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داخل العدد

الجزء الثاني من «»Boss Baby
في يوليو المقبل ص ١٤

مكافأة «الصفوف ُّاألمامية» ...بقيود
ً

تفاعال مع ما انفردت به ةديرجلا .من تضمن كشوفها جهات غير مستحقة
• «الميزانيات» توافق على االعتماد اإلضافي وتشترط توقيع إقرار باستحقاقها
• اللجنة أنجزت تقريرها ولم تتسلم سوى كشوف  16جهة من أصل 62
فهد تركي

داخل العدد

الجمعة

 30أبريل 2021م
 18رمضان 1442هـ
العدد  - 4721السنة الرابعة عشرة
 24صفحة
السعر  100فلس

www.aljarida.com

أحمد عز:
أتمنى أن يكون «هجمة
ً
مرتدة» امتدادا لـ «رأفت الهجان»

االستجوابات تتوالى واألزمة تتفاقم

خ ــال اجـتـمــاعـهــا أم ــس،
ان ـت ـهــت لـجـنــة الـمـيــزانـيــات
وال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاب ال ـ ـخ ـ ـتـ ــامـ ــي
حكاية أديب
ُّ
تضمن كشف مكافآتها
64
جهة
ال
عالقة
الـبــرلـمــانـيــة إل ــى الـمــوافـقــة
ألغلبها
ب
مكافحة
«
كورونا»
يؤكد
شبهة
التنفيع
• منها «نزع الملكية» وأمانة األوقاف و«ا
ع ـل ــى االعـ ـتـ ـم ــاد اإلض ــاف ــي
إلحصاء» و«اإلنماء االجتماعي» وهيئة القرآن و«الوطني للثقافة»
•
568
مليون
دينار تم تخصيصها ألكثر من  214ألف موظف بين مواطن ومقيم
لميزانية الوزارات والجهات
جدول
الجهات المستحقة لمكافأة جائحة كورونا
13
ا ل ـح ـك ــو م ـي ــة 2021/2020
سيرة
الخاص بمكافأة العاملين
في الصفوف األمامية ،بعد
صورة ضوئية عن خبر "الجريدة"
وروده من الحكومة ،وذلك
14
من هم رجال
باألغلبية،
عبر التصويت
ً الصفوف األمامية؟
ألف ليلة وليلة
بـيـنـمــا وض ـعــت الـلـجـنــة ق ـيــودا
لـضـمــان الـصــرف للمستحقين عديدة ال دور لها في مجابهة ال ـق ــان ــون جـلـســة مـجـلــس األم ــة
ً
الخاصة المقررة اليوم.
فـ ـق ــط ،ت ــافـ ـي ــا ل ـع ـب ــث ك ـش ــوف جائحة كورونا.
15
وقـ ــال رئ ـي ــس "ال ـم ـيــزان ـيــات"
محاــاء ال ـل ـج ـن ــة
ـق أالعـ ـ ـ ـض ـ ـ
وواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ
تـلــك الـمـكــافــأة ،وال ـتــي انـفــردت 8قضاة
إلى
كمة
محامينـ ـو6م ــاع َ
وغسلـي ـاألموالـود ،النائب د .بدر المال :إن اللجنة
الرشوةل ـق
بوقائعـك ا
ووافدينت ـل ـ
أعمالـى
ورجليع ـل ـ
ـاإلج
"ال ـجــريــدة" بنشرها مـنــذ أي ــام،النيابة ب
أحالتهمـ مع 3
إداريين
ـدرفرحم ـإلىـشـ ـ
وأبرزت تضمنها أسماء جهات وع ـ ـل ـ ـيـ ــه سـ ـيـ ـتـ ـص ـ
ملف قاتل
«الجنايات»ـروع اجـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــت أمـ ـ ـ ـ ــس 02
ص 11

فضيحة في «الصفوف األمامية»!

فــي اعـتــداء سافر على المال
العام يصل إلى حد الفضيحة،
خ ـ ــرج ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــور ق ــائـ ـم ــة
مستحقي مـكــافــآت «الـصـفــوف
األمــامـيــة» ،المرسلة إلــى ديــوان
الـ ـخ ــدم ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة ،مـتـضـمـنــة
أكثر من  214ألف موظف ،بين
م ــواط ــن وم ـق ـي ــم ،تــاب ـع ـيــن لـ ــ64
جهة حكومية ،بعضها ال عاقة
له من قريب أو بعيد بمكافحة
«كورونا» ،ليحصلوا على أكثر
من  568مليون دينار.
وأظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرت ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة ،ال ـت ــي
حصلت «الجريدة» على نسخة
مـنـهــا ،ح ـصــول وزارة الصحة
ع ـل ــى ن ـص ـيــب األسـ ـ ــد م ـن ـه ــا ،ب ـ
 53ألــف مــوظــف ،فــي حين جاء
م ـك ـتــب وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
ال ـش ـبــاب ف ــي الـمــرتـبــة 02

1

2

عدد
الموظفين

إجمالي
المكافأت

م

اسم الجهة

17

12.825.780

23

49

وحدة التحريات المالية الكويتية

56

50

وزارة األوقاف للشؤون اإلسامية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

2.392

959.649.397

126

34.464.740

52

وزارة الخارجية

639

ال توجد قيمة
من قبل الجهة

85

135.899.300

2.151.794.037

33.457.199

3

إدارة الفتوى والتشريع (مجلس الوزراء)
وزارة النفط

180

95.328.230

24

73

55.949.880

25

5

91

الهيئة العامة للشباب

12.002.584

الحرس الوطني

26

86

27

72

6.032.998

وزارة الداخلية

7

اإلدارة المركزية لإلحصاء
الهيئة العامة لمكافحة الفساد

68.117.131

قوة اإلطفاء العام

40

17.966.400

28

156

19.971.330

الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وزارة التجارة والصناعة

76

68.313.309

642

1.718.215.249

23.864.045

12

13.727.000

811

959.923.350

6

8

10

األمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية

72

15.264.700

األمانة العامة لألوقاف

77

بنك الكويت المركزي

29.282.733

390

179.942.839

9

11

13

الهيئة العامة لاستثمار

15

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
اإلدارة العامة للجمارك

14

166

109.393.338

31

32

33

264

وزارة التربية

257.582.600

905.743.201

34

الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر
القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما
المؤسسة العامة للرعاية السكنية

1.798

35

667

139.470.913

17

جهاز المراقبين الماليين

2.915

2.773.798.915

37

180

ديوان الخدمة المدنية

127.730.959

38

32.695.750

39

19

50

56.505.570

40

20

هيئة تشجيع االستثمار المباشر
الهيئة العامة للغذاء والتغذية

198

607

وزارة العدل

393.218.406

41

21

وزارة الدفاع (العسكريين)

2.047

6.082.020.741

42

46.112

وزارة الدفاع (مدني)

67.264.409.987

43

692

وزارة الصحة

1.919.209.849

44

52.969

171.083.775.000

45

16

اقتصاديات

فــي ســابـقــة بـتــاريــخ الـقـضــاء الـكــويـتــي،
وبعد تحقيقات استمرت أكثر من  8أشهر،
ق
ــررت النيابة الـعــامــة ،أم ــس ،إحــالــة ملف
قضية الــرشــوة والتزوير وغسل األمــوال،
المتهم على ذمتها  8قضاة ومستشارين
و 6إداري ـ ـ ـيـ ـ ــن ف ـ ــي ال ـم ـح ـك ـم ـت ـي ــن ال ـك ـل ـيــة
واالسـتـئـنــاف و 3محامين ورج ــا أعمال
ووا
ف
ـ
ـدون،
إلى
محكمة
الجنايات ،على أن
ُ
ت
ـحــدد ،بعد غ ـ ٍـد ،الــدائــرة القضائية التي
ستتولى محاكمتهم.
وت ــأت ــي إح ــال ــة الـمـسـتـشــاريــن الـثـمــانـيــة
ب
ـعــدمــا فـ ــوض ال ـم ـج ـلــس األع ـل ــى لـلـقـضــاء
للنيابة العامة التصرف في ملف القضية
التي
تم
التحقيق
خالها مع  10قضاة ،بعد
رفع الحصانة عنهم من «األعلى للقضاء» ،إذ
أحيل قاضيان إلى مجلس التأديب؛ باعتبار
الوقائع المنسوبة إليهما تتعلق بسلوكهما
الوظيفي وال تشكل وقائع جنائية.

الصقر%10.59 :
عوائد محفظة أسهم
«المستقبل لالستثمار»

مكتب اإلنماء االجتماعي
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
الهيئة العامة للقوى العاملة

36

22

146

61.420.507.767

48

وزارة المالية

295

ديوان المحاسبة

39

21

148

179.918.210

47

230

89.314.542

291.987.500

4.153

30

46

بلدية الكويت

الهيئة العامة لشؤون القصر

2.706

3.850.999.100

ال توجد قيمة
من قبل الجهة

36.013

29

م

اسم الجهة

عدد
الموظفين

إجمالي
المكافأت

معهد الكويت لألبحاث العلمية

12.909

وزارة التعليم العالي
المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب

18

عدد
الموظفين

إجمالي
المكافأت

190.540.588.800

4

30

412

9.974.440

51

53

األمانة العامة لمجلس الوزراء (والجهات التابعة لها)
وزارة اإلعام

55

2.637

جهاز حماية المنافسة

33

8.786.395

308

143.446.773

54

56

57

مؤسسة الموانئ الكويتية
وزارة الشؤون االجتماعية

206.839.340

58

758

2.963.735.470

59

1.083

الهيئة العامة للرياضة

1.743.593.000

110

وزارة األشغال العامة

245.862.350

الهيئة العامة للطرق والنقل البري
الهيئة العامة للبيئة

912

4.422.189.190

355

219.773.790

778

334.662.810

اإلدارة العامة للطيران المدني
بنك االئتمان الكويتي

42

وزارة الكهرباء والماء

37.568.930

10.969

وزارة المواصات

15.310.279.060

527

347.772.600

2.606

4.460.003.192

60

61

62

جامعة الكويت (وزارة التعليم العالي)
الهيئة العامة للمعلومات المدنية
الهيئة العامة للصناعة

مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب
شركة الخطوط الجوية الكويتية
وشركة كاسكو

الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة
وكالة األنباء الكويتية

208

114.998.600

862

2.199.970.050

5

2.236.980

3.288

2.138.273.050

710

1.697.313.206

-

-

63

الهيئة العامة لاتصاالت وتقنية المعلومات
مؤسسة البترول الكويتية والشركات
التابعة لها

115

143.886.430

16.608

ال توجد قيمة
من قبل الجهة

65

إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة

10

ال يرغب في
الصرف

64

المجموع

568.041.831.497 214.763

●

حسن حسني ...جوكر السينما المصرية

«والد أم كلثوم» ...أهم
أدواره على الشاشة
الصغيرة

محيي عامر وعلي الصنيدح

فــي وق ــت يـعـقــد مـجـلــس األم ــة الـيــوم
جلسة مخصصة ألربعة بنود ،توالت
االستجوابات المقدمة للحكومة لتزداد
معها األزمة السياسية بين السلطتين
ً
اشـتـعــاال ،إذ أعلن رئيس مجلس األمــة

انتصار جيش النعمان
على الروم وحصار
القسطنطينية

ً
مرزوق الغانم ،أمس ،تسلمه استجوابا
من النواب ثامر السويط وخالد العتيبي
ود .عبدالكريم الكندري لوزير الداخلية
ً
الشيخ ثامر العلي من  7محاور ،مشيرا
ً
إل ــى أن ــه "وفـ ـق ــا لـ ــإجـ ــراءات الــائـحـيــة،
أبلغت به رئيس مجلس ال ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد ،والوزير المعني،

كشفت مصادر قانونية ،لـ «الجريدة» ،أن
النيابة ستحيل ملف قضية قتل المواطنة
فرح أكبر المتهم على ذمتها أحد المواطنين
إلى محكمة الجنايات بعد ٍ
غد ،لتحدد جلسة
لها بعد ذلك.
ً
وأكدت المصادر أن
النيابة أصدرت قرارا أمس
ً
بـ
حـبــس الـمـتـهــم  21يــومــا وإحــال ـتــه إل ــى السجن
ال ـ
مــركــزي بـتـهــم الـقـتــل الـعـمــد مــع سـبــق اإلص ــرار
والترصد والخطف بقصد ارتكاب جريمة ،مبينة
أن
النيابة ستترافع أمام المحكمة وستطالب في
تقرير االتهام بإعدام المتهم.

تقرير اقتصادي

06

١١

13

هنود عالقون يعودون لإلمارات بطائرات خاصة

ّ
ّ
تـتــدفــق طلبات أف ــراد مــن الجالية الهندية في
استراتيجية شكلت جسر ا ل ـعــودة الرئيسي من
اإلمـ ـ ـ ـ ـ
ـارات ،وعـ ــددهـ ــم ب ــال ـم ــاي ـي ــن ،ع ـل ــى مـشـغـلــي الـ
ـدولــة اآلسـيــويــة للخليج الـعــام الـمــاضــي ،خال
الطائرات الخاصة ،إلعادتهم إلى الدولة
الخليجية ،الموجة األولى من الوباء العالمي.
بعدما علقوا في الهند خال زيارتهم لها ،بسبب
ويعيش نحو  3.5مايين هندي فــي اإلم ــارات
تعليق دول أخرى الرحات مع بادهم ،في
مواجهة
منذ
عقود،
بعضهم
يعمل
في
وظائف عادية ،بينما
تفشي فيروس كورونا.
ً
يملك آخرون ثروات طائلة ،أو ينشطون في قطاعات
ويلجأ
هؤالء
إلى
الطائرات
الخاصة ،خوفا من مختلفة بينها العقارات.
حظر ممتد للطيران بين الهند واإلمــارات ،ضمن
وأدى ال ـت ـع ـ
ل ـيــق األخ ـ ـيـ ــر ل ـلــرحــات 02

إرجاء اختبارات الثانوية إلى  9يونيو
«التربية» :إلتاحة فرصة المراجعة للطلبة ...ونتمسك بـ «الورقية»
فهد الرمضان

َ
بينما تـحـســم لـجـنــة طـ ــوارئ «ك ــورون ــا» بمجلس
الوزراء ،اليوم ،موضوع عقد االختبارات الورقية لطلبة
الصف الثاني عشر من عدمه ،أرجأت وزارة التربية
أمس موعد بدئها من  30الجاري إلى  9يونيو المقبل.
وأعلنت «التربية» ،في بيان أمس ،أن التأجيل جاء
ً
«فــي إط ــار الـتـعــاون مــع مجلس األم ــة ،ممثال بطلب
رئ ـيــس الـلـجـنــة التعليمية ال ـنــائــب د .حـمــد الـمـطــر،
باإلضافة إلى عدد من أولياء األمور إرجاءها ،إلتاحة
الفرصة للمتعلمين لالستعداد والتحضيرومراجعة
الدروس».
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن ـ ـ ــه بـ ـع ــد دراس ـ ـ ــة 02

َ
قانون «المراقبين الماليين» يعرقل تعيين رئيسي
َ
ديواني رئيس الوزراء والخدمة المدنية
َ
صـطــدمــت التعيينات األخ ـيــرة لــرئــاســتــي
ا َ
ديـ ــوانـ ــي رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،وال ـخــدمــة
المدنية ،بموانع قانونية من شأنها أن توقف
إجراء صدور مرسوم تعيين المنصب الثاني،
وإعادة النظر في "األول" بعد صدور مرسومه
ونشره في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".
ً
فوفقا لقانون جـهــاز المراقبين الماليين،
تـمـنــع ال ـم ــادة ال ـســادســة مـنــه رئ ـيــس الـجـهــاز
ونــائـبــه ورؤسـ ــاء الـقـطــاعــات مــن التعيين في

الجهات الحكومية التي يشرف عليها الجهاز،
تمض خمس سنوات من تركهم العمل به.
ما لم
ِ
وع ـ ـ ــودة إلـ ــى ال ـت ـع ـي ـي ـنــات ف ــي الـمـنـصـبـيــن
المذكورين ،فإن رئيس "المراقبين الماليين"
السابق عبدالعزيز الدخيل تــرك الجهاز عام
 2019بـعــد ان ـت ـهــاء مــرســوم تعيينه ال ـصــادر
عام  ،2015أما نائبته آنذاك مريم العقيل فقد
تركت الجهاز مع توليها المنصب الوزاري في
ديسمبر  ،٢٠١٨علما بأنها ُع ِّينت نائبة لرئيس

حقوق الملكية الفكرية ...قوانين صارمة وانتهاكات صارخة
ةديرجلا .فتحت الملف الشائك وحاورت مختصين بشأن األسباب والنتائج والحلول
االستيالء
أساتذة
على األفكار
يشترون البحث
بـ  4آالف دوالر من مؤشر خطير
ماليزيا وإندونيسيا يعكس جفاف
اإلبداع
وإيران

إبراهيم المليفي

روحاني يحرج خامنئي
ورئيسي ممتعض
من «قائمة الـ »7
●

السفيرة األميركية:
صحافة الكويت نابضة
ورائدة إقليميًا

الثانية

«التقدم العلمي»10 :
فائزين بجائزتي الكويت
و«النوري التربوية»

الكويت
أصبحت أكثر
دولة ًتشهد
انتهاكا لهذه
الحقوق

أحمد الهندال

بسبب
انتشار السرقة
شركات توقفت
عن إنتاج
األغاني

أنور عبدالله

خولة العنزي

الـجـهــاز فــي سبتمبر  ،٢٠١٥أي أن فـتــرة الـ ـ 5
سنوات من ترك العمل بالجهاز لم تنته بعد.
وتحظر المادة السادسة على كل من رئيس
الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين
الماليين ،أثناء تولي مناصبهم  6أمور ،أبرزها
تعيين أي منهم في الجهات التي كان يراقب
عليها ،قبل مضي  5سنوات من تاريخ تركه
العمل بها.

 %42.5تراجع مرضى
العناية في المستشفيات
●

الحماية
التي يكفلها
القانون ال تحتاج
إلى إثبات من
المؤلف

٠٧

األسد ّ
يصوت من دوما :رأي الغرب بانتخاباتنا «صفر»

عادل سامي

ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت األيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة
ً
ً
ت ــراجـ ـع ــا م ـل ـح ــوظ ــا ف ــي أعـ ــداد
المرضى بالعناية المركزة في
المستشفيات الـتــابـعــة ل ــوزارة
الصحة.
ً
ووفـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر أع ـ ــدت ـ ــه
«الـ ـج ــري ــدة» ،ف ــإن أع ـ ــداد ه ــؤالء
المرضى بلغت حتى مساء أمس
األول  146حالة بتراجع %42.5
ع ــن أب ــري ــل ال ـمــاضــي02 ،

العراق :توتر بعد اعتقال
«رجل إيران األول»
متهم باغتيال َ
ناشطين وقصف
القواعد األميركية

طهران -فرزاد قاسمي

ألقى الرئيس اإليراني حسن روحاني بالمسؤولية
على عاتق المرشد األعـلــى علي خامنئي ،للتدخل
من أجل إعادة النظر في القائمة النهائية لمرشحي
االنتخابات الرئاسية ،التي أعلنها مجلس «صيانة
ً
الــدسـتــور» ،أمــس األول ،معتبرا أنـهــا نــزعــت الــروح
من االستحقاق المقرر في  18المقبل وجعلته أقرب
لـ«الجثة الهامدة».
وانتقد الرئيس المعتدل ،قائمة المجلس الخاضع
لهيمنة التيار المتشدد ،وتمهيده الطريق لفوز رئيس
السلطة القضائية األصولي إبراهيم رئيسي ،دون
ً
ذكــره ،قائال إن «االنتخابات هي ضامن مشروعية
النظام ،وال شرعية لقرارات النظام ما لم تكن مسنودة
بالشعب .فجوهر االنتخابات هــو المنافسة ،وإذا
حذفتم ذلك تصبح عملية االقتراع بال روح».
وأكــد روحــانــي ،خــال كلمة فــي اجتماع بطهران
أم ـ ـ ــس ،تـ ـق ــاري ــر عـ ــن م ـطــال ـب ـتــه لـخــامـنـئــي 02

الرشود« :بيتك» يواصل دوره
محليات
الوطني الرائد في االقتصاد
والمجتمع
١٢

التمويل العقاري خطوة رائدة
لكن احذروا شياطين التفاصيل

العرض مستمر والفاعل مجهول

عماد خورشيد

وسـيـتــم إدراجـ ــه فــي أول جلسة عــاديــة
مقبلة".
ويعد هذا االستجواب هو التاسع في
دور االنعقاد الحالي ،والثامن للحكومة
الحالية ،واألول للعلي ،ليدرج بذلك على
جـ ــدول أع ـم ــال جـلـســة  8يــون ـيــو ،ثمانية
استجوابات ،أربعة منها للخالد02 ،

03

والنيابة ستطالب بإعدامه

حرائق إطارات السالمي

●

زيارة تركيا حتى عودتها للحياة الطبيعية
وتأجيل
الثامنة...
المساءلة
تسلمت
الخالد
حكومة
•
ً
• السويط والعتيبي وعبدالكريم الكندري قدموا استجوابا لوزير الداخلية من  7محاور

العالم الثقافي يودع
الماغوط المناضل الذي مات
ولم يقتل الفقر!

17.159.802.462

12

إذا حدثنا العاقل بما يعقل،
فإن رجال «الصفوف األمامية»
ه ــم ت ـل ــك ال ـ ـكـ ــوادر وأصـ ـح ــاب
الـمـهــن الــذيــن ت ـصــدوا لمهمة
مـ ـك ــافـ ـح ــة وب ـ ـ ـ ــاء «ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا»،
وكــانــوا فــي طليعة محاربيه،
معرضين أنفسهم لخطر الوباء
والعدوى من أجل إنقاذ حياة
الناس ،وعليه فإنهم 02

م

اسم الجهة

األمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة
بيت الزكاة

غـيـر مـخـصـص لـلـبـيـع

محليات

األسد وزوجته يدليان بصوتيهما في دوما أمس (أ ف ب)

17

غ ــداة الـتـظــاهــرات القوية فــي بـغــداد والـمــدن
ال ـع ــراق ـي ــة ،أم ــس األول ،ال ـت ــي طــال ـبــت حـكــومــة
مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي بـكـشــف ال ـم ـســؤول ـيــن عن
اغتيال عدد من الناشطين ،ذكرت ثالثة مصادر
أمنية لوكالة «رويترز» ،أن قوات األمن العراقية
ألقت القبض ،أمس ،على قاسم مصلح القيادي
في فصائل «الحشد الشعبي» بموجب قانون
مكافحة اإلرهاب.
وقــال مصدران أمنيان مطلعان لـ «رويترز»،
إن مصلح اعتقل فـ ُـي بـغــداد لضلوعه فــي عدة
هجمات ،منها ما نفذ في اآلونــة األخيرة على
قــاعــدة «عـيــن األس ــد» الـجــويــة الـتــي تستضيف
قوات أميركية وأخرى دولية.
ومصلح هو قائد عمليات األنبار في قوات
«الحشد الشعبي» ،التي تتشكل في معظمها من
فصائل شيعية تدعمها إيران.
02

08

ّ
تنظم معرض التوظيف الـ 7
في بيئة افتراضية تفاعلية
«»Virtual Career Fair

مسك وعنبر

١٥

انطالق فعاليات
مهرجان الكويت للسينما
الجديدة افتراضيًا

دوليات

١٧

لوكاشينكو ّ
يبرر «خطفه»
َّ
الطائرة :حلقت فوق
محطة نووية

رياضة

18

الكويت يواجه الفيصلي
اليوم لحسم تأهله بكأس
االتحاد اآلسيوي

ةديرجلا

•
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األمير استقبل ولي العهد ورئيسي السلطتين

ولي العهد يستقبل الغانم والخالد

استقبل صاحب السمو أمير الـبــاد ،الشيخ نــواف
األح ـمــد ،بقصر بـيــان ،أم ــس ،سمو ولــي العهد الشيخ
مشعل األحمد.
كـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه ،رئ ـيــس مـجـلــس األم ــة م ــرزوق
الغانم ،ثم رئيس مجلس الــوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد.
وفــي مـجــال آخ ــر ،بعث صــاحــب السمو أمـيــر البالد
الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى رئيسة جورجيا
ســالــومــي زورابـيـشـفـلــي ،عـ ّـبــر فيها سـمــوه عــن خالص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالدها ،متمنيا سموه
لها موفور الصحة والعافية ،ولجورجيا دوام التقدم
واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد ،وسمو رئيس مجلس الوزراء
ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

ً
األمير مستقبال رئيس مجلس األمة أمس

ً
ولي العهد مستقبال رئيس مجلس الوزراء أمس
اس ـت ـق ـبــل س ـم ــو ولـ ــي ال ـع ـه ــد ،ال ـش ـي ــخ مـشـعــل
األحمد ،بقصر بيان ،صباح أمس ،رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم.

الكويت تدين التطهير العرقي تجاه الفلسطينيين

«العدل»%100 :
دوام ميزانية القضاء
والتسجيل العقاري

الناصر يشارك في جلسة أممية لبحث الوضع اإلنساني باألراضي المحتلة
ي ـل ـقــي وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة وزيـ ــر
الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
الـشـيــخ د .أح ـمــد الـنــاصــر مداخلة
هامة في الجلسة الطارئة لمجلس
حقوق االنسان في االمم المتحدة،
وال ـ ـتـ ــي ت ـع ـق ــد ال ـ ـيـ ــوم وت ـخ ـصــص
لبحث تداعيات الوضع اإلنساني

والحقوقي في األراضي الفلسطينية
المحتلة.
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق ،أكـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـن ـ ــدوب
الكويت الدائم لدى األمــم المتحدة
وال ـم ـن ـظ ـمــات ال ــدول ـي ــة ف ــي جنيف
ال ـس ـف ـي ــر جـ ـم ــال ال ـغ ـن ـي ــم اه ـت ـم ــام
الكويت بالدفع بأعمال الجلسة نحو

الـتــوصــل إل ــى نتائج مهمة تحقق
تطلعات الشعب الفلسطيني.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال دعـ ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــوق
الفلسطينية أدانت الكويت السياسات
ال ـت ـم ـي ـي ــزي ــة الـ ـت ــي ت ـن ـت ـه ـج ـهــا ق ــوة
االحتالل اإلسرائيلي والقائمة على
تكريس الفصل العنصري وسياسة

الـتـطـهـيــر ال ـع ــرق ــي ،م ـمــا تـسـبــب في
معاناة يومية للشعب الفلسطيني في
ممارسة أبسط حقوقه التي كفلتها
ال ـقــوان ـيــن وال ـص ـك ــوك ال ــدول ـي ــة ذات
الصلة بحقوق اإلنسان.
وق ـ ــال م ـســاعــد وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
لشؤون حقوق اإلنسان طالل المطيري

أم ــس ،خ ــال ت ــرؤس ــه أع ـم ــال ال ــدورة
االستثنائية للجنة العربية الدائمة
لـحـقــوق اإلن ـس ــان ،وال ـتــي تعقد عبر
تقنية «فيديو كونفرانس» ،بناء على
طلب الكويت ،بعنوان «حماية حقوق
اإلنسان في القدس واألراضي العربية
ال ـم ـح ـت ـلــة» ،إن االج ـت ـم ــاع ي ــأت ــي في

يوم إعالمي لدعم القضية الفلسطينية تلبية لمقترح إذاعة الكويت
●

محمد راشد

علمت «الجريدة» ،من مصادر مطلعة في
وزارة اإلع ـ ــام ،أن لـجـنــة اخ ـت ـيــار الــراغـبـيــن
فــي الـعـمــل ،ضـمــن ف ــرق التفتيش فــي قطاع
ال ـص ـح ــاف ــة وال ـم ـط ـب ــوع ــات والـ ـنـ ـش ــر ،ب ــدأت
االس ـبــوع الـحــالــي استقبال طلبات موظفي
ال ــوزارة من غير العاملين في إدارة تفتيش
المطبوعات والنشر.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة لــن
تقبل طلب أي مــو ظــف يعمل فــي القطاعات

البرامجية ،ســواء فــي التلفزيون أو اإلذاعــة
أو األخـبــار ،السيما أن قــرار تشكيل اللجنة
الـصــادر فــي يناير الـمــاضــي ،أش ــار إلــى عدم
استقبال الموظفين في القطاعات المذكورة،
مع إمكانية تلقي ودراسة طلبات الموظفين
بالقطاعات األخــرى ،لالستعانة بهم للعمل
في فــرق التفتيش التابعة لقطاع الصحافة
والمطبوعات.
وأش ــارت إلــى أن اللجنة ملزمة باختيار
 300مفتش فقط ،خــال الشهر الــواحــد ،وأال
يتم اختيار أكثر من هــذا العدد مهما كانت

األسباب ،وذلك طبقا لما ورد في قرار الوزارة
الخاص بتشكيل اللجنة ،مضيفة أن رئيس
الـلـجـنــة سـيـقــوم بـتـقــديــم تـقــريــر ش ـهــري إلــى
وكيل ال ــوزارة ،يتضمن أعمال اللجنة وأهم
ال ـقــرارات الـتــي اتـخــذتـهــا ،ومــا توصلت إليه
خالل هذه الفترة.
وذكرت أن اللجنة تستقبل طلبات موظفي
الوزارة فقط ومن قطاعات معينة ،ولن تقبل
أي طلبات من غير العاملين في الوزارة.
ف ــي م ـج ــال إع ــام ــي آخ ـ ــر ،أع ـل ــن الــوك ـيــل
الـمـســاعــد ل ـشــؤون اإلذاعـ ــة بالتكليف سعد

الفندي أنه انطالقا من التضامن مع الشعب
الفلسطيني ،حيال ما يتعرض له من اعتداءات
إسرائيلية متكررة ،ستتوحد اإلذاعات العربية
ال ـيــوم الـخـمـيــس فــي ي ــوم إعــامــي كــويـتــي –
عربي تلبية لمقترح كويتي.
وقـ ــال ال ـف ـنــدي ل ــ«ك ــون ــا» ،أمـ ــس ،إن إذاع ــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت تـ ـبـ ـن ــت مـ ـقـ ـت ــرح ــا م ـ ـقـ ــدمـ ــا م ـن ـهــا
بتخصيص يوم إعالمي مشترك من الساعة
الثانية بعد الظهر وحتى الثامنة مساء ،الفتا
إلــى «أن إذاعــة الكويت هي اإلذاعــة المركزية
لهذا اليوم».

