشكل كبير ،كما اثمر
االرتداد السريع من الدفاع للهجوم عن هدف التقدم
بواسطة عبدالحميد أبو حبيب.
وف ــي ال ـشــوط الـثــانــي كـثــف األب ـيــض مــن تــواجــده
الهجومي السيما بعد دخ ــول يــوســف نــاصــر على
ح ـســاب أح ـمــد الــزن ـكــي لـمـعــاونــة أح ـمــد العكايشي
للضغط على المرمى الفلسطيني ،وهو ما تحقق في
الدقيقة  74عبر ركلة جزاء نفذها العكايشي في شباك
توفيق علي حارس األمعري ،ونجح العكايشي بعد
 6دقائق تسجيل هدف التقدم ،ليعزز سامي الصانع
الفوز بهدف ثالث ومن ثم يوسف ناصر بهدف رابع
ً
في الوقت المحتسب بدال من الضائع.

 ...ويتعاقد مع بوسني وبولندي لكرة السلة

فريق الكويت أللعاب القوى
ً
الكبير الذي حققه في مسابقة  800متر عدوا ،بعد
أن قطع الـسـبــاق بدقيقة واح ــدة و 49ثانية و71
ً
جزء ا من الثانية.
وقـ ــال ال ـســويــد إن "هـ ــذا ال ـتــأهــل تـحـقــق بعد
استعدادات مكثفة قام بها عدة أشهر ،حيث اشترك

األبيض يقلب الطاولة على األمعري
في كأس االتحاد اآلسيوي

عبدالرحمن فوزان

جدد مجلس إدارة نادي الجهراء تعاقده مع مدرب
الفريق األول لكرة القدم ماهر الشمري ليستمر في عمله
للموسم المقبل.
ووافـ ــق مـجـلــس اإلدارة عـلــى اع ـت ــذار مـســاعــد ال ـمــدرب
الوطني مطير شرقاط عن عدم االستمرار في مهامه كمساعد
للمدرب وتعاقد مع الوطنيين سالمة هادي وغريب العنزي
ليكونا بديلين عنه .وبدأ الجهازان الفني واإلداري فور تسلمهما
مهام عملهما بدراسة بواطن الخلل إلعادة ترتيب أوراق الفريق
بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق باحتالله المركز األخير
في دوري  stcللدرجة األولى.

ماهر الشمري

«يد» األبيض أكمل عقد محترفيه
أكمل فريق الكويت لكرة اليد عقد محترفيه األجانب بالتعاقد
مع نجم منتخب تونس ونادي ترومبلي الفرنسي محمد السوسي
والمونتنيغرى استيفان فوجوفيتش العب نادي الريان القطري
ً
السابق؛ استعدادا لمشاركته في منافسات البطولة اآلسيوية الـ 23
لألندية أبطال الدوري لكرة اليد المقرر أن يستضيفها نادي الوحدة
السعودي خالل الفترة من  12حتي  21يونيو المقبل.
وك ــان فــريــق الـكــويــت تعاقد فــي وقــت ســابــق مــع العــب منتخب
مونتنيغرو ون ــادي هــاوكــس الـكــوري الجنوبي فــوك الزوفتيش،
وصــانــع أل ـعــاب ن ــادي الـشـمــال الـقـطــري الـتــونـســي ال ـيــاس الــزمــال
ً
لتكتمل ال ـق ــوة ال ـضــاربــة لــأبـيــض اس ـت ـع ــدادا ل ـخــوض معسكره
ً
التدريبي الخارجي في صربيا استعدادا للبطولة التى يلعب فيها
ضمن فرق المجموعة الثانية وبجانبه أندية الوحدة السعودي
صاحب الضيافة وكيرمان اإليراني والقطن اليمني ونادي اوزبك
األوزباكستاني والدحيل القطري.

الهالل يحتفظ بلقب الدوري السعودي
ت ـ ـ ــوج ن ـ ـ ـ ــادي الـ ـ ـه ـ ــال بـ ـلـ ـق ــب ال ـ ـ ـ ــدوري
السعودي لكرة القدم ،األحد ،للمرة الثانية
على التوالي والسابعة عشرة في تاريخ
البطولة ،عقب فوزه على مضيفه التعاون
-1صـ ـف ــر ف ــي اف ـت ـت ــاح م ـنــاف ـســات ال ـجــولــة
التاسعة والعشرين قبل األخيرة.
ورف ـ ــع الـ ـه ــال رصـ ـي ــده إلـ ــى  58نـقـطــة
و حـســم اللقب لمصلحته مــن دون النظر
إلــى نتيجة مباراته األخـيــرة ،بينما بقي
الـتـعــاون على رصـيــده السابق  47نقطة،
ً
وبات مهددا بفقدان مركزه الرابع والعودة
ً
خامسا في حال فوز النصر على الوحدة
الثالثاء.
وسبق للهالل أن توج بلقب الدوري 16
مــرة ،كانت في أعــوام ،1985 ،1979 ،1977

،2002 ،2001 ،1996 ،1990 ،1988 ،1986
،2018 ،2017 ،2011 ،2010 ،2008 ،2005
و.2020
ولــم يمض على انطالقة الـشــوط األول
سـ ــوى أرب ـ ــع دق ــائ ــق ح ـتــى س ـجــل ال ـهــال
ه ــدف الـ ـف ــوز ،إث ــر هـجـمــة مـنـظـمــة قــادهــا
سالم الدوسري ووصلت في النهاية إلى
الفرنسي بافيتيمبي غوميس الذي واجه
المرمى ولعب الكرة قوية أرضية إلى يسار
الحارس البرازيلي كاسيو آنغوس (.)5
وبـهــذا الـهــدف ،أحكم غوميس قبضته
على صدارة الهدافين بعدما رفع رصيده
ً
إلــى  24هــدفــا ،وبـفــارق سبعة أه ــداف عن
أقرب منافسيه.
(أ ف ب)

العبو الهالل يحتفلون بالفوز

ةديرجلا

•
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رياضة

إنتر يحتفل باللقب ...وميالن
ويوفنتوس إلى «األبطال»
اختتمت ،أمس األول،
منافسات الدوري اإليطالي
لكرة القدم ،وشهدت خطف
يوفنتوس لبطاقة التأهل
لدوري أبطال أوروبا الموسم
المقبل ،بينما تعثر نابولي
ليخرج من المربع الذهبي
ويكتفي بالتأهل للدوري
األوروبي ،وحجز كل من إنتر
ميالن البطل وميالن الوصيف
وأتاالنتا ،بطاقات التأهل
المتبقية لـ«التشامبيونز».

