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ً
«العادية» طارت ...و«الخاصة» غدا

ً
 11نائبا جلسوا على مقاعد الوزراء ...والحكومة حضرت في االستراحة
الغانم :جلسة الغد لـ َ
«قسم» الوسمي وقضية
فلسطين و«الصفوف األمامية» واالختبارات الورقية

ً
 25نائبا يطلبون عقد «خاصة» أخرى األحد المقبل
لبدء إجراءات عزل رئيس مجلس األمة
النواب خالل جلوسهم على مقاعد الوزراء في جلسة أمس

●

محيي عامر وفهد تركي
وعلي الصنيدح

ع ـص ـف ــت «ل ـع ـب ــة الـ ـك ــراس ــي»
بجلسة مجلس األم ــة الـعــاديــة
الـ ـم ــدرج ع ـلــى ج ـ ــدول أعـمــالـهــا
ً
 16بندا أمــس ،بعد جلوس 11
ً
نائبا على المقاعد المخصصة
للوزراء ،ورفض الحكومة التي
ك ــان ــت م ــوج ــودة بــاالس ـتــراحــة
المخصصة لـهــا بـقـيــادة سمو
ال ـش ـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد دخ ــول
قــاعــة عـبــدالـلــه ال ـســالــم ،لتعلق
ً
بذلك الجلسات العادية مجددا
حتى  8يونيو المقبل02 ،

الحكومة للنواب :ما أسباب جلوسكم على مقاعدنا؟
الحريص :ما يقومون به مساس بالعرف البرلماني لن نقبله
أكــد وزي ــر الــدولــة لـشــؤون مجلس األم ــة مـبــارك الـحــريــص ،أن
الحكومة حضرت جلسة أمس ،تلبية للدعوة التي وجهها رئيس
المجلس ،ففوجئت بتكرار استمرار مخالفة بعض النواب للعرف
الــذي نشأ منذ إقــرار الدستور وبــدء الحياة النيابية وتواترت
عليه جميع مجالس األمة السابقة ،وذلك بجلوسهم على المقاعد
المخصصة لرئيس الحكومة والوزراء.
ً
واعتبر الحريص ،في بيان أمس ،أن ذلك يعد إصرارا 02

حمادة :التمويل العقاري للسكن الخاص خيار إضافي ال إلزامي
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محليات

األمير وولي العهد يستقبالن ناصر المحمد

صاحب السمو يعزي خادم الحرمين ورئيس الكونغو ويهنئ ملك األردن بذكرى العيد الوطني
استقبل صاحب السمو أمير
ال ـ ـبـ ــاد ،ال ـش ـي ــخ ن ـ ــواف األح ـم ــد،
بقصر بيان ،أمــس ،سمو الشيخ
ناصر المحمد.
واسـتـقـبــل سـمــو ول ــي الـعـهــد،
ال ـش ـيــخ م ـش ـعــل األحـ ـم ــد ،بقصر
ب ـ ـي ـ ــان ،أي ـ ـض ـ ــا ،الـ ـشـ ـي ــخ ن ــاص ــر
المحمد.
فــي مـجــال آخ ــر ،بعث صاحب
السمو ببرقية تعزية إلــى خــادم
ال ـ ـحـ ــرم ـ ـيـ ــن الـ ـش ــريـ ـفـ ـي ــن ال ـم ـل ــك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
ع ـب ــر ف ـي ـه ــا سـ ـم ــوه عـ ــن خــالــص
تعازيه وصــادق مواساته بوفاة
ال ـم ـغ ـفــور ل ـهــا بـ ــإذن ال ـل ــه تـعــالــى
األمـ ـي ــرة ال ـج ــوه ــرة ب ـنــت محمد
بــن عـبــدالـعــزيــز بــن عـبــدالــرحـمــن
آل سعود ،سائال سموه المولى
تـ ـع ــال ــى أن ي ـت ـغ ـم ــده ــا ب ــواس ــع

األمير مستقبال ناصر المحمد أمس
رحمته ،ويسكنها فسيح جناته،
وأن يلهم األسرة المالكة الكريمة
جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث صاحب السمو ببرقية

الناصر يبحث العالقات مع بريطانيا
استقبل سفيري كوريا وبوتان

تهنئة إلى العاهل األردني الملك
عبدالله الثاني ابن الحسينّ ،
عبر
فيها سـمــوه عــن خــالــص تهانيه
بمناسبة ذك ــرى الـعـيــد الوطني

شارك بمؤتمر دولي عن ظاهرة انتشار الجرائم في زمن الجائحة

الكندري

ً
الناصر مستقبال الوزير البريطاني مساء أمس األول
المنطقة ،والـتـطــورات على الساحتين اإلقليمية
والدولية.
واستقبل وزيــر الخارجية أمــس ،سفير كوريا
د .هونغ يونغ كــي ،بمناسبة انتهاء فترة عمله
سفيرا لبالده لــدى الكويت .كما استقبل ،سفير
بوتان تسيرينغ بنجور ،بمناسبة انتهاء فترة
عمله سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأشاد الناصر خالل اللقاءين بجهود السفيرين
في تعزيز أواصر العالقات الثنائية الوثيقة ،التي
تربط بلديهما بالكويت.

الظفيري وكليفرلي ناقشا إنجازات
لجنة التوجيه المشتركة
اجتمع نائب وزير الخارجية السفير مجدي
الـظـفـيــري أم ــس مــع وزي ــر ال ــدول ــة البريطاني
لشؤون الشرق األوسط وشمال افريقيا جيمس
كليفرلي ،الذي يزور البالد والوفد المرافق له.
وتم خالل اللقاء استعراض عدد من أوجه
عالقات الصداقة التاريخية بين البلدين ،وأشاد
الجانبان بما حققته لجنة التوجيه المشتركة
خالل مسيرتها ،والتي أنشئت عام  ،2012في
توطيد العالقات بين البلدين في كل المجاالت،
مؤكدين التطلع الى االستمرار في العمل من

دعت دولة الكويت ،أمس،
إل ــى ع ـقــد دورة اسـتـثـنــائـيــة
ل ـل ـج ـن ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ــدائـ ـم ــة
ل ـح ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان ال ـتــاب ـعــة
لـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «ح ـ ـمـ ــايـ ــة حـ ـق ــوق
اإلنسان في القدس واألراضي
العربية المحتلة» اليوم.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــد وزي ـ ـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة لـ ـش ــؤون حـقــوق
اإلن ـ ـسـ ــان ،طـ ــال ال ـم ـط ـيــري،
ف ــي ت ـص ــري ــح ل ـ ــ»كـ ــونـ ــا» ،إن ــه
ب ـنــاء عـلــى تــوجـيــه مــن وزيــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة وزي ـ ـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة
ل ـ ـشـ ــؤون م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء،
الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور أحـ ـم ــد
الناصر ،تقدمت دولة الكويت
بطلب لألمانة العامة لجامعة
ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة لـعـقــد دورة
ا سـتـثـنــا ئـيــة للجنة العربية
الدائمة لحقوق اإلنسان.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة

االستثنائية لبحث التصدي
لالنتهاكات الجسيمة لحقوق
اإلنـســان ،التي ترتكبها قوة
االح ـتــال اإلســرائـيـلــي تجاه
ا لـشـعــب الفلسطيني ،و عــدم
اإليـفــاء بالتزاماتها الدولية
بحماية المدنيين.
وأكـ ـ ـ ـ ــد أن «ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات
ا لـتـمـيـيــز يــة ا ل ـت ــي تنتهجها
قوة االحتالل اإلسرائيلي من
قمع وتهجير قسري للسكان
الفلسطينيين تشكل انتهاكا
ص ــارخ ــا وت ـكــري ـســا للفصل
العنصري» ،داعيا المجتمع
ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي وأجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــزة األم ـ ـ ــم
المتحدة المعنية لالضطالع
ب ـم ـســؤول ـي ـت ـهــم فـ ــي ح ـمــايــة
الشعب الفلسطيني.

العلي :حريصون على التعامل مع تداعيات «كورونا»
البقاء
بالمنازل
والخوف من
كسر الحظر
رفعا الجرائم
اإللكترونية

الـتـقــى وزي ــر الـخــارجـيــة وزي ــر الــدولــة لـشــؤون
مجلس الوزراء ،الشيخ الدكتور أحمد الناصر ،وزير
الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوسط وشمال
إفريقيا جيمس كليفرلي ،مساء امس األول ،في مقر
وزارة الخارجية ،بمناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وت ـ ـنـ ــاول ال ـل ـق ــاء م ـج ـمــل الـ ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة
التاريخية الوثيقة ،التي تربط بين دولة الكويت
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا
الشمالية الصديقة وسبل تعزيزها.
كما تم خالل اللقاء بحث أبرز المستجدات في

لـبــاده ،متمنيا لــه دوام الصحة
وال ـع ــاف ـي ــة ،ولـلـمـمـلـكــة األردنـ ـي ــة
ال ـهــاش ـم ـيــة ال ـش ـق ـي ـقــة وشـعـبـهــا
المزيد من التقدم واالزده ــار في

ظل القيادة الحكيمة.
كـ ـم ــا بـ ـع ــث صـ ــاحـ ــب ال ـس ـم ــو
ببرقية تعزية إلى رئيس الكونغو
فليكس تشيسكيدي ،عـ ّـبــر فيها
سموه عن خالص تعازيه وصادق
مواساته بضحايا ثوران البركان
ف ــي مــدي ـنــة (غ ــوم ــا) ،واس ـف ــر عن
سقوط عدد من الضحايا وتدمير
ال ـم ـم ـت ـل ـكــات والـ ـم ــراف ــق ال ـعــامــة،
ونـ ـ ـ ــزوح اآلالف مـ ــن م ـنــاط ـق ـهــم،
راج ـي ــا س ـم ــوه لـ ــذوي الـضـحــايــا
جميل الصبر وحسن العزاء ،آمال
سموه أن يتمكن المسؤولون في
البلد الصديق من تجاوز آثار هذه
الكارثة الطبيعية.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ولـ ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد،
ورئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،سمو
الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد ببرقيات
مماثلة.

الكويت تدعو لبحث حماية
حقوق اإلنسان بالقدس

خالل هذه اآللية ،والتنسيق في كل ما من شأنه
توطيد هذه العالقة التاريخية ،كما تم خالل
اللقاء بحث تطورات األوضاع على الساحتين
اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون
أوروبا السفير وليد الخبيزي ،ومساعد وزير
الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير
أيهم العمر ،وسفير المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الكويت بيليندا
لويس.

توصيات المؤتمر
دعت لتعزيز
المسؤولية
المجتمعية وإيجاد
مرصد لألزمات

أك ــد وزيـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ،الـشـيــخ
ثــامــر ال ـع ـلــي ،ح ــرص الـمــؤسـســة
األمنية على التعامل مع الظروف
الـجــديــدة الـتــي فرضتها جائحة
«كــورونــا» ،واآلث ــار التي خلفتها
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ــدى عـ ــام ـ ـيـ ــن م ـ ـنـ ــذ بـ ــدء
الـجــائـحــة وم ــا تــرتــب عـلـيـهــا من
ارتـفــاع فــي معدل الجريمة حول
العالم.
وقال العلي في كلمة له نقلها
بيان لـ«الداخلية» ،أمس ،بمناسبة
الـمــؤتـمــر الـعـلـمــي ال ــدول ــي ،الــذي
ع ـقــد أم ــس األول ،ع ـبــر الـمـنـصــة
اال فـ ـت ــرا ضـ ـي ــة (زووم) ب ـع ـن ــوان
«ظاهرة انتشار الجرائم في زمن
جائحة كورونا» ،ونظمته نقابة
الصحافيين تـحــت رعــايــة وزيــر
الداخلية ،وأداره رئيس مجلس
إدارة الـنـقــابــة زه ـيــر ال ـع ـبــاد ،إن
«الداخلية رصدت جرائم جديدة
مـتـعــددة األش ـكــال وت ـصــدت لها،
ومـنـهــا جــرائــم الـعـنــف والـجــرائــم
اإللكترونية ،إضافة الى الجرائم
التي تتعلق باالحتيال والتزوير،
وبــث اإلشــاعــات بهدف التخريب
واإلساءة».
وش ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أه ـ ـم ـ ـيـ ــة ن ـش ــر
وسائل الوقاية والحماية لتجنب
الــوقــوع في الجريمة ،الــى جانب
اهمية تفعيل دور اإلعالم األمني
لنشر الـتــوعـيــة ومـعــالـجــة اآلث ــار
ال ـن ـف ـس ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ال ـتــي

مشاركة مختصين ومنظمات
شارك في المؤتمر نخبة من االختصاصيين في المجاالت
الـنـفـسـيــة ،واالجـتـمــاعـيــة ،والـقــانــونـيــة واإلعــام ـيــة والثقافية
والـتــربــويــة والـقــانــونـيــة مــن مختلف دول الـعــالــم ،إضــافــة الــى
م ـشــاركــة أك ـثــر م ــن  25مـنـظـمــة عــربـيــة ودول ـي ــة م ــن بريطانيا
وألـمــانـيــا ،وال ــدن ـم ــارك ،وال ـســويــد ،وتــرك ـيــا ،وم ـصــر ،واألردن،
والبحرين ،وسورية ،والعراق ،وجامعة الكويت ،ونقابات كويتية.

خـلـفـتـهــا ال ـجــائ ـحــة ،م ـش ـيــرا إلــى
ح ــرص ال ـق ـيــادة الـسـيــاسـيــة على
معالجة كل الجرائم التي خلفتها
الـجــائـحــة ،مـشـيــدا بالتوجيهات
السامية بهذا الشأن.

شائعات وجرائم
مــن جــانـبــه ،قــال الـمــديــر العام
لإلدارة العامة للعالقات واإلعالم
األمني بالوزارة ،العميد توحيد
ال ـك ـن ــدري ،ف ــي كـلـمــة مـمــاثـلــة ،إن
«أبرز ما رصدته األجهزة األمنية
خالل فترة الجائحة ميل المتلقي
إل ـ ــى م ـت ــاب ـع ــة الـ ـش ــائـ ـع ــات ،رغ ــم
ت ــأك ــده م ــن ع ــدم صـحـتـهــا ،ورغ ــم
ق ـيــام األج ـه ــزة الــرسـمـيــة لـلــدولــة
بالتعليق عليها ونفيها».
وأوضح الكندري أن البقاء في
الـمـنــازل فـتــرات طويلة والخوف
من كسر الحظر الكلي أو الجزئي
ساهما بـصــورة سلبية فــي رفع
م ـع ــدالت ال ـج ــرائ ــم ،ال ـتــي تتعلق
بــوســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
وج ــرائ ــم اإلن ـت ــرن ــت ،ك ـمــا ســاهــم
ب ـ ـصـ ــورة إيـ ـج ــابـ ـي ــة فـ ــي خـفــض
مـ ـع ــدالت ال ـج ــرائ ــم ال ـت ــي تتعلق
بجرائم النفس والسرقة.

مواقف وتوصيات
بدورهم ،أجمع المشاركون في
المؤتمر على نجاح «الداخلية» في
معالجة اآلثار السلبية للجائحة،
مـشـيــريــن إل ــى أن الـحـظــر بشقيه
ال ـك ـلــي وال ـج ــزئ ــي س ــاه ــم بشكل
كبير في خفض معدالت الجريمة
االعتيادية ،في حين ساهم برفع
معدل الجرائم المتعلقة بوسائل
التواصل االجتماعي واالنترنت
والـ ـج ــرائ ــم ال ـم ــرت ـب ـطــة بــالـعـنــف
األسري.
وأك ــدوا مسؤولية اإلع ــام في
مكافحة الـجــرائــم ،إذ إن وسائل

ثامر العلي

اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ت ـت ـح ـم ــل
مـســؤولـيــة أســاسـيــة وكـبـيــرة في
إذكاء ،وتنمية الشعور لدى األفراد
بــاالنـتـمــاء إل ــى وطـنــه عــن طريق
بــث الـبــرامــج واألف ــام الوثائقية
وال ـم ـس ـل ـســات ال ـت ــي ت ـحــث على
ال ـف ـض ـي ـل ــة والـ ـت ــاح ــم األس ـ ـ ــري،
السيما وقت الكوارث واألزمات.
وشددوا على ضرورة أن تقوم
وسائل اإلعالم المختلفة بغرس
القيم الوطنية في أفراد المجتمع،
وم ـح ــاك ــاة ال ـن ـم ــاذج الـ ـق ــدوة من
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ اإلس ـ ــام ـ ــي والـ ـع ــرب ــي
وال ـم ــوروث ــات الـعــربـيــة األصـيـلــة
ذات القيم والمبادئ التي تسمو
باإلنسان.
ودعـ ـ ـ ــا الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ،ف ـ ــي خ ـت ــام
فعالياته ،إلى عدد من التوصيات
م ـن ـهــا ق ـي ــام «ال ــداخـ ـلـ ـي ــة» بــرصــد
مستمر للجرائم التي حدثت خالل
الجائحة ،بهدف تحليلها وتقديم
ت ــوصـ ـي ــات ت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ـل ـج ـهــات
الرسمية ذات العالقة بالتعاون
م ـ ـ ـ ــع م ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـص ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ـ ــي ع ـل ــم
الجريمة ،وعلم النفس واالجتماع،
والـتــربـيــة ،والـقــانــون فــي جامعة
الكويت ،ومن المتقاعدين من ذوي
الخبرة في التعامل مع الجرائم.
وأكـ ـ ــدت ال ـت ــوص ـي ــات ضـ ــرورة

تبني وزارة التربية ومؤسسات
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي ال ـح ـك ــوم ـي ــة
وال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج ت ــوعـ ـي ــة
لـحـمــايــة الـطـلـبــة وأع ـض ــاء هيئة
التدريس والعاملين من الجرائم
ال ـم ـس ـت ـحــدثــة ب ـس ـبــب «ك ــورون ــا»
م ـثــل ال ـع ـنــف األس ـ ـ ــري ،والـتـنـمــر
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ،وطـ ـ ـ ــرق ال ـن ـص ــب
واالح ـ ـت ـ ـيـ ــال اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي عـنــد
التسوق وغيرها من الجرائم.
وأشــارت الــى أهمية التنسيق
وال ـت ـع ــاون بـيــن وزارت ـ ــي اإلع ــام
وال ــداخـ ـلـ ـي ــة فـ ــي ت ـق ــدي ــم ب ــرام ــج
تلفزيونية توعوية وتمثيليات
وغـ ـي ــره ــا ل ـح ـم ــاي ــة ال ـمــواط ـن ـيــن
والـمـقـيـمـيــن م ــن األض ـ ـ ــرار ،الـتــي
قــد تعود عليهم بسبب الجرائم
ال ـنــات ـجــة ع ــن ال ـجــائ ـحــة بجميع
أنواعها األسرية واإللكترونية.
ودع ــت الـتــوصـيــات أيـضــا الى
العمل على نشر وتعزيز مفهوم
الـمـســؤولـيــة الـمـجـتـمـعـيــة ،وزرع
قيم المواطنة سواء للمؤسسات
أو األفراد أو مؤسسات المجتمع
ال ـم ــدن ــي ،وت ـش ـج ـيــع ال ـم ـب ــادرات
النوعية للوصول إلى حلول ذكية
للمشكالت واألزمات.
ول ـف ـت ــت إلـ ــى االهـ ـتـ ـم ــام بـعـقــد
الشراكات والتحالفات المجتمعية
والمهنية ،لالستفادة من التجارب
الـ ـن ــاجـ ـح ــة وت ـط ـب ـي ـق ــات ـه ــا لـحــل
المشكالت المجتمعية والبيئة
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة وال ـ ــوق ـ ــاي ـ ــة مــن
األزمات.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة
وجـ ـ ـ ـ ـ ــود مـ ـ ــرصـ ـ ــد ل ــاسـ ـتـ ـج ــاب ــة
إلدارة األزمـ ـ ــات والـ ـك ــوارث على
م ـس ـتــوى ال ـم ــؤس ـس ــات وال ـ ــدول،
وت ــوثـ ـي ــق الـ ـجـ ـه ــود الـ ـت ــي بــذلــت
لمكافحة األزمـ ــات (االقـتـصــاديــة
واالج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة
والصحية) ،لالستفادة منها في
عمل نظام وقائي ألزمات طارئة.

اتحاد المدارس الخاصة :اختبارات «األجنبية» ورقية

●

فهد الرمضان

أكدت رئيسة اتحاد المدارس والمعاهد
الخاصة نــورة الغانم ،أن االختبارات في
المدارس األجنبية تتم بالطريقة التقليدية
الورقية ،موضحة أن امتحانات نهاية العام
الدراسي  2021/2020تم عقدها ورقية.
وقــالــت الـغــانــم ،فــي تصريح صحافي،
أمــس ،إن المدارس األميركية انهت العام
الدراسي باختبارات ورقية لطلبة الصفين
الـحــادي عشر والثاني عشر ،منوهة إلى

أن البلبلة المثارة حاليا بشأن اختبارات
«أون ــاي ــن» ل ـل ـمــدارس الـخــاصــة لـيــس لها
أساس من الصحة.
واسـتـغــربــت انـتـشــار مـثــل ه ــذا االدع ــاء
ً
غـ ـي ــر الـ ـصـ ـحـ ـي ــح ج ـم ـل ــة وتـ ـفـ ـصـ ـي ــا فــي
المدارس الفرنسية واألميركية ،مبينة أن
االمتحانات الورقية منعت فقط في مدرسة
بــري ـطــان ـيــة واح ـ ــدة ب ـن ــاء ع ـلــى تـعـلـيـمــات
صـ ـ ـ ــدرت مـ ــن ه ـي ـئ ــة االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ال ــدولـ ـي ــة
(كــام ـبــردج) ،ورغ ــم ذلــك كــانــت امتحانات
طالبها مع المدارس الحكومية في مواد

اللغة العربية ،والتربية اإلسالمية ،والقرآن
ورقية.
وبـيـنــت أن ال ـم ــدارس الـفــرنـسـيــة تضم
 300طالب ،وستكون اختباراتهم ورقية،
فيما تضم المدارس العربية الخاصة آالف
الطالب والطالبات ،وستكون اختباراتهم
كذلك.
بـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــا ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت مـ ـ ــديـ ـ ــرة مـ ــدرسـ ــة
الـ ـبـ ـك ــال ــوري ــا األمـ ـي ــركـ ـي ــة أري ـ ـ ــج ال ـغ ــان ــم،
الـ ـب ــدء ف ــي ت ـه ـي ـئــة ال ـط ـل ـبــة ل ـل ـع ــودة إل ــى
مقاعد الــدراســة مع بداية العام الدراسي

 ،2022 /2021مشيرة إلى تداعيات إغالق
ال ـمــدارس خــال األزم ــة الصحية الراهنة
«كوفيد ،»19 -وانعكاساتها على الصحة
الذهنية والتعليمية للطلبة.
وقالت الغانم ،في لقاء مفتوح عقدته
مــع ع ــدد مــن أول ـي ــاء أم ــور الـطـلـبــة ،أمــس،
لمناقشة آلية العودة للمدارس ،إن هناك
آثارا سلبية على النمو األكاديمي للطلبة
وعلى صحتهم النفسية ،وبالتالي يجب أن
يكون هناك إرشاد نفسي وصحي ومهني
ً
لدى الطالب وولي األمر معا.

«الهالل األحمر» تساهم في تكاليف السفير الهندي بحث مع وكيل «النفط»
عودة مواطنيه وتجديد إقامات المهندسين
عمليات قلب مفتوح ألطفال بلبنان
أعـلـنــت جمعية ال ـهــال األح ـم ــر ،أمــس،
المساهمة في تكاليف إجراء  14عملية قلب
مفتوح ألطفال من اللبنانيين والالجئين
السوريين.
وق ـ ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة
الـجـمـعـيــة ،أن ــور ال ـح ـســاوي ،فــي تصريح
لـ «كونا» ،إن «مشروع دعم عمليات القلب
ال ـم ـف ـتــوح ل ــاط ـف ــال جـ ــزء م ــن الـمـنـظــومــة
الصحية التي تقدمها الجمعية للبنانيين
والالجئين السوريين ،لمساعدتهم في هذه
الظروف االقتصادية الصعبة».
وأشار إلى حرص الجمعية على تقديم
الدعم للفئات االجتماعية الضعيفة بتنويع

التقديمات اإلنسانية من صحية وغذائية
وعينية وغيرها.
ب ــدوره ،أكــد رئـيــس بعثة «ال ـهــال» إلــى
لبنان ،الدكتور مساعد العنزي ،في تصريح
لـ»كونا» ،اهتمام الجمعية بتنفيذ المشاريع
اإلنسانية ،التي من شأنها أن تدعم قدرة
المحتاجين على تحمل تكاليف الظروف
المعيشية التي تزداد حدة وصعوبة.
ُ
وأش ــار إل ــى أن الـعـمـلـيــات الـتــي تـجــرى
تشمل األطفال الذين تتراوح اعمارهم بين
 6أشهر و 12سنة ،وان المبالغ التي تتم
المساهمة بها من تبرعات الشعب الكويتي.

اس ـت ـق ـب ـل ــت رئ ـي ـس ــة م ــرك ــز ال ــوث ــائ ــق
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة والـ ـمـ ـت ــاح ــف فـ ــي الـ ــديـ ــوان
األمـيــري الشيخة منى جــابــر العبدالله
أمس السفير الهندي لدى البالد تسيبي
جــورج ،وتناولت المباحثات العالقات
الثقافية بين الهند والكويت ،في إطار
ال ــذك ــرى ال ـس ـت ـيــن ل ـتــأس ـيــس ال ـعــاقــات
الدبلوماسية.
وزار ج ــورج أمــس األول وكـيــل وزارة
النفط الشيخ د .نمر الـصـبــاح ،وناقش
الجانبان فرص تعزيز التعاون في قطاع
الهيدروكربونات وشــؤون المغتربين،
والعودة المبكرة لموظفي قطاع النفط

مــن الـهـنــد وعــائــاتـهــم ،كـمــا استعرضا
مسألة تجديد إقــامــات المهندسين في
قطاع النفط ،إضافة إلى اإلمدادات الطبية
الطارئة من الكويت إلى الهند.
ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،وص ـلــت أم ــس إلــى
مانغالور في الهند ،سفينة حربية آتية
مــن ال ـكــويــت ،وعـلــى متنها  210أطـنــان
مــن األكـسـجـيــن الـطـبــي الـســائــل ،و1200
أسطوانة أكسجين مقدمة من الكويت،
في إطار الجسر الجوي والبحري الذي
أق ــام ـت ــه ال ـك ــوي ــت ل ـم ـس ــاع ــدة ال ـه ـن ــد فــي
مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.

«العادية» طارت...

ً
في وقت يعقد المجلس جلسة خاصة غدا ،يتوقع
اكتمال نصابها من البداية للنظر في  4بنود.
وف ــي ت ـفــاص ـيــل جـلـســة أم ـ ــس ،وع ـن ــد الـســاعــة
ً
ً
ال ـت ــاس ـع ــة ص ـب ــاح ــا ح ـي ــث ك ـ ــان م ـ ــوج ـ ــودا نـحــو
ً
 41نــائـبــا ،قــال رئـيــس المجلس م ــرزوق الغانم:
«أبـلـغـتـنــي الـحـكــومــة ب ـعــدم ح ـضــورهــا للجلسة
والممتدة إلى غد (اليوم) األربعاء لوجود النواب
على مقاعد الحكومة» ،قبل أن يعلن رفع الجلسة.
وع ـق ــب رف ـع ـه ــا ،صـ ــرح ال ـغ ــان ــم ب ــأن ــه سـيــدعــو
ً
إلــى جلسة خــاصــة غ ــدا تتضمن «قـســم د .عبيد
الوسمي ،ومكافأة الصفوف األمامية ،إلى جانب
مناقشة طلبين مقدمين من النواب حول أحداث
ً
األقصى وفلسطين المحتلة ،فضال عن االختبارات
الورقية».
وبــال ـعــودة إل ــى جـلـســة أم ــس ،ق ــال الـنــائــب
د .عبدالكريم الكندري في القاعة بعد أن رفعها
الغانم إن «رئيس الوزراء قال إنه ليس من طالب
ً
الكراسي!» ،مخاطبا النواب« :استمروا فاليوم أنتم
تحافظون على الدستور والمادة  100منه وعلى
صالحياتكم مهما سلطوا اإلعالم وروجوا بينكم
فاصمدوا يا إخوان».
وتبعه النائب صالح المطيري بقوله :ارحل يا
ً
رئيس الحكومة ،ارحل ،مضيفا عقب رفع الجلسة
أن «هــذا الــرد السياسي واالحتجاج السلمي من
َ
ال ـن ــواب ُيـخــتـصــر بكلمة (ارح ـ ــل) ألن ال ـن ــواب لم
يمكنوا حتى من الحديث أو إبداء رأيهم السياسي
من جانب رئيس المجلس».
مــن جــانـبــه ،أك ــد الـنــائــب الــوس ـمــي ،ال ــذي كــان
يفترض أن يؤدي اليمين الدستورية بداية جلسة
ً
األمس ،أن رفع الجلسة بوجود أكثر من  ٤٠عضوا

بذريعة عدم حضور الحكومة ليس فقط مخالفة
دس ـت ــوري ــة ،ب ــل ه ــو شـ ــذوذ س ـيــاســي وعـ ــدم فهم
لطبيعة عمل المؤسسة واختصاصاتها.
ً
ً
ً
في موازاة ذلك ،أصدر  25نائبا بيانا مشتركا
أعلنوا فيه «بــدء إج ــراء ات عــزل رئيس المجلس،
واس ـت ـم ــرار إج ـ ـ ــراءات ع ــدم ال ـت ـع ــاون م ــع رئـيــس
الحكومة وأعـضــائـهــا» ،كما تـقــدمــوا بطلب عقد
جـلـســة خــاصــة األحـ ــد الـمـقـبــل لـتـعــديــل الــائـحــة
الداخلية للمجلس بما يمكنهم من تنفيذ ذلك.

٠٥-٠٤

الحكومة للنواب :ما أسباب...
من بعض النواب على تعمد تعطيل عقد الجلسات
واإلن ـج ــازات ،مما يــؤثــر على المصلحة العامة،
وت ـس ـي ـيــر األعـ ـم ــال ،وال ـت ـع ــاون ب ـيــن الـسـلـطـتـيــن
التشريعية والتنفيذية ،رغم إدراكهم المسبق أن
الحكومة لن تقبل المساس بالعرف البرلماني
ال ـم ـس ـت ـق ــر ،ال س ـي ـمــا أنـ ـه ــم ل ــم ي ـع ـل ـنــوا أس ـب ــاب
ممارستهم غير المبررة.
وشدد على أن الواضح من هذه الممارسة أن
بعض النواب يستهدفون تعطيل العمل واإلنجاز
المطلوب ،وإظهار الحكومة أنها تريد عرقلة عقد
الجلسات ،ومخالفتها للدستور والالئحة.

برلمانيات 4
ً َ
َ
الجلسة العادية تطير ...وجلسة خاصة غدا لـ «قسم» الوسمي
ً
ةديرجلا

•
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•  11نائبا جلسو على مقاعد الوزراء للمرة الثانية على التوالي وطارت الجلسة العادية

جلسة أمس لم يكتب لها االنعقاد (تصوير نوفل إبراهيم)

استبق الحضور الحكومي المبكر إلى مجلس األمة بقيادة ًرئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ،جلوس  11نائبا على
مقاعد الوزراء ،مما دفع الحكومة إلى مقاطعة الجلسة وعدم
دخول القاعة ،ليرفع رئيس المجلس مرزوق الغانم للمرة الثانية
على التوالي الجلسة العادية التي كانت مقررة أمس وجلسة
اليوم التي تعد تكميلية لها إلى  8يونيو المقبل ،ليستمر بذلك
مسلسل التأزيم السياسي بين السلطتين ،دون نهاية ،وفق ما
يبدو ،في ظل الموقف النيابي الرافض بقوة النعقاد الجلسات
فهد تركي
وعلي الصنيدح

رفع الجلسة
بوجود أكثر
ً
من  ٤٠نائبا
ليس مخالفة
دستورية
فقط بل شذوذ
سياسي

الوسمي

ً
وفـ ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل وتـ ـح ــدي ــدا
عند الساعة التاسعة من صباح
ً
األمــس ،حيث كان موجودا نحو
ً
 41نــائ ـبــا ،ق ــال الــرئ ـيــس الـغــانــم:
"ل ـق ــد أبـلـغـتـنــي ال ـح ـكــومــة بـعــدم
ح ـض ــوره ــا لـلـجـلـســة وال ـم ـم ـتــدة
ال ــى غ ــدا (ال ـي ــوم) االرب ـع ــاء وذلــك
بسبب وجود االخوة النواب على
مقاعدها ،وترفع الجلسة".
وع ـق ــب رف ـع ـهــا صـ ــرح ال ـغــانــم
بأنه سيدعو إلــى جلسة خاصة
ت ـت ـض ـم ــن الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـب ـن ــود،
ً
م ــوض ـح ــا أن ال ـج ـل ـســة ال ـع ــادي ــة
المقبلة ستكون بتاريخ  8يونيو
المقبل.
وأض ــاف" :ســأدعــو إلــى جلسة
خ ــاص ــة بـ ـن ــاء ع ـل ــى قـ ـ ــرار مـكـتــب
ال ـم ـج ـلــس أم ـ ــس ،وس ـي ـك ــون أول
بـ ـن ــوده ــا ق ـس ــم ال ــدكـ ـت ــور عـبـيــد
ال ـ ــوس ـ ـم ـ ــي ،وثـ ــان ـ ـي ـ ـهـ ــا مـ ـك ــاف ــأة
ال ـص ـف ــوف األم ــامـ ـي ــة ،أمـ ــا الـبـنــد
ال ـثــالــث فـسـيـكــون ب ـشــأن طلبين
مقدمين من النواب حول أحداث
األقـ ـص ــى وف ـل ـس ـط ـيــن ال ـم ـح ـت ـلــة،
على أن يكون الرابع لالختبارات
الورقية".
وأوضـ ـ ــح أن ك ــل ه ــذه الـبـنــود
عبارة عن طلبات جلسات خاصة

إال بصعود رئيس الوزراء منصة االستجواب ،والرفض الحكومي
الستخدام سياسة لي الذراع.
المجلس،
جلسات
تعطيل
حلقات
وبين هذا وذاك تتواصل
ً
التي كان يفترض أن يناقش المجلس خاللها  16بندا متخمة
بالمواضيع ،وعدم قدرته على مناقشة المواضيع المهمة ،في
وقت يلقي كل طرف بالمسؤولية على اآلخر.
تتجه األنظار إلى الجلسة الخاصة التي
وفي غضون ذلكً ،
سيعقدها المجلس غدا والتي من المقرر أن ينظر خاللها
سواء من الرئاسة أو من مجموعة
م ــن ال ـ ـنـ ــواب ،مـضـيـفــا "ويـتـبـقــى
هناك بعض الجلسات الخاصة
التي سيقرر مكتب المجلس متى
ستكون تواريخها".

طالب الكراسي
وعودة الى الجلسة ،قال النائب
د .عبدالكريم الكندري في القاعة
ب ـع ــد أن رف ـ ــع الـ ـغ ــان ــم ال ـج ـل ـســة:
"رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء قـ ــال ل ـس ــت مــن
ً
طالب الكراسي!" ،مخاطبا النواب:
"استمروا ،فاليوم انتوا تحافظون
على الدستور والمادة  100منه،
وعلى صالحياتكم مهما سلطوا
اإلعالم وروجوا بينكم فاصمدوا
يا إخوان".
وتبعه النائب صالح المطيري
بقوله" :ارحل يا رئيس الحكومة
ارحل" .وفي تصريح له عقب رفع
الجلسة ،قال المطيري ،إن "جلوس
الـ ـ ـن ـ ــواب فـ ــي مـ ـق ــاع ــد ال ـح ـك ــوم ــة
بجلسة مجلس األمة اليوم (أمس)
هــو رســالــة للحكومة" ،مــؤكــدا أن
تـصــرف ال ـنــواب لـيــس غوغائية،
ك ـمــا أن ال ـم ـقــاعــد ل ـي ـســت مثبتة
لرئيس الحكومة والوزراء.
وأوضح المطيري أن "هذا الرد

في  4بنود ،على رأسها أداء النائب د .عبيد الوسمي اليمين
الدستورية ،ثم مناقشة قضية فلسطين المحتلة إلنجاز قانون
مقاطعة الكيان الصهيوني ،ثم تقرير لجنة الميزانيات الذي ًلم
يتم االنتهاء منه ُ
بعد بشأن مكافأة الصفوف األمامية ،وأخيرا
مناقشة مدى إمكانية عقد اختبارات ورقية لطلبة الثانوية في
ضوء جائحة كورونا ،وتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة
واإلرشاد البرلمانية الذي انتهى كما أشار رئيسها النائب د .حمد
المطر إلى رفض اللجنة إجراءها.

الغانم
ً
الجلسة العادية المقبلة  8يونيو وسأدعو إلى جلسة خاصة غدا
كل بنود جلسة الغد طلبات خاصة من الرئاسة أو النواب
مكتب المجلس سيقرر موعد الجلسات الخاصة القادمة
السياسي واالحتجاج السلمي من
النواب يختصران بكلمة (ارحل)،
َّ
ألن ال ـنــواب لــم ُيـمــكـنــوا حتى من
الحديث أو إبداء رأيهم السياسي
من قبل رئيس مجلس األمة".
وأض ـ ـ ـ ــاف أن "عـ ـ ـ ــدم ح ـض ــور
الحكومة هو أيضا رسالة ،ويجب
الرد عليها بأن الكويت تستحق
األف ـ ـضـ ــل ،وي ـج ــب إع ـ ـ ــادة تـقـيـيــم
الحكومة".
وأكد النائب د .عبيد الوسمي،
الـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان يـ ـفـ ـت ــرض أن يـ ــؤدي
ال ـي ـم ـيــن ال ــدس ـت ــوري ــة ف ــي بــدايــة
ج ـل ـســة أمـ ـ ــس ،إن رفـ ــع الـجـلـســة
ً
ب ـ ــوج ـ ــود أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  40عـ ـض ــوا
بــذري ـعــة ع ــدم ح ـضــور الـحـكــومــة
ل ـي ــس ف ـق ــط م ـخــال ـفــة دس ـت ــوري ــة

رئيس الوزراء
قال إنه ليس
من طالب
الكراسي!
استمروا
يا نواب
واصمدوا
عبدالكريم الكندري

ب ـ ـ ــل شـ ـ ـ ـ ـ ــذوذ س ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ،وع ـ ـ ــدم
ف ـه ــم ل ـط ـب ـي ـعــة ع ـم ــل ال ـمــؤس ـســة
واختصاصاتها ،فالبرلمان ليس
لجنة مــن لجان مجلس ال ــوزراء،
والتحجج بالسوابق والممارسات
ال تـ ـسـ ـع ــف مـ ـ ــع وجـ ـ ـ ـ ــود ال ـن ــص
ال ـت ـشــري ـعــي وال ـم ـب ــدأ ال ـقــانــونــي
والغرض الوظيفي.
وكشف النائب عبدالله المضف
أن عــدم حضور الحكومة جلسة
أمـ ــس ال ي ـم ـكــن اع ـت ـب ــاره إال أنــه
أسـ ـ ـل ـ ــوب م ـم ـن ـه ــج لـ ـش ــل الـ ـب ــاد
سياسيا وتشريعيا ،ووأد متعمد
لدستور  ،1962وعلى الرئيسين
احترام إرادة األمة وقراءة الرسالة
الشعبية" ،وندعم الطلب المقدم
من االخوة النواب".

الغانم يرفع الجلسة بمطرقة الرئاسة
بينما تـســاء ل النائب حمدان
الـعــازمــي" :إلــى متى يستمر هذا
الـنـهــج الـحـكــومــي الـعـقـيــم؟ وإلــى
مـ ـت ــى ال ـت ـم ـس ــك ب ــرئـ ـي ــس وزراء
اسـتـبــاح كــل ش ــيء للحفاظ على
كرسيه؟" ،مضيفا" :ال حل للخروج
م ــن األزم ـ ـ ــة إال ب ـص ـع ــود رئ ـيــس
ال ــوزراء المنصة وإال فليتم حل
المجلس للخروج من هذا النفق
المظلم".

ً
 16بندا

وك ـ ـ ــان مـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن يـنـظــر
م ـج ـلــس األم ـ ــة ف ــي ب ـن ــود ج ــدول
األعمال المكون من  16بندا و39
ً
فقرة ،والمشتمل على  17تقريرا
للجان البرلمانية المختلفة ،و8
طلبات تحقيق.
كما كــان مدرجا على الجدول
 16رس ــال ــة واردة ،و 25شـكــوى،
وعـ ــري ـ ـض ـ ـتـ ــان ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
م ــواصـ ـل ــة ال ـن ـظ ــر فـ ــي ال ـخ ـط ــاب
األم ـ ـيـ ــري ال ـ ــذي اف ـت ـت ــح بـ ــه دور
االنعقاد العادي األول من الفصل
التشريعي السادس عشر لمجلس
األمة في  15ديسمبر .2020
وف ــي بـنــد االس ـت ـجــوابــات كــان
ي ـف ـتــرض م ـنــاق ـشــة االس ـت ـج ــواب

ال ـم ـق ــدم م ــن ال ـنــائ ـب ـيــن د .أحـمــد
مطيع العازمي ،وسعود بوصليب
إل ـ ــى وزي ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة ،وال ـم ـك ــون
م ــن ث ــاث ــة مـ ـح ــاور ،إض ــاف ــة إلــى
االسـ ـتـ ـج ــوابـ ـي ــن ال ـم ـق ــدم ـي ــن مــن
ال ـن ــائ ــب شـعـيــب ال ـم ــوي ــزري إلــى
وزيري الخارجية والمالية.
وك ـ ــان الـ ـج ــدول يـشـتـمــل على
ال ـم ــداول ــة الـثــانـيــة عـلــى مـشــروع
ق ــان ــون ب ـت ـع ــدي ــل ب ـع ــض أح ـك ــام
ال ـق ــان ــون رق ــم ( )61لـسـنــة 2007
بشأن اإلعالم المرئي والمسموع،
والـمــداولــة الثانية على مشروع
ال ـقــانــون بـتـعــديــل بـعــض أحـكــام
القانون رقــم ( )3لسنة  2006في
شأن المطبوعات والنشر.
ويـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوي أي ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى
بـ ـن ــد بـ ــرنـ ــامـ ــج عـ ـم ــل ال ـح ـك ــوم ــة
ل ـل ـف ـص ــل ال ـت ـش ــري ـع ــي الـ ـس ــادس
ع ـشــر ل ـل ـس ـنــوات (-2021/2020
 )2024/2023تطبيقا لنص المادة
( )98من الدستور.
وعـ ـ ـ ـ ــودة إل ـ ــى بـ ـن ــد ال ــرس ــائ ــل
الواردة ،كان يفترض مناقشة 16
رســالــة ،أبــرزهــا رســالــة مــن سمو
أم ـيــر ال ـبــاد يـشـكــر فـيـهــا رئـيــس
وأع ـ ـ ـضـ ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة ع ـلــى
تهنئتهم سـمــوه بمناسبة

ماذا ترتب على عدم انعقاد الجلسة؟
عدم مناقشة االستجواب الموجه من العضوين د .أحمد العازمي وسعود بوصليب إلى وزير الصحة
عدم اتخاذ إجراء بشأن االستجوابين الموجهين من النائبين شـعيب المويزري إلى وزيري المالية والخارجية
تعطل انتخاب أعضاء جدد لشغل األماكن الشاغرة في لجان المالية والميزانيات والظواهر السلبية والزراعة واألولويات
تأخر إقرار المداولة الثانية لتعديالت «المرئي والمسموع» و«المطبوعات والنشر»
استمرار تأخر مناقشة الخطاب األميري ،الذي افتتح به دور االنعقاد العادي األول من الفصـل التشـريعي السـادس عشـر
عدم مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصـل التشـريعي السـادس عشـر
عدم مناقشـة أسباب تعاقـد صندوق «المشروعات الصغيرة» علـى معـدات بقيمـة  15مليون دينار
عدم تشكيل لجان تحقيـق في قضايا فساد ومـا أثيـر مـن شـبهات صـاحبت جلسة االفتتاح
استمرار تعطل تشكيل لجنـة تحقيـق بشـأن زيـادة عـدد الحيازات الزراعية بنسبة  %300حسب تقرير «المحاسبة» األخير
عدم تشكيل لجنـة تحقيـق بشـأن مـا أثيـر مـن التزويـر فـي وثـائق الجنسية وبند االعمال الجليلة
تغير في المناصب
المختلف فــي هــذه الجلسة
أن النائب فــارس العتيبي هو
م ــن ج ـلــس ع ـلــى م ـق ـعــد رئ ـيــس
الـ ـ ـ ــوزراء ،والـ ـ ــذي كـ ــان يـجـلــس
عليه النائب مساعد العارضي
ف ــي ج ـل ـســة  27أ ب ــر ي ــل ،بـيـنـمــا
حــا فــظ ا لـنــا ئــب خــا لــد العتيبي
على مقعد وزير الدفاع.

الجالسون على مقاعد الحكومة
ال ـنــواب الــذيــن جـلـســوا عـلــى مـقــاعــد ال ــوزراء
قـبــل بــدايــة الـجـلـســة أم ــس ،هــم كــل مــن محمد
ال ـم ـط ـيــر ،خ ــال ــد ال ـم ــون ــس ،مـ ـب ــارك ال ـح ـجــرف،
عبدالكريم الكندري ،مساعد العارضي ،صالح
ا ل ـشــا حــي ،ثــا مــر ا ل ـســو يــط ،سـعــود بوصليب،
ف ـ ــارس ال ـع ـت ـي ـبــي ،م ـح ـمــد ال ــراجـ ـح ــي ،مـ ــرزوق
الخليفة.

majles@aljarida●com

و«الصفوف األمامية» وفلسطين واالختبارات الورقية

• الحكومة أبلغت الغانم من استراحة الوزراء بعدم حضورها لشغل كراسيها

عبيد الوسمي حضر وتأجل قسمه

النواب يحتلون مقاعد الحكومة
ع ـي ــد الـ ـفـ ـط ــر ،ورسـ ــالـ ــة مــن
س ـم ــو ولـ ــي ال ـع ـه ــد ي ـش ـكــر فـيـهــا
رئ ـيــس وأع ـض ــاء الـمـجـلــس على
تهنئتهم سـمــوه بمناسبة عيد
ال ـ ـف ـ ـطـ ــر ،ورسـ ـ ــالـ ـ ــة م ـ ــن الـ ـن ــائ ــب
يوسف الفضالة يتقدم بموجبها
باستقالته مــن عضوية مجلس
األمة.

رسائل إلى «اإلسكانية»
ول ــم يـتـمـكــن الـمـجـلــس بسبب
تطيير الجلسة من مناقشة رسالة
من العضوين ،د .الصقعبي ،وفايز
الجمهور ،يطلبان فيها تكليف
لجنة ش ــوون اإلس ـكــان بمتابعة
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
والجهات الحكومية األخــرى في
طــرح مناقصات البنية التحتية
لـمــديـنــة ج ـن ــوب ص ـب ــاح األح ـمــد
وتــرسـيـتـهــا بــأقــرب وق ــت ممكن،
وال ـتــأكــد م ــن ت ــواف ــر االع ـت ـمــادات
ال ـم ــال ـي ــة الـ ــازمـ ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ ه ــذه
المناقصات ،على أن تقدم اللجنة
تقريرها بـهــذا الـشــأن قبل بداية

دور االن ـع ـقــاد الـمـقـبــل ،ورســالــة
م ـ ــن الـ ـعـ ـض ــوي ــن د .ال ـص ـق ـع ـبــي
والجمهور ،يطلبان فيها تكليف
لجنة ش ــوون اإلس ـكــان بمتابعة
جهود المؤسسة العامة للرعاية

الـسـكـنـيــة وال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة
األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى فـ ـ ــي إزالـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــوائـ ــق
الـ ـم ــوج ــودة ف ــي م ــدي ـن ــة ج ـنــوب
سعد العبدالله ،والتأكد من قيام
ال ـم ــؤس ـس ــة بـ ــإعـ ــداد م ـخ ـط ـطــات

ال ـم ـق ـبــل ،ورس ــال ــة م ــن الـعـضــوي
د .الصقعبي والجمهور ،يطلبان
فيها تكليف لجنة شوون اإلسكان
ب ـم ـتــاب ـعــة الـ ـجـ ـه ــود ال ـح ـكــوم ـيــة
فــي تــذلـيــل ال ـعــوائــق أم ــام أهــالــي

الـ ـم ــديـ ـن ــة عـ ـل ــى وجـ ـ ــه الـ ـس ــرع ــة،
لـتــوزيــع الـقـســائــم السكنية على
مستحقي الرعاية السكنية ،على
أن ت ـقــدم الـلـجـنــة تـقــريــرهــا بـهــذا
ال ـشــأن قـبــل بــدايــة دور االنـعـقــاد

الحكومة :نواب يستهدفون تعطيل اإلنجازات
ذك ــر وزي ــر الــدولــة ل ـشــؤون مجلس األم ــة مـبــارك
الـحــريــص أن ــه تلبية لـلــدعــوة الـتــي وجـهـهــا رئيس
المجلس مــرزوق الغانم ،لحضور جلسة المجلس
ال ـع ــادي ــة ال ـع ـل ـن ـيــة أم ـ ــس ،ف ـقــد ح ـض ــرت ال ـح ـكــومــة
للمشاركة في استكمال نظر جدول أعمال الجلسة،
وم ـ ــا ي ـت ـض ـم ـنــه مـ ــن إقـ ـ ـ ــرار مـ ـش ــروع ــات ال ـق ــوان ـي ــن
المعروضة ذات األولــويــة لتحقيق مصالح البالد
وتلبية حاجات وتطلعات أهل الكويت الكرام.
وأشار الحريص إلى أن الحكومة فوجئت بتكرار
اسـتـمــرار مخالفة بعض أعـضــاء المجلس للعرف
الذي نشأ منذ إقرار الدستور وبدء الحياة النيابية،
وتواترت عليه جميع مجالس األمة السابقة ،وذلك
بالجلوس على المقاعد المخصصة بقاعة المجلس
لرئيس مجلس الوزراء والوزراء.

ولفت إلــى أن ذلــك يعد إصــرارا من جانب بعض
األعضاء على تعمد تعطيل عقد الجلسة ،مما يؤثر
على المصلحة العامة وتسيير األعمال والتعاون
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،رغم إدراكهم
المسبق بــأن الحكومة لــن تقبل المساس بالعرف
البرلماني المستقر ،السيما أنه لم يعلن من جانبهم
عن أسباب هذه الممارسة غير المبررة.
وأضاف أن الحكومة تؤكد أن عدم دخولها قاعة
عـبــدالـلــه ال ـســالــم اح ـتــرامــا لـمـسـيــرة الــديـمـقــراطـيــة،
وتجنبا للمشاركة فــي أم ــور تـســاهــم فــي اإلض ــرار
بالممارسة البرلمانية التي لم يسبق أن شهدتها
قاعة عبدالله السالم على مــدى  6عقود ،وفقا لما
سبق بيانه بتاريخ  ،2021/4/27خاصة أن البين من
الممارسة أن بعض أعضاء مجلس األمة يستهدفون

تعطيل العمل واإلنجاز المطلوب ،وإظهار الحكومة
بأنها تريد عرقلة عقد جلسات المجلس ومخالفتها
للدستور والالئحة ،رغم حرصها الدائم على التعاون
المثمر مع جميع الزمالء أعضاء المجلس ،بتلبية
الدعوة للحضور في الجلسات العادية أو الخاصة
لمناقشة موضوعات معينة ،والتي تتم بالتنسيق
مع الحكومة احتراما ألحكام الدستور والالئحة،
ومــراعــاة للتقاليد واألع ــراف البرلمانية المستقرة
التي توجب تعاون مجلس األمة والحكومة كفريق
عمل واحد لتحقيق المصلحة الوطنية واإلسراع في
تنفيذ خطوات التنمية المستدامة التي توفر مزيدا
من االنجازات واالزدهار.

الحريص في جلسة سابقة

ً
 26نائبا في اجتماعهم التنسيقي :ال جلسة
إال بصعود رئيس الوزراء المنصة

•

فهد تركي

ً
استبق  26نائبا جلسة أمس في
اجتماع دعــا إليه النائب مساعد
ال ـع ــارض ــي ب ــدي ــوان ــه م ـس ــاء أمــس
األول ،انتهوا فيه إلى أنه "لن تكون
هـنــاك جلسة إال بـصـعــود رئيس
مجلس الوزراء منصة االستجواب".
وأعلن العارضي عقب االجتماع
تـشـكـيــل لـجـنــة نـيــابـيــة تنسيقية
م ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــواب م ـ ـ ـ ـ ــرزوق ال ـخ ـل ـي ـفــة
وح ـســن جــوهــر وف ــاي ــز الجمهور
ومحمد المطير وصيفي الصيفي
وع ـبــدال ـعــزيــز الـصـقـعـبــي وأحـمــد
مـطـيــع وت ـكــري ـمــا ل ـب ــدر ال ــداه ــوم،

الذي أبطلت المحكمة الدستورية
ع ـضــوي ـتــه ،قـ ــرر الـمـجـتـمـعــون أن
ي ـكــون هــو الـمـنـســق ال ـعــام للجنة
ً
الثالثين نائبا.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــارض ـ ـ ـ ــي أن
"المجتمعين أكدوا الموقف السابق
أنـ ـ ــه لـ ــن تـ ـك ــون هـ ـن ــاك ج ـل ـســة إال
بصعود رئيس ال ــوزراء المنصة،
وأنهم ثابتون على هذا الموقف ألن
صباح الخالد هو من عطل مصالح
الشعب".
وت ــاب ــع إن "الـ ـخ ــال ــد ه ـ ــرب من
االس ـت ـجــوابــات وع ـطــل الجلسات
وتـ ـعـ ـم ــد الـ ـت ــأخـ ـي ــر ف ـ ــي تـشـكـيــل
ح ـ ـكـ ــوم ـ ـتـ ــه ،والـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم كـ ـ ــل مـ ـ ــن ال

يحترم اإلرادة الشعبية يجب اال
يحترم ،وال يمكن أن تكون هناك
جلسة إال بصعود الخالد منصة
االستجواب".
من جهته ،قال النائب الصيفي
الـصـيـفــي :تــأجـيــل االسـتـجــوابــات
ال ـم ــزم ــع ت ـقــدي ـم ـهــا انـ ـق ــاب على
الدستور.
وخ ـ ــاط ـ ــب الـ ـن ــائ ــب د .ص ــال ــح
الـمـطـيــري رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء بقوله:
ه ـن ــاك دسـ ـت ــور وم ـن ـص ــة وعـلـيــك
ال ـص ـع ــود لـمـنـصــة االس ـت ـج ــواب،
اص ـع ــد وف ـن ــد ولـ ــك ح ــق الـتــأجـيــل
وفقا للمدة الزمنية المسموح بها،
لكن أن تؤجل االسـتـجــواب ،حتى

ً
المزمع تقديمها مستقبال ،فهذا
كالم فاضي.
أما النائب مبارك الحجرف ،فقال:
ال انعقاد لجلسة مجلس األمة إال
بصعود سمو الشيخ صباح الخالد
ً
منصة االستجواب ،مشيرا إلى أن
االج ـت ـمــاع بـحــث تـمــاســك ال ـنــواب
وثباتهم على الموقف والتمسك
بالدستور والمحافظة عليه.
ف ــي وقـ ــت قـ ــال ال ـنــائــب شعيب
المويزري :أهم شيء المحافظة على
الدستور وإبعاد الرئيسين ،مشيرا
الــى انــه ال خــاف نيابيا حــدث في
االجتماع.
وبـيـنـمــا وض ــع ال ـنــائــب ف ــارس

النواب الذين حضروا االجتماع
 -1مساعد العارضي
 -2أسامة الشاهين
 -3عبيد الوسمي
 -4الصيفي الصيفي
 -5صالح المطيري
 -6فايز الجمهور
 -7ثامر السويط

المطالع وجنوب عبدالله المبارك
فـ ــي بـ ـن ــاء وت ـش ـي ـي ــد م ـســاك ـن ـهــم
وإي ـص ــال ال ـخــدمــات ل ـهــا ،وكــذلــك
م ـتــاب ـع ـت ـهــا فـ ــي بـ ـن ــاء وتـشـغـيــل
ال ـم ــراف ــق الـتـعـلـيـمـيــة والـصـحـيــة

 -8مبارك العرو
 -9مهند الساير
 -10خالد العتيبي
 -11فارس العتيبي
 -12مرزوق الخليفة
 -13عبدالكريم الكندري
 -14شعيب المويزري

 -15مبارك الحجرف
 -16سعود بوصليب
 -17بدر المال
 -18حسن جوهر
 -19محمد المطير
 -20محمد الحويلة
 - 21عبدالعزيز الصقعبي

 -22فرز الديحاني
 - 23حمد روح الدين
 -24محمد الراجحي
 -25حمد المطر
 -26أحمد مطيع

وفد تركيا ...الجمعة المقبل

تغريدة موحدة

اللجنة التنسيقية

قال النائب سعود بوصليب إن "الحكومة
لن تستفيد من أخطائها وتهرب إلــى اإلمــام
ً
وسنكون بالمرصاد للفاسدين" ،مشيرا إلى أن
"تغيير موعد السفر إلى تركيا ليكون الجمعة
ً
المقبل بــدال من الخميس الرتباطنا بجلسة
خاصة وسنلتقي رموز الحراك الوطني".