واستقبل سموه أيضا ،رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد.

إطار دعم حقوق الشعب الفلسطيني
الشقيق الذي يتعرض يوميا وبشكل
ممنهج النتهاكات جسيمة تخالف
القانون الدولي اإلنساني والقانون
الدولي لحقوق اإلنسان.
وأشار إلى التطورات األخيرة التي
قــامــت بها ق ــوات االح ـتــال باقتحام
باحة المسجد األقصى ،ومنع الناس
مــن حقهم فــي حــريــة ال ـع ـبــادة داخــل
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في
مدينة القدس ،مما أدى الى مصادمات
بين المدنيين وقــوات االحتالل التي
قامت باستخدام القوة المفرطة خارج
سـيــاق األع ـمــال الـعــدائـيــة وتعريض
حياة المدنيين للخطر.
وأك ــد أن سلطات االح ـتــال دأبــت
االستمرار في عــدم احترام القوانين
والـمــواثـيــق وال ـق ــرارات ال ـصــادرة من
األمم المتحدة وأجهزتها المختلفة،
مما شجع المسؤولين اإلسرائيليين
على اإلفــات من العقاب والمساءلة
ع ـ ــن الـ ـ ـج ـ ــرائ ـ ــم ال ـ ـتـ ــي ي ــرت ـك ـب ــون ـه ــا
ت ـجــاه الـمــدنـيـيــن ال ـع ــزل م ــن الشعب
الفلسطيني.

●

محمد راشد

أصـ ــدر نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
وزيــر العدل وزيــر الــدولــة لشؤون تعزيز
النزاهة عبدالله الرومي قرارا وزاريا أمس
برفع نسبة دوام الموظفين العاملين في
الـقـطــاعــات واإلدارات الـتــابـعــة لميزانية
الـ ـقـ ـض ــاء وق ـ ـطـ ــاع ال ـت ـس ـج ـي ــل الـ ـعـ ـق ــاري
والتوثيق بنسبة  100في المئة.
وج ــاء أيـضــا فــي ال ـقــرار ال ــذي حصلت
«الـجــريــدة» على نسخة منه :يكون دوام
الموظفين التابعين للقطاعات واإلدارات
التابعة لميزانية ديــوان ال ــوزارة بنسبة
 60في المئة ،مشددا على ضرورة االلتزام
في جميع األحوال باالشتراطات الصحية
والوقائية التي تقررها السلطة الصحية
المختصة.
وأردف ا ن ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى ج ـ ـم ـ ـيـ ــع جـ ـه ــات
االختصاص تنفيذ هــذا الـقــرار ،وإبالغه
لذوي الشأن ،ويعمل به من تاريخ صدوره
 26الجاري.

«التقدم العلمي» 10 :فائزين بجائزتي الكويت و«النوري التربوية»
أع ـل ـن ــت م ــؤس ـس ــة ال ـك ــوي ــت لـلـتـقــدم
العلمي أسماء الفائزين بجائزة الكويت
ل ـع ــام  ،2020الـمـخـصـصــة لـلـبــاحـثـيــن
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن وال ـ ـعـ ــرب ف ــي  5م ـج ــاالت
ع ـل ـم ـيــة ،واس ـ ــم ال ـف ــائ ــز ب ـج ــائ ــزة أن ــور
الـنــوري ألفـضــل أطــروحــة دك ـتــوراه في
التربية في العالم العربي لعام .2020
وق ــال ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـمــؤسـســة ،د.
خالد الـفــاضــل ،فــي تصريح صحافي،
أمــس ،إنه في مجال العلوم األساسية
ع ــن م ــوض ــوع «ع ـل ــوم األرض» ُمـنـحــت
ال ـج ــائ ــزة م ـنــاص ـفــة ل ـكــل م ــن األس ـت ــاذ
الــدكـتــور ف ــاروق الـبــاز مــن مـصــر ،الــذي
يعمل مديرا فخريا في مركز تطبيقات

االستشعار عن بعد في جامعة بوسطن
األميركية ،واألستاذ الدكتور إبراهيم
حطيط من لبنان الذي يعمل أستاذا في
هندسة وعلوم األرض بجامعة الملك
عبدالله للعلوم والتقنية في المملكة
العربية السعودية.
وأف ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ــأنـ ــه ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـعـ ـل ــوم
ال ـت ـط ـب ـي ـق ـي ــة عـ ــن مـ ــوضـ ــوع «الـ ـعـ ـل ــوم
ال ـه ـنــدس ـيــة» ،ف ــاز بــال ـجــائــزة الــدك ـتــور
م ـح ـم ــد ال ـع ـل ــوي ـن ــي مـ ــن ال ـج ـم ـه ــوري ــة
ال ـت ــون ـس ـي ــة الـ ـ ــذي ي ـع ـمــل أس ـ ـتـ ــاذا فــي
ال ـه ـنــدســة الـكـهــربــائـيــة والـحــاســوبـيــة
بقسم ا لـعـلــوم والهندسة الحاسوبية
والكهربائية والحسابية فــي جامعة

مكافأة «الصفوف األمامية»...
للتصويت على مشروع قانون باعتماد إضافي قدره  600مليون
ً
دينار الوارد من الحكومة بشأن هذه المكافأة" ،وتسلمنا كتابا من
وزيــر التجارة المشرف على ديــوان الخدمة المدنية ،أمس األول،
ً
ً
وأؤكد أن هناك وفرا ماليا حسب كتاب وزارة المالية ،وهذا يحتاج
إلى مشروع من الحكومة ،لكنها لم تقدم قانون النقل بين أبواب
الميزانية" .وأكــد المال أن كتاب الــديــوان الــذي تسلمته اللجنة لم
يتضمن إال كشوف  16جهة حكومية من أصل  ،62رغم أن اللجنة
أنجزت تقريرها بشأن القانون.
وأ ض ــاف " حـتــى ال يظلم المستحقون بسبب تقاعس الجهات
الحكومية عن أداء دورها رأينا التصويت بالموافقة على القانون،
ً
وأضفنا عــددا من الشروط لضمان أن يكون الصرف لمستحقيه
ً
فقط" ،موضحا أن هذه الشروط تمثلت في عدم جواز الصرف ،إال
بعد إقــرار وتعهد المستفيد بأنه اطلع على قــرار مجلس الــوزراء
مستوف للمعايير الواردة به ،إضافة
 686الصادر بهذا الشأن ،وأنه
ٍ
إلى توقيع المسؤول المباشر والوكيل المساعد على استيفاء هذه
المعايير.
ً
وتابع أن من هــذه الـشــروط أيضا "عــدم جــواز الجمع بين هذه
المكافأة والمكافآت األخرى ،التي ُص ِرفت في الفترة من  24أبريل
إلى  31مايو  2020عن األعمال ذاتها ،وعدم قيام الجهة الحكومية
بــالـصــرف إال بـعــد اسـتـيـفــاء المعايير الـ ــواردة بــال ـقــرار ،ومــوافـقــة
الديوان ،ووزارة المالية".
وق ــال" :نهيب بالجهات الرقابية ممثلة فــي دي ــوان المحاسبة
والـمــراقـبـيــن الماليين إلــى الـتــأكــد مــن ســامــة اعـتـمــاد الكشوفات
ً
والصرف للمستحقين" ،الفتا إلى أن "االعتماد اإلضافي" الخاص
بالمكافأة سيتصدر جدول أعمال جلسة اليوم للتصويت عليه.
من جهته ،أشار عضو اللجنة النائب حمدان العازمي إلى أن تأخير
ً
صرف هذه المكافأة سببه الجهات الحكومية ،مشيرا إلى أن القيود
التي فرضتها "الميزانيات" تهدف إلى منع التالعب في الكشوف،
ومنح المكافأة لمستحقيها فقط مع فتح باب التظلمات.

االستجوابات تتوالى واألزمة...
تحت إشــارة تأجيل مناقشتها إلى ما بعد دور االنعقاد الثاني،
والبقية لوزراء الصحة والمالية والخارجية والداخلية.
وفي مقدمة استجوابهم ،قال النواب" :قبل الدخول إلى محاور
االستجواب السبعة ،البد من التذكير بالمسؤولية السياسية التي
تقع على عاتق وزير الداخلية وباقي الوزراء من قيامهم بالتصويت
متضامنين مع طلب الخالد تأجيل االستجوابات المزمع تقديمها
له ،حتى نهاية دور االنعقاد القادم بالمخالفة للقسم الدستوري
ً
ً
وتجاوزا وتعديا على المادة  100منه".
وتمثلت الـمـحــاور فــي "م ـص ــادرة حــق االج ـت ـمــاع ،واالنـتـقــائـيــة
في تطبيق القوانين ،وتعسف أجهزة وزارة الداخلية مع عديمي
الجنسية ،مما أدى إلى نتائج خطيرة ،والقرارات التنفيعية المنتهكة
لمبادئ الـمـســاواة ،والفشل بضبط االنـفــات ال ـمــروري وتصاعد
معدالت الجرائم والعنف بالمجتمع ،إلى جانب إخفاق الوزارة في
معالجة أوجه الخلل بالتركيبة السكانية ،وعدم الرد على األسئلة
البرلمانية".
ً
وأكد النواب في صحيفة استجوابهم أن الوزير مارس سلوكا

الـ ـمـ ـل ــك عـ ـب ــدالـ ـل ــه ل ـل ـع ـل ــوم وال ـت ـق ـن ـي ــة
بــال ـم ـم ـل ـكــة ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة عــن
أبحاثه في مجال االتصاالت الالسلكية
والبصرية ،وتلك منخفضة االستهالك
للطاقة ذات الصلة بإنترنت األشـيــاء،
ومـســاهـمــة أبـحــاثــه فــي تـطــويــر الجيل
الـ ــرابـ ــع ل ـش ـب ـكــات االت ـ ـصـ ــال ال ـخ ـلــويــة
الالسلكية وأنظمة الساتياليت.
وف ـ ــي مـ ـج ــال ال ـع ـل ــوم االق ـت ـص ــادي ــة
واالجـتـمــاعـيــة عــن مــوضــوع « الـعـلــوم
اإلداري ـ ــة والـمــالـيــة وال ـمـصــرف ـيــة» ،قــال
الـفــاضــل إن الـجــائــزة ُمنحت مناصفة
لكل من األستاذ الدكتور سليم شاهين
مــن الجمهورية اللبنانية الــذي يعمل

أستاذا للعلوم المالية في كلية سليمان
عليان لإلدارة بالجامعة األميركية في
بيروت ،واألستاذ الدكتور أمين صالح
الدين الطرزي من الجمهورية السورية،
الذي يعمل أستاذا لالقتصاد والمالية
في جامعة ليموج بفرنسا.

الفنون واآلداب
وأوضح أنه في مجال الفنون واآلداب
ع ــن م ــوض ــوع «دراس ـ ـ ـ ــات ف ــي ال ـف ـنــون
التشكيلية والمسرحية والموسيقية»،
فاز بالجائزة مناصفة كل من األستاذ
الدكتور محمود قطاط من الجمهورية

ً
ثبت فــي عــدة مــواقــف أنــه ال يمت لــدولــة الـقــانــون ،مــدفــوعــا بحس
بوليسي ضاعف األزمة السياسية ،الفتين إلى أنه يدعي اإلصالح
وال يختلف عن نهج غيره.
وبالعودة إلى جلسة اليوم المخصصة ألداء د .عبيد الوسمي
اليمين الدستورية ومناقشة مكافأة الصفوف األمامية وقضية
فلسطين المحتلة واالخ ـت ـبــارات الــورقـيــة ،مــن المتوقع أن تعقد
في ظل الرغبة النيابية في إقرار القوانين الشعبية المدرجة على
ً
جدول أعمالها ،فضال عن اعتبارها بمنزلة المحاولة األخيرة إللغاء
االختبارات الورقية.
من جانبه ،قال النائب مبارك الحجرف ،لـ "الجريدة"" :سنحضر
جلسة اليوم ،ولن نجلس على مقاعد الوزراء خاللها ،ألنها جلسة
خاصة ليست معنية بتعطيل المادة  100من الدستور ،وال حاجة
لتعطيلها ،خاصة أن بنودها مخصصة لمناقشة ما في خواطر
الناس من قضايا كالقدس والصفوف األمامية واالختبارات الورقية،
إضافة إلى تمكين زميلنا النائب د .عبيد الوسمي من ممارسة كامل
صالحياته النيابية الدستورية".
إلى ذلــك ،وبينما كان من المقرر أن يتوجه الوفد النيابي إلى
ً
تركيا غدا ،أعلن أمين سر المجلس النائب فرز الديحاني أنه "بعد
االتصال باإلخوة في تركيا وشرحهم لنا خطورة الوضع الصحي
القائم هناك ،وصعوبة التجمع في مكان واحد بسبب اإلجــراء ات
األمنية والحظر الكلي المصاحب للوضع الصحي ،الذي سيطبق
عندهم من السبت القادم ،قرر الزمالء النواب تأجيل الذهاب وتحديد
موعد آخر بعد عودة الحياة الطبيعية هناك".
٠٥

إرجاء اختبارات الثانوية إلى...
المختصين في الوزارةبالشهادة الثانوية إلمكانية هذا التأجيل،
ً
تقرر أن تبدأ األربعاء  9يونيو بدال من األحد  30الجاري ،على
أن تكون امتحانات التعليم الديني الثالثاء  8يونيو ،وأن تصدر
الوزارة نشرة تفصيلية توضح فيها جداول االمتحانات وموعد
بداية إجازة العاملين.
وأكــدت حرصها على منح الطلبة المزيد من الوقت للدراسة
ً
والمراجعةواالستعداد لالمتحانات ،فضال عن اتخاذها القرارات
التي ُ
تصب في مصلحة الطالب والعملية التعليمية برمتها.
وك ـش ـفــت مـ ـص ــادر ت ــرب ــوي ــة ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،أن تــأج ـيــل مــوعــد
االختبارات لن يلغي اجتماع قياديي «التربية» اليوم ،بأعضاء
اللجنة التعليمية البرلمانية ،بحضور قياديي «الصحة» ،لبحث
آخر المستجدات بشأن االختبارات ،وسط تأكيدات المصادر أن
«التربية» متمسكة بـ «الورقية» ،وأنها استعدت الستقبال  50ألف
طالب وطالبة من خالل تجهيز  321لجنة وفق االشتراطات التي
«الصحة».
وضعتها
ّ
وأكــدت أنها وفــرت المعقمات وأجهزة قياس الحرارة وغرف
العزل وقاعات االختبارات ،مع ضمان التباعد االجتماعي بين
الطلبة ،بما ال يقل عن مترين ،كما حــددت آلية دخــول وخــروج
ُّ
الطلبة للجان االختبارات وتسلم كل متعلم بطاقته التعريفية
ً
الخاصة ببياناته ولجنته ورقم الجلوس ومخططا يوضح بوابة
الدخول ولون المسار المؤدي إلى اللجنة.
وذكرت أن المطبعة السرية انتهت من طباعة أوراق االختبارات،
بحسب اإلحصائيات المعتمدة ،وتم وضع خطة توزيعها على
اللجان ،مع ساعات الصباح األولــى من  9يونيو ،الفتة إلــى أن

ال ـت ــون ـس ـي ــة الـ ـ ــذي ي ـع ـمــل أس ـ ـتـ ــاذا فــي
المعهد العالي للموسيقيين بتونس،
واألس ـتــاذة الــدكـتــورة نــدى شـبــوط من
الجمهورية العراقية التي تعمل أستاذة
لتاريخ الفن ومنسقة مبادرة الدراسات
الثقافية العربية واإلسالمية المعاصرة
( )CAMCSIفي جامعة شمال تكساس
بالواليات المتحدة األميركية.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ــه ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـ ـتـ ــراث
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ال ـ ـعـ ــربـ ــي واإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي ف ــاز
بــال ـجــائــزة م ـنــاص ـفــة ك ــل م ــن األس ـت ــاذ
الــدكـتــور أحـمــد جـبــار مــن الجمهورية
الجزائرية ،الــذي يعمل أستاذا فخريا
في تاريخ الرياضيات بجامعة العلوم

والتكنولوجيا في مدينة ليل بفرنسا،
واألسـتــاذ الدكتور أكمل الــديــن أوغلو
مـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة م ــؤس ــس
ومدير مركز األبحاث للتاريخ والفنون
والثقافة اإلسالمية في تركيا.
وقال الفاضل إن الفائز بجائزة أنور
الـنــوري ألفـضــل أطــروحــة دك ـتــوراه في
مـجــال التربية فــي الـعــالــم الـعــربــي هو
الــدكـتــور أحـمــد كـمــال عيد عيسى ،من
مصر ،عن أطروحته حول «مدى فاعلية
برنامج  Dual-N-Backفي رفــع كفاء ة
ال ــذاك ــرة الـعــامـلــة وأثـ ــره عـلــى االنـتـبــاه
لـ ــذوي ص ـعــوبــات الـتـعـلــم م ــن تــامـيــذ
المرحلة اإلعدادية».

الــوزارة جهزت اختبارات إلكترونية إذا ما حالت الظروف دون
عقد «الورقية».

 % 42.5تراجع مرضى...
الــذي شهد أعلى دخــول للعنايات المركزة في تاريخ الجائحة بـ
 254حالة ،في حين ارتفعت نسبة الشفاء من «كوفيد  ،»19من %93
في أبريل إلى .%95.1
ً
وتراجعت أيضا نسبة اإلصــابــات الجديدة من المسحات إلى
 ،%11مقابل تراوحها ،في أوقات كثيرة خالل أبريل ،بين  18و.%19
ُّ
وتحسن األرقام
وأرجعت مصادر صحية مطلعة هذا االنخفاض
المرتبطة بالوباء إلى عدد من العوامل ،أهمها زيادة أعداد متلقي
اللقاح المضاد للفيروس من كل الشرائح والفئات ،والتي وصلت
حتى أمس إلى أكثر من مليونين و 180ألف متطعم ،بنسبة تزيد
على  %51من السكان.
وأكدت المصادر لـ «الجريدة» ،أن األوضاع فيما يخص العناية
ً
المركزة مطمئنة ،وهي أفضل كثيرا منها خالل أبريل.
وأشارت إلى أن التحسن النسبي الذي شهدته األسابيع القليلة
الماضية يرجع كذلك إلى التقيد باإلجراءات االحترازية والوقائية،
واتباع المجتمع لالشتراطات الصحية.
في مجال آخر ،أعلنت «الصحة» على حسابها اإللكتروني السماح
للطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج بالمغادرة مباشرة بعد
تلقي ما ال يقل عن جرعة واحــدة من اللقاح ،دون اشـتــراط مرور
أسبوعين عليها مع تقديم ما يثبت الدراسة بالخارج والمستندات
المطلوبة ،عبر مراجعة عيادة المسافر في مركز الطب اإلسالمي
بمنطقة الصباح الطبية التخصصية.

إيران :روحاني يحرج خامنئي...

ً
بالتدخل ،قائال إنــه بعث برسالة خطية إلــى المرشد دعــاه فيها
للمساعدة في تعديل القائمة النهائية للمرشحين ،التي أقصت
أسماء بارزة في مقدمتها الرئيس السابق أحمدي نجاد ،ورئيس
البرلمان السابق المحافظ المعتدل علي الريجاني ،ونائب رئيس
ً
الجمهورية الحالي اإلصــاحــي إسـحــاق جهانغيري ،مضيفا أن
حكومته ال يمكنها فعل أكثر من ذلك.
ً
ً
وشدد على أن الهدف من وراء طلبه ،الذي يمثل إحراجا علنيا
لخامنئي ،هو تحقيق المشاركة القصوى في االنتخابات ،التي سبق
ً
ً
أن دعا إليها المرشد ،قائال إن «ذلــك ال ينبغي أن يصبح شعارا،
ويجب توفير أسبابه ،وشرعية النظام مرهونة بهذه المشاركة».
ً
وسأل مستنكرا« :ماذا حصل لنسبة %98؟» ،في إشارة إلى نسبة
المشاركة الرسمية في استفتاء اعتماد مبدأ الجمهورية اإلسالمية
عــام  ،1979بعد الثورة التي أطاحت بنظام الشاه .وتابع« :لماذا
تستمر هذه النسبة بالتناقص؟».
في غضون ذلك ،علمت «الجريدة» من مصدر مطلع أن خامنئي
ً
بات عالقا بين المضي في مسار إجراء «انتخابات صورية» شبه
محسومة لـرئيسي ،الموصوف بأنه «مرشح التيار الثوري» ،وبين
التدخل تحت ضغط روحاني من أجل إضافة اسم أو اسمين لقائمة
المتنافسين.
وأفاد المصدر بأن خامنئي دعا أعضاء مجلس «خبراء النظام»
إلى مكتبه ،لمناقشة أزمة «القائمة النهائية» ،التي سربتها وكالة

خالد الفاضل

«فارس» ،الخاضعة لـ«الحرس الثوري» ،قبل إعالنها بشكل رسمي،
ً
ً
كما كان مقررا بعد أن يبت فيها هو شخصيا.
ً
ُ
وأوضــح أن المرشد لم يجب عن رسالة روحاني ،متحدثا عن
وجود توقعات قوية بين اإلصالحيين والمعتدلين بأنه سيتدخل
لتعديل قائمة «صيانة الدستور» ،التي اشتملت على  7مرشحين،
هم باإلضافة إلى رئيسي :أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام
القائد السابق لـ«الحرس الثوري» محسن رضائي ،ومندوب المرشد
سعيد جليلي ،والبرلماني المحافظ السابق علي رضــا زاكاني،
ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي ،ونائب رئيس البرلمان
المحافظ أمير حسين هاشمي ،واإلصالحي محسن مهر علي زاده،
الذي ال يتمتع بثقل يذكر في الشارع.
ج ــاء ذل ــك فــي وق ــت انـفـجــرت الـســاحــة السياسية بـيــن أكثرية
معارضة وأقلية مؤيدة لقائمة «المرشحين ال ـ  ،»7ولــم تقتصر
االنـتـقــادات على اإلصالحيين أو الوسطيين ،بــل قــام عــدد كبير
من الشخصيات األصولية بانتقاد «صيانة الدستور» ،ووصل
األمر إلى حد قيام رئيسي بانتقاد قرار «صيانة الدستور» ،بشكل
ضمني.
وأك ــد أحــد أعـضــاء حملته االنتخابية ،ل ـ «الـجــريــدة» ،أن رئيس
السلطة القضائية ممتعض مــن الحديث عــن أن ف ــوزه المحتمل
أصبح بنظر العديدين مجرد «تعيين أو تنصيب» ،وأنه لن يتوانى
عن اتخاذ أي قرار ،بما في ذلك االنسحاب من السباق ،إذا شعر بأن
األجواء الشعبية ستكون ضده في حال فوزه وأن شرعيته سيكون
ً
مطعونا بها.
وتترقب األوساط الخارجية والداخلية في إيران لقاء سيجمع
خامنئي مع نواب البرلمان ،اليوم ،الستيضاح موقفه الذي سيحدد
إلى حد كبير نسبة المشاركة الشعبية ،التي تراهن عليها السلطات
اإليرانية لدعم موقفها التفاوضي في مباحثات فيينا الرامية إلحياء
االتفاق النووي ورفع العقوبات األميركية.
١٦

العراق :توتر بعد اعتقال...
وتداولت مواقع التواصل االجتماعي نسخة من أمر القبض على
مصلح ،أكدت صحته المصادر األمنية ،التي ذكرت أنه اعتقل بموجب
قانون مكافحة اإلرهاب ،دون أن تذكر المزيد من المعلومات.
وقالت مصادر أمنية عراقية لمواقع محلية إن« :مــذكــرة قبض
ص ــادرة مــن القضاء الـعــراقــي ،وفــق الـمــادة ( /4إره ــاب) بحق قائد
عمليات األنـبــار للحشد الشعبي قاسم مصلح ،لتورطه باغتيال
ناشطين في محافظة كربالء ،آخرها قضية اغتيال الناشط المدني
البارز ،إيهاب الوزني والناشط فاهم الطائي».
وهــوجـمــت قــاعــدة «عـيــن األس ــد» مــرتـيــن عـلــى األق ــل ه ــذا الشهر
بصواريخ ومنظومة مراقبة جوية غير مأهولة.
وعلمت «الجريدة» من مصادر في بغداد أن مصلح عمل مسؤول
األمن في الحضرة الحسينية بكربالء ،وعمل مع «لواء علي األكبر»
المؤيد للمرجعية ،لكن تم طرده منه بعد أن استشعرت المرجعية
خطره ،فلجأ إلى طهران حيث شكل «لواء الطفوف» وعاد إلى العراق
ووصفه أحد المراقبين بأنه تحول إلى رجل إيران األول.
كما علمت «الجريدة» أنه تم اعتقال ثالثة من أنصار مصلح قبل
أسـبــوع ،وأن مذكرة التوقيف صــدرت بحقه في  21الـجــاري ،لكنه
اعتصم داخل الحضرة الحسينية قبل أن يستغل تظاهرات الثالثاء
للخروج إلى بغداد حيث جرى اعتقاله.
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محليات
«التربية» :تأجيل االختبارات الورقية إلى  9يونيو المقبل
أكدت حرصها على منح الطلبة المزيد من الوقت للمراجعةواالستعداد
أعـلـنــت وزارة الـتــربـيــة تأجيل
االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ال ــورقـ ـي ــة لـلـشـهــادة
الـثــانــويــة «ال ـصــف الـثــانــي عـشــر»،
لطلبة التعليم الحكومي والخاص،
مدة  10أيام ،لتنطلق في  9يونيو
ً
المقبل ،بــدال من  30الجاري ،على
أن تبدأ امتحانات التعليم الديني
في  8يونيو.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،فـ ـ ــي ب ـي ــان
صحافي أم ــس ،إن ق ــرار التأجيل
جــاء بعد دراس ــة مــن المختصين
بـ ــالـ ــوزارة ،ف ــي إطـ ــار ال ـت ـعــاون مع
مجلس األمة ،ممثال بطلب رئيس

فهد الرمضان

اللجنة التعليمية النائب د .حمد
المطر ،إضــافــة إلــى طلب عــدد من
أولـيــاء األمــور حــول إمكان تأجيل
االم ـ ـت ـ ـحـ ــانـ ــات الـ ــورق ـ ـيـ ــة إلت ــاح ــة
الـفــرصــة للمتعلمين لالستعداد
والتحضيرومراجعة الدروس عن
تأجيل االمتحانات الورقية للفترة
الــدراسـيــة الثانية للصف الثاني
ع ـشــر الـ ـث ــان ــوي ل ـل ـعــام ال ــدراس ــي
.2021 - 2020
وأكـ ــدت ال ـ ــوزارة حــرصـهــا على
مـنــح الـطـلـبــة وال ـطــال ـبــات الـمــزيــد
م ــن ال ــوق ــت ل ـلــدراســة والـمــراجـعــة

إلغاء الوحدة  12من منهج «اإلنكليزية»
قالت الموجهة الفنية للغة اإلنكليزية سوزان
البشيتي" :قمنا بالعديد من االستعدادات التي
تصب في مصلحة الطلبة والطالبات ،ومنها
تعليق ال ــوح ــدة  ،12وإع ـ ــداد تجهيز مـصــادر
التعلم الذاتي ،ومنها موقع التوجيه الفني العام
وبنك األسئلة الثري وايضا الحصص المسجلة
من المعلمين والمعلمات.
وطمأنت البشيتي الطلبة بأن جميع أسئلة

االخـتـبــار الـنـهــائــي تتبع ج ــدول الـمــواصـفــات،
وتــراعــي الـفــروق الـفــرديــة لجميع الطلبة وفي
م ـت ـنــاول ال ـج ـم ـيــع ،وتـتـضـمــن م ــا ت ــم تــدريـســه
وال ـتــدريــب عليه مـنــذ بــدايــة الـفـصــل الــدراســي
الـثــانــي ،داع ـيــة الطلبة إل ــى الـحـضــور اليومي
لجميع الدروس وعدم التردد في االستفسار من
معلميهم ،واالسترشاد باالختبارات التجريبية
التي سيزودون بها بعد االنتهاء من المنهج.

واالستعداد لالمتحانات ،واتخاذ
الـقــرارات التي ُ
تصب في مصلحة
ّ
الطالب والعملية التعليمية برمتها،
مشيرة إل ــى أنـهــا ستصدر نشرة
تفصيلية ت ــوض ــح فـيـهــا ج ــداول
االمتحانات وموعد بداية إجــازة
العاملين.