ً
احتفل إنتر ميالن رسميا بلقبه
ً
بطال للدوري اإليطالي لكرة القدم
للمرة التاسعة عشرة في تاريخه
واألول ـ ـ ــى م ـنــذ  ،2010بـمـهــرجــان
ت ـ ـهـ ــدي ـ ـفـ ــي فـ ـ ـ ــي مـ ـ ــرمـ ـ ــى ض ـي ـف ــه
أودينيزي  ،1-5فيما حجز ميالن
ويوفنتوس البطاقتين األخيرتين
إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا
الموسم المقبل ،بفوزيهما على
مـضـيـفـيـهـمــا أت ــاالنـ ـت ــا -2صـ ـف ــر،
وبولونيا  1-4على التوالي ،األحد،
فــي الـمــرحـلــة الـثــامـنــة والـثــاثـيــن
األخيرة.
وه ــو ال ـفــوز الـ ــ 28إلنـتــر ميالن
هذا الموسم مقابل سبعة تعادالت
وثالث هزائم فقط ،فجمع  91نقطة
بفارق  12نقطة عن أقرب مطارديه
جــاره ميالن الفائز على مضيفه
أتاالنتا بثنائية من ركلتي جزاء
للدولي العاجي فرانك كيسييه.
وكــان أتاالنتا ضامنا الوجود
بـيــن األرب ـع ــة األوائ ـ ــل ،وبــالـتــالــي
البطاقة الثانية المؤهلة لمسابقة
دوري أبطال أوروبا ،منذ المرحلة
السابعة والثالثين ،فيما انحصرت
الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـب ـط ــاق ـت ـي ــن
األخـيــرتـيــن بين نــابــولــي وميالن
(ك ــاه ـم ــا ك ـ ــان ي ـم ـلــك  76نـقـطــة)
ويوفنتوس (.)75

ميالن يحقق األهم
وحقق ميالن األهم بفوزه على
أتــاالنـتــا -2صـفــر ،وثــأر لخسارته
أمامه على ارضــه في سان سيرو
بثالثية نظيفة.
وكان ميالن بحاجة إلى الفوز

جانب من مراسم تتويج إنتر ميالن بلقب الدوري اإليطالي
ل ـض ـم ــان ب ـطــاق ـتــه ب ـغ ــض الـنـظــر
عـ ــن ن ـت ـي ـجــة م ـ ـبـ ــاراتـ ــي ن ــاب ــول ــي
ويوفنتوس.
وحصل ميالن على ركلة جزاء
اثر عرقلة الفرنسي ثيو هرنانديز
داخـ ـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـق ــة مـ ــن مــداف ـع ـي ــن
الدنماركي يواكيم ميهلي ،فانبرى
لها االختصاصي الدولي العاجي
فرانك كيسييه زاحفة على يمين
الحارس بيارلويجي غوليني (.)43
وكاد الدولي الكولومبي دوفان
ساباتا يدرك التعادل التاالنتا من
تسديدة قوية زاحـفــة مــن مسافة
قريبة مــرت بجوار القائم األيمن
لجانلويجي دوناروما (.)58
وأهــدر البرتغالي رافايل لياو
فرصة توجيه الضربة القاضية
ألتــاالنـتــا ،عندما تلقى كــرة على
طـ ـب ــق م ـ ــن ذه ـ ـ ــب م ـ ــن ال ـف ــرن ـس ــي
ســوالـيـهــو مييتيه خـلــف الــدفــاع
داخـ ــل الـمـنـطـقــة فلعبها ساقطة

ارتدت من القائم األيمن للحارس
بيارلويجي غوليني (.)71
وتـنـفــس م ـيــان ال ـص ـعــداء في
الــدقـيـقــة الـثــانـيــة مــن الــوقــت بــدل
الضائع ،عندما حصل على ركلة
جزاء اثر لمسة يد على يد األلماني
روبــن غوزنس اثــر تسديدة قوية
لـلــدولــي الـتــركــي هــاكــان جــالـهــان
أوغلو فانبرى لها كيسييه بنجاح
ع ـل ــى يـ ـس ــار ال ـ ـح ـ ــارس غــولـيـنــي
(.)3+90
وطرد مدافع أتاالنتا الهولندي
مارتن دي رون العتدائه البوسني
رادي كرونيتش ،بديل المغربي
األصل اإلسباني الجنسية ابراهيم
دياز.

يوفنتوس إلى دوري األبطال
وأن ـ ـهـ ــى م ـ ـيـ ــان الـ ـم ــوس ــم فــي
الـمــركــز الـثــانــي برصيد  79نقطة

بفارق نقطة واحــدة أمــام أتاالنتا
ويوفنتوس الذي استفاد من هدية
هيالس فيرونا الذي أرغم مضيفه
نــابــولــي عـلــى ال ـت ـعــادل اإليـجــابــي
 ،1-1ليتفادى الغياب عن المسابقة
ال ـق ــاري ــة األم ل ـل ـمــرة األول ـ ــى منذ
موسم .2013-2012
وانــدفــع العـبــو ال ـمــدرب أنــدريــا
بـيــرلــو ال ــذي أبـقــى هــدافــه الــدولــي
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو
على دكة البدالء ،منذ البداية ونجح
أنريكو كييزا فــي منحهم التقدم
مبكرا بتسديدة بيسراه من مسافة
قريبة ( ،)6وأضاف اإلسباني ألفارو
م ــورات ــا الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي بـضــربــة
رأسية من مسافة قريبة اثر مجهود
ف ــردي رائ ــع لـلــدولــي األرجنتيني
باولو ديباال (.)29
وعـ ـ ــزز العـ ــب ال ــوس ــط ال ــدول ــي
ال ـف ــرن ـس ــي أدريـ ـ ـ ـ ــان راب ـ ـيـ ــو ت ـقــدم
يــوفـنـتــوس ب ـهــدف ث ــال ــث ،عندما