أج ـم ــع الـ ـن ــواب الـمـجـتـمـعــون في
دي ــوان ال ـعــارضــي عـلــى بـيــان واحــد
في تغريدة على "تويتر" قالوا فيها:
أقسمنا على دستور  1962وال جلسة
إال بصعود رئيس مجلس ال ــوزراء
منصة االستجواب.

ضـمــت ا لـلـجـنــة التنسيقية التي
يرأسها بدر الداهوم كال من النواب
مـ ـ ـ ــرزوق ال ـخ ـل ـي ـف ــة وحـ ـس ــن جــوهــر
وف ــاي ــز ال ـج ـم ـهــور وم ـح ـمــد المطير
وال ـص ـي ـفــي ال ـص ـي ـفــي وع ـبــدال ـعــزيــز
الصقعبي وأحمد مطيع.

الحضور النيابي في اجتماع العارضي
العتيبي رئيس الوزراء بين خيارين
ص ـع ــود الـمـنـصــة أو االس ـت ـقــالــة،
ً
وم ـشــددا على أن اجتماعهم كان
للتنسيق ،قال النائب مهند الساير
إن "غـيــاب الحكومة ورف ــع جلسة
استجوابات الوزراء يؤكدان مخطط
الرئيسين بتعطيل أه ــم األدوات
الدستورية ،ويؤكد صحة موقفنا
تجاههم ،فهم مــن سعى للتأزيم،
منذ أن أظهرت الصناديق غضب
ال ـنــاس ورفـضـهــم للنهج السابق
وسنكون لهم بالمرصاد بإذن الله"،
ً
متسائال :هل كرسيا شخصين أهم
من وطن وشعبه؟
فيما قال النائب عبدالله المضف
إن "أداة الرقابة والتشريع هي حق
الشعب وأمــانـتــه أوكـلــونــي إياها،
وتعلمت وتــربـيــت على أن أحفظ
العهد ،وأصــون األمــانــة ،وال أرمي
أدواتي الدستورية تحت أقدام أحد".
وت ــاب ــع إ ن "تــأج ـيــل اسـتـجــواب
مــزمــع تقديمه ق ــرار منعدم وغير
دستوري ،وواقــع تم فرضه خارج
إطار الدستور لن أتعامل معه".
بينما أكد النائب ثامر السويط
"ع ــدم عقد الجلسات إال بصعود
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـم ـن ـص ــة ،ف ـهــذا
استحقاق دس ـتــوري ولـيــس ترفا
سياسيا ،فال يمكن تجاوز حق

نواب يطلبون جلسة خاصة األحد المقبل
للبدء في إجراءات عزل الرئيس
عـقــب رف ــع الجلسة الـعــاديــة أم ــس بسبب جلوس
النواب على مقاعد الــوزراء ومقاطعة الحكومة لها،
ً
ً
ً
أصدر  25نائبا بيانا مشتركا أعلنوا فيه "بدء إجراءات
عــزل رئـيــس مجلس األم ــة ،واسـتـمــرار إج ــراءات عدم
التعاون مع رئيس الحكومة وأعضائها" ،كما تقدموا
بطلب عقد جلسة خاصة األحد المقبل لتعديل الالئحة
الداخلية لمجلس األمة بما يمكنهم من تنفيذ ذلك.
وق ــال ال ـنــواب فــي بيانهم :لما كــانــت الحكومة تطيح
بالجلسات العامة والـخــاصــة ،وتضيع حــق الشعب في
الرقابة على أعمالها ،وغيابها عن الجلسات يتم بحجج
واهية مختلفة ،حقیقتها ازدراء حق األمة وتعطيل واجبات
النواب ،وذلك من خالل عدم حضورها لتعطيل الجلسات،
وال تستند بهذا التعطيل الى أي قانون أو الئحة ،فيجب
ً
فصاعدا أن تعقد الجلسات حتى وإن لم تحضر
من اآلن
الحكومة صيانة للدستور وحفظا لحقوق األمة".
وأضافوا :ولما كان رئيس مجلس األمة تهاون في حماية
الدستور ،وتنازل عن حق انعقاد الجلسات المكفول للنواب
إلى الحكومة ،واشترط حضورها النعقاد الجلسات رغم

والـخــدمـيــة وغـيــرهــا مــن المرافق
الضرورية ،على أن تقدم اللجنة
تقريرها بـهــذا الـشــأن قبل بداية
دور االنعقاد المقبل ،ورسالة من
العضوين د .والجمهور ،يطلبان
فيها تكليف لجنة شوون اإلسكان
بمتابعة الجهود الحكومية في
إن ـه ــاء الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة لمنطقة
جنوب خيطان وتسليم القسائم
لمستحقيها في أقرب وقت ممكن،
على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا
ال ـشــأن قـبــل بــدايــة دور االنـعـقــاد
المقبل.
ً
وأخ ـ ـيـ ــرا ف ــي هـ ــذا ال ـب ـن ــد ك ــان
ي ـف ـت ــرض أن ي ـن ــاق ــش الـمـجـلــس
رســالــة مــن رئ ـيــس لـجـنــة شــؤون
ال ـت ـع ـل ـي ــم والـ ـثـ ـق ــاف ــة واإلرش ـ ـ ـ ــاد
البرلمانية النائب د .حمد المطر،
ا لـتــي يطلب فيها إ ع ــادة تكليف
اللجنة بالتحقيق فــي موضوع
ال ـش ـهــادات الـعـلـمـيــة ال ـم ــزورة أو
الوهمية.

توافر النصاب النيابي ،لذا وجب بدء إجراءات عزل رئيس
مجلس األمة ،واستمرار إجراءات عدم التعاون مع رئيس
الحكومة وأعضائها.
وطـلـبــوا عـقــد جلسة خــاصــة األح ــد المقبل لمناقشة
االقتراح المقدم من النائب د .عبدالعزيز الصقعبي بشأن
تعديل الالئحة الداخلية لمجلس األمة لتمكين النواب من
ً
إعفاء رئيس مجلس األمة ،وقالوا في طلبهم :استنادا الى
نص المادة  72من الالئحة الداخلية لمجلس األمة ،نتقدم
نحن الموقعين أدنــاه بطلب تحديد عقد جلسة خاصة
ً
األحــد  30مايو  2021الساعة الحادية عشرة صباحا
ال
طل
ب النيابي
للمناقشة والتصويت على االقتراح المقدم من الصقعبي
بشأن تعديل الالئحة الداخلية لمجلس األمة بتمكين نواب
المجلس من إعفاء رئيس مجلس األمة.
ووقع الطلب كل من النواب د .عبدالكريم الكندري ،وثامر روح الدين ،ود .عبدالعزيز الصقعبي ،ومهلهل المضف،
الـســويــط ،وسـعــود بوصليب ،وخــالــد العتيبي ،ومبارك ومهند الساير ،وحمدان العازمي ،وأسامة الشاهين ،وفايز
الحجرف ،ومــرزوق الخليفة ،ومحمد المطير ،ود .صالح الجمهور ،ومبارك العرو ،ود .حمد المطر ،وفرز الديحاني،
المطيري ،ومحمد الراجحي ،وفــارس العتيبي ،ومساعد ود .حسن جوهر ،وأسامة المناور ،وشعيب المويزري.
الـعــارضــي ،والصيفي مـبــارك الصيفي ،ود .حمد احمد

الرقابة الشعبية والمادة  100من
الدستور ،التي تكفل تقديم النواب
االستجوابات والمساءلة السياسة
لرئيس الحكومة والوزراء".
وأضـ ــاف إن "م ــا يـحــدث حاليا

تنقيح وانقالب على الدستور ،وال
نقبل أن نكون شهود زور في هذا
المجلس ،خاصة عقب االنتفاضة
الشعبية التي حصلت في الدائرة
الخامسة بنجاح د .عبيد الوسمي

فــي االنتخابات التكميلية ،وهــذا
الحدث أكد أن ما يريده الشعب هو
التمسك بالدستور".

محليات
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ّ
« »KiLAWنظمت منتدى «العملة الرقمية
تحديات جديدة للعدالة الجنائية»

«أبحاث الجامعة» َّكرم الفائزين
بأفضل الملصقات العلمية

اإلبراهيم :طلبة متميزون أعدوا أوراق عمل عن التداول بأمان
أحمد الشمري

ّ
نظمت كلية القانون الكويتية
العالمية ( )Kilawالمنتدى
الثالث تحت عنوان «العملة
الرقمية :تحديات جديدة
للعدالة الجنائية» من إعداد
قسم القانون الجنائي بالكلية
عبر تطبيق «زووم».

أع ـل ـنــت م ــدي ــرة إدارة الـتـطــويــر
ال ـط ــاب ــي وال ـم ـس ــاب ـق ــات ف ــي كلية
القانون الكويتية العالمية ()Kilaw
هـ ـن ــاء اإلبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،ت ـن ـظ ـيــم الـكـلـيــة
للمنتدى الثالث الــذي أقيم مؤخرا
ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «ال ـع ـم ـل ــة ال ــرق ـم ـي ــة:
تحديات جديدة للعدالة الجنائية»،
بــإعــداد قسم الـقــانــون الجنائي في
الكلية ،عبر تطبيق «زووم».
وق ــال ــت اإلب ــراه ـي ــم ،ف ــي تصريح
صـحــافــي أم ــس ،إن إدارة التطوير
الـطــابــي نظمت الـمـنـتــدى الـثــالــث،
بالتعاون مع عضوي هيئة التدريس
في قسم القانون الجنائي بالكلية
د .معاذ المال ،ود .ضــاري السعيد،
الخاص بالعملة الرقمية وما تفرضه
مــن تـحــديــات جــديــدة عـلــى الـعــدالــة
الجنائية.
وأشارت إلى أن نخبة من الطلبة
الـمـتـمـيــزيــن ال ــذي ــن ت ــم ترشيحهم
من قبل أعضاء الهيئة التدريسية

ه ــم :أس ـي ــل ول ـي ــد الـخـلـيـفــة ،وآم ـنــة
عبدالعزيز العنزي ،ومكي إبراهيم
مـ ـك ــي ،وم ـس ــاع ــد أحـ ـم ــد ال ــرف ــاع ــي،
وغ ــازي عبدالكريم الـمـطــوع قاموا
ب ـ ـ ــإع ـ ـ ــداد وص ـ ـيـ ــاغـ ــة أوراق ع ـمــل
ق ــان ــون ـي ــة ح ـ ــول م ــوض ــوع الـعـمـلــة
الرقمية واإلشكاليات التي تثيرها
والـضـمــانــات الـتــي يـجــب تــوافــرهــا،
كي تأخذ مجالها في التداول بأمان.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ــدى ق ـ ــام
باستضافة عضوي هيئة التدريس
ف ــي ق ـســم ال ـت ـمــويــل بـكـلـيــة الـعـلــوم
اإلدارية في جامعة الكويت د .سعود
الثاقب ،وفي قسم العلوم القانونية
ب ـك ـل ـيــة س ـع ــد ال ـع ـب ــدال ـل ــه ل ـل ـع ـلــوم
األمنية د .راش ــد الـهــاجــري ،اللذين
أثريا النقاش من خالل المالحظات
وال ـمــداخــات الـتــي أدل ـيــا بـهــا ،مما
أسهم في تحقيق المنتدى ألهدافه
تجاه الطلبة المشاركين والمتابعين
وتــوس ـيــع مــدارك ـهــم ح ــول القضية

ضاري السعيد

معاذ المال

المثارة ،ليكونوا على بينة واطالع
على التحديات التي تثيرها العملة
الرقمية للعدالة الجنائية وسواها
من الجوانب المالية واالقتصادية.
وتــابـعــت اإلبــراهـيــم أن المنتدى
ش ـ ــارك ب ــه م ـخ ـت ـصــون م ــن أع ـضــاء

الهيئة التدريسية في قسم القانون
الجنائي والمالية واالقـتـصــاد في
ال ـك ـل ـي ــة ،م ــن خ ـ ــال ت ـش ـك ـيــل لـجـنــة
مـحــايــدة لتقييم أداء وأوراق عمل
الطلبة المشاركين ،مضيفة أنه «في
نهاية المنتدى تم اإلعالن عن شهادة

«بنك الطعام» ينجز «تسبيل المياه»

أف ـضــل ورقـ ــة عـمــل ح ــازه ــا الـطــالــب
غازي عبدالكريم المطوع».
وأعــربــت عــن سعادتها باإلقبال
ال ــذي تشهده المنتديات الطالبية
الـعـلـمـيــة ،ال ـتــي دأبـ ــت اإلدارة على
تـنـظـيـمـهــا ف ــي ك ــل ف ـصــل دراس ـ ــي،
نظرا لتميز الموضوعات والقضايا
الـتــي يتم طرحها ومناقشتها من
قـبــل األكــاديـمـيـيــن المتخصصين،
وب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ـع ــال ــة م ـ ــن ال ـط ـل ـبــة
المتميزين.
وأوضحت اإلبراهيم أن المنتدى
األول ،ال ـ ـ ــذي ع ـق ــد خـ ـ ــال ال ـف ـصــل
الدراسي الثاني  ،2020-2019تناول
مــوضــوع الـضــرائــب وأســاسـهــا ،من
تقديم قسم القانون العام في الكلية،
أمـ ــا ال ـم ـن ـتــدى ال ـث ــان ــي ،ال ـ ــذي عقد
خالل الفصل الدراسي األول -2020
 ،2021فكان بعنوان« :الخطأ الطبي
ومسؤولية عمليات التجميل» من
تقديم قسم القانون الخاص.

«فنية البلدي» أحالت تخصيص موقع
إليواء الكالب الضالة إلى «التنفيذي»

تنفيذ المشروع بالتعاون مع «أمانة األوقاف»

●

كشف البنك الكويتي للطعام
عــن االنـتـهــاء مــن إنـجــاز مشروع
«مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف تـ ـسـ ـبـ ـي ــل ال ـ ـم ـ ـي ـ ــاه»،
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع األمـ ــانـ ــة ال ـعــامــة
لـ ــأوقـ ــاف ،ح ـيــث ُي ـع ــد م ــن أكـبــر
المشاريع تـطــورا بالمنطقة في
قطاع العمل الخيري ،عن طريق
سيارات البنك المتنقلة الحديثة
والـ ـمـ ـجـ ـه ــزة ب ـ ــأح ـ ــدث أس ــال ـي ــب
ُ
التبريد ا لـتــي تستخدم فــي هذا
المشروع الحيوي.
وقال نائب رئيس بنك الطعام
مشعل األن ـص ــاري ،فــي تصريح
ل ـ ــه ،إن ال ـب ـن ــك ن ـج ــح فـ ــي إت ـم ــام
مشروع «تسبيل المياه» بنجاح
خالل الفترة الماضية ،من خالل
تــوف ـيــر مـ ــاء ن ـظ ـيــف ف ــي ع ـبــوات
مبردة وجاهزة ،إذ تقوم سيارات
متخصصة باالنتقال إلى أماكن
ت ـج ـم ـعــات ال ـع ـم ــال ،وت ــزوي ــده ــم
ب ــال ـم ــاء ف ــي الـ ـط ــرق وال ـم ـســاجــد
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـف ـ ـيـ ــات واألمـ ـ ــاكـ ـ ــن
الحيوية.

أحالت اللجنة الفنية في المجلس البلدي كتاب الهيئة
الـعــامــة ل ـشــؤون ال ــزراع ــة وال ـث ــروة السمكية ،بـشــأن طلب
الموافقة على تخصيص موقع إليواء الكالب الضالة ،إلى
الجهاز التنفيذي ،لعدم وجود رأي فني ،مع عدم موافقة
رئيس اللجنة على طلب الهيئة ،كما أحالت اللجنة اقتراح
العضو عبدالسالم الرندي ،بشأن زيادة نسبة البناء في
مناطق السكن الخاص بالمناطق الجديدة إلــى الجهاز
لطلب الرأي الفني.
ووافقت اللجنة ،في اجتماعها أمس برئاسة علي بن
ساير ،على االقتراح المقدم من العضو عبدالعزيز المعجل،
ب ـشــأن تـعــديــل آل ـيــة إصـ ــدار ش ـه ــادات األوص ـ ــاف لقسائم
ال ـم ـشــاع ،واق ـت ــراح الـعـضــو ح ـمــدي ن ـصــار ب ـشــأن تعديل
وإضــافــة أنشطة جديدة للمناطق الحرفية ،بينما أبقت
على جدول أعمالها كتاب جمعية المهندسين الكويتية
بشأن تعديل االشتراطات والمواصفات الخاصة ببناء
السكن النموذجي والسكن الـخــاص ،لحين ورود الئحة
البناء ،واقتراح العضو مشعل الحمضان بشأن تخصيص
شواطئ خاصة للسباحة وصيانتها وتوفير اشتراطات
األمن والسالمة بها ،لحين إثبات وجود شواطئ خاصة
للسباحة ،فضال عن اقتراح العضوة مها البغلي بشأن
استخدام نظام اإلش ــارات المرورية الذكية ،التي تتميز
بربط اإلشارات جميعها بنظام واحد ،لحين دعوة إدارة
المرور في وزارة الداخلية.

جانب من أعمال مشروع «مصرف تسبيل المياه»
وأضـ ــاف أن م ـشــروع مصرف
تسبيل المياه ُيعد نقلة نوعية
فــي الـعـمــل ال ـخ ـيــري واإلن ـســانــي
ب ــال ـم ـن ـط ـق ــة ،ن ـ ـظـ ــرا ل ــأس ــال ـي ــب
الـ ـح ــديـ ـث ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـس ـت ـخ ــدم ـه ــا
البنك في إنجاح هــذا المشروع،
واس ـت ـفــادة أكـبــر ع ــدد مـمـكــن من
شرائح المجتمع.
وأكـ ـ ــد األنـ ـ ـص ـ ــاري أن «أم ــان ــة
األوق ــاف» ال تألو جهدا فــي دعم
جميع األنشطة والجهود الخيرية
والتطوعية التي يقوم بها البنك
ً
لخدمة المجتمع الكويتي ،مشيدا

بجهودها في تسهيل كل السبل
إلنجاح هذه األنشطة والحمالت
والـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـخ ـي ــري ــة ،لـيـعــود
ن ـف ـع ـه ــا وخـ ـي ــره ــا عـ ـل ــى جـمـيــع
شرائح المجتمع.
وأكد أن حملة «تسبيل المياه»
ُ
ت ـع ــد ن ــوع ــا م ــن أن ـ ــواع ال ـت ـكــافــل
والتراحم االجتماعي بين جميع
ش ـ ــرائ ـ ــح ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـك ــوي ـت ــي،
م ـض ـي ـف ــا أن الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ي ــأت ــي
انطالقا من قوله تعالى« :وجعلنا
مــن ال ـمــاء كــل ش ــيء ح ــي» ،وقــول
رســولــه ،صلى الـلــه عليه وسلم:

«أفـ ـض ــل ال ـص ــدق ــة س ـقــي الـ ـم ــاء»،
موضحا أن المشروع يستهدف
تـقــديــم ال ـمــاء ابـتـغــاء ال ـثــواب من
ُ
الله ،إذ تعد صدقة الماء أفضل
الصدقات.
ويـمـتـلــك ب ـنــك ال ـط ـعــام فــريـقــا
مـتـكــامــا إلدارة الـعـمــل الـخـيــري
وا سـتـقـبــال المتعففين للتعرف
ع ـل ــى اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم ،م ــن خ ــال
ال ـ ـمـ ــوقـ ــع اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي www.
 ،kuwaitfoodbank.orgبهدف
تلبية جميع متطلباتهم ،والعمل
على حل مشاكلهم اليومية.

تعاون بيئي كويتي  -أميركي
األحمد خالل استقباله السفيرة األميركية

محمد جاسم

●

عادل سامي

استقبل المدير العام للهيئة العامة
للبيئة رئيس مجلس اإلدارة الشيخ
عبدالله األحمد ،ونــواب المدير العام
السفيرة األميركية لدى الكويت ألينا
رومانوسكي.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــان ،إن
الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون
والعمل المشترك بين البلدين في عدد
من المجاالت البيئية منها التشريعات
البيئية ،ومكافحة التصحر ،واألمــن
ال ـغــذائــي وح ـمــايــة الـ ـم ــوارد الـمــائـيــة،

اإلنسانية» :مشاريعنا الرمضانية
«اإلغاثة
ً
ً
القت تفاعال كبيرا وحققت أهدافها
ثـ َّـمــن ع ـضــو مـجـلــس إدارة
ج ـم ـع ـيــة اإلغـ ــاثـ ــة اإلن ـســان ـيــة
د .عصام الربيعان ،التفاعل
المميز ألهل الخير مع أنشطة
وفـعــالـيــات الـجـمـعـيــة ،والـتــي
طرحتها خالل رمضان ،والقت
تفاعال كبيرا وحققت أهدافها،
م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إ لـ ـ ـ ــى أن ا ل ـج ـم ـع ـي ــة
قامت بتنفيذ مشروع إفطار
الصائم من خــال مرحلتين؛
األول ـ ـ ـ ــى ت ـت ـم ـث ــل ف ـ ــي ت ــوزي ــع
س ــات غ ــذائ ـي ــة تـك ـفــي الـسـلــة
ال ــواح ــدة أس ــرة مـكــونــة مــن 5

أش ـخ ــاص ل ـمــدة ش ـهــر كــامــل،
والمرحلة الثانية تتمثل في
ت ــوزي ــع وجـ ـب ــات إفـ ـط ــار على
الصائمين.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن «اإلغـ ــاثـ ــة
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة» نـ ـف ــذت م ـش ــروع
إفطار الصائم في هــذا العام
داخــل الكويت وفــي  19دولــة،
هــي :إندونيسيا ،بنغالدش،
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـي ــن ،الـ ـيـ ـم ــن،
ال ـه ـنــد ،ال ـص ــوم ــال ،ال ـم ـغــرب،
ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ،الـ ـنـ ـيـ ـج ــر ،م ـص ــر،
بوركينا فاسو ،مالي ،تركيا،
أل ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا ،ال ـ ـج ـ ـبـ ــل األس ـ ـ ـ ــود،
صــربـيــا ،الـبــوسـنــة والـهــرســك
وكوسوفو ،الفتا إلى أن عدد
ال ـم ـس ـت ـف ـي ــدي ــن م ـ ــن مـ ـش ــروع
إف ـ ـطـ ــار الـ ـص ــائ ــم هـ ـ ــذا الـ ـع ــام
داخـ ـ ـ ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت وخ ــارجـ ـه ــا
تجاوز ال ـ  100ألــف مستفيد،
على مستوى مناطق عملها
بالكويت وفي الدول المختلفة
التي تعمل بها ،حيث وقامت
بـ ـت ــوزي ــع مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب 63598
وجـ ـب ــة إف ـ ـطـ ــار ص ــائ ــم داخـ ــل
الكويت ،و 1787سلة غذائية،
وكان عدد المستفيدين منها
 8935مستفيدا مــن ا لـعــوا ئــل
ذات الدخل المحدود ،وتضم
ال ـ ـس ـ ـلـ ــة أهـ ـ ـ ــم االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،ف ـي ـم ــا ب ـل ــغ ع ــدد

«اإلطفاء»600 :
مخالفة خالل مايو

●

محمد الشرهان

أعـلـنــت ق ــوة اإلط ـف ــاء الـعــام
أن إجـمــالــي ع ــدد المخالفات
لــاشـتــراطــات الــوقــائـيــة التي
رص ـ ــدتـ ـ ـه ـ ــا فـ ـ ـ ــرق ال ـت ـف ـت ـي ــش
واتخذت اتجاهها اإلجــراءات
القانونية بلغت ما ال يقل عن
 600مخالفة خالل شهر مايو
الجاري .وقالت القوة ،في بيان
أمــس األول ،إن قطاع الوقاية
واصـ ـ ـ ـ ــل تـ ـكـ ـثـ ـي ــف الـ ـحـ ـم ــات
ً
التفتيشية تزامنا مع دخول
فصل الصيف ومتابعة لخطة
القطاع على المحافظات الست
مع بداية الشهر.

نظم قطاع األبـحــاث في جامعة الكويت ،فعالية
الـمـلـصــق الـعـلـمــي لـلـكـلـيــات اإلن ـســان ـيــة والـعـلـمـيــة
والباحثين من معهد الكويت لألبحاث العلمية للعام
األكاديمي  ،2021 /2020حيث شهد هذا العام ،ألول
مرة ،مشاركة كليات مركز العلوم الطبية ،تحت رعاية
مدير الجامعة باإلنابة د .فايز الظفيري ،ونائب مدير
الجامعة لألبحاث د .رشيد العنزي.
ُ
وعـ ـ ـق ـ ــدت ال ـف ـع ــال ـي ــة عـ ــن ُبـ ـع ــد مـ ــن خ ـ ــال ع ــرض
الـمـلـصـقــات العلمية عـبــر راب ــط إلـكـتــرونــي مــوحــد،
وناقشت الملصقات المعروضة مختلف القضايا
ال ـم ـعــاصــرة ذات األه ـم ـي ــة الـعـلـمـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
والوطنية ،ما يعكس االهتمامات البحثية للمجتمع
األكاديمي في الكليات المشاركة.
َّ
وكرم قطاع األبحاث ،الفائزين بأفضل الملصقات
العلمية في يوم الملصق العلمي للعام األكاديمي
 ،2021/2020بعد حصول د .بــدر العنزي مــن كلية
العلوم الحياتية على المركز األول ،ود .سعد مخصيد
من كلية العلوم بالمركز الثاني ،ود .فاطمة السعيدي
جاءت بالمركز الثالث في فئة أعضاء هيئة التدريس
للكليات العلمية ومعهد الكويت لألبحاث العلمية.
وف ــي فـئــة الـهـيـئــة األكــادي ـم ـيــة ال ـم ـســانــدة ،حصل
محمد األنصاري من مركز العلوم الطبية على المركز
األول ،ود .متولي مدكور من كلية العلوم على المركز
الثاني ،ومريم حسين شحيمة على المركز الثالث.
وأخيرا في فئة طلبة الدراسات العليا ،حازت شهد
طارق عباس من كلية العلوم المركز األول ،ومحمد
عـمـيــرة م ــن كـلـيــة ال ـع ـلــوم ال ـمــركــز ال ـثــانــي ،ونـصــرة
إسماعيل من كلية العلوم جاءت في المركز الثالث.

توزيع وجبات اإلفطار في رمضان الماضي
ال ـ ـ ـسـ ـ ــات الـ ــرم ـ ـضـ ــان ـ ـيـ ــة ف ــي
الـخــارج  7085سلة ل ـ 35425
مستفيدا.
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن الـجـمـعـيــة
ق ــام ــت ب ـت ـن ـف ـيــذ زكـ ـ ــاة ال ـف ـطــر
خـ ـ ــارج ا لـ ـك ــو ي ــت فـ ــي  6دول،
ه ـ ـ ـ ــي :تـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــا ،ال ـ ـ ـصـ ـ ــومـ ـ ــال،
ال ـم ـغ ــرب ،ال ـن ـي ـجــر ،بــوركـيـنــا
فاسو ومالي ،حيث بلغ عدد

المستفيدين  14600مستفيد،
مــؤ كــدا« :قمنا بتوزيع كسوة
العيد لأليتام في  3دول ،هي:
فلسطين و كـمـبــود يــا وتركيا
لـ 410أيتام».

وال ـح ـفــاظ عـلــى الـشـعــب الـمــرجــانـيــة،
إضافة إلى السياحة البيئية.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،أط ـل ـق ــت الـهـيـئــة
العامة للبيئة برنامجا خاصا لقياس
جودة المياه قرب جزيرة قاروه خالل
زي ــارة ق ــام بـهــا فــريــق مــن إدارة رصــد
ج ــودة ال ـم ـيــاه ،بــالـتـعــاون مــع اإلدارة
العامة لخفر السواحل .وأعلنت الهيئة،
ف ــي ب ـي ــان ص ـحــافــي ،أم ــس األول ،أن
البرنامج يهدف إلى دراسة مستويات
وانـتـشــار الـتـســرب النفطي الطبيعي
قــرب الجزيرة ،ومــدى تأثير ذلــك على
البيئة الطبيعية في المنطقة.

«التراث» تنظم حلقات
ينابيع الخير والدورة الصيفية
تنظم جمعية إحياء الـتــراث اإلســامــي ،حلقتين لحفظ القرآن
الكريم في مدينة سعد العبدالله؛ األولــى في حفظ ســورة لقمان،
للفتيات من سن  7إلى  13سنة ،والثانية في حفظ سورة الكهف،
للنساء من سن  14فما فوق ،ضمن حلقات ينابيع الخير ،حيث يبدأ
التسجيل فيهما االثنين المقبل ،وستستمر خالل يونيو ويوليو.
وأعلنت الجمعية ،في بيان ،أمس ،أن اللجنة النسائية في سعد
العبدالله تقيم أيضا «الــدورة الصيفية» ،التي سيتم من خاللها
حفظ أجزاء من القرآن الكريم ،وتصحيح التالوة ،إضافة لمراجعة
الختمات ،وستكون الدراسة فيها «أون الين» يومي األحد والثالثاء
المقبلين من مطلع يونيو حتى نهاية أغسطس.
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محليات

القطاع النفطي أنجز أكثر من  %95من المشروع
عادل سامي

فــي حـيــن أعـلـنــت وزارة الـصـحــة عن
قـ ــرب اف ـت ـت ــاح م ــرك ــز ال ـك ــوي ــت لتطعيم
«كــوف ـيــد  »19ف ــي ال ـج ــزي ــرة الـجـنــوبـيــة
لجسر جابر ،أكــدت مصادر مطلعة أن
الـقـطــاع النفطي الـمـشــرف عـلــى تنفيذ
وتجهيز المركز أنجز أكثر من  %95من
األعمال ،بعدما بدأ العمل به في أوخر
أبريل الماضي.
وقــال ــت ال ـم ـص ــادر ،ل ــ«ال ـج ــري ــدة» ،إن
الـ ـمـ ـش ــروع س ـي ـك ــون ف ــي عـ ـه ــدة وزارة
الصحة اليوم أو غدا ،على أبعد تقدير،
تمهيدا لتشغيله من جانب األخيرة في
الموعد ،الذي تراه مناسبا.
وأشــارت إلى أن المركز يضم أماكن
ف ـح ــص األشـ ـ ـخ ـ ــاص وكـ ـب ــائ ــن خــاصــة
بــال ـعــام ـل ـيــن ف ــي وزارة ال ـص ـح ــة ،مثل
العيادات وغرف الطوارئ ،واستراحات،
ومسجد ،وكبائن اإلدارة العامة لإلطفاء،
إلى جانب خدمات أخرى.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن ـ ـ ــه ت ـ ــم خ ـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
الـمــاضـيــة إت ـمــام الـتـجـهـيــزات الخاصة
بالمشروع ،حيث تم االنتهاء من تركيب
ً
ك ـبــائــن ال ـت ـط ـع ـيــم ،ف ـض ــا ع ــن تـحــديــد

مسارات وطــرق دخــول السيارات لتلك
الـكـبــائــن ،إل ــى جــانــب وض ــع الـعــامــات
اإلرشادية فوق الجسر ،والتي تدل على
مواقع دخول الموقع والخروج منه.
وي ـ ـت ـ ـكـ ــون ال ـ ـمـ ــركـ ــز مـ ـ ــن  10نـ ـق ــاط
لمسارات مخصصة ألصحاب السيارات
ال ــراغ ـب ـي ــن ف ــي ال ـت ـط ـع ـيــم ،ت ـح ـتــوي كل
نقطة على كابينتي تطعيم ،بإجمالي
 20كــابـيـنــة ،تـسـتــوعــب  80س ـي ــارة في
وقت واحد ،بحيث يمكنها االنتهاء من
تطعيم جميع الموجودين في كل مركبة
خالل  3دقائق كحد أقصى.
وأشارت إلى أن افتتاح مركز الكويت
لتطعيم «كوفيد ،»-19الواقع في الجزيرة
الجنوبية لجسر الشيخ جابر األحمد،
يأتي في إطــار خطة الحكومة الرامية
إل ــى ت ـســريــع عـمـلـيــة الـتـطـعـيــم ،بـهــدف
الوصول إلى المناعة المجتمعية ،ومن
ثم عودة الحياة إلى طبيعتها في البالد.
يـ ــذكـ ــر أن ال ـ ـطـ ــاقـ ــة االس ـت ـي ـع ــاب ـي ــة
للمطعمين في المركز تتجاوز  5آالف
ً
مــواطــن يــوم ـيــا ،مــن خ ــال  10ســاعــات
عمل.

العبيد :ال عالقة مباشرة بين
«كورونا» والفطر األسود
ق ـ ــال رئـ ـي ــس وحـ ـ ــدة م ـخ ـت ـبــر ال ـف ـطــريــات
المرجعي في وزارة الصحة د .خالد العبيد،
إنه ال توجد أدلة تشير إلى وجود أي عالقة
م ـبــاشــرة بـيــن ف ـي ــروس ك ــورون ــا المستجد
«ك ــوف ـي ــد »19 -ومـ ــا ي ـس ـمــى مـ ــرض «ال ـف ـطــر
األسود».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــد ،وهـ ـ ـ ــو اس ـ ـت ـ ـشـ ــاري
ميكروبيولوجي إكلينيكي فــي تصريح لـ
«كــونــا» أمــس ،أن هــذا الـمــرض الفطري غير
معد وال يتسبب بـحــدوث أوب ـئــة ،موضحا
أن تـسـمـيــة هـ ــذا الـ ـم ــرض بــال ـف ـطــر األسـ ــود
«خ ــاطـ ـئ ــة» ف ــال ـف ـط ــري ــات ت ـل ـق ــب ب ــاألس ـم ــاء
العلمية الموجودة في المصنفات العلمية
وال تصح تسميتها باللون األسود أو غيره
من األلوان ،والتسمية الصحيحة هي الفطر
المخاطي الذي ينتسب إلى مملكة الفطريات
«.»Mucorales
وذكـ ــر أن ــه فـطــر مـنـتـشــر ف ــي الـبـيـئــة مثل
الـتــربــة والـنـبــاتــات وكــذلــك فــي ال ـهــواء وهــو

كسائر الكائنات الحية يؤدي دورا مهما في
عملية الـتــوازن البيئي مثل تحليل المواد
العضوية وغيرها.
ولفت إلــى أنــه في المقابل قد يــؤدي هذا
الـ ـن ــوع م ــن ال ـف ـط ــري ــات إلـ ــى ح ـ ــدوث بـعــض
األم ـ ــراض الـخـطـيــرة مـثــل ال ـت ـهــاب الـجـيــوب
األنفية التي قد تمتد أحيانا إلى العين والمخ
وك ــذل ــك االل ـت ـه ــاب ال ــرئ ــوي خ ـصــوصــا عند
المرضى الذين لديهم ضعف شديد بالمناعة
والـ ـم ــرض ــى ال ـم ـصــاب ـيــن بـ ـم ــرض ال ـس ـكــري
وتحديدا من يكون معدل السكر لديهم غير
منتظم فهم أكثر عرضة لالصابة به.
وأشار إلى دراسة حديثة شملت  18دولة
في أوروبــا وأميركا وآسيا بينت أن حاالت
الفطر المخاطي المرتبط بمرض «كوفيد-
 »19قليلة جــدا مقارنة بالهند مع العلم أن
«كوفيد »19 -منتشر في جميع أنحاء العالم
وه ــذا ي ــدل عـلــى أن الـعــاقــة بـيــن المرضين
مستبعدة إلى حد كبير.

جانب من مركز التطعيم بالمركبات بجسر الشيخ جابر (تصوير ميالد غالي)

 10وحدات متنقلة لتطعيم موظفي
المطار وشركات الطيران
تــواصــل وحــدات التطعيم الميدانية
المتنقلة التابعة لوزارة الصحة ،أعمالها
ضمن المرحلة الثالثة ،التي بدأت أمس
األول بتطعيم نحو  3000عامل وعاملة
في الصالونات الرجالية والنسائية.
وع ـ ـل ـ ـمـ ــت «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» أنـ ـ ـ ــه س ـي ـتــم
تخصيص  10وحــدات متنقلة لتطعيم
موظفي مطار الكويت الدولي ،وشركة
الـخـطــوط الـجــويــة الكويتية ،وشــركــات
م ـكــاتــب ال ـط ـي ــران ،إل ــى جــانــب مــوظـفــي
اإلدارة الـعــامــة للطيران الـمــدنــي ضمن
ال ـمــرح ـلــة ال ـثــال ـثــة م ــن حـمـلــة الـتـطـعـيــم
المتنقلة.
وأوضحت مصادر صحية مطلعة ،أنه
سيتبع ذلك تطعيم العاملين في سوق
الخضراوات والشبرة وأسواق المباركية،
والصفاة ،وعدد من المصانع.
وذك ــرت الـمـصــادر أن هــذه الــوحــدات
المتنقلة ستعمل على فترتين؛ صباحية

ومسائية ،لتطعيم هذه الفئات التي لها
احتكاك مباشر مع الجمهور.
وأش ـ ــارت إل ــى تطعيم نـحــو  35ألــف
مــوظــف ومــوظـفــة مـمــن لــديـهــم احـتـكــاك
وت ــواص ــل م ـبــاشــر م ــع ال ـج ـم ـهــور ،عبر
ال ـمــرح ـلــة األول ـ ــى م ــن خ ــدم ــة الـحـمــات
المتنقلة ،مــن العاملين فــي الجمعيات
التعاونية والمساجد والقطاع المصرفي
والـشــركــات المصنعة للمواد الغذائية
ودور السينما وشركة مطاحن الدقيق
الكويتية وغيرها.
وب ـي ـن ــت أن ع ـ ــدد ال ـم ـت ـط ـع ـم ـيــن فــي
المرحلة الثانية بلغ نحو  40ألف موظف
من العاملين في نحو  15مجمعا تجاريا
منتشرة في مناطق الكويت.
ولفتت إلى أن الفترة الماضية شهدت
أيضا تطعيم نحو  2200من المرضى
ط ــري ـح ــي ال ـ ـفـ ــراش فـ ــي م ـن ــازل ـه ــم عـبــر
الوحدات المتخصصة.

ً
ً
 2500دينار راتبا شهريا للسماح
للمقيمين بكفالة العمالة الفلبينية
●

جورج عاطف

كشف أصحاب مكاتب استقدام العمالة
المنزلية ،أن السفارة الفلبينية لدى البالد
وض ـع ــت ش ــروط ــا ل ـل ـت ـصــديــق ع ـل ــى ع ـقــود
العمل المبرمة بينهم وبين أرباب األعمال
(الكفالء) ،المقيمين الراغبين في استقدام
ه ــذه الـعـمــالــة م ــن مــان ـيــا ،أب ــرزه ــا أال تقل
رواتبهم الشهرية عن  2500دينار.
وأكـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب الـ ـمـ ـك ــات ــب
لـ«الجريدة» ،أن السفارة ،عقب رفضها فترة
من الزمن ،التصديق على عقود االستقدام
المبرمة مع المقيمين عموما ،سمحت بذلك

ً
أخـيــرا ،شريطة تــوافــر اشـتــراطــات محددة،
وإرفاق بعض األوراق الرسمية مع المعاملة،
ومنها ما يفيد تقاضي الراغبين منهم في
كـفــالــة ه ــذه الـعــامـلــة ،رات ـبــا شـهــريــا ال يقل
عــن  2500دي ـن ــار( ،إذن عـمــل مـتــرجــم للغة
اإلنكليزية صادر عن الهيئة العامة للقوى
العاملة) ،فضال عن موافقة وتعهد موقعين
مــن قبل صــاحــب الـشــركــة المسجل المقيم
على ملفها ،بتحمله الراتب الشهري للعاملة
ّ
حال أخل المقيم ببنود العقد ،وامتنع عن
منحها إياه.
وأضافت أنه «من بين االشتراطات أيضا
إرف ــاق ص ــورة مــن اعـتـمــاد توقيع الشركة،

وص ـ ــورة ع ــن مــدن ـيــة الـكـفـيــل أو الـمـفــوض
بالتوقع».
م ــن جـهـتـهــا ،أرج ـع ــت م ـص ــادر مـطـلـعــة،
السبب وراء هذا اإلجراء ،إلى رغبة السفارة
في حصر عملية االستقدام في المواطنين،
إضــافــة إل ــى طـبـقــة م ـحــددة مــن المقيمين،
تخوفا من تكرار حدوث المشكالت السابقة
التي عانت العامالت منها خالل السنوات
الماضية ،السيما الخاصة بصرف الرواتب
ال ـش ـهــريــة ،وم ـنــح الـعــامـلــة كــامــل حقوقها
األخرى.

«القوى العاملة» 56627 :جولة
تالف
لـ«االشتراطات» و 15569إنذار ٍ
صفر لـ ةديرجلا :.وقف ملفات أصحاب األعمال إذا لم يعدلوا أوضاعهم
●

جورج عاطف

على وقع قرار مجلس الوزراء،
ً
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر أخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرا ،وال ـ ـقـ ــاضـ ــي
ب ــال ـس ـم ــاح ل ـل ــزب ــائ ــن بــال ـج ـلــوس
فــي ص ــاالت المطاعم والمقاهي،
شــري ـطــة االلـ ـت ــزام بــاالش ـتــراطــات
الصحية وتطبيق قواعد التباعد
االجتماعي ،نفذ فريق التفتيش
ع ـ ـلـ ــى االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراط ـ ـ ــات ال ـص ـح ـي ــة
لمكافحة فيروس «كورونا» التابع
للهيئة ال ـعــامــة لـلـقــوى الـعــامـلــة،
ج ــول ــة تـفـتـيـشـيــة م ـيــدان ـيــة على
أس ــواق المباركية ،صـبــاح أمــس،
للوقوف على مدى تقيد المطاعم
والمقاهي باالشتراطات الصحية،
ً
حرصا على سالمة مرتاديها.
وك ـشــف رئ ـيــس فــريــق تفتيش
ال ـعــاص ـمــة ف ــي ال ـم ــرك ــز الــوط ـنــي
ل ـل ـص ـح ــة والـ ـ ـس ـ ــام ـ ــة ال ـم ـه ـن ـيــة
المهندس علي صفر ،أن الفريق
نفذ ،خالل الفترة الماضية56627 ،
زيارة ميدانية ،أسفرت عن تحرير
تالف ،و 133مخالفة
 15569إنذار
ٍ
صــريـحــة ،الفـتــا إل ــى أن ــه فــي حــال
رصد مخالفات يتم تحرير إنذار
تالف لصاحب المنشأة أو المحل،
ٍ
عـلــى أن ي ـعــاود التفتيش عليها
ً
مجددا.
وبين صفر أنه في حال اإلصرار
على المخالفة وع ــدم تالفيها أو
ت ـعــديــل ال ــوض ــع ي ـتــم وقـ ــف ملف
ص ــاح ــب ال ـع ـمــل وإم ـ ـهـ ــاره بــأحــد

في بداية العمل ونهايته».
وأك ـ ـ ـ ـ ــد اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار ال ـ ـج ـ ــوالت
التفتيشية على األنشطة المختلفة
كالمجمعات التجارية والجمعيات
التعاونية وأســواق بيع التجزئة
وص ــال ــون ــات ال ـح ــاق ــة واألن ــدي ــة
ال ـص ـح ـيــة وغـ ـي ــره ــا ،ل ـل ـتــأكــد من
مدى االلتزام بفترة سماح مزاولة
أعمالهم.

وقت الظهيرة
صفر والنعمة والمطر خالل التأكد من االشتراطات بأحد المطاعم
ً
ً
الرموز ،مشددا على أن ثمة حسما
ً
وحـ ــزمـ ــا فـ ــي ات ـ ـخـ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ــراءات
الالزمة بحق المخالفين.

حظر الشيشة
وبـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ـفـ ـ ــر،
لـ «الجريدة» ،استمرار حظر تقديم
«الشيشة» في المقاهي ،دعــا إلى
ض ــرورة اسـتـخــدام وســائــل الدفع
اإللكترونية ،ووضع نظام لحجز
ً
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاوالتُ ،مـ ـهـ ـيـ ـب ــا ب ــأص ـح ــاب
الـ ـمـ ـط ــاع ــم والـ ـمـ ـق ــاه ــي االل ـ ـتـ ــزام
ب ــاالش ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة ،كمنع
دخول من تزيد حرارته على 37.5
درجــة ،وإل ــزام الموظفين بارتداء
الكمام الواقي والقفازات اليدوية
ً
بصورة دائمة ،فضال عن تطبيق

قــواعــد التباعد والمحافظة على
م ـســافــة ال ت ـقــل ع ــن م ـتــريــن بين
الطاوالت.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن « م ـ ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـي ــن
ً
االشـ ـ ـت ـ ــراط ـ ــات أي ـ ـضـ ــا تـنـظـيــف
وت ـط ـه ـي ــر الـ ـمـ ـع ــدات واألوانـ ـ ـ ــي
المستخدمة ،ومنع البوفيهات
ال ـم ـف ـتــوحــة وع ـي ـن ــات ال ـط ـع ــام،
واسـ ـتـ ـخ ــدام ع ــام ــات ال ـت ـبــاعــد
ً
األرضـيــة ،فضال عن عــدم وضع
المناديل الورقية والتوابل في
صاالت المطاعم ،وتقديمها عند
الـطـلــب ،ومـنــع تجهيز األدوات
واألواني على الطاوالت إال عند
ج ـل ــوس ال ــزب ــائ ــن ،إض ــاف ــة إلــى
توفير وسائل الحماية والوقاية
والتعقيم والتطهير ،وااللـتــزام
بالتعقيم والتطهير مرتين يوميا

إلــى ذلــك ،كشف صفر عن قرب
ان ـ ـطـ ــاق الـ ـ ـج ـ ــوالت الـتـفـتـيـشـيــة
الخاصة بتطبيق الـقــرار اإلداري
ال ـخــاص بحظر تشغيل العمالة
ف ــي ال ـم ـنــاطــق ال ـم ـك ـشــوفــة خــال
أوقات الظهيرة من الحادية عشرة
ص ـب ــاح ــا ح ـت ــى ال ــرابـ ـع ــة ع ـص ــرا،
ً
اع ـت ـب ــارا م ــن مـطـلــع يــونـيــو حتى
نهاية أغسطس المقبلين.
وقال إن «فرق التفتيش ستتابع
تنفيذ القرار على مدى ثالثة أشهر،
م ــن خ ــال ح ـمــات مـفــاجـئــة على
مواقع العمل لرصد أي مخالفات
واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق
أص ـحــاب األع ـم ــال» ،الفـتــا إل ــى أن
ال ـقــرار يستهدف حماية العمالة
من أشعة الشمس الحارقة ،خالل
مــوســم الـصـيــف ،وتنظيم العمل
وليس تقليل ساعاته ،مع الحرص
على عدم تعرض المشروعات التي
تنفذ ألي ضرر.

«الكهرباء» :مؤشر األحمال يتخطى
 13ألف ميغاواط
إجراء أعمال الصيانة الضرورية في بعض المحافظات
●

سيد القصاص

واصـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ــؤشـ ـ ــر األح ـ ـ ـمـ ـ ــال
الكهربائية ،أمس ،ارتفاعه الذي
بدأه بعد انتهاء إجازة العيد،
حيث سجل رقما جديدا يعد
األعلى مع بداية هذا الصيف
بـبـلــوغ األح ـم ــال الـكـهــربــائـيــة
 13157م ـي ـغــاواط ،مــع ارتـفــاع
درجات الحرارة إلى  45درجة.
وأكدت مصادر في وزارة الكهرباء
والماء ،لـ «الجريدة» ،أن هذا االرتفاع يعد
أمرا طبيعيا في ظل االرتفاع التدريجي بدرجات
ح ــرارة الـجــو ،الفـتــة الــى أن تلك األحـمــال مــازالــت
ضمن حدود توقعات الوزارة.
ودعـ ــت الـمـسـتـهـلـكـيــن إل ــى تــرش ـيــد اسـتـهــاك

ال ـطــاقــة ،والـتــوعـيــة بــأهـمـيــة الترشيد
لديمومة وصول خدمات الكهرباء
للجميع دون انقطاع ،الفتة إلى
إج ــراء بعض أعـمــال الصيانة
ال ـ ـضـ ــروريـ ــة أم ـ ــس فـ ــي ع ــدد
م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات ،ش ـم ـلــت
مناطق الضجيج ،والعقيلة،
والمسيلة ،والجهراء ،وإجراء
صيانة طارئة للخط الهوائي
 ،kv33مما يترتب عليه انقطاع
ال ـت ـي ــار ال ـك ـه ــرب ــائ ــي ال ـج ــزئ ــي عــن
منطقة شاليهات ميناء عبدالله طريق

رقم .200
وكانت وزارة الكهرباء والماء قد سجلت ارتفاعا
ف ــي مــؤشــر األح ـم ــال أول م ــن أم ــس ،بـلــغ 12790
ميغاواط ،مع بلوغ درجات حرارة الجو  42درجة.
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الحركات اإلسالمية السنية والشيعية في الكويت (2019 – 1981م)

()١٨ - ٤

اإلخوان المسلمون وتطورهم األيديولوجي والفكري والسياسي ()٢
جمعية اإلصالح االجتماعي و«حدس» ...فلسفة التأسيس وإرهاصاته
ينطلق المؤلف في دراسته من أن أي عملية تطور أو إصالح اجتماعي
وسياسي في واقعنا ال يمكن تحقيقها دون فهم وتفاعل مع الحالة
الدينية بمختلف تنوعاتها ،وعليه تهدف هذه الدراسة ،التي أعدها د .علي
الزميع ،إلى استكمال رصد مسيرة وتطور أبرز التيارات اإلسالمية السنية
والشيعيةً على الساحة الكويتية بين عامي  1981و2019م ،التي شهدت
ً
زخما كبيرا على المستويين الفكري والميداني ،حيث تعد هذه الدراسة
ً
استكماال للجزء األول الذي غطى مسيرتها وتطور حركاتها على الساحة
الكويتية بين عامي  1950و1981م ،والذي سبق لـ«الجريدة» أن نشرت
ملخصه في حلقات سابقة في العام قبل الماضي .وتقوم الدراسة على ثالثة
أبواب ،هي «المالمح االجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع الكويتي»،
و«أهم مالمح التطور الفكري والسياسي للحركات والتيارات اإلسالمية»،
و«المجاالت والفضاءات المجتمعية لنشاط التيارات اإلسالمية».

المؤلف :د .علي الزميع

عضوية الجمعية
في سنوات
التأسيس األولى
اقتصرت على
أفراد من الطبقات
الوسطى والعليا من
المثقفين المتدينين

جمعية «اإلصالح»
أصبحت بعد
السبعينيات أبرز
جمعية تعمل
في المجالين
االجتماعي
والثقافي فاحتلت
مكانة شعبية
ورسمية

«اإلصالح» أقامت
في  22أبريل 1980
أسبوع الدستور
اإلسالمي وطالبت
فيه بتعديل
الدستور الكويتي
ً
ليكون متوافقا
مع الشريعة

وتتناول بالوصف والتحليل حقبة زمنية يمثل العقد األخير منها ما يعتبره ونموهما في الفترة بين عامي  1981و2019م.
الكاتب إلى أنه حاول تجاوز ذكر الكثير من األمثلة والظواهر
البعض بداية ًأزمة لتيارات الصحوة وتراجعها ،مما يجعل هذا الجزء من ويشير
ً
الدراسة تلقائيا محل جدل ونقاش كبيرين ،وهو ما تهدف إليه الدراسة المؤججة سلبا ًللمشاعر والمحيطة بحراك فصائل العمل
ً
محاولة إيجاد مناخ ثقافي وفكري موضوعي قدر اإلمكان ،في ظل اإلسالمي ،حرصا على منع استغاللها في مناخ الفتنة الطائفية
أساساِ ،
ما يشهده العمل اإلسالمي المعاصر عامة والكويتي خاصة من بدايات
الحرص
والمجتمعية القبلية والطبقية المستعرة ًفي المجتمع ،مع ً
مراجعة للذات في خضم حالة من الصراع الشديد الذي على ذكر الحالة والقيم التي أفرزتها ،التزاما بالموضوعية ،وتجنبا
وعمليات ً
لمتغيرات ً
يشهده داخليا وخارجيا ،وأمام تحديات عديدة تمثل مفترق طرق لها
لمحاولة البعض استغاللها في معارك التشويه المتبادل،
ً مع االنتباه إلى أن هذه الحلقات ال تمثل تفاصيل األفكار
ولمجتمعاتها.
وتنبع أهمية الدراسة من أن هذه التيارات اإلسالمية الكويتية أدت أدوارا ومراجعتها الواردة في ثنايا الكتاب األساسي ،بل هي مجرد
مؤثرة في الحراك االجتماعي ًوالسياسي والثقافي في الحقب التاريخية محطات وومضات مختارة من متن الدراسة.
المتعاقبة ومازالت تؤدي أدوارا رئيسية ،ولهذا ستحاول الدراسة متابعة وفيما يلي تفاصيل الحلقة الثانية من حركة اإلخوان المسلمين:
متواز ،مع رصد مالمح تطور الدولة والمجتمع
مالمح هذه الحركات بشكل ٍ

ً
كما ذكــر فــي الحلقة السابقة واستكماال للباب
الثاني (ص  )167 - 83من الكتاب ،فقد تم بقرارات
رس ـم ـيــة ف ــي ال ـج ـمــاعــة ف ـصــل ال ـع ـمــل ال ــدع ــوي عن
ال ـس ـيــاســي وال ـت ـن ـظ ـيــم وأع ـط ــي اس ـت ـقــال ـيــة الـعـمــل
ً
واإلدارة كوحدة منفصلة تماما ،واختير أن تكون
جمعية اإلصــاح هي اإلطــار الرسمي لهذا النشاط
األهداف الدعوية مع أهداف جمعية اإلصالح
لتوافق ّ
ً
رسميا ،ومثل هذا القرار في حقيقته عودة إلى فلسفة
تأسيس الجمعية التي قامت ابتداء كنشاط اجتماعي
ودعــوي ،إذ تم إشهار جمعية اإلصــاح االجتماعي
ف ــي  22يــولـيــو 1963م ،وب ـ ــدأت م ـمــارســة نشاطها
العام في الكويت بأيديولوجية إسالمية إصالحية
ً
مـحــافـظــة ،وق ــد الق ــت الجمعية دع ـمــا مــن الـشــرائــح
االجتماعية والشخصيات المحافظة في مواجهة
ما شهدته الكويت في تلك الفترة من انتشار لموجة
من الليبرالية االجتماعية وتبني بعض الحركات
اليسارية بعض األفكار االشتراكية ،كما وفر التناقض
بين النظام السياسي الكويتي ومعظم الحركات
القومية واليسارية المعارضة فرصة مؤاتية لظهور
ً
ً
ونـمــو الجمعية فــي ظــل تبنيها تــوجـهــا سياسيا
ً
محافظا في ذلك الوقت.
اقتصرت عضوية الجمعية في سنوات التأسيس
األولى على أفراد من الطبقات الوسطى والبرجوازية
من المثقفين المتدينين ،وعــدد قليل من الطبقات
ً
ال ـف ـق ـيــرة ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ،وب ـ ــدا واضـ ـح ــا م ــن خــال
عملية تأسيس جمعية اإلص ــاح أن بقايا إخــوان
الخمسينيات كان لهم الدور األساسي في اقتراحها
وإن ـشــائ ـهــا ،وخ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة ،لــم يـكــن لــإخــوان
الكويتيين تنظيم خــاص بهم ،بــل كــانــوا مجموعة
إخ ــوان ـي ــة ســاب ـقــة ذات ع ــاق ــات ف ـكــريــة وتــاريـخـيــة
ً
مشتركة ،ومــع ذلــك كــانــوا ال يـجــدون تناقضا بين
ارتباطهم بجمعية اإلصالح وارتباطهم األيديولوجي
والـعــاطـفــي بـفـكــر اإلخ ـ ــوان المسلمين بـشـكــل عــام،
واستمرت العناصر التاريخية من اإلخوان المسلمين
في دمــج أنفسهم في جمعية اإلصــاح حتى نهاية
عقد الستينيات عندما زادت التعقيدات في الحياة
السياسية واالجتماعية إلى درجة جعلتهم يشعرون
بــأن جمعية اإلص ــاح لــم تعد ق ــادرة على التعاطي
مــع أهــدافـهــم اإلصــاحـيــة وطموحاتهم السياسية
التي يسعون إلــى تحقيقها ،مما دفعهم الــى إعــادة
تجميع أنفسهم كحركة مستقلة مع اإلبقاء في الوقت
نفسه عـلــى تــأثـيــرهــم ال ـقــوي فــي جمعية اإلص ــاح
ً
تلقائيا مؤيدة لحركتهم ،مما ّ
حول
التي أصبحت
الجمعية إلى واجهة لإلخوان في معظم توجهاتها
األيديولوجية والثقافية.