تجهيز المدارس
إلى ذلك ،أكدت مصادر تربوية
رف ـي ـعــة ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" أن ال ـ ــوزارة
انتهت من تجهيز الـمــدارس وفق
االش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي وض ـع ـت ـهــا
االختبارات الورقية،
"الصحة" لعقد ّ
إذ تــم توفير المعقمات وأجـهــزة
قـ ـي ــاس ال ـ ـ ـحـ ـ ــرارة وغـ ـ ـ ــرف الـ ـع ــزل
وتجيهز قــاعــات االخ ـت ـبــارات ،مع
ضـمــان الـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي بين
ّ
الطلبة بما ال يقل عن مترين.
وف ــي مــؤشــر عـلــى آل ـيــة دخ ــول
ال ـط ـل ـب ــة وخـ ــروج ـ ـهـ ــم مـ ــن ل ـج ــان
اختبارات الثانوية العامة وإليها،
أش ــارت منطقة حولي التعليمية
ّ
الى أنه على كل طالب تسلم البطاقة
التعريفية مــن منصة تيمز التي
تـحـتــوي عـلـ ّـى بـيــانــاتــه الـخــاصــة؛
اس ـ ـمـ ــه وص ـ ــف ـ ــه ولـ ـجـ ـنـ ـت ــه ورق ـ ــم

الجلوس ،الفتة إلى أن هذه البطاقة
تحتوي على مخطط اللجنة الذي
يوضح بوابة الدخول ولون المسار
المؤدي إلى اللجنة.
وذكرت أنه سيتم فحص درجة
حـ ـ ـ ــرارة الـمـتـعـلـمـيــن ق ـب ــل دخ ــول

الـلـجـنــة ،عـلــى أن يــراعــى التباعد
بـيـنـهــم ،حـيــث تـقــل الـمـســافــة بين
ك ــل مـنـهــم ع ــن م ـتــريــن ،عـلـمــا بــأن
البطاقة التعريفية للمتعلم ستكون
ملصقة على المقعد المخصص
له ،وسيكون لكل لجنة لون ومسار

«الكهرباء» :شبكات التوزيع حققت «اإلعاقة» :استئناف دوام الحضانات دون
أعلى مستويات األداء في  2020تحقيق االشتراطات ...مخاطرة

فتح باب النقل للموظفين  6يونيو
• سيد القصاص

كشفت دراسة مؤشر أداء شبكة التوزيع الكهربائية في وزارة الكهرباء
والماء عن تحقيقها اعلى مستوى أداء متقدم في العام الماضي  2020مقارنة
باألعوام السابقة ،حيث انخفض عدد االنقطاعات مع معدل ومتوسط مدة
االنقطاع خالل ذلك العام.
وذكرت مصادر وزارة الكهرباء لـ "الجريدة" أن دراسة مؤشر أداء شبكة
التوزيع الكهربائية تعد دراسة عالمية تعتمد على عدة معايير لتقييم األداء
الفني للشبكة ومدى جاهزيتها وسرعة استجابتها في حال انقطاع التيار،
الفتة إلى أن الكويت حرصت على تقديم تلك الدراسة سنويا للبنك الدولي
لتقييم أداء مؤشراتها.
في مجال اخــر ،أصــدر وزيــر الكهرباء والماء د .مشعان العتيبي قــرارا
باستقبال طلبات النقل للموظفين من  6يونيو حتى  5أغسطس القادم على
أن يتم استكمال اصدار قرارات النقل حتى  2سبتمبر المقبل.
وأشار القرار إلى وقف طلبات التعيين والنقل إلى قطاع محطات القوى
الكهربائية وتقطير المياه "إدارة محطة الشعيبة ،وإدارة محطة الــزور
الجنوبية" ،وقطاع شبكات التوزيع الكهربائية "إدارة خدمات الطوارئ ،وإدارة
شبكات التوزيع الكهربائية مراقبة محافظة األحمدي ،ومراقبة محافظة
مبارك الكبير ،وإدارة إنارة الشوارع قسم محافظة األحمدي ،وقسم محافظة
مبارك الكبير" .ولفت إلى أن قرار وقف طلبات التعيين والنقل يشمل كذلك
قطاع تشغيل وصيانة المياه "إدارة تشغيل وصيانة المنشآت المائية ،وإدارة
تشغيل وصيانة الشبكات المائية ،مراقبة المنطقة الجنوبية ،باستثناء قسم
طوارئ حولي وقسم طوارئ مياه السالمية إدارة انتاج للمياه الجوفية مراقبة
التشغيل" .وتضمن القرار وقف طلبات النقل إلى قطاع الشؤون المالية في
االدارات التالية "مراقبة تدقيق اعمال االيرادات واعمال التحصيل والتكاليف،
وإدارة الرقابة المالية والتدقيق ،ومراقبة االيرادات وإدارة الحسابات ،وإدارة
محطات تعبئة المياه بقطاع خدمات العمالء".

• َ«من يتحمل مسؤولية تعرض األطفال ألي مكروه في حال استعجال فتحها؟»
•  30حضانة ذوي احتياجات يصعب التأكد من التزامها قبل مطلع يونيو
•

جورج عاطف

أكـ ــدت م ـص ــادر م ـســؤولــة ف ــي الهيئة
ال ـعــامــة ل ـش ــؤون ذوي اإلع ــاق ــة خ ـطــورة
االستعجال في معاودة دوام الحضانات،
واسـتـئـنــاف اسـتـقـبــال األط ـف ــال داخـلـهــا،
السيما المعنية بذوي االحتياجات ،دون
التأكد التام والكامل من التزامها بالدليل
االسـ ـت ــرش ــادي ال ـخ ــاص بــاالش ـتــراطــات
الصحية التي يجب توافرها قبل السماح
لها باستئناف عملها.
ً
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أنـ ـ ـ ــه وفـ ـق ــا
لـتـصــريـحــات مـســؤولــي وزارة ال ـشــؤون
االجتماعية ستباشر الحضانات دوامها
الرسمي مطلع يونيو المقبل ،في حين
أن آخــر االجتماعات التي عقدت لبحث
تـطــورات األم ــر ،كانت الثالثاء الماضي،
متساءلة :هل الفترة ما بين تاريخ عقد
االجتماع ،السالف ذكره ،واستئناف عمل
الحضانات (أقل من أسبوع) كافية لعمل
الــزيــارات الميدانية والتفتيشية الالزمة
على نحو  30حضانة معنية بالمعاقين،
للوقوف على مدى التزامها باالشتراطات

الصحية التي تؤهلها الستقبال األطفال،
بما يضمن عدم تعرضهم ألي مكروه؟
وذكرت أن "هيئة اإلعاقة" أكثر الجهات
ً
ال ـم ـع ـن ـيــة حـ ــرصـ ــا ع ـل ــى مـ ـ ـع ـ ــاودة فـتــح
الحضانات ،لما في ذلك من فائدة كبيرة
ً
تصب في مصلحة األطفال عموما وذوي
ً
االحتياجات خصوصا ،مدللة على ذلك
بالمخاطبات الرسمية العديدة المرسلة
مـنـهــا إل ــى ال ـج ـهــات ذات ال ـعــاقــة بشأن
إع ــادة الفتح ،مـشــددة على ض ــرورة عدم
االستعجال في األمر ،أو مباشرته إال بعد
التأكد من تحقيق االشتراطات الصحية
الالزمة.
وتـ ـس ــاء ل ــت :م ــن يـتـحـمــل مـســؤولـيــة
تـ ـع ــرض األط ـ ـفـ ــال إل ـ ــى خ ـط ــر اإلص ــاب ــة
ً
بالفيروس أو الوفاة ،خصوصا المعاقين
ً
الذين يعانون ضعفا في المناعة مقارنة
بقرنائهم األصحاء؟
وأكـ ـ ــدت الـ ـمـ ـص ــادر أن ال ـح ــل األم ـث ــل
يكمن في العودة التدريجية للحضانات
ً
ع ـبــر ال ـب ــدء بــاألك ـثــر تـحـقـيـقــا لـضــوابــط
واشـتــراطــات الـعــودة اآلمـنــة بما يضمن
المحافظة على حياة األطفال ،مع فرض

رقابة دورية صارمة على دور الحضانة
كافة ،السيما التي ستفتح أبوابها وتعاود
استقبال االطفال المعاقين ،مشددة على
ضرورة تشكيل فريق مشترك بين الهيئة
والجهات ذات العالقة يقوم بعمل زيارات
تفتيشية ميدانية على الحضانات قبل
السماح بعودتها.
وكشفت أنه من منطلق حرص الهيئة
ال ـجــاد عـلــى صـحــة وســامــة األب ـن ــاء من
ذوي االعــاقــة ،وضعت حزمة اشتراطات
وضــوابــط لمعاودة استئناف استقبال
األطفال في الحضانات ،يأتي على رأسها
تحديد عددهم في الصف الواحد ،وااللتزام
بقواعد التباعد االجتماعي فيما بينهم،
ومنع اختالطهم قدر المستطاع.
وأضــافــت أنــه مــن ضمن االشتراطات
ً
أيـ ـض ــا تـنـظـيــم عـمـلـيــة دخ ـ ــول وخـ ــروج
األطـفــال دون تــزاحــم ،مــع ض ــرورة وضع
خطة واضحة في حالة االشتباه بإصابة
أي من األطفال ،أو ارتفاع درجة حرارته،
مشددة على ضرورة توفير غرف مجهزة
داخــل الحضانات لعزل أي طفل يشتبه
في إصابته.

م ـخ ـت ـلــف ي ـس ـ ّـه ــل ع ـل ــى الـمـتـعـلــم
ال ــوص ــول إل ـي ـهــا ،وت ـتـ ّـبــع الـمـســار
الـمـخـصــص حـســب ل ــون اللجنة،
كما أنه اعتمد مراعاة التباعد في
لجان الصفوف ،على أال يزيد عدد
المتعلمين عن  6طالب.

المعفون من الدوام يتظلمون
ضد حرمانهم من «الممتازة»
•

محمد جاسم

علمت "الجريدة" أن جهات حكومية تنظر عددا من
تظلمات الموظفين المعفين من الدوام بشأن األعمال
ً
الممتازة ،تمهيدا إلحالتها لديوان الخدمة المدنية.
وكـشـفــت م ـص ــادر ع ــن وجـ ــود ج ـهــات حكومية
أصدرت قرارات وزارية لحرمان المعفين من الدوام
بـسـبــب ال ـح ــال ــة االس ـت ـث ـنــائ ـيــة لـمـكــافـحــة انـت ـشــار
"كوفيد "-19من استحقاق مكافأة األعمال الممتازة.
وأش ــارت المصادر إلــى أن ال ـقــرارات الـصــادرة ال
تتناسب مع قرار ديوان الخدمة المدنية في الدليل
اإلرش ــادي للعودة التدريجية للعمل فــي الجهات
الحكومية ،والذي أكد من خالله أن أيام اإلعفاء تحسب
من أيــام مزاولة العمل الفعلي في التقييم الخاص
للموظفين والمتعلقة بمكافأة األعـمــال الممتازة،
مبينة أن وزارات الـتــربـيــة وال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة
واألش ـغــال العامة والهيئة العامة للقوى العاملة
وجامعة الكويت من ضمن الجهات التي ستنظر في
تظلمات موظفيها.
ب ــدوره ــا ،أوضـحــت مـصــادر فــي دي ــوان الخدمة
المدنية وجود جهات وجهت استفسارات للديوان
عن بعض حاالت الموظفين ،خاصة ممن لم تشملهم
آلية عودة الدوام بنسبة  25أو  50بالمئة ،حيث رد
الــديــوان بأنه ال يجوز عــدم شمول أيــام اإلعفاء من
ضمن آلية حساب التقييم.
ّ
وأضافت المصادر أن بعض الجهات قلصت أعداد
ً
الموظفين المستحقين للمكافأة ،نظرا الرتفاع عدد
الموظفين المعفين في هذا العام االستثنائي ،مما
انعكس على قيمة المبالغ ،والتي قد تفوق الميزانية
المخصصة لألعمال الممتازة للجهة.

ً
السفيرة األميركية :صحافة الكويت نابضة ورائدة إقليميا

رومانوسكي :تقع علينا جميعا حماية حرية الصحافة في اإلنترنت والصحف الورقية
•

الكويت فقدت
 45مرتبة في
مؤشر حرية
الصحافة
خالل 10
سنوات

الخليفة

نشرها ،كما يجب أن يكون هناك ميثاق صحافي يلتزم
به الجميع ،فضال عن ضــرورة البدء بحمالت لنشر
الوعي بدور الصحافة والعمل الصحافي".

ربيع كالس

اعـتـبــرت الـسـفـيــرة األمـيــركـيــة ل ــدى الـكــويــت ألينا
رومانوسكي ان "الواليات المتحدة والكويت ضمنتا
حرية الصحافة في الدستور ،وعلى مدى طويل ،كانت
الكويت القائدة في منطقة الخليج العربي والشرق
األوسط فيما يتعلق بحرية الصحافة".
وفي حلقة نقاشية افتراضية عقدتها أمس األول،
مع اعالميين وأكاديميين من الكويت وأميركا حول
حرية الصحافة في الكويت ،قالت رومانوسكي إن
"حرية الصحافة مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية،
فالصحافة الحرة تبقي الجمهور على اطالع ،وتتيح
تنوع األص ــوات ،وتحاسب الـقــادة ،لكن هــذه الحرية
ّ
تتطلب يقظة بالغة للمحافظة عليها".
ّ
وإذ أكدت أن "مجلس األمم المتحدة لحقوق االنسان
ح ـ ّـدد ق ـيــودا بالغة فــي قــانــون االت ـص ــاالت الكويتي
وقانون الجرائم االلكترونية" ،رأت رومانوسكي أن
"على كافة الحكومات حماية حرية األفراد الصحافيين
ّ
وكتاب الرأي لالنخراط في الصحافة االستقصائية
ً
وحرية الصحافة ،وأيضا على الصحافيين بدورهم
التأكد من نشرهم للمعلومات الموثوقة".
وقالت :احتفلنا هذا الشهر باليوم العالمي لحرية
الصحافة ،والصحافيون حول العالم يواجهون مخاطر
كثيرة بتهديدهم وبفرض رقابة عليهم وبسجنهم،
وهذا ّ
يعد هجوما مباشرا على حرية التعبير.

الظفيري يلتقي رومانوسكي
اجتمع نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري امس مع سفيرة الواليات
المتحدة األميركية إلينا رومانوسكي ،وتم خالل اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات
الثنائية بين البلدين ،إضافة إلى تطورات األوضاع على الساحتين اإلقليمية والدولية.
وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

تراجع المؤشر

مشاركون في الندوة االفتراضية
وأوضحت أنه "تقع علينا جميعا حماية حرية
ال ـص ـحــافــة س ـ ــواء ف ــي االن ـت ــرن ــت أو ف ــي الـصـحــف
ال ــورقـ ـي ــة ،ل ــذل ــك أح ـي ــي ال ـص ـحــاف ـي ـيــن الـكــويـتـيـيــن
ّ
ً
وكــتــاب الــرأي نظرا لــدورهــم الكبير في المحافظة
على الشفافية ومحاسبة المسؤولين في الحكومة،
ً
وأيضا الوصول الى المعلومات التي يجب االطالع
عليها من قبل الشعوب".
ًّ
وردا على سؤال من أحد المشاركين عن تقييمها
للصحافة في الكويت بعد مرور سنة على وجودها
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ق ــال ــت :إض ــاف ــة ل ـكــل وج ـه ــات الـنـظــر
المختلفة التي تـحـ ّـدث عنها الـخـبــراء والخبيرات
في هذه المناقشة ،أعتقد أن لدى الكويت صحافة
ً
نشيطة جــدا .ال أقــول إن الصحافيين ال يواجهون
ّ
مشاكل أو تحديات ،ولكن مقارنة بالدول األخرى في
المنطقة ،أعتقد أنكم في الكويت ما زلتم تتمتعون
بصحافة نابضة ،إضافة الى القدرة على الوصول
والولوج الى مواقع التواصل االجتماعي كتويتر
وغ ـيــره وك ـلــوب ه ــاوس مـتــاحــة فــي الـكــويــت ،لذلك
أعـتـقــد أن الـكــويــت ال ي ــزال فيها صـحــافــة حيوية،

ونشهد الكثير من التغييرات في كافة البلدان ولكن
في الكويت ،مازلتم تحافظون على حرية الصحافة.

ماكبرايد
ومــن جانبها ،أك ــدت رئيسة قسم االت ـصــاالت في
جامعة كولومبيا شيكاغو ومدرسة الصحافة المحلية
واالستقصائية والكاتبة الصحافية في العديد من
الصحف البروفسور سوزان ماكبرايد ،أنه "على مدار
الثالثة عقود الماضية حدثت تغيرات كبيرة فيما
يخص حرية الصحافة وحرية التعبير" ،مستعرضة
المخاطر التي يتعرض لها الصحافيون حول العالم
أثناء تأديتهم لواجبهم الصحافي ،موضحة أن "الـ 25
ً
عاما األخيرة شهدت مقتل نحو  70صحافيا خالل
تأدية مهامهم".
ولفتت إلــى "خـطــورة نشر المعلومات المغلوطة
والتي تنتشر بشكل سريع جــدا" ،موضحة أن "هذه
المشكلة ظهرت بشكل واضح خالل جائحة كورونا"،
داعية مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي "إلى
ض ــرورة التحقق مــن المعلومات بشكل دقـيــق قبل

بدوره ،تحدث رئيس جمعية االعالميين الكويتية
يوسف الخليفة عن تراجع مؤشر حرية الصحافة
الكويتية ،الفتا إلــى أن الكويت فقدت  45مرتبة في
مؤشر حرية الصحافة خالل  10سنوات.
وقال الخليفة إن "هناك تقييدا من إطار تشريعي
وقانوني ،إذ إن القوانين والتشريعات اإلعالمية فيها
تقييد كبير في حق الحصول على المعلومة وتداولها،
مضيفا :لدينا مشكلة في العمل الصحافي تكمن في
عدم وجود بيئة تشريعية تضمن حقوق االعالميين
وتدعمهم في الحصول على المعلومات.
ومــن ناحيتها ،تحدثت رئيسة تحرير صحيفة
"ب ـ ــرواز" االلـكـتــرونـيــة ب ــدور المطيري عــن تجربتها
الصحافية فــي مـجــال عملها كالتحديات والقيود
الـتــي تــواجــه العاملين فــي مهنة الصحافة ،إضافة
إلى صعوبة الحصول على المعلومات المؤكدة من
مصادرها.
وشددت على ضرورة مساعدة الصحافي على اداء
عمله ونشر ثقافة التسامح واحترام الرأي االخر بين
الشعب الكويتي الــذي يستخدم منصات التواصل
االجتماعي ،الفتة الى دور االعــام في كشف قضايا
الفساد.
من جانبها ،تحدثت الكاتبة د .ندى المطوع عن
دور الصحافة الكويتية فــي تعزيز حـصــول الـمــرأة
الكويتية على حقوقها السياسية ،كما تناولت محطات
فــي تــاريــخ الـمـطــالـبــة بــالـحـقــوق الـسـيــاسـيــة للمرأه
وحرية الصحافة في الكويت في مختلف العقود منذ
الستينيات ،مستعرضة حرية الصحافة ودور جمعيات
النفع العام الفاعل عبر مطبوعاتها التي حملت مقاالت
بأقالم نسائية ايضا.

سلة أخبار
محافظ األحمدي بحث
التعاون مع سفير فيتنام

استقبل محافظ األحمدي
الشيخ فواز الخالد ،في مكتبه
بديوان عام املحافظة ،سفير
فيتنام لدى الكويت نجو
توان ثانغ ،بمناسبة مباشرته
مهامه ،حيث جرى التعارف
وبحث العالقات الوثيقة
التي تربط قيادتي وشعبي
البلدينُ ،
وسبل تعزيزها في
جميع املجاالت.
كما تطرق اللقاء إلى الفرص
املتاحة لتطوير التعاون
املشترك القائم ،وتبادل
ً
الخبرات بني البلدين إجماال،
وعلى مستوى األنظمة
اإلدارية املحلية واملحافظات
واملناطق على وجه
الخصوص.
وأهدى املحافظ الخالد
للسفير ثانغ في ختام اللقاء
درعا تذكارية ،معربا عن
تمنياته له بالتوفيق والنجاح
في الدفع بعالقات الصداقة
بني البلدين إلى آفاق أرحب.
من جهتهَّ ،
عبر السفير ثانغ
عن التقدير البالغ للرعاية
التي تحظى بها البعثة
الدبلوماسية لبالده ومواطنو
فيتنام على الصعيدين
الرسمي والشعبي في الكويت.

«الزراعة» :موسم صيد الميد
منتصف يونيو المقبل
أصدر املدير العام للهيئة
العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية الشيخ
محمد اليوسف قرارًا يسمح
ببدء موسم صيد "امليد"
باملياه اإلقليمية الكويتية
اعتبارًا من  15يونيو املقبل.
وقال املتحدث الرسمي باسم
الهيئة طالل الديحاني ،في
تصريح صحافي ،أمس ،إنه
تم السماح للصيادين بصيد
"امليد" وفقًا لالشتراطات
والضوابط التي وضعتها
الهيئة ،اعتبارًا من تاريخ
 15يونيو املقبل وحتى 30
نوفمبر .2021
وأضاف أنه تم السماح
بالصيد بعد التنسيق مع
نائب املدير العام للهيئة
لشؤون الثروة السمكية ،وبعد
االطالع على املخزون السمكي
ألسماك "امليد" ،وقيام دوريات
الرقابة البحرية بالتأكد من
توافر كميات جيدة منه.
وذكر أنه يجب على أصحاب
سفن وقوارب الصيد املرخص
لها بصيد "امليد" االلتزام
بأحكام القرار رقم  787لسنة
 2017بشأن السماح بصيد
"امليد" في املياه اإلقليمية
الكويتية أثناء فترة السماح
بذلك.

«إحياء التراث» :جمعنا تبرعات
لفلسطين بمليون دوالر
قال أمني سر جمعية إحياء
التراث اإلسالمي وليد
الربيعة ،إن "الفزعة الشعبية
الكويتية والرعاية الحكومية
لحملة جمع تبرعات
ُ
للمتضررين في فلسطني تعد
تعبيرا صادقا عن موقف
الكويت الداعم واملساند
إلخواننا في القدس وقطاع
غزة" .وأضاف الربيعة ،في
بيان ،أمس ،أن "إحياء التراث"
َّ
تصدرت الجهات الخيرية في
جمع تبرعات فلسطني بمبلغ
يصل إلى مليون دوالر تقريبًا،
و"نحن نعتز بهذه الثقة
الغالية" .وأوضح أن الجمعية
أطلقت العمل ،وبشكل عاجل،
لتشغيل عدد من مراكز
تجهيز الوجبات الغذائية،
وتوزيعها على املتضررين في
مناطق فلسطني ،خصوصًا
في غزة ،ضمن مشاريع
اإلغاثة العاجلة ملساعدة
املتضررين هناك .وتابع" :كما
أن الجمعية ،بالتعاون مع
جمعية وفا للتنمية وجمعية
دار الكتاب والسنة ،نفذت
عددا من املشاريع ملصلحة
أهالي غزة والقدس" ،داعيا
أهل الخير لالستمرار في
دعم مشروع إغاثة املرابطني
بالقدس والصامدين في غزة.

محليات
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الحرس الوطني :تطوير التعاون العسكري مع إيطاليا
الرفاعي بحث مع بيرنارديني التنسيق لتوقيع مذكرة تفاهم مع «الكاربنيري»
محمد الشرهان

الوفد اإليطالي
زار مركز الدفاع
الكيماوي والرصد
اإلشعاعي واطلع
على ما يضمه من
أجهزة ومعدات
حديثة للقيام
بعمليات الرصد
والتطهير

استقبل وكيل الحرس الوطني
ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن م ـه ـن ــدس هــاشــم
الرفاعي ،سفير جمهورية إيطاليا
الـ ـص ــديـ ـق ــة لـ ـ ــدى ال ـ ـبـ ــاد ك ــارل ــو
بالدوتشي ،يرافقه وفد عسكري
برئاسة اللواء انزو بيرنارديني
نــائــب القائد الـعــام لـقــوات الــدرك
اإليـطــالـيــة «الـكــاربـنـيــري» ويضم
الـ ـعـ ـمـ ـي ــد ق ــوسـ ـيـ ـب ــي دي ــريـ ـج ــي
والـ ـعـ ـمـ ـي ــد نـ ـيـ ـك ــوال ك ــون ـف ــورت ــي
والـ ـنـ ـقـ ـي ــب م ـي ـن ــات ــو م ــان ـق ـي ــري،
وبحث الجانبان تطوير التعاون
الـمـشـتــرك بـيــن ال ـحــرس الوطني
وقوات الكاربنيري.
وح ـ ـض ـ ــر ال ـ ـل ـ ـق ـ ــاء ال ـ ـم ـ ـعـ ــاون
للعمليات والتدريب اللواء الركن
ف ــال ــح شـ ـج ــاع ،وق ــائ ــد ال ـح ـمــايــة
وال ـت ـع ــزي ــز ال ـع ـم ـيــد ال ــرك ــن حمد
سالم ،ومدير ديوان نائب رئيس
ال ـحــرس الــوط ـنــي الـعـمـيــد أحـمــد
عبداللطيف.
ورحب وكيل الحرس الوطني
بـ ــالـ ــوفـ ــد اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي الـ ـص ــدي ــق،
ونـ ـق ــل إل ـي ـه ــم ت ـح ـي ــات ال ـق ـي ــادة
الـعـلـيــا لـلـحــرس الــوطـنــي ممثلة
ف ــي س ـمــو ال ـش ـيــخ س ــال ــم الـعـلــي،
رئ ـيــس ال ـح ــرس ونــائ ـبــه الـفــريــق
أول متقاعد الشيخ أحمد النواف.

ً
الرفاعي مستقبال السفير اإليطالي والوفد العسكري أمس
وأكـ ـ ـ ــد ال ـ ـفـ ــريـ ــق الـ ــرفـ ــاعـ ــي أن
كـلـتــا الـمــؤسـسـتـيــن ع ـض ــوان في
المنظمة الــدولـيــة الت ـحــاد قــوات
ال ـش ــرط ــة وال ـ ـ ـ ــدرك « ،»FIEPمـمــا
يسهم فــي خـلــق ف ــرص للتعاون
بمجال التدريب والتعاون األمني
ً
والـعـسـكــري ،مـشـيــرا إلــى أن هذه
ال ــزي ــارة ض ـمــن سـلـسـلــة زيـ ــارات
متبادلة من أجل التنسيق لتوقيع
مذكرة تفاهم بين الحرس الوطني
والكاربنيري.
وعقب اللقاء قام أعضاء الوفد
اإليـ ـط ــال ــي ب ـج ــول ــة فـ ــي م ـعــرض
لآلليات ،إذ تفقدوا أحدث اآلليات
واألجهزة والمعدات التي أدخلها

«اإلطفاء» ناقشت توصيات إحصاء 2020
ت ـ ــرأس رئـ ـي ــس ق ـ ــوة اإلطـ ـف ــاء
الـ ـع ــام ال ـف ــري ــق خ ــال ــد ال ـم ـك ــراد،
صـ ـب ــاح أمـ ــس األول ،اج ـت ـمــاعــا
ض ــم نـ ــواب رئ ـيــس ق ــوة اإلط ـفــاء
ال ـ ـعـ ــام ،ومـ ــديـ ــري ال ـم ـحــاف ـظــات
فــي قطاعي المكافحة والوقاية
وإدارة العالقات العامة واإلعالم،
لمناقشة توصيات إحصاء .2020
وأكـ ــد نــائــب رئ ـيــس «اإلط ـف ــاء
الـ ـع ــام» ل ـق ـطــاع تـنـمـيــة ال ـم ــوارد
البشرية الـلــواء محمد إبراهيم،
ف ــي ت ـصــريــح ص ـح ــاف ــي ،أهـمـيــة
ً
هذا االجتماع ،تماشيا مع رؤية
قـ ــوة اإلط ـ ـفـ ــاء الـ ـع ــام وأه ــداف ـه ــا
االستراتيجية ودعمها من خالل
ً
بـيــانــات اإلح ـصــاء ،واسـتــرشــادا
بها حــول مــدى تحقيق الــرؤيــة،
سـعـيــا ل ـلــوصــول ل ـهــا م ــن خــال
ع ـ ـمـ ــل جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات مــن
خ ــال دعـمـهــا بــرصــد الـبـيــانــات

ال ـحــرس الــوط ـنــي فــي منظومته
العسكرية واألمنية.
وفي معسكر التحرير زار الوفد
مركز عمليات اإلسـنــاد واستمع
إل ـ ـ ــى إيـ ـ ـج ـ ــاز م ـ ــن خ ـل ـي ــة األزم ـ ـ ــة
ال ـص ـح ـيــة ح ــول ج ـه ــود ال ـحــرس
الوطني في مواجهة أزمة فيروس
ك ــورون ــا ،ك ـمــا اط ـلــع ال ــوف ــد على
اإلجراءات والتجهيزات التي يقوم
بها الحرس بمهامه وواجباته في
تـقــديــم الــدعــم واإلس ـن ــاد ألجـهــزة
الدولة في العديد من المجاالت.
ثـ ــم ت ــوج ــه الـ ــوفـ ــد إل ـ ــى مــركــز
ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع ال ـ ـك ـ ـي ـ ـمـ ــاوي والـ ــرصـ ــد
اإلشعاعي واطلع على ما يضمه

من أجهزة ومعدات حديثة للقيام
بعمليات الرصد والتطهير.
ك ـمــا ت ـف ـقــد ال ــوف ــد ل ـ ــواء األم ــن
ال ــداخ ـل ــي وتـ ـع ــرف ع ـلــى طبيعة
ال ـ ـم ـ ـهـ ــام األم ـ ـن ـ ـيـ ــة والـ ــواج ـ ـبـ ــات
ال ـم ـس ـنــدة إلـ ــى وح ــدات ــه ل ـتــؤدي
دورها في المنظومة األمنية.
وفي ختام الزيارة أعرب الوفد
اإليـطــالــي الـصــديــق عــن سعادته
بــالـتـعــاون مــع ال ـحــرس الــوطـنــي،
ً
م ـش ـي ــدا ب ـم ــا ي ـم ـل ـكــه م ــن قـ ــدرات
عسكرية وأمـنـيــة ،ومــا حققه من
إنـ ـ ـج ـ ــازات ف ــي ش ـت ــى ال ـم ـج ــاالت
العسكرية واإلدارية والفنية.