ت ـل ـقــى ك ـ ــرة م ــن الـ ـس ــوي ــدي دي ــان
كولوشيفسكي فانفرد بالحارس
ل ــوك ــاش س ـكــوروب ـس ـكــي ولعبها
زاحـفــة على يمينه داخــل المرمى
(.)45
وأضاف موراتا هدفه الشخصي
الثاني والرابع لفريقه ،عندما تلقى
ك ــرة م ــن ح ــارس ال ـمــرمــى الــدولــي
الـبــولـنــدي فويتشيخ شتشيزني
خلف الدفاع فانطلق وتوغل داخل
الـمـنـطـقــة قـبــل ان ي ـســددهــا قــويــة
بيسراه داخل المرمى (.)47
وسـجــل ري ـكــاردو أورسوليني
هدف الشرف لبولونيا بتسديدة
من مسافة قريبة (.)85

تعادل مخيب لنابولي
وخيب نابولي اآلمال بسقوطه
في فخ التعادل أمام ضيفه هيالس
فيرونا .1-1

وان ـت ـظ ــر ن ــاب ــول ــي الــدق ـي ـقــة 60
الفتتاح التسجيل ،عندما استغل
العـ ــب ه ـي ــاس ف ـي ــرون ــا ال ـســابــق
أمـيــر رحـمــانــي مــن كــوســوفــو كرة
من ركلة ركنية تابعها برأسه في
الــوه ـلــة األولـ ــى ف ــارت ــدت م ــن أحــد
الـمــدافـعـيــن قـبــل أن تتهيأ أمــامــه
م ـج ــددا ل ـي ـســددهــا قــويــة بيمناه
داخل المرمى.
ونجح ماركو فراوني في ادراك
التعادل لهيالس فيرونا بتسديدة
قــويــة بيمناه مــن داخ ــل المنطقة
على يمين الحارس أليكس ميريت
(.)69
وأنـ ـه ــى ن ــاب ــول ــي ال ـم ــوس ــم في
ال ـم ــرك ــز ال ـخ ــام ــس لـيـبـقــى عـ ــزاؤه
الوحيد المشاركة الموسم المقبل
ف ــي م ـســاب ـقــة الـ ـ ــدوري األوروب ـ ــي
(يــوروبــا ليغ) إلــى جانب التسيو
السادس
ساسوولو يــوروبــا ليغ بفوزه

ع ـل ــى الت ـس ـي ــو الـ ـ ــذي خ ـس ــر أم ــام
م ـض ـي ـف ــه سـ ــاسـ ــوولـ ــو ب ـهــدف ـيــن
ن ـظ ـي ـف ـيــن س ـج ـل ـه ـمــا ال ـي ــون ــان ــي
ي ــورغ ــوس كـيــريــاكــوبــولـيــس ()10
ودومينيكو بيراردي ( 78من ركلة
جزاء).
وضمن روما الثامن المشاركة
ف ــي الـمـســابـقــة ال ـق ــاري ــة ال ـجــديــدة
دوري المؤتمر األوروبي الجديدة
"يــوروبــا كونفرنس ليغ" بتعادله
م ــع مـضـيـفــه سبيتسيا بهدفين
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـصـ ــري األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل سـ ـتـ ـيـ ـف ــان
الشعراوي ( ،)52واألرميني هنريك
مـخـيـتــاريــان ( )85مـقــابــل هدفين
لــدانـيـيـلــي ف ـيــردي ( )6وتــومــاســو
بوبيغا (.)38
وتعادل تورينو مع بينيفينتو
بـ ـه ــدف ل ـل ـب ــرازي ـل ــي ب ــري ـم ــر ()29
مقابل هدف للكولومبي أندريس
تييو (.)72

ً
هدافا أغويرو في طريقه إلى برشلونة
رونالدو أول العب يتوج
في  3بطوالت أوروبية كبرى
بــات المهاجم البرتغالي كريستيانو
رونالدو أول العب يتوج هدافا في ثالث
ب ـطــوالت أوروب ـي ــة ك ـبــرى ،بـعــد أن انـتــزع
لقب هــداف ال ــدوري اإليطالي بتسجيله
 29هدفا في صفوف يوفنتوس لموسم
 ،2020-2021ال ــذي أس ــدل الـسـتــار عليه
أمس األول.
وتقدم رونالدو ( 36عاما) ،الذي
غاب عن مباراة فريقه األخيرة
ض ــد ب ــول ــون ـي ــا ،والـ ـت ــي نـجــح
فـيـهــا يــوفـنـتــوس فــي ان ـتــزاع
بطاقة التأهل لــدوري أبطال
أوروب ـ ـ ـ ــا الـ ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـبــل،
ب ـع ــد فـ ـ ــوزه ال ـع ــري ــض عـلــى
منافسه  ،4-1على مهاجم

إنـتــرمـيــان البلجيكي رومـيـلــو لــوكــاكــو
بفارق  5أهداف.
وسـبــق للنجم الـبــرتـغــالــي أن ت ــوج هــدافــا
فــي ال ــدوري اإلنـكـلـيــزي بصفوف مانشستر
يونايتد عام  ،2008ثم ثالث مرات في صفوف
ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي أع ــوام  2011و2014
و.2015
وك ــان ــت ال ـم ــرة األول ـ ــى ال ـت ــي ُي ـت ــوج فيها
رونــالــدو هــدافــا لـلــدوري اإليطالي فــي ثالثة
مــواســم بـصـفــوف الـسـيــدة ال ـع ـجــوز ،بـعــد أن
سجل  21هدفا في موسمه االول ،و 31الموسم
الماضي عندما حل ثانيا وراء هداف التسيو
تشيرو إيموبيلي مع  36هدفا ،وعموما رفع
رونالدو رصيده في صفوف يوفنتوس إلى
 101هدف في مختلف المسابقات.