األدوار المجتمعية لجمعية اإلصالح
ب ــداي ــة م ــن أوائ ـ ــل الـسـبـعـيـنـيــات دخ ـلــت جمعية
اإلصــاح في مرحلة جديدة طــورت فيها وسائلها
اإلعــام ـيــة بـتـحــويــل نـشــرتـهــا الـشـهــريــة الــداخـلـيــة
«اإلص ــاح» إلــى مجلة إسالمية أسبوعية أسمتها
«مجلة المجتمع» والتي استمرت في التطور حتى
ً
أصبحت واحدة من أكثر المجالت اإلسالمية انتشارا
ً
وتوزيعا في الداخل والخارج .إضافة إلى ذلك طورت
جمعية اإلصالح مواسمها الثقافية التي أصبحت
أكثر فاعلية في عرض مفاهيمها وأهدافها ،وصاحب
هذه المواسم إصدار سلسلة من الكتيبات الثقافية،
إضافة إلى إصدار عدد من سالسل أشرطة األناشيد
والمحاضرات وتنظيم عروض مسرحية نقدية جادة.
وع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد االج ـت ـم ــاع ــي ،أنـ ـش ــأت جمعية
اإلصالح عدة برامج من أهمها تشكيل لجان للزكاة
ف ــي مـنــاطــق ع ــدي ــدة ف ــي ال ـكــويــت ،ونـظـمــت دورات
رياضية وجماعات كشفية عامة جذبت المئات من
الشباب لإلصالح ،وتوسعت الجمعية بإنشاء فروع
في مختلف المناطق من ضمنها المناطق القبلية
ً
التي لم تشهد سابقا أي وجود أو نشاط إسالمي أو
ثقافي واجتماعي مدني.
وعـلــى ضــوء هــذه الـمـنـجــزات ،أصبحت جمعية
اإلصــاح أبــرز وأنشط جمعية تعمل في المجالين
االج ـت ـمــاعــي وال ـث ـق ــاف ــي ،ف ـقــد اح ـت ـلــت م ـكــانــة على
الصعيدين الشعبي والرسمي ،أصبحت معها ممثلة
ً
ً
ورم ــزا للتيار وال ــرأي اإلســامــي عموما واإلخ ــوان
ً
المسلمين خصوصا ،وقامت المجاميع اإلسالمية
األخـ ـ ــرى ب ـتــأي ـيــد «اإلص ـ ـ ـ ــاح» ،إذ ك ــان ــت الـجـمـعـيــة

حمود الرومي

هيكل جمعية اإلصالح االجتماعي
رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس

مجلة المجتمع
األمين العام
األمين العام المساعد للشؤون
اإلدارية والمالية

مكتب التنسيق والمتابعة

األمين العام المساعد لشؤون الدعوة
العامة والثقافة

األمانة العامة للجان الخيرية

قسم الشؤون اإلدارية

مكتب الدعوة العامة

األمانة العامة للجان الزكاة

قسم الشؤون المالية

اللجنة الثقافية
لجنة اإلنترنت
المكتبة
لجنة التوعية
االجتماعية

األمانة العامة للجان العمل االجتماعي
األمانة العامة للجان الصحبة الصالحة

مكتب العالقات العامة

األمانة العامة للجان النشء اإلسالمي

مركز أجيال الرياضي
مركز الشباب
مركز تاج الوالدين
اللجنة النسائية
المشهرة الوحيدة التي يمكن من خاللها التحرك
وإيـصــال الـصــوت اإلســامــي للحكومة وللمجتمع
وجماهيره.

انتخابات مجلس
األمة  1981انتهت
بفوز اثنين من
الحركة هما حمود
الرومي وعيسى
الشاهين

انتخابات عامي  1981و1985م
م ـث ــل خـ ــوض اإلخـ ـ ـ ــوان ان ـت ـخ ــاب ــات عـ ــام 1981م
انـطــاقــة لهم فــي الـنـشــاطــات السياسية مــع القوى
الوطنية ،بما فيها مشاركة المعارضة الوطنية في
رفض الحل غير الدستوري لمجلس  1986ومقاطعة
المجلس الوطني ،والمشاركة فيما يعرف بـ«دواوين
االثنين» المطالبة بدستور 1962م ،وإنشاء الحركة
الدستورية عام 1991م وانتقالها إلى العمل المعلن
وإلغاء السرية في عملها الحركي والسياسي ،وبناء
مؤسسات سياسية مستقلة عن الكيان التنظيمي
التقليدي ،تتخذ قــراراتـهــا وفــق لوائحها الخاصة
ً
وآلياتها الشورية ،مما يعتبرونه مؤشرا على التطور
السياسي الذي بدأ عقب عودة الحياة الديمقراطية
البرلمانية وعقد انتخابات 1981م بعد تعليق دام
خمس سـنــوات ،عندما قــرر اإلخ ــوان المشاركة في
هذه االنتخابات ألول مرة في تاريخهم السياسي من
خالل ترشيح اثنين من أعضائها على أساس برنامج
انتخابي يستند إلــى أسلمة القوانين إضــافــة إلى
تبني العديد من المبادئ الدستورية والسياسية ،من

استقالل العمل الدعوي لجمعية اإلصالح
ً
ان ـطــاقــا م ــن ه ــذه الـمـسـيــرة ال ـتــاري ـخ ـيــة ،ش ـهــدت حقبة
ً
ً
التسعينيات تغيرا جذريا في مسيرة جمعية اإلصالح ،بناء
على عملية المراجعات والتطوير الداخلي لحركة اإلخوان
ً
ً
التي شملت جزءا كبيرا من منظومتهم الفكرية والتنظيمية
الجديدة المبنية على استقالل العمل الدعوي عن الحركة،
وجعل جمعية اإلصالح اإلطار واإلدارة المتكفلة به ،وكأنها
عودة إلى تبني الفلسفة التي أنشئت عليها جمعية اإلصالح
في عام 1963م ،والتي قامت على فكر وعضوية عامة ذات
توجه ديني غير مؤطرة بإطار حزبي.
وهكذا ،بدأت جمعية اإلصالح بالتحول إلى تيار إسالمي
ً
ذي صـبـغــة مــدن ـيــة ومـجـتـمـعـيــة مـسـتـقـلــة تـخـضــع فـكــريــا
ً
وقانونيا لتقويم ورقابة الــرأي العام والقانون ،من خالل
إعالنها كإحدى حركات العمل المجتمعي المدني الداعي
إلى التنمية البشرية ،عبر القيم الروحية واألخالقية الدينية،
ومن خالل أنشطة الجمعية ،وتحت إشراف الجهات الرقابية
الرسمية ولوائحها ،واالعتماد على توجه ديني غير مؤطرة
بإطار حزبي.
وفي ظل محاولة اإلخوان التوجه نحو تطوير هياكلهم
في شكل مؤسسات جديدة ومستقلة بدأت جمعية اإلصالح

عيسى الشاهين

عبدالله النفيسي

مبارك الدويلة

ً
ً
ً
ً
ً
باعتبارها هيكال اجتماعيا وثقافيا دعويا مدنيا يستقل
ً
تدريجيا عن الجماعة وشبكتها التنظيمية ،إذ استهلت
الجمعية مسيرتها الـجــديــدة بـمـحــاولــة بـنــاء فـكــر وثقافة
جديدة خاصة بها من خالل عملية إنتاج مناهج ووثائق
وأدب ـي ــات تــربــويــة جــديــدة بفكر اجـتـمــاعــي ودع ــوي جديد
ومعلن.
ً
ً
ثم شهدت هذه الحالة التربوية المحافظة تحوال جذريا
في المرحلة الثانية بالتسعينيات ،فتم إنشاء عدد من اللجان
الـتــربــويــة الـتــي اسـتـهــدفــت الـفـئــات الـعـمــريــة المختلفة من
الذكور واإلناث ،التي تستهدف طالب المرحلتين المتوسطة
ً
والثانوية ،وأيضا حتى ما بعد الثانوية ،وبعد ذلك بمدة
طويلة تم إنشاء مجموعات شبابية في محاولة لسد الفجوة
مــا بعد الثانوية وبعد الجامعة ،وب ــدأت هــذه المراكز في
التوسع وأخذ أشكال مؤسسية خارج إطار جمعية اإلصالح
مثل «مبرة المتميزين» و«المصابيح» ،وتم في فترة الحقة
تنظيم العالقة بين الجمعية والمبرات الدعوية المستقلة
ودمـجـهــا فــي هـيــاكــل الجمعية ،وضــم حساباتها المالية
وأصــول ـهــا للجمعية ،وتـقـنـيــن عملها الـمــؤسـســي الـمــالــي
ً
واإلداري من خالل إشراف محاسبي قانوني معلن رسميا.

في مجلس األمة
 1985فاز  3نواب من
اإلخوان هم حمود
الرومي وعبدالله
النفيسي ومبارك
الدويلة

أبرزها مسائل حفظ الحريات العامة والفصل بين
الـسـلـطــات ال ـث ــاث ،وانـتـهــت ب ـفــوز ح ـمــود الــرومــي،
وعيسى الشاهين.
وم ـ ـنـ ــذ ال ـج ـل ـس ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ل ـل ـب ــرل ـم ــان الـ ـج ــدي ــد،
واإلسالميون -وفي مقدمتهم اإلخوان -يبادرون إلى
تقديم اقتراح تعديل المادة الثانية من الدستور ،كي
تكون الشريعة هي مصدر التشريع الرئيس ،ومنذ
عام 1981م أصبح هذا مطلبهم األساسي الذي قوبل
بالرفض المستمر من الحكومة ،رغم نجاحهم مع
آخــريــن مــن ال ـن ــواب عـلــى ســن الـعــديــد مــن مـشــاريــع
القوانين األخــرى ذات الصبغة الدينية التي ينظر
إليها من آخرين على أنها تسييس للدين ،وتضييق
على الحريات.
وفي مجلس األمة 1985م ،فاز  3نواب من اإلخوان
وه ــم :حـمــود الــرومــي وعـبــدالـلــه النفيسي ومـبــارك
الدويلة ،وشهد هذا المجلس العديد من الصدامات
بين النواب والحكومة ،أدت في النهاية إلى تقديم
الحكومة استقالتها وتعليق الحياة البرلمانية حتى
بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي وعودة الحياة
البرلمانية في انتخابات 1992م.
شغل الفكر وال ـحــراك السياسي على المستوى
التنظيري والـمـيــدانــي مساحة كبيرة فــي عمليات
ال ـم ــراج ـع ــة الـ ـت ــي تـ ـط ــورت داخـ ـ ــل ح ــرك ــة اإلخـ ـ ــوان
الكويتيين ،وباألخص منذ أوائل الثمانينيات عندما
ً
خــاضــوا الـعـمــل وال ـجــدل الـسـيــاســي فـكــريــا وبشكل
جماهيري ألول مرة ،إذ أقاموا في «جمعية اإلصالح»
مــا أطـلــق عليه أسـبــوع الــدسـتــور اإلســامــي فــي 22
أبريل 1980م تحت شعار «إن الحكم إال لله» و«القرآن
ً
دستورنا» ،والذي يمكن اعتباره تدشينا لبدء مسيرة
سياسية علنية للحركة .وجاءت أهمية انعقاد هذا
ً
ً
األسبوع فيما كانت تشهد الكويت حدثا سياسيا
تمثل في حل مجلس األمة وتعليق الدستور.

وحـ ــرص اإلخ ـ ــوان عـلــى أن تـمـثــل فــاعـلـيــات هــذا
ً
األسـبــوع إعــانــا لبرنامجهم السياسي المتمحور
حول المطالبة بتعديل الدستور الكويتي وتضمينه
ً
ق ـضــايــا أس ــاس ـي ــة تـجـعـلــه م ـت ــواف ـق ــا م ــع الـشــريـعــة
اإلسالمية.
وقضايا سياسية وحقوقية أخرى أصدروها في
كتيب بعنوان« :رؤيــة إسالمية للدستور الكويتي»،
وأب ــرز مــا ج ــاء فـيــه ض ــرورة تنقيح ال ـمــادة الثانية
مــن الــدس ـتــور لتنص عـلــى أن الـشــريـعــة اإلســامـيــة
هــي المصدر الرئيس للتشريع فــي ظــل مــا تشهده
الكويت من صحوة إسالمية تنادي بتحكيم شرع
ً ّ ً
ً
ملحا ،وأن تكون سلطة
الله باعتباره مطلبا شعبيا
المجلس النيابي مقيدة بسيادة الشرع ،فال يجوز
ً
للمجلس أن يشرع قانونا يخالف نصوص الشريعة،
بــاإلضــافــة إل ــى اق ـتــراح تشريعات متعلقة بمبادئ
الحرية والمساواة وأعمال الرقابة دون الخروج عن
القيود الشرعية ،وإحياء العمل ببعض مواد الدستور
ّ
المفعلة فــي حـيـنــه ،كتلك المتعلقة بالقضاء
غـبــر
اإلداري ومحاكمة الــوزراء؛ لما لها من أهمية بالغة
في تعزيز قيم الحرية والكرامة ،وتحول دون تعسف
المسؤولين في أدائهم لمهامهم الوظيفية .وجاءت
إحدى توصيات أسبوع الدستور بضرورة المساواة
بين الكويتي والمتجنس في الحقوق االنتخابية،
واستبعاد فكرة التعيين في مجلس األمة.
بعد تأسيس الحركة الدستورية اإلسالمية في
أوائل التسعينيات اختزلت هذه الحركة عموم النشاط
السياسي لجماعة اإلخ ــوان المسلمين في الكويت
وأصـبـحــت الــواج ـهــة واألداة فــي تعاطيها الفكري
والميداني مع باقي القوى الرسمية والشعبية كممثلة
ومجسدة لفكر وبرامج الجماعة السياسية.
إذ تعتبر الحركة الدستورية اإلسالمية نفسها
وحـ ـس ــب أدب ـي ــات ـه ــا ُم ـط ــال ـب ــة بــال ـع ـمــل ع ـل ــى غ ــرس
اإلسالم في مناحي الحياة كافة ،وبأن تحافظ على
المكتسبات الــدسـتــوريــة والـنـهــوض بها إلــى الحد
األمثل من التطبيق والممارسة إلعــادة بناء كويت
المستقبل ضمن أهدافها االستراتيجية ،كتطوير
النظام السياسي نحو المزيد من المشاركة الشعبية،
والتطبيق األمثل لمبادئ اإلسالم وقواعده السامية،
وتوطيد أركــان العدل في البالد وتحقيق المساواة
بين المواطنين ،والمحافظة على مبدأ الشورى في
الــدولــة ،وفــق مفاهيم اإلســام العادلة ،وإع ــادة بناء
ً
اإلنسان الكويتي وفقا لهويته اإلسالمية المتميزة
وانتمائه العربي األصـيــل ،وبـمــا يلبي احتياجات
خطط التنمية في البالد ،والتأكيد على سيادة الشعب
الكويتي على كامل أراضيه ،وتأمين وسائل الدفاع
عنها في إطار الوحدة وإصالح النظام االقتصادي
ً
لـلــدولــة تـحـقـيـقــا لـمـبــدأ ال ـتــوزيــع ال ـع ــادل لـل ـثــروات،
ً
وصــوال به إلى نظام إنتاجي يعتمد تعدد مصادر
ً
الدخل القومي وفقا لما تحويه مبادئ اإلســام من
شمول وتكامل ،إضافة إلى تأصيل النظم االجتماعية
والتربوية واإلعالمية في البلد على أسس تجمع بين
متانة الفكر اإلسالمي ومواكبة مراحل إعادة بناء ركب
التقدم والـحـضــارة ،والسعي إلــى الــوحــدة بين دول
الخليج العربي لتحقيق تكامل اقتصادي وسياسي
وعسكري شامل ،والتطلع إلى تحقيق الوحدة العربية
ً
واإلسالمية في المستقبل تجسيدا لمبادئ اإلسالم
الداعية إلى الوحدة ونبذ التفرق.
ً
ومن هذا المنطلقُ ،يالحظ جليا أن تأسيس الفكر
والهياكل والفضاءات الجديدة لم يأت نتيجة لمواقف
ضاغطة خارجية فقط ،بل كــان نتيجة إلرهاصات
تاريخية اقتضته ،فصدر برغبة وبـقــرارات داخلية
واضحة من داخل التنظيم ،وضمن أدبيات ولوائح
وخـطــط رسـمـيــة شـبــه مـعـلـنــة ،وم ــن خ ــال إعــانــات
ومواقف موجهة لمن داخل التنظيم وخارجه ،بغض
النظر عن مدى التباين في الرأي لدى قواعد الجماعة
والتنظيم أو خارجها ،لكنها في النهاية تشي بأن
ً
هناك قرارا قد اتخذ بالتغيير انبثق نتيجة لتفاعل
داخـلــي تمحور حــول التطوير والتغيير ،وب ــإرادة
داخ ـل ـي ــة وذاتـ ـي ــة ت ـح ــاول االس ـت ـجــابــة لـلـمـتـغـيــرات
الخارجية المحيطة بها ،محاولة تجنيب وتخفيف
مخاطر التغيير المفاجئ والسريع غير المدروس.

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

الحركة الدستورية بين النشأة والتطور
نشأت الحركة الدستورية اإلسالمية في  31مارس 1991م ،وأعلنت يوم
نشأتها وثيقة «االستراتيجية الدستورية اإلسالمية لبناء الكويت» ،التي
ً
ً
ً
طرحت فيها الحركة تصورا إصالحيا تراه شامال إلعادة بناء البالد بعد
تحررها من آثار الغزو وتداعياته ،وتمحورت حول ثالث نقاط مهمة ،هي
«التحول من حركة فئوية إلى حركة مجتمعية -الدعوة إلى فصل والية
العهد عن رئاسة مجلس الــوزراء -التأصيل والتقعيد للقوى السياسية
وتحويلها إلى كتل سياسية في خطوة مهمة للوصول للنظام الحزبي».
وأسهمت في الحراك السياسي عقب تأسيسها بإصدار وثيقة «الرؤية
المستقبلية لبناء الكويت» ،التي أصدرتها الحركة في عام 1991م ،كما
كان لها في كل جولة انتخابية برنامج انتخابي تطرح فيه مشروعها
ً
النيابي لما تراه عالجا ألهم مشكالت المجتمع ،كما كانت تحرص على
المشاركات السياسية العامة بتحديد مواقفها ورؤيتها من قضايا الساعة،
معتمدة على محتوى هذه الوثيقة في حراكها .ويرى الكثيرون أن الحركة
الدستورية اإلسالمية في حقيقة نشأتها لم تكن مرتبطة بعمليات مراجعة
وتنظيمية ،إنما ولدت متأثرة بصدمة الغزو وتداعياتها الوطنية،
فكرية ّ
الــذي مثل نــواة لبداية مراجعة لبعض المفاهيم التاريخية ،كالسرية
وفصل الدعوي عن السياسي ،ومراجعة العالقة بين حركة اإلخوان في
الكويت مع الحركة األم المتمثلة في التنظيم الدولي ،وتطوير مسيرتها
السياسية بتبن أكبر لقيم المشاركة الشعبية الديمقراطية في حالة من

التفاعل الوطني السياسي وفي إطار فكر الحراك الديمقراطي الكويتي
الدستوري ومسيرته.
ً
ووفقا لوثائق الحركة الدستورية اإلسالمية (حدس) ،برز برنامج ومشروع
فكري وسياسي يسعى إلى التفاعل مع الواقع الكويتي أكثر بمراحل من
تفاعله مع تراثه التاريخي المرتبط بمسارات جماعة اإلخــوان الخارجية
ً
وقضاياها ،مما يمثل نزوعا نحو مالمسة تطور فكري وسياسي تجديدي
يقترب بشكل كبير من مفاهيم الديمقراطية والتعددية والحريات ،وغيرها
من مفاهيم الدولة الحديثة ،مما يضفي عليها هوية وطنية ومحلية.
وفي ظل هذه المحاولة والمسيرة التي لم تنته وتقنن بشكل كامل إلى اآلن،
يعلن إخوان الكويت بشكل واضح ورسمي أنه رغم انسحابهم من التنظيم
الدولي لإلخوان المسلمين ،فإنهم يشيرون إلى بقاء إطار فكري جامع مع
الحركة األم من خالل إشارات وتلميحات في برنامجهم وأدبياتهم ،وأنهم
جزء من اإلسالم الشمولي ،فهم يعلنون أنهم يلتزمون نهج اإلسالم المعتدل
وينتهجون طريق التغيير السلمي ،حاملين لواء التيار اإلسالمي الشمولي،
الذي نما في أحضان جمعية «اإلصالح االجتماعي» ،مما جعلهم مشاركين
في تعميق أصول اإلسالم وقيمه في الكويت.
وفي إطار العملية السياسية القائمة ،التزموا مبادئ العدل والمساواة
والتعددية ،ورسخوا قواعد األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابط
أحكام الشريعة وقواعدها.

ةديرجلا
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الفتنة نائمة لعن الله
من أيقظها

ماريانا مازوكاتو وراينر كاتل*

إيقاظ العمالق األخضر النرويجي
بينما اضطلعت الشركات النرويجية المملوكة
للدولة ذات يوم بدور أساسي في إنشاء
النظام البيئي الصناعي إلنتاج البترول ،فإنها
فشلت في التراجع عن هذا الدور لقيادة
التحول األخضر ،وبدال من إعادة استثمار
أرباحها في الطاقة المتجددة ،أعلنت
الشركة عام  2019أنها تعتزم إنفاق 5
مليارات دوالر بحلول عام  2022إلعادة
شراء أسهمها.
تشكل االستجابة لحالة الطوارئ المناخية تحديا
للجميع ،ولكن بشكل خــاص للبلدان التي تعتمد
اقتصاديا على استخراج البترول أو إنتاجه ،فقد
خلق التوجه إلى إزالة الكربون الفرصة للعديد من
البلدان لمالحقة هدف إطالق ثورة صناعية خضراء،
ولكن مع تبني المزيد من البلدان هذا المسار إلى
الرخاء في المستقبل ،ستتضاءل قيمة أصول الوقود
األح ـف ــوري ،والتكنولوجيات وق ــدرات ــه ،مما يهدد
الوظائف ،وعائدات التصدير ،واإلبداع الصناعي في
االقتصادات التي يهيمن عليها البترول.
بـيــن ه ــذه االق ـت ـص ــادات ،تــواجــه ال ـنــرويــج ،وهــي
ث ــال ــث أك ـب ــر م ـص ــدر ل ـل ـغــاز ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـعــالــم،
تحديا فريدا من نوعه ،ولكن على الرغم من ارتباط
البنية الصناعية واالستثمارات في النرويج بشدة
بالصناعات القائمة على الكربون والخدمات ،حيث
مثلت ال ـمــواد الهيدروكربونية  %36مــن إجمالي
الصادرات في عام  ،2019فإن الطاقة المحلية هناك
تأتي بشكل كامل تقريبا من مصادر متجددة (الطاقة
الكهرومائية) .وبهذا يصبح االقتصاد النرويجي
جاهزا ومستعدا للتحول الصناعي األخضر ،وإن كان
انخفاض الطلب بشكل متزايد على الوقود األحفوري
من شأنه أن يعوق محرك نموه الرئيس.
ُي َـعـد "اعتماد النرويج المفرط" على الكربون أحد
أعـ ــراض ال ـمــرض ال ـهــول ـنــدي؛ مشكلة ن ـجــاح قطاع
مهيمن على حساب أغلب القطاعات األخــرى ،وألن
ً
االستثمارات في أي قطاع آخــر تبدو ضئيلة جدا
في الحجم أمام االستثمارات الهيدروكربونية ،فإن
قطاع الــوقــود األحـفــوري يجتذب المواهب األعلى
مهارة .في الوقت ذاته ،تسببت الربحية غير العادية
التي يحققها قطاع النفط والغاز في تضخم األسعار

واألجـ ــور فــي بقية قـطــاعــات االق ـت ـصــاد ،مـمــا خلق
صعوبات للمصدرين اآلخرين.
نـتـيـجــة ل ـه ــذا ،كــانــت ال ـنــرويــج واح ـ ــدة م ــن أكـبــر
الـ ـخ ــاس ــري ــن فـ ــي م ـن ـظ ـمــة الـ ـتـ ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي
والـتـنـمـيــة إلج ـمــالــي حـصــص ال ـســوق الــدول ـيــة في
أسواق الصادرات غير المرتبطة بالطاقة منذ أواخر
تسعينيات ال ـقــرن الـعـشــريــن ،وق ــد تـنــامــى عجزها
التجاري غير النفطي على نحو مطرد على مــدار
العقد األخـيــر ،كما تقلصت حصة قطاع التصنيع
في اقتصادها إلى نصف مثيالتها في بلدان الشمال
األوروبي األخرى.
ما يزيد األمور سوءا على سوء أن تقريرا حديثا
ص ــادرا عــن مكتب اإلح ـصــاء الـنــرويـجــي يتوقع أن
تتضاءل االستثمارات في قطاع الطاقة في النرويج
خ ــال الـعـقــد الـمـقـبــل ،وف ــي حـيــن ت ـج ــاوز متوسط
االستثمارات السنوية في القطاع  170مليار كرونة
نرويجية (نحو  20مليار دوالر أميركي) على مدار
العقد السابق ،فإن هذا الرقم من المتوقع أن ينخفض
بمقدار  60مليار كرونة نرويجية خالل الفترة من
عــام  2025إلــى  ،2034حتى في غياب أي سياسات
بترولية تقييدية.
مـ ــن ال ـ ــواض ـ ــح أن ال ـ ـنـ ــرويـ ــج فـ ــي احـ ـتـ ـي ــاج إل ــى
استراتيجية صناعية جديدة ،وفــي تقرير حديث،
نــوضــح ك ـيــف يـمـكـنـهــا اس ـت ـخ ــدام الـ ـم ــوارد الفنية
والمالية في قطاعها البترولي لتتحول إلى "عمالق
أخضر" ،لكن التخلص التدريجي من االعتماد على
استخراج البترول والتحرك في اتجاه أكثر اخضرارا
لن يحدث من تلقاء ذاته ،حي يستدعي هذا التحدي
ات ـخــاذ تــدابـيــر جــريـئــة ولـكــن مــدروســة بعناية من
جانب القطاع العام ،وال يجوز للحكومة أن تتولى
إدارة التفاصيل الدقيقة للعملية ،ألن هذا من شأنه
أن يخنق اإلبداع؛ ولكن ال يجوز لها أيضا أن تترك
المهمة بالكامل للسوق.
ب ــدال مــن ذل ــك ،ينبغي للحكومة أن تعكف على
تحديد اتجاه واضح ،من خالل تنفيذ االستثمارات
العالية المخاطر في المراحل المبكرة والتي ستجذب
الحـقــا قــوى الـقـطــاع ال ـخــاص ،فتكافئ بـهــذا أولئك
الراغبين في االستثمار واإلبداع ،وفي حالة النرويج،
يجب أن تعمل أي استراتيجية صناعية خضراء على
توجيه الموارد المالية الضخمة التي تمتلكها الدولة
نحو االستثمار في قاعدة صناعة محلية جديدة
تتمحور حول تكنولوجيات الطاقة الخضراء.
بادئ ذي بدء ،ال يزال لزاما على النرويج أن تعمل
على توجيه مــوارد أكبر صندوق ثروة سيادي في
العالم نحو التحول األخضر ،سواء على المستوى

ُ
المحلي أو العالمي ،وعلى النقيض من ذلــك ،ت َـعـد
شركة  Statens Pensjonsfond Utlandالنرويجية
واحدة من أكبر المستثمرين في بعض من مشاريع
الــوقــود األحـفــوري األشــد تدميرا فــي العالم والتي
يجري التخطيط لها حاليا أو قيد التطوير بالفعل.
يـحــذر تـقــريــر حــديــث مــن أن  12مــن ه ــذه الـمـشــارع
وحدها ستستخدم ما يصل إلى ثالثة أرباع ميزانية
الكربون المتبقية للعالم ،مما يجعل مــن الصعب
للغاية الحد من االحتباس الحراري الكوكبي بحيث
ال يتجاوز االرتـفــاع في درجــات الـحــرارة  1.5درجة
مئوية.
تعمل شــركــة Statens Pensjonsfond Utland
ح ــال ـي ــا ب ـم ــوج ــب ق ــواع ــد م ــال ـي ــة ت ـق ـضــي بـتـحــويــل
عائداتها البترولية إلى صندوق نفطي واستثمار
هذه العائدات في الخارج .ثم يجري تحويل العائدات
إلى االقتصاد المحلي بمعدل سنوي يبلغ  %3في
المتوسط من ممتلكات الصندوق ،ونظرا للعائد
السنوي المتوقع للصندوق بنحو  ،%3فسيكون
مــن الممكن االسـتـفــادة منه بـهــذا المعدل إلــى أجل
غير مسمى.
أثبت هــذا االخـتــراع في السياسات فعاليته في
الحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن استخراج
النفط مع تزويد الحكومة بمصدر إضافي لإليرادات
في الوقت ذاته ،لكن ما تحتاج إليه النرويج اآلن هو
تمويل صبور طويل األمد لدعم التنويع االقتصادي،
وألن اإلط ــار الـمــالــي الـحــالــي يسمح بــاإلبـقــاء على
استثمارات عامة ضخمة خارج الميزانية الحكومية
العادية ،فإنه يتسبب في تفاقم المرض الهولندي
الــذي يبتلي البالد من خــال إنشاء تبعية المسار
التي يحددها البترول.
هذه الحال ليست حتمية بالضرورة ،فمن الممكن
تحويل شركة  Statens Pensjonsfond Utlandإلى
مستثمر قوي مكلف بمهمة محددة مع وجود محلي
وعالمي ،وبدال من استخدام عائدات النفط إلعادة
رسملة صـنــدوق الـنـفــط ،يمكن تــوجــه هــذا التدفق
النقدي إلــى بنك جديد لالستثمار األخضر العام،
والذي يمكن تنسيق عمله مع الصناديق والهيئات
العامة األخرى التي تعمل على تحقيق هدف التحول
األخضر.
يتميز نظام اإلبداع الوطني في النرويج بحصة
كبيرة من الملكية العامة ،ومن الالفت للنظر هنا أن
الدولة النرويجية تمتلك  %67من الشركة الرائدة
في صناعة البترول النرويجية( Equinor ،المعروفة
ســابـقــا بــاســم  ،)Statoilولـكــن فــي حـيــن اضطلعت
ال ـشــركــات الـنــرويـجـيــة الـمـمـلــوكــة لـلــدولــة ذات يــوم

د .عبد المحسن حمادة
الصـفر) النظام البيئي
بدور أساسي في إنشاء (من ِ
الصناعي إلنتاج البترول ،فإنها فشلت في التراجع
عــن هــذا ال ــدور لقيادة التحول األخـضــر ،وبــدال من
إعادة استثمار أرباحها في الطاقة المتجددة ،أعلنت
الشركة عام  2019أنها تعتزم إنفاق  5مليارات دوالر
بحلول عام  2022إلعادة شراء أسهمها.
أظـهــرت صــدمــة جائحة مــرض فـيــروس كــورونــا
( 2019كــوف ـيــد )19الـمـخــاطــر المرتبطة باالعتماد
الـمـفــرط عـلــى أس ــواق الـطــاقــة المتقلبة ،وف ــي حين
تجاهلت شركة الطاقة الدنماركية العمالقة Ørsted
الـجــائـحــة وواص ـل ــت تـحــولـهــا ال ــذي ب ــدأ قـبــل عشر
سنوات إلى مصادر الطاقة المتجددة ،اضطرت شركة
 Equinorإلى خفض توزيعات األرباح وتحمل المزيد
من الدين للحفاظ على التزامها تجاه المساهمين في
مواجهة اإليرادات غير الكافية.
مثلها كمثل نظيرتها في الدنمارك ،ينبغي لشركة
 Equinorأن تـتـحــول إل ــى ع ـمــاق طــاقــة ذي مهمة
محددة ،وهذا يعني إزالة الضغوط المفروضة على
إدارتها لحملها على توزيع األرباح بين المساهمين
من خــال استعادة مكانتها كشركة مملكة للدولة
بالكامل تركز على مستقبل البالد االقتصادي.
* ماريانا مازوكاتو أستاذة اقتصاد اإلبداع
والقيمة العامة في كلية لندن الجامعية ،والمديرة
المؤسسة لمعهد اإلبداع والغرض العام في كلية
لندن الجامعية .وأحدث مؤلفاتها كتاب «اقتصاد
المهمة :دليل الرحلة إلى القمر لتغيير الرأسمالية»،
وراينر كاتل نائب مدير وأستاذ اإلبداع واإلدارة
العامة في معهد اإلبداع والغرض العام في كلية
لندن الجامعية.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

على النرويج أن تعمل على
توجيه موارد أكبر صندوق
ثروة سيادي في العالم نحو
التحول األخضر سواء على
المستوى المحلي أو العالمي

إيليا كليشين*

لننتظر إلى ما بعد االنتخابات الروسية!
اعتاد العاملون في المكاتب في أنحاء روسيا على
قول العبارة التالية" :لنترك هذه المسألة إلى فترة ما
بعد األعياد" ،حيث تشير هذه الفترة إلى عطلة طويلة
تبدأ بعيد الميالد ورأس السنة ويليها عيد مخصص
لـلــرجــال والـنـســاء فــي فـبــرايــر وم ــارس ،ثــم تـبــدأ مرحلة
ً
انـتـقــالـيــة سـلـســة وصـ ــوال إل ــى عـطـلــة طــوي ـلــة ف ــي شهر
مــايــو ،ثــم ي ـبــدأ فـ ًصــل الـصـيــف ويـنـتـهــي بــاق ـتــراب عيد
رأس السنة مجددا.
ً
هذه المزحة شائعة لكنها ليست مضحكة جــدا ألن
هذه األعياد كلها ال تسمح بإنجاز أي أعمال ّ
جدية ،ففي
كل مرحلة من المراحل ،يقول أحدهم" :لنفعل ذلك بعد
األعياد"! إنه جزء من التقاليد البيروقراطية المنتشرة
في كل مكان ،لكن الموسم السياسي هذه السنة أضاف
عبارة مشابهة أخرى" :لننتظر إلى ما بعد االنتخابات"!
يشير هذا االستحقاق إلى انتخابات مجلس الدوما في
شهر سبتمبر.
يظن معظم المراقبين أن االنتخابات المرتقبة هي
الـتــي تــدفـ ُـع الـسـلـطــات الــروسـيــة إلــى الـتـصــرف بطريقة
بجميع
ص ّر على إلصاق صفة "المتطرفين"
عصبية ،فت ِ
ً
الـسـيــا ًسـيـيــن والـنــاشـطـيــن الـمـعــارضـيــن وتـعـتـبــر ع ــددا
متزايدا من الصحافيين "عمالء للخارج".
يـ ـب ــدو أن ال ـك ــرم ـل ـي ــن ي ـخ ـش ــى تـ ـك ــرار م ــا ح ـص ــل فــي
بيالروسيا في السنة الماضية ،حين نزل ً مئات اآلالف
من الناس إ لــى ا لـشــارع لالحتجاج سلميا على نتائج
االن ـت ـخــابــات ال ـتــي ّ
زورهـ ــا ألـكـسـنــدر لــوكــاشـيـنـكــو بكل
وضوح لمصلحته.
ول ـم ـنــع ت ـك ــرار األحـ ـ ــداث نـفـسـهــا ف ــي روسـ ـي ــا ،تـبــذل
السلطات قصارى جهدها لمنع المرشحين "الخطيرين"
(أي األسماء التي تحظى بشعبية واسعة) من المشاركة
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ول ـت ـح ـق ـي ــق ه ـ ــذه الـ ـغ ــاي ــة ،س ــارع ــت
قوانين جديدة لها
إقرار
ً
السلطات في المقام األول إلى ً
أثر رجعي ،لكنها تستعمل أيضا ُتكتيكا أثبت فاعليته
مع مرور الوقت ويقضي ّ بتوجيه ت َهم جنائية ضد أي
شخص ال ترغب فــي ترشحه ،كــذ لــك ،تسمح السلطات
ال ــروس ـي ــة ألداة ال ـق ـمــع ب ـك ـبــح م ـس ــار ك ــل م ــن يـعـتــرض
طريقها ،فتصدر أوا مــر شبه يومية بتفتيش األماكن
واعتقال الناس.
من خالل إقصاء المرشحين األقوياء ،تأمل السلطات
مـنــع أي شـخــص مــن "ســرق ــة" االن ـت ـخــابــات ،وم ــن خــال
إخافة اآلخرين لدرجة أن يمتنعوا عن نشر أي رسالة
على مواقع التواصل االجتماعي (إنها "جريمة" بحد
شخصيات بارزة لهذا السبب
ذاتها وسبق أن ُسجنت
ً
ل ـم ــدة ت ـصــل إل ــى ثــاث ـيــن ي ــوم ــا) ،ت ـتــراجــع ال ـن ـشــاطــات
الرامية إلى تنظيم المسيرات عبر شبكة اإلنترنت ،إذ
تريد السلطات بهذه الطريقة أن تمنع حصول مسيرات
احتجاجية واسعة النطاق.
ّ
مجر د تخمينات ،فلم يفسر
لكن هــذه األ فـكــار تبقى
ا ل ــر ئ ـي ــس فــاد ي ـم ـيــر بــو ت ـيــن وال أي مـ ـس ــؤول آ خـ ــر فــي
الكرملين سبب تـ ّ
نفوذ
ـوســع القمع السياسي وز يــادة
ً
السياسيين الذين يحملون خلفية عسكرية ،وعمليا ،
ال أحد يعرف حقيقة الخطط التي ينوي القادة الروس
تنفيذها .ال تزال دوافعهم غامضة ويبقى الخوف غير
يسببه هذا الوضع األسوأ على اإلطالق،
المنطقي الذي ً
طبيعته
ـى
ـ
ل
إ
سيعود
ـع
ـ
ض
ـو
ـ
ل
ا
أن
ـن
ـ
م
ـا
و لــو تــأ كــد نــا مـثـ
ً
بعد ا نـتـخــا بــات سبتمبر ،يسهل أن نسترخي جميعا
حتى تلك المرحلة.
ّ
تحسن
لكننا سـنـخــدع أنفسنا لــأ ســف إذا توقعنا
الوضع بعد االنتخابات ،فال سبب يدعونا إلى التفكير
بأن المسؤولين سيتخلون عن صالحياتهم المستجدة
هذه
أو يوقفون عمليات التفتيش واالعتقال بعد بدء
ً
ُ
حبط طبعا
الحملة في الفترةً األخيرة ،إنه ّاستنتاج م ِ
تحس ًن الظروف بعد شهر
ومن األفضل دوما أن نتوقع
سبتمبر .قــد يتحسن ا لــو ضــع فـعــا فــي تـلــك المرحلة،
لكن في الوقت الراهن ،من المؤسف أن يتمسك الروس
بمنطق تفكير ا ن ـهــزا مــي ،إذ يـبــدو أ نـهــم خ ـســروا حس
ا لـعــدا لــة و بــا تــوا يتكلمون عــن القمع وا لـسـيــا ســة اليوم
وكأنهم يناقشون حالة الطقس!
* «موسكو تايمز»

زوايا ورؤى

نتمنى من العقالء والحكماء في المجلس والحكومة
والشعب أن يبادروا في معالجة األزمة ،حفاظا على نظامنا
الديمقراطي وعلى مجتمعنا ،وليغلقوا الباب أمام كل شرير
يحاول إشعال الفتن ويزيد لهيبها ،فالكويت كأي مجتمع
آخر لديها مشكالت ،وخير عالج لتلك المشكالت التعاون
بين السلطتين التشريعية والتنفذية لمعالجتها.
َ َ
ُ
ٌ
َ
َح ـ ـ ـ ـ َّـبـ ــذا ال ـ َـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ
ـش ح ـ ـ ـ َي ـ ـ ــن ِّق ـ ـ ــو ُم ـ ـ ــي جـ َـ ـمـ ـ ـي ـ ــع َ
ُ
َ
األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواءُ
ل ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الـبـيــت لـعـبــدالـلــه بــن قـيــس الــرق ـيــات مــن قـصـيــدة يـمــدح
مصعب بن الزبير ،والــي العراق في دولــة الزبيريين التي
كان يرأسها عبدالله بن الزبير ،والده الزبير بن العوام أحد
الـعـشــرة المبشرين فــي الجنة وح ــواري رســول الـلــه ،وأمــه
أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين ،وسيطرت تلك الدولة
عـلــى الـحـجــاز والـيـمــن وال ـع ــراق ،ون ـشــأت بـعــد وف ــاة يــزيــد،
وأسقطها عبدالملك بن مروان.
وبدأ القصيدة بأبيات يمدح فيها قريش ويبين أهميتها
للعرب واإلسالم ويحزن على تفرقها بسبب العداوات التي
في مطلع القصيدة:
نشبت بين أبنائها ،ويقول
َأقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرت َبـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ َـد َعـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــد َشـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــس َك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـداء
ِ
َف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد ٌّي َف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ُـرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ ُـن َف ـ ـ ـ ـ ــال ـ َـبـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـاء
َ
َ
َف ـ ـ ـ ـ ـ ِـمـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ًـى َف ـ ـ ــال ــجـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ُ
ـار ِم ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ِـد ش ـ ـ ـم ـ ـ ــس
ُم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـِ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـرات َف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ َـد ٌح ٍ َف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءُ
ِ
ِ
ف ـبــالــرغــم م ــن أن ال ـش ــاع ــر ي ـم ــدح ب ــن ال ــزب ـي ــر ،وهـ ــو فــي
حرب مع األمويين ،فإن هذا لم يمنعه من أن يتذكر األيام
الجميلة ،ا لـتــي عاشها أ بـنــاء قــر يــش مــو حــد يــن لــم تفرقهم
ال ـحــروب ،وي ــرى أن أرض الـحـجــاز أصبحت موحشة بعد
هجر األمويين لها.
وعبدشمس الــذي يــذكــره الـشــاعــر ،هــو والــد أمـيــة الــذي
ينتسب إليه األمويون ،وهو جد أبوسفيان والد معاوية،
وكذلك جد عتبة بن ربيعة أبو هند زوجة أبي سفيان وأم
معاوية ،والذي قتله حمزة عم النبي ،صلى الله عليه وسلم،
هند في غزوة أحد ومثلت في
في بدر ،وانتقمت له ابنته
ُ
جثة حمزة بعد استشهاده في أ ُحد.
و عـبــد شـمــس أ يـضــا األخ الشقيق وا ل ـتــوء م لـهــا شــم أ بــي
عبدالمطلب جد النبي ،صلى الله عليه وسلم ،فاألمويون
والهاشميون أبناء عمومة أبوهم عبدمناف ،والد كل من
هاشم وعبدشمس ،وكادت تلك الحروب أن تسقط الدولة
ال ـعــرب ـيــة اإلس ــام ـي ــة ف ــي ب ــداي ــة ن ـشــأت ـهــا ل ــوال ف ـضــل الـلــه
والقادة المحنكين ،الذين أحسنوا إدارة األزمة والتحكم
فيها.
ورأى البعض أن هناك جماعة شريرة من الشعوبيين
أو الباطنيين كما يسميهم بعض المؤرخين ،أسهموا في
إذكاء تلك الفتن والصراع ،وهم من الشعوب غير العربية
الــذيــن دخ ـلــوا اإلس ــام بـعــد فـتــح دول ـهــم ،وي ـظ ـهــرون حب
العرب واإلسالم كنوع من التقية.
لننظر إلى الفتن وكيف تشعل الحروب وتدمر الدول،
ولنحاول بكل ما نملك أن نحمي مجتمعنا من شرورها،
و كــم أ ســاء نــا منظر شــاب صغير فــي ســن ا لـمــرا هـقــة و هــو
يـخــا طــب وز ي ــر ا لــدا خـلـيــة بــا أدب وال أ خ ــاق ،بـكــل تأكيد
يقلد هذا الشاب بعض أعضاء مجلس األمة الذين حاولوا
مخاطبة الوزراء منذ بداية هذا المجلس ،بلغة فيها نوع
من التعالي والتهكم.
ورفضت الحكومة تلك اللغة ،مما أدى إلى وجود أزمة
ح ــادة بـيــن ا لـطــر فـيــن نــر جــو أن تنتهي بـخـيــر ،نتمنى من
ا لـعـقــاء وا لـحـكـمــاء فــي المجلس وا لـحـكــو مــة وا لـشـعــب أن
يبادروا في معالجة ذلك ،حفاظا على نظامنا الديمقراطي
وعلى مجتمعنا ،وليغلقوا الباب أ مــام كل شرير يحاول
إشعال الفتن ويزيد لهيبها.
الكويت كأي مجتمع آخر لديها مشكالت ،وخير عالج
لتلك المشكالت التعاون بين السلطة التشريعية والتنفذية
لمعالجتها ،ونتمنى من أعضاء المجلس أن يبرهنوا أنهم
يحبون دولتهم وأنهم سيحافظون عليها ويحمونها من
كل شرير ،فأعطوا فرصة أيها األعضاء للتاريخ ليكتب عن
مساهماتكم الفعالة في تنمية الدولة وإخماد الفتن ،وال
شك أن هناك جماعة شريرة تريد إشعال الفتن ،وأنتم أيها
األعضاء الشرفاء أول من يجب أن يتصدى لها ويئد شرها.

ميشيل غودوين وغريغوري شافر*

الحوافز الالزمة للوصول العالمي إلى اللقاحات
حتى اآلن توفي أكثر من
 3.4ماليين شخص من
جراء اإلصابة بفيروس
كوفيد ،19ويمكن أن
ُ
تفقد أرواح ماليين آخرين،
حيث تهدد المتغيرات
الجديدة للفيروس بإطالة
أمد الجائحة ،وهناك
حاجة إلى اتخاذ إجراءات
مدروسة وفورية بشأن
اللقاحات باعتبارها مسألة
ُملحة من الناحية األخالقية
والعملية.

يجب أن يكون
تهديد التنازل عن
الملكية الفكرية
حقيقيا إلقناع
الشركات بالتعاقد
طوعيا من أجل
إنتاج لقاحات
عالمية ضخمة

ُ
تواصل جائحة كوفيد 19الكشف عن التفاوتات الصادمة
ُ
في البنية التحتية في جميع أنحاء العالم ،ففي حين تسارع
ال ــوالي ــات المتحدة إل ــى توفير الـلـقــاحــات حتى لألطفال،
ُ
تعاني دول مثل الهند من ارتفاع هائل في معدل الوفيات
يوميا ،فقد أبلغت الهند مؤخرا عن أكثر من  340.000حالة
إصابة بفيروس كورونا يوميا -ما يقرب من نصف المعدل
اإلجمالي على مستوى العالم -ويبدو أن نهاية األزمــة في
البالد بعيدة المنال.
استجابة لتكثيف الضغوط السياسية الرامية إلى الحد
من معاناة البلدان المنخفضة الدخل ،تدعم إدارة الرئيس
األميركي جو بايدن اليوم قرار التنازل عن حقوق الملكية
الفكرية ( )IPللقاحات كوفيد 19مع استمرار الجائحة ،لقد
أثار هذا التطور استجابتين متنافستين ،حيث ينظر بعض
المعلقين إلــى الموقف األميركي الجديد باعتباره تحوال
نموذجيا في موقف الواليات المتحدة ،والذي من شأنه أن
يؤثر في حماية الملكية الفكرية ،ومع ذلك ،يتوقع آخرون
أن موقف بايدن الجديد لن يكون له أي تأثير على الوصول
إلى اللقاحات.
كال الموقفين ال يستوعب التحدي األكبر:
أوال ،ستستمر حماية الملكية الـفـكــريــة ،بما فــي ذلك
الخاصة بلقاحات كوفيد 19في البلدان الغنية ،حيث تجني
شركات األدوية أرباحا هائلة.
ثانيا ،مع اإلرادة السياسية ،من شأن التهديد بالتنازل أن
ُيساعد في تحويل حوافز الشركات الحائزة براءات االختراع
فضال عن تحفيز اإلنتاج الضخم للقاحات ُ
المضادة لفيروس
كوفيد 19في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وبالتالي ،فإن الحجة القائلة إن سياسة بايدن مقدر لها
الفشل أو ينبغي لها أن تفشل ألنها غير مفيدة للدبلوماسية
األميركية والتعاون العالمي أثناء الجائحة.
ُ
تــواجــه الـجـهــود الـمـبــذولــة لتحقيق الــوصــول العالمي
للقاحات مشاكل هائلة فيما يتعلق بالحوافز ،وتسعى
شركات األدويــة الخاصة المسؤولة أمــام ُ
المساهمين إلى
تحقيق أقـصــى قــدر مــن األربـ ــاح ،كلما استمرت الجائحة
لوقت أطول ،زاد احتمال أن تتطلب متغيرات فيروس كورونا
الجديدة تعديل وتوزيع لقاحات جديدة ،وبالتالي ،زادت
أرباح هذه الشركات.
من ناحية أخــرى ،تواجه حكومات الــدول الغنية حوافز
متضاربة قصيرة وطويلة األجل ،على المدى القصير ،تشجع
السياسات المحلية النزعة القومية في توزيع اللقاحات ،مما
يدفع الحكومات إلى التعاقد للحصول على إمدادات فورية
من اللقاحات .على سبيل المثال ،فرضت حكومة الواليات

المتحدة حظرا فعليا على ص ــادرات اللقاحات مــن خالل
اتفاقياتها مع شركات األدوية الخاصة.
ومع ذلك ،نظرا إلى أن الفيروسات ال تحترم أي حدود،
ُ
فإن هذه الحكومات تواجه تهديدا طويل المدى قد تسببه
ال ـســاالت الـجــديــدة الـمـسـتــوردة الـتــي قــد تـكــون اللقاحات
الحالية غير فعالة ضدها ،ومن شأن هذه العوامل الصحية
أن تشكل خطرا واضحا على حياة وصحة المواطنين وعلى
الرفاهية االقتصادية للبلدان.
ومــوازاة مع ذلك ،هناك تنافس استراتيجي متزايد بين
الواليات المتحدة والصين للسيطرة على المواقع القيادية
إلنـتــاج التكنولوجيا الحيوية .تعمل مجموعة البحوث
الصيدالنية ُ
ومصنعو أميركا (فارما) ،وهي مجموعة تجارية
ُ
تمثل شركات في صناعة األدوية في الواليات المتحدة ،على
التخلص من هذا الخوف للمطالبة بالسيطرة على أسرارها
التجارية .ومن الواضح أن األسرار التجارية ،ال حقوق براءات
االختراع الخاصة بلقاحات فيروس كوفيد ،19هي العقبة
الرئيسة أمــام ضمان وصــول أوســع نطاقا إلــى اللقاحات
ُ
المضادة لفيروس كوفيد( 19خصوصا لقاحات الحمض
النووي الريبي المرسال .)mRNA
من الناحية الفنية ،ال تعتبر هذه األسرار التجارية حقا من
حقوق الملكية الفكرية ،ولكنها محمية بدال من ذلك بموجب
قانون "المنافسة غير المشروعة" .السؤال المطروح اآلن هو
كيف يتم إجبار شركات األدوية على تقديم أسرارها التجارية
إلى الشركات ُ
المصنعة األخرى إلنتاج اللقاحات ،رهنا بعقد
اتفاقية عدم الكشف عن البيانات والتعويض على أساس
التكلفة أو التكلفة زائد نسبة الربح.
ببساطة ،يجب أن تتغير حوافز الشركات الحائزة براءات
االختراع ،وبالمقارنة مع التنازل عن حقوق الملكية الفكرية،
فإن من مصلحة هذه الشركات توقيع عقود مع الشركات
ُ
المصنعة الخاضعة التفاقيات عدم الكشف عن البيانات،
وبالتالي تمكين اإلنتاج الضخم للقاحات للبلدان المنخفضة
والمتوسطة الدخل.
وبالتالي ،من شأن التهديد بالتنازل أن يشجع ويجبر
شركات األدوية على عقد اتفاقيات ُمماثلة ،وإن البلدان الغنية
قادرة على تعزيز هذه الحوافز من خالل تجميع الموارد ،بما
في ذلك من خالل مرفق الوصول العالمي للقاحات ُ
المضادة
لفيروس كوفيد( 19كوفاكس) .بعد كل شــيء ،تتمتع هذه
البلدان بميزة هائلة على االقتصادات األكثر فقرا التي تصارع
المدقع والقوة التفاوضية غير ُ
الفقر ُ
المتكافئة.
من أجل التوصل إلى اتفاق ،يتعين على مجموعة ضخمة
من الدول الغنية -فضال عن منتجي اللقاحات اآلخرين ،بما

في ذلك الصين وروسيا -االتفاق على عدم االستفادة من أي
تنازل ،أو عقد أي اتفاقية للتعويض ،ويمكن لشركات األدوية
بعد ذلك االستمرار في تحقيق األرباح كما كانت عليه الحال
في السابق ،وستستفيد جميع البلدان -في كل من شمال
وجنوب الكرة األرضية -بما في ذلك من الحد من المخاطر
التي تشكلها المتغيرات الفيروسية الجديدة.
ُ
ومع ذلك ،قد تصبح مفاوضات التنازل في منظمة التجارة
العالمية رمزية ،مما يصرف االنتباه عن اإلجراءات الالزمة،
ويجب أن يكون تهديد التنازل عن الملكية الفكرية حقيقيا
إلقناع الشركات بالتعاقد طوعيا من أجــل إنتاج لقاحات
كاف من البلدان
عالمية ضخمة ،وفي موازاة ذلك ،يمكن لعدد ٍ
النامية إصــدار تراخيص إجبارية أو التهديد بإصدارها-
بدعم من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ودول أخرى
من شمال الكرة األرضية -لتعزيز نفوذها التفاوضي.
هذا ليس تغييرا ثوريا ،ألن حماية حقوق الملكية الفكرية
كانت دائما خاضعة لمتطلبات الصحة العامة ،ومع ذلك،
نظرا إلى أن الصعوبة المركزية تكمن في األسرار التجارية
ال في براءات االختراع ،فإن اتفاقية منظمة التجارة العالمية
حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تريبس)
ليست المشكلة الــرئـيـســة .حـتــى بــدون ـهــا ،لــن يـكــون لــدى
شركات األدوي ــة أي حافز للكشف عن أســرارهــا التجارية،
ومن المفارقات أن اتفاقية "تريبس" يمكن أن تقدم اآلن فائدة
محتملة من خالل تمكين البلدان من ممارسة تهديد التنازل
لتشجيع الشركات على إبرام العقود الالزمة ،ويجب أن تعمل
إدارة بايدن في هذا الصدد.
لقد توفي أكثر من  3.4ماليين شخص حتى اآلن جراء
ُ
اإلصابة بفيروس كوفيد ،19ويمكن أن تفقد أرواح ماليين
آخرين ،حيث تهدد المتغيرات الجديدة للفيروس بإطالة
أمد الجائحة ،وهناك حاجة إلى اتخاذ إجــراءات مدروسة
وفورية بشأن اللقاحات باعتبارها مسألة ُملحة من الناحية
األخالقية والعملية .وبالنسبة إلدارة بايدن ،فإن هذا يعني
اتخاذ خطوات فورية لتغيير حوافز صناعة األدوية.
* ميشيل غودوين أستاذة بجامعة كاليفورنيا في
إيرفين ومديرة مركز التكنولوجيا الحيوية وسياسة
الصحة العالمية ،وغريغوري شافر أستاذ بجامعة
كاليفورنيا في إيرفين ومؤلف كتاب «القوى الناشئة
ونظام التجارة العالمي :الماضي والمستقبل للقانون
االقتصادي الدولي».
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.271

6.812

5.216

2.350 2.712 3.323

حمادة :التمويل العقاري للسكن الخاص خيار إضافي ال إلزامي
● متوافر فقط لمن يشمله برنامج الرعاية السكنية المقدم من الحكومة
● المشروع يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب للمواطن في حالة إخالئه العقار لتعثره في السداد
● سيخضع لرقابة ونظم وأحكام البنك المركزي

ذك ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـيـ ـ ــان م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
األسـ ـب ــوع ــي ال ـ ـصـ ــادر أم ـ ــس األول،
أنـ ــه ت ـم ــت ال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى م ـش ــروع
ق ــان ــون "ال ـت ـمــويــل ال ـع ـقــاري للسكن
الخاص" من قبل المجلس ،وتم رفعه
ً
لصاحب السمو أمير البالد ،تمهيدا
إلحالته إلى مجلس األمة ،وبالتالي
ال ـتــوض ـيــح ح ــول م ـش ــروع ال ـقــانــون
والخطوات القادمة.
 -1ال ـت ـم ــوي ــل الـ ـعـ ـق ــاري لـلـسـكــن
ال ـخ ــاص اخ ـت ـي ــاري ال إل ــزام ــي .أي،
فــي حــال صــدور الـقــانــون ،سيصبح
ل ـل ـمــواطــن خـ ـي ــاران ل ـت ـمــويــل سكنه
ال ـ ـخـ ــاص :األول ه ــو ال ـم ـع ـم ــول بــه
حاليا والذي يخضع لجميع أحكام
البنك الـمــركــزي ونظمه وضوابطه
ورقابته ،والثاني هو خيار التمويل
عبر البنوك وشركات التمويل عبر
المنظومة ا لـتــي ستحدد بالقانون
والئ ـح ـتــه الـتـنـظـيـمـيــة ،وال ـم ـشــروع
يلزم الدولة بتوفير سكن بديل يكون
ً
مناسبا للمواطن في حالة إخالئه

للعقار بسبب التنفيذ على العقار
المرهون.
 -2الخيار متوافر فقط للمواطن
الذي يشمله برنامج الرعاية السكنية
الذي تقدمه الدولة ،والمستفيد من
مشروع القانون المقترح هو فقط
المواطن الذي لم يسبق له الحصول
ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ـ ــرض مـ ـ ــن ب ـ ـنـ ــك االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان
الكويتي.
 -3ال فــوائــد على المستفيد في
ح ــدود قـيـمــة ق ــرض بـنــك االئـتـمــان.
والدولة (الخزانة العامة) ستتحمل
كـ ـلـ ـف ــة الـ ـ ـف ـ ــوائ ـ ــد وال ـ ـع ـ ــوائ ـ ــد ال ـت ــي
س ـت ـت ـقــاضــاهــا ال ـج ـه ــات ال ـمــان ـحــة خليفة حمادة
للتمويل (البنوك وشركات التمويل...
إل ــخ) ،وفــي ح ــدود قيمة قــرض بنك ويكون التمويل بضمان رهن العقار
ً
اإلئتمان الكويتي فقط.
(ول ـي ــس ال ــرات ــب) ط ـب ـقــا ل ــإج ــراءات
 -4أغراض التمويل المشمولة في والـ ـش ــروط ال ـت ــي ت ـحــددهــا الــائـحــة
مـشــروع الـقــانــون .ش ــراء ،أو بـنــاء ،أو التنفيذية للقانون.
زيادة ،االنتفاع بالتوسعة ،أو الترميم،
 -5الجهة المانحة للتمويل ليس
ل ـع ـق ــار ال ـس ـك ــن الـ ـخ ــاص لـلـشـخــص ل ـهــا ال ـح ــق ف ــي عـ ــدم ال ـمــواف ـقــة على
المستفيد من نظام الرعاية السكنية ،تصرف المستفيد في العقار المرهون.