أشـ ــاد مـجـلــس أم ـن ــاء ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي الـكــويــت
خــال اجتماعه نصف السنوي ال ــذي عقد مــؤخــرا بدعوة
من مؤسسة الجامعة في الكويت ( )AUKورئيسة مجلس
أمـنــائـهــا الـشـيـخــة دانـ ــة نــاصــر ال ـص ـبــاح ،بـ ـ ــاإلدارة العليا
للجامعة االميركية وأعضاء هيئة التدريس والموظفين
فيها لسرعة استجابتهم وتصديهم لتحديات الجائحة،
وو ضــع خطة قوية الستمرارية العمل قائمة على العمل
الجماعي البناء.
وا سـتـعــرض المجلس خــالــه اجتماعه التقارير نصف
ال ـس ـنــويــة لـمـجـلــس ال ـجــام ـعــة ،وآخ ـ ــر ال ـت ـط ــورات اإلداري ـ ــة
ً
واألكاديمية ،فضال عن جهود الجامعة لمواجهة التحديات
التي فرضتها جائحة كورونا منذ مارس .2020
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون األكاديمية التابعة
لمجلس األمناء ،وخطط التطوير المؤسسي للفترة المقبلة،
وخريطة الطريق لفترة ما بعد الجائحة.
وقــالــت الشيخة دان ــة الـصـبــاح إن جـهــود أع ـضــاء هيئة
التدريس وموظفي الجامعة األميركية في الكويت واضحة
لقدرتهم على االستجابة والتكيف مع الظروف غير واضحة
المعالم التي فرضتها جائحة كورونا.
وأضافت :واجه العالم خالل العام الماضي تحديات لم
يسبق له التعامل معها ،مما تطلب من الجميع تعديالت
استراتيجية فعالة على كافة المستويات.
وتــابـعــت :خ ــال ه ــذه األحـ ــداث الـســريـعــة الـتـطــور ،أظهر
مجتمع الجامعة األميركية في الكويت مرونة استثنائية
فــي مــواكـبــة ال ـت ـطــورات ،مـشـيــرة إل ــى أن «ســرعــة تحركهم،
ونهجهم االستباقي ،والتزامهم برسالة الجامعة تعكس
الروح الحقيقية لمجتمع اآلداب والعلوم الحرة.

االلتزام
برسالة «»AUK
يعكس الروح
الحقيقية
لمجتمع
اآلداب والعلوم
الحرة
دانة الصباح

«الداخلية» :إنجاز  2.8مليون معاملة خاصة باإلقامة

ّ
الكندري :إطالق حساب « »Moi_kuw_Enبعدة لغات لبث رسائل توعية
●

محمد الشرهان

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات
واإلعالم األمني بوزارة الداخلية،
أن اإلدارة العامة لنظم المعلومات
أن ـ ـجـ ــزت ،مـ ــن خ ـ ــال إح ـصــائ ـيــة
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــإن ـج ــاز
مـ ـع ــام ــات اإلق ـ ــام ـ ــة عـ ــن ط ــري ــق
خ ــدم ــة «أون ـ ـ ــاي ـ ـ ــن» عـ ـب ــر م ــوق ــع
وزارة الداخلية اإللكتروني منذ
تاريخ إطالق الخدمة2.819.996 ،
معاملة ،مشيرة إلى أن إجمالي ما
تم استقباله وإنجازه على منصة
المواعيد إلنهاء المعامالت هو
 1.063.854معاملة.
وقالت اإلدارة ،في بيان أمس،

المكراد وقادة اإلطفاء خالل االجتماع أمس
واإلحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة
وت ـح ـل ـي ـل ـهــا ،ل ـل ـخ ــروج بـنـتــائــج
وتوصيات سنوية تفيد بتحقيق
الرؤية أو الوصول إليها.
ومن جانبها ،شرحت رئيسة
قسم اإلحصاء عائشة الزيداني

«أمناء األميركية» يشيد بالجامعة
في التصدي لتحديات الجائحة

 4م ـح ــاور أســاس ـيــة لـتــوصـيــات
إحصاء  2020من خالل البيانات
وم ــا ت ــم رصـ ــده م ــن مــاح ـظــات،
تحقيقا لرؤية القوة ومن خالل
الـتـعــاون المشترك والــدائــم بين
جميع القطاعات المعنية.

ً
إنــه نـظــرا للظروف الراهنة التي
تـ ـم ـ ّـر ب ـه ــا ال ـ ـبـ ــاد فـ ــي م ــواج ـه ــة
انـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار ف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروس ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا
وتطبيق االشتراطات الصحية،
حــرصــا عـلــى صـحــة المواطنين
والمقيمين ،ووفــق الجهود التي
تبذلها المؤسسة األمنية لتطوير
قطاعاتها الخدمية ،فإنها تواصل
اسـتـقـبــال الـمــراجـعـيــن الراغبين
ف ــي إن ـه ــاء خــدمــاتـهــم ع ــن طريق
«أون ـ ـ ــاي ـ ـ ــن» ،ع ـب ــر م ــوق ــع وزارة
الداخلية االلكتروني.
وأوض ـح ــت اإلدارة أن جميع
م ـع ــام ــات ق ـط ــاع ــات الـمــؤسـســة
ُ
األمـنـيــة ت ـجــرى وف ــق تـلــك اآللـيــة
لتوفير الــوقــت والـجـهــد وسرعة

اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز وتـ ـطـ ـبـ ـي ــق الـ ـتـ ـب ــاع ــد
االجتماعي في اإلدارات الخدمية.

حساب جديد للتوعية
مــن جـهــة أخـ ــرى ،ذك ــر الـمــديــر
ال ـعــام لـ ــإدارة الـعــامــة للعالقات
واإلعــام األمني العميد ،توحيد
ال ـك ـنــدري ،أن ــه فــي إط ــار الجهود
الـمـسـتـمــرة ال ـتــي تـبــذلـهــا وزارة
ً
الــداخـلـيــة اسـتـكـمــاال للمنظومة
اإلعــامـيــة على مــواقــع التواصل
االجتماعي ،أطلقت اإلدارة حسابا
ج ـ ــد ي ـ ــدا  Moi_kuw_Enعـلــى
مـنـصــات ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
(تويتر ،وإنستغرام ،وفيسبوك)

ّ
بـ ـ ـع ـ ــدة لـ ـ ـغ ـ ــات لـ ـ ـب ـ ــث الـ ــرسـ ــائـ ــل
التوعوية واإلرشادية وتوضيح
م ـس ـت ـج ــدات األحـ ـ ـ ـ ــداث األم ـن ـي ــة
وال ـق ــوان ـي ــن ال ـت ــي تــرت ـبــط بغير
الناطقين باللغة العربية ،على
أن تشمل جميع اللغات األجنبية
للمقيمين داخل البالد.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري أن ه ــذا
يأتي ضمن حــرص ال ــوزارة على
الـ ـت ــواص ــل مـ ــع ال ـم ـق ـي ـم ـيــن غـيــر
الناطقين باللغة العربية ،وتوفير
جميع السبل الــازمــة لتوصيل
رسائل التوعية لهم ،التي تتضمن
الـقــوانـيــن واإلج ـ ـ ــراءات الـجــديــدة
التي تهم هذه الشريحة الكبيرة
في المجتمع.

البصيري لـ ةديرجلا  :ال تغيير في الطاقة االستيعابية بـ «الهندسة»
•

أعدادهم تتراوح بين  750و 900طالب بشرط اجتياز القدرات

●

فيصل متعب

كـشــف العميد الـمـســاعــد لـلـشــؤون الطالبية
بكلية الهندسة والـبـتــرول فــي جامعة الكويت
د .ب ــدر الـبـصـيــري ،عــن ع ــدم تغيير فــي الطاقة
االستيعابية للقبول في كلية الهندسة والبترول
للعام الجامعي  ،2022-2021الفتا إلى أن أعداد
القبول في الكلية تتراوح بين  750و 900طالب
وط ــال ـب ــة ،ك ـمــا ه ــو م ـت ـعــارف عـلـيــه ف ــي األعـ ــوام
السابقة ،بشرط اجتياز الطلبة لشروط القبول
والمطلوبة ،والتي تتضمن اختبار القدرات في
مادتي الرياضيات واللغة اإلنكليزية.
ونفى البصيري ،فــي تصريح ل ـ «الـجــريــدة»،
تسجيل محاضر غش لـ  150طالب وطالبة ،كما
يشاع من بعض الطلبة عبر مواقع التواصل،
بسبب تشابه اإلجابات الخاصة باالختبارات

في مختلف الشعب الدراسية .وذكر «أن الطلبة
الــذيــن تــم تسجيل مـحــاضــر ال ـغــش لـهــم كــانــوا
بالفصل الدراسي السابق في مختلف الشعب
الدراسية ،وبلغ عددهم  33طالبا ،وتم تطبيق
إجراءات الئحة الغش».
وذكر أنه «تم استدعاء الطلبة ،وتحدثنا معهم،
واتضح أنهم كان يغشون ،فتم اتخاذ اإلجراء الالزم
معهم» ،الفتا إلى أن نسبة الطلبة الذين ّ
يحولون
إل ــى الـمـحــاضــر ال تـتـعــدى  40بالمئة مــن مجمل
الذين هناك شك في غشهم باالختبار.
وب ـ ّـي ــن أن ال ـك ـل ـيــة ت ـس ـت ـخــدم لـطـلـبـتـهــا ن ـظــام
«المودل» في حل االختبارات الفصلية والنهائية
ل ـ  600شعبة دراسـيــة ،كما أن هناك أقساما لها
وض ــع آخ ــر فــي تـحــديــد وض ــع االخ ـت ـبــار مــن قبل
القسم العلمي واألستاذ في استخدام ذلك البرنامج
او غيره.

أكاديمي في « »GUSTيشارك بنشر
بحث في مجلة عالمية

ّ
سلط الضوء على اللغات غير اإلنكليزية وإثرائها للمعرفة العلمية

شــارك األسـتــاذ المساعد في
الــريــاض ـيــات بـجــامـعــة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا ،د .دانيش
أحـمــد ،فــي نشر بحث أكاديمي
بعنوان «اللغات غير اإلنكليزية
تـثــري المعرفة العلمية ...مثال
ع ـل ــى ال ـت ـك ــال ـي ــف االق ـت ـص ــادي ــة
ل ــاج ـت ـي ــاح الـ ـبـ ـي ــول ــوج ــي» ،فــي
م ـ ـج ـ ـلـ ــةScience of the Total
 Environmentا ل ـت ــي ت ـعــد من
المجالت المصنفة ضمن الربع
األول « ،»Q1بتمويل من عدد من
الـجـهــات ،منها جامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا ،ومؤسسة
الكويت للتقدم العلمي.
وشـ ـم ــل الـ ـبـ ـح ــث ،ال ـ ـ ــذي ج ــاء
بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة د .إيـ ـلـ ـيـ ـن ــا أنـ ـغ ــول ــو
والبروفيسور فرانك كورشامب
من جامعة باريس ساكالي في
ً
فرنسا ،مجموعة من  22باحثا
من  18دولة مختلفة ،من بينهم
د .دانيش.
وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــر ف ـ ــري ـ ــق ال ـب ــاح ـث ـي ــن
الــدولــي أن اسـتـخــدام الـمـصــادر
غير اإلنكليزية يضيف المزيد
من البيانات ،تمتد عبر  15دولة
أخـ ــرى ،مــع زيـ ــادة فــي تـقــديــرات
التكاليف العالمية بنسبة  16في
المئة ،وهذا يسلط الضوء على
أن االعتماد فقط على المعلومات
مــن الـمـصــادر اإلنكليزية يمكن

مبنى جامعة الخليج
أن ي ــؤدي إل ــى ف ـجــوات معرفية
وت ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــزات ف ـ ـ ــي الـ ـت ــولـ ـيـ ـف ــات
العالمية.
ويؤكد المؤلفون في البحث
ع ـلــى ال ـتــأث ـيــر ال ـس ـل ـبــي إله ـمــال
الـلـغــات غير اإلنـكـلـيــزيــة ،والتي
ً
غالبا ما تكون متاحة بسهولة
وغـ ـنـ ـي ــة ب ــالـ ـبـ ـي ــان ــات األولـ ـ ـي ـ ــة،
مشيرين إلى أن البيانات تتوافر
بكثرة في العديد من اللغات ،بما
فــي ذلــك الفرنسية واإلسـبــانـيــة
والـ ـ ـب ـ ــرتـ ـ ـغ ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة واأللـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة
والـ ـ ـه ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدي ـ ــة وال ـ ـيـ ــونـ ــان ـ ـيـ ــة
والروسية والعربية والصينية
واليابانية.
من جهته ،ذكر د .دانيش «أن

الباحثين بدأوا ،منذ وقت قريب،
يـتـحــد ثــون عــن كيفية تقليل أو
إزال ـ ـ ــة ح ــواج ــز ال ـل ـغ ــة كــوسـيـلــة
لتواصل أكثر فاعلية في نفس أو
حتى عبر التخصصات العلمية»،
ً
مبينا أن هذه الدراسة تأتي في
ّ
الوقت المناسب لتسلط الضوء
على أهمية ُذلك.
وأضاف «أجريت الدراسة في
س ـيــاق االج ـت ـيــاح الـبـيــولــوجــي،
لـكــن عـلــى ن ـطــاق أوس ــع تتطرق
إل ــى قـضـيــة أع ـمــق ،وه ــي مـقــدار
ا لـمـعـلــو مــات العلمية المفقودة
ف ــي ال ـم ـج ــاالت األخـ ـ ــرى ،وم ــدى
ضرر ذلك».

بدر البصيري

مطالبة بعقد
اختبارات الجامعات
الخاصة ...أونالين
●

أحمد الشمري

ط ــال ــب األمـ ـي ــن ال ـع ــام
لـ ـ ـ ـ ــأمـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة
لـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات
الـ ـخ ــاص ــة بـ ــاإلنـ ــابـ ــة ،م.
ع ـمــر ال ـك ـن ــدري ،رؤس ــاء
الـ ـج ــامـ ـع ــات وال ـك ـل ـي ــات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ـ ــة ،بـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــد
االختبارات وفق القواعد
واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـخ ــاص ــة
بـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ع ــن
بـعــد «أون ــاي ــن» للفصل
الــدراســي الثاني -2020
.2021
وأش ـ ــار ال ـك ـن ــدري في
كـ ـ ـت ـ ــاب رسـ ـ ـم ـ ــي م ــوج ــه
إل ــى رؤسـ ــاء الـجــامـعــات
والـكـلـيــات الـخــاصــة إلى
أن ع ـ ـقـ ــد اال خـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات
و ف ــق نـظــام التعليم عن
بـعــد ،نـظــرا لـعــدم وجــود
م ـس ـت ـج ــدات مـ ــن وزارة
الصحة تفيد بإمكانية
إج ــرائـ ـه ــا ورقـ ـي ــة داخ ــل
ال ـحــرم الـجــامـعــي ،وإلــى
حين استقرار األوضــاع
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــاد،
م ـ ـت ـ ـم ـ ـن ـ ـيـ ــا مـ ـ ـ ــن جـ ـمـ ـي ــع
مـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم
الـعــالــي الـخــاصــة اتخاذ
اإلجـ ـ ــراء ال ـ ــازم لـقــواعــد
التعليم.

ةديرجلا

•
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استجواب ثالثي لوزير الداخلية

سلة برلمانية
مطيع يسأل وزير الصحة
عن تأخر لقاح أكسفورد

قدمه السويط والعتيبي وعبدالكريم الكندري
ً
النواب ثامر السويط وخالد العتيبي ود .عبدالكريم الكندري استجوابا إلى وزير الداخلية ،من سبعة
قدم ُ
محاور ،وأ ِدرج على جدول أعمال جلسة  8يونيو المقبل.
وتمثلت هذه المحاور في مصادرة حق االجتماع ،واالنتقائية في تطبيق القوانين ،وتعسف أجهزة
«الداخلية» مع (البدون) مما أدى إلى نتائج خطيرة ،والقرارات التنفيعية المنتهكة لمبادئ المساواة،
والفشل في ضبط االنفالت المروري وتصاعد معدالت الجرائم والعنف بالمجتمع ،وإخفاق الوزارة في
معالجة أوجه الخلل بالتركيبة السكانية ،وعدم الرد على األسئلة البرلمانية.

محيي عامر

المستجوبون:
مسؤولية تأجيل
استجوابات
الخالد تقع على
عاتق العلي وباقي
الوزراء

ً
اسـ ـتـ ـن ــادا إلـ ــى ن ــص أحـ ـك ــام ال ـم ــادة
( )100من الدستور والمادة ( )133من
الالئحة الداخلية لمجلس األم ــة ،قدم
النواب ثامر السويط وخالد العتيبي
ً
ود .عبدالكريم الكندري استجوابا إلى
وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ،من
سبعة مـحــاور ،والــذي تم إدراج ــه على
جلسة  8يونيو المقبل.
وف ـ ـ ــي مـ ـق ــدم ــة االس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــواب ،ق ــال
م ـق ــدم ــوه" :ق ـب ــل ال ــدخ ــول إلـ ــى م ـحــاور
االستجواب السبعة ،البد من التذكير
بالمسؤولية السياسية التي تقع على
عــاتــق وزي ــر الــداخـلـيــة وبــاقــي ال ــوزراء
مــن قـيــامـهــم بــالـتـصــويــت متضامنين
مـ ـ ــع طـ ـل ــب رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
سـمــو الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد بتأجيل
االستجوابات المزمع تقديمها له ،حتى
نهاية دور االنعقاد القادم بالمخالفة
ً
ً
للقسم الــدسـتــوري ،وت ـجــاوزا وتعديا
ً
ً
على المادة  100منه ،وتطبيقا خاطئا
لـمـفـهــوم الـتـضــامــن ال ـ ـ ــوزاري ،الـ ــذي ال
يجب أن يتحقق بالمخالفة للدستور
وال ـ ـقـ ــانـ ــون والـ ـضـ ـمـ ـي ــر ،فـ ــا ت ـضــامــن
ب ــال ـب ــاط ــل ،وال تـ ـع ــاون ع ـلــى الـ ـع ــدوان
على العقد الذي ينظم عالقة السلطات
ببعضها ،وهو بذاته يكفي لهدر الثقة
بهذا الوزير من قبل أعضاء البرلمان".
وت ـ ـح ـ ــت عـ ـ ـن ـ ــوان "مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادرة ح ــق
االج ـت ـمــاع ال ــذي ن ــص عـلـيــه الــدسـتــور
بالمادة ( )44وغياب توفير الضمانات
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الـمــؤسـسـيــة لـتـمـكـيــن ال ـمــواط ـن ـيــن من
مـ ـم ــارس ــة ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــق" ج ـ ــاء ال ـم ـح ــور
األول من صحيفة االستجواب ،والذي
ذكــرت فيه الصحيفة أنــه ومــع تواصل
الحراك الشعبي في مختلف دول العالم
وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ،الذي
الصهيوني األعنف
تـعــرض لـلـعــدوان ُ
منذ س ـنــوات ،حيث نظمت مظاهرات
ال ـت ـض ــام ــن واالحـ ـتـ ـج ــاج ــات بــال ـعــديــد
ً
مــن الـ ــدول ،دع ـمــا للحق الفلسطيني،
وال ـك ــوي ــت عــاص ـمــة ال ـم ـجــد وال ـن ـصــرة
رفضت داخليتها وأجهزتها األمنية،
ب ـش ـكــل غ ـي ــر م ـ ـسـ ــؤول ال يـ ـت ــواف ــق مــع
ال ـم ــوق ــف ال ــرس ـم ــي ل ـل ـك ــوي ــت ،الــوق ـفــة
االحتجاجية والتضامنية للمواطنين،
ولم تمكنهم من ممارسة حقوقهم التي
كفلها ا لــد سـتــور بالتجمع فــي ساحة
اإلرادة للتعبير عن آرائهم وتضامنهم
ونصرتهم للقضية الفلسطينية.
وتابعت :وإزاء هذا التعدي الصارخ
الحكومي على حرية عقد االجتماعات
العامة ،التي كفلها الدستور في المادة
الرابعة واألربعين منه ،وهو ما يمثل
السلوك الحكومي العامد إلــى انتهاك
ً
الـ ــدس ـ ـتـ ــور وت ـ ـعـ ــديـ ــا عـ ـل ــى الـ ـح ــري ــات
ال ـع ــام ــة ،ال يـمـكــن ال ـس ـكــوت عـلـيـهــا أو
ً
غض الطرف عنها والتي تمثل ارتدادا
ً
خطيرا عن مبادئ النظام الديمقراطي،
والبد من محاسبة ومساءلة المتسبب
ً
فيه ،محمال وزيــر الداخلية مسؤولية
التجاوز على األمة وحقوقها.

علة الفساد

• مصادرة حق االجتماع
• االنتقائية في تطبيق القوانين
• تعسف أجهزة وزارة الداخلية مع عديمي الجنسية
• القرارات التنفيعية المنتهكة لمبادئ المساواة
• الفشل بضبط االنفالت المروري وتصاعد العنف
• إخفاق الوزارة في معالجة التركيبة السكانية
• عدم الرد على األسئلة البرلمانية

أم ـ ـ ــا ال ـ ـم ـ ـحـ ــور ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،فـ ـق ــد ج ــاء
تـحــت ع ـنــوان "االنـتـقــائـيــة فــي تطبيق
ال ـق ــوان ـي ــن" ،والـ ـ ــذي أك ـ ــدت ف ــي بــدايـتــه
ص ـح ـي ـفــة االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب ع ـل ــى أن عـلــة
الفساد تكمن في التمايز واالنتقائية
بتطبيق القانون ،وتولد الشعور عند
األفـ ـ ـ ــراد بـ ــأن الـ ـق ــان ــون ال ي ـط ـبــق عـلــى
الجميع أو أنه يطبق بمزاجية ،وربما
فـ ــي بـ ـع ــض األحـ ـ ـي ـ ــان لـ ـغ ــاي ــة ت ـخــالــف
الهدف من تطبيقه ،وهنا يتسلل الشك
لقلب المواطنين ،ويبدأ التساؤل حول
جدوى هذه التشريعات ،وال يستطيع
أن يـنـكــر أح ــد ال ـح ــال ــة ال ـت ــي تعيشها
الـ ـب ــاد ب ـس ـبــب عـ ــدم تـطـبـيــق ال ـقــانــون
أو تطبيقه بانتقائية ،أو استخدامه
كـســاح لتصفية الـخـصــوم ،لسنا في
دولــة مثالية ،لكننا لسنا بعيدين عن
الفوضى.
وقـ ــالـ ــت :لـ ـق ــدت ظـ ـه ــرت االن ـت ـقــائ ـيــة

في تعامل وزارة الداخلية مع تطبيق
االش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـص ـح ـي ــة ،ح ـي ــث إن ـهــا
تركت من خالف االشتراطات الصحية
صـ ـ ــراحـ ـ ــة ،وس ـ ـعـ ــت لـ ـعـ ـق ــاب م ـ ــن أخ ــذ
اإلذن إلقــامــة مــؤتـمــر صحفي بتاريخ
 2021/3/1م في ديــوان النائب الفاضل
د .ب ــدر ال ــداه ــوم( .وذل ـ ــك بـعــد تحويل
الــوق ـفــة الـتـضــامـنـيــة لـلـمــواطـنـيــن إلــى
ً
مؤتمر صحافي تطبيقا لالشتراطات
ً
الصحية وحرصا على صحة الناس)
وبعد انتهاء المؤتمر فوجئ الجميع
بتحويل المتحدثين فيه إ لــى النيابة
العامة بطلب من وزارة الداخلية.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت أنـ ـ ـ ــه ال ت ـق ـت ـص ــر م ـظ ــاه ــر
االن ـ ـت ـ ـقـ ــائ ـ ـيـ ــة لـ ـ ـل ـ ــوزي ـ ــر ال ـم ـس ـت ـج ــوب
والتعسف في استعمال السلطة على
هــذه الـحــادثــة المشار إليها ،بــل تمتد
إل ــى كـثـيــر م ــن ال ـح ــاالت األخ ـ ــرى الـتــي
تشكل في مجموعها سياسات منهجية
غ ـيــر م ـش ــروع ــة م ـس ـت ـمــرة األثـ ــر سيتم
مناقشتها والـتـطــرق إليها فــي جلسة
االستجواب.
وجــاء المحور الثالث تحت عنوان
ت ـع ـســف أجـ ـه ــزة وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة مــع
عديمي الجنسية ،مما أدى إلى نتائج
خطيرة ،وقالت صحيفة االستجواب:
"إزاء المظلمة التاريخية التي تعرض
ويـ ـتـ ـع ــرض ل ـه ــا إخ ــوانـ ـن ــا وأخ ــواتـ ـن ــا
(عــدي ـمــو الـجـنـسـيــة) أو غ ـيــر م ـحــددي
الجنسية (البدون) ،والتي أدت نتيجة
التقاعس والتواطؤ الحكومي على مدى
عقود ،إلى كوارث إنسانية واجتماعية
وحقوقية ال تخطئها العين".
أمــا الـمـحــور الــرابــع ،فقد جــاء تحت
عنوان "ال ـقــرارات التنفيعية المنتهكة
ل ـم ـب ــادئ الـ ـمـ ـس ــاواة وت ـك ــاف ــؤ ال ـفــرص
ً
الـمـكـفــولــة دس ـت ــوري ــا" ،وف ـيــه تــم اتـهــام
وزيــر الداخلية بــاإلخــال بسلطته في
إدارة شــؤون وزارتــه ،عبر استخدامها
في الترضيات السياسية ،دون مراعاة
للعدالة والـمـســاواة أمــام القانون بين
الموظفين في مجال الوظيفة العامة،
ومـ ـخ ــالـ ـفـ ـت ــه لـ ـمـ ـب ــدأ تـ ـك ــاف ــؤ الـ ـف ــرص
ومحاباته لموظفين يخضعون له من
أجل ترتيب بعض الصفقات السياسية،
ً
بعيدا عن العدل والمساواة والقانون،
ً
مما يوجب مساءلته سياسيا عن ذلك.
وم ــن أمـثـلــة ه ــذه الـمـخــالـفــات التي
ذكـ ــرت ـ ـهـ ــا الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة ،ق ـ ـيـ ــام وزارة
الداخلية بإجراء قرعة من أجل قبول
المتقدمين لدورة ضباط االختصاص
الجامعيين ،والذين انتظروا ألكثر من
عام ،حتى يتم البت في طلباتهم ،وهو

ً
إجــراء القــى استحسانا من الجميع،
وذلك لما يحمله من معايير للعدالة
وال ـم ـســاواة ،ولـكــن بـعــد االنـتـهــاء من
ال ـق ــرع ــة ق ــام وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة بـقـبــول
عدد من المتقدمين من خارجها ،وتم
إلـحــاقـهــم بـ ــدورة خــاصــة ،مـمــا يمثل
ً
ً
اهـ ــدارا للغرض مــن الـقــرعــة ،وضــربــا
باألسس التي على أثرها تم اللجوء
ً
ً
لها وظلما بينا لمن تــم استبعاده،
وه ــو م ــا اس ـتــدعــى اث ـ ــارة مـســؤولـيــة
الــوزيــر عــن ه ــذا الـتـمــايــز والتفضيل
الذي حصل وعن أسبابه.
وم ــن األمـثـلــة األخ ــرى الـتــي ذكرتها
الصحيفة "ادعاء الوزير لوقف التنقالت
ال ـع ـشــوائ ـيــة ف ــي ال ـ ـ ــوزارة ووضـ ــع آلـيــة
لتنقل أفـ ــراد الــداخـلـيــة بـشـكــل يضمن
ع ــدم تــدخــل الـمـحـســوبـيــات فـيـهــا ،وال
يخل بقطاعات الـ ــوزارة ،بحيث تكون
من خالل فترة يعلن عنها يستطيع من
يريد أن يقدم فيها طلب النقل وتقوم
ال ــوزارة بــإعــداد كشوفات بهذا الشأن،
ً
على أن يكون الموعد معلنا ،والذي أكد
الوزير أنــه سيكون في شهر  6القادم،
لكن يعود الوزير ليضرب قراراته التي
يتفاخر بأنها إصالحية بإجراء تنقالت
غير معلنة تحمل في طياتها شبهات
المحسوبية والترضيات".