كـ ـ ـش ـ ــف اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي ب ـي ــب
غــوارديــوال م ــدرب مانشستر
سيتي بطل إنكلترا ،أن الهداف
األرجنتيني سيرخيو اغويرو
سيلتحق بـمــوا طـنــه ليونيل
ميسي في برشلونة الموسم
المقبل.
وس ـج ــل أف ـض ــل ه ـ ــداف في
ت ــاري ــخ ال ـن ــادي الـ ــذي أمـضــى
عـ ـق ـ ًـدا م ــن ال ــزم ــن ف ــي مـلـعــب
االتـ ـح ــاد ،هــدف ـيــن خ ــال فــوز
سيتي الكاسح -5صـفــر على
إيفرتون في المرحلة األخيرة
من الدوري الممتاز األحد ،في
آخر ظهور له محليا بقميص
ً
إماراتيا.
النادي المملوك
وأنـ ـه ــى اغـ ــويـ ــرو م ـش ــواره
في ًمانشستر سيتي مع 184
هــدفــا فــي ال ـ ــدوري ،مــا جعله
ـاد
أفـضــل ه ــداف فــي تــاريــخ نـ
ًٍ
واحد في البرميرليغ ،محطما

سابقة تاريخية« ...الفوريا روخا» بدون العبي الريال
ُ
س ــتـ ـسـ ـج ــل قـ ــائ ـ ـمـ ــة ال ـم ـن ـت ـخ ــب
اإلس ـبــانــي ال ـتــي اخ ـتــارهــا ال ـمــدرب
لــويــس إنــريـكــي مارتينيز لخوض
منافسات "يورو  "2020في التاريخ
وذلك ألنها المرة األولى التي ال يتم
فيها اسـتــدعــاء أي العــب مــن فريق
ريال مدريد.
فقد تسببت المشكالت البدنية
ال ـ ـتـ ــي ي ـع ــان ـي ـه ــا كـ ــل مـ ــن ســرخ ـيــو
رامـ ـ ـ ـ ــوس ،قـ ــائـ ــد "ال روخ ـ ـ ـ ــا" خ ــال
السنوات األخيرة ،وداني كارباخال
فـ ــي ع ـ ــدم اسـ ـت ــدع ــاء أي الع ـ ــب فــي
نهاية األمر من الفريق الملكي .كما

لم ينضم الالعب ماركو أسينسيو
لـ ـق ــائـ ـم ــة ال ـم ـن ـت ـخ ــب بـ ـسـ ـب ــب ع ــدم
استمراره في اللعب مع فريقه.
وق ـ ـ ـ ــال إنـ ــري ـ ـكـ ــي خ ـ ـ ــال م ــؤت ـم ــر
صحافي" :اثنان من الالعبين الذين
كان بإمكانهم المشاركة هذا الموسم
مثل راموس وكارباخال لن يتواجدا
في القائمة".
ولـ ـ ـ ــم يـ ـ ـح ـ ــدث م ـ ـثـ ــل هـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ــر
م ــن ق ـبــل س ـ ــواء ف ــي بـ ـط ــوالت كــأس
العالم أو بطوالت اليورو .فقد كان
ي ـت ــواج ــد دائـ ـم ــا العـ ــب واح ـ ــد عـلــى
األقــل من ريــال مــدريــد ،وذلــك مثلما

حــدث فــي مــونــديــال الـبــرازيــل 1950
عـ ـن ــدم ــا ت ـ ــواج ـ ــد ال ـ ــاع ـ ــب األسـ ـب ــق
لــويــس مــولــونــي كممثل وحـيــد من
الميرينجي.
وفـ ـ ــي م ــون ــدي ــال روس ـ ـيـ ــا 2018
ت ـ ــواج ـ ــد م ـ ــن الـ ـف ــري ــق ال ـم ـل ـك ــي كــل
م ــن رام ـ ــوس وك ــارب ــاخ ــال ونــاتـشــو
ف ـ ــرن ـ ــان ـ ــدي ـ ــز وإي ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــو أالركـ ـ ـ ـ ـ ــون
وأسينسيو ولوكاس فاسكيز.
(إفي)

العبو مانشستر سيتي خالل توديع أغويرو
الــرقــم القياسي لــوايــن رونــي
مع مانشستر يونايتد (.)183
وسيغادر اغــويــرو الفريق
م ــع ن ـه ــاي ــة ال ـم ــوس ــم كــاعــب
حر بعد نهائي دوري أبطال

أوروبا ضد تشلسي السبت.
وقال غوارديوال في حديث
مع هيئة اإلذاعــة البريطانية
"بي بي سي"" :ربما سأكشف
ً
س ـ ـ ـ ــرا .رب ـ ـمـ ــا ه ـ ــو قـ ــريـ ــب مــن

الـتـعــاقــد مــع ن ــادي قـلـبــي ،مع
برشلونة" .وتابع "سيلعب مع
أفضل العب على مر العصور،
ليونيل ميسي".

أخبار منوعة
• أكد أندريا بيرلو ،المدير الفني ليوفنتوس ،بعد نجاحه في
قيادة الفريق إلنهاء موسم "السيري آ" في المركز الرابع والتأهل
لدوري األبطال في الموسم المقبل ،أنه يرى نفسه "مستمرا" على
رأس اإلدارة الفنية لـ"البيانكونيري" لسنوات عديدة.
وقــال بيرلو" :أعتقد أنني قمت بعملي تماما وبنسبة 100
في المئة ،وحاولت تقديم أفضل ما لدي .أضفت كأسين لدوالب
بطوالتنا (كأس السوبر وكأس إيطاليا) ،والتأهل لدوري األبطال
المقبل يعد دفعة قوية".
وبسؤاله حول استمراره على مقعد المدير الفني لفريق مدينة
تورينو ،أجــاب" :بالطبع أرى نفسي جالسا على مقعد المدير
الفني ليوفنتوس ،لقد بدأت مسيرة ،وأتطلع الستكمالها .يتبقى
عام في عقدي ،وأريد البقاء لسنوات كثيرة".