يـنــص م ـشــروع ال ـقــانــون عـلــى أن
الجهة المانحة للتمويل ليس لها
الحق في عدم الموافقة على تصرف
المستفيد فــي العقار المرهون (إال
إذا ترتب على تصرفه ذلك تعريض
حقوقها للخطر).
 -6الموافقة التي تمت هي إلحالة
مـشــروع القانون الــى مجلس األمــة.
وكـ ــأي م ـش ــروع ق ــان ــون آخـ ــر ،يجب
أن ي ـم ــر بـ ـ ــاإلجـ ـ ــراءات ال ـت ـشــري ـع ـيــة
ال ــدس ـت ــوري ــة وال ــائ ـح ـي ــة بـمـجـلــس
األم ـ ـ ـ ــة ،ومـ ـ ــن أهـ ـ ــم هـ ـ ــذه ال ـخ ـط ــوات
مناقشة وتـعــديــل م ـشــروع الـقــانــون
فــي اللجنة المختصة والتصويت
عـلـيــه م ــن ق ـبــل أع ـض ــاء ال ـل ـج ـنــة ،ثم
يعرض على أعضاء مجلس األمة في
جلسة ويصوت عليه في مداولتين،
ويعتبر نافذا ،بعد أن يصادق عليه
صاحب السمو أمير البالد ،ونشره
في الجريدة الرسمية.
وق ــال وزي ــر المالية وزي ــر الــدولــة
لـلـشــؤون االقـتـصــاديــة واالسـتـثـمــار

خـ ـلـ ـيـ ـف ــة ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــادة" :ي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي ه ـ ــذا
الـمـشــروع بخيار جديد للمواطن
ف ــي ضـ ــوء ت ـنــامــي أعـ ـ ــداد طـلـبــات
ا لـحـصــول على السكن بما يفوق
الحدود االئتمانية المتاحة لبنك
االئتمان ،وبهدف تحقيق وتنفيذ
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ــدول ــة لـمـعــالـجــة
ال ـم ـش ـك ـل ــة اإلس ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ،وط ـ ــرح
حـلــول اخـتـيــاريــة مـنــاسـبــة توفر
ً
ً
بــد يــا تمويليا لطلبات السكن
ال ـ ـخـ ــاص إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـت ـمــويــل
الذي يقدمه "االئتمان" ،من خالل
مشاركة البنوك المحلية في دعم
الـمـنـظــومــة اإلسـكــانـيــة لـلــدولــة،
وتوفير ضمانات قانونية فاعلة
للتمويل من خالل نظام الرهن
ال ـع ـقــاري الـمـحــدد فــي مـشــروع
القانون مع استحداث وتنفيذ
ً
ً
ب ــرن ــام ــج ي ــوف ــر س ـك ـن ــا ب ــدي ــا
ً
م ـنــاس ـبــا ل ـل ـمــواطــن ف ــي حــالــة
إخالئه للعقار بسبب التنفيذ
على العقار المرهون.

 14.5مليون دينار أرباح «القرين» السنوية

ً
التوصية بتوزيع أرباح نقدية بمعدل  16فلسا للسهم
قالت شركة القرين لصناعة
الكيماويات إن اإليرادات
المجمعة ارتفعت إلى 231.40
مليون دينار مقارنة مع 229.11
مليون دينار لذات الفترة من
العام الماضي ،نتيجة تحسن
أداء مبيعات شركاتنا التابعة.

أعلنت شركة القرين لصناعة
الـكـيـمــاويــات الـبـتــرولـيــة ،أمــس،
ت ـح ـق ـي ــق صـ ــافـ ــي ربـ ـ ــح بـقـيـمــة
 14.50م ـل ـيــون د يـ ـن ــار (47.89
مـ ـلـ ـي ــون دوالر) خـ ـ ــال ا ل ـس ـنــة
المالية المنتهية في  31مارس
 2021مقابل  28.23مليون دينار
( 93.23م ـل ـي ــون دوالر) خ ــال
السنة المالية الماضية.
وبلغت ربحية السهم الواحد
خـ ــال ذات ال ـف ـت ــرة م ــن الـسـنــة
ً
ال ـمــال ـيــة  14.19ف ـل ـســا (46.86
ً
ً
سنتا أميركيا) مقارنة مع 27.45
ً
ً
فلسا ( 90.65سنتا) خالل ذات
الفترة من العام الماضي.
وارتفعت اإليرادات المجمعة
إ ل ـ ـ ــى  231.40مـ ـلـ ـي ــون د يـ ـن ــار
( 764.20مليون دوالر) مقارنة
مـ ـ ــع  229.11م ـ ـل ـ ـيـ ــون د ي ـ ـنـ ــار
( 756.64م ـل ـيــون دوالر) ل ــذات
الفترة من العام الماضي ،نتيجة
تحسن أداء مبيعات شركاتنا
التابعة.
ووصـ ـ ـ ــل إجـ ـم ــال ــي األصـ ـ ــول
الـ ـمـ ـجـ ـمـ ـع ــة ف ـ ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــة إل ــى
 759.39م ـل ـيــون ديـ ـن ــار (2.51
مليار دوالر) كما في  31مارس
 2021مقارنة مع  779.42مليون
ديـنــار( 2.57مليار دوالر) خالل
الفترة ذاتها من العام الماضي،
وج ــاء ذل ــك االن ـخ ـفــاض نتيجة
توزيعات أرباح القرين النقدية
عن السنة المالية السابقة.
وأو صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة

الـشــركــة بـتــوزيــع أرب ــاح نقدية
ب ـم ـعــدل  16ف ــي ال ـم ـئــة (أو 16
ً
فلسا للسهم الواحد) عن السنة
ً
المالية المعلنة ،علما أن هذه
ال ـت ــوص ـي ــة ت ـخ ـض ــع ل ـمــواف ـقــة
الجمعية العمومية لمساهمي
ال ـش ــرك ــة والـ ـجـ ـه ــات الــرقــاب ـيــة
المختصة.
وق ـ ــال رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة
الشركة الشيخ مبارك عبدالله
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــارك ال ـ ـ ـص ـ ـ ـبـ ـ ــاح" :شـ ـه ــد
الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـع ـق ـبــات
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة خـ ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام
ال ـمــاضــي إث ــر ان ـت ـشــار جــائـحــة
كورونا واإلجراءات االحترازية
ال ـم ـصــاح ـبــة ل ــه ،م ـمــا أث ــر على
قـ ـط ــاع ــات األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـعــال ـم ـيــة
ً
والـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة كـ ــافـ ــة خ ـص ــوص ــا
أس ــواق البتروكيماويات التي
ً
ً
كانت تعاني أساسا انخفاضا
ً
حــادا في مستوياتها السعرية
مـنــذ ع ــام  ،2019وه ــو مــا لعب
الـ ــدور الــرئـيـســي فــي انـخـفــاض
ً
أرباحنا المعلنة نظرا إلى تركيز
محفظتنا االستثمارية في قطاع
البتروكيماويات".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ م ـ ـبـ ــارك
الـعـبــدالـلــه" ،ان ـنــا عـلــى ثـقــة بــأن
ّ
تنوع هيكل استثمارات القرين
سيساعد الشركة على التصدي
الضطرابات األسواق المختلفة،
ونعمل على الدوام على دراسة
كــل الـفــرص االسـتـثـمــاريــة التي
تحافظ وتعزز اتزان محفظتنا

«الخليجي» تستكمل االستحواذ
على حصة «جيمبال» في «المزايا»

ً
عبر نظام الصفقات الخاصة بمتوسط سعري  66فلسا
●

عيسى عبدالسالم

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ،أن شركة
بيت االستثمار الخليجي تنوي استكمال شراء
حصة شركة جيمبال القابضة ،عبر شركة بيت
اإلع ـم ــار الـخـلـيـجــي ،ف ــي رأس ـم ــال شــركــة الـمــزايــا
القابضة إحــدى الشركات التابعة والبالغة 23.9
في المئة من إجمالي رأسمال الشركة .
وقالت المصادر ،إن "بيت االستثمار الخليجي"
ستقوم بشراء الحصة المتبقية من إجمالي حصة
شــركــة جـيـمـبــال الـقــابـضــة ف ــي رأس ـم ــال "ال ـمــزايــا
القابضة" والبالغة نحو  45مليون سهم خالل
األيام المقبلة ،حسب اإلجراءات القانونية المنظمة
للصفقات الخاصة في البورصة ،ومــن المنتظر
ّ
تغير نسب الملكيات فــي سـجــات المساهمين
لتبلغ حـصــة "بـيــت االسـتـثـمــار الـخـلـيـجــي" نحو
 23.9في المئة.
وذكرت المصادر ،أنه تم تنفيذ صفقتين؛ األولى
ً
بكمية تبلغ  25مليون سهم بسعر  70فلسا للسهم
بقيمة إجمالية تبلغ  1.750مليون دينار ،والصفقة
ً
الثانية بكمية  80مليون سهم بــوا قــع  63فلسا
للسهم وبقيمة إجمالية تبلغ  5.040ماليين دينار،
مبينة أن متوسط سعر استحواذ الخليجي على
ً
أسهم المزايا بقيمة تقارب  66فلسا ،إذ إن إجمالي

كمية األسهم محل االستحواذ موزعة على 150.25
مليون سهم.
وأضــافــت الـمـصــادر ،أن اسـتـحــواذ شركة بيت
اال سـتـثـمــار الخليجي عـلــى حـصــة استراتيجية
ً
فـ ــي رأس ـ ـمـ ــال ش ــرك ــة الـ ـم ــزاي ــا الـ ـق ــابـ ـض ــة ،وف ـق ــا
لالستراتيجية الجديدة التي تسعى األولــى إلى
تنفيذها فــي األخ ـي ــرة ،مــن شــأنــه تــوسـيــع نطاق
حلولها الحالية المتكاملة إلدارة وتطوير العقارات
لتغطي اسـتـشــارات التقييم والـبـنــاء إضــافــة إلى
استشارات االستثمار وخدمات االمتياز التجاري.
ولـفـتــت إل ــى أن خـطــة شــركــة بـيــت االسـتـثـمــار
الخليجي عبر استحواذها على حصة مؤثرة في
شركة المزايا القابضة تأتي ضمن خطط توسعات
الـشــركــة فــى ال ـســوق ال ـع ـقــاري ،وتـقــديــم منتجات
ع ـقــاريــة ج ــدي ــدة تـتـنــاســب م ــع ح ــرك ــة الـتـغـيــرات
التي يشهدها القطاع ،من خــال إعــادة هيكلتها
وتأهيلها لتكون ضمن الشركات العقارية المتميزة
في السوق المحلي ،إذ لديها مجموعة من العقارات
المحلية واإلقليمية ،التي يمكن االستفادة منها
ً
وتحقيق عوائد جيدة للشركة ومساهميها ،فضال
عــن االسـتـفــادة مــن شركة "دبــي األول ــى" للتطوير
العقاري ،إذ تملك "المزايا" مانسبته  90في المئة
في شركة دبي األولى للتطوير العقاري.

مبارك الصباح

الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة ،وتـ ـعـ ـظ ــم ص ــال ــح
المساهمين".
من جانبه ،قال نائب رئيس
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة وا لـ ــر ئ ـ ـيـ ــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـش ــرك ــة س ـع ــدون
عـ ـ ـل ـ ــي ،إنـ ـ ـ ــه "عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مــن
انـ ـخـ ـف ــاض أرب ــاحـ ـن ــا الـمـعـلـنــة
إث ــر تــدهــور أس ـعــار المنتجات
الـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـم ــاوي ــة مـ ـن ــذ ب ــداي ــة
الـ ـع ــام ،واتـ ـس ــاع بـ ــؤرة انـتـشــار
جــائ ـحــة ال ــوب ــاء ع ـلــى األسـ ــواق
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة وال ـ ـم ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة ،فـ ــإن
الـ ـنـ ـت ــائ ــج أتـ ـ ــت ب ــال ـم ـج ـم ــل فــي
ً
محل توقعاتنا ،و تـمــا شـيــا مع
س ـيــاس ـت ـنــا الـ ـت ــي انـتـهـجـنــاهــا
فــي عــام  2012لتنويع مصادر
ال ــدخ ــل ،وتـقـلـيــل الـتــركـيــز على
قطاع البتروكيماويات البالغ
نسبة  100في المئة آنــذاك إلى

البرميل الكويتي يرتفع 3.10
دوالرات ليبلغ 67.68
برنت يقفز أكثر من  %3مع انحسار مخاوف استئناف صادرات إيران

سعدون علي

ً
م ــا ي ـق ــارب الـنـصــف حــال ـيــا ،ما
ســاهــم بـشـكــل كـبـيــر ف ــي تقليل
اثر حدة انخفاض ربحية قطاع
البتروكيماويات على القرين".
وأعــرب علي عن التطلع إلى
"المحافظة على مستويات األداء
الـصـحـيــة خ ــال ال ـع ــام الـمـقـبــل
بــد عــم مــن محفظة استثمارات
ً
القرين المتزنة" ،مشيرا إلى أن
ً
ذل ــك يــرتـبــط أس ــاس ــا بعاملين
مهمين" ،هما استمرار تحسن
أس ــواق البتروكيماويات الــذي
ً
نشهده أخيرا ،وانفراج غمة أزمة
وباء كورونا المستجد وسرعة
ت ـعــافــي ال ـق ـطــاعــات الـصـنــاعـيــة
اإلقليمية والعالمية مــن أ ثــره،
وه ـ ــو مـ ــا ن ـت ــرق ـب ــه مـ ــع ت ـس ــارع
ً
وتيرة التطعيم عالميا".

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  3.10دوالرات،
ليبلغ  67.68دوالرا في تداوالت أمس األول ،مقابل
 64.58دوالرا في ت ــداوالت الجمعة الماضي ،وفقا
للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،قفزت أسعار النفط أكثر
من  3في المئة ،إذ أشاع طلب وفير تغذيه حمالت
التطعيم بلقاحات كوفيد  19تفاؤال بين المتعاملين
بأن السوق يمكنه استيعاب أي نفط إيراني سيأتي
إليه إذا أدت المحادثات الغربية مع طهران إلى رفع
العقوبات ،وعزز انخفاض في الوفيات بسبب كوفيد
 19في الهند أيضا التوقعات بأن الطلب على النفط
قد يرتفع في األسابيع المقبلة.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة
التداول مرتفعة  2.02دوالر ،أو  3في المئة ،لتسجل

عند التسوية  68.46دوالرا للبرميل ،وصعدت عقود
خام القياس األميركي غرب تكساس الوسيط 2.47
دوالر ،أو  3.9في المئة ،لتبلغ عند التسوية 66.05
دوالرا للبرميل.
وقال مدير العقود اآلجلة للطاقة في بنك ميزوهو
بنيويورك بوب يونجر إن األسعار تلقت دفعة من
تــوقـعــات بــأن اتـفــاقــا جــديــدا مــع إي ــران هــو اآلن أقل
ترجيحا مما كان األسبوع الماضي.
وأفاد بنك غولدمان ساكس بأن التوقعات لمزيد
من االرتفاع في أسعار النفط تبقى كما هي ،حتى
مع زيادة محتملة في الصادرات اإليرانية ،وأضاف
في مذكرة أنه حتى إذا استؤنفت الصادرات اإليرانية
في يوليو فإنه يقدر أن أسعار برنت ستصل إلى 80
دوالرا للبرميل في الربع الرابع من .2021

«الساحل» تسعى لبيع حصة في شركة ألمانية

●

محمد اإلتربي

قالت مصادر مالية ،إن شركة الساحل تعمل على
إعــادة هيكلة بعض استثماراتها الخارجية ،ومن
أبرزها حصة في شركة أخشاب في ألمانيا .
ً
وتـ ـب ــدي ال ـش ــرك ــة اه ـت ـم ــام ــا بـتـعـيـيــن مـسـتـشــار
ل ـت ـســويــق ال ـح ـص ــة وال ـب ـح ــث ع ــن أف ـض ــل ت ـخ ــارج،
ً
خصوصا أنها من االستثمارات القديمة في محفظة
الشركة.
وتمتلك الساحل استثمارين في قطاع الصناعة
في ألمانيا ،األول شركة "ريكو جي إم بي إتش" تقدر
القيمة الدفترية له كما في  31مارس الماضي بنحو
 2.7مليون دينار ،كذلك حصة أخرى في شركة واينج

العالمية " أيه.جي" واينج وتعمل في قطاع التصنيع
ً
أيضا ،وتبلغ قيمتها الدفترية وفق آخر ميزانية في
نهاية مارس  2021نحو  12.5مليون دينار.
وت ــرى الـعــديــد مــن ال ـشــركــات أن الــوقــت الـحــالــي
األن ـســب لـلــراغـبـيــن فــي الـتـخــارج فــأسـعــار األص ــول
تحسنت وأفضل بكثير من العام الماضي.
ً
أي ـ ـض ـ ــا تـ ـشـ ـه ــد األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــالـ ـي ــة حـ ــالـ ــة مــن
االستقرار والنشاط وعــادت عجلة دوران السيولة
واالستحواذات من جديد.
في السياق ،تؤكد مصادر أن األســواق العالمية
سبقت األسواق الخليجية في التعافي وقفزت قفزات
كبيرة ،وانعكس ذلك على أسعار األصول التشغيلية
ً
ّ
والمدرة في قطاعات اإلنتاج والتصنيع عموما.

السند« :الخليجي» تقف على أرضية صلبة
واستثمارات تشغيلية متنوعة
قوية
بميزانية
ً
«خالية من الديون وتستهدف مزيدا من االستحواذات التشغيلية»
وافـ ـق ــت ال ـج ـم ـع ـيــة الـعـمــومـيــة
لشركة بيت االستثمار الخليجي،
بنسبة حضور بلغ  86في المئة،
ع ـلــى ال ـب ـي ــان ــات ال ـم ــال ـي ــة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر ،2021
وانتخبت الجمعية مجلس إدارة
ً
جديدا ،للسنوات الثالث المقبلة،
ً
ضــم ك ــا مــن عـبــدالـعــزيــز الـسـنــد،
وعـلــى األنـبـعــي ،ومحمد الحمد،
وعبدالوهاب السند ،وخالد العودة
واحتياط عمر العسكر.
وقـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
ال ـش ــرك ــة ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـس ـن ــد إن
"شركة بيت االستثمار الخليجي،
بفضل الله ومرونة استراتيجيتها
االسـتـثـمــاريــة ،تمكنت مــن عبور
التحديات التي فرضتها جائحة
ً
كــورونــا" ،مشيرا إلى أن "من أبرز
مواطن القوى أن الشركة خالية من
الديون ،وال توجد عليها أية أعباء
أو التزامات مالية ،سواء قصيرة أو
طويلة األجــل ،وهــو ما مكننا من
تخطى مرحلة مفصلية وصعبة،

ّ
ووفـ ــر لـلـجـهــاز الـتـنـفـيــذي فرصة
أفضل إلدارة األزمة بشكل حصيف،
وبرؤية مختلفة تستهدف تحويل
التداعيات والتحديات إلى فرص".
وكـشــف أن "الخليجي" أرســت
استراتيجية طـمــوحــة ،وتمضي
في تنفيذ رؤيتها الهادفة بخطى
حـثـيـثــة ،مـشـيــرا ال ــى ان ـهــا تشمل
أربـعــة مـحــاور اســاسـيــة :المحور
األول يــركــز عـلــى تـعــزيــز حضور
الـشــركــة فــي مـجــال االسـتـثـمــارات
المباشرة ،خصوصا في القطاع
ال ـص ـن ــاع ــي ال ـت ـش ـغ ـي ـلــي الـمـنـتــج
ً
والـ ـم ــدر ل ـل ــدخ ــل ،وت ـن ـف ـي ــذا لـهــذا
التوجه ،تواجدت الشركة بقوة في
هذا القطاع عبر ملكيتها في شركة
أفكار القابضة ،والتي يقع تحت
مـظـلـتـهــا مـصـنـعــان ه ـمــا مصنع
األغذية الخفيفة ومصنع الوطنية
للصناعات الورقية ،حيث يعد هذا
الـقـطــاع مــن الـقـطــاعــات الحيوية
واألساسية ضمن توجهات الشركة
المستقبلية ،بعد أن أكدت إفرازات

عبدالعزيز السند

الجائحة الصحية كفاءة وأهمية
القطاع الصناعي المنتج الذي كان
محورا مهما في استدامة الحياة.
الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــور الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ي ـت ـض ـمــن
مـ ـ ــواص ـ ـ ـلـ ـ ــة ه ـ ـي ـ ـك ـ ـلـ ــة مـ ـحـ ـفـ ـظ ــة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـم ـم ـلــوكــة لبيت
االس ـت ـث ـمــار الـخـلـيـجــي م ــن خــال
تطوير تلك االستثمارات ،وتفعيل

نشاطها بــالـتـعــاون مــع الـشــركــاء
االستراتيجيين ،بهدف خلق قيمة
مضافة لتلك االستثمارات وتعظيم
العوائد والتدفقات المالية وتنمية
حقوق المساهمين.
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــور ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــث يـ ـهـ ـت ــم
ب ــاسـ ـتـ ـم ــراري ــة دراسـ ـ ـ ـ ــة وت ـق ـي ـيــم
األس ــواق بهدف اقتناص الفرص
التشغيلية عالية ال ـجــودة لبناء
ق ـ ــاع ـ ــدة م ـ ــن األص ـ ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـم ـ ــدرة
ً
والمقاومة لــأزمــات ،تماشيا مع
التحديات االقتصادية المتغيرة،
ومـ ـ ــراعـ ـ ــاة تـ ـعـ ـقـ ـي ــدات ال ـم ـخــاطــر
المستجدة ،والمصاحبة لألزمة
الـصـحـيــة األخ ـي ــرة ،ال ـتــي لــم تعد
معها المخاطر االقتصادية فقط
من النافذة المالية.
الـ ـمـ ـح ــور ال ـ ــراب ـ ــع يـ ـه ــدف إل ــى
تحقيق أقـصــى درج ــات التعاون
ب ـي ــن م ـج ـلــس اإلدارة وال ـج ـه ــاز
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـم ــواص ـل ــة س ـيــاســة
ت ـق ـل ـيــص الـ ـمـ ـص ــاري ــف ،واتـ ـب ــاع
خفض االلـتــزامــات المالية ،ورفع

مـسـتــويــات ال ـسـيــولــة واالع ـت ـمــاد
على التدفقات النقدية للمجموعة
لتمويل عملياتها بأقل كلفة ،ومن
دون ضغوط وأعباء التمويل.
وأك ــد السند بمناسبة انعقاد
الجمعية الـعـمــومـيــة ال ـعــاديــة أن
شركة "بيت االستثمار الخليجي"
تقف على أرضية صلبة بميزانية
قوية ومحفظة استثمارات متنوعة
ً
ً
قطاعيا وجغرافيا ،فعلى الصعيد
ً
المحلي تملك ا لـشــر كــة حصصا
استراتيجية مسعرة في شركات
تشغيلية ،أهـمـهــا شــركــة الـمــزايــا
الـ ـق ــابـ ـض ــة ،وه ـ ــي مـ ــن ال ـش ــرك ــات
التي تعمل في أنشطة وقطاعات
م ــدرة ،حيث نجحت "الخليجي"
ف ــي الـ ـتـ ـخ ــارج م ــن ح ـص ـت ـهــا فــي
"طفل المستقبل" والــدخــول فــورا
ً
في استثمار مميز .وأيضا حصة
أساسية في شركة زميلة مدرجة
هي شركة عمار للتمويل واإلجارة
وهـ ـ ـ ــي مـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـجـ ـي ــدة
والواعدة.
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«الكويتية» تفتتح مكتب المبيعات الجديد في الفروانية
العنزي :موقعه متميز ويتماشى مع عالمة الشركة
قال العنزي ًإن «الكويتية»
تحرص دائما على أن تكون
من خالل
قريبة من عمالئها ً
افتتاح مكاتبها ،سعيا منها
لتعزيز وجودها في مواقع
حيوية في البالد ،لتلبية
احتياجات العمالء ،وتقديم
افضل الخدمات لهم عبر
موظفين يملكون الخبرات
الفنية في التعامل مع
الجمهور.

ف ــي إط ـ ــار س ـع ـي ـهــا الـمـسـتـمــر
لتقديم أفضل الخدمات لعمالئها،
ول ـ ـت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــل سـ ـ ـب ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
واالتـصــال معهم ،افتتحت شركة
الـ ـخـ ـط ــوط الـ ـج ــوي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة،
األحــد الماضي ،مكتبها الجديد
لـلـمـبـيـعــات بـمـنـطـقــة ال ـفــروان ـيــة،
بحلة جــديــدة وف ــي مــوقــع جديد
ومتميز يسهل الوصول إليه من
قبل العمالء.
هذا ،ويستقبل المكتب عمالءه
ً
فــي ه ــذه الـفـتــرة مــن الـ ــ 8صباحا
حـتــى الـ ــ 2بـعــد الـظـهــر ط ــوال أيــام
األس ـبــوع ،مــا عــدا يــومــي الجمعة
والسبت.
وق ـ ــال م ــدي ــر دائ ـ ـ ــرة ال ـعــاقــات
العامة واإلعالم فايز العنزي« :يسر
الكويتية ال ـيــوم افـتـتــاح مكتبها
الـ ـج ــدي ــد ال ـ ـخـ ــاص بــال ـم ـب ـي ـعــات
والكائن في الفروانية ،حيث قامت
الشركة بتغيير موقعه عن الموقع
ال ـس ــاب ــق ،ل ـي ـكــون ال ــوص ــول إلـيــه
أفضل للعمالء ،ولما يتميز به من
مساحة ممتازة وخصوصية أكثر،
حيث يتميز كذلك بتوفير مواقف
خــاصــة بــال ـخ ـطــوط ،وليتماشى
ً
أيضا مع أهمية عالمة الكويتية
ك ــإح ــدى الـ ـع ــام ــات ال ـ ــرائ ـ ــدة فــي
البالد».
وأضاف العنزي« :يأتي افتتاح
ال ـم ـك ـت ــب بـ ـه ــدف ت ـق ــوي ــة رواب ـ ــط
التواصل واالتـصــال مع العمالء،
إضافة إلــى زيــادة نسبة مبيعات
ال ـت ــذاك ــر ،ح ـيــث س ـيــوفــر المكتب

ً
ع ــددا مــن الـخــدمــات منها إصــدار
تذاكر وحجوزات السفر التجارية
ً
ل ـل ـع ـمــاء ،وأيـ ـض ــا إص ـ ــدار تــذاكــر
السفر الحكومية والتي تتضمن
تذاكر العالج بالخارج للمرضى
والـمــرافـقـيــن لـهــم ،وتــذاكــر السفر
ال ـخ ــاص ــة بــال ـم ـه ـمــات الــرس ـم ـيــة
لـمــوظـفــي ال ـح ـكــومــة ،كــذلــك يـقــدم
المكتب خدمة اصدار تذاكر السفر
للعمالء من أعضاء نادي الواحة،
كما يصدر تذاكر السفر لموظفي
الشركة.
وي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوم م ـ ــوظـ ـ ـف ـ ــو الـ ـمـ ـكـ ـت ــب
بــإم ـكــان ـيــة ت ـعــديــل ت ــذاك ــر الـسـفــر
التي تشمل ترفيع درجات السفر
على الطائرة ،سواء لدرجة رجال
األعمال أو الدرجة األولى أو درجة
الــرويــال ،إضــافــة إلــى ذلــك تعديل
ت ــواري ــخ ال ـح ـج ــوزات وإل ـغــائ ـهــا،

ً
وأخ ـي ــرا تلقي كــل االسـتـفـســارات
وال ـ ـش ـ ـكـ ــاوى والـ ـم ــاحـ ـظ ــات مــن
العمالء والعمل على مساعدتهم،
كما يعطي األولــويــة لعمالئه من
ذوي االحتياجات الخاصة وكبار
السن من خالل مكان مخصص لهم
ليتم خدمتهم وتقديم المساعدة
لهم بالسرعة الممكنة.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع ال ـ ـع ـ ـن ـ ــزي« :ت ـ ـحـ ــرص
ً
ال ـكــوي ـت ـيــة دائـ ـم ــا ع ـلــى أن تـكــون
ق ــريـ ـب ــة مـ ــن ع ـم ــائ ـه ــا مـتـلـمـســة
احـتـيــاجــاتـهــم م ــن خ ــال افـتـتــاح
ً
م ـكــات ـب ـهــا ،س ـع ـيــا مـنـهــا لـتـعــزيــز
وج ــوده ــا فــي مــواقــع حـيــويــة في
البالد ،لتلبية احتياجات العمالء،
وتقديم افضل الخدمات لهم عبر
موظفين يملكون الخبرات الفنية
في التعامل مع الجمهور».
واخ ـت ـتــم ان «جــائ ـحــة كــورونــا

وتحديث المحتوى اإللكتروني ،كما يحتوي الموقع الجديد
على جميع الخدمات المقدمة لألفراد والشركات ،إضافة
الى أرشيف كامل لقرارات وتعاميم الهيئة منذ إنشائها،
ويعد الموقع مرجعا مهما للمختصين والمهتمين بمجال
أسواق المال ،وحرصت الهيئة عند تصميم الموقع الجديد
على تطبيق التقنيات الحديثة ومواكبة التطور في البنية
األمنية ،للحفاظ على أمــن المعلومات حسب المقاييس
العالمية ،كما يعمل الموقع بكفاء ة على جميع األجهزة
سواء كانت مكتبية أو محمولة أو لوحية أو هواتف ذكية.
الجدير بالذكر أن الهيئة تنشر على موقعها كل التقارير
السنوية ،إلى جانب مجلة الهيئة للمهتمين والباحثين في
الشأن االقتصادي بشكل عام والمهتمين بأسواق المال

أث ـ ـ ــرت ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ع ـل ــى ق ـطــاع
السياحة والسفر ،األمر الذي أدى
إلى إيقاف التشغيل إلى عدد كبير
من ّالوجهات التي كانت الشركة
تـشــغــل لـهــا بــال ـســابــق ،وف ــي هــذا
الصدد تؤكد «الكويتية» أنها على
اسـتـعــداد ت ــام للمرحلة المقبلة،
وبانتظار عودة تشغيل الرحالت
ال ـت ـجــاريــة إل ــى طـبـيـعـتــه ،للقيام
بواجبها المأمول تجاه ركابها،
وتــوفـيــر أكـبــر عــدد مــن الوجهات
التي يفضلون السفر إليها على
م ـت ــن ط ـ ــائ ـ ــرات الـ ـخـ ـط ــوط ،ال ـتــي
ً
اعتادوا السفر عليها ،خصوصا
في الوقت الحالي لتعدد الوجهات
الـتــي تطلقها الـشــركــة مــع دخــول
موسم العطلة الصيفية».

بشكل خــاص ،والصفحات المخصصة لتقديم الشكاوى
والبالغات والمقترحات وحــق االطــاع على المعلومات،
كما يتضمن الموقع اإللكتروني القوانين والتشريعات
التي تحكم عمل الهيئة ،وكذلك الشركات المرخصة وعمل
المؤسسات المشمولة برقابتها.
وتجدر اإلشارة إلى أن موقع الهيئة اإللكتروني مصدر
رئيسي الستقاء المعلومات ،وتحرص الهيئة على تسليط
الضوء على آخر المستجدات التي طرأت مؤخرا على المهام
والجهود التي تضطلع بها ،وباألخص جهودها المتعلقة
بتنظيم أســواق المال والرقابة عليها ،وتعزيز الشفافية
وحماية المستثمرين ،وكذلك اإلشراف على شركة بورصة
الكويت والشركة الكويتية للمقاصة.

«زين» تعيد هيكلة الخدمات الدولية والبيع
بالجملة في الشرق األوسط وإفريقيا
ك ـش ـفــت م ـج ـم ــوع ــة زي ـ ــن أن ـهــا
أعادت هيكلة خدماتها التجارية
الــدول ـيــة والـبـيــع بــالـجـمـلــة حتى
تستفيد من فرص النمو الهائلة
ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا أس ـ ـ ــواق ال ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ــط وإف ــريـ ـقـ ـي ــا ،وال ـت ـح ــول
ال ـم ـط ــرد ف ــي قـ ـط ــاع االتـ ـص ــاالت
وتقنية المعلومات.
وقــالــت «زي ــن» الشركة الــرائــدة
في مجاالت االبتكارات الرقمية،
إن شــركـتـهــا الـتــابـعــة لـلـخــدمــات
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة وم ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــات ال ـج ـم ـل ــة
والـ ـتـ ـج ــوال ت ـع ـمــل ع ـلــى تــوحـيــد
وإدارة مشاريع شبكات البيانات،
الصوت ،والتجوال عبر االنتشار
الجغرافي الواسع لعملياتها ،إذ
تـسـتـهــدف م ــن ه ــذه ال ـخ ـطــوة أن
تـصـبــح ال ــواج ـه ــة ال ــوح ـي ــدة لكل
اح ـت ـيــاجــات شــركــات ـهــا الـتــابـعــة،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى شـ ــركـ ــات الـ ـن ــواق ــل
ال ــدولـ ـي ــة األخـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي لــدي ـهــا
م ـت ـط ـل ـبــات أعـ ـم ــال داخ ـ ــل ن ـطــاق
عملياتها.
وش ــارك ــت مـجـمــوعــة زي ــن في
مؤتمر Capacity Middle East
االفـتــراضــي ،الــذي شهد مشاركة
واسـ ـ ـع ـ ــة م ـ ــن قـ ـ ـ ــادة االتـ ـ ـص ـ ــاالت
وت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،إذ
استعرضت المجموعة خططها
ف ــي م ـج ــاالت ال ـخــدمــات الــدولـيــة
والـ ـبـ ـي ــع ب ــال ـج ـم ـل ــة والـ ـتـ ـج ــوال،
ً
الـتــي تـقــوم بـهــا حــالـيــا فــي إطــار

اسـتــراتـيـجـيـتـهــا  .Sight4وق ــال
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـش ــؤون
االستراتيجية والخدمات الدولية
والبيع بالجملة والتجوال كميل
هاللي خالل مشاركته في جلسات
أعمال المؤتمر« ،تبنت مجموعة
زين رؤية جديدة لخدمات البيع
بــالـجـمـلــة ال ـج ــدي ــدة لــاس ـت ـفــادة
م ــن ف ــرص ال ـن ـمــو ال ـت ــي يـقــدمـهــا
اإلقـبــال الكبير على قطاع تقنية
المعلومات في األسواق اإلقليمية
والدولية».
وأوضح هاللي ،أن شركة زين
للخدمات الدولية والبيع بالجملة
وال ـت ـجــوال تـعـمــل عـلــى أن تكون
ال ـن ــاق ــل اإلق ـل ـي ـمــي ال ـم ــوث ــوق في
هذا المجال ،إذ ستفتح األنشطة
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة والـ ــدول ـ ـيـ ــة مـ ـص ــادر
جديدة لتعزيز التدفقات النقدية».
ً
وت ــاب ــع ق ــائ ــا« :لـتـحـقـيــق هــذا
الهدف ،قامت المجموعة بتجديد
خطهها ورؤيتها في هذا القطاع
المتنامي لخلق قيمة لشركاتها
الـتــابـعــة ،وم ــن الـمـقــرر أن يسمح
االنـ ـتـ ـش ــار ال ـج ـغ ــراف ــي ال ــواس ــع،
واالرت ـ ـ ـفـ ـ ــاع فـ ــي الـ ـطـ ـل ــب ،بـخـلــق
اس ـت ـث ـمــارات جــديــدة لــاسـتـفــادة
بشكل أفضل من البنية التحتية
الموجودة عبر نطاق العمليات
الحالية».
وأفاد بأن دمج عمليات البيع
ب ــال ـج ـم ـل ــة ي ــوف ــر ف ــرص ــة رائ ـع ــة

كميل هاللي

لخططنا المستقبلية ،إذ يتعين
عـ ـل ــى أي مـ ـجـ ـم ــوع ــة ات ـ ـصـ ــاالت
ترغب في االستعداد للمستقبل
أن تتغلب على تـحــد يــات البنية
التحتية األساسية لكي تتخطى
بخدماتها إلى السمات العالمية،
وت ــؤس ــس ب ـن ـيــة تـحـتـيــة دول ـي ــة،
مــع تــزايــد الطلب علي الحوسبة
السحابية.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال «س ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــون خ ـ ــدم ـ ــات
زي ــن ال ــدول ـي ــة ال ـش ــري ــك الـمـثــالــي
ل ـل ـمــؤس ـســات ال ـت ــي ت ـس ـعــى إل ــى
الوجود بأسواق الشرق األوسط
وإفريقيا ،إذ تستعد إلى اإلعالن
عن الدخول في بعض المشاريع
الـعــالـمـيــة الـتــي سـتـحــدد نـمــوذج
األعـ ـم ــال ال ـج ــدي ــد ل ـل ـك ـيــان ال ــذي

ي ـ ــدم ـ ــج بـ ـنـ ـي ــة ش ـب ـك ـي ــة مـ ــوزعـ ــة
مكونة من كوابل متعدده بحريه
وارضيه».
وش ـ ــارك ـ ــت م ـج ـم ــوع ــة «زيـ ـ ــن»
أفكارها خــال جلسات المؤتمر
مــع مــؤسـســات إقـلـيـمـيــة ودول ـيــة
ح ــول خ ــدم ــات ال ـب ـيــع بــالـجـمـلــة،
وش ـب ـك ــات ال ـب ـي ــان ــات ،وخ ــدم ــات
ب ـ ــث الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــوى ،وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــوال،
وحـلــول التنقل ،واالت ـص ــال ،كما
ناقشت أ عـمــال المؤتمر الخطط
االستراتيجية لالستثمار األفضل
ل ـخــدمــات ال ـب ـيــانــات وال ـخــدمــات
ال ـصــوت ـيــة ،واالس ـت ـخ ــدام األمـثــل
لإلمكانيات والبنى التحتية في
أسواق الشرق األوسط.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة زيـ ـ ــن
أول ــوي ــات ـه ــا االس ـتــرات ـي ـج ـيــة فــي
ق ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات واألع ـ ـ ـمـ ـ ــال،
ً
وان ـطــاقــا مــن ه ــذا ال ـتــوجــه ،فــإن
البنية التحتية لعملياتها تقوم
ب ـ ــدور رئ ـي ـســي ف ــي هـ ــذا ال ـق ـطــاع
الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــوي ،كـ ـم ــا أن ش ـب ـك ــات ـه ــا
تـ ـكـ ـسـ ـبـ ـه ــا ق ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات ت ـف ـض ـي ـل ـي ــة
أوسـ ــع ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال مـقــارنــة
بالمنافسين اإلقليميين ،وحيث
أن خدمات البيع بالجملة تعتمد
على وجود بنية تحتية متطورة،
ف ــإن زي ــن تـعـتـبــر ت ـطــويــر أع ـمــال
ً
البيع بالجملة الخاصة بها مجاال
ً
رئيسيا للتحول الشامل في قطاع
االتصاالت.

العريان :مبادرات التدريب تعكس رؤية
«التجارية» اإليجابية تجاه موظفيها
يعد االسـتـثـمــار فــي ال ـكــوادر البشرية هــو أســاس
التقدم والنهوض بمستقبل فعال لتحقيق اإلمكانات،
وخلق بيئة عمل تخدم كل العلوم والمعارف والمهارات،
ضـمــن استراتيجية «الـتـجــاريــة» الـعـقــاريــة ،لتطوير
ً
ً
وتأهيل الكوادر البشرية ،وجعلها أولوية دائما وأبدا،
وذلك من خالل عقد مختلف الدورات التدريبية وبرامج
تطوير الذات ،من منطلق إيمانها العميق بدور العلم
فــي تحقيق التنمية الشاملة ،وفـتــح مـجــاالت الرقي
والـتـقــدم على مختلف الصعد مــن خــال االستعانة
ً
ً
بأفضل الـكـفــاءات والـخـبــرات محليا ودول ـيــا وأعــرق
المنصات التعليمية حول العالم من أجل تحقيق هذا
الهدف ومواجهة التحديات رغم جائحة كورونا.
وشارك في الربع األول من  2021نحو  155موظفا
مــن الـشــركــة الـتـجــاريــة وشــركــاتـهــا التابعة والزميلة
بنسبة تفاعل تخطت  96في المئة في مختلف ورش
العمل والـبــرامــج التدريبية الـتــي تسعى بالنهوض
بمستوى الكفاءات ،كما نظم قسم التعليم والتطوير

«الصناعة والعمل» بغرفة التجارة
تبحث حماية المنتجات الخليجية

فرع «الكويتية» الجديد

«األسواق» تطلق موقعها اإللكتروني بحلة جديدة
أعلنت هيئة أســواق المال إطــاق موقعها اإللكتروني
بحلته الجديدة على شبكة اإلنترنت ،www.cma.gov.kw
فــي إطــار حــرص الهيئة المستمر على تطوير وتحديث
خــدمــاتـهــا ،حـيــث يـتـيــح ال ـمــوقــع للمتصفحين الــوصــول
إلــى المعلومات والخدمات الخاصة بــأســواق المال بكل
سهولة ويسر ،لمتابعة أخبار الهيئة واالطالع على أحدث
الـمـسـتـجــدات وال ـخ ــدم ــات ال ـم ـقــدمــة ،حــرصــا عـلــى تعزيز
الشفافية وسهولة إيصال المعلومات لجميع مستخدمي
الموقع والجهات المستفيدة والمشمولة برقابة الهيئة.
وتوضح الهيئة أن موقعها اإللكتروني الجديد صمم
بشكل يتناسب مع استراتيجية الهيئة لتنفيذ أهدافها
مــع رؤيــة الكويت  ،2035حيث تــم تغيير الــواجـهــة كاملة
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فــي الـشــركــة بــرنــامــج «ال ـق ـيــادة» لـعــدد  21مــوظـفــا من
مـخـتـلــف اإلدارات ،والـ ــذي تـضـمــن  26م ـح ــورا حــول
القيادة واالبتكار.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون اإلدارية
والقانونية ،صالح العريان ،أهمية تدريب الموظفين
واالستثمار فيهم باعتبار أن هــذه ال ـمــوارد مــن أهم
ً
األســس التي أثــرت إيجابيا على النمو االقتصادي
واالجتماعي ،ورغم تداعيات أزمة «كورونا» وعمليات
اإلغالق الجزئي والكلي ،فإن الشركة لم تتوان عن دعم
موظفيها من خالل عقد دورات عن الصحة النفسية،
إدارة الضغط ،التأمل والـتــوازن بين الحياة والعمل
لمساعدة موظفيها على تخطي هذه المرحلة.
وأضــاف أن «التجارية» تركز بشكل متواصل على
تحسين بيئة العمل وتقييم استراتيجيات االحتفاظ
بالموظفين كل عام ،كما أنها تضع مخططا ومسارات
التطور الوظيفي ،لضمان استمرارية العمل بمعايير
ومقاييس ذي جودة عالية.

صالح العريان

جانب من االجتماع الثاني للجنة
عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة
ع ــن مـجـلــس إدارة غــرفــة ت ـج ــارة وصـنــاعــة
الكويت ،أمس ،اجتماعها الثاني لعام ،2021
برئاسة أحمد سليمان القضيبي ،لمناقشة
ع ــدد م ــن ال ـق ـضــايــا ذات ال ـع ــاق ــة بــالـقـطــاع
الصناعي وشؤون العمل .واستهلت اللجنة
اجـتـمــاعـهــا ب ـت ـنــاول س ـعــي لـجـنــة ال ـت ـعــاون
ال ـت ـج ــاري ،بــاألمــانــة ال ـعــامــة لـ ــدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ،إلى تحديد
قائمة لمنتجات خليجية يمكن حمايتها
مــن خ ــال ز ي ــادة التعريفة الجمركية على
الـ ـ ــواردات الـمـمــاثـلــة ل ـهــذه الـمـنـتـجــات ،بما
ي ـتــوافــق مــع ال ـتــزامــات دول الـمـجـلــس لــدى
منظمة التجارة العالمية ،وبما ال يؤثر في
رفاهية المستهلكين.
ثــم تطرقت اللجنة إ لــى دليل اشتراطات
ال ـب ـنــاء ف ــي ال ـم ــدن وال ـم ـنــاطــق الـصـنــاعـيــة،
والمقترح من قبل اللجنة الوطنية لقطاع
مـ ــواص ـ ـفـ ــات ال ـت ـش ـي ـي ــد وال ـ ـب ـ ـنـ ــاء بــال ـه ـي ـئــة
ال ـعــامــة لـلـصـنــاعــة .ورأت الـلـجـنــة ض ــرورة
ال ـتــريــث ف ــي إق ـ ــرار الــدل ـيــل ال ـم ـق ـتــرح لحين
توضيح محتوياته على أصحاب العمل من
الصناعيين والجهات ذات الصلة بالقطاع
الصناعي ،وبحث مــدى تقارب هــذا الدليل
مع مواصفات البناء الحالية في المناطق
الصناعية المنصوص عليها في قرار وزير
الدولة لشؤون البلدية رقم  567لسنة .2016
بعد ذلــك ،تناولت اللجنة قضية النقص
الواضح في االحتياجات الراهنة والملحة
ً
للعمالة في القطاع الخاص ،نظرا إلسناد
طلبات استقدام عمالة جديدة إ لــى اللجنة
ً
الـ ــوزاريـ ــة لـ ـط ــوارئ ك ــورون ــا ،ونـ ـظ ــرا لـعــدم

السماح بدخول العمالة الوافدة التي تحمل
إقامات سارية وألجل غير مسمى.
وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،اسـتـعــرضــت اللجنة
جـهــود الـغــرفــة ل ــدى لـجــان مـجـلــس ال ــوزراء
إلعادة النظر في القرار اإلداري ،2020/520
الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة،
وال ـ ــذي يـحـظــر إص ـ ــدار إذن ع ـمــل ل ـمــن بلغ
ال ـس ـت ـيــن ع ــام ــا ف ـمــا ف ــوق لـحـمـلــة ال ـش ـهــادة
الثانوية فما دون ،وما يعادلها من شهادات،
وكذلك جهود الغرفة ومحاوالتها للسماح
ب ـت ـحــويــل ال ـع ـم ــال ــة ال ـم ـس ـج ـلــة ع ـل ــى ع ـقــود
ومشاريع حكومية إلى أي صاحب عمل ،بدال
من االقتصار على التحويل إلى عقد حكومي
ـان لـصــاحــب الـعـمــل نـفـســه ال ــذي اسـتـقــدم
ثـ ٍ
هذه العمالة أو ملفه الرئيسي ،أو إلى عقد
حكومي لدى صاحب عمل آخر حسب قرار
الهيئة العامة للقوى العاملة رقم  842لسنة
 2015وتعديالته.
وا خـتـتـمــت اللجنة اجتماعها بمناقشة
الـتـحــديــات الـحــالـيــة ،الـتــي تــواجــه أصـحــاب
ال ـع ـمــل ن ـت ـي ـجــة ال ـم ـم ــارس ــات ال ـم ـت ـب ـعــة مــن
قبل بعض العمالة ،وا لـتــي نتجت عــن شح
األي ــدي الـعـمــالــة بــالـســوق الـمـحـلــي ،فــي ظل
تـلــك ال ـظ ــروف االسـتـثـنــائـيــة ال ـتــي تـمــر بها
األنشطة االقتصادية في ظل جائحة كوفيد
 ،19والتداعيات واإلجراء ات المصاحبة لها.
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«بيتك» :تعاون مع الشباب الكويتي في تنفيذ
مبادرات اجتماعية مبتكرة
قال مسؤول العالقات العامة
في «بيتك» محمد العوضي إن
البنك يحرص على التعاون مع
الشباب الكويتي المبتكر لتنفيذ
فعاليات افتراضية تضيف
قيمة للمجتمع وتدعم رواد
األعمال ،وهو ما يتماشى مع
توجه «بيتك» في دعم الشباب
الوطني من جهة ،وتعزيز بيئة
االبتكار وريادة األعمال من
جهة أخرى.

نـجــح بـيــت الـتـمــويــل الكويتي
(ب ـ ـي ـ ـتـ ــك) فـ ـ ــي ن ـ ـقـ ــل ال ـ ـم ـ ـب ـ ــادرات
االجتماعية إل ــى مستوى جديد
مـ ــن االب ـ ـت ـ ـكـ ــار ،ب ــاالعـ ـتـ ـم ــاد عـلــى
التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات
الحديثة ،وبالتعاون مع الشباب
الكويتي المبدع.
ورك ـ ـ ــز "بـ ـيـ ـت ــك" فـ ــي م ـ ـبـ ــادرات
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة عـلــى
أن تـكــون مبتكرة وتـتـمــاشــى مع
االش ـتــراطــات الـصـحـيــة ،ومتاحة
للجميع وتستوعب أكبر قدر ممكن
من مشاركات الجمهور ،باستخدام
أدوات وأســال ـيــب تـقـنـيــة حديثة
وخاصيات إلكترونية متطورة.
وان ـ ـ ـع ـ ـ ـكـ ـ ــاسـ ـ ــا لـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــاح ه ـ ــذه
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ف ــي الـمـســؤولـيــة
االج ـت ـمــاع ـيــة ،ق ــال مـســاعــد مــديــر
العالقات العامة فــي "بيتك" فهد
السعد إن مـبــادرة تحدي المشي
االفتراضي ،التي نظمها "بيتك"،
بــال ـت ـعــاون م ــع تـطـبـيــق ،V-Thru
حققت أكثر مــن  60ألــف مشاركة
من مختلف شرائح المجتمع في
أقل من شهر.
وأض ـ ــاف ال ـس ـعــد أن الـفـعــالـيــة
االفتراضية شهدت تفاعال كبيرا
مــن الجمهور الــذيــن شــاركــوا في
تحدي المشي ،حيث لقيت إقباال
ك ـب ـي ــرا ف ــي أك ـث ــر م ــن  50منطقة
بالكويت ،ضمن برنامج "صحة
أفـ ـ ـض ـ ــل ...ل ـح ـي ــاة أف ـ ـضـ ــل" ،الف ـتــا
إل ــى أن "ت ـح ــدي ال ـم ـشــي" تضمن
جوائز يومية للمشاركين ،حيث
أتـ ــاح ال ـح ـصــول عـلــى رص ـيــد في
تطبيق  V-Thruيمكن استخدامه

فهد السعد

محمد العوضي

فــي الطلبات الشرائية أو التبرع
به ألعمال خيرية داخــل الكويت،
بــواقــع ديـنــار واح ــد عــن كــل كيلو
متر مشي.
وتـ ــابـ ــع" :إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ت ـحــدي
المشي اليومي ،نظم بيتك تحديات
جانبية من خالل تشجيع العمالء
عـلــى تفعيل محفظتهم الرقمية
على ساعات اللياقة ،وعند االنتهاء
مــن الـتـحــدي الـيــومــي يـتــم إثـبــات
التفعيل للحصول عـلــى مكافأة
إضافية بقيمة ديـنــاريــن ،إضافة
إلى ذلك قدم بيتك قهوة مجانية
للمشاركين ،بالتعاون مع أصحاب
المشاريع الشبابية الكويتية".
وأشــار إلى أن تطبيق V-Thru
ي ـت ـن ــاس ــب مـ ــع أس ــالـ ـي ــب ال ـح ـيــاة
ال ـح ــدي ـث ــة ،وي ـت ـم ـيــز ب ـخــاص ـيــات
م ـخ ـت ـل ـفــة ،م ـثــل  V-Fitوحــاس ـبــة
الـقـيــم الـغــذائـيــة لتشجيع النمط
ال ـص ـح ــي ،إض ــاف ــة إلـ ــى خــاصـيــة

 walk-thruالسـ ـت ــام الـطـلـبــات
ع ــن طــريــق ال ـم ـشــي ،وغ ـيــرهــا من
الـتـطــويــرات الـمـسـتـمــرة لتسهيل
حياة العمالء ،مضيفا أن "بيتك"
توج  10متسابقين األعلى ترتيبا
على منصة  V-FITللمشي بجوائز
عـ ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن س ـ ــاع ـ ــات ذك ـ ـيـ ــة مــن
 Garminو Fitbitو Samsungتوفر
أحــدث أساليب الدفع االلكتروني
بأعلى معايير األمان المتطورة.
م ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ذك ـ ـ ـ ــر م ـ ـسـ ــؤول
العالقات العامة في "بيتك" محمد
العوضي أن "بيتك" يحرص على
ال ـت ـع ــاون م ــع ال ـش ـب ــاب الـكــويـتــي
المبتكر لتنفيذ فعاليات افتراضية
تـضـيــف قـيـمــة للمجتمع وتــدعــم
رواد األع ـمــال ،وهــو مــا يتماشى
مع توجه "بيتك" في دعم الشباب
الــوطـنــي مــن جـهــة ،وتـعــزيــز بيئة
االبتكار وريــادة األعمال من جهة
أخرى.