االنفالت المروري
وت ـ ـحـ ــت ع ـ ـن ـ ــوان "ال ـ ـف ـ ـشـ ــل ب ـض ـبــط
االن ـفــات ال ـمــروري وتـصــاعــد مـعــدالت
الجرائم والعنف بالمجتمع" تناولت
ص ـح ـي ـفــة االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب فـ ــي ال ـم ـح ــور
الخامس األزمة المرورية ،حيث ذكروا
أنه وفقا للتقارير اإلعالمية تحتل دولة
ً
الكويت المرتبة الثالثة عالميا بالنسبة
لعدد الوفيات في العالم بالمقارنة مع
عدد السكان وباألرقام البسيطة نتحدث
عن  600حالة تجاوز إلشــارات المرور
ً
ً
يوميا ،وقد سجلت سنة  2020م وفقا
إلحـصــائـيــات إدارة ال ـمــرور  352حالة
وفاة رغم حاالت الحظر الجزئي والكلي
التي شهدتها الكويت ،في حين كانت
قد تجاوزت  400في األعوام التي سبقت
وأغلب أعمار ما بين  15إلى  25سنة.
ً
وأضــافــت الصحيفة" :لــم يعد عــذرا
ً
مـقـبــوال مــن ال ـ ــوزارة أن تتحجج بقدم
التشريعات و ع ــدم تغليظ العقوبات،
فما يحصل اآلن هو عدم تطبيق حتى
القوانين القديمة فلن ينفع الحكومة
قــانــون جــديــد ،وهــي ال تطبق القانون
ً
أساسا ،أو ليست هذه القضية وحلها

حكمة القيادة السياسية منعت أزمة كبيرة
ذكرت صحيفة االستجواب في المحور الثاني أنه لم
يتوقف استهتار وزير الداخلية عند حد االنتقائية في
تطبيق قانون االشتراطات الصحية على المشاركين في
المؤتمر الصحافي الذي عقد بديوان د .بدر الداهوم ،بل
ضاعف األزمة السياسية بإحالة أكثر من ثلثي أعضاء
مجلس األمة إلى النيابة العامة بتهمة مختلقة وبأثر
رجعي وهو أمر لم يجرؤ أحد عليه.
وأض ــاف ــت :ب ــل اعـتـبــرهــا الـبـعــض طـعـنــة بـخــاصــرة

الديمقراطية وضــربــة لما يـقــارب  60عاما مــن العمل
النيابي في الكويت ،وفضيحة لم تقم بها حتى أعتى
الحكومات التي تمتلك برلمانات شكلية بالعالم ،حيث
نشرت وســائــل اإلعــام ان وزيــر الداخلية قــام بتقديم
شكوى بأثر رجعي بعد أكثر من  3أشهر بحق النواب
الذين اجتمعوا في ديــوان النائب د .بــدر الــداهــوم من
أجــل تنسيق أعمالهم البرلمانية من اختيار لرئيس
المجلس واللجان.

التنقالت العشوائية مستمرة
أكد مقدمو االستجواب في المحور الربع من صحيفتهم أن الكثير
من منتسبي وزارة الداخلية يرغبون بالتنقالت بين القطاعات ،إما
ألسباب تتعلق بمكان السكن أو لطبيعة العمل وهو حق مكفول لهم،
ونشجع على أن تكون هذه التنقالت وفق آلية ال تحتاج تدخالت من
أحــد لتمريرها ،حتى ال يكون أفــراد الداخلية عرضة للمحسوبيات
والترضيات.
ً
وقــالــوا :وكلما كــانــت اآللـيــة معلنة ومنظمة أصـبــح األم ــر شفافا
يحقق المصلحة العامة ال الخاصة ،ولكن وبعد أن انتظر الجميع هذا
اإلجراء فوجئ الجميع بأن التنقالت العشوائية التي ادعى الوزير أنه
جاء لمحاربتها مازالت مستمرة ،وهو ما يؤكد أن الوزير الذي يدعي
اإلصالح ال يختلف عن نهج غيره.
ً
وأضافوا :واستنادا الى ذلك نقوم بمسؤولياتنا الرقابية تجاه وزير
الداخلية الذي انتهك الدستور والمبادئ المكفولة به من أجل ترضيات
سياسية في أكثر من قرار إداري وبأكثر من جهاز أمني بعضها حساس
ولكن حساباته السياسية طغت على مسؤوليته الوزارية.

وتابعت :لكن لــوال حكمة القيادة السياسية التي
سحبت هذه البالغات لدخلت البالد في أزمة سياسية
بسبب رعونة وزيــر الداخلية وهــذا ما أثبته تصريح
رئيس مجلس الــوزراء يــوم الثالثاء  2021/3/16م عن
توجهه بالشكر للقيادة السياسية لسحب البالغات
األخيرة المقدمة من وزارة الداخلية على المتحدثين في
المؤتمر الصحافي ،وهو تصريح ذو داللة قاطعة على
إدانة الوزير النتقائيته ومخالفته للدستور والقانون.

إغالق «اإلرادة» بحس بوليسي ال يمت لدولة القانون
فــي الـمـحــور األول ،أكــد مقدمو االسـتـجــواب أن وزيــر
ً
الداخلية مارس سلوكا ثبت في عدة مواقف انه ال يمت
لــدولــة ال ـقــانــون ،مــدفــوع بـحــس بــولـيـســي ،لـيــس بمعنى
تحقيق األمن في المجتمع المدني ،بل أثبتت تصرفاته
أنه يحاول االستفادة من منصبه الوزاري للتضييق على
المواطنين واختالق األزمات.
وقالوا :وما إغالقه لساحة اإلرادة ومحاولة تعطيل حق
االجتماع ،إال تمهيد لما هو قادم ،لذلك وجب إبعاد من
يحمل هذا السلوك وهذا الحس عن هذا المنصب حماية
ً
ً
لمكتسبات األمة ،ودرسا لكل من يريد أن يتقلد منصبا
ً
ً
أمنيا فــي دولــة الكويت ،وتــأكـيــدا على أن الكويت دولــة
دستور وليست دولة أشخاص.

مــن أولــويــاتـهــا ،فالعبرة ليست بكثرة
القوانين بل بالتطبيق".

التركيبة السكانية واألسئلة البرلمانية
وف ــي الـمـحــور ال ـس ــادس ،ال ــذي جــاء
تحت عنوان إخفاق الوزارة في معالجة
أوجه الخلل بالتركيبة السكانية ،ذكرت
صحيفة االستجواب أن ما يكشف زيف
الوعود هو التطبيق العملي ،إذ كانت
الـحـكــومــة وم ــا زال ــت ت ـح ــاول أن تقنع
المواطنين بجديتها في ضبط التركيبة
ال ـس ـك ــان ـي ــة والـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى ال ـع ـمــالــة
الهامشية وتجار اإلقــامــات ومخالفي
اإلق ــام ــة ،لـكــن وزارة الــداخـلـيــة مــازالــت
تمنح المهل واإلعفاء ات من الغرامات
ً
للمخالفين ومددا لتعديل الوضع".
ً
وبينت أنه بدال من متابعة مخالفي
اإلقامة وتطبيق القانون عليهم وضبط
مــا يحصل فــي المناطق خــارج حــدود
القانون كخيطان والجليب والحساوي
وغـ ـي ــره ــا مـ ــن م ـن ــاط ــق ف ــإن ـه ــا تـبـحــث
لنفسها عن أعذار لتبرر فشلها بذلك.
وق ــال ــت" :م ـنــذ تـقـلــد وزي ــر الــداخـلـيــة
منصبه لم يقم بحملة واحدة للوقوف
على وضع المخالفين بل على العكس
قام بتجديد قرار االعفاء وهو ما يؤكد
عدم قدرته على حل هذه األزمة أو عدم
وض ـع ـهــا ف ــي س ـلــم أول ــوي ــات ــه ،وبكلتا
الحالتين هي قضية تستحق مساء لة
الوزير عنها".
وخـ ـ ـص ـ ــص م ـ ـقـ ــدمـ ــو االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب
محورهم السابع واألخـيــر لــ"عــدم الرد
ع ـل ــى األس ـئ ـل ــة ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة" ،وبـيـنــت
صحيفة االس ـت ـجــواب خــالــه "امـتـنــاع
ال ـ ــوزي ـ ــر عـ ــن اإلج ـ ــاب ـ ــة عـ ـل ــى األس ـئ ـل ــة
البرلمانية الـتــي يوجهها لــه الـنــواب،
م ـع ـط ــا نـ ــص ال ـ ـمـ ــادة س ــال ـف ــة ال ــذك ــر،
والتي تعتبر إحدى أهم أدوات النائب
الـبــرلـمــانـيــة ووس ـي ـل ـتــه ل ـلــوصــول إلــى
ال ـم ـع ـلــومــة وال ـت ـح ـقــق مـنـهــا لـيـمــارس
عمله سواء بالمحاسبة أو بالتشريع،
لذلك عندما يمتنع الوزراء عن اإلجابة
ً
على أسئلة النواب ،فهذا يمثل تعطيال
لعملهم البرلماني واستهانة بالمجلس
وممثلي الشعب".
وفي ختام صحيفتهم قالوا" :وأمام
ك ــل م ــا س ـبــق م ــن ت ـ ـجـ ــاوزات وأخ ـط ــاء
ً
وممارسات غير مقبولة ،واستشعارا
منا لمسؤولياتنا الدستورية وواجبنا
الوطني ،فقد تقدمنا بهذا االستجواب
إلى وزير الداخلية بصفته".

تنازل عن مبالغ بالماليين
في وقت أكد مقدمو االستجواب أنهم ليسوا مع التعرض للضعفاء
أو مالحقة المغلوب على أمرهم ومن تعرض لجريمة االتجار به أو وقع
ضحية تجار االقامات والمهن الوهمية من البسطاء ،استدركوا :لكن
نتحدث هنا عن ترك األمر دون تنظيم لما يمثله من خطر أمني على
الدولة ،إضافة إلى ما يتسبب به هذا القرار من هدر في األموال العامة
كــون الــوزيــر بموجب هــذه الـقــرارات يتنازل عن مبالغ بالماليين هي
قيمة المخالفات ،ويقوم بتشجيع تجار اإلقامات على االستمرار في
هذه الجريمة التي وضعت سمعة الكويت على محك االنتقاد الدولي،
وتشجيع المقيمين على االسـتـمــرار فــي اإلقــامــة بالدولة دون وجــود
معلومات عنهم.

ال أحد يعلم سبب وجود الدوريات على األرصفة
خالل محور «االنفالت المروري» ،ذكرت صحيفة االستجواب أنه يمكن ألي شخص أن يقطع
عشرات الكيلو مترات في طرقات الكويت دون أن يلحظ دورية واحدة ،وإن وجدت فهي متوقفة
إما على األرصفة أو بالتقاطعات ،وال يعلم أحد لماذا؟ والمخالفون يمرون أمامها دون أن تتحرك،
وحتى إن تواجدت فهي ال تحتوي إال على عنصر أمني واحد ،وهو ما وضع إخواننا في الداخلية
تحت التهديد والتعدي من قبل المستهترين ،وهو ما ال يستطيع أن ينفيه وزير الداخلية.
وأضافت :كما تقف الوزارة عاجزة أمام حالة االستهتار والرعونة التي تمارس في المناطق
والطرقات وتروع السكان وتتسبب باإلزعاج لقاطنيها وتهدد حياتهم وممتلكاتهم وتعرضها
للخطر ،ودون االكتراث في كثير من األحيان بالشكاوى ،التي يقدمها األهالي بهذا الشأن بل
بعض أفراد الشرطة يتدخل لعدم تسجيل بالغات ضد المستهترين.
وتابعت :وأكثر من ذلك أصبحت شوارع الكويت باإلضافة لكونها بعيدة كل البعد عن تطبيق
القانون ساحة صراعات وجرائم علنية في وضح النهار ،سواء حوادث الطعن ،أو مشاجرات ،أو
المضايقات والخطف والقتل كما حصل في حق المواطنة المغدورة فرح أكبر رحمها الله وقبلها
العشرات ،حتى أصبح المجتمع يصبح ويمسي على سماع أخبار هذه الجرائم التي وصل عددها
لما يقارب  900جريمة اعتداء على النفس سنة  2020م وكأنها أصبحت من األمور االعتيادية في
ظل شلل وزارة الداخلية في التصدي للجريمة ومحاربة مسبباتها.

برلمانيات

دورية شرطة في أحد الطرق

حرمان واضطهاد أديا
إلى االنتحار
خالل شرح مقدمي االستجواب لمحورهم الثالث كما ورد
فــي صحيفته والــذي تعلق بقضية غير مـحــددي الجنسية،
ً
شددوا على أن األمر بلغ مبلغا أدى لتشويه صورة الكويت
في كافة المحافل الدولية ،نتيجة الحرمان واالضطهاد غير
ً
ً
ً
المقبولين شرعا وأخالقا وقانونا اللذين تتعرض لهما فئة
غير محددي الجنسية ،مما تسبب في إقدام عدد منهم على
االنتحار.
وقالوا :وهي مسألة مؤلمة ألنها تعبر عن أقصى حاالت
اليأس وفقدان األمل لدى البشر ،وهي موجعة على المستوى
ً
الوطني وتضعنا جميعا أمام مسؤوليتنا األخالقية والشرعية
لكن لألسف دون أن تتأثر الحكومة أو تستدرك أخطاءها أو
يرف لها جفن.

وجه النائب د .أحمد
مطيع  3أسئلة إلى وزير
الصحة الشيخ د .باسل
الصباح ،عن سبب تأخر
وزارة الصحة في افتتاح
مستوصف الفحيحيل
الصحي ،وموعد بدء
تطعيم املواطنني بالجرعة
الثانية من لقاح أكسفورد،
وسبب فرض حظر
التجوال الجزئي في البالد
خالل الشهرين املاضيني.
وقال مطيع :يشتكي سكان
منطقة الفحيحيل من تأخر
إنجاز مشروع مستوصف
الفحيحيل الصحي،
مما سبب ازدحاما على
مستوصفات املناطق
املحيطة ،وأضاف مزيدا
من املعاناة على كبار السن
وأصحاب األمراض املزمنة،
حيث يضطرون لالنتقال
إلى مستوصفات بعيدة
عن أماكن سكنهم.
وتساء ل عن تأخر وزارة
الصحة في افتتاح
مستوصف الفحيحيل
الصحي؟ طالبًا تزويده
بصورة ضوئية للعقد
املبرم إلنجاز املشروع،
وهل توجد أوامر تغييرية
استجدت في العقد؟

الحمد يسأل السلمان
عن ارتفاع األسعار

وجه النائب أحمد الحمد
سؤاال إلى وزير التجارة
والصناعة د .عبدالله
السلمان عن الجهات التي
رفعت أسعارها خالل
الفترة املاضية والحالية.
وقال الحمد ،في سؤاله،
"أظهرت البيانات
االقتصادية لإلدارة
املركزية لإلحصاء
تضخما في االقتصاد
الكويتي خالل الربع األول
من عام  2021بنسبة 3.2
في املئة ،مقارنة بالفترة
نفسها من العام املاضي،
فما القطاعات التجارية
التي زادت أسعارها هذا
العام مقارنة بالسابق؟
وهل حصلت القطاعات
التجارية على إذن من
وزارة التجارة والصناعة
لزيادة أسعارها بنسبة
تجاوزت  10.76في
املئة؟ إذا كانت اإلجابة
باإليجاب يرجى تزويدي
بما يدل على موافقة
الوزارة لها".

الشاهين يقترح ضم
مطاحن الدقيق إلى
«الصفوف األمامية»

أعلن النائب أسامة
الشاهني تقديمه اقتراحًا
برغبة في شأن ضم شركة
املطاحن إلى الجهات
املستحقة لصرف مكافأة
الصفوف األمامية.
وقال الشاهني في مقترحه:
أصدر مجلس الوزراء قرارا
في يونيو سنة 2020م
يقضي بمنح مكافآت
مالية للموظفني العاملني
في الوزارات والهيئات
واملؤسسات الحكومية
املختلفة املكلفني حينذاك
بالعمل ملواجهة انتشار
فيروس كورونا املستجد
( ،)19-COVIDبناء على
التوجيهات السامية
للمغفور له األمير الراحل
الشيخ صباح األحمد،
بتقديم مظاهر التكريم
املعنوي واملادي للعاملني
في الصفوف األمامية
واملساندة املكلفني بالعمل
للتصدي ومكافحة
الفيروس.
وتابع :أقترح ضم شركة
مطاحن الدقيق واملخابز
الكويتية ضمن الجهات
املستحقة لصرف مكافأة
الصفوف األمامية ،تقديرًا
لجهود العاملني بها أثناء
جائحة كورونا.

ةديرجلا
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تحقيق

ّ
تمثل ظاهرة االعتداء على حقوق اآلخرين العلمية واألدبية تداعيات خطيرة في الحقل القانوني واألمني والتجاري واإلبداعي
والحضاري في ّ
فالملكية الفكرية ،وهي نتاج عقل اإلنسان وإبداعاته ،مثل االختراعات والعالمات التجارية
عارمة،
إنتاج
حركة
ظل
ً
ً
واألغنيات والكتب ،تشهد انتهاكا صارخا رغم القوانين الصارمة ،مما يستدعي من ذوي التخصص والخبرة وضع الحقوق الفكرية
في حماية شاملة وفق األنظمة والقوانين والتشريعات.
الشائك
الملف ً
وفي ظل تصاعد ملحوظ للتجاوزات واالعتداءات على األعمال العلمية وحقوق أصحابها ،فتحت "الجريدة" هذا ً
وطرحت على أصحاب التخصص في مجال حقوق الملكية الفكرية تساؤالت عدة ،منها إذا كانت الكويت وضعت قانونا صارما
لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ،فلماذا ال ّ
يطبق؟ وما سبب استمرار االنتهاك الصارخ له؟ ثم كيف تؤثر االنتهاكات على
المبدعين؟ وهل توجد ضمانات لعدم سرقة ملكية األعمال؟ ،وما أهم االقتراحات والحلول؟
فيما يلي التفاصيل.
عزة إبراهيم

حقوق الملكية الفكرية

قوانين صارمة وانتهاكات صارخة
ةديرجلا .فتحت الملف الشائك وحاورت مختصين
بشأن األسباب والنتائج والحلول
وأكدت أن القانون يمنح غطاء كافيا للحماية،
مادام العمل غير مخالف للنظام واآلداب العامة،
ّ
لكن التوثيق في إدارة حق المؤلف قسم اإليداع
هــو زي ــادة توثيق للعمل ّلينسب إلــى صاحبه،
وفق شهادة إيداع أو مصنف يحمل اسمه ،لكن
الحماية التي يكفلها القانون ال تحتاج إلى إثبات
من المؤلف أو صاحب العمل.

أكد شيخ الملحنين ،أنور عبدالله ،أن حقوق
الـمـلـكـيــة ال ـف ـكــريــة ف ــي ال ـك ــوي ــت م ـت ــواف ــرة ليس
اآلن فقط ،لكن منذ منتصف سبعينيات القرن
الماضي ،وشملت تحت مظلتها حماية حقوق
الـمـلـكـيــة ال ـف ـكــريــة لـلـشــاعــر ال ـغ ـنــائــي وال ـمــؤلــف
الموسيقي والمطرب والملحن.

بعض
أعضاء هيئة
التدريس ال
يعرفون عنوان
الكويت رائدة
أبحاثهم
خورشيد

وأضــاف عبدالله أن الكويت رائــدة في مجال
حماية حقوق الملكية الفكرية من ناحية وضع
التشريعات المنظمة للعملية الفنية أو تطبيقها،
وهو ما كان له إسهام واضح في ظهور الكثير
من شركات اإلنتاج الفني التي تعمل بمأمن تحت
مظلة هذا القانون ،وكان لذلك دور واضح في دعم
الحركة الفنية ككل ،ليظهر عدد كبير من الشعراء
والمطربين والملحنين.
واسـ ـتـ ـط ــرد" :وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ذلـ ــك ظ ـهــرت
ان ـت ـهــاكــات واض ـح ــة ل ـح ـقــوق الـمـلـكـيــة الـفـكــريــة
لـلـمـبــدعـيــن ف ــي ال ـم ـجــال ال ـف ـنــي ،ونـتـيـجــة لـ ّـذلــك
فأغلب شركات اإلنتاج اآلن في الكويت توقفت
عن إنتاج األغنيات واأللبومات الغنائية ،بعد
انتشار عمليات السطو على األغنيات واأللحان،
والتي أصبحت أكثر سهولة في عصر اإلنترنت
ومواقع التواصل االجتماعي".

تسريب األغنيات

هل يمكننا
تخيل قرصنة
كتاب من
الصفحة إلى
الصفحة؟!

المليفي

وأوضـ ـ ــح ع ـبــدال ـلــه أن ب ـعــض األغ ـن ـي ــات يتم
تـســريـبـهــا ع ـبــر م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل ب ـعــد دقــائــق
م ــن تـسـجـيـلـهــا ،فـيـتـكـبــد ال ـم ـن ـتــج ع ـن ــاء إن ـتــاج
العمل ودف ــع األج ــور ،وفــي ث ــوان يتم إه ــدار كل
حقوقه بانتشار األغنية عبر مــواقــع التواصل
اال ّج ـت ـم ــاع ــي ،وال ــدل ـي ــل ع ـلــى ذلـ ــك أن الـفـنــانـيــن
توقفوا في السنوات األخيرة عن إصدار ألبومات
ّ
التوجه نحو األغنية الفردية أو
غنائية ،وأصبح
"السينغل" ،التي يساهم نجاحها وانتشارها في
الترويج للفنان وزيادة الطلب عليه في الحفالت،
وفي الوقت نفسه يكون بمأمن من سرقة حقوق
ألبومه".

حق المؤلف
من ناحيته ،قــال المحامي أحمد الهندال إن
قانون الملكية الفكرية موجود في الكويت من
خالل قانون حق المؤلف ،الذي صدر عام ،2016
ثم ألغي بعد صدور قانون عام  2019ليتضمن
جميع مــا يخص الملكية الفكرية ،وذلــك تحت
عنوان قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة له.
وأض ــاف أن ــه عـلــى الــرغــم مــن وج ــود الـقــانــون
فإننا اعتدنا في الكويت خالل السنوات األخيرة
انتهاكه ،وأن الملكية الفكرية والعالمات التجارية
واألفكار الجديدة أمور مستباحة بشكل كامل،
ح ـتــى أص ـب ـحــت ع ـ ــادة مـجـتـمـعـيــة راسـ ـخ ــة ،مع
األسف.
وأشار الهندال إلى أن المحاكم تنظر العديد
م ــن ق ـضــايــا ان ـت ـهــاك ح ـق ــوق الـمـلـكـيــة الـفـكــريــة،
التي يعاني أصحابها السطو على أفكارهم أو
أعمالهم ومؤلفاتهم ،فيلجأون لساحات القضاء
السـ ـت ــرداد حـقــوقـهــم ال ـم ـس ـلــوبــة ،اس ـت ـن ــادا إلــى
القانون المعمول به في هذا الجانب.

قصور القانون
وأكد أن السبب في تلك الفوضى هو قصور في
القانون نفسه الذي أغفل جزءا كبيرا من عمليات
حق المؤلف وحقوق الملكية الفكرية بشكل عام،
وبالتالي فالقانون ذاته لم يحسم بوضوح لمن
تؤول حقوق الملكية الفكرية.
وطالب الهندال بأن تخطو الدولة خطوات أكبر
من التي نراها اآلن ،وخاصة أن الكويت أصبحت
أكثر دولة تشهد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية،
ومظاهر هذا االنتهاك واضحة بكل مكان وعلى
مستوى المجاالت كافة ،وفي الشوارع واألسواق
والـصـحــف ،حتى أن بعض نــواب مجلس األمــة
يقومون بسرقة مقاالت أو غيرها وينسبون هذا
ّ
يتعرض بعضهم لعملية
الفضل ألنفسهم ،كما
ّ
ال ـســرقــة ذات ـه ــا ،األمـ ــر نـفـســه بــالـنـسـبــة لـلـكــتــاب
الصحافيين.

سرقة الجهد

االستيالء على األفكار
ّ
يعكس جفافها وقلة
اإلبداع وهو مؤشر
خطير

الكويت رائدة
في وضع التشريعات
لحماية حقوق الملكية
الفكرية

أساتذة يشترون
البحث بـ  4آالف
دوالر من ماليزيا
وإندونيسيا وإيران

االنتهاكات مسألة
أخالقية بالدرجة األولى
ومسيطرة على المجتمع

ّ
شركات توقفت عن
إنتاج األغنيات بعد
انتشار السرقة

يجب مناقشة ّ
مقدمي
أبحاث الترقيات
لكشف التالعب

إبراهيم المليفي

بــالـكــويــت ،م ـشــددا عـلــى أن ع ــدم وج ــوده ــا ّ
يعد
مشكلة كبيرة ،ألنها قضية وا سـعــة ومتشعبة
ت ـض ــم ال ـع ــدي ــد م ــن م ـن ــاح ــي اإلن ـ ـتـ ــاج واإلب ـ ـ ــداع
كــال ـن ـصــوص واألفـ ـك ــار واأللـ ـح ــان والـتـصــامـيــم
وغيرها الكثير.
ورأى الـمـلـيـفــي أن ان ـت ـهــاك ح ـق ــوق الـمـلـكـيــة
الـفـكــريــة مــن الـبـعــض ضــد الـبـعــض اآلخ ــر دليل
واض ـ ــح ع ـل ــى وج ـ ــود م ـش ـك ـلــة أخ ــاق ـي ــة تـسـمــح
ألصـحــاب الـنـفــوس الضعيفة بــاالسـتـيــاء على
إن ـتــاج اآلخ ــري ــن ونـسـبـتــه إل ــى أنـفـسـهــم ،ولــذلــك
جاء ت العقوبة رادعة لهؤالء المزيفين ،حفاظا
على المجتمع وأبنائه من المبدعين الخالقين
لألفكار والمشروعات البناءة.

جفاف األفكار
وأوضح أن االستيالء على األفكار يشير إلى
مشكلة أخ ــرى بالمجتمع ،هــي جـفــاف األفـكــار
ّ
وقــلــة اإلب ــداع لــدى البعض ،وهــو مؤشر خطير
ّ
خاصة بالنسبة إلى الكويت التي ظلت سنوات
طــويـلــة قــائــدة لمنطقة الخليج فنيا وإبــداعـيــا
وثـقــافـيــا ،بــاعـتـبــارهــا م ـنــارة لـلـفـكــر ،ول ـكــن هــذا
التراجع الملحوظ في األفكار داللة واضحة على
نضوب هذا المنهل الذي أضاء الكويت والخليج
والمنطقة لعقود.
واستنكر المليفي الطرق التي يتم بها سرقة
تنم عن ّ
األفكار ،والتي ّ
كم كبير من التحايل ،على
يبحث أحدهم عن تصميم شعار
سبيل المثال
ّ
لمنتج ما ،فيدير دفته إلى قارة أو بلد بعيد عن
المنطقة ،ويقتبس شعارا جاهزا ألحد المنتجات،
وهو يعلم أنه من الصعب مثال أن يكون أحد قد
رآه من قبل ،نظرا للمسافة البعيدة بين البلدين،
كأن يذهب ببحثه إلى أميركا الجنوبية مثال.

الهندال

باتت هذه االنتهاكات حالة عامة مسيطرة على
المجتمع ،وربما إذا كان األمر بسيطا كحالة أو
حالتين لــم نكن نحتاج إلــى قــانــون أصــا ،لكن
الظاهرة أشد اتساعا من ذلك.
وق ــال إنــه ليس مــن المتوقع فــي مرحلة من
المراحل أن يكون الوضع مثاليا ،أو خاليا من
التجاوزات األخالقية أو القانونية ،لكن الهدف
هــو تقليل ه ــذا الـخـطــأ وال ـشــر ،ومـجــابـهــة هــذا
المستوى المتدني من الممارسات إلى حدود
قـلـيـلــة ج ـ ــدا ،م ــع وج ـ ــود آل ـي ــات ت ـسـ ّـهــل عملية
كشفها.

تشديد العقوبة

الحماية
التي يكفلها
القانون ال
تحتاج إلى
إثبات من
المؤلف أو
صاحب العمل

العنزي

من ناحيتها ،رأت الباحثة القانونية بالمكتبة
الوطنية ،خــولــة الـعـنــزي ،أن انتهاكات حقوق
الملكية الفكرية شـهــدت تــراجـعــا واضـحــا في
اآلون ــة األخ ـيــرة ،بالتزامن مــع ص ــدور القانون
ّ
المعدل رقم  75لعام  ،2019وباتت تلك الحقوق
أكثر ضمانا في ظل قانون أكثر فاعلية وأمانا.
وأوضحت العنزي أن القانون الجديد شدد
عقوبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية ،كما ساهم
فــي زيـ ــادة الــوعــي ل ــدى الـمــؤلـفـيــن والمبدعين
والمفكرين بكل المجاالت اإلبداعية ،وكان لذلك
أثر واضح على تراجع حجم االنتهاكات التي
ّ
كنا نشهدها في السابق.

مؤشر خطير
وأك ـ ــد الـمـلـيـفــي أن هـ ــذا ال ـس ـل ــوك ي ـعــد ج ــرأة
كبيرة ومؤشرا خطيرا على المستوى األخالقي
واإلن ـ ـتـ ــاجـ ــي ال ـ ـ ــذي وص ـ ــل إلـ ـي ــه ال ـب ـع ــض مـمــن
ّ
يـسـتـحــلــون مـجـهــود اآلخ ــري ــن ،فينسبونه إلــى
أنفسهم دون رادع أخالقي أو قانوني.
وذكـ ـ ـ ــر أن إحـ ـ ـ ــدى ح ـ ـ ـ ــوادث الـ ـسـ ـط ــو وق ـع ــت
ضحيتها إح ــدى الـمــؤسـســات الـعــريـقــة ،والـتــي
تنظم فعاليات كبرى تمتد لعام تقريبا ،حيث
اضطرت إلى تغيير الشعار الخاص بالفعالية،
بـعــد ف ــوز صــاحـبــه بـجــائــزة الـتـصـمـيــم ،لـكــن تم
التراجع عن الجائزة واالعـتــذار للجمهور بعد
اك ـت ـش ــاف الـ ـس ــرق ــة ،ل ـي ــس هـ ــذا ف ـح ـس ــب ،ب ــل إن
هناك كتبا بالكامل يتم نسخها ،فهل يمكن لنا
أن نتخيل أن كتابا بمجمله يتم قرصنته من
الصفحة إلى الصفحة؟!