• حقق كل فينيكس صنز
وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز
انـ ـط ــاق ــة جـ ـي ــدة فـ ــي الـ ـ ــدور
االول م ــن م ـب ــاري ــات األدوار
االقـصــائـيــة (ب ــاي أوف) من
دوري ك ــرة الـسـلــة االمـيــركــي
للمحترفين ،بفوز األول على
لـ ـ ــوس انـ ـجـ ـل ــس لـ ـيـ ـك ــرز -99
 90وال ـثــانــي عـلــى واشـنـطــن
وي ـ ــزادرز  118-125ليتقدما
-1صفر ضمن هذه السلسلة.

ليل يتوج بالدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تاريخه
بـ ـف ــارق ن ـق ـطــة واحـ ـ ـ ــدة ،أزاح ن ـ ــادي لـيــل
ب ــاري ــس سـ ــان ج ــرم ــان ع ــن عـ ــرش ال ـ ــدوري
الفرنسي لكرة الـقــدم ،وأنهى هيمنته على
اللقب في  7من المواسم التسعة األخيرة،
بتتويجه األح ــد بلقبه الــرابــع فــي تاريخه
واألول لــه خــال  10أع ــوام ،بعد ف ــوزه على
مضيفه أنجيه  1-2في المرحلة األخيرة.
ويعود الفضل بفوز ليل في المباراة إلى
الكندي جوناثان ديفيد والتركي براق يلماز
اللذين سجال هدفي فريقهما في الدقيقتين
ً
 10و 1+45تــوالـيــا ،لينهي احتكار باريس
ســان جــرمــان للقب الـبـطــولــة ،بعدما أنهى
الموسم في الصدارة برصيد  83نقطة بفارق
نقطة أمام فريق العاصمة.
وضمن الفريق الشمالي لقبه األول منذ
عام  ،2011بعدما حقق ما كانّ مطلوبا منه،
وه ــو ال ـفــوز عـلــى أنـجـيــه ب ـغــض الـنـظــر عن
نتيجة سان جرمانّ ،
معوضا فرصة حسم
اللقب األسبوع الماضي بتعادله السلبي مع
ضيفه سانت اتيان.
ولم يخسر ليل خارج ملعبه منذ نوفمبر
الماضي في الدوري.
ّ
وبكر ليل بالتسجيل عبر الدولي الكندي
ديفيد فــي الدقيقة الـعــاشــر ،رافـعــا رصيده
الى  13هدفا هذا الموسم ،وعزز المخضرم
يلماز ( 35عاما) ّ
تقدمه في الدقيقة األولى من

العبو ليل يحتفلون بلقب الدوري الفرنسي
الوقت بدل الضائع من الشوط األول ،رافعا
رصيده الى  16هدفا على الئحة الهدافين.
ون ـجــح أن ـج ـيــه ف ــي تـقـلـيــص الـ ـف ــارق عن
طريق أنجيلو فولغيني ( ،)2+90دون تفادي
ال ـخ ـس ــارة ال ـخــام ـســة ف ــي آخ ــر  6م ـبــاريــات
وتقديم هدية لمدربه ستيفان موالن الذي
سيترك ال ـنــادي بعد  10س ـنــوات ،وسيحل

بدال منه جيرالد باتيكل المدرب المساعد
فــي لـيــون منذ عــام  ،2011بحسب مــا أعلن
النادي في بيان األحد.

باريس يهزم بريست
ورغم فوزه على بريست بهدفين نظيفين

سجلهما رومان فيفر ( 37خطأ في مرماه)
وكيليان مبابي ( ،)71خسر بــار يــس سان
جرمان اللقب مع إنهاء الموسم بـ 82نقطة
في الوصافة.
وعانى ســان جرمان بداية في الوصول
إلى مرمى الخصم ،وحصل على ركلة جزاء
نتيجة عرقلة فيفر لألرجنتيني أنخل دي

ماريا داخل المنطقة ،إال أن البرازيلي نيمار
أهدرها بغرابة شديدة (.)17
وفي الدقيقة  ،37انبرى دي ماريا لركلة
ركنية المست ظهر فيفر وخدعت الحارس،
وهــزت الشباك معلنة الهدف األول للنادي
الباريسي.
وب ـق ــي س ــان ج ــرم ــان ع ـلــى م ـحــك ال ـف ــوز،

إلـ ــى ح ـي ــن جـ ــاء الـ ـف ــرج ع ــن ط ــري ــق مـبــابــي
الــذي وصلته كرة من هجمة مرتدة ،فراوغ
ً
الحارس وسدد في الشباك مسجال الهدف
الثاني.
وهــو الهدف ال ــ 27لمبابي هــذا الموسم،
فتوج هدافا لـلــدوري بفارق  7أهــداف أمام
مطارديه المباشرين وسام بن يدر (موناكو)
والهولندي ممفيس ديباي (ليون).
ً
وخـلـفــه ك ــان ل ـيــون طــام ـحــا إل ــى الـمــركــز
ّ
الثالث لخوض ملحق أبـطــال أوروب ــا ،لكن
خسارته الدرامية أمام نيس  3-2حالت دون
ّ
ذلك ،فتخلى عنه لمصلحة موناكو المتعادل
ً
سلبا مع لنس.
أمــا مــونــاكــو ،فضمن التأهل إلــى ملحق
دوري األبطال ،وسيضمن التأهل المباشر
في حال فوز ماتشستر يونايتد اإلنكليزي
على فياريال اإلسباني في نهائي يوروبا
ليغ األربعاء.
ً
م ــن ج ـه ـتــه ،تــأهــل مــرسـيـلـيــا أي ـض ــا إلــى
ً
مسابقة يوروبا ليغ بحلوله خامسا مع 60
نقطة ،بعد تعادله مع متز  ،1-1فيما يلعب
ري ــن تـصـفـيــات دوري الـمــؤتـمــر األوروب ـ ــي
الجديد (يورويا كونفرنس ليغ).
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

ما هذا الذي
يجري في عالمنا؟!