«األهلي» يعلن فائزي «التحويل تغيير»
أعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـنـ ــك
األهـ ـل ــي ال ـكــوي ـتــي،
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،أس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاء
ال ـفــائــزيــن األرب ـعــة
بــال ـس ـحــب ال ـثــالــث
لحملة "ا لـتـحــو يــل
تـغـيـيــر" ألصـحــاب
ح ـس ــاب ــات ال ــرائ ــد
والـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــج
وحسابات الراتب
من عمالء النخبة.
وقـ ـ ـ ــد تـ ـ ــم إجـ ـ ـ ــراء
ا لـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــب األول
بتاريخ  15الجاري ،تحت إشراف وزارة التجارة
والصناعة.
وال ـ ـفـ ــائـ ــزون هـ ــم :ع ـم ــر ع ـب ــدال ـع ــزي ــز شــاكــر
الشطي ،ومايكل أنجلو اسبيريتو ترينداد،
وأبوبكر سعد عيسى العربيد ،وعمرو شوقي
عبدالمقصود علي.
ي ــذك ــر أن ال ـس ـحــب الـ ـق ــادم س ـي ـقــام بـتــاريــخ
 15يونيو المقبل ،وفـضــا عــن ذل ــك ،سيكون
هناك  4فائزين كل شهر لديهم فرصة للفوز
باسترداد قيمة رواتبهم ( 2من الكويتيين و2
من الوافدين) .وللتأهل لدخول السحب ،يحتاج
العمالء إلى إيداع راتب واحد في حسابهم قبل
شهر من تاريخ السحب.

راع بالتيني للمعرض
«الوطني» ٍ
الوظيفي االفتراضي بـ«األسترالية»

وبين أن "بيتك" يحرص على
تنظيم فعاليات تهدف إلى تشجيع
األنـشـطــة الشبابية والــريــاضـيــة،
ضمن إطار المسؤولية االجتماعية
ل ـل ـب ـنــك ،الف ـت ــا إلـ ــى أن م ـث ــل ه ــذه
الفعاليات تعكس تميز "بيتك" في
االبـتـكــار االجتماعي عبر إدخــال
ال ـت ـق ـن ـيــات ال ــرق ـم ـي ــة ،واألن ـش ـط ــة
االفـتــراضـيــة للمشاركة فــي خلق
اسـتــراتـيـجـيــات وح ـل ــول تضيف
قيمة للمجتمع وتعزز التفاعل بين
"بيتك" والجمهور.
ويتميز "بيتك" بسجل حافل في
الشراكة والدعم لمبادرات الشباب
الكويتي ،وتشجيعهم في الحلول
والتطبيقات الرقمية ،مثل الشراكة
مع تطبيق  ،Cofe Appومنصات
رق ـ ـم ـ ـيـ ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة م ـ ـثـ ــل بـ ــوابـ ــة
"انتربرينور" اإللكترونية الخاصة
ب ــال ـك ــوي ــت ،وك ــذل ــك ال ـش ــراك ــة مع
« ،»Brilliant Labالمسرعة الخاصة
بالمشاريع التكنولوجية الناشئة،
كما دعــم "بيتك" برنامج Coded
لتطوير االب ـت ـكــار التكنولوجي،
ورع ـ ـ ــى ت ـط ـب ـيــق  ،Li3ibوك ــذل ــك
نـظــم فعالية م ــاراث ــون الــدراجــات
الهوائية االفتراضي بالتعاون مع
تطبيق  ،Suffixوغيرها الكثير من
مبادرات الحلول الرقمية للمواهب
الوطنية.
ويعكس دعم "بيتك" للمبادرين
ورواد األع ـ ـمـ ــال وال ـم ـش ــروع ــات
الصغيرة والمتوسطة دوره الرائد
ف ــي تـشـجـيــع ال ـش ـب ــاب الـكــويـتــي
وت ـعــزيــز م ـف ـهــوم ري ـ ــادة األع ـم ــال
والمبادرات الشبابية.

ش ــارك بـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
ً
ً
راعـ ـي ــا بــات ـي ـن ـيــا ف ــي ال ـم ـعــرض
الــوظ ـي ـفــي ،الـ ــذي تـقـيـمــه الـكـلـيــة
األس ـتــرال ـيــة فــي ال ـكــويــت ""ACK
ً
افـتــراضـيــا يــومــي  26و 27مايو
الـجــاري ،بهدف تشجيع الطلبة
ل ـ ــانـ ـ ـخ ـ ــراط ف ـ ــي سـ ـ ـ ــوق ال ـع ـم ــل
ً
والتواصل مباشرة مع أصحاب
العمل ،وضمن دعمه المتواصل
للطالب حديثي التخرج في أولى
الخطوات في حياتهم المهنية.
وب ـ ـس ـ ـب ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــروف ال ـ ـتـ ــي
فــرض ـت ـهــا جــائ ـحــة كـ ــورونـ ــا ،تم
تنظيم المعرض هــذا العام عبر
مـنـصــة رقـمـيــة أت ــاح ــت بسهولة
ويسر التواصل وإجراء مقابالت
م ــع ال ـخــري ـج ـيــن ب ـه ــدف تعظيم
الـ ـ ـف ـ ــوائ ـ ــد وإثـ ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـخ ــري ـج ـي ــن
والـ ـط ــاب بــالـكـثـيــر م ــن ال ـفــرص
الوظيفية.
وق ــال ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـمــوارد
ال ـب ـشــريــة لـمـجـمــوعــة "الــوط ـنــي"
عـ ـم ــاد ال ـع ـب ــان ــي ،ف ــي ت ـصــريــح
صحافي أمس ،إن مشاركة البنك
ف ــي ه ــذه ال ـف ـعــال ـيــة ال ـت ــي عـقــدت
ً
ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام افـ ـت ــراضـ ـي ــا بـسـبــب
جــائـحــة ك ــورون ــا ،تـشـكــل فــرصــة
مـهـمــة للطلبة حــديـثــي الـتـخــرج
للتعرف واالط ــاع على الفرص
ال ــوظـ ـيـ ـفـ ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـن ــاس ـب ـه ــم،
وترضي تطلعاتهم وطموحاتهم،
كما تمثل منصة مهمة للوطني
للتعرف عن كثب على الكفاء ات
والمواهب الوطنية التي يسعى
لضمها إلى منظومته االحترافية.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،أن
"الـ ــوط ـ ـنـ ــي" داع ـ ـ ــم رئ ـي ـس ــي لـكــل
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات وال ـف ـع ــال ـي ــات ال ـتــي

عماد العبالني

تحفز طاقات العمالة الوطنية من
الشباب الكويتيين الطموحين،
ض ـمــن سـعـيــه ن ـحــو ن ـشــر ثـقــافــة
العمل فــي الـقـطــاع الـخــاص بين
ال ـش ـب ــاب ال ـكــوي ـتــي واس ـت ـق ـطــاب
ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءات م ـن ـه ــم إلـ ـ ــى ال ـق ـط ــاع
المصرفي.
وأوضح ،أن موظفي مجموعة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد الـ ـبـ ـش ــري ــة فـ ــي ال ـب ـنــك
أج ــروا الـمـقــابــات عـبــر المنصة
الرقمية وتولوا الرد على جميع
االسـ ـتـ ـفـ ـس ــارات ال ـم ـط ــروح ــة مــن
الـ ـط ــاب ال ــذي ــن ق ــام ــوا بـعـمـلـيــة
تعبئة نموذج التوظيف الخاص
بالوظائف الـشــاغــرة والمتاحة،
ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ح ـ ــرص الـ ـبـ ـن ــك ع ـلــى
تشجيع هــؤالء الخريجين على
االل ـت ـحــاق بــالـقـطــاع الـمـصــرفــي،
ً
ً
ً
الذي يؤدي دورا كبيرا ومحوريا
في تنمية االقتصاد الكويتي.
وبين أن "الوطني" يفخر بأنه
أكبر مؤسسات القطاع الخاص
ً
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،ت ــوظـ ـيـ ـف ــا ل ـل ـع ـمــالــة

ا لــو طـنـيــة بنسبة تبلغ  73.8في
ً
المئة ،مشيرا إلى أن البنك ورغم
ج ــائـ ـح ــة ك ـ ــورون ـ ــا ح ــاف ــظ عـلــى
دوره ال ـت ــاري ـخ ــي وم ـســؤول ـي ـتــه
المجتمعية بتوظيف واستقطاب
الكفاءات الوطنية ،إذ تم توظيف
أكثر من  357من الكفاءات الشابة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة خ ـ ــال ع ــام ــي 2020
و.2021
ولفت العبالني ،إلى أن اختيار
الكوادر البشرية للتعيينات داخل
إدارات البنك المختلفة يستند
إلــى مؤهالت تلك الـكــوادر ،وبما
يـتــواءم مــع قــدراتـهــم مــن أجــل أن
يتضاعف الـمــردود واالستفادة
من طاقات تلك المواهب الشابة.
ويـ ـلـ ـت ــزم "ال ــوطـ ـن ــي" بـتــوفـيــر
برامج تدريب للخريجين والطلبة
م ــن ال ـ ـكـ ــوادر الــوط ـن ـيــة ال ـشــابــة،
لمدهم بالخبرات والمعلومات
الـمـهـنـيــة وال ـت ــدري ـب ــات العملية
وإعدادهم بشكل محترف للدخول
في معترك سوق العمل ،إذ يعتبر
"الوطني" من أكبر جهات القطاع
ً
الـخــاص فــي الكويت دعـمــا لفئة
الشباب.
وت ـل ـت ـق ــي ج ـ ـهـ ــود الـ ـبـ ـن ــك فــي
اس ـت ـق ـطــاب الـ ـكـ ـف ــاءات الــوطـنـيــة
بخططه التطويرية والتدريبية
الـســاعـيــة لــاسـتـثـمــار بــال ـكــوادر
الــوطـنـيــة وإع ــداد جـيــل مصرفي
واع ـ ــد .ك ـمــا ي ـح ــرص "ال ــوط ـن ــي"
على تقديم سلسلة من الــدورات
التدريبية والبرامج األكاديمية
ال ـم ـح ـتــرفــة ب ــاع ـت ـب ــاره م ــن رواد
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ا ّلـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة فــي
الكويت التي تبنت تنظيم برامج
تدريبية للشباب.

«بوبيان» يفتتح فرعه الجديد في مدينة صباح األحمد
الدوب :المنطقة تضم شريحة كبيرة من العمالء المستهدفين

وإض ــاف ــة إل ــى ذل ــك ،فــإنــه عـنــد فـتــح حساب
الراتب لــدى البنك األهلي الكويتي ،يستطيع
العمالء اختيار إحدى المكافآت التالية:
• هـ ــد يـ ــة نـ ـق ــد ي ــة تـ ـص ــل إ ل ـ ـ ــى  1000د.ك
للكويتيين.
• قــرض من دون فوائد يصل إلــى  10آالف
د.ك للكويتيين.
• ق ــرض مــن دون فــوائــد يـصــل إل ــى  5آالف
د.ك للوافدين.
عـلـمــا ب ــأن ال ـعــرض مـفـتــوح لـعـمــاء الــراتــب
الجدد عند إيداعهم راتبا واحدا في حسابهم
قبل شهر من تاريخ السحب.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

أعلن بنك بوبيان افتتاح فرعه
ال ـج ــدي ــد ل ـخ ــدم ــة س ـك ــان مــديـنــة
صباح األحمد ،كأول بنك يتواجد
لخدمة العمالء وغيرهم ،ومواكبة
منه للتطورات العمرانية السريعة
وال ـن ـمــو ال ـس ـكــانــي الـ ــذي يـتــوقــع
أن تشهده المدينة الناشئة في
السنوات القليلة المقبلة.
وق ـ ــال م ـســاعــد ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
للخدمات المصرفية الشخصية
في "بوبيان" بشار الدوب" :يسعى
ً
ً
البنك دوم ــا إلــى أن يكون قريبا
من عمالئه ،السيما في المناطق
ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي ت ـق ــوم الـحـكــومــة
بــإنـشــائـهــا ،السـتـيـعــاب الـتــوســع
ال ـع ـمــرانــي وال ـس ـكــانــي لـلـكــويــت،
حيث كانت منطقة صباح األحمد
من المناطق التي وضعها البنك
ف ــي خ ـط ـطــه م ـن ــذ ف ـت ــرة طــوي ـلــة،
ً
وس ـعــى ج ــاه ــدا ألن ي ـكــون األول
ف ــي ت ـقــديــم خــدمــاتــه الـمـصــرفـيــة
لسكانها".

وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـ ـفـ ــرع ال ـج ــدي ــد
قـ ــادر ع ـلــى خــدمــة جـمـيــع عـمــاء
الـ ـبـ ـن ــك ،وغـ ـي ــره ــم مـ ــن ال ـع ـم ــاء
الجدد ،من خالل استخدام جميع
اإلمكانيات التي تم وضعها في
خدمتهم ،خصوصا أن المنطقة
تضم شريحة كبيرة من العمالء
ُ
المستهدفين ،وتعد من المناطق
حــديـثــة الـنـمــو الـتــي تـحـتــاج إلــى
خ ــدم ــات م ـم ـيــزة م ــن أجـ ــل راح ــة
وتسهيل حياة قاطنيها الجدد".
ُ
وت ـع ــد مــديـنــة ص ـبــاح األحـمــد
مــن الـمــدن الـجــديــدة الـتــي تهدف
مــن خاللها الحكومة الستغالل
أراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي ومـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
وخاصة تلك التي تعتبر نائية،
ح ـيــث ق ــام ــت ال ـمــؤس ـســة الـعــامــة
ل ـ ـلـ ــرعـ ــايـ ــة الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة ب ــإنـ ـج ــاز
مشروع تخطيط وإعداد المدينة
السكنية المتكاملة في الجنوب،
وال ـتــي تـضــم جـمـيــع احـتـيــاجــات
المواطنين المختلفة ،من رعاية

«المتحد» ّ
يعيد مع أطفال
الحضانة العائلية

عيسي كرم من فريق المسؤولية المجتمعية بالبنك مع
أحد األطفال داخل متجر اللعب
بمناسبة عيد الفطر المبارك ،حرص البنك األهلي المتحد
على إدخال الفرحة والسعادة على ذوي االحتياجات الخاصة
وأبناء الحضانة العائلية ،وتقديم الدعم النفسي والمعنوي
لهم ،عبر توزيع قسائم شرائية عليهم ،واصطحابهم في رحلة
إلى أحد المتاجر الختيار ألعابهم المفضلة.
وقالت رئيسة فريق المسؤولية المجتمعية المديرة العامة
لحماية العمالء في البنك سحر دشتي ،في تصريح صحافي،
إن هذه الفعالية تأتي ضمن رؤية البنك األهلي المتحد وتوجه
إدارته نحو تعزيز ودعم المسؤولية المجتمعية تجاه ذوي
االحـتـيــاجــات الخاصة واألي ـتــام ،وعليه فقد خصص البنك
دعما ماليا من أجل توفير قسائم شرائية لذوي االحتياجات
الخاصة وأبناء الحضانة العائلية لكي يختاروا بأنفسهم
ألعابهم المفضلة ،مشيرة إلى أن البنك يحرص على انتهاز
المناسبات الدينية والوطنية إلدخال السرور والبهجة وبث
الروح اإليجابية فيها.
وأض ــاف ــت دش ـتــي أن ــه لـمــا ك ــان عـيــد الـفـطــر ه ــو ي ــوم فــرح
وسعادة وتواصل وصلة رحم وتوسعة على األوالد وتزاور
بين أبناء المجتمع ،فقد قام فريق من البنك األهلي المتحد
بــاص ـط ـحــاب ع ــدد م ــن ذوي االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة وأب ـنــاء
الحضانة العائلية إلــى أحــد المتاجر لـشــراء األل ـعــاب التي
يختارونها ومشاركتهم فرحة العيد ،وإشعارهم بأن هناك من
يهتم بشؤونهم ،ويحرص على تقديم الهدايا إليهم ،مؤكدة
حرص البنك على تنمية قيم العطاء والتواصل وتقديم الهدايا
في المناسبات ،امتثاال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم
"تـهــادوا تـحــابــوا" ،ومــا يترتب على ذلــك مــن خلق أج ــواء من
التكافل بين أبناء الوطن.
يشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن محاور البرنامج
المجتمعي للبنك األهلي المتحد ،الذي يحرص على تقديم
مفهوم متميز للمبادرات المجتمعية واإلنسانية الهادفة.

صحية ومراكز تعليمية وثقافية،
وأخ ـ ـ ــرى ت ــرف ـي ـه ـي ــة ،إل ـ ــى جــانــب
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـم ــراك ــز ال ـخــدم ـيــة
المختلفة ،كالبنوك وغيرها.
ويضم مـشــروع إنـشــاء مدينة
ص ـبــاح األح ـمــد وحـ ــدات سكنية
م ـت ـعــددة ذات ط ــواب ــع مـعـمــاريــة
موزعة على  7375قسيمة و2201
بيت و 925شقة سكنية.
وقــال الــدوب إن الفرع الجديد
"ي ــواك ــب أح ــدث ال ـت ـط ــورات الـتــي
يـشـهــدهــا الـبـنــك ،لتحقيق أعلى
م ـس ـت ــوي ــات الـ ـخ ــدم ــة ل ـل ـع ـمــاء،
سـ ــواء م ــن ال ـشــركــات أو األفـ ــراد،
ف ــي ظ ــل ح ـ ــرص ال ـب ـن ــك ع ـل ــى أن
يتمتع عمالؤنا بتجربة مميزة
خــال زيــارتـهــم ألي مــن فروعنا،
والحصول على مستويات عالية
ومميزة من الخدمة".
وأشـ ــار إل ــى أن ــه تـمــت مــراعــاة
تـصـمـيــم الـمـقــر ال ـجــديــد لتقديم
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة ل ـل ـع ـم ــاء

بـ ـسـ ـه ــول ــة ُ
ويـ ـ ـ ـس ـ ـ ــر ،م ـ ــع ت ــوف ـي ــر
مساحات كافية لحركة وانتظار
الـ ـعـ ـم ــاء ،ح ـي ــث تـ ــم تـخـصـيــص
منطقة لخدمة الــرجــال ،وأخــرى
لخدمة السيدات ،ليبقى "بوبيان"
ً
ً
متميزا وقــادرا على تطوير هذه
الفروع ،مواكبة للتطور المستمر
ً
فــي الصناعة المصرفية محليا
ً
وعالميا.
وأضـ ـ ـ ــاف" :ي ـج ـم ــع الـتـصـمـيــم
لـ ـلـ ـف ــرع ال ـ ـجـ ــديـ ــد بـ ـي ــن الـ ـط ــاب ــع
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوج ــي وال ـ ـت ـ ـق ـ ـنـ ــي ،مــع
المحافظة على الطابع الحديث
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـم ـ ـيـ ــز (ب ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان) ب ـ ــه،
لـلـتــأكـيــد عـلــى هــويـتــه والـتـعــرف
عليه بشكل ف ــوري أيـنـمــا وجــد،
مـ ــن خـ ـ ــال ت ـص ـم ـي ـمــه ب ــواس ـط ــة
أش ـه ــر الـمـصـمـمـيــن الـعــالـمـيـيــن
الـمـخـتـصـيــن بـتـصـمـيــم ال ـف ــروع
ب ـش ـك ــل عـ ـص ــري ح ــدي ــث ي ــراع ــي
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات الـ ـ ـت ـ ــي ح ـ ــدث ـ ــت فــي
الصناعة المصرفية".

بشار الدوب

وإلـ ــى جــانــب ذلـ ــك ،ف ــإن الـفــرع
ُيعد من الفروع الصديقة للبيئة،
ل ـت ـج ـه ـيــزه ب ــاآليـ ـب ــاد وش ــاش ــات
الـ ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـم ـن ـت ـجــات
البنك ،والتي تغني عن استخدام
البروشورات واألوراق المطبوعة.

«برقان» يتبرع بآالت موسيقية لـ «الكويتية
لرعاية األطفال» و«بيت عبدالله»

حصة النجادة ولينا البسام مع بانافشيه عزيزي
في إطار سعيه المستمر لدعم الجمعية الكويتية
لــرعــايــة األط ـفــال فــي المستشفى ( )KACCHوبيت
عبدالله لرعاية األطفال ( ،)BACCHتبرع بنك برقان
بـ ــآالت مــوسـيـقـيــة مـتـنــوعــة لــأط ـفــال ،وت ــأت ــي هــذه
المبادرة السنوية لتعزز خطة عمل البنك المتعلقة
بالمسؤولية االجتماعية للشركات ،والتي تهدف
إلى التخفيف من معاناة األطفال مرضى السرطان
وعائالتهم وتوفير الرعاية الصحية المثالية لهم.
وفــي كــل سـنــة ،يـحــرص بـنــك بــرقــان عـلــى توفير
تـجــارب ممتعة لــأطـفــال ،مــن خــال منحهم هدايا
ج ــدي ــدة وم ـب ـت ـك ــرة ،وهـ ـ ــذا الـ ـع ــام س ـت ـك ــون اآلالت
الموسيقية وسيلة تمكن المرضى وعائالتهم من
صنع الذكريات الدائمة معا ،وإضفاء البهجة على
حياتهم ومــواســاتـهــم أثـنــاء فـتــرة تلقيهم للعالج،
وسيتم استخدام كل آلة من هذه اآلالت في الجلسات
العالجية لتلبية احتياجات األطفال ،وبناء ثقتهم
بأنفسهم ،واستكشاف طــرق جديدة للتواصل مع
بعضهم.
وصرحت مديرة العالقات العامة حصة النجادة:
"تربطنا عالقة وطيدة بالجمعية الكويتية لرعاية
األطفال في المستشفى وبيت عبدالله استمرت 20
سـنــة ،وي ـحــرص بـنــك بــرقــان سـنــويــا عـلــى مشاركة
األطـ ـف ــال ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـنــاس ـب ــات ك ـج ــزء مــن
مسؤوليته االجتماعية ،وإلضفاء البهجة والفرحة
على قلوبهم .هــذه السنة تبرع البنك بالعديد من
اآلالت الـمــوسـيـقـيــة ،ب ـهــدف م ـســاعــدة األط ـف ــال في
الجلسات العالجية للتعبير عن مشاعرهم ،حيث
تعتبر الموسيقى وسيلة فعالة فــي عــاج العديد
من األم ــراض وتخفيف األلــم ،وساهمت مساعدات
بنك بــرقــان أيـضــا فــي دعــم وتطوير خــدمــات حياة

الطفل وخدمات الدعم النفسي واالجتماعي المقدمة
لألطفال في المستشفيات التي تتواجد بها كاتش،
كما ساهمت في دعم مستشفى بيت عبدالله لرعاية
األط ـف ــال ،حـيــث ت ـقــدم خــدمــات الـعـنــايــة التلطيفية
وخدمات الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال الذي
يعانون من أمراض تهدد أو تحد من حياتهم".
مــن جـهـتــه ،ق ــال رئ ـيــس مـجـلــس إدارة الجمعية
الكويتية لرعاية األطـفــال فــي المستشفى (كاتش)
وب ـيــت عـبــدالـلــه لــرعــايــة األط ـف ــال (ب ــات ــش) د .هــال
الساير" :أثبتت الدراسات العالمية اآلثار اإليجابية
الجمة للعالج بالموسيقى على األطـفــال وأسرهم
ال ــذي ــن ي ـخ ـض ـعــون ل ـع ــاج ــات ط ـب ـيــة م ـن ـه ـكــة ،فـقــد
أوضحت أن من شــأن الموسيقى مساعدتهم على
التعبير عن أنفسهم ،وتكوين شخصيتهم ،فضال عن
تسليحهم بأساليب جديدة للتواصل مع بعضهم،
وتكوين ذكريات خالدة لجميع أفراد األسرة ،ونفخر
الـيــوم فــي الجمعية الكويتية لــرعــايــة األط ـفــال في
المستشفى وبيت عبدالله لرعاية األطفال بانضمام
مـعــالـجــة بــالـمــوسـيـقــى لـمــؤسـســاتـنــا تـحــرص على
التفاعل مع األطفال لخلق تجربة ممتعة وتمكينهم
من استكشاف وعزف قطعهم الموسيقية المفضلة".
وأضاف الساير" :في هذا اإلطار ،نتوجه بأسمى
معاني الشكر والتقدير لبنك بــر قــان ،على إيمانه
بالنتائج المفيدة للعالج بالموسيقى ،وتبرعه بكل
اآلالت الموسيقية التي كنا نأمل الحصول عليها،
شـكــرا جــز يــا لكم على دعمكم المستمر لمهمتنا
ورسالتنا في تحسين نوعية حياة جميع أطفالنا
في المستشفيات وفي بيت عبدالله".

جولي صانعة أسلحة ومادن األقوى في «»Eternals
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ميل جيبسون

كشفت شركة مارفل عن المقطع الدعائي األول لفيلمها الضخم Eternals
أو "األبديون" ،المقرر عرضه في  4نوفمبر المقبل بدور العرض العالمي ،بعد
استقرار سوق السينما عالميا ،وتخفيف بعض القيود التي فرضتها عدد
من الدول ،بسبب تفشي جائحة كورونا في العالم.
ونـشــرت الصفحة الرسمية لعالم مــارفــل ،المالمح األولــى للفيلم المقبل
 ،Eternalsالــذي سيسرد قصة حياة بعض األبطال الخارقين الجدد الذين
مكثوا على األرض آلالف السنين ،لتكشف عن اإلمكانيات والمهارات التي
يتمتعون بها.
ً
ووفقا لتقارير فنية ،فإن الممثل الشهير ريتشارد مادن ،الذي ّ
يجسد دور
البطل الـخــارق إيكاريس ،يلعب القائد القوي لفريق  Eternalsالــذي يمكنه
الطيران وإطالق أشعة من الطاقة الكونية من عينيه ولديه قوة خارقة متقاربة
مع سوبر مان ،وتلعب النجمة العالمية أنجلينا جولي دور ثينا ،المحاربة
التي يمكنها صنع أي سالح.
الفيلم الجديد ( ،)Eternalsبطولة أشهر نجوم هوليوود ،منهم :ريتشارد
مادن ،أنجلينا جولي ،باري كيوجان ،جيما تشان ،كميل نانجياني ،سلمى

ملصق فيلم «»Eternals
حايك ،مادونغ سوك ،وكيت هارينتغتون ،وستقوم بإخراجه كلوي تشاو ،التي
أصبحت أول امرأة آسيوية وثاني امرأة على اإلطالق تفوز بجائزة أوسكار
أفضل مخرج عن فيلمها "نومادالند".

ميل جيبسون يظهر ألول
مرة بكواليس «»Stu

الموسم األخير من La Casa
 De Papelفي سبتمبر

«»Godzilla vs.Kong
يحقق  432مليون دوالر

ظهر النجم العالمي ميل جيبسون للمرة
األولى في كواليس تصوير فيلمه الجديد ،Stu
الذي يجمعه مع الممثل مارك والبيرج ،ويجسد
جيبسون في العمل دور والد مارك ،بينما يلعب
األخير شخصية الكاهن ستيوارت لونج ،الذي
ترك المالكمة وصار كاهنا.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ظ ـهــر الـمـمـثــل الـشـهـيــر م ــارك
والـبـيــرج ب ــوزن زائ ــد فــي الـصــور الـتــي جمعته
بميل جيبسون فــي الكواليس ،وهــو جــزء من
اسـتـعــداداتــه للشخصية الـتــي تتطلب مظهرا
مميزا بالنسبة لقصة الشعر والــوزن لتناسب
طبيعة الكاهن.
وكـشـفــت ت ـقــاريــر فـنـيــة أن وال ـب ـي ــرج وضــع
خطة لزيادة وزنه  30كيلوغراما في األسابيع
الماضية ،كي يكون مالئما للشخصية ،وألن تلك
الكيلوات لم تكن كافية ليظهر بصورة مالئمة،
فقد ارتدى بدلة سمينة وأطرافا صناعية ،إضافة
إلى ذقن قام بتركيبها لمالءمة تحوله من العب
مالكمة إلى كاهن.

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل الــدرامــا
اإلسباني الشهير  La Casa De Papelعن الموعد
النهائي لعرض الموسم الخامس واألخير من
السلسلة ،والمقرر عرضها على جزأين األول
في  3سبتمبر المقبل ،والثاني في  3ديسمبر.
ون ـ ـشـ ــرت ال ـص ـف ـحــة ال ــرس ـم ـي ــة لـلـمـسـلـســل
اإلسباني مقطعا دعائيا عبر "تويتر" ،ليعلن عن
توقيت العرض الرسمي ،وكتبت" :ما بدأ كسرقة،
انتهى كعائلة ،الجزء الخامس من البروفيسور
يعرض على دفعتين ،المجلد األول في  3سبتمبر
والثاني في  3ديسمبر" .وفي تصريحات سابقة
ألليكس بينا ،مبتكر ومنتج المسلسل ،قال" :لقد
قضينا عاما كامال نفكر في كيفية إنهاء عملية
السطو ،ووضع البروفيسور للمحاكمة ،وكيفية
وض ــع األحـ ــداث غير القابلة للتغيير لبعض
الشخصيات في المسلسل ،وتوصلنا إلى أهمية
وجود جزء خامس لمسلسل البروفيسور ،حيث
تصل الحرب إلى قمة التشويق واإلثارة من خالل
الموسم الخامس".

استطاع فيلم " "Godzilla vs. Kongتحقيق
إجـمــالــي إيـ ــرادات عالمية وصـلــت إل ــى 432
مليون دوالر ،رغم فيروس كورونا وما فرضه
من قيود على دور العرض حول العالم.
وت ـم ـت ــاز ال ــدف ـع ــة ال ــراب ـع ــة ف ــي الـسـلـسـلــة
بكونها أول فيلم يتم افتتاحه بعد السماح
أخيرا بإعادة فتح دور السينما في نيويورك
ول ـ ـ ـ ــوس أن ـ ـج ـ ـلـ ــس ،وإن ك ـ ـ ــان ذل ـ ـ ــك بـسـعــة
منخفضة.
وكانت الشركة المنتجة لفيلم Godzilla
 vs. Kongطــرحــت ملصقين للعمل ،الــذي
بدأ عرضه بالسينمات حول العالم من 31
مارس الماضي ،بعد تأجيل طرح العمل من
 26من نفس الشهر ،دون إعالن أسباب ذلك.
واحتوت الصور الترويجية على جملة "One
 ،"Will Fallوالتي تدل على فوز واحد فقط من
الشخصيات األسطورية في العمل .والفيلم
بطولة ألكسندر سكارسغارد ،وريبيكا هول،
وميلي بوبي براون ،وغيرهم.

ملصق مسلسل La Casa De Papel

ريبيكا هول

فلك

ليلي جيمس تطلق أغنية جديدة
بعنوان «»Send Her

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :عليك البدء بمشروعات جديدة ألن
برجك يقف اليوم إلى جانبك.
ً
عاطفيا :لمواجهة اتهامات الشريك عليك
ً
ً
أن تكون هادئا ومقنعا.
ً
اجتماعيا :تسير بعض األمــور العائلية
على شكل ال ترغب به فتميل إلى االنفعال.
رقم الحظ.17 :

بالتعاون مع نجمة الهيب هوب DJ Yoda

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :طريقتك في العمل عاطفية أكثر
منها جدية فابحث عن أسلوب آخر.
ً
عاطفيا :ربما هناك شخص يحاول أن
يثنيك عن عالقتك العاطفية.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يـكــون ألحــد األصــدقــاء دور
ّ
فعال في انتشالك من وضعك المعنويّ
السيىء.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ّ
ً
مهنيا :استغل مهارتك المهنية للسيطرة
على األوضاع في مجال عملك.
ً
عاطفيا :تحقيق أحالمكما يبدأ من اآلن
ً
بتنظيم جميع األمور معا.
ً
ً
ّ
تصرفك القاسي أحيانا مع
اجتماعيا:
أفراد العائلة ال ينفع على المدى الطويل.
رقم الحظ27 :

جيمس في «»The Pursuit Of Love
تستعد الممثلة العالمية ليلي
جيمس ،لطرح أغنية بصوتها في
نهاية الصيف في خطوة جديدة
بمشوارها الفني ،بعد أن اشتهرت
بلعب دور سندريال قبل سنوات،
ً
ً
في فيلم حقق نجاحا كبيرا على
مستوى اإليرادات وآراء النقاد.
وق ــال ــت ت ـقــاريــر ف ـن ـيــة ،إن لـيـلــي
جـ ـيـ ـم ــس ال ـ ـتـ ــي تـ ـبـ ـل ــغ م ـ ــن ال ـع ـم ــر
ً
 32ع ــا م ــا س ـت ـخ ـطــو خـ ـط ــوة أ ك ـبــر
ف ــي عــالــم ال ـغ ـنــاء بــأغـنـيــة جــديــدة
سـجـلـتـهــا مــع نـجـمــة الـهـيــب هــوب
.DJ Yoda
وأ ضــا فــت تقارير بريطانية ،أن
األغ ـن ـيــة س ـت ـكــون ب ـع ـنــوان «Send
 »Herويجري التخطيط إلصدارها
ً
في شهر سبتمبر تقريبا .
وع ـل ــى م ـس ـتــوى ال ــدرام ــا ت ــؤدي
ً
جـيـمــس حــا ل ـيــا دور ا لـبـطــو لــة في
مـسـلـســل The Pursuit Of Love
أو «ا لـسـعــي وراء ا ل ـح ــب» ،مشيرة
فــي تـصــريــح صـحــافــي ســابــق إلــى
أ ن ـهــا تـشـعــر ب ــأن ا لـمـسـلـســل يعبر
عن حياتها ألنها ما زا لــت تبحث
عن شخص تتناغم دقة قلبها معه
وترتبط به من أجل تكوين أسرة.
و ق ــا ل ــت ج ـي ـم ــس ،إن تـجــر بـتـهــا
ا ل ـســا ب ـقــة عـلـمـتـهــا أال ت ـت ـســرع في
الحكم على األشياء ،وأن تثق أكثر
في نفسها ،منوهة بأن تلك الثقة
بـ ــدأت تـنـعـكــس ع ـلــى اخ ـت ـيــارات ـهــا
ألدوارها السينمائية.
وأو ضـ ـح ــت ج ـي ـمــس « 31سـنــة»
ً
أن ـه ــا ت ـع ـل ـمــت أيـ ـض ــا م ــن فـيـلـمـهــا
«ريبيكا» أال تعيش في ظالل أحد،
وال تقاتل أشباح الماضي ،معترفة
بــأن ـهــا ت ـتــأثــر ف ــي ب ـعــض األح ـيــان
ً
ب ــأدواره ــا ،وخـصــوصــا فــي درام ــا
ال ــرع ــب ،وت ـش ـعــر أن دقـ ــات قـلـبـهــا
ت ـت ـس ــارع ك ـمــا ح ــدث ق ــرب ان ـت ـهــاء
مشاهدها في الفيلم.

وأشارت إلى أن الحياة علمتها
أن الكون ال يحتوي على األبيض
ً
واألس ـ ــود ف ـقــط ،إن ـمــا أي ـض ــا على
أ طـ ـ ـي ـ ــاف ال نـ ـه ــا ئـ ـي ــة م ـ ــن األ ل ـ ـ ــوان
والـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــال ،ل ـ ــدرج ـ ــة أن ـ ـهـ ــا ت ـش ـعــر
ً
أحيانا بأنها محاصرة في دوامة
من الخيارات والقرارات وال تعرف
إل ـ ــى أي ـ ــن ت ـت ـج ــه ل ـت ـن ـق ــذ ن ـف ـس ـهــا،
ولكنها تحاول أال تستسلم لذلك
الشعور.
في سياق متصل ،ذكرت جيمس
أنها ال تعرف كيف ومتى اتجهت
للتمثيل ،لكنها تشعر بأنه خيار
طـبـيـعــي ل ـهــا ،ألن أم ـهــا وجــدتـهــا
كــان ـتــا مـمـثـلـتـيــن ،ك ـمــا أن أبــاهــا
عـ ــازف ،لــذلــك ات ـج ـهــت ف ــي وقــت
م ـب ـك ــر ل ـ ــدراس ـ ــة ال ـت ـم ـث ـي ــل فــي
مدرسة جيلدهول للموسيقى
وا لــدرا مــا فــي لندن وتخرجت
منها في .2010
من ناحية أخرى ،احتفلت
ال ـ ـن ـ ـج ـ ـمـ ــة ج ـ ـي ـ ـمـ ــس ب ـع ـي ــد
مـ ـ ـي ـ ــاده ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ــ 32الـ ـشـ ـه ــر
الـ ـم ــاض ــي ،وسـ ــط اح ـت ـفــاء
مــن جــا نــب محبيها ممن
ت ـع ـل ـق ــوا بـ ـه ــا فـ ــي أدوار
م ـ ـثـ ــل بـ ـط ــولـ ـتـ ـه ــا ل ـف ـي ـلــم
س ـ ـنـ ــدريـ ــا الـ ـ ـ ــذي ح ـقــق
ً
ً
نجاحا كبيرا حينما تم
عرضه فــي دور العرض
قبل سـنــوات ،ويعد هذا
الدور األفضل لها ،بعدما
ً
ً
حـقـقــت بــه نـجــاحــا كـبـيــرا وشـهــرة
عالمية ضخمة.
وتنتمي النجمة الشهيرة إلى
عائلة فنية ،فوالدها هــو الممثل
وال ـم ــوس ـي ـق ــي ج ـي ـمــي ت ــوم ـس ــون،
وجدتها الممثلة األميركية هيلين
هورتون.

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :ال تضع اللوم على الزمالء اذا كنت
أنت المخطئ في عملك.
ّ
ً
عاطفيا :اتخذ القرار السليم فيما يتعلق
ً
ّ
بالحبيب وال تؤجل األمر طويال.
ً
اجتماعيا :في الحياة ملذات كثيرة فابحث
ّ
عما يرضي ضميرك فيها.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مواقف صعبة فكن فطنا
مهنيا ً :تواجهك ّ
وهادئا لتستطيع حلها.
ً
عاطفيا :ستجد نفسك أمام موقف عاطفي
لم تكن تتوقعه فاحذر.
ً
اجتماعيا :ستجد صعوبة في التخلي عن
بعض تصرفاتك السلبية تجاه العائلة.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ّ
ً
مهنيا :استغل الوضع الراهن لالنتهاء من
جميع األعمال غير المنجزة.
ً
يعم ّ
عاطفياّ :
جو من االرتياب بتصرفاتك
يستوجب شرحه لشريك عمرك.
ً
اجتماعيا :يغمرك حب االستطالع فابحث
ً
عما يضيف إلى ثقافتك علما.
رقم الحظ.56 :
ليلي جيمس

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :أنــت ال تــؤمــن بالحظ لكنه غدا
ً ً
قريبا جدا منك فاغتنم الفرصة.
ً
عاطفيا :الغيرة القاتلة مقبرة كل حب فال
ً
تقع ضحيتها أبدا.
ً
اجتماعيا :تزعجك نفقات العائلة غير
ّ
المجدية فوجه مالحظاتك إليهم.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنياّ :تلمس بعض اإلشارات اإليجابية
وتستغلها في نطاق عملك.
ً
عاطفيا :مهما تكن عالقتك العاطفية قوية؛
فلن تصمد إن لم يواكبها االحترام.
ً
اجتماعيا :اهــدأ عندما يخالف اآلخــرون
رأيك واستمع لهم بكل احترام.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ال تـ ــدع اإلحـ ـب ــاط يـسـيـطــر على
ّ
تفكيرك ،فأنت ّلست ممن يتخاذلون.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـســلــط الـ ـض ــوء ع ـلــى عــاقـتــك
العاطفية وتكثر األقاويل بين األصحاب.
ً
اجتماعيا :مشاكلك المالية كثيرة وثمة من
يطالبك بتسديد بعض الديون.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تنتهي من أحد التزاماتك بنجاح
وتتلقى التهاني من أصحابه.
ً
عاطفيا :تشعر بوجوب اتخاذ موقف من
بعض تصرفات الحبيب التي ال تعجبك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :الـقـيــام بــالـتـمــاريــن الرياضية
اليومية له أفضل األثر على صحتك.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تفكيرك الواضح اليوم يساعدك على
مواجهة الكثير من التعقيدات.
ً
عاطفيا :مفاجآت عاطفية سارة في انتظارك
لكثرة المعجبين بك.
ً
اجتماعيا :إكرام الوالدين واألهل عامة هو
من صلب األخالق الحسنة.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
م ـه ـن ـي ــا :ي ـص ـط ـحــب ال ـ ـيـ ــوم م ـع ــه بـعــض
المشكالت التي يمكنك التغلب عليها.
ً
عاطفيا :دربك العاطفي يزداد عرقلة ألنك
ّ
تستقر على شخص.
ال
ً
اجتماعيا :اذهــب عند النزاع في مغامرة
ً
استكشافية لمنطقة لم تزرعها سابقا.
رقم الحظ.22 :

ثقافات ١٤

توابل ةديرجلا

•
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أشكناني يوثق ألول سجل مصور آلثار الكويت

المشروع حصيلة اتفاق علمي بين الجامعة و«الوطني للثقافة» بشراكة مع المتحف الوطني
 390قطعة من
العصور الحجرية
ومجموعات من
العصر البرونزي

كنوز ثرية أخرجها األستاذ الجامعي المتخصص في علم
اإلنثروبولوجيا واآلثار ،د .حسن أشكناني ،في كتاب أنيق يضم
تاريخ  7300سنة من القطع األثرية التي تحويها صاالت
العرض في متحف الكويت الوطني ...يوثق للعصور الحجرية
والبرونزية ،والهلنستية ،والساسانية ،والمسيحية ،واإلسالمية،
ً
وصوال إلى نشوء الكويت.
أول س ـجــل يــرصــد الـقـطــع
األثرية المحفوظة بالمتحف،
الـتــي تـكـشــف تـفــاصـيــل حياة
اإلن ـســان الـقــديـمــة عـلــى أرض
ال ـكــويــت م ـنــذ آالف الـسـنـيــن،
وتبين نـمــاذج مــن اإلبــداعــات
في مختلف األزمنة لإلنسان
فــي صناعته ألدوات يومية،
وح ـلــي وف ـخــاريــات وتـمــاثـيــل
تخلق "هويته الثقافية" ،على
حــد تـعـبـيــر ال ـكــاتــب د .حسن
جاسم أشكناني.
ا لـمـشــروع حصيلة ا تـفــاق
علمي تم بين جامعة الكويت
وا لـمـجـلــس ا لــو ط ـنــي للثقافة
ع ـ ـ ـ ــام  ،2017و ق ـ ـ ـ ــف وراء ه
د .أشـ ـكـ ـن ــان ــي ،وع ـ ـلـ ــى م ــدى
س ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن ونـ ـ ـ ـص ـ ـ ــف ال ـ ـس ـ ـنـ ــة
ب ـت ـك ــوي ــن ف ــري ــق م ـش ـت ــرك مــع
متحف الكويت الوطني.
هـ ــذا ال ـك ـت ــاب "نـ ـت ــاج عـمــل
ومـثــابــرة وإص ــرار عـلــى مــدى
سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات ل ـ ـتـ ــوث ـ ـيـ ــق ت ـ ــاري ـ ــخ
الكويت من خالل المعثورات
األثـ ــريـ ــة ب ـم ـخ ـت ـلــف ال ـم ــواق ــع
وال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــزر" ،كـ ـ ـم ـ ــا أوضـ ـ ـح ـ ــت
السيدة نوال أحمد الفيلكاوي
ك ـب ـيــرة اخ ـت ـصــاص ـيــي اآلثـ ــار
ب ـم ـت ـحــف ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي،
وبالتحديد في جزيرة فليكا،
ً
ً
التي تعتبر كنزا أ ثــر يــا نالت
اه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــات الـ ـبـ ـعـ ـث ــات م ـنــذ
فبراير .1958
قاعة اآل ثــار بالمتحف هي
المكان الرئيسي لالطالع على
مختلف ا لـشــوا هــد المكتشفة
مـ ـ ـ ــن آث ـ ـ ـ ـ ـ ــار فـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـك ـ ــا ،عـ ـمـ ـل ــت

الفيلكاوي بأكثر مــن إ صــدار
م ـ ــع د .أ شـ ـكـ ـن ــا ن ــي ل ـت ــو ث ـي ــق
نتاج حقبة مهمة فــي تاريخ
ً
الـمـتـحــف ح ـفــاظــا عـلـيـهــا من
االندثار.
"ك ـ ـنـ ــوز أث ـ ــري ـ ــة" هـ ــو األول
مــن نــو عــه ،لــم يسبق بتاريخ
مـتـحــف ال ـكــويــت الــوط ـنــي أن
ً
أصـ ـ ــدر ك ـت ــال ــوغ ــا ي ـض ــم بـيــن
صـفـحــاتــه ك ـنــوز ال ـم ـع ـثــورات
األثـ ـ ــريـ ـ ــة بـ ــاخ ـ ـتـ ــاف ال ـح ـق ــب
التاريخية والمواقع األثرية،
إذ اخ ـت ـي ــرت ال ـق ـط ــع بـعـنــايــة
فائقة لمحاولة عرض األكثر
أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـ ــن حـ ـ ـي ـ ــث الـ ـعـ ـم ــق
ال ـ ـ ـتـ ـ ــاري ـ ـ ـخـ ـ ــي لـ ــاس ـ ـت ـ ـي ـ ـطـ ــان
البشري على أرض الكويت.
وتـ ـضـ ـم ــن الـ ـكـ ـتـ ــاب أربـ ـع ــة
فصول توزعت عليها الحقب
والعصور التاريخية ،بحيث
ت ـ ــم عـ ـ ــرض الـ ـقـ ـط ــع ب ـك ــام ـي ــرا
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــدع ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــور جـ ــابـ ــر
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدال ،ال ـ ـ ــذي أب ـ ـ ــرز فـيـهــا
األل ـ ــوان بـشـكــل ج ـمــالــي الفــت
للنظر.
وح ـ ـ ـ ـ ــرص الـ ـ ـم ـ ــؤل ـ ــف ع ـل ــى
تـ ـق ــدي ــم شـ ـ ــرح م ـخ ـت ـص ــر مــع
ب ــداي ــة ك ــل ف ـصــل ع ــن الـعـصــر
الـ ـ ــذي ي ـت ـح ــدث عـ ـن ــه ،وأورد
مـعـلــومــات واف ـيــة إل ــى جــانــب
كل صورة ،إضافة إلى المهارة
بترتيب القطع ،والتي أشرف
عليها ا لـسـيــد عـيـســى يحيى
دشتي.
الـصــور عـبــارة عــن لوحات
ً
فنية جمالية ،تأخذك بعيدا ،
وأنـ ــت ت ـتــأمــل ف ـي ـهــا ،وت ـســرح

«فيلكا» ...منجم
آثار وفخارياتها
تبرز العصرين
المسيحي
واإلسالمي
غالف اإلصدار

بـخـيــالــك إل ــى ع ـصــور غــابــرة،
جـ ـ ـ ــاء ت بـ ــأش ـ ـكـ ــال م ـخ ـت ـل ـف ــة،
ً
وتوزعت فنيا سواء من حيث
الـتـقــاط ال ـصــور ،أو مــن حيث
وض ـع ـه ــا فـ ــي اإلطـ ـ ـ ــار ال ـف ـنــي
المناسب بالصفحات.
وتتكلم الصورة في الكتاب
عــن نـفـسـهــا ،ويــأخــذ الـجــانــب
الفني باإلخراج الحيز األكبر،
فقليل من الكالم لقطعة أثرية
نـ ـ ـ ـ ــادرة تـ ـحـ ـك ــي ع ـ ــن ن ـف ـس ـهــا
والعصر الذي تنتسب إليه.
وكـ ـلـ ـم ــا تـ ـق ــدم ــت ب ـت ـص ـفــح
الفصول ظهرت الصور بشكل
أوضح والقطع بكامل لياقتها
وأناقتها ،السيما الفخاريات
العائدة إلى العصر البرونزي،
وال ـك ـت ــاب م ــن ال ـق ـطــع الـكـبـيــر
ي ـ ـحـ ــوي  240صـ ـفـ ـح ــة ،و م ــن
األعـ ـم ــال الـطـبــاعـيــة ال ـفــاخــرة
ً
ج ـ ـ ــدا ،وال ـ ـتـ ــي ج ـ ــرى اخ ـت ـيــار
خلفية الصفحات فيه بعناية
شديدة بحيث تعكس أهمية
"ال ـق ـط ـع ــة" وال ـم ـس ــاح ــة ال ـتــي
تشغلها.
الكتاب لوحات بانورامية
ت ـش ـع ــرك ك ــأن ــك زائـ ـ ــر إلح ــدى
قــاعــات اآلثـ ــار ،تـقــف أم ــام كل
ً
قطعة تتأملها جيدا ،وتغرس
ً
ن ـظ ــرات ــك ف ـي ـهــا م ـل ـي ــا ،وت ـق ــرأ
ال ـش ــروح ــات ال ــازم ــة عـنـهــا...
زي ــارة ال تغنيك عــن الــذهــاب
بنفسك إلى المتحف الوطني.

الفكرة والمضمون
ف ـكــرة إص ـ ــدار ال ـك ـتــاب كما
ي ــوض ــح د .أش ـك ـن ــان ــي ،ب ــدأت
م ـ ــع األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ال ـس ــاب ــق
لـلـمـجـلــس ال ــوط ـن ــي لـلـثـقــافــة
وا ل ـ ـف ـ ـنـ ــون واآلداب م .ع ـلــي
حسين اليوحة بإعداد سجل
مـ ـص ــور آلثـ ـ ــار الـ ـك ــوي ــت عـبــر
ً
ال ـ ـع ـ ـصـ ــور ،لـ ـيـ ـك ــون م ــرجـ ـع ــا
للباحثين والمختصين لعمل
الـ ــدراسـ ــات ال ـم ـق ــارن ــة ،وألن ــه
ً
أي ـض ــا سـجــل ألب ـن ــاء الـكــويــت
ألهم المكتشفات األثرية التي
يحتفظ بـهــا متحف الكويت
الوطني.
ووق ـ ـ ـ ـ ـ ــع االخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــار عـ ـل ــى
 390قـ ـطـ ـع ــة مـ ـ ــن ا لـ ـعـ ـص ــور
ً
ال ـ ـح ـ ـجـ ــريـ ــة ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا مــن
منطقة الصبية ،والتي تعود
إلى  7300سنة ،حيث صورة
أقدم تمثال سفينة في العالم
اكتشفتها البعثة البريطانية
ف ــي ال ـص ـب ـيــة ف ــي ع ــام ،2001
ومـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرز
واألص ــداف الـتــي كــانــت تمثل
أدوات حلي وزينة في العصر
الحجري الحديث.

رسالة لسمو
الشيخة بدور
القاسمي!
طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

حسن أشكناني
ُ
وخ ـص ــص ال ـف ـصــل الـثــانــي
لمقتنيات العصر البرونزي،
ً
وه ــي فـتــرة غـنـيــة ،خصوصا
ف ــي ج ــز ي ــرة فـيـلـكــا ،ومثلتها
حضارة دلمون منذ  2000قبل
الميالد الى  1500قبل الميالد
(أي قبل  4000سـنــة) ،وفيها
مكتشفات من اإلناء الحجري
وف ـخ ــاري ــات ب ــارب ــار وأدوات
حـلــي مــن الـعـقـيــق واألح ـجــار
ال ـكــري ـمــة وق ـط ــع م ــن األوانـ ــي
ومقابض من النحاس.
أمـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـف ـ ـ ـصـ ـ ــل الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث
فمخصص للفترة الهلنستية
فـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وال ـ ـتـ ــي ت ـع ــود
إ لـ ـ ــى  2300س ـ ـنـ ــة ،و ت ـم ـي ــزت
ب ــوج ــود ال ـق ـل ـعــة الـهـلـنـسـتـيــة
والمعابد في جزيرتي فيلكا
وأم ال ـن ـم ــل ،وك ــذل ــك ال ـعــديــد
مــن التماثيل الطينية لقادة
وملوك وآلهة وعمالت ضمن
اكتشاف البعثات الدنماركية
والـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ،فـ ــي ح ـي ــن ك ــان
ال ـف ـص ــل ال ـ ــراب ـ ــع مـ ــن نـصـيــب
الفترة اإلسالمية والمسيحية
وتـ ــأس ـ ـيـ ــس ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،إذ تــم
ع ــرض ص ــور ل ـف ـخــاريــات من
مواقع جزيرة فيلكا ،ومنطقة
البهيته في مدينة الكويت.