السبب في تلك
الفوضى هو
القصور في
القانون نفسه
الذي أغفل
ً
ً
جزءا كبيرا من
عمليات حق
مشكلة أخالقية
حالة عامة
المؤلف وحقوق
من جانبه ،أشار رئيس تحرير مجلة العربي،
ولفت إلــى أن مسألة حقوق الملكية الفكرية
الملكية الفكرية إب ــراه ـي ــم ال ـم ـل ـي ـفــي ،إلـ ــى وج ـ ــود م ـج ـمــوعــة من
ال ـقــوان ـيــن الـمـنـظـمــة ل ـح ـقــوق الـمـلـكـيــة الـفـكــريــة

أنور عبدالله

عماد خورشيد

أخالقية بالدرجة األول ــى ،ومــع األســف الشديد

القانون الجديد شدد
عقوبة انتهاك حقوق
الملكية الفكرية وساهم
في زيادة الوعي

الكويت أصبحت
أكثر دولة تشهد
ً
انتهاكا لحقوق
الملكية الفكرية

انتهاكات حقوق
الملكية الفكرية
ً
شهدت تراجعا
ً
واضحا في اآلونة
األخيرة

بعض نواب
مجلس األمة
يسرقون مقاالت
وينسبون الفضل
ألنفسهم

خولة العنزي

أحمد الهندال

من جانبه ،قال عضو هيئة التدريس بجامعة
الكويت ،د .عماد خورشيد ،إن حقوق الملكية
الـفـكــريــة ألي بـحــث أو م ـقــال يـنـشــر أص ـبــح من
الممكن التحقق منه ومن مصادره بسهولة في
السنوات األخيرة ،إذ أصبح األمر ّ
ميسرا بخالف
السابق ،مؤكدا أن نسبة الضمان قد تصل اآلن
إلــى نسبة  99بالمئة في ظل ثــورة المعلومات
أصبح من
والتكنولوجيا التي نعيشها ،حتى ّ
الممكن التأكد بفضل برامج حديثة توفر قاعدة
بيانات ضخمة ،الكشف عــن المقال أو النص،
وهل هو جديد أم منقول أم مسروق من عدمه،
وهل تم نشره ونسبته ألحد األشخاص من قبل،
أم بالفعل هو عمل جديد ومبتكر.
وأضــاف خورشيد أنه على الرغم من ذلك ،ال
ي ــزال البعض يجيد ويـحــاول التالعب بجهود
الغير ،فبعض الباحثين ّ
يقدمون أبحاثا علمية
منسوبة إليهم دون أن يبذلوا جهدا في البحث
أو جمع المادة ،بل قام بها غيرهم نيابة عنهم،
ألنــه غالبا ما يتم بالتراضي بين الطرفين مع
وجود مقابل مادي ،وهو أمر أصبح سهال عمله
وفي المقابل يصعب كشفه.

القدوة السيئة
وذكـ ــر خــورش ـيــد أن الـ ـح ــاالت ال ـم ــوج ــودة ال
نسبة ضئيلة،
تتجاوز الـ  5بالمئة ،ورغــم أنها
ّ
فإنها مشكلة يجب التصدي لها ،ألنها تصدر
من أشخاص في مناصب عليا ،وربما ساعدهم
س ـلــوك ـهــم م ــن ال ـس ـط ــو ع ـل ــى األف ـ ـكـ ــار أو نـسـبــة
أعمال بحثية ألنفسهم قبل  20عاما تقريبا في
التدرج الوظيفي والحصول على تلك المناصب،
واألخ ـطــر مــن ذل ــك أنـهــم مـســؤولــون عــن تنشئة
جيل جديد من الباحثين ،وهنا تكمن الخطورة
في ّالقدوة السيئة التي تربي أجيالنا الجديدة
وتنشئهم.
وأكد أنه من السهولة التعرف إلى أعضاء هيئة
ّ
التدريس الذين تقلدوا مناصبهم دون وجه حق
اعـتـمــادا على أبـحــاث ودراس ــات لــم يـبــذلــوا بها
ج ـهــدا ،فـهــم غــالـبــا يـكــونــون بـمـعــزل عــن الحياة
العلمية ،غير موجودين بالشكل الطبيعي ،وليس
لهم حضور وسط الطلبة ،وليس لديهم باحثون
بالدراسات العليا للماجستير والدكتوراه ،وال
ي ـشــاركــون فــي مــؤت ـمــرات عـلـمـيــة ،وف ـجــأة يـقـ ّـدم
بالسنة  5أو  10أبحاث علمية.

شراء األبحاث
ّ
وكـشــف خــورشـيــد أنــه تلقى معلومات حول
أن بعض األســاتــذة يتعاونون مــع باحثين في
بـلــدان مثل ماليزيا وإندونيسيا وإي ــران لنشر
أبحاث تنسب إليهم كـ  Single Authorفي إحدى
الـمـجــات العلمية الـمــرمــوقــة ،ليصنف البحث
باسمه دون أدنى جهد ،مقابل دفع  4آالف دوالر
للشخص.
ولفت إلى أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد
تتميز حاليا بوجود قسم للتحقيق في األبحاث
المسروقة ،لكن ال يزال من الصعوبة إثبات تقديم
الباحثين أبحاثا لــم يبذلوا فيها مجهودا إذا
كانت تحمل اسمهم.
وط ــال ــب خــورش ـيــد الـقــائـمـيــن عـلــى "التعليم
العالي" وإدارة الجامعة النظر في نظام إعــادة
ـات ب ـصــورة تضمن أن الـبــاحــث الفعلي
الـتــرقـيـ ّ
هو من نفذ هذه األبحاث ،بأن تتم مناقشته في
أبحاث الترقية مثال وعددها  5أبحاث ،كما يتم
مناقشته فــي أبـحــاث الماجستير والــدكـتــوراه،
لكشف التالعب ،ومــن خــال المناقشة العلمية
سيتضح جيدا إذا كان عضو هيئة التدريس على
دراية بما ّ
قدمه من أعمال أم ال ،حيث إن بعضهم
ال يدري عنوان أبحاثه الخاصة بالحصول على
الترقيات!
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ّ
تنظم معرض التوظيف الـ  7في بيئة
افتراضية تفاعلية «»Virtual Career Fair

جانب من المشاركة االفتراضية في المعرض
ّ
نظمت جامعة الشرق األوسط األميركية ( )AUMفعاليات
معرضها التوظيفي السابع (،)AUM Virtual Career Fair
ال ــذي ُعـقــد يــومــي  24و 25مــايــو افـتــراضـ ًـيــا عبر المنصة
اإللكترونية ،بمشاركة عدد من الشركات المحلية ،اإلقليمية

والعالمية الرائدة من مختلف القطاعات.
وعمدت الجامعة هذا العام ،للمرة األولــى ،إلى تنظيم
معرض التوظيف بطريقة استثنائية عبر منصة افتراضية
تفاعلية ،كإجراء وقائي بسبب جائحة كورونا.

وقــد شهد الـمـعــرض إقـبــال وحـضــور اآلالف مــن طلبة
 AUMوخريجيها ،الذين تفاعلوا وتواصلوا مع ممثلي
ّ
مصممة بطريقة
الـشــركــات مــن خــال منصة ديناميكية
ُ
تحاكي مـعــارض التوظيف الواقعية؛ حيث أ تيحت لهم

أهم فرص العمل التي ّ
للتعرف على ّ
ّ
يقدمها السوق
الفرصة
الكويتي في مختلف القطاعات والمجاالت .كما استطاعوا
ً
أيــضــا إج ــراء المقابالت المباشرة ،المحادثات الفردية،
وحضور الندوات وورش العمل عبر األونالين.

 1500فرصة عمل
إقبال على المشاركة
ّ
قدمتها شركات محلية من الطلبة والخريجين
وعالمية في المعرض

ّ
تميز معرض التوظيف في جامعة الشرق األوســط األميركية
بطرح فــرص عمل عــديــدة ومتنوعة ،كما شهد مشاركة زخــم من
الشركات بما يقارب  40شركة ومؤسسة محلية وإقليمية وعالمية
م ــن مـخـتـلــف ال ـم ـجــاالت السـيـمــا ف ــي ق ـطــاعــات الـنـفــط والـهـنــدســة
وال ـم ـصــارف واالتـ ـص ــاالت ،مـنـهــا عـلــى سـبـيــل الـمـثــال ال الـحـصــر:
هانيويل ،شلمبرجير ،أجيليتي ،هاليبيرتون ،شركة نفط الكويت،
زين لالتصاالت ،بيت التمويل الكويتي ،بنك بوبيان ،بنك الخليج،
بنك األهلي الكويتي ،صناعات الغانم ،البنك التجاري ،شركة حبشي
وشلهوب ،KPMG ،بنك برقان ،إس تي سي ،إنجاز (الكويت) ،سيتي
بنك ،وإرنست ويونغ.

«أجنحة» الشركات في المعرض

مركز توطين للتطوير الوظيفي
مستشار مهني للطلبة
تولى مركز التطوير الوظيفي (توطين)
ف ـ ــي  AUMع ـم ـل ـي ــة ت ـن ـظ ـي ــم الـ ـمـ ـع ــرض
واإلش ـ ــراف ّع ـلــى ف ـعــال ـيــاتــه ،ان ـطــاقــا من
دوره الـمـتـمــثــل فــي ب ـنــاء عــاقــات مهنية
وط ـيــدة لـلــوصــل بـيــن الـطـلـبــة والـشــركــات
في مختلف قطاعات سوق العمل بهدف
معرفة واإللمام باحتياجات تلك الشركات
وت ـل ـب ـي ـت ـهــا ،ب ـم ــا ي ـص ــب ف ــي مـصـلـحـتـهــا
وم ـص ـل ـحــة ال ـخــري ـج ـيــن ،ب ــاإلض ــاف ــة الــى
ت ـقــديــم خ ــدم ــات الـ ـت ــدري ــب ،وال ـتــوظ ـيــف،
واإلرشـ ـ ــاد الــوظـيـفــي لـلـطـلـبــة مـنــذ بــدايــة
مسيرتهم الجامعية وإلى ما بعد التخرج،

ً
تأكيدا على أن عالقة الجامعة مع طلبتها
وخريجيها ال تنتهي بعد الحصول على
الـشـهــادة ،ولكنها تنتقل لمرحلة اخــرى
حيث يؤدي مركز توطين دور المستشار
المهني لهم.
ً
وإي ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــا مـ ـنـ ـه ــا ب ـ ـك ـ ـفـ ــاءة ط ـل ـب ـت ـهــا
وخــري ـج ـي ـهــا ،ف ـقــد ح ــرص ــت  AUMعـلــى
وجود فريق التوظيف لديها في المعرض
مــن خــال مساحة افتراضية مخصصة،
حيث تـ ّـم إج ــراء مـقــابــات مــع الخريجين
عبر األونالين ،وجمع السير الذاتية لفرص
عمل حالية ومستقبلية في الجامعة.

زوار المعرض

اإلشادة بالكفاءات والمهارات العملية لطلبة  AUMوخريجيها

تكريم بنك الخليج

أش ـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـمـ ـثـ ـل ــو ال ـ ـشـ ــركـ ــات
بـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوى األكـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــي
وبـ ــال ـ ـم ـ ـهـ ــارات ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـت ــي
يمتلكها طلبة وخريجو جامعة
الشرق األوسط األميركية ،والتي
تميزهم عن غيرهم من الطلبة
وال ـخــري ـج ـيــن ،كـمــا أع ــرب ــوا عن
حــرص ـهــم ع ـلــى ال ـم ـش ــارك ــة في
المعرض لتعزيز التواصل مع
الـشـبــاب الطموحين الــواعــديــن
ً
من خريجي  ،AUMإيمانا منهم
بأن  AUMإحدى أهم الجامعات
التي تلبي الكثير من احتياجات
سوق العمل من خالل خريجيها
المتميزين.

 ...و«زين»

استقطب الـمـعــرض عــددا
كبيرا من الطلبة من مختلف
ال ـم ـج ــاالت وال ـت ـخ ـص ـصــات،
ح ـيــث ش ـهــد أك ـثــر م ــن 8000
مستخدم مسجل وما يقارب
 1500فرصة عمل ،باإلضافة
إلى المشاركة االفتراضية في
ال ـنــدوات وورش العمل عبر
المنصة اإللكترونية.
هذا ،وتولي جامعة الشرق
ً
األوس ـ ــط األم ـيــرك ـيــة حــرصــا
ً
واهتماما كبيرين لفعاليات
م ـ ـعـ ــرض الـ ـت ــوظـ ـي ــف ،ال ـ ــذي

ّ
ـظ ـم ــه سـ ـن ـ ً
ـوي ــا لـ ًطـلـبـتـهــا
ت ـن ـ
وخ ــري ـج ـي ـه ــا إيـ ـم ــان ــا مـنـهــا
ً
وسعيا منها إلى
بأهميته،
تحقيق التوازن بين اإلعداد
األك ــاديـ ـم ــي ال ـم ـت ـم ـيــز ال ــذي
ت ــوف ــره لـطـلـبـتـهــا م ــن جـهــة،
واالس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة ل ـم ـت ـط ـل ـبــات
وتغيرات واحتياجات سوق
العمل من جهة أخرى ،والذي
ي ـت ـح ـق ــق م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـه ـي ـئــة
الطلبة لــدخــول ســوق العمل
والنجاح في الحياة المهنية.

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

كتاب
()١٨ - ٥

اإلخوان المسلمون وتطورهم األيديولوجي والفكري والسياسي ()٣

الحركة الدستورية في الحياة السياسية ومجلس األمة ...مالمحها ومسيرتها
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».

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 ،
الحرص
ما يشهده العمل اإلسالمي المعاصر عامة والكويتي خاصة من بدايات
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
محطات وومضات مختارة من متن الدراسة.
مؤثرة في الحراك االجتماعي ًوالسياسي والثقافي في الحقب التاريخية
المتعاقبة ومازالت تؤدي أدوارا رئيسية ،ولهذا ستحاول الدراسة متابعة وفيما يلي تفاصيل الحلقة الثالثة من حركة اإلخوان المسلمين:
متواز ،مع رصد مالمح تطور الدولة والمجتمع
مالمح هذه الحركات بشكل ٍ

ً
اسـتـكـمــاال لـتـنــاول الـتـطــور الـفـكــري والسياسي
لحركة اإلخوان المسلمين «الباب الثاني» من الكتاب
ص ( ،)167 - 83تتناول هذه الحلقة عرض أبرز مالمح
ومسيرة الحركة الدستورية اإلسالمية.

الحركة الدستورية والديمقراطية

المؤلف :د .علي الزميع

«حدس» تسعى إلى
تحقيق ديمقراطية
متميزة وفق أطر
دستورية من خالل
الممارسة السياسية
واألدوات البرلمانية
والوسائل
المشروعة

للتطور السلبي
والتغيير الذي
شهدته دول الربيع
العربي أثر في
تحديد التطلعات
اإلصالحية
السياسية وبلورتها
لدى «حدس»

تسعى «ح ــدس» ،حسب أطروحاتها ،إلــى تحقيق
ِّ
متميزة ،وفــق أطــر دسـتــوريــة ،مــن خالل
ديمقراطية
الممارسة السياسية واألدوات البرلمانية والوسائل
الـم ـشــروعــة ،وت ــرى أنـهــا تـفــاعـلــت مــع كــل ال ـم ـبــادرات
الوطنية التي تهدف إلى التنسيق بين القوى السياسية
الكويتية واستجابت لها ،وأسهمت  -بشكل إيجابي-
في التنسيق بينها ،واتخذت المبادرات في مواجهة
األحداث المتعاقبة ،كما أسهمت في كسر الجمود بين
القوى والتيارات السياسية ،وبدأت فكرة التنسيق في
الساحة السياسية من خالل مجموعة أنشطة سياسية
تهدف إلى إشراك الشعب في رسم مستقبله ،مع التأكيد
على المرجعية الدستورية في ُ
الحكم.
كـمــا ت ــرى ال ـحــركــة أن ـهــا كــانــت صــاحـبــة ردة فعل
وطـنـيــة وحــركــة ســريـعــة عـلــى ال ـغــزو ال ـعــراقــي ،حيث
أع ــادوا هيكلة تنظيمهم ،من تنظيم سياسي حزبي
إلى تنظيم جبهوي وطني ضد المحتلَّ ،
وقدموا صورة
إيجابية عن أنفسهم للمجتمع ،من خالل دعم الصمود
الوطني ،وتوفير الخدمات األساسية ألفراد المجتمع
أثناء المحنة.
أم ــا فــي الـجــانــب الـسـيــاســي ،ف ـيــرون أن ــه ك ــان لهم
دور مهم في ربط الداخل بالقيادة السياسية للدولة
بــالـمـنـفــى ،وتــأكـيــد االع ـت ــراف والـشــرعـيــة السياسية
ـواز مــع الـتــأكـيــد على
بـ ُـالـنـظــام الـسـيــاســي ،بشكل م ـتـ ٍ
البعد الديمقراطي الدستوري لهذا النظام ،من خالل
إسهامهم في تحضيرات وإعداد مؤتمر جدة والوثائق
الصادرة منه.
فـيـطــرحــون أن ــه بـعــد زع ــم نـظــام الــرئـيــس الـعــراقــي
السابق صدام حسين أن سبب دخوله الكويت هو عدم
شرعية النظام الكويتي الحاكم ،طرح الرئيس الفرنسي
فرنسوا ميتران الموضوع على الــرأي العام الدولي،
األمر الذي استنفر حكومة الكويت في الطائف للدعوة
إلى مؤتمر شعبي يؤكد فيه أطياف الشعب الكويتي
شرعية النظام ،وعمل الشيخ سعد العبدالله الصباح
على دعوة القوى السياسية واالجتماعية كافة لحضور
المؤتمر الشعبي في جدة ،وخالل هذه الدعوة فاوضت
القوى السياسية الكويتية حكومة الطائف على ضرورة
التأكيد على عودة مجلس األمة وإعادة العمل بدستور
1962م وتشكيل حكومة وحــدة وطنية تضم أطياف
المجتمع المختلفة ،إال أن هــذه النقطة كــانــت محل
خالف كبير بين الطرفين كادت تفشل الدعوة للمؤتمر،
َّ
وأدت وساطة اإلخوان وكوادرها في الخارج ،متمثلة
في عبدالله المطوع وقوى وطنية أخرى ،إلى التقريب
بين الطرفين وانعقاد المؤتمر ،وبالفعل انتهى األمر
بقبول حكومة الطائف بعودة الحياة النيابية وفق
دستور 1962م ،ووافقت المعارضة على عدم تشكيل
حكومة وحدة وطنية.
وعقب حقبة الغزو َّ
مرت الحركة بحراك اجتهادي
داخ ـل ــي ،حـيــث ك ــان ال ـك ـث ـيــرون م ــن عـنــاصــر الـقـيــادة
الــوسـطــى والـعـلـيــا فــي الـجـمــاعــة ي ــرون خـطــر تأصل
تقليدية الفكر السياسي اإلخواني ،إضافة إلى التحفظ
عن نزوع الحركة وتوجهها التراثي ،وما ُيحدثه هذا
النزوع من إسقاطات فكرية وسياسية وحركية سلبية
ً
على واقع الحركة ،وهو ما يرونه منحنى خطيرا في
مسيرة الجماعة ،ومعاكسا للتطور الذي ينشدونه.

مشاركة «حدس» في الحياة البرلمانية بعد الغزو

أعضاء الحركة يرون
أن دورهم السياسي
خالل الغزو كان
ً
مهما في ربط
الداخل بالقيادة
السياسية للدولة
في المنفى

ً
االقتراع ،ليصبح لكل ناخب صوت واحد بدال من أربعة
أصوات ،مع اإلبقاء على نظام توزيع الدوائر االنتخابية
الـخـمــس ،وه ــو مــا زاد مــن تـمـ ُّـســك الـحــركــة بموقفها
الداعم لفكرة الحكومة المنتخبة وإجــراء إصالحات
دستورية ،واستمرت «حدس» في مقاطعة انتخابات
 2013واالنتخابات التكميلية في .2014
وسعت الحركة الدستورية ،كما تــرى ،إلــى تأكيد
برنامجها وفكرها السياسي الوطني الحديث ،من
خ ــال مـشــاركـتـهــا ال ـق ــوى الــوطـنـيــة ع ـمــوم الـحـمــات
ُّ
«تجمع ائتالف المعارضة»،
الشعبية ،ومشاركتها في
الذي طرح مشروع اإلصالح السياسي الذي يدعو إلى
إقرار األحزاب السياسية والحكومة المنتخبة.
إال أنه في انتخابات مجلس األمة لعام  2016أعلنت
«حدس» وقف مقاطعتها لالنتخابات ،والقبول بمبدأ
المشاركة ،ضمن قرار مشابه لبعض القوى الوطنية.
وبالفعل خاضوا االنتخابات ،وفازوا َّبأربعة مقاعد،
وهــو مــا ُيعد حـضــورا جـيــدا ،حيث مثلوا أكبر كتلة
سياسية في هذا المجلس.

«اإلخوان» ُّ
والسلطة السياسية
مــن أه ــم مــا ِّ
يميز تجربة اإلخـ ــوان المسلمين في
ُّ
الـكــويــت ،هــو طبيعة عالقتها بالسلطة ذات الـتــراث
التاريخي المتوازن بين شد وجذب نسبي مؤطر من
الجانبين بخطوط حمراء ،خالفا لتجارب هذا التنظيم
في دول عربية أخرى .ويرجع هذا إلى اختالف طبيعة
الحياة والنظام السياسي في الكويت الــذي يمارس
سياسة الـتــوازنــات مع عموم القوى الوطنية بشكل
براغماتي سياسي مصلحي كامل ،ليس مع اإلخوان
واإلسالميين فقط ،بل حتى مع القوى الوطنية األخرى
تــاريـخـيــا ،وف ــي م ــواق ــف وق ـضــايــا سـيــاسـيــة عــديــدة،
وفي حقب زمنية مختلفة ،ما جعل التيار اإلسالمي
يفهم ويـسـتــوعــب ه ــذا الـمـنــاخ والـثـقــافــة السياسية،
ويبني عالقاته مــع النظام مــن هــذا المنطلق ،حيث
تظهر المسيرة التاريخية لإلخوان تجاه النظام عدم
وجود تحالف دائم أو خصومة دائمة ،وهذه ظاهرة
ِّ
تميز النظام والحياة السياسية الكويتية المنفتحة
ً
نسبيا بمعادلة مرنة ،تحالفا أو تصادما مع عموم
القوى السياسية على الساحة الوطنية ،وذلــك عائد
لطبيعة تاريخ تأسيس نظام ُ
الحكم التشاركي ابتداء،
واالسـتـيـعــاب النسبي لمؤسسة الـ ُـحـكــم لـهــذا اإلرث
التاريخي ،الذي َّ
تطور بالمشاركة الشعبية الكويتية،
خـصــوصــا ف ــي مـحـطــات مـجـلـســي 1921م و1938م،
ودستور 1962م ،ووثيقة مؤتمر جــدة (1990م) ،وما
أفرزته من قيم وحقوق سياسية مترسخة ،ونمت هذه
المعادلة تجاه اإلخوان المسلمين وغيرهم من القوى
الوطنية ،نتيجة موقفهم من الغزو العراقي للكويت،
حيث قـ َّـدمــوا صــورة إيجابية عــن أنفسهم للمجتمع
والنظام السياسي ،وخاضوا عملية تنسيق كامل مع
ُّ
السلطة السياسية الشرعية في المنفى ،وأكدوا االلتزام
ُ
بشرعية آل الصباح نظاما للحكم في إطاره التاريخي
والدستوري الحديث ،ونادوا بتأصيل هذه الشرعية
السياسية أثناء الغزو واالحتالل في مؤتمر جدة ،أسوة
بباقي القوى اإلسالمية والوطنية.

الحركة واألنظمة والخيار الديمقراطي
أصيبت الحالة السياسية لإلخوان على المستوى
الرسمي بحالة من االهتزاز أو الصدمة في كثير من
ال ــدول ،الن ـخــراط اإلخ ــوان فــي ح ــراك الــربـيــع العربي،
ضمن السياق الفكري الديمقراطي الــذي هيمن على
هذا الربيع ،ما أحدث شرخا في العالقة بينها وبين
ُّ
التحول اإلخواني
األنظمة الرسمية ،التي ارتأت في هذا

وتــرى الجماعة أن خوضها لالنتخابات النيابية
وقبولها في أكثر من تشكيل وزاري يؤكد توجهها
نحو االندماج في الحياة السياسية الحديثة بشكل
مؤسسي مدني أكثر منه دينيا ،خصوصا بعد تبني
الحركة الدستورية مشروعا لإلصالح السياسي عام
2001م بعد  10سنوات من تأسيسها ،دعت فيه إلى
إعالن األحزاب.
وت ــرى الـحــركــة أنـهــا حــاولــت تأكيد هــذا المنحى،
م ــن خ ــال مـشــاركـتـهــا ال ـفـ َّـعــالــة م ــع ال ـق ــوى الــوطـنـيــة
المعارضة في الوقوف ضد أي تفريغ للدستور والحياة
الديمقراطية من محتواهما ،فدخلت الحركة الدستورية
اإلسالمية في طور جديد من الحراك السياسي ،وهو
مقاطعة االنتخابات البرلمانية بجانب عدة تيارات
سياسية مـعــارضــة (ائ ـتــاف الـمـعــارضــة) ،بعد ُحكم
المحكمة الدستورية ببطالن برلمان فبراير (2012م)
ذي األغلبية المعارضة في يونيو 2012م ،وإصــدار
مرسوم الصوت الواحد ،والذي بموجبه َّ
تغيرت آلية

محمد الدالل

الكثيرون من
عناصر القيادة
الوسطى والعليا في
الجماعة كانوا يرون
خطر توجه الحركة
نحو الفكر السلفي
التراثي

بعد ُحكم «الدستورية»
ببطالن برلمان فبراير
 2012دخلت الحركة
في طور جديد من
الحراك السياسي
بمقاطعة االنتخابات
البرلمانية

النظام استغل
موجة «شيطنة
اإلخوان وتصنيفهم
إرهابيين» لتقليم
أظفارهم من خالل
آليات عديدة
قانونية وسياسية
وأمنية

خطرا أيديولوجيا وجماهيريا على بناها وشرعيتها
السياسية.
فبعد أن كــان اإلخ ــوان يبنون عالقاتهم مع عموم
األنظمة على مبدأ الـقــرب ُ
والبعد عــن شعار تطبيق
الـشــريـعــة ،أصـبـحــت مـعــادلــة اإلخ ـ ــوان فــي ه ــذا األمــر
مرتبطة أكثر بقضايا الحريات والحقوق والمشاركة
الشعبية ،التي ترى معظم هذه األنظمة أنها خط أحمر
ال تقبل المساومة عليه ،حيث كانت قضايا تطبيق
الشريعة بصورها التقليدية الجزئية المطروحة من
األم ــور القابلة لــأخــذ والـعـطــاء والتطبيق الشكلي،
فمعظم الدول العربية صبغت دساتيرها بمواد تضفي
على الدولة الهوية اإلسالمية ،وخاض معظمها تجارب
رفــع شعار تطبيق الشريعة بشكل كبير ،خصوصا
بأبعاده االجتماعية واإلعــامـيــة ،ما كــان ُيعد تلبية
لهذا المطلب.
لكن عندما َّ
تحول األمر إلى قضية مشاركة شعبية
فــي الـ ُّـسـلـطــات والــرقــابــة وات ـخ ــاذ ال ـق ــرار ،ب ــرزت لــدى
األنظمة السياسية والعربية قضية وجوب مفاصلة
حركة اإلخوان ،ألنها بدأت تتجاوز الخطوط الحمراء،
وأصبحت العالقة مع اإلخوان أكبر من َّ
مجرد توازنات
واس ـ ـتـ ــرضـ ــاءات ل ـم ـطــالــب دي ـن ـيــة وش ــرع ـي ــة جــزئـيــة
َّ
لتتحول إلى مطالبة بمشاركة وممارسة
وهامشية،
سياسية حقيقية للقوى الشعبية ولــإخــوان الذين
حققوا ح ــاالت تحالف مــع بــاقــي الـقــوى فــي أكـثــر من
مناسبة ،فأصبحت مواجهة اإلخ ــوان ،بتوجهاتهم
الجديدة ،أولوية ضمن مواجهة التيار الديمقراطي
الشعبي العربي ،لكون اإلخوان ممن يمتلكون في هذه
المرحلة أكبر قاعدة شعبية في الـشــارع ،ما جعلهم
يمثلون هاجسا سياسيا.