د .نجم عبدالكريم

هناك مثل كويتي يقول "إن طاعك الزمان ،واال طيعه" ...وطاعة اإلنسان
ً
لألحداث التي تحيط به متفاوتة ،فطاعة االلتزام بتعاليم الكورونا مثال،
ً
النابعة من النظرة إلى األزمة على أنها مؤقتة وستنتهي يوما ما ،رغم
خطر على المجتمع ،تخفف من خطورتها ،ولكن هناك
ما تمثله من
ٍ
ً
أحداثا ُ -مزمنة  -محلية ،وإقليمية ،وعالمية ،تحيط باإلنسان ،حيث
تفرض عليه الحياة االستسالم لها بالطاعة رغم أنفه ،ورغم ما تمثله
من مخاطر كارثية.
• فعلى الصعيد المحلي  -الكويتي  -فــإن هــذا البلد الجميل ،يمر
بأحرج الظروف في تاريخه المعاصر ،إذ لم يحدث قط أن واجهت الكويت
ً
تحديات ،وأزم ــات ،بمثل هــذا التكاثف غير المسبوق أبــدا في بنيتها
السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
ً
• سياسيا :هناك أزمة ثقة كبيرة بين غالبية المواطنين وحكومتهم،
وكذلك اهتزت ثقة اإلنسان الكويتي بأداء البرلمان ،بسبب المزايدات بين
النواب ،وانعدام مصداقيتهم.
ً
• اقتصاديا :هناك مخاوف من انهيار مصادر تمويل معيشة اإلنسان
ّ
حين وآخر.
في الكويت،
وهذا ما يلوح به مسؤولون كبار في الدولة بين ٍ
ً
• اجتماعيا :أصبحت مفردة "الفساد" هي السائدة في معظم قطاعات
بمحاكمات للمسؤولين الذين لم يتورعوا
الدولة ،وغدت المحاكم تعج
ٍ
عن سرقة المال العام ،وفيهم من يحتلون مناصب رفيعة ،ويحملون
ً
أسر كريمة ،لم يكن متوقعا منهم أن يفعلوا ،ما فعلوه  -لألسف .-
أسماء ٍ
***
ً
ـداث ال تبعث على
• إقليميا :فــإن الـعــالــم المحيط بنا يغلي بــأحـ ٍ
الطمأنينة من أن يصيب "طشاشها" المنطقة برمتها ،حتى بات اإلنسان
ً
ال يأمن من تفاقماتها التي تتزايد يوما بعد آخر؛ فالحروب المستعرة،
ُ
والمناوشات السياسية التي تنطلق من هنا وهناك ،كلها تنذر بالتوتر
ً
أمل لنهايته ،منذ عقود من الزمن ،فضال
والقلق الذي ال نرى بصيص ٍ
عــن الـجــرائــم الـتــي يرتكبها الصهاينة فــي قدسنا الـشــريــف ،فــي وقت
تـمــارس جامعة ال ــدول العربية عادتها المحببة فــي بيانات الشجب
والتعبير عن قلقها!
***
• أمــا على الصعيد العالمي ،فهناك الـصــراع األمـيــركــي ،الصيني،
الروسي ،األوروبي ...حيث نتلقى كل يوم من تصريحات قادة هذه الدول
ما يجعل الحياة مقبلة على الكثير من البؤس والشقاء.
وإزاء كل هــذا الــذي نعيشه في هــذه الحقبة من الزمن ال نملك غير
الطاعة لكل ما ينزله الزمن علينا.
***
وبما أنني أكتب هذا المقال من الحرمين الشريفين ،في هذا الوقت
ً
لمظاهر جديدة
الذي سادت فيه روح التشاؤم ،فالبد لي أن أتفاءل قليال
ٍ
ً
شهدتها المنطقة مؤخرا.
 تحرك تركيا المسالم اليوم إلزالــة خالفات األمس مع األشقاء فيالدين.
 تحرك بغداد لجمع المملكة العربية السعودية للتحاور مع إيران. تـحــرك سلطنة عـمــان الجـتـمــاع وزي ــر خــارجـيــة المملكة العربيةالسعودية مع المبعوث األميركي لليمن.
 تحرك السعودية نحو إرسال مبعوث إلى سورية لعودة العالقاتالطبيعية.
ُ
لعل كل هذه التحركات تسفر عن نتائج إيجابية تريح المنطقة من
التوتر والقلق الذي طال أمده!

Midsummer night’s dream
على طريقة" :ترى إذا عزمتوا فالنة اعذروني آنا ماراح
أيي"...
قــامــت الـحـكــومــة بـمـقــاطـعــة جـلـســة مـجـلــس األم ــة األحــد
الماضي ،وقررت بسذاجة حضور الجلسة التي تليها ،والتي
ستنعقد اليوم!!
حتى فرحتها بحكم المحكمة الدستورية بشطب عضوية
الـنــائــب الــدكـتــور ب ــدر ال ــداه ــوم لــم تـكـتـمــل ...حـيــث أت ــى إلــى
ً
ً
الساحة َمن لربما يعتبر أكثر علما وحماسا!
ليس ذلك فقط ،بل إن فوز الدكتور عبيد الوسمي بعدد
ً
أصوات ال مثيل له تاريخيا منذ عام ...1962
عندما يلعب األطفال في الشارع...
أو أن تكون هناك لعبة "جنجفه" بين فريقين متنافسين...
أو حتى أن يكون هناك سجال و"معايات" في ديوانية...
كل ذلك ال يعتبر بنفس القبح الذي تمارسه الحكومة في
التعامل مع جلسات مجلس األمة...