الكتاب نتاج عمل
ومثابرة وإصرار
على مدى سنوات
لتوثيق تاريخ
الكويت من خالل
المعثورات األثرية

ُيجمع المثقفون العرب على أن سلسلة "عالم المعرفة" ،التي
أطلقها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب من الكويت في
يناير  ،1978وأسند مهامها لألستاذ الدكتور فؤاد زكريا ،كانت
ً
ً
ّ
وصال مهما
إحدى أهم السالسل الثقافية العربية ،وأنها شكلت
ّ
بين المثقف العربي وحركة الثقافة العالمية ،خاصة وما تكفلت به
السلسلة في سنواتها األولى من ترجمة ونقل أهم الكتب الصادرة
في أوروبا وأميركا لتكون في متناول القارئ العربي.
وإذا أضفنا إلــى ذلــك أن انتظام السلسلة في صــدورهــا مطلع
كل شهر ،وبعدد نسخ يصل إلى  45ألف نسخة ،وأن هذه النسخ
َّ
ت ــوزع فــي توقيت واح ــد لتغطي جميع األق ـطــار الــوطــن العربي،
ّ
فــإن هذا ما أعطى السلسلة مكانتها الثقافية المرموقة ،وضمن
ً
ُ
لها الوصول للقارئ العربي أينما كان .وبحكم عملي سابقا في
ً
ّ
وعضويتي في
المجلس الوطني ،مديرا إلدارة الثقافة والفنون،
الكثير من اللجان ،فلقد طرحت على المسؤولين فكرة إمكانية
إصدار أعمال إبداعية عربية فيُ القصة القصيرة والرواية والشعر،
وقشت هــذه الفكرة ،ومــا لبثت أن
وألهــم المبدعين العرب ،وقــد ن ِ
تشتت في أسئلة التفاصيل :نبدأ بالقصة أو الرواية أو الشعر؟
ً
من هم المبدعون المحليون والعرب األكثر استحقاقا للنشر في
مثل هــذه السلسلة؟ مــن تــراهــا الجهة التي ســوف تقترح أسماء
المبدعين فــي كــل قطر عــربــي؟ وأسئلة أخ ــرى كــانــت كفيلة بــردم
الفكرة تحت تراب الوقت!
الفكرة ال تزل ّ
حية في رأسي ،فكيف يمكن إصدار كتاب لمبدع
عربي ،في مختلف األقطار العربية ،في الوقت نفسه ،وبعدد نسخ
يتجاوز ما اعتاده كل من الكاتب والناشر العربي ،وأعني الـ 1000
ّ
ّ
نسخة؟ فقلة قليلة هم الكتاب العرب الذين تتجاور مبيعات كتبهم
ً
في طبعتها األولى الـ  1000نسخة ،خالفا لما نراه على أغلفة بعض
الكتب من طبعة خامسة وسابعة ،وقد تصل األمور إلى جرأة بعض
الناشرين ألن يكتب على أغلفة بعض إصــداراتــه :الطبعة ال ـ ،21
والطبعة الـ  ،32وغير ذلك من لعب الناشرين المضحك وترغيبهم
للقارئ لإلقبال على شراء الكتاب.
وقد شهدت معارض الكتب العربي في السنوات العشر األخيرة
حــركــة نشيطة ،قـبــل أن تفعل "ك ــورون ــا" فعلها الـمـ ّ
ـدمــر فــي بنية
معرض الكتاب العربي ،وفــي دعــم الناشر العربي ،وفــي وصــول
ً
الـكـتــاب الـعــربــي لـلـقــارئ بشكل مـبــاشــر ،وأخ ـيــرا فــي لـقــاء المبدع
العربي بجمهوره.
لذا فقد قمت ،خالل األسبوع الماضي ،بالتواصل مع أكثر من
ناشر عربي ،وفي أكثر من قطر عربي لمناقشة الفكرة ،والنظر في
إمكانية تطبيقها عبر اتفاقيات بين الناشرين العرب وبعضهم،
حيث يتوجه الكاتب العربي لدار نشر عربية واحدة ،وهذه الدار
ً
تقوم بدورها بنشر إصداره متزامنا في أكثر من قطر عربي ،حتى
لو كانت الطبعات في كل قطر بحدود الـ  500نسخة ،فنشر رواية
عربية جديدة في  10أقطار عربية فقط ،يعني طباعة  5000نسخة
من الرواية ووصولها لفئات القراء في مختلف األقطار العربية.
وهذا يضمن زيادة أعداد توزيع الرواية ،وبما يعني بالضرورة
تعميم الفائدة الفكرية والثقافية والمالية لكل من الناشر والكاتب
والقارئ ،وهذا ما قد يشكل في المستقبل وجود رواية عربية يمكن
ً
أن تحوز لقب "أكثر الكتب مبيعا" على مستوى الوطن العربي.
فتحقيق رواية أو مجموعة قصصية عربية أو ديوان شعر لمبيعات
ً
ً
ً
ً
ً
حقيقية تصل إلى  20ألفا ،سيكون سبقا عربيا ثقافيا مهما.
بتاريخ  24فبراير الماضي ،وتحت عنوان "كتاب الناشر العربي"،
ً
َ
كتبت هنا مشيرا لتجربة الصديق الروائي حجي جابر ّبإصدار
روايته األخيرة متزامنة لــدى خمسة ناشرين عــرب .وتمنيت أن
ُ
تعمم هذه التجربة ،وها أنا أكــرر النداء ،لكن هذه المرة سيكون
لسمو الشيخة بدور سلطان القاسمي ،بمنصبها الرفيع ،بوصفها
رئيسة االتحاد الدولي للناشرين ،وحضورها المكين في أحد أهم
معارض الكتب العربية ،وأعني معرض الشارقة الدولي للكتاب،
وذلك للتمكين لهذه الفكرة بين ناشرين عرب من مختلف أقطار
الوطن العربي ،وبما يعني البدء بمسيرة األلف ميل ،لبروز الكتاب
ً
اإلبداعي العربي األكثر مبيعا.

ً ً
أحمد طيباوي :جائزة نجيب محفوظ دفعتني لكتابة أكثر نضجا وعمقا
«الكتابة دون تراكم معرفي محض انطباعات شخصية قاصرة»
فاز األديب الجزائري الدكتور أحمد طيباوي بجائزة نجيب محفوظ هذا العام
عن روايته «اختفاء السيد ال أحد» ،بعد مسيرة حافلة بالجوائز واإلشادات
النقدية إلبداعاته ،وصدر لطيباوي أعمال روائية عدة منها« :المقام العالي»
 ،2011والتي نال عنها جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب ،ورواية
«موت ناعم»  ،2014وحصلت الرواية على إحدى جوائز الطيب صالح العالمية
لإلبداع الكتابي بالخرطوم في دورتها الرابعة ،كما صدر له مجموعة من
األعمال األخرى منها« :مذكرات من وطن آخر» ،و«البياض المتهم بالبراءة»،
وغيرها .وفي حواره مع «الجريدة» من القاهرة ،يتحدث طيباوي عن مسيرته
وأعماله وجوائزه ،وما يشغله من قضايا ...فإلى الحوار:
القاهرة  -محمد الصادق

● ماذا عن أهم الموجهات الذاتية والبيئية
التي دفعت بك نحو الساحة األدبية؟
 تبعا لتخصصي الدراسي كأستاذ إدارةأعمال بجامعة البليدة ،وطبيعة الكتب التي
كنت ومازلت أطالعها ،فكان كل شيء متوقعا
إال أن أك ــون روائ ـيــا ،لكن تلك وال شــك النزعة
الذاتية ،الحاجة الداخلية التي تدفع صاحبها
لـلـبـحــث ع ـمــا ي ـنــاســب مــوهـبـتــه وأدواتـ ـ ـ ــه ،من
أشكال التعبير األدبي والفني ،وقد كانت أمي
س ــاردة عظيمة ،وف ــي الـسـمــاع ي ــؤدي الخيال

تطور السرد
يحتاج إلى إعالم
يهتم بكل ثقافة
حقيقية

من إصداراته

دوره كامال ،فصناعة الصور والمشاهد مهمة
المستمع .بدأت الكتابة في سن متأخرة نسبيا،
منتصف العشرينيات ،وحتى في مطالعتي،
ك ـنــت أم ـي ــل ل ـل ـتــاريــخ وال ـف ـل ـس ـفــة وال ـس ـيــاســة
واالج ـت ـمــاع .أنـظــر اآلن إل ــى كــل تـلــك ال ـقــراءات
بــإيـجــابـيــة ش ــدي ــدة ،خــدمـتـنــي فــي نـصــوصــي،
فالكتابة دون تــراكــم معرفي ورؤي ــة مؤسسة
تصبح محض تهويمات وانطباعات شخصية
قاصرة ،بال عمق.

«محفوظ» جائزة التتويج
ً
● فــزت مؤخرا بجائزة نجيب محفوظ عن
رواي ــة "اخـتـفــاء السيد ال أح ــد" ،فكيف تلقيت
نبأ الفوز؟ ،وما الرسالة التي أردت أن توجهها
للقارئ من خالل هذه الرواية؟
 شعرت بسعادة كبيرة ،وقد أمدتني هذهالجائزة بجرعة من الثقة والتقدير لما أكتبه
ّ
نفسي أقل،
حتى يكون االستمرار ممكنا بعبء
ولكون الجائزة تحمل اسم نجيب محفوظ فهذا
تحد كبير،
يضعني بال شك ،كما ذكــرت ،أمام ٍ
ّ
ولعل ذلك مهم ،فبعض التحديات قد تدفعنا
لـكـتــابــة أج ـمــل ،وأع ـم ــق ،وأقـ ــرب إل ــى االكـتـمــال
والنضج اللذين ننشدهما في أعمالنا.
وتـطــرح الــروايــة ســؤاال عما يعنيه حقا أن
يـكــون اإلن ـســان م ــوج ــودا ،أعـنــدمــا يـكــون على
قيد الحياة في السجالت ،شهادة اآلخرين على
ذلــك ،أثــره الــذي يتركه على الـنــاس واألشـيــاء،
وعيه هــو بــوجــوده ،أم محاوالته المستميتة
إلثـبــات أنــه كــذلــك؟ وال ـهــدف منها مــراجـعــة ما
يمكن أن نستدل به حقا على وجود اإلنسان،
وحتمية ذلك الوجود ،عن الفشل واالنسحاب
القسري من حياة ليست على مقاس بداياتنا،
ومـظــاهــر الـضـعــف واالن ـك ـســار ،وال ـه ــروب من
المسخ المبرمج .لكن هــذا النص يمضي إلى
إظهار حالة معاكسة ليطرح األمــر على نحو
مغاير ،إذ يقرر البطل "السيد ال أحد" ألسباب
ّ
يقدر أهميتها أن يتجه إلى أن يكون ال مرئيا،
مطموسا ،شفافا على نحو ما ،ممحو السيرة
واألثـ ــر .وي ـحــاول اخ ـتــراع مصير مختلف ،أو

االكتفاء بــ"الال مصير" ،وينجح في ذلك أحيانا
ويفشل في أخرى.
● أل ــم ي ـمــح االح ـت ـف ــاء بـحـصــد ال ـج ــائ ــزة ما
تضمنه األثر السردي في "اختفاء السيد ال أحد"؟
أم م ـ ـ ـ ــازال اإلنـ ـ ـس ـ ــان الـ ـع ــرب ــي م ـ ــأزوم ـ ــا فــي
إنسانيته؟
 ال أتصور ذلك ،بالعكس ،االهتمام بالنصس ـي ـكــون أك ـب ــر ،وأت ــوق ــع أن ي ـك ــون أثـ ــره كــامــا
وقويا ،بالطبع حسب أدوات القراءة ،وخلفيات
التلقي عند كل قارئ ،لكن إجماال األثر باق كما
هــو .أمــا فيما يتصل بـمــأزق الـهــويــة ،فقد طال
الجميع ،اإلنسان العربي مأزوم في إنسانيته،
ال ـت ــي ه ــي ال ـم ـك ـ ّـون األول ل ـهــوي ـتــه ق ـبــل الـلـغــة
والجنس ،والعرق ،والدين ،واالنتماء التاريخي،
وال ـج ـغــرافــي .لـيــس فــي ال ـجــزائــر فـحـســب ،إنما
في كل البالد العربية ،وفــي المجتمعات التي
ت ـ ــراوح مـكــانـهــا تــاري ـخ ـيــا وح ـض ــاري ــا ،وحـتــى
في مجتمعات متطورة  -مكانة اإلنسان فيها
وكرامته مركزية -ولكن بدرجة أقل بكثير مما
هــو واق ــع عـنــدنــا .مـســاحــات العطب اإلنـســانــي،
واألخالقي هنا واسعة وممتدة لألسف.
دافع جديد
● حـ ــازت أع ـمــالــك اإلب ــداع ـي ــة" :مـ ــوت نــاعــم"،
و"م ــذك ــرات م ــن وط ــن آخـ ــر" ،و"ال ـم ـق ــام الـعــالــي"
قبلهما ،ثم "اختفاء السيد ال أحد" ،ومجموعتك
القصصية "وجه على الحافة" ،االهتمام النقدي
واإلعالمي ،وحصدت جوائز مهمة داخل الجزائر
وخارجها ،ما الذي تضيفه الجوائز للمبدع؟
 أقول دائما إن الجائزة سالح ذو حدين ،فهيعتبة أولى أو تصدير ابتدائي للكاتب وبالتالي
إلبداعه ،تتيح له حضورا إعالميا ،حسب صيت
الجائزة وشمولها ،وفرصة إللقاء الضوء على
تجربته اإلبداعية ،وهو يسعى إلى تطويرها،
لكنها ليست نهاية المطاف ،وال تمثل بأي شكل
تأشيرة نجاح أبدي ،إذ عليه أن يثبت جدارته
بها مــن خــال عمله على تطوير تجربته وما
يصدره للقارئ ،وإال اعتبرت مجرد ضربة حظ
أو رمية من غير رام .أما بالنسبة لجائزة نجيب

محفوظ فقد ذك ــرت فــي خـطــاب التتويج الــذي
قرأته بعد إعالن النتيجة أنني استشعر من اآلن
ثقل أن أنال جائزة تحمل اسم قامة وقيمة مثل
محفوظ ،ولعلها تكون تحديا ودافـعــا جديدا
لكتابة أكثر نضجا وعمقا ومتعة.

تطور السرد
● كـيــف تـقـيــم ال ـســاحــة األدب ـي ــة الـجــزائــريــة؟
وه ــل ه ـنــاك م ـ ــدارس أو تـ ـي ــارات ف ـكــريــة أدب ـيــة
واضـحــة؟ وهــل نستطيع أن نتحدث عن حركة
أدبية متميزة؟
 ي ـع ــرف الـمـشـهــد ال ـث ـقــافــي ع ـنــدنــا مـشــاكــلتتعلق بدور الدولة وكذا الفاعلين فيه ،وانفتاحه
فعالياته على الجمهور الـعــام ،والـكــام حوله
يـحـتــاج إل ــى فـسـحــة أك ـبــر .لـكــن بــالـتــركـيــز على
الــروايــة ،ومــن ناحية الكم ،هناك عــدد كبير من
اإلصدارات الروائية (إذا فرضنا تجاوزا بأن كل
ما يصدر يمكن أن يصنف كذلك) أما من ناحية
ال ـن ــوع ،فــاألمــر م ـتــروك لـحـكــم الـ ـق ــارئ ...الــزمــن
سيصفي ويـظـهــر ال ـغــث مــن الـسـمـيــن .يحتاج
تطور السرد إلى موهبة واجتهاد وعملية نقدية
تصاحب ما يكتب وإعالم يهتم بكل ما هو ثقافة
حقيقية ويزيد من وعي اإلنسان ...هذا ال يحدث
عندنا ،مجرد اجتهادات فردية تبلغ هذه الدرجة
أو تلك من النجاح .المنظومة معرقلة أكثر منها
مساعدة.
ال أنظر لجزء كبير من اإلص ــدارات الحديثة
تحت مسمى "الــروايــة" سوى محاوالت لكتابة
رواية ،تصدير الوهم للقارئ من طرف الناشرين
الذين يتقاضون مقابال لنشر تلك المحاوالت
األول ـيــة ،وك ــذا اجـتـهــاد مــن كتبها فــي تغليطه
(ال ـق ــارئ) عبر الفيسبوك ،لهما ح ــدود .موجة
اس ـت ـغ ـفــال الـجـمـيــع وم ـح ــاول ــة إف ـس ــاد الــذائ ـقــة
وتسطيح العقول لن تنجح طويال.
األسماء الجديدة التي صارت معروفة نسبيا
صنعت نفسها بنفسها ،أقصد أن نجاحاتها
فردية أكثر من كونها نتاج منظومة أو حركة
أدبية عامة .أما على مستوى المدارس والتيارات
الفكرية واألدبـيــة ،فتقديري أن ما هو موجود

أحمد طيباوي
مجرد أفكار مشتتة ومتباينة ،وأحيانا حتى
ّ
متناقضة ،ل ــدى ا ل ـكــتــاب ،أغلبها يمثل صــدى
لما هــو رائ ــج فــي الـشــرق وفــي الـغــرب ،وليست
ّ
وتميزها
اتجاهات فكرية محددة ،لها مالمحها
اإلبداعي.

معايير عالمية
● بالحديث عــن ثقافة الـقــارئ الـعــربــي ...ما
ال ــذي يـنـقــص تـلــك الـثـقــافــة ك ــي ت ــواك ــب الــرؤيــة
الثقافية العالمية؟
 االنفتاح ،والوعي بضرورة التغيير ،واإلبداعهو بالتعريف تجاوز السائد الذي لم يعد يفي
بــالـحــاجــات التعبيرية شكال ومــوضــوعــا ،إلى
جــديــد أك ـثــر اسـتـجــابــة لـلـحــاضــر والمستقبل
القريب .العالم ليس نحن ،نحن جزء فحسب منه،
وقد تكون معاييرنا وأدوات تقييمنا قاصرة ،أو
تم تجاوزها في سياقات ثقافية أخرى.
● ما رأيك في الكتابات السردية الجديدة؟
 الجديد مطلوب دائما ،الحياة ذاتها تتجددرغم كل عوامل الشد للخلف ،للماضي .ومع ذلك
فالتجريب من أجل التجريب ال أراه مجديا ،مهما
ادعى المدعون أنهم يفتحون آفاقا جديدة أمام
السرد العربي بالبحث عن أشكال كتابية ُيحتمل
أن تلبي حاجات إبداعية آنية أو قادمة.

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

العبدالجليل :جمعية الفنانين صرح فني وثقافي رائد

شادي الخليج :تسخير محتويات المتحف التراثي للمجلس الوطني للثقافة
أشاد األمين العام للمجلس
الوطني للثقافة والفنون
واآلداب كامل العبدالجليل
بدور جمعية الفنانين
الكويتيين في إحياء الفن
الكويتي األصيل.

زار األمين العام للمجلس
ال ــوط ـن ــي ل ـل ـث ـقــافــة وال ـف ـن ــون
واآلداب كــا مــل العبدالجليل
جمعية الفنانين الكويتيين،
وت ـ ـف ـ ـقـ ــد خـ ــال ـ ـهـ ــا ال ـم ـت ـح ــف
ا لـتــرا ثــي فــي الجمعية ،حيث
كـ ـ ــان فـ ــي اس ـت ـق ـب ــال ــه رئ ـي ــس
م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة ا لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
ال ـف ـن ــان ال ـق ــدي ــر ع ـبــدال ـعــزيــز
الـ ـمـ ـف ــرج "ش ـ ـ ــادي ال ـخ ـل ـي ــج"،
وبـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور األم ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـقـ ـط ــاع الـ ـفـ ـن ــون
د .ب ـ ــدر ا ل ـ ــدو ي ـ ــش ،واأل مـ ـي ــن
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد لـ ـقـ ـط ــاع
الثقافة د .عيسى األنصاري،
وأمين الصندوق في جمعية
الـفـنــانـيــن الـكــويـتـيـيــن جـمــال
اللهو ،وعضو مجلس اإلدارة
ف ـت ـحــي الـ ـصـ ـق ــر ،واإلع ــام ــي
صالح الغريب.
فـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب ،ع ـب ــر
الـ ـفـ ـن ــان الـ ـمـ ـف ــرج عـ ــن ش ـك ــره
وت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــره ل ـ ـ ـلـ ـ ــزيـ ـ ــارة الـ ـت ــي
ق ـ ـ ـ ــام بـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـع ـ ـبـ ــدال ـ ـج ـ ـل ـ ـيـ ــل،
م ــؤك ــدا أنـ ـه ــا ت ـع ـت ـبــر دع ــام ــة
أ ســا سـيــة لمسيرة الجمعية،
ودوره ـ ـ ـ ــا الـ ـثـ ـق ــاف ــي وال ـف ـن ــي

ال ــرائ ــد ،وع ـط ــاء ات الـفـنــانـيــن
الكويتيين.

ركيزة أساسية
وأش ـ ــاد ال ـم ـفــرج بـ ــدور وزي ــر
اإلع ــام والـثـقــافــة وزي ــر الــدولــة
ل ـش ــؤون ال ـش ـبــاب عـبــدالــرحـمــن
ال ـم ـط ـي ــري ،وجـ ـه ــود الـمـجـلــس
الوطني في دعم النشاط الفني
والـثـقــافــي ،وال ــذي يمثل ركيزة
أس ــاسـ ـي ــة فـ ــي م ـك ــان ــة وري ـ ـ ــادة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـفـ ـنـ ـي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة
والـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن
الجمعية تسخر كل محتويات
م ـت ـح ـف ـهــا ال ـ ـتـ ــراثـ ــي لـلـمـجـلــس
الوطني للثقافة.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ـ ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـقُـ ـ ــدي ـ ـ ــره
لــاسـتــراتـيـجـيــة ال ـتــي أطـلـقــت
م ـ ــن وزارة اإل عـ ـ ـ ـ ـ ــام ،وا ل ـ ـتـ ــي
م ــن شــأن ـهــا االرتـ ـق ــاء بــالــرؤيــة
اإلع ــامـ ـي ــة الـ ــرائـ ــدة ل ـل ـكــويــت،
مـ ـ ــن أج ـ ـ ــل تـ ـحـ ـقـ ـي ــق األه ـ ـ ـ ــداف
والـ ـ ـطـ ـ ـم ـ ــوح ـ ــات ال ـ ـم ـ ـن ـ ـشـ ــودة،
م ـث ـم ـن ــا الـ ـ ـ ــدور ال ـك ـب ـي ــر الـ ــذي
يقوم به وزير اإلعالم والثقافة
وزيــر الــدولــة لـشــؤون الشباب
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن الـ ـمـ ـطـ ـي ــري فــي

ب ـ ـلـ ــورة تـ ـل ــك االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
اإل عــا مـيــة ،وا لـتــي تعتبر مــرآة
عاكسة للجهود الحكومية في
تحقيق التنمية المستدامة.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن هـ ـ ـ ــذه
االستراتيجية التي تم إطالقها
ت ـع ـت ـب ــر مـ ـفـ ـخ ــرة ل ـل ـم ـن ـظ ــوم ــة
اإلعالمية من كل النواحي ،لما
تمثله من رؤية وتحفيز وتميز
ف ــي ال ـ ــري ـ ــادة ،والـ ـقـ ـي ــام ب ـب ـنــاء
إع ــام كــويـتــي مـسـتــدام ورائ ــد
في صناعة المحتوى الهادف،
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـج ـ ـمـ ــع ب ـيــن
الحداثة واألصالة والتجديد،
وتشجيع الكفاء ات اإلبداعية.
وأضاف أن االستراتيجية
ت ـ ـح ـ ـمـ ــل ف ـ ـ ــي ط ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــا دعـ ــم
وت ـ ـش ـ ـج ـ ـيـ ــع ال ـ ـ ـشـ ـ ــراكـ ـ ــة ب ـي ــن
ا لـقـطــاع ا ل ـخــاص والمجتمع
الـ ـم ــدن ــي ،وت ـن ـم ـي ــة ال ـ ـمـ ــوارد
ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة ،واحـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان
الـ ـ ـم ـ ــواه ـ ــب ،ودعـ ـ ـ ــم اإلن ـ ـتـ ــاج
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدرام ـ ـ ـ ـ ـ ــي وال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــرحـ ـ ــي
والـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــائ ـ ــي ،وإن ـ ـ ـشـ ـ ــاء
الـمــديـنــة اإلعــام ـيــة وغـيــرهــا
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــرت ـ ـ ـكـ ـ ــزات والـ ـ ـ ـ ــرؤى
اإلعالمية الثاقبة التي جاء ت

كامل العبدالجليل وشادي الخليج أثناء الزيارة
وفق القيم والتقاليد األصيلة
للمجتمع الكويتي.

مراحل مهمة
مــن جـهـتــه ،ق ــال العبدالجليل
إن جمعية الفنانين الكويتيين
تمثل صرحا فنيا وثقافيا رائدا،
مـشـيــدا بــدورهــا فــي إح ـيــاء الفن
األصيل ،واحتضان الفن التراثي

ال ـكــوي ـتــي ف ــي م ــراح ــل مـهـمــة من
تاريخ الكويت الفني والثقافي.
وأع ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـعـ ـب ــدالـ ـجـ ـلـ ـي ــل عــن
إع ـ ـجـ ــابـ ــه ب ــال ـم ـت ـح ــف الـ ـت ــراث ــي
لـلـجـمـعـيــة ،ال ـ ــذي ي ـح ـتــوي عـلــى
مكنونات التراث الكويتي األصيل،
مضيفا انه اطلع على العديد من
اإلرث التاريخي الفني والثقافي
الــذي يزخر به المتحف التراثي

للجمعية ،وا ل ــذي يحمل أسمى
صور الوفاء في تخليد الشهداء
ال ـف ـنــان ـيــن اب ـ ــان الـ ـغ ــزو ال ـعــراقــي
ال ـغــاشــم ،والـفـنــانـيــن الكويتيين
الــرواد الذين كانت لهم بصمات
وإس ـه ــام ــات خ ــال ــدة ،إل ــى جــانــب
االط ـ ــاع ع ـلــى األرشـ ـي ــف الــزاخــر
لمجلة عالم الفن التي تصدرها
جمعية الفنانين الكويتيين.

بتر قدم شريف دسوقي

علي ششتري« :شبح المقبرة» على مسرح الحملي يونيو المقبل

طمأن الفنان شريف دسوقي متابعيه
على حالته الصحية ،بعد إجرائه عملية
جراحية وبتر قدمه ،وكتب عبر حسابه
بــ"فـيـسـبــوك"" :ق ـ َّـدر الـلــه ومــا شــاء فعل،
الحمد الله على كل شيء".
وكانت الفنانة بدرية طلبة ،كشفت
عن الحالة الصحية لدسوقي" :بالفعل
شريف دسوقي أجرى عملية جراحية،
وتم بتر قدمه ،وحالته مستقرة اآلن،
وربـنــا يشفيه ويـقــوم منها ،والـجــرح
الـ ــذي ف ــي رج ـل ــه وي ـعــانــي م ـنــه حــدث
لــه أث ـنــاء تـصــويــر فـيـلــم وقـفــة رجــالــة،
وحدثت له مضاعفات ،وارتأى الطبيب
المعالج بتر قدمه".
وظ ـهــر دس ــوق ــي ،ضـيــف ش ــرف في
مسلسل "نجيب زاهــي زرك ــش" ،الــذي
ُعرض في رمضان المنقضي ،والعمل
ب ـطــولــة :يـحـيــى ال ـف ـخــرانــي ،أنــوشـكــا،
شيرين ،رنا رئيس ،نهى عابدين ،كريم

كشف عن استعداده لتصوير مسلسل للمؤلف رازي الشطي
•

شريف دسوقي

عفيفي ،إسالم إبراهيم ،محمد محمود،
مـحـمــد ي ـســري ،تـمـيــم ع ـبــده ،ومحمد
الـصــاوي ،والعمل تأليف عبدالرحيم
كـ ـم ــال ،وإخ ـ ـ ــراج شـ ـ ــادي ال ـف ـخ ــران ــي،
وإنتاج سينرجي.

ألبوم عبدالمجيد عبدالله
في عيد األضحى
أعلن الفنان السعوديعبدالمجيد
عبدالل ه موعد إصدار ألبومه الجديد،
وهو عيد األضحى ،إذ فاجأ الجمهور
عـ ـل ــى ص ـف ـح ـت ــه ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـم ــوق ــع
التواصل االجتماعي ،وكتب" :األلبوم
فــي عـيــد األض ـح ــى" .ون ــال منشوره
إعجاب عدد كبير من المتابعين.
على صعيد آخر ،أثار عبدالمجيد
الـ ـج ــدل أخـ ـي ــرا ب ـيــن ال ـج ـم ـه ــور ،بـعــد
كتابته مطلع أغنية السيدة فيروز "أنا
عـنــدي حنين" ،على حسابه الخاص
بموقع التواصل االجتماعي ،وكتب:
"أنا عندي حنين ما بعرف ال مين ليلي
بيسرقني من بين السهرانين".

عبدالمجيد عبدالله

ب ـ ـ ــردود ا ل ـف ـع ــل ع ـل ــى م ـش ــار ك ـت ــه ب ــأ ح ــد أدوار
البطولة بمسلسل "سما عالية" ،مجسدا دور
" ح ـم ــود" ،و ه ــو أ خ ــو ا لـفـنــا نــة شـيـمــاء سليمان
ف ــي ال ـع ـمــل ،وي ــوس ــف ب ــن ع ـلــي وغ ــزال ــة ،وك ــان
والــدهــم الــراحــل سـلـيـمــان الـيــاسـيــن ،والـفـنــانــة
ابتسام عبدالله.
وأكد أن المسلسل يمثل إضافة حقيقية في
مـشــواره الفني ،بالتعاون مع المخرج محمد
دح ـ ــام الـ ـشـ ـم ــري ،وب ــاق ــة ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـن ـج ــوم،
ك ــال ـف ـن ــان ج ــاس ــم ال ـن ـب ـه ــان وزه ـ ـ ــرة ال ـخــرجــي
وعبدالله التركماني وعبدالله السيف وحمد
العماني ،وغيرهم.

عزة إبراهيم

يستعد الفنان علي ششتري النطالق عروض
مسرحيته الجديدة "شبح المقبرة" على مسرح
الفنان محمد الحملي بدار المهن الطبية يونيو
المقبل ،ثم بدء تصوير مسلسل درامي بالتعاون
مع المؤلف رازي الشطي.
وقال ششتري ،في تصريح لـ"الجريدة"" :بدأنا
بروفات المسرحية قبل أيام ،بالتزامن مع السماح
للعروض المسرحية بــالـعــودة فــي عيد الفطر،
ونحن على استعداد للعرض ابتداء من يونيو
المقبل".
وأضاف" :العروض تنطلق على مسرح الحملي
بــدار المهن الطبية في منطقة الجابرية ،جنبا
إلى جنب مع عــروض مسرحية (موجب) ،حيث
سيتم عرضها في عطلة نهاية كل أسبوع ،فيما
يتم عرض (شبح المقبرة) لمدة  5أيام باألسبوع".

مشروع جديد

قصة واقعية
وأش ــار ششتري إلــى أن العمل يناقش قصة
واقـعـيــة عاشتها الـكــويــت أخ ـيــرا ،وه ــي جريمة
قتل األخ ألخته ،تلك الحادثة الشهيرة التي هزت
المجتمع الخليجي بالشهور األخيرة ،ويتم طرح
القضية في إطار رعب كوميدي ،لمناقشة القضية
الخطيرة بمعالجة درامية مميزة.
وذكر أن القصة تدور حول فتاة تتعرض للقتل
على يد أخيها ،وتظن أن زوجها هو القاتل ،لكنها
تدخل في مرحلة خيالية بين الواقع والحقيقة،
وكأنها في غيبوبة ،وتشاهد القاتل الحقيقي،
َّ
فتتبين أنه أخوها ،في صدمة كبيرة لها ،مؤكدا
أن ال ـع ـمــل ت ـمــت مـعــالـجـتــه درامـ ـي ــا بــاحـتــرافـيــة
شديدة.
وأوضــح أنه يشارك في التمثيل بالمسرحية
إلــى جــانــب الـتـصــدي لمهمة اإلخـ ــراج ،ويـشــارك
في البطولة عدد كبير من النجوم ،منهم :الفنان
نصار النصار ومي حسني ومحمد الفيلكاوي
وعلي المهيني وعذاري وعبدالله الدرع وحواء

علي ششتري

سعيد بردود الفعل
على شخصية حمود
في «سما عالية»
وض ـ ـ ــاري اإلدريـ ـ ـس ـ ــي وال ـط ـف ـل ــة م ــري ــم الـ ـش ــرف،
والمسرحية من تأليف وإنتاج ضاري اإلدريسي،
ومــديــر ال ـم ـشــروع ب ـســام ال ـم ـطــرود ،وموسيقى
محمد ملك.

وك ـش ــف أنـ ــه ي ـس ـت ـعــد خـ ــال ال ـش ـهــر الـمـقـبــل
ل ــدخ ــول مـ ـش ــروع درامـ ـ ــي ج ــدي ــد يـ ـش ــارك فـيــه
كأحد األبطال ،مجسدا دورا محوريا بالعمل،
وهو مسلسل من تأليف الكاتب رازي الشطي،
وإنتاج شركة " "VOلإلنتاج الدرامي ،واإلخراج
لفريق كبير من المخرجين.
وي ـت ــرق ــب ش ـش ـتــري عـ ــرض ف ـي ـل ـمــه الـقـصـيــر
"حمام البيت" ،تأليف وإخراج نصار النصار،
ويـ ـ ــدور حـ ــول  3أشـ ـخ ــاص ،م ـن ـهــم ع ـس ـكــريــان
ً
ً
يـحــرســان مــدنـيــا مـتـهـمــا فــي إح ــدى الـقـضــايــا،
وف ــي طــريـقـهــم يـتـعــرضــون ل ـح ــادث ،وف ــي تلك
األ ث ـنــاء تـتـبــدل األح ــداث حـيــن ي ـحــاول المتهم
إثبات براء ته.
وبـ َّـيــن أن الـفـيـلــم تــم تـقــديـمــه لـلـعــرض بـعــدة
مهرجانات دولية وتمثيل الكويت ،ويشاركه
البطولة :داود أشكناني وعبدالعزيز التركي،
وتصوير علي كريم ،وموسيقى محمد النصار،
و هــو مــن إ نـتــاج شــر كــة جالبوت فيلم لإلنتاج
الفني ،بالتعاون مع مسرح سليمان البسام.

مشاركة رمضانية
من ناحية أخرى ،أعرب ششتري عن سعادته

هل يعرض هاني رمزي مسرحية النصرالله :استخدمت تكنيك أوستر
في «الخط األبيض من الليل»
«أبو العربي» في الكويت؟

الرواية تركز على الوضع اإلنساني الملتبس لشخصية الرقيب بشكل عام
•

ملصق المسرحية
يـ ـخـ ـط ــط الـ ـنـ ـج ــم هـ ــانـ ــي رم ـ ــزي
لعرض مسرحية "أبوالعربي" في
السعودية والكويت خــال الفترة
المقبلة ،والتي تعرض حاليا في
أحد المسارح بمدينة نصر.
وفـ ـ ــور انـ ـتـ ـش ــار ال ـخ ـب ــر ت ـس ــاء ل
الكثير من الجمهور هل يستطيع
ال ـف ـن ــان رمـ ــزي عـ ــرض أع ـم ــال ــه فــي
الكويت رغم أوضاع كورونا ،وفي
ظل السماح للعروض المسرحية
ب ـ ـهـ ــا وسـ ـ ـ ــط تـ ـ ـش ـ ــدي ـ ــدات ص ـح ـي ــة
وت ـع ـل ـي ـمــات ص ــارم ــة ،إض ــاف ــة إلــى
عدم السماح بالسفر ،كلها أسئلة
دارت فـ ــي ذ ه ـ ــن ا لـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،فـهــل
ي ـت ـم ـكــن ه ــان ــي رمـ ـ ــزي مـ ــن ع ــرض
مسرحيته "أبوالعربي" في الكويت
خالل الفترة المقبلة.
وأع ــادت الـمـســرحـيــة رم ــزي إلــى
خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب
م ــن  18ع ــا م ــا ع ــن آ خـ ــر مـســر حـيــة
ش ــارك فـيـهــا ،وكــانــت "ك ــده أوكـيــه"
عام .2003

وأكد هاني مؤخرا أن مسرحية
"أبـ ـ ــوال ـ ـ ـعـ ـ ــربـ ـ ــي" ،ال ـ ـتـ ــي ي ـع ــرض ـه ــا
حــال ـيــا ع ـلــى أح ــد م ـس ــارح مــديـنــة
نصر ،ليست لها عالقة بفيلم "أبو
ا لـعــر بــي" ا ل ــذي قــد مــه فــي السينما
و حـقــق نجاحا كبيرا ،مشيرا إلى
أن "ا ل ـم ـســرح ـيــة ت ـح ـمــل ع ـ ــددا مــن
المفاجآت الكوميدية ،وأتمنى أن
تنال إعجاب الجمهور".
ويـ ـش ــارك ف ــي ال ـب ـط ــول ــة ح ـجــاج
عبدالعظيم ومحمد جمعة وأحمد
فتحي و عـمــرو عبدالعزيز ودا لـيــا
ال ـب ـح ـيــري وآخـ ـ ــرون ،وم ــن إخ ــراج
تامر كرم ،وتأليف محسن رزق.
وكشف ر مــزي عن سبب تأجيل
ف ـي ـل ـمــه "نـ ـي ــزك الـ ـ ــدكـ ـ ــروري" قــائــا
إن "الفيلم يتطلب مبالغ ضخمة
وغرافيك عاليا جدا ،ومن الصعب
تنفيذه ا لـفـتــرة ا لـحــا لـيــة" ،مضيفا
أن الفيلم يتحدث عن الفضاء وما
يدور بداخله ،في إطار كوميدي.

فضة المعيلي

على منصاتها االفتراضية ،أقامت
منصة الفن المعاصر (كاب) حوارا مع
الكاتب خالد النصرالله حول روايته
"الخط األبيض من الليل" التي صدرت
عن دار الساقي ،وأدار الحوار الروائي
إبراهيم فرغلي.
فـ ــي بـ ــداي ـ ـتـ ــه ،ت ـ ـطـ ـ ّـرق ال ـن ـص ــرال ـل ــه
بــالـحــديــث ع ــن ف ـكــرة ال ــرواي ــة ،والـتــي
ترتكز على قضية متشعبة ومتوسعة
وقـ ـص ــة ش ــائ ـع ــة ولـ ـه ــا أشـ ـك ــال ع ــدة،
فهي تتحدث على الــوضــع اإلنساني
الملتبس لشخصية ا لــر قـيــب ،وبطل
الــروايــة عن شخصية تحب ومتعلقة
بــالـقــراء ة منذ الصغر ،وعندما يكبر
يقضي معظم وقته في القراء ة فيقرأ
يوميا مــا ال يقل عــن  200صفحة مع
رغبة والده الدائمة لمحاولة السيطرة
ع ـل ــى ط ـم ــوح ــه ورغ ـب ـت ــه ف ــي ال ـث ـقــافــة
واالطالع.

الجهاز الرقابي
وذكر النصرالله أن شخصية الرواية
اس ـت ـم ــده ــا مـ ــن ش ـخ ـص ـيــة ت ـع ـمــل فــي
الجهاز الرقابي ،الفتا إلى أنه أخذ كثيرا
مــن أجـ ــواء الـعـمــل مــن خــالــه .وأض ــاف
أنــه فــي نقاشه للقضية فــي الــروايــة لم
يحدد دولة ّ
معينة ،ولكن أخذها بإطار
عالمي ،أمــا عــن عـنــوان الــروايــة "الخط
األبيض من الليل" ،فيقول في البداية
وضع عنوان "المسودة" ،وعندما شعر
أن العنوان يشبه كل عناوينه السابقة
وفيه نوع من الجمود ،طرأ عنوان آخر
وهو "الخط األبيض من الليل األسود"،

خبريات
سمية الخشاب :عانيت
التنمر بسبب وزني

طالبت الفنانة سمية
الخشاب متابعيها
وجمهورها بعدم التنمر
على أصحاب الوزن الزائد،
الفتة إلى أنها مرت بهذه
التجربة وعانت بسببها
فترة .وشاركت الخشاب ،عبر
حسابها في "تويتر" ،صورة
لها بوزن زائد ،وكتبت" :في
حاجة خطيرة وضرورية
الزم نبطلها اسمها FAT
 SHAMINGودي إنك تقول
تعليق سخيف أو تتنمر
على وزن حد أو حتى تقولها
بهزار ،ألن ده بيأثر جدًا على
صحتهم النفسية ،وأنا مريت
بده قبل كده في فترة من
الفترات وزني زاد شوية عن
املعتاد ،وكنت بقرأ تعليقات
سلبية كانت بتزعلني
فأرجوكم كفاية".
وكانت الخشاب شاركت
في موسم دراما رمضان
املنقضي في مسلسل
"موسى" ،الذي حاز إعجاب
قطاع عريض من املشاهدين.
ومسلسل "موسى" من
بطولة محمد رمضان،
والخشاب ،وعبير صبري،
ورياض الخولي ،وسيد
رجب ،وصبري فواز ،ومنذر
رياحنة ،وهبة مجدي،
وفريدة سيف النصر ،وعارفة
عبدالرسول ،وأمير صالح
الدين ،وضياء عبدالخالق
وعدد آخر من الفنانني ،وهو
من تأليف ناصر عبدالرحمن،
وإخراج محمد سالمة
وإنتاج شركة سينرجي،
وتدور أحداثه في إطار من
الدراما الصعيدية.

«دفاتر الوراق» فازت بالجائزة
العالمية للرواية العربية

فازت رواية "دفاتر الوراق"
لألردني جالل برجس ،أمس،
بالجائزة العاملية للرواية
العربية في دورتها الرابعة
عشرة ،والتي باتت من أرفع
الجوائز األدبية في مجال
اإلبداع الروائي .تتناول
الرواية الصادرة عن املؤسسة
العربية للدراسات والنشر
قصة بائع الكتب والقارئ
النهم إبراهيم ،الذي يفقد
متجره ،ويجد نفسه أسير
حياة التشرد ،وبعد إصابته
بالفصام يستدعي أبطال
الروايات التي كان يحبها
ليتخفى وراء أقنعتهم وهو
ينفذ سلسلة من عمليات
السطو والسرقة والقتل.
وحصل كل مرشح بالقائمة
القصيرة على جائزة مالية
قدرها  10آالف دوالر ،فيما
يحصل الفائز بالجائزة على
 50ألف دوالر إضافية.
(رويترز)

األلفي يغني على مسرح
سيد درويش باإلسكندرية

خالد النصرالله
والرواية استغرقت سنتين في كتابتها،
وبعد انتهائه من العمل ومراجعته عدة
مــرات ظهر هذا العنوان ،وأن له طابعا
شعريا ،واألهم من ذلك أنه يحوم حول
فكرة النص بشكل أو بآخر ،خصوصا
الخط والليل واألبيض.

موضوع ساخر
أم ــا ع ــن م ــوض ــوع الــرقــابــة وطــريـقــة
تناوله في الرواية فيقول" :أنــا حاولت
ّ
أن أعطي طابعا ج ــادا فــي العمل ،لكن
الموضوع في حد ذاتــه ساخر ،وأغلب
القضايا في العالم تكون نهايتها تؤدي
إلى السخرية" ،الفتا إلى أن السخرية من
الممكن أن تعطي لينا في النص حتى ال
يكون جامدا .وعن التقنية الكتابية التي
استخدمها في النص أوضح النصرالله

غالف الرواية

أن الـكـتــابــة تـمـ ّـر فــي عــدة
مراحل ،واستخدام مدخل
نــص داخ ــل نــص قــد استخدمته
فــي رواي ــة "الـ ــدرك األع ـل ــى" ،لكن بشكل
مختلف ،مشيرا إلى أنه تستهويه تلك
األجواء ،فقد كانت بدايته في معرفة هذا
التكنيك في إحدى روايــات بول أوستر
"ليلة التنبؤ".
وفي رواية "الخط األبيض من الليل"
ق ــال اس ـت ـخ ــدام ه ــذا الـتـكـنـيــك مــرهــق
فــي الـكـتــابــة ،لـكــن مـمـتــع ،وخصوصا
عندما تدخل في جانب الراوي العليم
وت ـ ـحـ ــاول ال ـت ـم ـي ـيــز ب ـي ــن ال ـصــوت ـيــن،
ووضح استخدام هذا التكنيك عندما
تـكـلـمــت عــن طـفــولــة الـبـطــل ووضـعــت
مــدخــا آخ ــر عــن طـفــولـتــه ،وه ــو نص
مستمد من حياته الخاصة ،حيث جعل

نــوع مــن الـتـنــاص فــي الـنــص ،ليدخل
فيه أسـلــوب "الـحـبـكــة" وحـتــى يعطي
نوع من التشويق للقارئ ،مضيفا أن
نهاية الــروايــة أوضحت ذلــك الجانب
بشكل كبير.
مــن ناحية أخ ــرى ،بـ ّـيــن أن الــروايــة
اشـتـمـلــت عـلــى وص ــف دق ـيــق لبعض
ّ
األماكن ،ولكن لم يتأن في وصف شكل
الشخصية المحورية ،وهو "المدقق"،
وانـ ـ ــه وصـ ـ ــف مـ ــا يـ ـج ــب أن ي ــوص ــف
ويعطي داللة للقارئ حتى يدخل في
النص وينسجم مــع األج ــواء العامة،
ّ
وعلق قائال "هذا في اعتقادي الخاص،
وأتمنى أن أكون قد وفقت في ذلك".

يحيي املطرب علي األلفي
ً
حفال غنائيًا بداية يونيو
املقبل على مسرح سيد
درويش باإلسكندرية ،ومن
املقرر أن يقدم مجموعة
من أشهر أغانيه مثل
«غنوه حب» و»مش الزم»
و»متنفعلكش» و»وراء كل
باب» وغيرها.
من ناحية أخرى ،طرح األلفي
دعاء دينيًا منذ فترة بعنوان
«خليك في حالك» وهو من
كلمات وليد دسوقي ،وألحان
عمرو صفاء ،وتوزيع عمر
إسماعيل .يذكر أن األلفي
بدأ مشواره الفني منذ نحو
 11عامًا ،واشتهر بالعديد
من األغاني مثل إحساس
بالونس ،والبنت اللي
سهرانة ،وتعيش وتسيب،
وما تنفعلكش ،وتتر مسلسل
آدم وجميلة.

ةديرجلا
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دوليات

ال جديد في جعبة بلينكن ...و 4محاور لجولته بالمنطقة
واشنطن تتعهد بتقديم  75مليون دوالر للفلسطينيين وإعادة فتح قنصليتها الخاصة بهم بالقدس
أجرى وزير الخارجية األميركي،
انتوني بلينكن ،محادثات
مع مسؤولين إسرائيليين
وفلسطينيين ،أمس ،في أول
جولة له بالشرق األوسط،
بحث خاللها مساعدة
الفلسطينيين ماليا ،والحفاظ
على تهدئة غزة ،بينما خال
جدول أعماله من أي مبادرات
أو أفكار أميركية لتحريك
عملية السالم.

ّ
نتنياهو يحذر
«حماس» من خرق
التهدئة ويطلب
من واشنطن عدم
العودة إلى االتفاق
النووي

م ـ ـ ــن إس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ،بـ ـ ـ ـ ــدأ وزي ـ ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي أن ـت ــون ــي
بلينكن أول جــولــة لــه فــي الشرق
األوس ــط ،التي بــدا أنــه ُدفــع اليها
ً
دف ـ ـ ـعـ ـ ــا بـ ـعـ ــد ج ـ ــول ـ ــة ال ـت ـص ـع ـي ــد
ال ـ ـم ـ ـف ـ ــاج ـ ـئ ـ ــة ب ـ ـ ـيـ ـ ــن إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل
والفسلطينيين.
وق ــال ــت م ـص ــادر دبـلــومــاسـيــة
اطـلـعــت عـلــى أجـ ــواء الـمـحــادثــات
التي أجراها الوزير األميركي في
القدس إن بلينكن لم يحمل معه أي
جديد ،وأن جدول أعماله اقتصر
ً
على  4نقاط :أوال ،كيفية مساعدة
غزة مع تحييد «حماس» وتعزيز
دور ال ـق ــاه ــرة ف ــي إع ـ ــادة إع ـمــار
ً
القطاع ،وثانيا ،تشجيع واشنطن
إلعــادة التواصل والتفاوض بين
إسرائيل والسلطة الفلسطينية،
ً
وث ــال ـث ــاُ ،س ـب ــل «تـحـسـيــن ح ـيــاة»
الفلسطينيين في الضفة الغربية
وال ـ ـ ـقـ ـ ــدس الـ ـش ــرقـ ـي ــة وت ـخ ـف ـيــف
الضغوط عنهم ،ورابعها تعزيز
المظلة اإلقـلـيـمـيــة الـتــي أوصـلــت
الى تهدئة غزة ،بما في ذلك إعادة
إش ـ ـ ـ ــراك مـ ـص ــر واألردن فـ ــي أي
حسابات إقليمية.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر الـ ـ ــى أن
بـلـيـنـكــن ل ــم ي ـم ــارس أي ضـغــوط
على رئيس الحكومة اإلسرائيلية
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـهـ ـي ــة والي ـ ـ ـتـ ـ ــه ب ـن ـي ــام ـي ــن
نتنياهو ،بل طلب منه «التصرف
بحكمة».
وفــي مؤتمر صحافي مشترك
بينهما في القدس ،وعــد بلينكن
نتنياهو بضمان عدم «استفادة»
ح ــرك ــة ح ـم ــاس م ــن ال ـم ـســاعــدات
الدولية وأموال إعادة إعمار غزة،
ً
م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة تــوس ـيــع
الفرص في الضفة الغربية بقيادة
الـسـلـطــة الفلسطينية م ــن خــال
خ ـلــق ال ـف ــرص لـلـقـطــاع ال ـخــاص،
وخ ـطــوات أخ ــرى يـجــب أن تتخذ
م ــن قـبــل قـ ــادة الـطــرفـيــن لضمان
مستقبل أفضل.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح ب ـل ـي ـن ـك ــن أن ـ ـ ــه ج ــاء
للمنطقة فــي «مـحــاولــة الـحــد من
ال ـتــوتــر وح ـشــد الـتــأيـيــد الــدولــي
إلع ـ ــادة إع ـم ــار غ ــزة والـمـســاهـمــة
فـيــه ،والعمل مــع جميع الشركاء
بشكل وثيق لضمان عدم استفادة
حـمــاس مــن أم ــوال الـمـســاعــدات»،
ً
مؤكدا أن الرئيس جو بايدن يؤيد
ً
تماما منذ سنوات حق إسرائيل
في الدفاع عن النفس في مواجهة
الصواريخ القادمة من غزة.
وفــي حين استمع بلينكن من
نتنياهو إلى االحتياجات األمنية

ً
عباس مستقبال بلينكن في رام الله أمس
إلس ــرائ ـي ــل ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك تـعــزيــز
ّ
القبة الحديدية ،أشار إلى أن هناك
«الكثير من العمل الشاق» المطلوب
إلعادة األمل واالحترام والثقة بين
اإل ســرا ئـيـلـيـيــن والفلسطينيين،
ً
قــائــا« :رأيـنــا الـبــديــل ،وأعتقد أن
ه ـ ــذا ي ـج ــب أن ي ــدف ـع ـن ــا جـمـيـعــا
لمضاعفة جهودنا للحفاظ على
السالم وتحسين حياة الطرفين
على حد سواء».
وبـ ّـيــن بلينكن أن «الـهــدنــة في
غــزة بنيت على ضغوط الرئيس
ج ــو ب ــاي ــدن ،وي ـج ــب اآلن الـبـنــاء
عليها لتحقيق سالم دائم» .وقال:
«لقد تحدثنا عن العنف الداخلي
في إسرائيل الذي بدأ مع األحداث».

«حماس» وإيران
وإذ شكر نتنياهو بايدن على
دع ـمــه ح ــق إســرائ ـيــل ف ــي الــدفــاع
عن نفسها ودعم القبة الحديدية،
ّ
وثمن جهوده لوقف إطالق النار،
شدد على ضــرورة منع «حماس»
مــن إع ــادة بـنــاء قــدرات ـهــا ،وكــذلــك
على عدم قدرة إيــران على امتالك
األسلحة النووية.
وب ـي ـن ـم ــا وعـ ـ ــد ب ــال ـع ـم ــل عـلــى
ت ـح ـس ـيــن األوضـ ـ ـ ـ ــاع اإلن ـس ــان ـي ــة
واالق ـت ـصــاديــة ف ــي غ ــزة والـضـفــة

التونسي:
األمن الرئاسي ّ
عهد االنقالبات ولى

أكدت نقابة أمن الرئيس
والشخصيات الرسمية في
تونس ،أن «عهد االنقالبات
ّ
والدكتاتورية ولى وانتهى»،
وأن األمن الرئاسي يعمل
في حيادية عن كل المشارب
السياسية .وأكدت نقابة األمن
الرئاسي «تمسكها بحيادية
المؤسسة ،وتكريس مبادئ
األمن الجمهوري ،والوقوف
على نفس المسافة من األحزاب
واألطياف السياسية» ،منتقدة
مهزلة ما يسمى بـ«الوثائق
المسربة».
جاء ذلك في بيان للنقابة عبر
«فيسبوك» ،مساء أمس األول،
إثر تسريبات نشرها موقع
ميدل إيست آي البريطاني،
تحدثت عن انقالب مزعوم
تعده جهات في الرئاسة على
الحكومة ورئيس البرلمان.

(وفا)

الغربية ،هدد نتنياهو ّ
برد «قوي
للغاية» في حال خرق وقف إطالق
ال ـ ـنـ ــار ،وقـ ـ ــال« :ف ـ ــي ح ـ ــال خــرقــت
حماس الهدوء ،وقامت بمهاجمة
إسرائيل ،فإن ردنــا سيكون قويا
للغاية».
وأضاف أن «إيران أهم القضايا
التي ناقشناها ،وطلبت من إدارة
بــايــدن أال تعود لالتفاق النووي
مـعـهــا ،ألن ذل ــك يعني حصولها
عـلــى ال ـتــرســانــة ال ـنــوويــة بغطاء
ً
دولـ ـ ـ ــي» ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أنـ ــه «حـتــى
ل ــو ت ـم ــت ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى االتـ ـف ــاق،
فـ ــإن إس ــرائ ـي ــل مـلـتــزمــة بــالــدفــاع
عــن نفسها ضــد مساعي النظام
اإليــرانــي للحصول على السالح
النووي».
ومضى يقول« :ناقشنا توسيع
دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـط ـب ـيــع ب ـي ــن إس ــرائ ـي ــل
ً
والدول العربية» ،مؤكدا أنه «اتفق
مع بايدن في نظرته للسالم حين
ق ــال إن ــه ال يمكن الـحـصــول على
الـســام إال بــاالعـتــراف بإسرائيل
كــدولــة يهودية ،وأنــه ال يمكن إال
االتفاق معه في هذه النقطة».
وبعد لقاء مماثل مع الرئيس
الفلسطيني مـحـمــود عـبــاس في
ّ
يتوجه
الضفة الغربية المحتلة،
بلينكن إلــى مصر للقاء الرئيس
عـبــدالـفـتــاح الـسـيـســي ،ال ــذي أدى

سلة أخبار

ً
ً
دورا أساسيا على صعيد التوصل
إلى وقف إطالق نار دخل الجمعة
ّ
حيز التنفيذ.
وفـ ـ ــي ال ـم ـح ـط ــة األخ ـ ـي ـ ــرة مــن
جولته يــزور بلينكن قبل عودته
الخميس إلى الواليات المتحدة،
األردن ،الذي يقيم منذ زمن  -وعلى
غرار مصر  -عالقات دبلوماسية
مع الدولة العبرية.
وفـيـمــا أك ــد الـمـضــي قــدمــا في
ع ـم ـل ـيــة إعـ ـ ـ ــادة ف ـت ــح الـقـنـصـلـيــة
األميركية الخاصة بالفلسطينيين
ف ــي ال ـق ــدس ،أوضـ ــح بلينكن أنــه
س ـي ـط ـل ــب م ـ ــن ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس 75
مليون دوالر في  2021لمساعدة
ً
الفلسطينيين ،موضحا أن اإلدارة
ستقدم  5.5ماليين دوالر لإلغاثة
من الكوارث الطارئة في غزة ،و32
مليون دوالر لوكالة األمم المتحدة
لإلغاثة وآخرين.