أعضاء الحركة الدستورية في مجلس
األمة الكويتي (2016 /1981م)

اإلخوان ُّ
والسلطة السياسية بعد الربيع العربي
كــان للتطور السلبي والتغيير الــذي شهدته دول
الربيع العربي أثر في تحديد التطلعات اإلصالحية
السياسية وبـلــورتـهــا لــدى «حـ ــدس» ،فــي ظــل فلسفة
يرون أنها تسعى إلى تجنب هاجس وخطر القفز إلى
الصدام مع النظام؛
حالة من المجهول قد تؤدي إلى ِ
سياسيا أو أمنيا.
فمن المؤكد أن حالة الشد والجذب التي حدثت بين
ُّ
السلطة والجماعة بعد أحداث الربيع العربي والحراك
َّ
الشبابي في الكويت ،وما أدت إليه من حالة االحتقان
بين اإلخــوان والنظام ،وانتهاء هــذه الحالة بمواقف
وتنازالت متبادلة من الطرفين ،تمثلت في عدم ثورية
تحرك اإلخــوان ومحدوديته جماهيريا على األرض،
وعدم استخدامهم لقواهم الشعبية النقابية الطالبية،
وتجنب إثارة المساجد بشكل حاد ومبالغ فيه أثناء
خصومتهم مع ُّ
السلطة ،وفي الوقت نفسه قيام النظام
بتفهم هذه النسبية في المعارضة واستيعابها ،بعدم

هيكل الحركة الدستورية اإلسالمية
المؤتمر العام
األمانة العامة

المجلس

نائب األمين العام
مكتب العالقات
العامة

مكتب شؤون
مجلس األمة

المكتب السياسي

مكتب العالقات
السياسية

حالة إقرار مبدأ خوض االنتخابات يعلن في كل مكتب دائرة عن
وجــود خط تلفوني الستقبال طلبات الترشح ،أو تزكية أسماء
مرشحين آخرين من قبل عناصر الحركة لالنتخابات القادمة،
تليها قيام مكتب الدوائر بتشكيلته الجديدة والمؤقتة (المكتب
االستشاري) بإجراء مقابالت مع كل َمن تقدم بالترشح أو بتزكية
َّ
مرشح ،ورفع تقرير للجمعية العمومية في الدائرة ،والمشكلة من
أعضاء الحركة في هذه الدائرة االنتخابية ،ألخذ رأي الجمعية،
من خالل عملية تصويت ،ثم ترفع نتائجها لالعتماد من األمانة
العامة للحركة الدستورية.
وفــي حالة وجــود أي مالحظات أو رأي لألمانة العامة ُيعاد
القرار مع هذه المالحظات إلى الجمعية العمومية للدائرة ،وهي
صاحبة الرأي األخير فيها ،وقد انعكست تلك اآللية الديمقراطية
الجديدة على وجود الحركة في مجلس األمة.

مكتب الحوار
الفكري والثقافي

المتحدث الرسمي
مكتب الدوائر
االنتخابية

مكتب برامج
التطوير

مكتب شؤون
النساء

األعضاء

1981

حمود الرومي
عيسى الشاهين

1985

مبارك الدويلة
د .عبدالله النفيسي
حمود الرومي

1992

د .ناصر الصانع
مبارك الدويلة
جمال الكندري
د .إسماعيل الشطي
د .عبدالله الهاجري
جمعان العازمي
أحمد محمد النصار

1996

1999

2003

د .ناصر الصانع
مبارك الدويلة
جمعان العازمي
د .عبدالله الهاجري
محمد عبدالله العليم
أحمد محمد النصار
د .ناصر الصانع
مبارك الدويلة
مبارك صنيدح
عبدالله العرادة
د .محمد البصيري
د .ناصر الصانع
د .محمد البصيري

2006

جمال الكندري
د .جمعان الحربش
خضير العنزي
دعيج الشمري
د .محمد البصيري
د .ناصر الصانع

2008

د .ناصر الصانع
د .جمعان الحربش
عبدالعزيز الشايجي

2009

فالح الصواغ
د .جمعان الحربش

2012

أسامة الشاهين
د .جمعان الحربش
د .حمد المطر
محمد الدالل

2016

محمد الدالل
عبدالله فهاد العنزي
د .جمعان الحربش
أسامة الشاهين

األمين العام

آلية االختيار ...ديمقراطية داخلية
أعــادت حركة «حــدس» تنظيم مشاركتها البرلمانية ،بإيجاد
نظام الئحي داخــل هيكلها ينظم آليات اختيار مرشحيها ،من
خــال عملية يــرونـهــا ذات أبـعــاد ديـمـقــراطـيــة وشــوريــة ،وينظم
ذلك مكتب الدوائر االنتخابية التابع للمكتب السياسي للحركة،
والذي يعتبر الجهاز الذي يتم من خالله التعامل مع كل الشؤون
االنتخابية ومتابعتها ،حيث يحوي خمسة مكاتب داخلية موازية
للدوائر االنتخابية الرسمية ،وعند اقـتــراب تاريخ االنتخابات
يتم توسيع عضوية مكتب الدوائر ،بإضافة عناصر ذات خبرة
سياسية واجتماعية انتخابية ،ليكون أشبه بمكتب استشاري
لالنتخابات.
وأول خـطــوة فــي أع ـمــال كــل مكتب قـيــام جمعيته العمومية
بمناقشة مبدأ خــوض االنتخابات في دائــرتــه الجغرافيةً ،
بناء
على الجدوى السياسية وإمكانات النجاح وعدد المرشحين ،وفي

أسامة الشاهين

انجرافه مــع التيار الخليجي والعربي والــدولــي في
العداء وشيطنة اإلخوان وتصنيفهم كإرهابيين ،مع
حــرص الـنـظــام على اسـتـخــدام هــذه الـمــوجــة ضدهم
لتقليم أظـفــارهــم وقــواهــم على األرض بشكل كبير.
ومن خالل آليات عديدة قانونية وسياسية وأمنية،
قلصت من نفوذهم ووجــودهــم وقوتهم في مجاالت
وفضاءات مختلفة في الدولة والمجتمع .هذا الموقف
الـبــراغـمــاتــي الـمــرن الـمـتـبــادل بين اإلخـ ــوان والنظام
السياسي ،في إطار معادلة التوازن التاريخية للحياة
السياسية الكويتية ،أوقف عملية المواجهة التي كانت
من الممكن أن تحدث.
وفــي الــوقــت نفسه ،ومــع هــذه الحملة والمخاطر
الخارجية ،سعت الحركة إلى تطوير عالقاتها بالقوى
الــوطـنـيــة ،بتبنيها الـمــواقــف االحـتـجــاجـيــة بـصــورة
تعتبرها أداء وطنيا خالصا ،ويراها خصومها أنها
ذات مالمح توازنية بشكل كبير .والــواقــع أن معظم
القوى االحتجاجية تبنت المعادلة ذاتها ،المتمثلة
في حالة االحتجاج المرن والنسبي ،الذي يربط حراكه
دائـمــا بتأكيد عــدم المساس بالمرجعية السياسية
لألسرة الحاكمة ،لكن بضابط مرجعية الدستور وعدم
االنتقاص منه ،مع أخذ هذه الحركات بعين االعتبار
المخاطر والمكاسب التي قد تتأثر بها في مسيرتها.

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

عوامل أسهمت في تغيير الحركة الدستورية قرارها
بالمشاركة في االنتخابات البرلمانية
رأت «ح ــدس» أن هناك جملة مــن العوامل
أسهمت في تغيير سياساتها السابقة ،بعد
مراجعة طويلة للواقع السياسي وتطوراته،
مـ ــن خ ـ ــال االنـ ـتـ ـق ــال مـ ــن خـ ـي ــار ال ـم ـقــاط ـعــة
االنتخابية إلى قــرار المشاركة ،الــذي تجمله
الحركة في عوامل سياسية داخلية وخارجية،
أشـ ــار إل ــى بـعـضـهــا ب ـيــان ال ـحــركــة ف ــي مــايــو
2016م ،وال ـت ــي ك ــان م ــن أب ــرزه ــا الـتــداعـيــات
السلبية المحيطة بتيارات اإلسالم السياسي
عربيا بعد حــراك الربيع العربي ،كاالنقالب

العسكري في مصر ضد اإلخــوان في يوليو
2013م ،وموقف حركة النهضة التونسية حول
المشاركة ُ
بالحكم في يناير 2014م ،وبدء حملة
شديدة لمحاربة اإلسالم السياسي ،وباألخص
اإلخ ــوان المسلمين فــي دول الخليج ،تحت
شعار محاربة اإلرهاب والتطرف.
ورأت أن كـ ــل ذل ـ ــك ك ـ ــان داف ـ ـعـ ــا لـلـحــركــة
ال ــدس ـت ــوري ــة إلـ ــى ال ـت ــراج ــع ع ــن ال ـم ـقــاط ـعــة،
وال ــدخ ــول ف ــي الـلـعـبــة الـسـيــاسـيــة الــرسـمـيــة
واالن ــدم ــاج بـهــا تـحــت مـظـلــة تـضـفــي عليها

ال ـشــرع ـيــة ال ـقــانــون ـيــة ،م ــن خ ــال الـمـمــارســة
البرلمانية والــدسـتــوريــة فــي إط ــار العملية
االنتخابية والتمثيل الشعبي ال ــذي يحقق
حــالــة مــن ال ـت ــوازن فــي عــاقــاتـهــا مــع النظام
الـكــويـتــي ،أم ــا ف ــي إعـ ــادة ق ـن ــوات الـتــواصــل
السياسية في محاولة لتحييد موقف النظام
ف ــي ظ ــل ه ــذه الـحـمـلــة ال ـشــرســة ض ــد الـتـيــار
اإلس ــام ــي الـسـيــاســي الـخـلـيـجــي وال ـعــربــي،
واعـ ـتـ ـم ــادا ع ـلــى خ ـصــوص ـيــة ع ــاق ــة ال ـت ـيــار
السياسي اإلسالمي في الكويت بالنظام.
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المشكلة ليست في التمويل
العقاري!

جيفري د .ساكس*

تقاسم حقوق الملكية الفكرية البتكارات التصدي لـ«كوفيد»19
يجب أال تقف الملكية
الفكرية في طريق زيادة
اإلنتاج من أجل التصدي
لـ«كوفيد ،»19أو لمواجهة
حالة أخرى من الطوارئ
الصحية العامة ،فنحن بحاجة
إلى قيام المزيد من البلدان
بإنتاج اللقاحات ،وأدوات
االختبار ،وغيرها مما يلزم
لمكافحة الفيروس ،وقد
تؤدي التأخيرات المتعلقة
بالملكية الفكرية إلى وفاة
الماليين بسبب «كوفيد.»19

الملكية الفكرية
يجب أن تخدم
المصلحة العالمية
ً
بدال من أن تخدم
اإلنسانية مصالح
حفنة من الشركات
الخاصة

تدعو حكومات جنوب إفريقيا ،والهند ،والعديد من
ال ــدول الـنــامـيــة األخ ــرى إل ــى الـتـنــازل عــن حـقــوق الملكية
الفكرية ،بما في ذلــك بــراء ات اختراع اللقاحات ،من أجل
تـســريــع إن ـت ــاج م ــا ي ـلــزم مـنـهــا عـلــى الـمـسـتــوى الـعــالـمــي
لمكافحة فيروس كورونا ،وهي على صواب تماما؛ يجب
التنازل عن الملكية الفكرية البتكارات التصدي لـ«كوفيد»19
وتقاسمها مع العلماء ،والشركات ،والدول.
وتقاوم صناعة المستحضرات الصيدالنية وحكومات
العديد من البلدان المنتجة للقاحات ،بما في ذلك الواليات
المتحدة ،والمملكة المتحدة ،وكذلك المفوضية األوروبية،
مقترح الـتـنــازل عــن الملكية الفكرية؛ فــي حين أرس ــل ما
مجموعه  150شخصا من القادة والخبراء رسالة مفتوحة
إلى رئيس الواليات المتحدة ،جو بايدن ،يعبرون فيها
عن دعمهم لتلك الخطوة ،ولم يعد ُيطرح أي سؤال بشأن
من هو على صــواب ،إذ نظرا للزيادة الكبيرة المفاجئة
فــي مـعــدل انـتـشــار «كــوف ـيــد »19فــي الـعــديــد مــن المناطق،
آخرها الهند ،واستمرار ظهور متحورات جديدة ومميتة
للفيروس ،وعدم قدرة منتجي اللقاح الحاليين على مواكبة
االحـتـيــاجــات العالمية ،فقد أصـبــح الـتـنــازل عــن الملكية
الفكرية أو ما يعادلها من إجراءات ضرورة عملية ملحة،
واجبا أخالقيا كذلك.
وكقاعدة عامة ،يجب أال تقف الملكية الفكرية في طريق
زيادة اإلنتاج من أجل التصدي لـ«كوفيد ،»19أو لمواجهة
حالة أخرى من الطوارئ الصحية العامة ،فنحن بحاجة إلى
قيام المزيد من البلدان بإنتاج اللقاحات ،وأدوات االختبار،
وغيرها مما يلزم لمكافحة الفيروس ،وقد تؤدي التأخيرات
المتعلقة بالملكية الـفـكــريــة إل ــى وف ــاة الـمــايـيــن بسبب
«كوفيد ، »19وظهور المزيد من الطفرات الفيروسية التي
تصيب جميع سكان العالم ،وربما تنتقل إلى األشخاص
الذين تلقوا التطعيم.
ومع ذلك ،فإننا نواجه موقفا تتعارض فيه احتياجات
الـعــالــم الملحة مــع المصالح الضيقة لـعــدد مــن شركات
األدوية األميركية واألوروبية ،وتحاول الشركات تحويل
معارضتها لمقترح التنازل عن الملكية الفكرية إلى قضية
جيوسياسية ،بحجة أنه يجب منع الصين وروسيا من
اكتساب المعرفة الالزمة إلنتاج لقاحات  ،mRNAوهذه
الحجة منافية لألخالق ،بل من المحتمل أن تكون قاتلة،
وإذا أدت معارضة التنازل عن الملكية الفكرية إلى إبطاء
إنتاج لقاحات فعالة في الصين وروسيا ،فإنها ستعرض
األميركيين واألوروبيين والجميع للخطر بصورة مباشرة.
وحتى في أفضل الظروف ،تنطوي الملكية الفكرية على
ً
موازنة التكاليف والفوائد ،إذ تمنح براءات االختراع حافزا
ً
لالبتكار ،ولكن شريطة منح  20عاما من سلطة االحتكار
لصاحب البراءة ،لذلك يجب الموازنة بين فوائد االبتكار
وتكلفة ال ـقــوة االحـتـكــاريــة الـتــي تـحــد مــن ال ـعــرض ،وفــي
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ً
حالة وبــاء قاتل ،يكون الخيار واضحا :يجب أن نتنازل
عن حقوق براءات االختراع من أجل زيادة إمدادات السلع
التي تنقذ حياة الناس وتقضي على الوباء.
وي ـقــر ال ـقــانــون ال ــدول ــي ذي ال ـص ـلــة ،ال ـم ـعــروف بــاســم
اتفاق تريبس (جوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة
بالتجارة) ،بحق الحكومات في تجاوز الملكية الفكرية
وضرورة اتخاذها لتلك الخطوة في بعض حاالت الطوارئ
الصحية العامة ،عن طريق االحتجاج بترخيص إجباري،
ويمنح هذا األخير الشركات المحلية الحق في استخدام
الملكية الفكرية التي تخضع لحماية براءات االختراع ،وفي
ُ
عــام  ،2001اتفق على أن يكون هــذا الحق في الترخيص
اإلجباري للملكية الفكرية من أجل حماية الصحة العامة
جــزءا مــن اتـفــاق (تــريـبــس) فــي حــالــة اإلنـتــاج لالستخدام
ال ـم ـح ـلــي ،وف ــي ع ــام  ،2005ت ــم تــوسـيـعــه لـيـشـمــل إن ـتــاج
الصادرات إلى البلدان التي ال تتوافر على الطاقة اإلنتاجية.
ومــن المحتمل أن تتمكن البرازيل ،والصين ،والهند،
وروسيا ،وجنوب إفريقيا من تطوير القدرة على زيادة
اإلمــداد العالمي بلقاحات «كــوفـيــد ،»19ومــع ذلــك ،تحجم
هذه البلدان عن االحتجاج بالتراخيص اإلجبارية خوفا من
انتقام حكومة الواليات المتحدة أو الحكومات األخرى التي
يوجد فيها حاملو بــراء ات االختراع ،وسيتغلب التنازل
العام عن الملكية الفكرية على مخاوف كل بلد في التذرع
بترخيص إجباري ،وسيزيح عقبات بيروقراطية كبيرة
أخــرى تقف فــي طريق اسـتـخــدام التراخيص اإلجـبــاريــة،
ً
وقــد يكون التنازل مفيدا أيضا للتقنيات غير المتعلقة
بــالـلـقــاحــات (ال ـم ــذي ـب ــات ،وال ـك ــواش ــف ،وق ــواري ــر الـلـقــاح،
ومجموعات معدات االختبار وما إلى ذلك).
ويمكن تصميم التنازل عن الملكية الفكرية واستهدافه
ب ـع ـنــايــة ،وم ــع ذلـ ــك ،يـنـبـغــي ت ـعــويــض أص ـح ــاب بـ ــراءات
االخ ـ ـتـ ــراع ب ـم ـعــدل م ـع ـقــول م ـقــابــل االسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـنــاجــح
لـمـلـكـيـتـهــم ال ـف ـك ــري ــة ،وي ـج ــب أن يـقـتـصــر ال ـت ـن ــازل على
«كوفيد ،»19وأال يمتد تلقائيا إلى االستخدامات األخرى،
َُ
كما يجب أن يستمر لفترة محدودة ،لنقل خمس سنوات
على سبيل المثال.
ويقول مالكو شركات صناعة األدويــة إن التنازل عن
الملكية الفكرية من شأنه أن يحرم الصناعة من أرباحها
المشروعة ،ومن الحوافز المالية الالزمة لتطوير األدوية
في المستقبل ،وهذه االدعاءات مبالغ فيها إلى حد كبير،
وتعكس الجشع بدال من المنطق ،وإن الملكية الفكرية التي
تمتلكها شركة (موديرنا) و(بيونتيك–فايزر) وغيرهما من
الشركات ،ليست نتيجة ابتكاراتها بصورة أساسية ،بل
هي نتيجة بحث أكاديمي تموله حكومة الواليات المتحدة،
و خــا صــة المعاهد الوطنية للصحة ،وتطالب الشركات
الخاصة بالحق الحصري في الملكية الفكرية التي خرجت
للوجود بفضل التمويل العام والعلوم األكاديمية.

في تسعينيات القرن العشرين وأوائــل القرن الحادي
والعشرين ،حقق باحثان يعمالن بموجب منح المعاهد
الوطنية للصحة في جامعة بنسلفانيا ،بعض اإلنجازات
العلمية الرئيسة المتعلقة بلقاحات  ،mRNAواعتمدا
في عملهما الرائد على شبكة من الباحثين األكاديميين
بتمويل من المعاهد الوطنية للصحة .وال تــزال جامعة
بنسلفانيا تملك ب ــراء ات اخـتــراع رئيسة حصلت عليها
شــركــة (بـيــونـتـيــك) و(م ــودي ــرن ــا) بـتــرخـيــص م ــن الـبــاطــن،
ومنذ ظهور «كوفيد ، »19قدمت حكومة الواليات المتحدة
دعما ماليا بقيمة ال تقل عن  955مليون دوالر إلى شركة
(موديرنا) ،حتى تتقدم بوتيرة سريعة في أبحاثها ،بما
ً
فــي ذل ــك ال ـت ـجــارب ال ـســريــريــة؛ ودخ ـلــت أي ـضــا فــي ال ـتــزام
ال ـســوق المسبق مــع (بـيــونـتـيــك -ف ــاي ــزر) .وعـلــى الـعـمــوم،
بلغ إجمالي الدعم األخير الــذي قدمته حكومة الواليات
المتحدة للتطوير السريع للقاحات «كوفيد »19أكثر من
 10مليارات دوالر.
وجلبت الشركات مستثمرين من القطاع الخاص لبناء
القدرة التصنيعية ،والوصول إلى المراحل األخيرة من
عمليات البحث ،والتطوير ،والتجارب السريرية التي
تحتاجها عملية طرح اللقاحات ،وهذا دور مهم بالفعل،
ويخاطر المستثمرون من القطاع الخاص بمبالغ كبيرة
من أجل إنجازه ،ولكنهم فعلوا ذلك مع حكومة الواليات
المتحدة بصفتها شريكا ال غنى عنه.
وم ــن ال ـمــؤكــد أن الـمـسـتـثـمــريــن م ــن ال ـق ـطــاع الـخــاص
سيحققون عوائد ضخمة ،لذلك يجب عليهم كبح جماح
جشعهم (أو تدخل طرف آخر لكبحه) ،من خالل االعتراف
بضرورة تقاسم الملكية الفكرية على الصعيد العالمي
ً
ويبلغ رأسمال (موديرنا) حاليا نحو
في هذه المرحلة،
ً
 73.4مليار دوالر ،مقارنة بنحو  1.1مليار دوالر من رأس
المال الذي جمعته الشركة من خالل العرض العام األولي
لها في عام .2018
ويـجــب إتــاحــة فــوائــد  mRNAوغـيــرهــا مــن الملكيات
الـفـكــريــة عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم دون مــزيــد مــن التأخير،
ويـنـبـغــي مـشــاركــة الـمـعــرفــة بــأســرع وق ــت مـمـكــن وعلى
ن ـطــاق واسـ ــع ،ون ـحــن نـمـلــك الـ ـق ــدرات ال ــازم ــة لتوسيع
نطاق التمنيع فــي جميع أنـحــاء العالم ،مــن أجــل إنقاذ
حياة الـنــاس ،ومنع ظهور متغيرات جــديــدة ،والقضاء
على الوباء ،ويجب أن تخدم الملكية الفكرية المصلحة
ً
العالمية ،بدال من أن تخدم اإلنسانية مصالح حفنة من
الشركات الخاصة.
* أستاذ جامعي في جامعة كولومبيا ،ومدير مركز
التنمية المستدامة في الجامعة نفسها ،ورئيس شبكة
حلول التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»

العشاء األخير
د .سلطان ماجد السالم
لوحة الفنان اإليطالي المثيرة للجدل (والــدجــل أحيانا)
ليوناردو دافينشي ليست موضوع المقال اليوم رغــم أني
أستمتع شخصيا بأعمال «مهندس التنوير» وأطروحاته
كــذلــك ،لكني الـيــوم أتـحــدث عــن مــوضــوع مثير للجدل على
مستوى الكويت على األقل ،أال وهو أسعار طلبات المطاعم
ال ـم ـح ـل ـيــة «ال ـك ــوي ـت ـي ــة» والـ ـت ــي ت ـك ــون ع ـ ــادة م ــن ذوات بــاب
المشروعات الصغيرة أو من أفكار أصحابها الشخصية.
كنت وما زلت ،وهذا المقال لن يغير من هذا التوجه شيئا،
مدافعا شــرســا عــن الـشــركــات والمطاعم المحلية الوطنية،
والمنتج الكويتي هو األفضل واألكثر جودة في نظري ،بل
يستحق الدعم ألنــه مصدر ثقة وركيزة لالقتصاد الوطني
مـهـمــا ط ــال ال ــزم ــان أو ق ـصــر ،لـكــن تـجــربـتــي الشخصية في
غضون األسبوع الماضي هي التي دفعتني للكتابة عن هذا
الموضوع اليوم.
يوجد الكثير مــن المندسين بين أصـحــاب تلك المطاعم
المحلية والتي تستغل وتستدرج تعاطف الناس معها من
باب (دعم المنتج الوطني) وهذا ما أحببت أن أسلط الضوء
عليه اليوم ،فالجشع واالستغالل موجودان ويطوالن المواطن
والـمـقـيــم عـلــى حــد س ــواء ،وف ــي الــواقــع نـجــد الـمـبــالـغــات في
أسـعــار تلك السلع الغذائية لــدرجــة أن الـفــاتــورة قــد تجعلك
تترحم ألف مرة على الشركات العالمية التي تكون موجودة
مــن خــال سلسلة أف ــرع متعددة على غ ــرار مــا يسمى نظام
ال ــ franchiseوهي أرحم بكثير من استغالل بعض المتاجر
المحلية الكويتية.
وهذا الكالم ال يقتصر على الوجبات الغذائية والتموينية
فـحـســب ،بــل ي ـطــول مـتــاجــر ذات نـشــاطــات م ـت ـعــددة ،وليس
بالضرورة أن يشمل الكل ،بل أنا متأكد (وأعرف) الكثير من
التجار الشباب الذين يفرحون بهامش بسيط من الربح دون
اسـتـغــال ،وال أتكلم الـيــوم مــن عـنــديــات نفسي دون علم أو
تجربة ،فقد دفعت أنا شخصيا مبلغ  6.5دنانير كويتية أي
ً
ً
ما يزيد على  21.5دوالرا أميركيا مقابل ثالث ساندويشات
شاورما األسبوع الماضي!
ك ـيــف ح ـصــل هـ ـ ــذا؟! ب ـب ـســاطــة ومـ ــن ب ـعــد ح ـم ـلــة إعــان ـيــة
إلـكـتــرونـيــة ام ـتــدت ألكـثــر مــن شـهــر ألح ــد الـمـحــال التجارية
المختصة بالشاورما ،أحببت أن أجرب بنفسي وأقيم المذاق
فقط ألكتشف أن المحل يأخذ خمسة دنانير على أقل طلب
وقيمة توصيل من خالل شركة (من المفترض أن تكون معتبرة
ومحترمة) بقيمة الدينار ونصف الدينار! ورغم أن الطلب كان
مدفوع األجرة للتوصيل ،فإنه تم تطبيق قيمة الحد األدنى
التي تؤخذ عادة داخل المطاعم على طاوالت الزبائن!
بمثل تلك التجارب البسيطة للزبائن ،يبتعد الزبون سواء
ً
ً
كــان مــواطـنــا أو مقيما على حــد س ــواء مــن المنتج المحلي
ويـنــاصــر بطريقة أو بــأخــرى شــركــات كبيرة مــن شأنها أن
تقضي مع األيام على تلك المحال الصغيرة الشريفة والتاجر
الشاب الطموح الذي قام محل الشاورما األخير ذاك بخراب
سوقه ،ومهما كانت جائحة كــورونــا قد أثــرت في أصحاب
ال ـم ـطــاعــم ف ــاألص ــل أن ت ـك ــون أس ـع ــار ال ـم ـن ـت ـجــات تنافسية
ال استغاللية ،وإال سنصل إلى مرحلة نزور بها البنوك ألخذ
ق ــروض بالمستقبل مــن أجــل عـشــاء عائلي مـكــون مــن ثالث
سندويشات شاورما! فالرقابة الحكومية من المفترض أن
تكون فاعلة أكثر حماية للمستهلكين.
ً
نـصـيـحـتــي ألص ـح ــاب ال ـم ـحــال م ــن ال ـش ـبــاب وخ ـصــوصــا
ال ـم ـطــاعــم ،ه ـنــاك م ــن الــزبــائــن م ــن أم ـثــالــي ال ــذي ــن يـتــذكــرون
ويترحمون على أيام ما كانت أسعار سندويشة (القص) بـ100
ً
فلس ،فمهما كان ربحك اليوم مغريا بالنسبة إليك ،فاأليام
ستجعل الناس تعف عن منتجك وتتجه لغيرك لتصبح أنت
والشاورما الخاصة بك ذكــرى حامضة كصلصة الطحينة
في عشاء متأخر.
على الهامش:
ً
وحينها
يوما وعن َ قريب إن شاء الله،
سنصلي في القدس
َ ِّ ْ
َ َ َّ َ ُ ْ َ َ ً َ ً
ُ
اف ِقين ِبأن لهم عذابا أ ِليما»
سنقول لصهاينة العرب «بش ِر المن ِ
ألنهم سيكونون معنا متظاهرين بالفرح بتحرير فلسطين
بالمناسبة ،هــذه آيــة مــن ســورة النساء والـتــي تــم نسيانها
برمتها وحذفها مــن المصحف الشريف الــذي تـســاء ل عنه
ً
الوزير مؤخرا فهل تمت محاسبة أحد بهذا الشأن؟!