عضة تشارلي بـ  760ألف دوالر
ذك ـ ــرى جـمـيـلــة ومـضـحـكــة
ال تزيد مدتها على  56ثانية،
شوهدت على "يوتيوب" نحو
 883مليون مــرة ،بيع الفيديو
الـ ـخ ــاص ب ـه ــا ي مـ ـ ــزاد عـلـنــي
بمبلغ قياسي وصل إلى 760
ألف دوالر.
وق ـ ــال م ــوق ــع س ـك ــاي ن ـيــوز،
أمس األول ،إن مقطع الفيديو
رفـ ـ ـ ــع ع ـ ـلـ ــى "يـ ـ ــوت ـ ـ ـيـ ـ ــوب" ق ـبــل

ً
 14سـ ـن ــة ،وت ـ ـحـ ــديـ ــدا فـ ــي 23
مــا يــو  ،2007و ي ـع ــود لطفلين
إنـ ـكـ ـلـ ـي ــزيـ ـي ــن ش ـق ـي ـق ـي ــن ه ـمــا
هاري وتشارلي ،وعرض على
اإلن ـت ــرن ــت ب ـع ـن ــوان "ت ـشــارلــي
عض إصبعي".
ف ــي ذل ــك ال ـتــاريــخ ك ــان عمر
هـ ـ ــاري ث ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات ،وع ـمــر
شـقـيـقــه س ـنــة واح ـ ـ ــدة ،عـنــدمــا
ص ــور والــدهـمــا ه ــاورد ديفيز

د .ناجي سعود الزيد

كما أن سلوكيات بعض النواب أو األغلبية منهم ليست إال
ً
ً
ترفا سياسيا وال يمثل أدنى حدود المنطق والديمقراطية!
فلماذا االستمرار بها؟
ولماذا تلعب الحكومة بالوقت الضائع؟
ولماذا ال تتقدم إلى سمو األمير بخطاب عدم التعاون؟!
حتى أملها بأن تتغير األحوال بانتخاب وجوه جديدة...
هــذا األم ــل تــاشــى بــدلـيــل حـصــول د .عبيد الــوسـمــي على
ً
 43.810أص ــوات ،مقابل  1331صــوتــا حصل عليها أقــرب
ً
منافسيه! عـلـمــا أن ال ــدائ ــرة الـخــامـســة بـهــا تمثيل متعدد
ً
ً
الجوانب قبليا ومذهبيا ،ومــع ذلــك حصل الدكتور عبيد
الوسمي على  %92من األصوات...
كل ذلك يعني أن استمرارية الحكومة والمجلس ستكون
شبه مستحيلة ،ومن كان لديه أمل بعودة الهدوء واالستقرار
ك ــان يـحـلــم ف ــي لـيـلــة ص ـيــف ال أك ـث ــر وال أق ــل ع ـلــى طــريـقــة
مسرحية شكسبير الشهيرة "."midsummer night’s dream

أشعة الشمس ...إدمان وسعادة!
كـ ـشـ ـف ــت دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة أمـ ـي ــركـ ـي ــة
ح ــديـ ـث ــة أن الـ ـتـ ـع ــرض ألش ـع ــة
الشمس لفترات طويلة ،وبصفة
مستمرةّ ،
يسبب إدمانها.
وقال موقع سبونتيك ،أمس
األول ،إن باحثين من مستشفى
مــاســاتـشــوسـتــس ال ـعــام وكلية
طـ ـ ــب ه ـ ـ ــارف ـ ـ ــارد فـ ـ ــي ب ــوس ـط ــن
اكتشفوا أن ا لـتـعــرض لألشعة
فـ ــوق الـبـنـفـسـجـيــة ال ـم ــوج ــودة

ك ـ ـ ــار الـ ـمـ ـقـ ـط ــع ،ورفـ ـ ـع ـ ــه ع ـلــى
ً
"يوتيوب" باعتباره "مضحكا
ً
قليال".
واحـ ـت ــل ال ـف ـي ــدي ــو ال ـمــرت ـبــة
األولـ ـ ــى ع ـلــى "ي ــوتـ ـي ــوب" عــدة
مرات ،قبل أن تظهر فيديوهات
ً
جـ ــديـ ــدة ،وخـ ـص ــوص ــا أغ ــان ــي
الـفـيــديــو كـلـيــب ،لـيـتــراجــع إلــى
الـمــرتـبــة ال ـ ـ  95فــي  23يونيو
.2017

في أشعة الشمس يجعل جسم
اإلنسان ُيفرز مادة األندورفين،
أو ما ُيعرف بهرمون السعادة،
الذي يعمل عمل المخدرات ،مثل:
المورفين والهيروين.
واستنتج الباحثون من تلك
ال ـن ـتــائــج ،أن ال ـت ـعــرض ألشـعــة
الشمس باستمرار ُي ّ
سبب إدمان
هذا السلوك.