أوروبا واألردن
ّ
وق ـب ــل ل ـق ــائ ــه ب ـل ـي ـن ـكــن ،تـســلــم
عباس مــن وزيــر خارجية األردن
أيـمــن الـصـفــدي رســالــة مــن عاهل
المملكة عـبــدالـلــه الـثــانــي «أك ــدت
ت ـن ـس ـيــق ال ـج ـه ــود ل ـل ـت ـعــامــل مــع
ال ـمــرح ـلــة ال ـح ـســاســة ب ـعــد وقــف
العدوان على غزة وضمان التقدم

إلى األمام إليجاد األفق السياسي
الـحـقـيـقــي ال ـ ــذي ي ـش ـكــل الـسـبـيــل
الوحيد لعدم تكرار التصعيد».
وق ـ ـ ــال الـ ـصـ ـف ــدي إن ال ـح ـف ــاظ
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـه ــدئ ــة ي ـت ـط ـل ــب إيـ ـج ــاد
أف ـ ــق س ـي ــاس ــي وحـ ـت ــى ال يـتـكــرر
التصعيد يجب «وقف االعتداءات
واالنتهاكات في المسجد األقصى
المبارك والحرم القدسي الشريف،
وعــدم ترحيل سكان حــي الشيخ
ً
جراح وأهالي حي سلوان ،معتبرا
أن م ــوض ــوع ال ـتــرح ـيــل سيشكل
ً
دائ ـم ــا جــريـمــة ح ــرب ال يـمـكــن أن
ي ـس ـمــح ب ـهــا ال ـم ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي،
ً
وأيضا سيعيد تفجير الوضع».
ودع ـ ـ ــا عـ ـب ــاس إل ـ ــى «ض ـ ـ ــرورة
االنتقال إلى مسار سياسي تحت
إشــراف اللجنة الرباعية الدولية،
ينهي االحتالل عن ويــؤدي لنيل
الـ ـشـ ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ح ــري ـت ــه
واستقالله فــي دولــة ذات سيادة
بعاصمتها القدس الشرقية».
وخالل استقبله وزير الخارجية
المصري سامح شكري في قصر
الحسينية ،أمس األول ،أكد العاهل
األردني ضرورة البناء على وقف
إط ــاق ال ـنــار وااله ـت ـمــام الــدولــي
بــا لـقـضـيــة الفلسطينية لتفعيل
المسار السياسي.
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،اس ـ ـت ـ ـقـ ــرت الـ ـ ــدول

األع ـض ــاء فــي االت ـح ــاد األوروبـ ــي
ع ـلــى إص ـ ــدار ب ـيــان مـقـتـضــب من
ثـ ــاث ج ـم ــل ي ـغ ـطــي آخـ ــر انـ ــدالع
للعنف في قطاع غزة .وكان وزراء
خارجية التكتل فشلوا في القيام
بــذلــك األس ـبــوع الـمــاضــي ،بسبب
م ـعــارضــة ال ـم ـجــر ،ال ـتــي يحتفظ
رئـيــس وزرائ ـه ــا فيكتور أورب ــان
بـمــوقــف شــديــد الـ ــوالء إلســرائـيــل
ً
ونتنياهو شخصيا.
ـان م ـش ـت ــرك
وج ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي إع ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ل ــات ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي وق ـع ــه ق ــادة
االت ـحــاد األوروب ـ ــي الــذيــن عـقــدوا
اجـتـمــاعــا فــي وق ــت مـتــأخــر أمــس
األول في بروكسل« :نرحب بوقف
إطــاق النار الــذي يجب أن ينهي
أعمال العنف ،وسنواصل العمل
مع الشركاء الدوليين الستئناف
عملية سياسية ،ونــؤكــد مجددا
التزامنا الثابت بحل الدولتين».
ولـ ــم ي ـت ـم ـكــن وزراء خــارج ـيــة
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي م ــن االت ـف ــاق
باإلجماع على بيان رسمي عندما
اجتمعوا يــوم الثالثاء الماضي،
ّ
ألن ب ــوداب ـس ــت أع ـل ـنــت أن ـه ــا لن
ّ
توقعه ،وفقا لما ذكره حينها كبير
الدبلوماسيين باالتحاد األوروبي
جوزيب بوريل ً ،وعوضا عن ذلك،
نشر بوريل بيانا باسمه.
(عواصم  -وكاالت)

«تطورات إيجابية» بين مصر وقطر
َ

إسبانيا تستغل «سبتة»
ِّ
وترحل الجئين يمنيين

اتهمت «الجمعية المغربية
لحقوق اإلنسان» سلطات
مدينة سبتة الخاضعة لإلدارة
اإلسبانية ،بـ«استغالل» أزمة
تدفق المهاجرين إلى المدينة
وما تالها من توتر سياسي
بين الرباط ومدريد ،لترحيل 40
ً
ً
الجئا يمنيا ضمنهم أطفال.
وقالت الجمعية غير الحكومية،
في بيان ،إن «سلطات سبتة
استغلت عسكرة المدينة لترحل
ً
ً
ً
خالفا للقانون  40الجئا يمنيا
بينهم قاصرون» ،مؤكدة أنهم
«كانوا مسجلين ومقيمين في
مركز إيواء طالبي اللجوء قبل
اندالع األزمة األخيرة» .وشددت
الجمعية الحقوقية على أن
ما قام به الجيش اإلسباني
«انتهاك خطير» ،و»مهمة قذرة».
وأعادت السلطات اإلسبانية
طوال األيام الماضية حوالي
 6600مغربي إلى الفنيدق
المحاذية لسبتة.

محتجون يغلقون مبنى
محافظة البصرة

السيسي ض ِمن انخراط بايدن في أزمة «النهضة»
●

القاهرة  -حسن حافظ

في مشهد يكرس طي القاهرة والدوحة
م ـل ــف الـ ـخ ــاف ــات ال ـع ـل ـن ـي ــة ،ن ــاق ــش وزي ـ ــرا
الخارجية المصري سامح شكري ،ونظيره
الـقـطــري محمد بــن عـبــدالــرحـمــن آل ثــانــي،
في القاهرة أمس  ،ملف العالقات الثنائية
فــي و ق ــت تشهد المنطقة ا لـعــر بـيــة الكثير
من التحوالت العميقة ،واتفقا على تنفيذ
االل ـت ــزام ــات الـمـتـعـلـقــة بـبـيــان «ق ـمــة الـ ُـعــا»
ال ـس ـع ــودي ــة ي ـنــايــر ال ـم ــاض ــي ،ال ـت ــي أنـهــت
المقاطعة الخليجية المصرية لدولة قطر.
واستقبل شكري نظيره القطري في مقر
وزارة الخارجية بميدان التحرير ،إلجــراء
م ـبــاح ـثــات م ـش ـتــركــة ،وت ـع ــد ه ــذه ال ــزي ــارة
الرسمية األولــى للمسؤول القطري الرفيع
إل ــى ال ـقــاهــرة ،مـنــذ قـمــة الـعــا مطلع الـعــام
ال ـح ــال ــي ،وس ـب ــق أن زار ب ــن عـبــدالــرحـمــن
القاهرة مطلع مــارس الماضي ،للمشاركة
في أعمال القمة العربية على مستوى وزراء
الخارجية.
الـمـتـحــدث بــاســم الـخــارجـيــة الـمـصــريــة،
أحـمــد حــافــظ ،ص ــرح ب ــأن الـلـقــاء استهدف
مناقشة ما شهدته أوجه العالقات الثنائية
بين البلدين من تطور إيجابي في أعقاب
التوقيع على بيان ُ
العال ،وأهمية البناء على
تلك الخطوة المهمة عبر اتخاذ مزيد من
اإلجراءات والتدابير التي تهدف إلى تعزيز
األجـ ــواء اإليـجــابـيــة خ ــال الـفـتــرة المقبلة،
ً
فضال عن أهمية العمل على االستفادة من
الفرص االقتصادية واالستثمارية الكبيرة
المتاحة بالبلدين.
واخ ـت ـت ـم ــت ف ــي الـ ـق ــاه ــرة ،أم ـ ــس ،جــولــة
جــديــدة مــن اجـتـمــاعــات اللجنة القانونية
ولجنة المتابعة المصرية القطرية المعنية
بمتابعة التزامات البلدين في إطــار بيان
ال ـع ــا ،إذ واص ــل ال ــوف ــدان بـحــث الـمـســائــل
ال ـع ــال ـق ــة واالت ـ ـف ـ ــاق ع ـل ــى دوريـ ـ ـ ــة ان ـع ـق ــاد
اللجنتين لحين االنتهاء من كافة القضايا
ً
العالقة تنفيذا لما تضمنه بيان العال.
وناقش شكري مع بن عبدالرحمن ،سبل
دف ــع آل ـي ــات ال ـع ـمــل ال ـعــربــي ال ـم ـش ـتــرك في
مواجهة التحديات التي يشهدها المحيط

ً
ال ـع ــرب ــي واإلق ـل ـي ـم ــي ،ف ـض ــا ع ــن مـنــاقـشــة
مواقف البلدين إزاء أهم القضايا اإلقليمية
بما في ذلك التطورات في طاع غزة ،وملف
سد النهضة اإلثيوبي ،إذ سبق وأن أعلن
الــوزيــر الـقـطــري ،خ ــال زيــارتــه للخرطوم،
أم ــس األول ،عــن دع ــم ب ــاده ل ـل ـســودان في
قضيتي سد النهضة والتوترات الحدودية
مع إثيوبيا.
وع ـش ـي ــة انـ ـط ــاق الـ ـت ــدري ــب ال ـع ـس ـكــري
الـمـصــري ـ الـســودانــي الـيــوم األرب ـع ــاء ،قال
ال ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـخ ــارج ـي ــة اإلث ـي ــوب ـي ــة،
إن بـ ــاده ت ـتــابــع ال ـت ـط ــورات ف ــي ال ـس ــودان
والتدريبات العسكرية مع مصر ،وأضاف:
«من حق الدولتين إجراء تدريبات عسكرية...
لــدي ـنــا قـ ــوات مـسـلـحــة ق ــوي ــة وقـ ـ ــادرة على
حفظ أمن وسيادة إثيوبيا وردع أي عدوان
خــارجــي» ،وج ــدد مــوقــف ب ــاده بــالـبــدء في
ال ـمــلء الـثــانــي ل ـخــزان ســد النهضة يوليو
المقبل ،والتمسك بقيادة االتحاد اإلفريقي
لمفاوضات سد النهضة.

اتصال ثان
ولم يغب ملف سد النهضة عن االتصال
الهاتفي بين الرئيسين األميركي جو بايدن
والمصري عبدالفتاح السيسي ،أمس األول،
وهــو الـثــانــي فــي أقــل مــن أس ـبــوع ،إذ رحب
ال ــرئ ـي ــس ال ـم ـص ــري بــال ـج ـهــود األم ـيــرك ـيــة
الـمـتــواصـلــة فــي ه ــذا ال ـصــدد ،وأك ــد تمسك
مصر بحقوقها المائية من خالل التوصل
إلــى اتـفــاق قانوني منصف ومـلــزم بضمن
قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.
وأوض ــح الرئيس األميركي تفهم بــاده
ال ـكــامــل لــأهـمـيــة ال ـق ـصــوى لـتـلــك القضية
للشعب ال ـم ـصــري ،وأشـ ــار إل ــى عــزمــه بــذل
الجهود من أجل ضمان األمن المائي لمصر.
واتـ ـص ــل ب ــاي ــدن بــال ـس ـي ـســي لـمـنــاقـشــة
ع ـ ــدد م ــن ت ـ ـطـ ــورات ال ـق ـض ــاي ــا اإلق ـل ـي ـم ـيــة،
و فــي مقدمتها ملف القضية الفلسطينية
والجهود الدولية الرامية إلعادة إعمار غزة.
كما تناول االتصال بحسب بيان الرئاسة
المصرية ،آخر مستجدات القضية الليبية،
وعبر الرئيس األميركي عن قيمة الشراكة

مع مصر ،في ضوء دور األخيرة المحوري
ً
ً
إقـلـيـمـيــا ودول ـ ـيـ ــا ،وج ـه ــوده ــا الـسـيــاسـيــة
ال ـف ـع ــال ــة ف ــي دعـ ــم األم ـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار فــي
المنطقة وتسوية أزماتها.
وب ـ ــدا أن ال ـم ـصــالــح اإلق ـل ـي ـم ـيــة فــرضــت
إيقاعها على ملف حقوق اإلنسان ،إذ بحث
الــرئ ـي ـس ـيــان م ـلــف ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ،و«ت ــم
التأكيد على االلتزام باالنخراط في حوار
شفاف بين مصر والــواليــات المتحدة في
هذا الصدد» ،بينما أشاد الرئيس السيسي
بـنـظـيــره األم ـي ــرك ــي وك ـت ــب ع ـلــى صفحته
على «فيسبوك»« :أؤكــد أن الرئيس بايدن
يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم
بالواقعية في جميع الملفات ...وأجــد أنه
ً
ق ــادر بحنكته وخـبــرتــه أن يـصـنــع حـلــوال
ج ــذري ــة ل ـكــل ال ـم ـشــاكــل وال ـت ـحــديــات الـتــي
تحيط بالعالم».
وقـ ــال الـخـبـيــر األم ـن ــي ال ـم ـصــري سمير
راغـ ـ ــب ،إن طـ ــرح اسـ ــم الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
كوسيط للحل فــي أز م ــة النهضة سيكون
ً
«محرجا إلثيوبيا في حال رفضه» ،مشيرا
إلــى أن أمـيــركــا مــن ال ــدول المانحة ألديــس
أب ــاب ــا ،وبـيـنـهـمــا قـضــايــا عــالـقــة مـثــل ملف
ت ـي ـغ ــراي .وعـ ــن كـيـفـيــة اس ـت ـغ ــال ال ـقــاهــرة
لتواصلها األخير مع واشنطن لحل األزمة
مع إثيوبيا ،يقول راغــب ،إنه في حال عدم
وجود وساطة أميركية ،فإن مصر على األقل
«ستضمن عــدم وج ــود فيتو أمـيــركــي» في
حــال وصــل ملف سد النهضة إلــى مجلس
األمن الدولي.
وذكــر مصدر ســودانــي رفيع المستوى،
أم ــس ،أن إثـيــوبـيــا ب ــدأت الـمــرحـلــة الثانية
مــن م ــلء ســد الـنـهـضــة فــي األس ـب ــوع األول
من مايو.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـم ـس ـ ـ ـ ـ ــؤول ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ـ ـ ـ ــري
السوداني ــة ل ـ «روي ـتــرز»« :إثيوبيا اتخذت
عمليا ق ــرار ا ل ـم ــلء .ب ــدأت فعليا المرحلة
الـثــانـيــة لـمــلء ســد النهضة بحجز المياه
منذ األس ـبــوع األول فــي مــايــو ،عبر العمل
في تعلية جــدار السد األوس ــط ،مما يعني
حجز كميات من المياه ،لكن نتوقع أن يكون
معدل التخزين أعلى بالخريف في شهري
يوليو وأغسطس».

أغلق آالف المحتجين ،أمس،
مبنى محافظة البصرة جنوبي
العراق ،للمطالبة بتعيينهم
بعقود عمل ثابتة.
وأفاد شهود عيان بأن «آالف
الموظفين المعينين بعقود
مؤقتة في البصرة ،أغلقوا
مداخل مبنى المحافظة؛
ً
احتجاجا على عدم تلبية
مطالبهم بتحويلهم إلى عقود
عمل ثابتة».
وتبلغ نسبة البطالة في
العراق الغني بالنفط 27 ،في
المئة ،فيما تبلغ نسبة الفقر 25
في المئة ،وفق أحدث إحصاء
لوزارة التخطيط العراقية.

اإلرياني :مقتل قائد
من «حزب الله» بمأرب

السيسي يتسلم رسالة أمير قطر من بن عبدالرحمن في القاهرة أمس (رئاسة الجمهورية)

روما :أمر بمحاكمة مسؤولين مصريين
ذكــر مصدر قضائي لـ «رويـتــرز» أن قاضيا
إيـطــالـيــا أم ــر أم ــس بمحاكمة أرب ـعــة مــن كبار
م ـس ــؤول ــي األم ـ ــن ال ـم ـصــري ـيــن ب ـش ــأن دورهـ ــم
المزعوم في اختفاء الطالب جوليو ريجيني
ومقتله في القاهرة عام .2016
واختفى ريجيني ،طالب الــدراســات العليا
بجامعة كـمـبــردج البريطانية ،فــي العاصمة
المصرية فــي يناير  ،2016و عـثــر على جثته
بعد نحو أسـبــوع وأظـهــر تشريحها تعرضه
للتعذيب قبل وفاته.

ويـقــول الـمــدعــون اإليطاليون إن تحقيقهم
أظهر أن أربعة مسؤولين مصريين مسؤولون
عن «خطف» ريجيني ،في حين تورط أحدهم في
«مؤامرة لقتله» .ونفت الشرطة والمسؤولون في
ً
مصر مرارا أي ضلوع لهم في اختفاء ريجيني
أو مقتله.
وأضاف المصدر القضائي أن القاضي أقر
بوجود أدلــة كافية لتوجيه اتهامات لألربعة
وأمر ببدء المحاكمة في  14أكتوبر.

أعلن وزير اإلعالم والثقافة
اليمني معمر اإلرياني ،مقتل
قائد عسكري من «حزب الله»
اللبناني ،بغارة جوية في
محافظة مأرب شرقي البالد.
وقال اإلرياني ،في تصريحات،
أمس ،إن «القيادي في الجناح
العسكري لحزب الله مصطفى
الغراوي ،قتل بغارة جوية
للتحالف في جبهة صرواح
غربي مدينة مأرب» مركز
المحافظة التي تحمل االسم
نفسه.

ةديرجلا

•
العدد  / 4741األربعاء  26مايو 2021م  14 /شوال 1442هـ

foreigndesk@aljarida●com

17

الريجاني ونجاد وجهانغيري من الترشح للرئاسة
استبعاد
ً

طريق رئيسي بات ممهدا للفوز وروحاني يناشد خامنئي التدخل إلعادة الحياة لسباق فاتر
كشفت القائمة النهائية
للمرشحين لخوض السباق
الرئاسي اإليراني المقبل
عن استبعاد أبرز رموز التيار
اإلصالحي المعتدل ،وهو
ما يجعل رئيس السلطة
القضائية األصولي المتشدد
إبراهيم رئيسي المرشح األوفر
حظا ،فيما توقعت أوساط
دولية تزايد احتماالت أال
يتمكن المفاوضون في فيينا
من التوصل إلى تفاهم بشأن
إحياء االتفاق النووي.

في خطوة تعزز هيمنة التيار
المتشدد على مفاصل السلطة،
بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع خ ـ ـ ــوض الـ ـب ــاد
م ـف ــاوض ــات ح ـســاســة م ــع ال ـقــوى
الغربية بشأن االتفاق النووي في
فـيـيـنــا ،خـلــت قــائـمــة المرشحين
النهائيين لـخــوض االنـتـخــابــات
الرئاسية اإليرانية من أبرز الرموز
المحسوبة على التيار المعتدل
واإلصالحي ،لتمهد الطريق أمام
رئيس السلطة القضائية األصولي
إبراهيم رئيسي للفوز بالسباق
ال ـم ـق ــرر ف ــي  18يــون ـيــو الـمـقـبــل.
ون ـشــرت وزارة الــداخـلـيــة ،أمــس،
قــائ ـمــة ال ـمــرش ـح ـيــن الـنـهــائـيـيــن،
وال ـ ـتـ ــي ت ـس ـل ـم ـت ـهــا مـ ــن مـجـلــس
صـيــانــة الــدس ـتــور ،لـيــل االثـنـيــن ـ
الثالثاء.
وق ـ ـبـ ــل س ـ ــاع ـ ــات م ـ ــن اإلع ـ ــان
ال ــرس ـم ــي س ــرب ــت وك ــال ــة ف ــارس
ال ـم ـحــاف ـظــة ،م ـس ــاء أمـ ــس األول،
ال ـقــائ ـمــة ال ـت ــي اش ـت ـم ـلــت ع ـلــى 7
مــرش ـح ـيــن ،ه ــم رئ ـي ــس الـسـلـطــة
ال ـق ـض ــائ ـي ــة إبـ ــراه ـ ـيـ ــم رئ ـي ـس ــي،
وأمين مجمع تشخيص مصلحة
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـق ــائ ــد ال ـ ـعـ ــام ال ـســابــق
ل ـ ـ ــ"ال ـ ـ ـحـ ـ ــرس ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــوري" م ـح ـســن
رضـ ــائـ ــي ،واإلص ـ ــاح ـ ــي مـحـســن
مهر علي زادة ،ومندوب المرشد
األعلى في مجلس األمــن القومي
س ـع ـي ــد جـ ـلـ ـيـ ـل ــي ،والـ ـب ــرلـ ـم ــان ــي
ال ـم ـح ــاف ــظ الـ ـس ــاب ــق ع ـل ــي رض ــا
زاكاني ،ومحافظ البنك المركزي
عبدالناصر همتي ،ونائب رئيس
البرلمان المحافظ أمـيــر حسين
زادة.
وفــي حــال لــم يتدخل المرشد
األعـ ـل ــى ع ـلــي خــام ـن ـئــي لـتـعــديــل
ال ـقــائ ـمــة ،ك ـمــا حـ ــدث ف ــي دورات
ســابـقــة ،سيقتصر الـسـبــاق على
المحافظين ،والمرشح اإلصالحي
الــوحـيــد ،محسن مهر علي زادة،
الـ ـ ــذي ال ي ـم ـثــل وزنـ ـ ــا ك ـب ـي ــرا فــي
الشارع اإلصالحي ،كما أن محافظ
البنك المركزي شخصية مستقلة
ال يمكنها مـنــا فـســة المرشحين
المتشددين.

إقصاء وفتور

توقعات بتأخير
خامنئي «مسار
فيينا» لحصد
المكاسب

واستبعد "صيانة الدستور"،
الخاضع لهيمنة التيار المتشدد،
رئيس البرلمان السابق المحافظ
المعتدل علي الريجاني ،ونائب
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة الـ ـقـ ـي ــادي
اإلصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارز إس ـ ـحـ ــاق
جهانغيري ،والرئيس الشعبوي
الـســابــق مـحـمــود أح ـمــدي نـجــاد.
وفي حين سبق له استبعاد نجاد
من انتخابات  ،2017جاء استبعاد
الريجاني وجهانغيري موافقا لما
نشرته "الجريدة" نقال عن مصدر

قمة بايدن  -بوتين
 16يونيو في جنيف

إسبانيا تدعو المغرب
الحترام الحدود المشتركة
رئيسي يقدم أوراق ترشحه منتصف الشهر الجاري في طهران (أ ف ب)
مطلع بعددها الصادر أمس.
وانطلقت الـحـمــات الدعائية
أم ــس ،وتستمر حتى  17يونيو
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،لـ ـت ــدخ ــل ال ـ ـبـ ــاد ف ـت ــرة
الصمت االنتخابي قبل يــوم من
إجراء االنتخابات وسط تحذيرات
من احتمال تسجيلها أقــل نسبة
مـشــاركــة بـتــاريــخ ال ـبــاد ،فــي ظل
ع ـ ــدم وج ـ ـ ــود م ـن ــاف ـس ــة حـقـيـقـيــة
وتردي األوضاع المعيشية بسبب
العقوبات األميركية التي أعقبت
ان ـس ـحــاب واش ـن ـطــن م ــن االت ـفــاق
النووي عام .2018
ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـب ـ ـ ــق حـ ـ ـ ـت ـ ـ ــى إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء
االنتخابات الـ 13إال  24يوما ،لكن
عكس الدورات السابقة يخيم على
الـمـشـهــد ف ـتــور يـعـكـســه المشهد
الراهن حتى هذه اللحظة ،وسط
دع ـ ــوات ل ـعــدم ال ـم ـشــاركــة ،س ــواء
م ــن ال ـم ـع ــارض ــة ف ــي الـ ـخ ــارج أو
أوســاط داخلية ،فالفتور مدفوع
بـعــدة تـحــديــات وأزم ــات داخلية،
في مقدمتها الوضع االقتصادي
الصعب واالمتعاض المتراكم في
الشارع نتيجة سوء اإلدارة ،مما
ق ــد ي ــرف ــع م ـن ـســوب الـ ـع ــزوف عن
المشاركة.
مـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،كـ ـش ــف
الـ ـصـ ـح ــاف ــي الـ ـمـ ـح ــاف ــظ م ـح ـمــد
م ـ ـهـ ــاجـ ــري ،أمـ ـ ـ ــس ،أن ال ــرئ ـي ــس
ال ـم ـع ـتــدل ح ـســن روح ــان ــي وجــه

نجاد

الريجاني

جهانغيري

رسالة إلى المرشد ،مطالبا إياه
بــالـتــدخــل إلحـ ــداث تـغـيـيــرات في
ال ـقــائ ـمــة ال ـمــرس ـلــة م ــن "ص ـيــانــة
الدستور" إلى "الداخلية".
وأضاف مهاجري أن روحاني،
ال ــذي يستعد ل ـم ـغــادرة منصبه
فــي أغـسـطــس الـمـقـبــل ،أم ــر وزيــر
الداخلية عبدالرضا فضلي بعدم
نشر القائمة التي سربتها وكالة
فارس ،كاشفا عن تعرض الوزير
ل ـ ــ"ض ـ ـغـ ــوط س ـي ــاس ـي ــة ش ــدي ــدة"
لإلعالن عنها.
وفـ ــي م ــؤش ــر ع ـلــى عـ ــدم رضــا
التيار المعتدل عن الخطوة ،أكد
الـمـتـحــدث بــاســم الـحـكــومــة علي
ربيعي أن "المشاركة األدن ــى في

االنتخابات ليست لمصلحة أحد،
والشعب هو أول المتضررين ولن
يربحها أي تيار سياسي" ،قائال
إن "المشاركة القصوى فــي هذه
الدورة مطلوبة أكثر من أي وقت".

وت ـس ـخ ـي ــن أجـ ـ ـ ــواء االن ـت ـخ ــاب ــات
ف ــإن ال ـمــرشــح األوفـ ــر حـظــا حتى
اللحظة هــو رئيسي ،الــذي ثقلت
كفته االنسحابات لصالحه خالل
األيام الماضية ،وآخر المنسحبين
لصالحه كــان مستشار المرشد
لـلـصـنــاعــات الـعـسـكــريــة المرشح
حسين دهقان.
وكــذلــك سـبــق أن أع ـلــن كــل من
قائد قوات الباسيج السابق علي
رضـ ــا أفـ ـش ــار ،والـ ــوزيـ ــر الـســابــق
مسعود زريبافان ،والوزير السابق
محمد عباسي انسحابهم لصالح
رئيسي.
كـ ـم ــا أع ـ ـلـ ــن ال ـ ـمـ ــرشـ ــح رس ـت ــم
ق ــاسـ ـم ــي ،م ـس ــاع ــد ق ــائ ــد "ف ـي ـلــق

رئيسي والريجاني
في غضون ذلك ،نشرت صفحة
المرشح الرئاسي إبراهيم رئيسي
مقطعا مصورا له قال فيه إنه بعد
اطــاعــه عـلــى قــائـمــة المرشحين
الـنـهــائـيــة ب ــدأ مـ ـش ــاورات إلج ــراء
حملة تنافسية بمشاركة واسعة.
وفــي حــال لم يتدخل خامنئي
لـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة

القدس" للشؤون االقتصادية وزير
النفط السابق ،انسحابه لمصلحة
"ج ـب ـه ــة الـ ـ ـث ـ ــورة" ،وهـ ــي الـمـظـلــة
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ل ـل ـم ـحــاف ـظ ـيــن ،ال ـتــي
رشحت رئيس السلطة القضائية.
وف ــي أول رد فـعــل عـلــى رفــض
ت ــرش ـح ــه ،أكـ ــد رئ ـي ــس ال ـبــرل ـمــان
السابق أنه لن يعترض على القرار.
م ــن جــانــب آخـ ــر ،أشـ ــار تقرير
ل ـ ــوك ـ ــال ـ ــة روي ـ ـ ـتـ ـ ــرز إل ـ ـ ـ ــى تـ ــزايـ ــد
احتماالت أال يتمكن المفاوضون
في فيينا من التوصل إلى اتفاق
حــول برنامج إيــران الـنــووي قبل
االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة ،غـيــر أن
ت ـم ــدي ــد الـ ـمـ ـح ــادث ــات ق ــد يـحـقــق
م ـك ــاس ــب س ـيــاس ـيــة ف ــي ال ــداخ ــل
للمرشد اإليراني.
وسيعني إطالة أمد المحادثات
الهادفة إلى إحياء االتفاق النووي
المبرم عام  2015أن عملية إلغاء
ج ــزء مــن الـعـقــوبــات سـتـبــدأ بعد
االنتخابات المتوقع أن يحل فيها
مرشح متشدد محل روحاني.
ويــأتــي ذل ــك فــي وق ــت نـقــل عن
م ـ ـصـ ــادر مـ ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـج ــول ــة
ال ـخــام ـســة م ــن م ـح ــادث ــات فيينا
ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت أمـ ــس أنـ ــه سيتم
قريبا اإلعــان عن "اتفاق يوضح
ال ـتــزامــات ط ـهــران وواشـنـطــن من
أجل إحراز تقدم".
(طهران ـ وكاالت)

ّ
وح ــض االت ـح ــاد االوروبـ ـ ــي جـمـيــع شــركــات
ً
ال ـط ُّـيــران الـتــي تتخذ مــن دول ــه م ـقــرا لـهــا على
تجنب التحليق فوق األراضي البيالروسية التي
قالت فون ديرالين إنها "لم تعد آمنة".
وطالبت الدول األعضاء باإلفراج الفوري عن
الصحافي المعارض بروتاسيفيتش وشريكته
صوفيا سابيغا.
وقال نائب وزير خارجية ليتوانيا مانتاس
أدوميناس ،إن االتحاد األوروبي يدرس إمكانية
الحد من الصادرات البيالروسية ،لكنه شدد على
أن االتحاد "ال يرغب في تحويل بيالروسيا إلى
وضع مشابه لكوريا الشمالية ،فمثل هذه العزلة
ال ّ
تؤدي إلى أي شيء حميد".

وأشــاد األمين العام لحلف شمال االطلسي
(الناتو) ،ينس ستولتنبرغ ،باإلجراء األوروبي،
كذلك الرئيس األميركي جو بايدن الذي طلب من
فريقه العمل على خيارات لمحاسبة المسؤولين
ً
في مينسك ،داعيا إلى تحقيق دولي للتأكد من
وقائع القضية.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،دعـ ـ ــت بـ ـي ــاروسـ ـي ــا ،أمـ ــس،
مجموعات طيران دولية للتحقيق في ظروف
تـحــويــل م ـســار رح ـلــة ط ـي ــارة "ريـ ــان آيـ ــر" فــوق
مجالها بسبب ما قالت إنه تهديد بوجود قنبلة.
ونفت حركة حماس على لسان القيادي
فيها موسى أبو مــرزوق وقوفها وراء بيان
قالت مينسك إنه موقع باسم الحركة وتضمن

ً
تهديدا للطائرة بوجود قنبلة.
ودانت موسكو حليفة مينسك القوية ،اإلجراء
األوروبي ،وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري
بيسكوف ،أمــس ،إن "االلـتـفــاف حــول بلد كبير
ّ
ً
إلــى حد مــا ،يقع في وســط أوروب ــا ،مكلف جدا
بالنسبة إلى كل شركات الطيران".
ووصفت الناطقة باسم الخارجية الروسية
مـ ــاريـ ــا زاخ ـ ــاروف ـ ــا ،رد ف ـع ــل الـ ـ ـ ــدول ال ـغــرب ـيــة
بـ"الهستيريا".
وفــي بكين ،قــال المتحدث باسم الخارجية
الصينية تشاو ليجيان ،إن "مالبسات الحادث
ال تزال مبهمة وغير واضحة ،لذلك يجب على
جميع األطــراف التحلي بضبط النفس ،ومنع

تصعيد الـمــوقــف ،حتى يتم تحديد الحقائق
وك ـشــف ال ـص ــورة الـحـقـيـقـيــة لـمــا حـ ــدث" .وفــي
جنيف.
وظ ـهــر بــروتــاسـيـفـيـتــش ،فــي مـقـطــع فيديو
نشر على اإلنترنت يقول فيه ،إنه بصحة جيدة
ويعترف بالقيام بدور في تنظيم االحتجاجات
الحاشدة في مينسك العام الماضي.
إلى ذلك ،قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس
إي ـم ــان ــوي ــل مـ ــاكـ ــرون ي ـ ــود دعـ ـ ــوة ال ـم ـعــارضــة
الـبـيــاروسـيــة لحضور قمة مجموعة السبع،
المقرر عقدها الشهر المقبل ،إذا وافقت بريطانيا
الدولة المضيفة.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

مالي :انقالب داخل «االنقالب»

إدانة دولية لتحرك الجيش ضد الرئيس االنتقالي وأوروبا ّ
تعد لعقوبات
ً
استيقظت مــالــي ،أم ــس ،م ـجــددا فــي أجــواء
م ـض ـطــربــة ب ــال ـي ــوم ال ـت ــال ــي الع ـت ـق ــال الـجـيــش
الــرئـيــس االنتقالي بــاه ن ــداو ورئـيــس ال ــوزراء
االنتقالي مختار وان ،في تحرك دانه المجتمع
الدولي وأراد من خالله الجيش تأكيد هيمنته
بعد  9أشهر من انقالبه األول.
وأع ـلــن قــائــد االن ـق ــاب الـكــولــونـيــل أسيمي
غويتا ،أمس ،تجريد الرئيس ورئيس الوزراء
االنـتـقــالـيـيــن م ــن صــاحـيــاتـهـمــا ،واتـهــامـهـمــا
بمحاولة "تخريب" المرحلة االنتقالية.
كـ ـم ــا أش ـ ـ ــار غ ــويـ ـت ــا ،فـ ــي بـ ـي ــان ق ـ ـ ــرأه أح ــد
ً
المعاونين مرتديا الزي الرسمي على التلفزيون
الحكومي ،إلى أن "العملية االنتقالية ستواصل
مـســارهــا الطبيعي وأن االنـتـخــابــات الـمـقــررة
ستجرى خالل عام ."2022
وات ـه ــم غــوي ـتــا ،قــائــد االن ـق ــاب ال ــذي أط ــاح
الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا في 18
أغـسـطــس  ،2020الــرئـيــس االنـتـقــالــي ورئـيــس
الوزراء بتشكيل حكومة جديدة دون التشاور
ً
معه مسبقا ،رغم أنه مسؤول عن الدفاع واألمن،
وهما قطاعان مهمان في هذا البلد الذي يشهد
اضطرابات.
وقال إن "هذا اإلجراء يدل على إرادة واضحة
لرئيس المرحلة االنتقالية ورئـيــس ال ــوزراء
بانتهاك الميثاق االنتقالي ،إذ ثبت وجود نية
لتخريب العملية االنتقالية".
ُ
ويعتبر الميثاق ،الــذي أعــده إلــى حد كبير

سلة أخبار

أعلن البيت األبيض ،أمس،
أن الرئيس األميركي جو
بايدن سيلتقي نظيره
الروسي فالديمير بوتين
 16يونيو المقبل في مدينة
جنيف السويسرية.
وفي موسكو ،أعلن
"الكرملين" أن بوتين وافق
على عقد القمة في جنيف.
يأتي هذا االجتماع األول
بين الرئيسين منذ تولي
بايدن الرئاسة ،وسط توتر
حاد بين واشنطن وموسكو
على خلفية تبادل عقوبات
واتهامات .وسيتم على
هامش اجتماعات قادة
مجموعة السبع وحلف
شمال األطلسي.

أوروبا تغلق أجواءها ومطاراتها بوجه بيالروسيا
أع ـل ــن قـ ــادة االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ف ــي قمتهم
ببروكسل ،أمــس األول ،حظر تحليق شركات
ال ـط ـيــران ال ـب ـيــاروس ـيــة ف ــوق ال ـم ـجــال الـجــوي
ّ
ً
لالتحاد ،ومنع الوصول إلى مطارات التكتل ،ردا
على إقدام "نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو
الــذي يوصف بأنه آخــر ديكاتور فــي أوروب ــا"،
على تحويل مسار طائرة مدنية في خطوة بدا
أن الهدف منها اعتقال الصحافي والمعارض
ً
رومان بروتاسيفيتش ( 26عاما).
ونددت رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال
فون دير الين بما وصفته بـ "الخطف من جانب
الدولة باعتباره اعتداء على الديمقراطية وحرية
التعبير والسيادة األوروبية".

دوليات

ً
ً
العسكريون نصا مرجعيا لالنتقال الــذي من
المقرر أن يعيد السلطة إلى المدنيين.
واع ـت ـب ــر غ ــوت ــا أنـ ــه "مـ ـل ــزم ب ــال ــرد وتـجــريــد
الرئيس ورئـيــس ال ــوزراء وجميع األشخاص
المتورطين من صالحياتهم".
وكـ ـ ــان ع ـس ـك ــري ــون اع ـت ـق ـل ــوا ،أم ـ ــس األول،
الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع سليمان
دوكوريه ،عقب إعالن تشكيلة جديدة للحكومة
لم تكن موضع ترحيب من الضباط ،وتم فيها
استبدال وزيري الدفاع واألمن.
وأف ــادت مـصــادر ،بــأن العسكريين اقـتــادوا
المسؤولين الثالثة إلى قاعدة كاتي العسكرية
عـلــى بـعــد بـضـعــة كـيـلــومـتــرات م ــن الـعــاصـمــة
باماكو ،حيث أمضوا ليلتهم الثانية في قاعدة
كاتي ،كما حدث في  2020مع كيتا.
وسيطرت على األجواء في مالي الغارقة في
أزمــة معقدة ومتعددة الجوانب منذ سنوات
حــالــة مــن عــدم اليقين والـشــائـعــات واألنشطة
الدبلوماسية والسياسية ،مــع ترقب وصــول
وسيط دول غرب إفريقيا غودالك جوناثان.
ودانـ ـ ـ ــت ب ـع ـث ــة األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة فـ ــي مــالــي
والمجموعة االقتصادية لــدول غــرب إفريقيا
(اإليـ ـ ـك ـ ــواس) واالتـ ـ ـح ـ ــاد اإلف ــريـ ـق ــي وفــرن ـســا
والواليات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا
واالتحاد األوروبــي "بشدة محاولة استخدام
ال ـق ــوة" وطــالـبــت فــي ب ـيــان مـشـتــرك "ب ــاإلف ــراج
الفوري وغير المشروط" عن القادة االنتقاليين

الذين أعربوا عن "دعمهم الثابت" لهم.
ً
كما أكدت رفضها مقدما فرض أمر واقع ،بما
في ذلك االستقالة القسرية المحتملة للرئيس
ورئيس الوزراء.
ودعا األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو
غ ــوت ـي ــري ــس إلـ ـ ــى "الـ ـ ـه ـ ــدوء" و"اإلف ـ ـ ـ ـ ـ ــراج غـيــر
المشروط" عن نداو ووان.
ك ـم ــا ع ـب ــرت الـ ـج ــزائ ــر ع ــن رف ـض ـه ــا تـغـيـيــر
الحكومة "بــالـقــوة" فــي مــالــي ،مـجــددة دعمها
للرئيس االنتقالي نداو.
ودانت فرنسا «االنقالب» الذي قام به غويتا،
الرجل القوي للسلطة المالية.
وق ــال وزي ــر الخارجية الفرنسي جــان ايف
لودريان «نطالب باإلفراج عن الرئيسين ،اللذين
يـجــب ض ـمــان أمـنـهـمــا ،واالس ـت ـئ ـنــاف ال ـفــوري
لمسار االنتقال الطبيعي».
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
إثر قمة أوروبية ،أن القادة األوروبيين «نددوا
بــأكـبــر ق ــدر مــن ال ـحــزم بــاعـتـقــال رئ ـيــس مالي
ً
ورئـيــس وزرائ ـ ــه» ،األم ــر ال ــذي يشكل «انـقــابــا
داخل االنقالب ،وهو أمر مرفوض».
وأضـ ــاف م ــاك ــرون خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي:
«نحن مستعدون في الساعات المقبلة لفرض
عـ ـق ــوب ــات م ـ ـحـ ــددة الـ ـ ـه ـ ــدف» ب ـح ــق األط ـ ـ ــراف
المعنيين.
وأفــاد مصدر في الخارجية الروسية ،بأن
مــوس ـكــو ت ـ ــدرس ال ــوض ــع الـمـتـعـلــق بــاعـتـقــال

دعت إسبانيا المغرب
الحترام «حدودهما
المشتركة» ،بعد اتهامها
ً
الرباط بالتراخي أمنيا
على الحدود مع سبتة ،ما
سمح بتدفق أكثر من 10
آالف مهاجر غير شرعي
الى الجيب اإلسباني اعادت
مدرير أغلبيتهم ،في خطوة
قال مراقبون إنها رد مغربي
على استقبال اسبانيا
زعيم «جبهة البوليساريو»
االنفصالية إبراهيم غالي.
وقال رئيس الوزراء
اإلسباني ،بيدرو سانشيز،
خالل قمة أوروبية في
بروكسل ،أمس األول،
إن «العالقة بين المغرب
واسبانيا استراتيجية ،لكنها
يجب أن تستند الى ركيزتين
أساسيتين :الثقة واالحترام،
وبالتالي احترام حدود
أوروبا ،أي حدود إسبانيا
في سبتة ومليلية» .وكان
وزير الخارجية المغربي،
ناصر بوريطة ،قال امس
األول ،إن المغرب ليس عليه
أي التزام بحماية سوى
ً
حدوده أو أن يكون «دركيا
ألوروبا» .وهدد بتصعيد
قد يصل الى قطيعة بحال
سمحت مدريد لغالي الذي
كان مصابا بـ«كورونا»
بالسفر دون محاكمة.

«طالبان» ّ
تتعهد بتوفير
«بيئة آمنة» للدبلوماسيين

ّ
تعهدت حركة «طالبان»
أمس ،بتوفير «بيئة آمنة»
للدبلوماسيين األجانب،
بعدما أعلنت أستراليا
قرارها إغالق سفارتها في
كابول ،إثر مخاوف أمنية.
وقال الناطق باسم «طالبان»
محمد نعيم« :تطمئن إمارة
أفغانستان اإلسالمية جميع
الدبلوماسيين والعاملين
المنظمات اإلنسانية
في
ّ
بأننا لن نمثل أي تهديد
لهم» ،مضيفا «سنوفر بيئة
آمنة ألنشطتهم».

مقتل جندي أرمني باشتباك
حدودي مع أذربيجان

دورية عسكرية بساحة االستقالل في باماكو أمس (ا ف ب)
رئيس الدولة الموقت ورئيس الوزراء ،وذكر أن
السفارة الروسية على اتصال بجميع األطراف.
وقال دبلوماسيون ،إن مجلس األمن يمكن
ً
ً
أن يعقد اجـتـمــاعــا ط ــارئ ــا فــي األي ــام المقبلة
حول مالي.
وفـ ــي م ـن ـت ـصــف أب ــري ــل ،أع ـل ـنــت ال ـس ـل ـطــات
االنتقالية تنظيم استفتاء في  31أكتوبر على
تعديل دستوري طال انتظاره ،وحددت موعد
تنظيم االنتخابات الرئاسية والتشريعية في
فـبــرايــر  -م ــارس  2022عـلــى أن تـسـلــم إثــرهــا
السلطة إلى قادة مدنيين.
لكن ما زالــت الشكوك قائمة بشأن قدرتها
على تنفيذ وعودها ،السيما في سياق تجدد

األزم ــة السياسية ومــع استمرار العنف الــذي
ّ
متطرفة ومجموعات
تنفذه حركات إسالمية
أخـ ـ ــرى ،وف ـي ـمــا ت ـت ــراك ــم األدلـ ـ ــة ع ـلــى الـسـخــط
االج ـت ـمــاعــي .فـقــد أعـلـنــت الـمـنـظـمــة الـنـقــابـيــة
الرئيسية للتو عن إضراب جديد هذا األسبوع.
وتشهد مــالــي الـتــي يبلغ عــدد سكانها 19
مليون نسمة ،و جــار تــا هــا النيجر وبوركينا
فاسو إلــى جانب أعـمــال العنف التي تنفذها
ح ــرك ــات إس ــام ـي ــة م ـت ـطــرفــة ،ن ــزاع ــات قبلية
وغيرها من المواجهات التي خلفت اآلالف من
القتلى ومئات اآلالف من المشردين.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

ُ
قتل جندي أرمني ،أمس ،في
اشتباك مسلح مع القوات
األذربيجانية على الحدود
بين البلدين اللذين تواجها
خالل الخريف الماضي في
نزاع حول إقليم ناغورني
كاراباخ ،وفق ما أعلنت وزارة
الدفاع األرمينية.
ُ
وجاء في بيان الوزارة «قتل
عسكري في تبادل إطالق
نار ،بعد أن فتحت القوات
األذربيجانية النار على نقطة
فيرين شورجا الحدودية في
منطقة جغاركونيك» في شرق
أرمينيا.
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رياضة

ً
األزرق في فقاعة التصفيات المشتركة بمشاركة  30العبا
ً
إلغاء معسكر األولمبي في لبنان وإنهاء التدريبات غدا
حازم ماهر

سيختار الجهاز الفني
لألزرق كل قائمة لمبارياته
الثالث في التصفيات
ولذلك
المشتركة على حدةً ،
سيبقي على الـ  30العبا
الذين اختارهم كاراسكو
ً
أخيرا.

يدخل العبو قائمة منتخبنا الوطني األول لكرة القدم البالغ عددهم
 ،30في "الفقاعة" عقب العودة من معسكر الفريق بدبي  29الجاري،
من أجل المشاركة في مواجهات أستراليا واألردن والصين تايبيه،
المقرر لها أيام  3و 11و 15يونيو المقبل ،في المجموعة الثانية التي
تستضيف الكويت ما تبقى من مبارياتها ،ضمن التصفيات اآلسيوية
المؤهلة لنهائيات كأس العالم  2022بقطر ،وكأس آسيا  2023بالصين.
ويتعامل االتحاد اآلسيوي مع كل مباراة على حدة ،وال يتعامل مع
جميع المباريات ضمن بطولة مستقلة بذاتها ،وهو ما يعني اختيار
ً
قائمة قبل المباراة بنحو  48ساعة تضم  23العبا.
ً
ورأى الجهاز الفني استمرار القائمة كاملة ( 30العبا) ،في المعسكر
تحسبا ألي ظ ــروف س ــواء اإلص ــاب ــات أو هـبــوط الـمـسـتــوى الفني،
وبالتالي إجراء تغييرات في كل مباراة ،وفقا لما يقدمه الالعبون في
المباراة السابقة.

غياب التركماني واألنصاري والسالمة
إلى ذلك ،يواصل منتخبنا الوطني تدريباته في الـ  5:30من مساء
اليوم على استاد ضباط شرطة دبي ،ويكثف الجهاز الفني خاللها
تنفيذ الالعبين لبعض الجمل الفنية والتكتيكية.
وكان تدريب األمس شهد غياب الثالثي عبدالمحسن التركماني،
الذي تعرض لكدمة في العضلة الخلفية للقدم ،منحه على إثرها طبيب
المنتخبات الوطنية د .عبدالمجيد البناي راحة يومين مع إخضاعه
لبرنامج عالجي ،وفهد األنصاري وبندر السالمة بسبب تعرضهما
لإلنفلونزا.

األردن يخسر بالخمسة أمام اإلمارات
خـ ـس ــر ال ـم ـن ـت ـخ ــب األردن ـ ـ ـ ـ ــي أم ـ ــام
مـضـيـفــه اإلمـ ــاراتـ ــي بـخـمـســة أه ــداف
مقابل هدف ،وذلك في المباراة الودية
التي جمعتهما أمس األول ،على استاد
راشد بنادي شباب األهلي بدبي.
وت ـ ـعـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ب ـ ــروف ـ ــة أخـ ـي ــرة
لـلـمـنـتـخــب األردن ـ ـ ــي الـ ــذي يـلـعــب في
مجموعة منتخبنا الوطني (المجموعة

الـ ـث ــانـ ـي ــة) ،ب ــال ـت ـص ـف ـي ــات اآلس ـي ــوي ــة
الـمـشـتــركــة ،بينما ي ـشــارك المنتخب
اإلماراتي في المجموعة السابعة من
التصفيات ذاتها.
وأحرز هدف األردن عدي الصيفي،
بـيـنـمــا أحـ ــرز أه ـ ــداف اإلمـ ـ ـ ــارات ،علي
مبخوت 3 ،أهــداف "هاتريك" ،وخليل
إبراهيم ،وكايو.

وقرر الجهاز الفني عقد اجتماع فني قبل انطالق كل تدريب بين
أعضائه ،لتحديد سلبيات وإيجابيات منتخبات أستراليا واألردن
والصين تايبيه ،وفقا للمباريات الحديثة التي خاضها كل منتخب
منها ،وتستمر هذه االجتماعات خالل المباريات الثالث ،مع حضور
الالعبين في اليوم الذي يسبق المباراة لتحديد واجباتهم.

ً
«األولمبي» ينهي تدريباته غدا

إلــى ذل ــك ،استقر األم ــر بشكل رسـمــي على إلغاء
ً
معسكر منتخبنا األولمبي الذي كان مقررا إقامته
في لبنان خالل الفترة من  1إلى  10يونيو المقبل،
والذي كان سيتخلله مباراتان وديتان مع المنتخب
اللبناني يومي  5و 9منه.
وتقرر إنهاء تدريبات الفريق التي تقام على ملعب
ً
المرحوم عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة غدا الخميس،
مع منح الالعبين راحة ،على أن يحدد الجهاز الفني
بقيادة المدرب اإلسباني غونزاليس موعد التجمع
المقبل بالتنسيق مع اللجنة الفنية.
يذكر أن منتخبنا األولمبي يستعد لدورة األلعاب
الخليجية التي تستضيفها الكويت خــال أكتوبر
المقبل ،والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا
تحت  23سنة.

خروج موي وروجيتش من قائمة أستراليا
أعلن م ــدرب أستراليا ،غــراهــام أرنــولــد،
خروج الثنائي صاحب الخبرة آرون موي
وتوم روجيتش من تشكيلة المنتخب قبل
خ ــوض التصفيات المشتركة .وسيغيب
الثنائي عــن تشكيلة مكونة مــن  31العبا
أعلنها أرنولد ،امس ،للعب في التصفيات
ضد الكويت وتايوان ونيبال واألردن.
وأبلغ أرنولد الصحافيين أن موي العب

شنغهاي بورت أراد البقاء مع عائلته ،ألنه
لم يلتقيهم منذ ديسمبر.
وقال أرنولد عن العب الوسط الذي يلعب
فــي اسـكـتـلـنــدا" :تــومــي روجـيـتــش يعاني
إصابة بسيطة ،وهذا الوقت الوحيد حتى
يتعافى" .وأضاف" :لدينا تشكيلة قوية جدا،
وسينصب تركيزي على الالعبين المتاحين
لدينا هنا".

ً
األبيض يستعد لمواجهة الفيصلي في عمان غدا
ُ
لحسم تأهله لثمن نهائي كأس االتحاد اآلسيوي

●

احمد حامد

يـخـتـتــم ال ـف ــري ــق األول لـكــرة
الـقــدم بـنــادي الكويت تدريباته
مساء اليوم في األردن ،استعدادا
ل ـمــواج ـهــة الـفـيـصـلــي غ ــدا على
أرضـ ــه "اس ـت ــاد ع ـمــان ال ــدول ــي"،
ل ـح ـس ــم بـ ـط ــاق ــة الـ ـت ــأه ــل لـثـمــن
نهائي كأس االتحاد اآلسيوي،
ع ــن ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـث ــال ـث ــة ال ـتــي
يـ ـتـ ـص ــدره ــا ال ـ ـفـ ــريـ ــق األردنـ ـ ـ ــي
بــال ـعــامــة ال ـكــام ـلــة  6ن ـقــاط من
ف ــوزي ــن ع ـلــى ش ـب ــاب األمـ ـع ــري،
وتـ ـش ــري ــن ال ـ ـس ـ ــوري ،فـ ــي حـيــن
يحتل األبيض الوصافة برصيد
 4نقاط ،بعد تعادله مع تشرين
ال ـ ـسـ ــوري ،وف ـ ـ ــوزه ع ـل ــى ش ـبــاب
األمعري.
ويحتاج الكويت للفوز فقط
ل ـض ـم ـ ّـان بـ ـل ــوغ الـ ـ ـ ــدور ال ـث ــان ــي
وتـ ـج ــن ــب حـ ـس ــاب ــات ال ـص ـع ــود
كأفضل وصيف في المجموعات
الثالث ،في حين يدخل الفيصلي
ال ـم ـب ــاراة بـفــرصـتـيــن؛ ال ـف ــوز أو
التعادل لضمان الصعود.
واس ـ ـتـ ــدعـ ــى الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـنــي

الفيصلي ،حيث إن الـمــؤشــرات
كـ ــانـ ــت ت ـ ـ ّ
ـرج ـ ــح أن ت ـ ـكـ ــون ت ـلــك
المباراة هي مواجهة الحسم عن
المجموعة الثالثة.

أداء تصاعدي

العبو األبيض
لفريق الـكــويــت بـقـيــادة الـمــدرب
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي غ ــون ــزالـ ـي ــس الع ــب
المنتخب عبدالعزيز بن ناجي،
لـيـكــون مــع األب ـيــض فــي مهمته
األخ ـيــرة ب ـ ــاألردن ،لـتــدعـيــم خط
الــدفــاع الــذي تأثر بإصابة علي
حسين بالرباط الصليبي.
وحــرص مــدرب األبيض على
دراس ـ ــة ال ـفــريــق األردن ـ ـ ــي ،ال ــذي

«عمومية األولمبية» وافتتاح
مركز شباب جابر اليوم
ُي ـ ـع ـ ـقـ ــد اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ال ـج ـم ـع ـي ــة
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ل ـل ـج ـن ــة األول ـم ـب ـي ــة
الكويتية العادية ،عند الساعة 7.00
مــن مـســاء ال ـيــوم ،بالمقر المؤقت
للجنة بمركز شباب مدينة جابر
األحمد ،وذلك العتماد التقريرين
المالي واإلداري.
ويسبق اجتماع العمومية ،في
الساعة  5.20افتتاح مركز شباب
مدينة جابر األحمد ،بحضور وزير
اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب
عـبــدالــرحـمــن الـمـطـيــري ،ورئـيــس
مجلس إدارة اللجنة األولمبية
الكويتية الشيخ فهد الناصر.
ويشهد االفتتاح إلـقــاء كــل من
الوزير والناصر كلمة ،إلى جانب
إلقاء بيان لمرشح الكويت لرئاسة

عبدالرحمن المطيري

االتحاد الدولي للسباحة ،حسين
المسلم ،الذي حسم المنصب أخيرا
بالتزكية.

الدبيسان في ذمة الله
يـتـقــدم الـقـســم الــريــاضــي بـخــالــص ال ـعــزاء وال ـمــواســاة لعائلة
الدبيسان لوفاة الحكم الدولي السابق لكرة اليد ،وأحــد نجوم
العصر الذهبي لنادي التضامن ،وصاحب البصمات الواضحة في
اللعبة ،الفقيد حامد محمد الدبيسان ،سائلين المولى عز وجل أن
يتغمده بواسع رحمته ،وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"

يـ ـق ــوده ف ـن ـيــا ال ـ ـمـ ــدرب ال ـســابــق
للكويت ،السوري حسام السيد،
م ــن خـ ــال م ــراج ـع ــة مــواجـهـتــي
ال ـ ـف ـ ـي ـ ـص ـ ـلـ ــي أمـ ـ ـ ـ ـ ــام األمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــري،
وتشرين.
واطـ ـ ـ ـم ـ ـ ــأن الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز ال ـط ـب ــي
إلـ ـ ــى ح ــال ــة الـ ــاعـ ــب ال ـف ــرن ـس ــي
عبدول سيسوكو ،الذي ّ
تعرض
لدخول قوي في مواجهة شباب

األم ـ ـعـ ــري ،ح ـيــث أب ـ ــدى الــاعــب
جــاهــزيــة لـلـمـشــاركــة فــي مـبــاراة
الغد.
ومـ ـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـظ ــر أن ي ــدخ ــل
الـ ـك ــوي ــت م ــواجـ ـه ــة ال ـف ـي ـص ـلــي
ب ــأف ـض ــل ت ـش ـك ـي ـلــة ،الس ـي ـم ــا أن
الجهاز الفني كان حريصا على
إراح ـ ــة بـعــض األوراق الــرابـحــة
الدخ ـ ـ ـ ــار مـ ـجـ ـه ــوده ــم لـ ـمـ ـب ــاراة

من جانبه ،أبــدى مــدرب فريق
الكويت غونزاليس رضاه عن أداء
األبيض الذي وصفه بالتصاعدي
ف ــي الـبـطــولــة اآلس ـي ــوي ــة ،مشيرا
إلى أنه يتطلع إلى أن ّ
يقدم فريقه
األفـ ـض ــل ف ــي مـ ـب ــاراة ال ـغ ــد أم ــام
الفيصلي.
وقـ ـ ـ ــال ،ب ـع ــد ت ـ ـجـ ــاوز ال ـف ــري ــق
ا ل ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي أ م ـ ـ ــس األول ،إن
األبـ ـ ـي ـ ــض ن ـ ـجـ ــح ف ـ ــي ال ـ ـخ ـ ــروج
بــالـمـفـيــد امـ ــام ف ــري ــق مـتـحـمــس،
مشيدا بـقــدرة فريقه فــي الـعــودة
نتيجة اللقاء فــي آخــر  16دقيقة
من عمر المباراة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ال ـ ـث ـ ـقـ ــة ك ـب ـي ــرة
فـ ــي ال ــاع ـب ـي ــن لـ ـتـ ـج ــاوز ضـغــط
الـمـبــاريــات فــي الموسم الحالي،
وح ـصــد بـطــاقــة الـصـعــود لـلــدور
الثاني بكأس االتحاد.

الظفيري واألنصاري

النصر يضم الغامبي سانغ بير
تعاقد نادي النصر مع الالعب الغامبي سانغ بير ،الذي خاض
منافسات الموسم المنقضي مع فريق نادي الشباب ،لتدعيم
صفوف الفريق األول لكرة القدم ،استعدادا للموسم الجديد.
وت ـعــد صـفـقــة ســانــغ بـيــر الـثــالـثــة فــي م ـشــوار تـعــاقــدات
العنابي في الموسم الجاري ،حيث سبق أن أعلنت إدارة
النادي تعاقدها مع األردنــي عدي الصيفي ،ومــددت عقد
المدافع الغاني روبن.
ويجيد بير في مركز قلب الدفاع ،على جانب الوسط
الـمــدافــع ،وتنتظر إدارة النصر والـجـهــاز الفني بقيادة
المدرب سلمان عواد ،رد من الالعب البحريني سيد ضياء
بخصوص رغبته في االستمرار أو الرحيل ،حيث طلب
الالعب مهمة لحسم موقفه النهائي.
ال ـجــديــر بــالــذكــر ان ال ـن ـصــر أن ـهــى ال ـمــوســم الـمــاضــي
بمسابقة ال ــدوري الممتاز فــي المركز الخامس برصيد
 22نقطة.

الشباب يجدد للسنغالي نداي
مــدد نــادي الشباب عقد المحترف السنغالي
أوسـيـنــو ن ــداي ،فــي حين غــض الـطــرف عــن بقية
المحترفين الذين دافعوا عن ألوانه في الموسم
المنصرم.
ويجيد نداي في مركز الوسط المهاجم ،ونجح
ً
في تسجيل حضوره بالموسم السابق ،مسجال 3
أهداف للشباب في الدوري الممتاز.

الكويت يغادر إلى معسكر صربيا
«يد»
ً
استعدادا لـ «اآلسيوية»
يغادر فجر اليوم وفد الفريق األول لكرة اليد
بنادي الكويت إلى صربيا ،للدخول في معسكر
تدريبي لمدة  15يوما ،استعدادا للمشاركة في
منافسات البطولة اآلسيوية الـ 23لألندية أبطال
ال ــدوري ،المقرر أن يستضيفها نــادي الوحدة
السعودي من  12حتى  21يونيو المقبل.
ويـتــرأس الــوفــد مدير اللعبة م ــدرب الفريق
الــوطـنــي هيثم الــرشـيــدي ،ويـضــم شــاكــر آرتــي
إداري ـ ــا ،وال ـم ــدرب الـمـســاعــد الـتــونـســي عصام
اللحياني ،ومدرب حراس المرمى أيمن الشيخ،
وأخ ـصــائــي ال ـع ــاج الـطـبـيـعــي يــاسـيــن بــوكــر،
وسعد الشمري المنسق اإلعالمي ،إضافة إلى
 15العبا هم :أحمد الفرحان ،مشعل طه ،مشاري
طه ،يعقوب اسيري ،نواف الشمري ،عبدالعزيز
سـلـطــان ،محمد عـلــي ،عـبــدالـعــزيــز الــدوســري،
عبدالعزيز الظفيري ،عبدالعزيز الشمري ،خالد
الغربللي ،عبدالله الغربللي ،عبدالله الخميس،
سعود الضويحي ،والعبي فريق  19سنة عبدالله
الشمري وسيف العدواني.
وسيلتحق بالوفد في صربيا الالعبون صالح
الموسوي والحارس علي صفر ،وكذلك سينضم
إلى الفريق هناك المحترفون األربعة الذين تعاقد
معهم النادي للبطولة ،وهم التونسيان محمد
السوسي ،والياس الزمال ،والعبا مونتينغرو
استيفان فوجوفيتش وفوك الزوفتيش ،بينما
يغيب عن المعسكر الثالثي محمد الغربللي

الجهاز الفني لفريق الكويت
لظروف خاصة ،وعبدالرحمن البالول ومشاري
صـيــوان لـظــروف العمل .مــن جانبه ،أكــد آرتــي
أن األبـيــض أنـهــى المرحلة األول ــى مــن الخطة
التدريبية الموضوعة للبطولة ،والـتــي بــدأت
أواخــر أبريل الماضي وحتى اآلن بشكل جيد،
خاصة في رفع معدالت اللياقة البدنية والفنية،
بفضل انتظامهم وحرصهم على االستفادة من
الفترة األولى ،طمعا في التهيئة بالشكل الالئق
لالنخراط في المعسكر الصربي الــذي يعتبر
الـمــرحـلــة الـثــانـيــة األخ ـي ــرة مــن الـخـطــة ،والـتــي
سترتكز على النواحي التكتيكية والخططية.

سانغ بير

وك ـشــف أن الـفــريــق سـيـخــوض  3مـبــاريــات
تجريبية خالل المعسكر ،مع فرق الصف األول
هـنــاك ،بـهــدف االحـتـكــاك والتطبيق الميداني
على طرق اللعب التي سيعتمد عليها الفريق
خالل البطولة المتوقع أن تكون المنافسة فيها
على أشدها ،خصوصا في ظل وجود الكويت
بالمجموعة الثانية الـقــويــة الـتــي ضمت الى
جــانـبــه ال ــوح ــدة ال ـس ـعــودي صــاحــب الضيافة
وكيرمان اإليراني والقطن اليمني ونادي أوزبك
األوزبكستاني والدحيل القطري ،متمنيا التوفيق
للفريق خالل المعسكر والبطولة.

وضمت صفوف الشباب في الموسم المنقضي
 3م ـح ـتــرف ـيــن م ــن ال ـس ـن ـغــال هـ ــم :م ــام ــي ســاهــر،
أوس ـي ـن ــو س ـ ـيـ ــزار ،وأس ـي ـن ــو ن ـ ـ ــداي ،إلـ ــى جــانــب
البرازيلي سليم مامادو ،والغامبي سانغ بير.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أن ال ـش ـب ــاب أنـ ـه ــى ال ـمــوســم
المنقضي بــالــدوري الممتاز في المركز السابع
برصيد  19نقطة.

«الطائرة» يشكل لجانه...
ويحدد عموميته في  28يونيو
●

محمد عبدالعزيز

شـكــل مجلس إدارة اتـحــاد
الـكــرة الـطــائــرة لجانه العاملة
ل ـ ـل ـ ـمـ ــوسـ ــم الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ،خ ـ ــال
االجتماع ،الذي عقد أمس األول
في مقره بمجمع الشيخ سعد
العبدالله ،برئاسة عبدالهادي
الـ ـشـ ـبـ ـي ــب ،وحـ ـ ـض ـ ــور جـمـيــع
األعضاء.
وعقب االجـتـمــاع ،أكــد أمين
سر االتحاد عبدالله الغرير ،أن
مجلس إدارة االتحاد اتخذ عدة
ق ــرارات مهمة ،أبــرزهــا اعتماد
التشكيل الجديد لجميع اللجان
ال ـعــام ـلــة اسـ ـتـ ـع ــدادا لـلـمــوســم
الجديد  ،2022 -2021إذ ترأس
لجنة االستثمار والتسويق د.
عبدالهادي الشبيب ،واللجنة
المالية نايف الخميلي ،ولجنة
الـمـســابـقــات ط ــال ال ـعــدوانــي،
ولجنتي الـتــدريــب والتطوير
بدر الكوس ،و"الحكام" جاسم
الفيلكاوي ،و"الشواطئ" طارق
العريفي.
وق ــال الـغــريــر ،إن "المجلس
اعتمد أيضا التقريرين المالي

واالداري عـ ــن اع ـ ـمـ ــال الـسـنــة
المنتهية فــي  31م ــارس،2021
ً
وحدد  28يونيو المقبل موعدا
ل ـع ـق ــد ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـمــوم ـيــة
الـ ـع ــادي ــة ل ــاتـ ـح ــاد ،الع ـت ـمــاد
التقريرين المالي واإلداري عن
السنة المنتهية وتعيين مراقب
الحسابات".
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن الـمـجـلــس
واف ـ ـ ـ ــق عـ ـل ــى بـ ــرنـ ــامـ ــج اع ـ ـ ــداد
م ـن ـت ـخــب ال ـنــاش ـئ ـيــن مــوال ـيــد
 2003وم ـع ـس ـكــره ال ـخــارجــي،
استعدادا للمشاركة في البطولة
العربية بتونس خالل أغسطس
المقبل ،كما كلف لجنة التدريب
والمنتخبات الوطنية بتجهيز
خطة متكاملة إلعداد المنتخب
األول للمشاركة في تصفيات
غ ــرب آس ـيــا الـمــؤهـلــة لبطولة
كـ ــأس آس ـي ــا ال ـم ـق ــرر إقــامـتـهــا
فـ ــي الـ ـي ــاب ــان خ ـ ــال سبتمبر
المقبل ،والتي سيشارك فيها
منتخبات الكويت والبحرين
والسعودية والعراق ،والتي لم
يحدد االتحاد اآلسيوي حتى
اآلن موعدها النهائي بسبب
الظروف الحالية.
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رياضة

في المباراة النهائية لبطولة يوروبا ليغ اليوم
ت ـ ـص ـ ـطـ ــدم آمـ ـ ـ ـ ــال م ــان ـش ـس ـت ــر
يــونــاي ـتــد اإلن ـك ـل ـيــزي بـلـقــب أول
على اإلطالق منذ  2017بالمدرب
ال ـم ـت ـخ ـصــص ب ـم ـســاب ـقــة الـ ـ ــدوري
األوروبي "يوروبا ليغ" أوناي إيمري،
وذلك حين يتواجه "الشياطين الحمر"
مع فياريال اإلسباني اليوم في النهائي
المقرر في دانسك البولندية أمــام عدد
محدود من المشجعين.
وت ـخ ـطــى يــونــاي ـتــد ص ــدم ــة ال ـخ ــروج
مــن ال ــدور األول لمسابقة دوري أبطال
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ــوصـ ــولـ ــه إل ـ ـ ــى رب ـ ـ ــع ن ـه ــائ ــي
ال ـم ـســاب ـقــة الـ ـق ــاري ــة ال ـث ــان ـي ــة م ــن حـيــث
ً
األه ـ ـم ـ ـيـ ــة ،م ـت ـخ ـل ـص ــا ف ـ ــي ط ــريـ ـق ــه مــن
عقبتين صعبتين هما :ريال سوسييداد
اإلسباني وميالن اإليطالي ،ثم تخطى
ً
ً
في ربع النهائي فريقا إسبانيا آخر هو
غــرنــاطــة قـبــل أن يـبـلــغ الـنـهــائــي ال ـقــاري
الرابع عشر في تاريخه بفوزه في نصف
النهائي على روما اإليطالي.
ويمني "الشياطين الحمر"
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ضـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــوا عـ ــودت ـ ـهـ ــم
الموسم المقبل الــى دوري
األبـطــال مــن خــال مركزهم
الثاني في الدوري الممتاز،
الـ ـنـ ـف ــس ب ـ ــال ـ ــذه ـ ــاب ح ـتــى
الـ ـنـ ـه ــاي ــة

ايمري مدرب فياريال

مــن أجــل إح ــراز لقبهم األول منذ 2017
ً
حين تــوجــوا أب ـطــاال لمسابقة "يــوروبــا
ليغ" بالذات.
لكن الفريق اإلنكليزي يصطدم اليوم
بخبرة المدرب إيمري الذي قاد فياريال
ا لــى النهائي الكبير األول فــي تاريخه،
بـعــدمــا تخلص فــي نـصــف الـنـهــائــي من
فريقه السابق أرسنال اللندني ،إذ يعتبر
ً
أك ـثــر ال ـمــدرب ـيــن ن ـجــاحــا ف ــي الـمـســابـقــة
بعدما قاد إشبيلية الى إحراز لقبها ثالث
مواسم متتالية بين  2014و.2016
كـمــا وص ــل مــع أرس ـن ــال إل ــى الـمـبــاراة
النهائية عــام  2018قبل أن يخسر أمام
الجار اللندني تشلسي.
ويـخــوض إيـمــري النهائي األوروب ــي
ال ـ ـ ـخـ ـ ــامـ ـ ــس لـ ـ ـ ـ ــه ،ووح ـ ـ ــدهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا الـ ـسـ ـي ــر
االسكتلندي أليكس فيرغوسون والمدرب
اإليطالي جوفاني تراباتوني قادا فرقهما
ال ــى ع ــدد أك ـبــر م ــن الـنـهــائـيــات
األوروبية.
ً
وف ـ ـ ـ ــرض ابـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــ 49عـ ــامـ ــا
ً
ّ
تخصصا
نفسه المدرب األكثر
ً
بمسابقة "يوروبا ليغ" ،محققا
ً
ً
ً
سـ ـج ــا م ـل ـف ـتــا جـ ـ ــدا ف ــي األدوار
اإلقصائية ،حيث
فـ ــاز بـ ـ ــ 29م ــن أصــل
 32م ـ ــوا جـ ـ ـه ـ ــة خـ ــال
مـسـيــرة ت ـنــاوب خاللها
على قيادة أربعة فرق في
المسابقة.
وقيادة فياريال الى لقبه
القاري األول على اإلطالق،
س ـي ـك ــون م ـف ـت ــاح ف ـي ــاري ــال
للمشاركة في دوري األبطال
الموسم المقبل بعدما أنهى
الدوري اإلسباني في المركز
السابع الذي يخوله المشاركة
في المسابقة القارية الجديدة

ي ـت ـط ـل ــع ن ـ ـ ـ ــادي ب ــرش ـل ــون ــة
اإلس ـب ــان ــي إلن ـه ــاء الـخـصــومــة
القضائية مع العبه البرازيلي
السابق نيمار.
ودخـ ـ ــل ب ــرش ـل ــون ــة ون ـي ـمــار
في صــراع قضائي منذ رحيل
الـنـجــم الـبــرازيـلــي إل ــى بــاريــس
سـ ـ ــان جـ ــرمـ ــان الـ ـف ــرنـ ـس ــي فــي
 ،2017ف ـ ــي صـ ـفـ ـق ــة ق ـيــا س ـيــة
ت ـخ ـط ــت حـ ــاجـ ــز  220م ـل ـيــون
يورو هي قيمة الشرط الجزائي

ف ــي ع ـق ــد ال ــاع ــب م ــع الـ ـن ــادي
الكاتالوني.
وبـحـســب صـحـيـفــة "م ــارك ــا"
اإلس ـب ــان ـي ــة ،أمـ ــس األول ،فــإن
برشلونة مستعد للتنازل عن
المطالبة بـحــوا لــي  17مليون
يورو من الالعب البرازيلي ،إذا
قــرر نيمار وقــف الــدعــوى التي
يطالب من خاللها بالحصول
ع ـلــى  47م ـل ـيــونــا م ــن ال ـن ــادي
الكتالوني.

وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى إل ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــاء جـ ـلـ ـس ــة
المحاكمة التالية بين الطرفين
وال ـتــي ك ــان يـطــالــب نـيـمــار من
خــال ـهــا بــال ـح ـصــول ع ـلــى 3.5
م ــاي ـي ــن يـ ـ ــورو م ــن بــرش ـلــونــة
تخص صفقة انتقاله إلى سان
جرمان في .2017
(د ب أ)

سواريز يأمل بقاء ميسي مع «البلوغرانا»
أك ــد الـمـهــاجــم الــدولــي األوروغ ــوي ــان ــي لويس
ً
سواريز ،المتوج السبت بطال للدوري اإلسباني
لكرة القدم مع أتلتيكو مدريد ،أمس ،أنه سيكون
ً
"سعيدا ببقاء (األرجنتيني ليونيل) ميسي" مع
برشلونة.
وقـ ــال س ــواري ــز ،الـمـنـتـقــل ف ــي مـطـلــع الـمــوســم
ً
الحالي إلــى صفوف نــادي العاصمة ،قــادمــا من
النادي الكتالوني إلذاعة كوبي" :كصديق وعاشق
ً
لكرة القدم ،وكأحد المقربين منه ،سأكون سعيدا
ً
ومسرورا ،وهذا ما سأنصحه به".
وتــابــع ســواريــز ،الــذي استغنى برشلونة عن

خدماته الضيف الماضي ،دون مراعاة إلنجازاته،
لكنه حافظ على صداقته مع النجم األرجنتيني:
"لما قدمه للنادي ،ولما قدمه النادي له".
وثأر سواريز ،صاحب هدف تتويج أتلتيكو،
بعد الفوز على بلد الوليد  2-1في المرحلة الـ 38
األخيرة ،بلقب الدوري للمرة األولى منذ عام 2014
والحادية عشرة في تاريخه ،مما فعل برشلونة
بقيادة "روخيبالنكوس" إلى قمة "الليغا" ،بفارق
نـقـطـتـيــن ع ــن "ال ـ ـجـ ــار" ال ـغ ــري ــم ريـ ـ ــال ،ف ـي ـمــا حل
ً
برشلونة ثالثا.

ً
فليك مدربا لـ «المانشافت»
بعد نهائيات «يورو»

بعدما لعب لفترة طويلة دور الرجل الثاني ليواكيم لوف في
تدريب المنتخب الوطني ،سيتوج مدرب ألمانيا الجديد هانزي
فليك صعوده السريع إلى النجومية عندما يتولى المسؤولية
ً
خلفا له بعد نهائيات كأس أوروبا  2020هذا الصيف.
وكان فليك شغل منصب المدرب المساعد للوف في السنوات
الثماني السابقة حتى عام  ،2014وساعد في تدبير حقبة ذهبية
توجت بفوز ألمانيا بلقب كــأس العالم في البرازيل قبل سبع
سنوات.
وأعلن االتحاد األلماني للعبة ،أمــس ،أنه حصل على الرجل
المناسب لقيادة منتخب بــاده ،وربــط فليك بعقد مدته ثالث
سنوات ،ليصبح المدرب العاشر أللمانيا منذ الحرب العالمية
الثانية.

سولشاير واللقب األول
وب ـعــدمــا أن ـهــى عـقــدتــه مــع الـ ــدور نصف
ال ـن ـهــائــي الـ ــذي ان ـت ـهــى ف ـيــه مـ ـش ــواره أرب ــع
مـ ــرات ســابـقــة ف ــي جـمـيــع الـمـســابـقــات منذ
توليه اإلشراف على يونايتد ،يأمل المدرب
النرويجي أولي غونار سولشاير أن ينجح
ً
أخيرا في إحــراز لقبه األول كمدرب لفريقه
السابق.
وتوقف مشوار "الشياطين الحمر" عند
دور األربعة مرتين في مسابقة كأس رابطة
األندية اإلنكليزية المحترفة ،ومــرة في كل
من "يوروبا ليغ" وكأس إنكلترا.
ويبحث يونايتد الذي تواجه أربع مرات
مــع فـيــاريــال فــي دور الـمـجـمــوعــات ل ــدوري
األب ـط ــال حـيــث انـتـهــت جميعها بــالـتـعــادل
السلبي (موسما  2005-2006و،)2008-2009
عن تتويجه األول منذ عام  2017حين أحرز
لقب "يوروبا ليغ" بالذات.
والت ـ ــزال ال ـش ـكــوك ت ـحــوم ح ــول جــاهــزيــة
قلب الدفاع القائد هاري ماغواير والمهاجم
الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــي أن ـ ـتـ ــونـ ــي
مارسيال اللذين غابا
عــن مـبــاريــات يونايتد
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ف ـ ــي الـ ـ ـ ــدوري
الممتاز بداعي اإلصابة.
أمـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ــارسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــال ف ـل ــم
يشارك في أي مـبــاراة منذ
شهرين ،حيث يعاني إصابة
فــي الــرك ـبــة ،ويــأمــل ال ـمــدرب
الـ ـن ــرويـ ـج ــي أن ي ـت ـم ـكــن مــن
اللحاق بمباراة اليوم.
وع ـ ـلـ ــى الـ ـج ــان ــب اآلخ ـ ــر،
يتمنى إيمري لحاق الجناح
الـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــري صـ ــامـ ــويـ ــل
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باكو الكاسير نجم فياريال

برشلونة يسعى إلنهاء
الخصومة القضائية مع نيمار

ً
"يوروبا كونفرنس ليغ" اعتبارا من الدور
الفاصل.

بنزيمة ال يرى ريال مدريد
بدون زيدان
ال يـعـتـقــد ك ــري ــم ب ـنــزي ـمــة أن
زين الدين زيدان سيترك تدريب
ريال مدريد ،وأوضح أنه ال يرى
ال ـنــادي الملكي ب ــدون الـمــدرب
ال ـف ــرن ـس ــي ،وذلـ ـ ــك ف ــي مـقــابـلــة
نـ ـش ــرتـ ـه ــا ص ـح ـي ـف ــة "ل ـي ـك ـي ــب"
أمس ،وشدد فيها الالعب على
االح ـتــرام والـصــدق فــي العالقة
بينهما.
ً
وردا ع ـلــى س ــؤال ــه حـ ــول ما
إذا كـ ــان ي ـش ـعــر بــال ـق ـلــق حـيــال
م ـس ـت ـق ـبــل زي ـ ـ ــدان ف ــي ال ـف ــري ــق،
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ف ـ ـشـ ــل فـ ـ ــي الـ ـتـ ـت ــوي ــج
ب ــاأللـ ـق ــاب الـ ـكـ ـب ــرى الـ ـت ــي ك ــان
مرشحا لها هــذا الـمــوســم ،أكد
ال ـم ـه ــاج ــم ال ـف ــرن ـس ــي أن زي ــزو
"م ـ ــازال حـتــى اآلن مـ ــدرب ري ــال
مدريد".
وتـ ــابـ ــع" :ال أراه ي ــرح ــل ،لــن
يرحل ،وسترون ...إذا كان راحال
ف ـس ـيــرحــل .ول ـك ــن ال أرى ري ــال
مدريد بدونه".
وأك ـ ـ ــد ب ـن ــزي ـم ــة أن الـ ـم ــدرب
الـفــرنـســي ك ــان دائ ـمــا "صــادقــا"
مـ ـع ــه ،م ـض ـي ـفــا" :لـ ـه ــذا الـسـبــب
أكـ ــن ل ــه ال ـك ـث ـيــر م ــن االح ـ ـتـ ــرام،
دائما كــان مباشرا معي ،وهذا
يمنحني ثقة كبيرة في الملعب".
وأض ـ ـ ــاف ال ــاع ــب أن زيـ ــدان

مدربه ،ولكنه يعتبره "أخا أكبر"
دفعه للتطور دائما.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــإم ـك ــان ـي ــة
عـ ــودتـ ــه إل ـ ــى أول ـي ـم ـب ــك ل ـي ــون،
ال ـن ــادي ال ــذي ب ــدأ مـسـيــرتــه بــه،
قــال بنزيمة إنــه ذلــك لــن يحدث
في الوقت الحالي ،وأنه مستمر
باللعب بصفوف ريال مدريد.
(إفي)

تـشــوكــويــزي والـمــدافــع األرجنتيني خــوان
فويس بالمباراة.
وسـتـكــون م ــدرج ــات ملعب "ب ــي جــي إي
أرينا دانسك" ممتلئة بنسبة  25في المئة
من قــدرة استيعابها (قرابة  9500متفرج)،
م ــا دف ــع م ـهــاجــم يــونــاي ـتــد األوروغ ــوي ــان ــي
إدينسون كافاني الى التعبير عن حماسة
ً
اللعب أمام المشجعين مجددا.
واخ ـت ـب ــر ك ــاف ــان ــي م ـ ــرة واح ـ ــدة
شعور الدفاع عن ألوان يونايتد
أم ـ ـ ــام م ـش ـج ـعــي "ال ـش ـيــاط ـيــن
ال ـح ـم ــر" ف ــي ال ـمــرح ـلــة قبل
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدوري
الممتاز ضد فولهام (1-
ً
 )1حـيــن سـجــل هــدفــا
ً
رائعا.

برونو فيرنانديز نجم مان يونايتد

مودريتش يمدد عقده مع الملكي حتى 2022
م ــدد الع ــب ال ــوس ــط ال ــدول ــي
الـ ـ ـك ـ ــروات ـ ــي لـ ــوكـ ــا م ــودريـ ـت ــش
الفائز بالكرة الذهبية في عام
 2018عـقــده مــع نــاديــه الحالي
ريال مدريد اإلسباني مدة عام،
ً
وت ـحــديــدا حـتــى يــونـيــو ،2022
بحسب ما أعلن النادي الملكي
أمس.
ّ
وأف ـ ــاد ريـ ــال ف ــي ب ـيــان "وق ــع
لــوكــا مــودريـتــش تـمــديــد العقد
ف ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوداد ري ـ ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد
ّ
(مجمع التدريب) برفقة الرئيس
فلورنتينو بيريس .بــات العب
ً
ال ـ ــوس ـ ــط الـ ـ ـك ـ ــروات ـ ــي م ــرت ـب ـط ــا
بنادينا حتى  30يونيو ."2022
ّ
ورد مـ ــودر ي ـ ـتـ ــش ا ل ـت ـح ـ ّـي ــة
ل ـ ـنـ ــاديـ ــه ،ف ـك ـت ــب عـ ـل ــى م ــواق ــع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي "سعيد
ً
وف ـ ـخـ ــور بـ ـ ــأن أرت ـ ـ ـ ــدي مـ ـج ــددا
ناد في العالم".
قميص أفضل ٍ
وكان مودريتش التحق بريال
ً
ف ــي  2012ق ــادم ــا م ــن تــوتـنـهــام
هوتسبر اإلنكليزي ،وسيخوض
في الموسم المقبل عامه العاشر
ً
ت ــوال ـي ــا ف ــي ال ـعــاص ـمــة م ــدري ــد،
حـيــث ف ــرض نفسه كــأحــد أبــرز
البيادق في وســط الملعب إلى
ج ــان ــب ال ـب ــرازي ـل ــي كــاسـيـمـيــرو
واأللماني توني كروس.
وأن ـهــى مــودري ـتــش الـمــوســم
ال ـم ـن ـص ــرم مـ ــع  6أه ـ ـ ـ ــداف ،و6

كريستيانو :حققت هدفي في إيطاليا
في تحليل لموسمه ،أكد البرتغالي
ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان ــو رونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدو م ـه ــاج ــم
يوفنتوس أنه حقق هدفه الذي حدده
منذ وصوله إلى ايطاليا ،وهو الفوز
بـكــل ال ـب ـطــوالت الـمـحـلـيــة ،ال ـ ــدوري،
والكأس ،وكأس السوبر.
وكتب كريستيانو رسالة طويلة
على حسابه في "انستغرام" ،لتحليل
موسمه الذي أنهاه اليوفي في المركز
الـ ــرابـ ــع فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري ،وفـ ـ ــاز ب ـكــأس
السوبر وكــأس ايطاليا ،واحتل فيه
ال ـم ـه ــاج ــم ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ل ـق ــب ه ــداف
السيري آ برصيد  29هــدفــا" :حياة
ومسيرة كل الالعبين الكبيرة مليئة
بالتقلبات ،نتنافس عاما تلو اآلخر
مع العبين كبار وتحديات طموحة،
وب ــذل ــك ي ـكــون عـلـيـنــا إع ـط ــاء أقـصــى
ما لدينا".
وأضاف" :لم نتمكن هذا العام من
الفوز بالسيري آ ،مبروك لإلنتر على
الـلـقــب الـمـسـتـحــق ،وم ــع ذل ــك ،يمكن
تثمين كل ما حققناه هذا الموسم مع

يوفنتوس على المستوى الجماعي
ً
والفردي" ،متابعا" :أنا سعيد بكأس
ال ـس ــوب ــر ،والـ ـك ــأس ،ول ـق ــب ال ـه ــداف،
وبخاصة بسبب الصعوبة المطلوبة
ً
فــي دولـ ــة ،ال ـفــوز فـيـهــا لـيــس سـهــا،
وبهذه األهداف ،حققت الهدف الذي
وضـعـتــه مــن ال ـيــوم األول لوصولي
إليطاليا :الفوز بالسيري آ والكأس
وكـ ـ ــأس الـ ـس ــوب ــر ،والـ ـحـ ـص ــول عـلــى
أفضل العب والهداف".
وأبرز كريستيانو أنه توج بالليغا
والكأس وكأس السوبر ولقب أفضل
الع ــب وال ـه ــداف فــي كــل مــن انكلترا
وإسبانيا وإيطاليا.
وتــأتــي رسالته فــي وقــت مــن عدم
اليقين حــول مستقبله مــع اليوفي،
ال ــذي يمتد عـقــده مـعــه حـتــى ،2022
وفــي ايطاليا تتكهن بعض وسائل
االع ـ ـ ــام بـ ــأن هـ ــذه ال ــرس ــال ــة تـسـبــق
وداعه لليوفي.
(إفي)

سولشاير مدرب يونايتد

تمريرات حاسمة في  48مباراة
رسمية.
ويبقى أمام الرئيس بيريس
مـهـمــة اق ـن ــاع ال ـقــائــد سيرخيو
رام ــوس بتمديد عقده والبقاء
ً
في صفوف النادي ،علما أن عقد
المدافع االسباني الدولي الذي
ل ــم ي ـتــم اس ـت ــدع ــاؤه للمنتخب
للمشاركة في كأس أوروبا 2020
ال ـمــؤج ـلــة م ــن الـ ـع ــام ال ـمــاضــي
بـسـبــب "كـ ــورونـ ــا" ،يـنـتـهــي في
يونيو المقبل.

كـ ـم ــا عـ ـل ــى بـ ـي ــري ــس إيـ ـج ــاد
ّ
ال ـح ــل االن ـس ــب لـهــويــة ال ـمــدرب
في الموسم المقبل بعدما كان
أثار الحالي الفرنسي زين الدين
زي ــدان الشكوك حــول مستقبله
ّ
بـعــد مــوســم ح ــل فـيــه ريـ ــال في
مركز الوصافة في الدوري خلف
الجار أتلتيكو ،وأنهى الموسم
من دون أي لقب.

أخبار منوعة
• اختارت رابطة المدربين في الدوري اإلنكليزي لكرة القدم،
أمس األول ،اإلسباني جوزيب غوارديوال مدرب مانشستر
سيتي ،مدرب العام للمرة الثانية في غضون أربعة أعوام،
بعدما أعاد فريقه إلى قمة الدوري الممتاز.
• أعلن ريال بيتيس اإلسباني لكرة القدم أن جناحه المخضرم
ً
خواكين سانشيس ( 39عاما) مدد عقده مع النادي لمدة
عام ،أي إلى .2022
• ذكرت تقارير صحافية أن صانع اللعب البلجيكي الدولي
إدين هازارد يتطلع للرحيل عن ريال مدريد اإلسباني بعد
موسم آخر باهت مع النادي الملكي.
وبحسب صحيفة ماركا اإلسبانية ،فإن هازارد يتطلع للعودة
إلى الدوري اإلنكليزي الممتاز الذي تألق من خالله بشكل
الفت عبر بوابة فريقه السابق تشيلسي.
• أكــرم ميلووكي باكس وفــادة ضيفه ميامي هيت ،وصيف
ّ
بطل الموسم الماضي ،عندما تغلب عليه  98-132ليخطو
خطوة كبيرة نحو الدور الثاني لتقدمه  -2صفر ،في حين
ع ـ ّـوض دن ـفــر نــاغـتــس سـقــوطــه فــي ال ـم ـبــاراة األولـ ــى أمــام
ّ
ضيفه بورتالند ترايل باليزرز ،عندما تغلب عليه 109-128
أمس األول في الدور األول من بالي أوف دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين.
ّ
• حذرت الواليات المتحدة األميركية ،أمس األول ،رعاياها من
السفر إلى اليابان (مستضيفة األلعاب األولمبية ،)2020
مشيرة إلى الخطر المتزايد لوباء فيروس كورونا في الدولة
اآلسيوية قبل شهرين من انطالق األلعاب.

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

كيف نفهم
االنتخابات التكميلية؟

أ .د .غانم النجار

ج ـ ــاءت نـتـيـجــة االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـكـمـيـلـيــة ف ــي ال ــدائ ــرة
ً
ً
ً
الـخــامـســة لتعلن فـ ــوزا كــاسـحــا مـتــوقـعــا لـلــدكـتــور عبيد
الوسمي ،له دالالت أبعد بكثير من النتيجة ذاتها ،ولن
تجدي محاوالت التقليل من قيمة تلك النتيجة التاريخية،
المعبأة برسائل كثيرة ،عساها مفهومة للمعنيين ،وأن
ّ
ً
ً
شخوص "المعارضة" ،ليست إل جزءا بسيطا من المشكلة،
حتى لو كان لبعضهم أهــداف غير صافية ،أو ارتباطات
بمراكز قوى.
األهم هو أنهم مهما تحركوا ،فلن يستطيعوا خلق أجواء
حالة عدم القبول بالحكومة ،واالنعدام الكبير للثقة بها
وبأدائها ،لتتحول إلى أزمة النظام السياسي ،ولما يشبه
االنسداد الكامل .ربما حدثت أزمات قريبة منها في بلجيكا
أو أيرلندا الشمالية ،وهما حالتان غارقتان في األبعاد
العرقية واإلثنية والمذهبية.
األزم ــات عندنا سببها هيكلي ،بـنـيــوي ،ال عــاقــة لها
باألشخاص ،ويعود ذلك إلى االختالل الفادح في موازين
القوى لمصلحة السلطة ،والذي عادة ما تستخدمه دون
حصافة أو دون محاور ارتكاز عمومية ،بل بخصوصية
مفرطة ،لدرجة تكسير البناء وتفكيكه ،بشكل حتى يصعب
إعادة تركيبه.
فمنذ أن بدأ العمل بالنظام الدستوري عام  ،١٩٦٢بدأت
ّ
األزمات ،ولم يكن هناك زمن سياسي جميل ،كما نتوهم.
رب ـمــا ك ــان ه ـنــاك زم ــن جـمـيــل بــالـفــن أو بــالــريــاضــة أو
ً
بالثقافة ،أما في السياسة فلم نعش إال بأزمات ،بدء ا من
ً
أزمة المادة  ١٣١سنة  ،١٩٦٤ثم استقالة نواب احتجاجا
ّ
على القوانين غير الدستورية سنة  ،١٩٦٥ثم حل المجلس
ال ـب ـلــدي وت ـبــديــد أمـ ـ ــوال الـتـثـمـيــن ف ــي  ،١٩٦٦فــالـتــاعــب
بــاالنـتـخــابــات وشـبـهــات تــزويــرهــا فــي  ،١٩٦٧واسـتـقــالــة
ً
نواب احتجاجا على ذلك ،ثم بيان حزيران (يونيو) ،١٩٧٠
ّ
ثم حــل المجلس وتعليق الدستور دون مبرر في ،١٩٧٦
وتشكيل لجنة تنقيح الدستور في  ،١٩٨٠ثم تغيير الدوائر
االنتخابية من  ١٠إلى  ٢٥دائرة ،ثم تقديم مشروع تنقيح
الدستور ،ناهيك بأزمة المناخ ،التي كان االستهتار في
ّ
ً
حلها مــؤشــرا إلــى عمق األزمــة السياسية ،فأزمة المناخ
ّ
ف ــي جــوهــرهــا سـيــاسـيــة ال اق ـت ـصــاديــة ،ث ــم ح ــل وتعليق
الدستور وفرض الرقابة المسبقة على الصحافة في ،١٩٨٦
والتوجه إلى السلطة المطلقة ،ثم الحراك الشعبي؛ الحركة
الدستورية الشهيرة بديوانيات االثنين ،ثم الغزو العراقي
ّ
للكويت ،ومن ذلك الحين تم حل المجلس عدة مرات .كان
ً
ً
ً
الرقم  ٣١دائما عنصرا فاعال في الحركة السياسية ،ويبدو
أن ذلك الرقم مستمر في فعاليته ،ولكن لذلك حديث آخر.
ميزان القوى لدينا مائل باتجاه الحكومة كما "الكتويل"،
للريح ،ولــدى السلطة زمــام الـمـبــادرة ،فهي
اتـجــاه واحــد
ّ
ً
َمن يملك القوة ،لكنها تفعل العكس دائما .أما الناس ،أو
شخصيات المعارضة ،سواء الصادق منهم أو غير الصادق
منهم ،فــا يملكون إال ال ـشــارع ،ويـبــدو أن الحكومة غير
قادرة على الوصول إلى الشارع.

درايش

الشي الزاد عن ّ
حده انقلب ضده
ليس هناك طبيب واحد ال يشجع مرضاه
على التريض والرياضة...
وليس هناك َمن ينكر أن للرياضة فوائد
ج ـمــة ،كـمــا أن ريــاضــة الـمـشــي فــي الـكــويــت
أصبحت شائعة...
والفضل في وجود ممشى في كل مناطق
الكويت يعود للدكتور الفاضل عبدالرحمن
ً
ال ـم ـح ـي ــان ،ع ـن ــدم ــا كـ ــان وزيـ ـ ـ ــرا لـلـصـحــة،
ُ
وبحكم تخصصه في فسيولوجيا النشاط
البدني زاد الوعي بأهمية الحركة والنشاط
والتغذية السليمة...
ولكن كما هي العادة ،يأتي فجأة مجموعة
مــن العلماء ،ويــدرســون أيــة ظــاهــرة بعمق،
وبالمزيد من التفاصيل وبدقة متناهية...
دراس ـت ـهــم انـتـهــت بــالـتـحــذيــر مــن الــريــاضــة
خارج حدود االعتدال...
فمن يتكلم أنه يمارس رياضة المشي أو
ً
الركض أو السباحة لعدة كيلومترات يوميا،
وأن ــه يتمتع بصحة جـيــدة وراح ــة نفسية

د .ناجي سعود الزيد

نتيجة لذلك النشاط ...المفاجأة التي أتت
ً
حديثا هي أن الرياضة المعتدلة لها فوائد
جمة ،ولكن الزيادة في ذلك النشاط تنعكس
ً
سلبا على الصحة العامة ،وقــد تــؤدي إلى
أمراض غير متوقعة...
مــايـكــل فــولـكـهــارت ()Michael Fulhart
وفـيـلـيــب الرسـ ــن ( )Filip Larsenم ــن كلية
الــريــاضــة والصحة العامة فــي ستوكهولم
بــالـســويــد أجــريــا تـجــربــة عـلــى متطوعين،
وفـحـصــا عـيـنــات م ــن عـضــاتـهــم (muscle
 ،)biopsiesوف ــي ه ــذه ال ـت ـجــربــة وجـ ــدا أن
المجموعة التي تعودت على النشاط الزائد
مــع المجموعة الـتــي تـعــودت على النشاط
ً
الـمـعـتــدل تـعــانــي خ ـلــا ف ــي عـمـلـيــة تنظيم
مستويات السكر على مستوى الخلية في
ً
الدم ،ألن المجموعتين تناولوا كوبا من الماء
الغني بالسكر ،وبـعــد فـتــرة الـتــدريــب تمت
ً
مراقبة السكر في الــدم ،وأيضا في الخاليا
العضلية ،مع فحص كامل لخاليا العضالت.

وتم نشر هذا البحث في المجلة العلمية
ال ــرائ ــدة ( ،)cell metabolismحـيــث بينوا
أن مـصـنــع الـطــاقــة فــي كــل خـلـيــة ،المسمى
مايتوكوندريا ( ،)mitochondriaيصيبه
نوع من الخمول يؤدي إلى الخلل في تنظيم
السكر بالخاليا ،وكذلك في الجسم.
ما معناه أن الرياضة العادية المعتدلة
مـفـيــدة بــاشــك ،إال أن الــريــاضــة الـتــي تزيد
ً
على الحد المعقول قد تسبب أضرارا منها
داء السكري.
ً
عموما مع وضع اعتبار لعوامل أخرى،
مثل الـســن ونــوعـيــة ال ـغــذاء والـمـنــاخ ،ليس
هـنــاك ضــرر مــن االع ـتــدال فــي الــريــاضــة ،بل
هناك فوائد ،ولكن عدم الحماس في زيادة
النشاط البدني ،ألنه ضار في بعض األحيان،
ً
ويسبب خلال في تنظيم السكر...
والمثل يقول" :الشي الزاد عن ّ
حده انقلب
ضده".

خانته في الحلم فقطع
رقبتها
ش ـه ــدت مـنـطـقــة ش ـب ــرا الـخـيـمــة بمحافظة
القليوبية ،شمال القاهرة ،جريمة مروعة كادت
تذهب ضحيتها أم تعرضت لمحاولة قتل ذبحا
أمام أطفالها ،على يد زوجها.
وقال أحد الجيران ،في تصريح نقله موقع
سكاي نيوز أمس ،إن المتهم عند استيقاظه من
النوم ذهب إلى زوجته ،وقال لها" :أنا عرفت كل
حاجة "...قبل أن يحاول قتلها ذبحا من رقبتها
بسالح أبيض ،مضيفا أن الزوجة تدعى أمل،
وهي ربة منزل ،ومعروف عنها حسن السمعة.
وأشـ ــار م ـصــدر أم ـنــي إل ــى أن الـمـتـهــم أدلــى
أثناء التحقيقات بكالم غريب ،جاء فيه" :أثناء
ن ــوم ــي ...حـلـمــت ب ــأن زوج ـتــي تـخــونـنــي لذلك
عقدت العزم على التخلص منها" ،مضيفا أن
الــزوجــة مــازالــت على قيد الحياة داخــل غرفة
العناية المركزة بأحد مستشفيات المحافظة.
وكانت السلطات المصرية تلقت في وقت
ســابــق بــاغــا بــوصــول الـمــدعــوة "أم ــل .ج"27 ،
سنة ،غارقة في دمائها مصابة بجرح ذبحي
في الرقبة.

يومية سياسية مستقلة

الـحــي يحييك مثل النبض فــي ّ
دمــك
َ
يفتح ع ــروق الـجـســد لـلــي وق ــف ّ
دمــه
اس ـن ـي ــن مـ ـ ـ ّـرت تـ ـ ـ ــداري ه ـ ّـم ــك وغ ـ ّـم ــك
ّ
منسمه
وفجأه يعود األمــل في روح
في الدار مثل البشاير خيرها ّ
يعمك
وتشوف تحت السحاب غصون ّ
ملتمه
للشعب كلمه و مـعـنــى كلمته ّ
يهمك
ّ
ْ
ٍّ
وكـ ـ ــل ق ـ ــرا ه ــال ــرس ــاي ــل ل ــن ـه ــا ات ـه ـ ّـم ــه
يــا شـعــب يــا حــي مــن ق ـ ّـدك وم ــن ّ
يمك
لـ ّـمــا يصير األم ــل كــل م ـصــدرهّ :
األم ــه

عالج جيني يعيد النظر لخمسيني

َ ومنذ ذلــك الزمن ُيطلق الكويتيون
مثلهم عميق المعاني "شراعنا سماري"
على كل حالة للضياع والتوهان ُّ
تمر
ّ
ب ـهــا ال ـك ــوي ــت ،ألن األم ـ ــور ت ـخ ــرج عن
دائــرة السيطرة بسبب فقدان السلطة
وم ـع ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــة ال ـ ـقـ ــدرة وال ـح ـي ـلــة
واإلم ـكــان ـيــة الن ـت ـش َــال الـبـلــد وإن ـق ــاذه،
ً
فيردد الكويتيون مثلهم العميق تعبيرا
عن الحال والمآل.
والمتمعن في وضع البلد منذ نصف
سـبـعـيـنـيــات الـ ـق ــرن ال ـم ــاض ــي وحـتــى
اليوم ،يدرك ،بشكل واضح ،أن البلد ترك
شراعه سماري عن قصد أو قلة حيلة
أو "دبره" ،كما نقول بالدارج الكويتي،
فقد عشنا على مدى زمن يتجاوز أربعة
عقود وضع "شراعنا سماري".
ً
ً
والـيــوم ال نجد جــديــدا وال تغييرا،

ُ
ف ـه ــا ه ــو ش ـ ــراع ال ـب ـل ــد س ـ ـمـ ــاري ،ت ــرك
تـسـيـيــره لــرئـيــس وزراء عــاجــز عــن أن
يمأل مقعده ،كما هــي حــال معظم من
سـبـقــه م ــن رؤسـ ــاء ال ـ ـ ــوزراء ،م ــن أبـنــاء
ّ
األس ــرة الـحــاكـمــة ،ولـعــل م ــرارة الـيــوم،
لــم يتمكن أ بـنــاء الشعب الكويتي من
ُّ
تجرعها ،بسبب هزالة وضعف رئاسة
ٌّ
الــوزراء ،التي ّ
تحولت لخيال مآته ،كل
ُ
يحركها بــاالتـجــاه ال ــذي يــريــد ،وت ــرك
رئيس الــوزراء ضحية لمواجهة أسوأ
مرحلة مــن تــاريــخ الـكــويــت السياسي
ّ
سيتحمل وزرها،
والدستوري ،والتي
وستكون صفحة سوداء في تاريخه.
ّ
ول ـعــل ال ــدور الـمـتـقــدم ال ــذي ال يــزال
يـتـحـكــم ف ـيــه ال ـم ـت ـن ـفــذون بــالـمـجـلــس
بــإمــاء ات يفرضونها على الحكومة،
ومن مخالفات صارخة أدت إلى إفراغ

ّ
الدستور من محتواه وعطلت جلسات
مجلس األم ــة ،لنحو سـتــة أش ـهــر ،من
خالل ترتيبات مسبقة بين الرئيسين،
أو التحكم في معظم خيارات الحكومة
ً
عـلــى نـحــو ل ــم يـعــد خــاف ـيــا عـلــى أح ــد،
ّ
األمر الذي زاد الطين بلة ،وترك شراع
ً
سفينتنا ممزقا ،وسيكون من الصعب
توجيهه إلــى وجـهــة األم ــان ،إال بآخر
ّ
ن ــوع م ــن ال ـ ـ ــدواء ،وه ــو ح ــل الـمـجـلــس
ً
وال ـح ـكــومــة م ـع ــا ،والـ ـع ــودة إل ــى األم ــة
ّ
بانتخابات جديدة وتوجهات مختلفة
ً
ً
ً
ت ـمــامــا تـحـمــل ت ـغ ـي ـيــرا ج ــذري ــا ،وهــي
ّ
الرسالة التي وجهها ناخبو الــدائــرة
الخامسة ،نيابة عن الشعب الكويتي،
باستفتاء دستوري ،يتم االرتكاز عليه
في كل دول العالم إلنقاذ الوطن ،وكفى،
فال نترك "شراعنا سماري".

حفلة الزفاف «جوية» ...والكمامة والتباعد في «خبر كان»!
اختار ثنائي هندي عقد قرانهما بين
الغيوم خالل رحلة جوية تابعة لشركة
ً
طيران محلية بحضور  161مدعوا ،في
ان ـت ـهــاك لـلـقـيــود الـمـفــروضــة لمكافحة
فيروس كورونا .وأمرت هيئة الطيران
الـ ـم ــدن ــي فـ ــي ال ـه ـن ــد ب ـ ــإج ـ ــراء تـحـقـيــق
وجمدت عمل طاقم الطائرة.
وتسمح أكثرية الواليات في الهند،
حيث تخطت حصيلة الوفيات الناجمة
عــن فـيــروس كــورونــا أمــس األول عتبة
ً
 300ألف ،بوجود  50مدعوا كحد أقصى
خالل حفالت الزفاف.
وت ـبــادل ال ــزوج ــان ال ـجــديــدان الـلــذان
ُ
ل ــم ت ـك ـشــف هــويـتـهـمــا ،ال ــ"ن ـع ــم" األح ــد
الـ ـم ــاض ــي ،ح ـي ــن ك ــان ــت ت ـح ـلــق ط ــائ ــرة
تابعة لشركة "سبايس جت" فوق معبد
مينكاشي فــي م ــادوراي بــواليــة تاميل
ن ــادو (ج ـن ــوب) ،خ ــال رح ـلــة متوجهة
إلى بنغالور.
وان ـت ـش ــرت ع ـبــر ش ـب ـكــات ال ـتــواصــل
االجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر
احتفاالت على متن الطائرة ومدعوين

ً
يلفون زهــورا حول رقابهم ويلتقطون
ً
صورا "سيلفي".
ً
وخ ـ ــاف ـ ــا لـ ـلـ ـق ــواع ــد الـ ـمـ ـعـ ـم ــول بـهــا
ف ــي ال ـط ـي ــران ال ـم ــدن ــي ،ل ــم ي ـكــن أي من
ً
ال ـمــدعــويــن ت ـقــري ـبــا ي ـضــع ك ـمــامــة ،مع
تجاهل كبير لقواعد التباعد.
وذكرت الصحافة المحلية أن مديرية
الطيران طلبت من "سبايس جت" اتخاذ
تدابير في حق الزوجين ومدعويهما.
وقد ُيمنع هؤالء من التنقل في رحالت
جوية مدنية .وقال ناطق باسم "سبايس
جت" لوسائل إعالم هندية إن "الركاب
ً
ً
ال ـمــدعــويــن أع ـل ـمــوا تـفـصـيـلـيــا ،خـطـيــا
ً
وش ـفــويــا ،بـقــواعــد الـتـبــاعــد والـســامــة
ً
ال ــواج ــب ات ـبــاع ـهــا ال ـت ــزام ــا ب ــإرش ــادات
مواجهة كورونا ،في المطار وعلى متن
الطائرة طوال الرحلة".
وأضـ ــاف" :رغ ــم الـطـلـبــات وال ـن ــداءات
المتكررة ،لم يلتزم الركاب بالتعليمات
وستتخذ الشركة التدابير الالزمة عمال
بالقواعد".
(أ ف ب)
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www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

ٔ
ٔ
ٔ
امضى اللبنانيون يوم عطلتهم االسبوعية ،االحد الماضي ،على
وقع وداعهم لذكريات سنوات أمضوها في واحد من أشهر مطاعم
البيتزا في العالم ،إذ تم إقـفــال فــروع "بيتزا هــت" ،وهــي  8على كل
األراضي اللبنانية ،لتودع المطاعم زبائنها بعبارات ٔ
موثرة.
ونشرت الصفحة الرسمية لسلسلة "بيتزا هــت" ،عبر فيسبوك،
بيانا نقله "سكاي نيوز" أمس ،جاء فيه" :بهيدا المطرح ذكريات كتير
ٔ
ٔ
ٔ
( )..للـ (الو) على  ،1212واكيد في غيرها اكتر كتير تعودتوا علينا
ٔ
ٔ
نقدم لكن اعلى جودة واحسن تجربة ،وحتى ما نخذلكن قررنا نطوي
صفحة حلوة منودعكن ...منشكركن من كل قلبنا ...خلوا هالذكريات
ٔ
الحلوة ببالكن شي نهار ،رح نرجع نعمل ذكريات احلى".
ٔ
ٔ
وياتي إقفال "بيتزا هت" في ظل االزمة االقتصادية التي يعانيها
ٔ
لبنان ،وهي ليست االولى التي تودع اللبنانيين بعد سلسلة متاجر
ٔ
اقفلت مثل "إتش آند إم" ،و"أديداس" ،وغيرها الكثير.
والـتــراجــع االقـتـصــادي الــذي ضــرب معظم القطاعات االٕنتاجية
في لبنان ،لم يستثن تراخيص العالمات التجارية المعروفة ،سواء
ٔٔ
لبنانية المنشا او الوكاالت العالمية.

شراع الديرة سماري
َ
مثل كويتي عميق المعاني ،أطلقه
الكويتيون منذ الـقــدم ،ويفهم معناه
كل كويتي بأبعاده الواقعية والمخيفة
الكويتيون
في آن واحــد ،حينما كــان
ّ
ً
يـبـحــرون قــديـمــا ،ببومهم الـســفــار أو
ب ـس ـفــن الـ ـغ ــوص ب ــأن ــواع ـه ــا ،ل ــم تـكــن
رحلتهم في عباب البحر سهلة ،لعدم
وجود المحركات عليها ،فيستخدمون
فـنــون المالحة البحرية ،مستفيدين
من اتجاهات الرياح لدعم إبحارهم،
بواسطة أشرعة سفنهم.
غ ـي ــر أن ال ـح ـق ـي ـقــة ال ــواق ـع ـي ــة ،هــي
أن ال ـ ــري ـ ــاح تـ ـج ــري ب ـم ــا ال تـشـتـهــي
ال ـس ـ ّف ــن ،م ـم ــا ي ـج ـعــل ل ــرك ــوب الـبـحــر
مشاقه وأهــوالــه ،والتي سطرها أهل
الكويت بمالحم عديدة من الحكايات
ّ
واأله ـ ــازي ـ ــج واألغـ ــانـ ــي ال ـت ــي شــكـلــت

الشعب الحي

«بيتزا هت» تودع اللبنانيين

أ .د .محمد المقاطع
ً
ً
ّ
وتـ ـش ــك ــل ج ـ ـ ـ ــزءا ثـ ــريـ ــا مـ ــن الـ ـت ــاري ــخ
والفلكلور الكويتي.
وم ـ ـ ــن ض ـم ـن ـه ــا الـ ـمـ ـث ــل ال ـك ــوي ـت ــي
العميق الـمـعــانــي "شــراعـنــا س ـمــاري"،
وهــو الـتـصــرف ال ــذي يـقــوم بــه نوخذة
(قبطان) السفينة حينما يفقد القدرة
والحيلة واإلمكانية على ضبط اتجاه
حركة سفينته ،عندما ّ
تهب عواصف
البحر وأمواجه العاتية ،فيضطر إلى أن
ً
يجعل شراعه سماري ،أي متروكا دون
ُّ
تحكم لمسايرة اتـجــاه الــريــاح بهدف
الوصول إلى أقرب يابسة كي "يبندر"،
(أي يرسو) بسفينته لحين انتهاء تلك
ّ
ا لـعــوا صــف ليتقي تحطمها وغرقها،
وهو حينما يضع شراعه سماري يدرك
أن أحد احتماالته النهاية المأساوية
ُّ
إما بتحطم السفينة أو غرقها.

ّ
وضاح
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ت ـم ـك ــن رج ـ ــل ف ـ ــي ال ـث ــام ـن ــة
والـ ـ ـخـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــن ف ـ ـق ـ ــد ب ـ ـصـ ــره
بسبب مــرض وراث ــي تنكسي،
ً
م ــن اس ـت ـعــادة ب ـصــره جــزئـيــا،
بـفـضــل تقنية مـبـتـكــرة تجمع
بين العالج الجيني والتحفيز
الضوئي ،وهي أول مرة تتيح
فيها هذه التقنية ،المسماة علم
البصريات الــوراثــي ،التوصل
إلى استعادة جزئية للوظيفة
البصرية.
ويـ ـ ـع ـ ــان ـ ــي ال ـ ـم ـ ــري ـ ــض ،فــي
الدراسة التي نشرت أمس األول
في مجلة "نيتشر ميديسين"،
من اعتالل الشبكية الصباغي،
وه ـ ــو م ـ ــرض وراث ـ ـ ــي تـنـكـســي
يصيب العين ،ويدمر الخاليا
المستقبلة للضوء في شبكية

الـعـيــن ،مـمــا ي ــؤدي إل ــى فـقــدان
البصر التدريجي الذي يتطور
عادة إلى العمى.
ووصل المريض إلى مرحلة
لـ ــم ي ـع ــد ي ـس ـت ـط ـيــع إال إدراك
وجـ ـ ــود ال ـ ـضـ ــوء ،ل ـك ــن ال ـع ــاج
أتــاح له تحديد مكان األشياء
ولـ ـمـ ـسـ ـه ــاُ ،
وح ـ ـقـ ــن ال ـم ــري ــض
ب ــالـ ـجـ ـي ــن ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـشـ ـف ــر أح ــد
ه ـ ــذه الـ ـب ــروتـ ـيـ ـن ــات ،وي ـس ـمــى
"كريمسون آر" ،وهــو يكتشف
الضوء الكهرماني.
(أ ف ب)

وفيات
بردة عوض ضيدان السعيدي

أرملة سعود فنيسان خلف المكمية السعيدي
 86عاما ،شيعت ،ت55151533 :

حامد محمد الدبيسان الشمري

ً
 71عاما ،شيع ،ت66664885 ،99882044 ،99055170 :

نادية أحمد محمد الغندور

أرملة حسين علي حسين
 75عاما ،شيعت ،ت97575518 ،99677036 :

رضا حسن أحمد محمد

 75عاما ،شيع ،ت69697755 ،96668471 :

عبدالله محمد عبدالله الطرموم

 57عاما ،شيع ،ت97919999 :

صقر عبدالله يوسف ثنيان الغانم

 68عاما ،شيع ،ت99779053 ،99894155 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:19

العظمى 41

الشروق

04:51

الصغرى 26

الظهر

11:45

ً
أعلى مد  11:00ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

03:20

المغرب

06:39

ً
أدنى جزر  05:28صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:08

 06:21م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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