ما العمل مع
دولة حليمة؟

حسن العيسى

بعد أن كسب د .عبيد الوسمي االنتخابات في دائرة
ً
ليست دائــرتــه ،وحقق انتصارا غير مسبوق في عدد
األصوات ،التي كسبها من كل الكويتيين ،حين تجاوز
المصوتون بوعيهم هوياتهم الطائفية والقبلية ،ماذا
ستفعل الحكومة؟! وكيف ستتصرف بعد أن أصبحت
كالمستجير مــن الــرمـضــاء بــالـنــار؟ انتهت مــن صــداع
الــداهــوم وإس ـقــاط عضويته وقـفــز بوجهها الوسمي
بكابوس مرعب!
كثير مــن الــذيــن صــوتــوا للنائب عبيد يـقــولــون في
"تويتر" إنهم يريدون إيصال رسالة واضحة للحكومة
بأنه لم تعد لدينا ثقة بك ،شبعنا وهلكنا من قضايا
الفساد التي لمت الكبير قبل الصغير ،ملينا من نهجكم
المريض في التعيينات السيئة في المراكز القيادية
"البراشوتية" ،كما يسميها المعارضون ،بينما هي
تعيينات وساطات واسترضاءات سياسية لجماعات إن
حبتك عيني ما ضامك الدهر ،تأخذون من معين واحد
أكل عليه الدهر وشرب ،لتعيدوا تركيزهم في مراكز عليا
وكأنه ليس في البلد غير هؤالء ،وكأنه ال يوجد شباب
مــن الجنسين مــن أفضل الـكـفــاء ات تــم إهمالهم ألنهم
ً
ليسوا من الحفنة المرضي عنها تاريخيا.
الذين صوتوا لعبيد كانوا يقولون للحكومة :تعبنا
معك يا حكومة صفية ،ونحن يقتلنا القلق من حاضر
زائل ومستقبل مخيف ،نحن لم نختر رئيسك وال بقية
وزرائ ــك ،ومــع ذلــك تفرضونهم علينا مع جماعاتكم...
حتى نعيد األسـطــوانــة القديمة كــل م ــرة ...وكــم مللنا
ترديدها وسماعها.
الحكومة ،أي السلطة الواحدة ،تعرف القراءة والكتابة
ً
ج ـي ــدا ،وتـ ــدرك ع ـب ــارة "م ــع حـمــد ق ـل ــم" ،وه ــي تـفـهــم أن
الوسمي سيزيد من صداعها لقوة خطابه العام ،وقدرته
على اإلقناع والتحريض الالزمين لهز أوهام الكثيرين،
لكنه في النهاية حاله من حال غيره من نواب مجتهدين
ومخلصين ،فهو ال يملك مصباح عالء الدين وال خاتم
سليمان ،بسبب عــدد من مــواد الدستور "المشيخية"
التي ليس لها عالقة بالديمقراطية الصحيحة ،ال من
قريب وال من بعيد ،لذلك ستستمر السلطة على نهج
"ترى احنا ما نتغير ويا رب ال تغير علينا".
ستظل السلطة على حالها حتى آخــر نقطة بترول
تنضح من األرض ،أو حتى يباع البرميل بسعر الماء
الصليبي ...هم ال يقتنعون باألحداث السياسية ،مثل
انـتـخــاب د .الــوسـمــي أو غ ـيــره ،تـهــزهــم فـقــط ال ـكــوارث
الكبرى مثل االحتالل العراقي ،وحتى بهذه ال تمضي
ف ـت ــرة طــوي ـلــة م ــن زوالـ ـه ــا ث ــم ت ـع ــود حـلـيـمــة لـعــادتـهــا
القديمة ...ما العمل مع دولة حليمة؟!
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األسبرين سالح ذو حدين!
يـعــد األس ـبــريــن أح ــد األدوي ـ ــة الـشــائـعــة ،التي
يستخدمها كثيرون ألغراض مختلفة ،تدور حول
تسكين اآلالم ،والوقاية من الجلطات.
ً
فهل حـقــا يقي األسـبــريــن مــن الـجـلـطــات؟ وما
الصواب والخطأ في المعلومات المعروفة عن
األسبرين من ناحية فوائده وأضراره؟
ذك ــر مــوقــع "مـ ــاي كـلـيـنـيــك" ،ف ــي تـقــريــر نـشــره
"سبونتيك" أمــس األول ،أن األسـبــريــن يقلل من
قــدرة الصفائح الدموية على التكتل ،مما يغلق
فتحة األوعية الدموية إليقاف النزيف ،لكن مع

التراكم تتكون الجلطات التي تظهر في الساق،
وقد تصل إلى القلب.
ً
وي ـع ـمــل األس ـب ــري ــن م ـخ ـف ـفــا ل ـل ــدم ،وي ـح ــد من
القدرة على تجلطه ،مما يقلل من خطر اإلصابة
بالجلطات ،لكن هذا النوع من العالج باألسبرين
ال يصلح لجميع األشخاص.
ويرى الموقع المتخصص في الشان الطبي أنه،
بحسب البروتوكوالت العالجية ،يمكن أن يكون
ً
مفيدا عند تجاوز سن الـ 60للنساء ،والـ 50للرجال،
ومعرض لخطر اإلصابة بأزمة قلبية.

وك ـشــأن أي دواء يمكن أن يسبب األسـبــريــن
بـعــض اآلثـ ــار الـجــانـبـيــة ،مـثــل اح ـت ـبــاس ال ـبــول،
وظ ـهــور ت ــورم فــي الـيــديــن والـســاقـيــن ،واح ـمــرار
الـجـلــد ،والـسـعــال الــدمــوي أو الـقــيء الــدمــوي أو
البراز الدموي ،واصفرار العينين والجلد.
وع ــن ال ـحــرص عـلــى ت ـنــاول األس ـبــريــن بشكل
يومي دون مراجعة طبيب ،فإن مخاطره تتمثل
ف ــي زي ـ ــادة حـ ــدوث اإلص ــاب ــة بــالـسـكـتــة الـقـلـبـيــة
ً
الـمـفــاجـئــة ،الـمـعــروفــة أي ـضــا بالجلطة النزفية
نـتـيـجــة ان ـف ـجــار األوع ـي ــة ال ــدم ــوي ــة ،إض ــاف ــة إلــى
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مواعيد الصالة
مـخــاطــر اإلص ــاب ــة بـقــرحــة ال ـم ـعــدة الـمـصـحــوبــة
بنزيف.
ومـ ـ ــع ذلـ ـ ــك هـ ـن ــاك فـ ـئ ــات م ـم ـن ــوع ــة مـ ــن ت ـن ــاول
األس ـبــريــن ،حـيــث يــزيــد ت ـنــاولــه مــن ف ــرص حــدوث
ً
النزيف ،وهؤالء تحديدا يضرهم حدوث هذا النزيف.
وأهـ ــم ه ــذه ال ـف ـئــات مــرضــى ال ـس ـكــري ،وارت ـف ــاع
ضغط الدم ،وعسر الهضم وقرحة المعدة ،والسكتة
الــدمــاغـيــة الـنــزفـيــة ،والـمـعــرضــون لخطر اإلصــابــة
بنزيف في الجهاز الهضمي ،إضافة إلى المصابين
بالحساسية منه.
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ـاء

الشكاوى والتوزيع:

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