waleedalghanim.com
أعـلـنــت الـحـكــومــة مـشــروعـهــا للتمويل الـعـقــاري ه ــذا األس ـبــوع،
ً
ً
فهل سيكون هذا المشروع حال سحريا لألزمة اإلسكانية؟ الواقع
والـحـقــائــق تـقــول غير ذل ــك ،فالقضية اإلسـكــانـيــة أكـبــر مــن جزئية
التمويل ،فقد ارتفعت أسعار األراضي والمساكن في الكويت بشكل
جـنــونــي يـفــوق ق ــدرة الـمــواطــن عـلــى الـتـمـلــك ،وذل ــك لـشــح األراض ــي
السكنية المعروضة للبيع بسبب احتكارها وعدم تحرير األراضي
من مؤسسات الــدولــة ،باإلضافة إلــى عــدم قــدرة المؤسسة العامة
للرعاية السكنية على مواكبة النمو المتسارع في أعداد الطلبات
اإلسكانية ،وأصبحت مدة االنتظار للحصول على مسكن تتراوح
بين  15و 20سنة والتي تعد فترة طويلة جدا بكل المقاييس وفيها
تضيع أفضل فترة من عمر الشاب الكويتي.
وللتوضيح لنتحدث عن بعض األرقام* :
 يبلغ معدل راتب الزوج والزوجة الكويتيين مجتمعين في حدود 3000د.ك شهريا (ما يعادل  36ألف د.ك سنويا).
 إذا كــان سعر منزل جديد الـيــوم ال يقل عــن  400ألــف د.ك فإنسعر المنزل إلى دخل الزوج والزوجة يعادل نحو  11ضعف الدخل
السنوي لهما ،ولــو نظرنا إلــى هــذا المبلغ لوجدناه في الواليات
المتحدة في حدود الـ 4أضعاف ،وفي المملكة المتحدة  8أضعاف،
وفي المملكة العربية السعودية يبلغ  6أضعاف.
ً
أيضا يبلغ عدد الطلبات اإلسكانية القائمة في الكويت حسب
آخر إحصاء  91ألف طلب مقابل  103آالف طلب تم توزيعها بين
 2019-1993أي أنه إذا استمر الوضع كما هو عليه فسيستمر معدل
الحصول على سكن أكثر من  20سنة.
صلب المشكلة اإلسكانية هو الخلل الكبير في منظومة الرعاية
الـسـكـنـيــة ف ــي ال ـكــويــت ،وه ــي أن ال ــدول ــة ه ــي ال ـم ـطــور والـمـخـطــط
والممول والمانح للوحدات السكنية ،هذا األمر كان ممكنا في كويت
الخمسينيات والستينيات والسبعينيات عندما كان عدد السكان
ً
قليال ،وهناك وفرة في األراضي والميزانية على عكس الوضع اليوم،
حيث أصبح لدينا تشوهات كبيرة في القطاع السكني ،خصوصا مع
عدم تفعيل قانون رسوم األراضي بشكل صحيح ،كما بدأت مناطق
السكن الخاص تتحول الى مناطق عمارات استثمارية بسبب الطلب
الكبير على شقق اإليجار.
من جانب آخر هناك جهود مشكورة لتسليم نحو  40ألف قسيمة
للمواطنين خالل السنوات الثالث القادمة ،ولكن دخول هذا العدد
دفعة واحــدة وبطرق تمويل وبناء تقليدية ،سيتسبب في ظهور
مواطن الخلل الحالية ،وهي صعوبة تمويل بنك االئتمان في ظل
عجز الموازنة ،وارتفاع أسعار البناء بسبب العمالة والمواد.
والحل الذي يجب النظر فيه هو تحويل دور الدولة الرئيس إلى
تنظيم القطاع وتحرير األراضــي ،فالدولة هي مستودع األراضــي
وتستطيع إقرار التشريعات والنظم المناسبة وذلك لتدور عجلة
القطاع السكني اليوم.
فـمــن الـحـلــول الـمـتــاحــة ال ـت ـعــاون مــع م ـطــوري الـقـطــاع الـخــاص
والمعماريين الكويتيين ،الــذيــن تـجــاوزت سمعة بعضهم خــارج
حدود الوطن ،لطرح نماذج سكن عصرية وعملية وبتكاليف معقولة،
وتدخل البنوك الكويتية لتقديم التمويل وبضمان الحكومة للمسكن
ً
األول للمواطن من خالل عدة مناظير إسكانية مختلفة مثال:
 -1تـطــويــر أح ـيــاء فــي م ــدن سكنية بـمـســاحــات قـســائــم مالئمة
الحتياجات األســرة ،بحيث يتم االستفادة من مساحات األراضي
لخدمة أكبر شريحة ممكنة ،ويتم تصميمها مع أفضل المصممين
المحليين ،وتشمل تلك األحياء ارتدادات واسعة وحدائق.
 -2االستفادة من األراضــي الداخلية القريبة والمملوكة للدولة
ببناء مجمعات سكنية عمودية وتشمل جميع الخدمات والمرافق
(مـثــل األراضـ ــي الـفـضــاء فــي منطقة الـصــوابــر وأم ص ــدة) ،ويمكن
االستعانة بشركات لها خبرات في هذا المجال من خارج الكويت
(كوريا الجنوبية ،الصين ،تركيا) مع سعي الدولة إلى االستفادة
من تقنيات البناء الحديثة التي توفر المال والوقت وتقلص أعداد
العمالة.
إن حل األزمة اإلسكانية في الكويت يكون من خالل تنظيم السوق
وإقــرار التشريعات والحلول الواقعية والتفكير خارج الصندوق،
وبالتالي:
 -1توفير منتجات سكنية متعددة وذات جودة عالية (فلل جاهزة،
شقق فاخرة ،أرض وقرض ،أو قرض فقط).
 -2تقديم تلك المنتجات خالل فترة وجيزة من استحقاق الطلبات.
 -3المساهمة في تنشيط السوق المحلي وتوفير وظائف جديدة
عبر شركات التطوير العقاري وشركات تقنية البناء الحديثة.
 -4الحفاظ على مدخرات المواطنين وأوقاتهم وحل أكبر قضية
ً
تواجه األسرة الكويتية ،ولو كنت نائبا في مجلس األمة لسعيت
إلى إقرار هذا الحلول مع التركيز أن تكون أدوات وخيارات التمويل
متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
والله الموفق.
* هذه الدراسة طرحتها أثناء انتخابات  2020بإعداد وتجهيز
كامل من فريق الحملة االنتخابية ،فالشكر لهم.

نورييل روبيني*

التعافي بعد الجائحة ...بلدان قائدة وأخرى متلكئة
بينما تتعافى الثقة في عموم األمر ،تتمتع بعض األسواق المالية
بوفرة َع َـبـثية ،ومن المرجح أن تؤدي أزمة كورونا  2019إلى
اتساع فجوات التفاوت بين البلدان وداخل كل منها ،فكلما ازداد
تخلف هذه الفئات المستضعفة عن ال َـركـب تعاظم خطر عدم
االستقرار االجتماعي والسياسي والجيوسياسي في المستقبل.
بعد أســوأ ركــود عالمي في عقود من الــزمــن ،أصبح المتنبئون
من القطاعين الخاص والرسمي متفائلين على نحو متزايد بتعافي
الـنــاتــج العالمي هــذا الـعــام ومــا بـعــده ،لكن تــوزيــع الـتــوســع المقبل
سيكون متفاوتا ،بين االقتصادات المختلفة وداخل كل منها ،وسواء
كان التعافي على هيئة حرف ( Vعودة قوية إلى النمو بما يتجاوز
اإلمكانات المتوقعة) ،أو على هيئة حرف ( Uنسخة ضعيفة من التعافي
على هيئة حرف  ،)Vأو على هيئة حرف ( Wركــود مــزدوج) فإن هذا
سيتوقف على عدة عوامل عبر االقتصادات والمناطق المختلفة.
مع استمرار تفشي فيروس كورونا في العديد من البلدان ،يصبح
السؤال الرئيس هو ما إذا كان ظهور سالالت جديدة خبيثة ليفضي
إلــى دورات مـتـكــررة مــن الـتــوقــف ثــم االن ـطــاق ،كما رأيـنــا فــي بعض
ال ـح ــاالت ،حـيــث أع ـيــد فـتــح االق ـت ـص ــادات قـبــل األوان ،ويـتـمـثــل أحــد
االحتماالت المشؤومة في ظهور المزيد من أشكال الفيروس المتحورة
المقاومة للقاحات ،على النحو الذي يزيد إلحاح جهود التطعيم التي
كانت حتى اآلن شديدة البطء في العديد من المناطق.
إلى جانب الفيروس ،هناك عدد من المخاطر االقتصادية ذات الصلة
التي تستوجب االهتمام والدراسة ،وإذا كان التعافي بطيئا أو غير
قوي بالدرجة الكافية فقد ُيـفضي إلى ندوب دائمة إذا أفلست العديد
ُ
من الشركات وبــدأت أســواق العمل تـظ ِـهـر التباطؤ (عندما تتسبب
البطالة الطويلة األمد في جعل العمال غير قابلين للتوظيف بسبب
تآكل المهارات) .يدور سؤال آخر حول مقدار تقليص المديونية بين
الشركات المثقلة بالديون (الصغيرة والكبيرة) واألسر ،وما إذا كان
من الممكن التعويض عن هذا التأثير بالكامل من خالل إطالق الطلب
المكبوت ،حيث ينفق المستهلكون المدخرات التي تراكمت لديهم
أثناء زمن الجائحة.
ال يخلو األمر أيضا من سبب سياسي اجتماعي للقلق :فهل تصبح
فجوة التفاوت المتزايدة االتساع مصدرا أكثر بروزا لعدم االستقرار
وتــراجــع الطلب الكلي؟ سيتوقف الكثير على حجم ونـطــاق ومــدى
شمولية السياسات المعمول بها لدعم دخــل وإنـفــاق أولـئــك الذين
تخلفوا عن الركب ،وعلى نحو مماثل ،يتبقى لنا أن نرى ما إذا كانت

حوافز السياسة الكلية (النقدية ،واالئتمانية ،والمالية) التي جرى
تنفيذها حتى اآلن كافية ،أو غير كافية ،أو مفرطة في حقيقة األمر
إلى الحد الذي يؤدي إلى ارتفاع حاد في التضخم وتوقعات التضخم
في بعض الحاالت.
بــوضــع كــل ه ــذه الـشـكــوك فــي االع ـت ـبــار ،يـبــدو أن الـتـعــافــي حاليا
سيكون أقــوى في الواليات المتحدة ،والصين ،واألســواق اآلسيوية
الناشئة التي تشكل جــزء ا من سالسل التوريد العالمية الصينية،
وفي الواليات المتحدة ،سيؤدي انخفاض أعداد اإلصابات الجديدة
بالعدوى ،ومعدالت التطعيم المرتفعة ،وزيادة ثقة المستهلك واألعمال،
واآلثار البعيدة المدى المترتبة على التوسع المالي والنقدي ،إلى دفع
التعافي القوي هذا العام.
هنا ،يتمثل الخطر الرئيس في فرط النشاط االقتصادي ،فقد يتبين
أن الزيادة األخيرة في التضخم أكثر ثباتا من توقعات بنك االحتياطي
الـفــدرالــي األمـيــركــي ،وقــد تخضع األس ــواق المالية السطحية اليوم
لعملية تصحيح ،فيؤدي هذا بدوره إلى إضعاف الثقة.
في الصين واالقتصادات المرتبطة بها بشكل وثيق ،يدين التعافي
بالكثير من قوته إلى نجاح السلطات في احتواء الفيروس في مرحلة
مبكرة ،وتأثيرات التحفيز الكلي ،التي سمحت جميعها بإعادة الفتح
السريع واستعادة ثقة األعمال ،لكن المستويات المرتفعة من الديون
والروافع المالية في بعض أجــزاء من القطاعين العام والخاص في
الصين ستفرض مخاطر عديدة مع محاولة الصين الحفاظ على نمو
أقوى وكبح جماح االئتمان المفرط في الوقت ذاته ،وفي عموم األمر،
يشكل احتمال التنافس المتصاعد -حرب أكثر برودة -بين الواليات
المتحدة والصين تهديدا للنمو الصيني والعالمي ،وخصوصا إذا
أدى إلى انفصال اقتصادي أكثر اكتماال وتجدد سياسات الحماية.
ً
أوروبـ ـ ــا أي ـضــا أص ـب ـحــت ف ــي وض ــع أس ـ ــوأ ،ب ـعــد أن عــانــت ركـ ــودا
ً
مزدوجا في الربع األخير من عام  2020والربع األول من عام ،2021
بسبب موجة جديدة من اإلصابات بعدوى فيروس كورونا وعمليات
اإلغالق ،وسيظل تعافيها ضعيفا خالل الربع الثاني من هذا العام،
لكن النمو قد يتسارع في النصف الثاني من هذا العام إذا استمرت
معدالت التطعيم في االرتفاع وظلت السياسات الكلية مالئمة ،لكن
اإللغاء التدريجي لخطط اإلجازات والضمانات االئتمانية المختلفة
قبل األوان قد ُيـفضي إلى حدوث ندوب وأشكال تباطؤ أكثر استدامة.
عالوة على ذلك ،في غياب اإلصالحات البنيوية الالزمة منذ أمد
بعيد ،ستستمر أجــزاء من منطقة الـيــورو في تسجيل نمو محتمل
منخفض ومعدالت ديون عامة عالية ،ومادام البنك المركزي األوروبي
مستمرا في شــراء األصــول ،فقد تظل الـفــوارق السيادية (الـفــرق بين
عائدات السندات األلمانية واإليطالية على وجه التحديد) منخفضة،
لكن إلغاء الدعم النقدي تدريجيا أمر واجب ،فضال عن ضرورة تقليص

العجز ،وسيظل شبح األحزاب الشعبوية المشككة في أوروبا والتي
تسعى إلى استغالل األزمة يلوح في األفق باستمرار.
كانت عودة اليابان أيضا أبطأ كثيرا ،فبعد اإلغالق للسيطرة على
موجة جديدة من اإلصــابــات ،شهدت اليابان نموا سلبيا في الربع
األول من هذا العام وتناضل اآلن لإلبقاء على دورة األلعاب األوليمبية
الصيفية في طوكيو على مسارها الصحيح ،واليابان أيضا في حاجة
ماسة إلى إصالحات بنيوية لزيادة النمو المحتمل والسماح بضبط
األوضاع المالية العامة في النهاية ،وربما يصبح دينها العام الهائل
غير مستدام في نهاية المطاف ،على الرغم من استمرار بنك اليابان
في سك النقود.
أخيرا ،أصبحت التوقعات أكثر هشاشة في العديد من االقتصادات
الناشئة والنامية ،حيث تستمر الكثافة السكانية العالية ،وأنظمة
الرعاية الصحية األضعف ،ومعدالت التطعيم المتدنية في السماح
بانتشار الفيروس ،وفي العديد من هذه البلدان ،تراجعت معنويات
األعمال والمستهلكين؛ ونضب معين الدخل من السياحة والتحويالت
من الخارج؛ وأصبحت معدالت الدين مرتفعة بالفعل وربما غير قابلة
َ
لالستمرار؛ وأصبحت الظروف المالية ُم َـحكـمة نظرا الرتفاع تكاليف
االقتراض والعمالت التي أصبحت أكثر ضـعفا ،عالوة على ذلك ،نجد
أن الحيز المتاح لتيسير السياسات محدود ،وفي بعض الحاالت قد
تتقوض مصداقية السياسة بفعل السياسات الشعبوية.
ُ
ت َـعـد الهند ،وروسيا ،وتركيا ،والبرازيل ،وجنوب إفريقيا ،وأجزاء
عديدة من منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا ،والبلدان األكثر
هشاشة المستوردة للنفط َفي الشرق األوسط ،بين االقتصادات األكثر
ُ
اضطرابا التي يجب أن تـراقب عن كثب ،كما تشهد بلدان عديدة كسادا
ُ
ال رك ــودا ،وأصبح أكثر من  200مليون شخص عـرضة للعودة إلى
االنزالق إلى براثن الفقر المدقع ،وما يزيد تفاقم أوجه التفاوت هذه هو
أن البلدان األكثر ُعـرضة للجوع والمرض تميل أيضا إلى مواجهة القدر
األعظم من التهديد من تغير المناخ ،وستظل بالتالي مصادر محتملة
لعدم االستقرار .وفي حين تتعافى الثقة في عموم األمر ،تتمتع بعض
األســواق المالية بوفرة َع َـبـثية ،وهناك الكثير من المخاطر الكامنة
والشكوك ،ومن المرجح أن تؤدي أزمة مرض فيروس كورونا 2019
(كوفيد )19إلى اتساع فجوات التفاوت بين البلدان وداخل كل منها،
فكلما ازداد تخلف هذه الفئات المستضعفة عن ال َـركـب ،تعاظم خطر
عدم االستقرار االجتماعي والسياسي والجيوسياسي في المستقبل.
* رئيس شركة روبيني ماكرو أسوشييتس ومضيف موقع البث
على اإلنترنت .NourielToday.com
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

6.783

6.241

٥.181

2.348 2.719 3.324

تقرير اقتصادي

التمويل العقاري خطوة رائدة ...لكن احذروا شياطين التفاصيل
• بديل مهم في معالجة نقص السيولة ببنك االئتمان ...فلنحسن تنفيذه
• ضرورة دراسة التكلفة بعناية كي ال تتضخم ككرة ثلج في السنوات المقبلة
مؤسسة الرعاية
السكنية تعاني
ً
ً
جمودا الفتا في
توفير الحلول
وتنوعها

يعتبر إقــرار مجلس ال ــوزراء ،في اجتماعه
األخير ،مشروع قانون بشأن التمويل العقاري
ً
للسكن الخاص ،تمهيدا إلحالته إلى مجلس
األمة ،خطوة رائدة من حيث المبدأ ،لتعويض
م ـع ـض ـلــة ال ـس ـي ــول ــة الـ ـت ــي ي ـت ـع ــرض ل ـه ــا بـنــك
االئـتـمــان ال ــذي يحتاج إلــى رفــع رأسـمــالــه من
ً
 3مليارات دينار إلى نحو  11مليارا ،لتلبية
اح ـت ـي ــاج ــات ال ـت ـم ــوي ــل ل ـل ـط ـل ـبــات االس ـكــان ـيــة
المتراكمة.
فــالـتـمــويــل ال ـع ـقــاري آل ـيــة م ـع ـمــول ب ـهــا في
العديد من دول العالم ،وتوفر حلوال تمويلية
تسهل اقتناء العقارات السكنية ،وحسب إعالن
وزيــر المالية ،أمس األول ،فإن خيار التمويل
العقاري سيكون متوافرا فقط للمواطن الذي
يشمله برنامج الرعاية السكنية الذي تقدمه
الدولة ،ولم يسبق له الحصول على قرض من
بنك االئتمان الكويتي ،وهو اعالن مهم يمنع
استخدام اموال التمويل العقاري في تضخيم
فـقــاعــة اس ـعــار ال ـع ـقــارات الـسـكـنـيــة ،لكنه بكل
تأكيد ال يمثل اكثر من اداة من ادوات المعالجة
لن يكون لها اثر فعال لوحدها.

من المهم تحديد
آلية المفاضلة التي
سيحصل عليها
المستفيد إن اقترض
من البنوك التجارية
أو من «االئتمان»

فكرة وتفاصيل
غير أن التعامل مع التمويل العقاري كفكرة
يـخـتـلــف ع ــن ال ـت ـعــامــل م ـعــه ك ـقــانــون ول ــوائ ــح
تنفيذية ومنظمة ،إذ إن الخوف من «شيطان
التفاصيل» في القانون -الذي لم ينشره مجلس
الـ ـ ــوزراء ح ـتــى اآلن -يـمـكــن أن ي ـخــرب الـفـكــرة
ويجعلها عبئا أكثر من منفعة.
ف ـم ــادام ــت ال ــدول ــة سـتـتـحـمــل تـغـطـيــة كلفة

ال ـقــروض «ال ـفــوائــد» ،الـتــي ستقدمها البنوك
التجارية للمواطنين وآلجال طويلة قد تصل
الى  30عاما ،فإنه من الحصافة أن تتم دراسة
التكلفة على الميزانية العامة للدولة بعناية،
ك ــي ال ت ـت ـح ــول ه ـ ــذه ال ـت ـك ـل ـفــة ال ـب ـس ـي ـطــة فــي
الـسـنــوات األول ــى الــى كــرة ثلج تنافس أبــواب
اإلنفاق الضخمة في الميزانية ،خصوصا ان
ع ــدد الـمـسـتـفـيــديــن مــن ال ـقــانــون مــن اصـحــاب
الرعاية السكنية يصل الى  140الف شخص،
فــي ظــل مجتمع تبلغ نسبة مــن هــم دون 24
عــا مــا فيه نحو  60فــي المئة مــن الكويتيين،
مـمــا يعني ان الكلفة مـتــو قــع ان تـكــون بشكل
تصاعدي خالل السنوات المقبلة ،وبما يشكل
بندا جديدا لمصروفات الميزانية المتصاعدة
سنويا.
وال ـح ــدي ــث ع ــن الـكـلـفــة ي ـجــر لـمـعـضـلــة مــدة
الـســداد ،التي من المحتمل أن تكون اداة شد
وجذب بين مجلس االمة والحكومة ،فالقانون
الجديد قلصها من  57سنة الى  30بحد أقصى،
وهذا يعني المفاضلة بين خيارين؛ إما ارتفاع
العبء المالي على األسرة عبر تقليص المدة،
أو ارتـفــاع كلفة الـفــوائــد على الــدولــة فــي حال
زيــادة مدة السداد ،وفي الحالتين وبالقياس
على تجارب سابقة تكون الحلول البرلمانية-
الحكومية أقرب الى الشعبوية من كونها حال
فنيا أو جوهريا.
ومـ ـ ـ ـ ــادام ال ـ ـقـ ــانـ ــون اخـ ـتـ ـي ــاري ــا ال إل ــزامـ ـي ــا
لمستفيدي الرعاية السكنية ،فإنه من المهم
تحديد آلية المفاضلة التي سيحصل عليها
المستفيد مــن الـقــرض االسـكــانــي إن اقترض
من البنوك التجارية أو من بنك االئتمان ،كي

يكون لتنفيذ أهداف القانون في خفض ضغط
السيولة على بنك االئتمان أثر فعلي وملموس.

األزمة أعمق
ّ
ومهما وفر التمويل العقاري من بدائل على
الصعيد المالي ،فــإن حلول األز مــة السكانية
أعمق من ذلك بكثير ،فهي أزمة معقدة متعلقة
ً
بفلسفة الرعاية السكنية ،فضال عن إدارتها
من الهيئة المختصة أكثر من كونها مرتبطة
بأعمال مقاوالت وإنشاء مدن فقط.
ً
فمؤسسة الرعاية السكنية تعاني جمودا
ً
الفـ ـت ــا ف ــي ت ــوف ـي ــر ال ـح ـل ــول وت ـن ــوع ـه ــا ،وه ــي
المؤسسة التي تعلم أكثر من غيرها استحالة
االستمرار بسياسات التوزيع األفقي الحالية
إلى ما ال نهاية ،لصعوبات متنوعة جغرافية
ً
وخدمية ومــالـيــة ،ومــع ذلــك ال تـبــادر أب ــدا في
طرح أي منتجات مرتبطة بمحفزات كالتوسع
فــي الـبـنــاء الـعـمــودي او تصميم مـســاكــن أقــل
ً
حجما مــن الحالية ،بقياسات ذكية وبمزايا
ً
تفضيلية مثال في احتساب اسعار الكهرباء
والماء ،مع سرعة تسليمها للراغبين فيها.
كـمــا أن مــؤ سـســة ا لــر عــا يــة السكنية تعاني
ً
قصورا في فهم طبيعة دور القطاع الخاص،
فتحصره بتكلفته العالية على الدولة بنظام
المناقصات على المقاولين ،فــي حين يتيح
ل ـه ــا ق ــان ــون الـ ـش ــراك ــة ب ـي ــن ال ـق ـطــاع ـيــن ال ـع ــام
والخاص أن تنشئ مدنا سكنية جديدة بتنفيذ
وإدارة وت ـش ـغ ـيــل ش ــرك ــات -ال ش ــرك ــة واح ــدة
ف ـقــط -مـســاهـمــة كــويـتـيــة عــامــة ت ـســاهــم فيها
الــدولــة والقطاع الـخــاص (محلي أو أجنبي)،

تراجع مؤشرات البورصة والسيولة نحو  50مليون دينار
بيع في «األول» و«الرئيسي» وأسهم انتقائية سجلت ارتفاعات جيدة
واصـ ـل ــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت تراجعها الذي بدأته منذ
ثاني جلسات األسبوع الماضي،
وفقد أمس مؤشر السوق العام
ن ـس ـبــة واضـ ـح ــة ك ــان ــت ح ــوال ــي
نـ ـص ــف نـ ـقـ ـط ــة مـ ـئ ــوي ــة تـ ـع ــادل
 29.98نقطة ،ليقفل على مستوى
 6241.17نقطة بسيولة متراجعة
قــاربــت  50مـلـيــون دي ـنــار فـقــط،
وه ــي أدن ــى مـسـتــوى لـهــا خــال
شهر مايو الجاري.
وتم تداول  344.6مليون سهم
عبر  13611صفقة ،وتــم تــداول
 142سهما ربح منها  33وخسر
 94في حين استقر  15دون تغير،
وت ــراج ــع م ــؤش ــر الـ ـس ــوق األول
بنسبة مـقــار بــة بلغت  0.41في
المئة تعادل  28.14نقطة ،ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  6783.96نقطة
بـسـيــولــة قــريـبــة م ــن  30مـلـيــون
دي ـنــار ت ــداول ــت ع ــدد أس ـهــم بلغ
 65.8مـلـيــون س ـهــم ،عـبــر 4814
ص ـف ـقــة ،ورب ـ ــح  6أس ـه ــم مـقــابــل
تراجع  15واستقرار  4دون تغير.
ك ــان ــت الـ ـخـ ـس ــارة األكـ ـب ــر مــن
نصيب مؤشر السوق الرئيسي
ال ـ ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــاد م ــرحـ ـل ــة الـ ـصـ ـع ــود
األخـيــرة ،حيث فقد أمــس نسبة

 0.68فــي الـمـئــة ت ـســاوي 35.32
نـ ـقـ ـط ــة ،ل ـي ـق ـف ــل عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
 5181.51نقطة ،بسيولة بلغت
 20.3مليون دينار تداولت 278.7
مليون سهم عبر  8797صفقة،
وتم تداول  117سهما ربح منها
 27فقط ،بينما خسر  79واستقر
 11دون تغير.
ك ـب ــح قـ ـ ــرار م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء
الـ ـخ ــاص بــال ـت ـمــويــل ال ـع ـق ــاري،
أم ــس األول ،عـمـلـيــات بـيــع على
البنوك لتدعم أداء السوق ،غير
ان ـ ـهـ ــا ع ـ ـ ـ ــادت أم ـ ـ ــس وض ـغ ـط ــت
بـقــوة وبـعــض األسـهــم القيادية
على مــؤشــر الـســوق األول الــذي
استسلم للون األحـمــر ،وبشكل
تــدريـجــي زادت الـخـســائــر حتى
بـ ـلـ ـغ ــت ح ـ ــوال ـ ــي نـ ـص ــف ن ـق ـطــة
مـئــويــة ،وك ــان ال ـش ــراء انتقائيا
عـ ـل ــى بـ ـع ــض األسـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ـتـ ــي ال
ت ــزال مــدعــومــة بــأربــاح لــم تــوزع
أو تــاريــخ حـيــازة ،وكــان أبــرزهــا
أم ـ ــس م ـ ـيـ ــزان وأج ـي ـل ـي ـت ــي ،فــي
ال ـم ـقــابــل خ ـس ــرت مـعـظــم اسـهــم
قطاع البنوك ،وكان في مقدمتها
ب ـن ـكــا ال ــوط ـن ــي وب ـي ـت ــك وك ــذل ــك
بوبيان ،وكانت الخسارة األكبر
من نصيب سهم االمتياز الذي

ت ــراج ــع ب ـق ــوة ن ـهــايــة الـجـلـســة،
وفـقــد  3فــي الـمـئــة ،فــي المقابل
كان الشراء انتقائيا في السوق
الرئيسي ا ل ــذي استسلم أخيرا
لـلـبـيــع ،وس ـج ـلــت أس ـه ــم الـبـيــت
ومزايا وساحل نشاطا جيدا مع
ارتـفــاع أسعارها مقابل تراجع
أسهم كتل المدينة وإيفا وأعيان

ً
يرتفع  61سنتا
الكويتي
البرميل
ً
ليبلغ  68.29دوالرا

ً
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  61سنتا ،ليبلغ 68.29
ً
ً
دوالرا في تداوالت أمس األول مقابل  67.68دوالرا في تداوالت
ً
االثنين الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،استقر النفط ،أمس ،وجرى تداوله
داخ ــل نـطــاق ضيق وســط تـفــاؤل حـيــال تحسن الطلب على
الوقود في الواليات المتحدة ،لكن احتمال عودة النفط اإليراني
لألسواق يضغط على األسعار.
ً
وارتفع خام برنت  14سنتا ،بما يعادل 0.2
ً
في المئة إلى  68.79دوالرا للبرميل ،وزاد
خــام غــرب تكساس الــوسـيــط األميركي
ً
ً
سنتا واحدا أي أقل من  0.1في المئة إلى
ً
 66.08دوالرا.
وقــال واريــن باترسون ،المحلل لدى
«آي .ان .جــي»« :يتحسن الطلب الفعلي في
أوروب ــا والــواليــات المتحدة ،إذ إن تباطؤ
حاالت كوفيد الجديدة يدعم نشاط التنقل».
وســاهــم مــوســم الــرحــات الصيفي في
النصف الشمالي من الكرة األرضية ورفع
قيود فيروس كورونا في زيادة الطلب،
ونتيجة لذلك انخفضت مخزونات الخام
والوقود في االسبوع الماضي حسب
م ـص ــدري ــن اسـ ـتـ ـن ــادا ل ـب ـي ــان ــات مـعـهــد
البترول األميركي.

ال ــذي خسر اكـثــر مــن  10فلوس
ليفقد مــؤشــر الـســوق الرئيسي
نسبة واضحة ،وتنتهى الجلسة
حمراء على مستوى مؤشراتها
األربـ ـ ـ ـ ـ ــع وكـ ـ ــذلـ ـ ــك م ـت ـغ ـي ــرات ـه ــا
ال ـ ـم ـ ـتـ ــراج ـ ـعـ ــة ،مـ ـث ــل ال ـس ـي ــول ــة
والنشاط وعدد الصفقات.
خليجيا ،تباين أداء مؤشرات

ً
ووفقا للمصادر ،أشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام
هبطت  439ألــف برميل في األسـبــوع المنتهي في الحادي
والعشرين من مايو .وتراجعت مخزونات البنزين مليوني
برميل ونواتج التقطير  5.1ماليين برميل.
وي ــراق ــب الـمـتـعــامـلــون فــي ال ـســوق عــن كـثــب الـمـحــادثــات
النووية بين إيــران والواليات المتحدة التي قد تقود لرفع
العقوبات عن قطاع الطاقة بــإيــران وعــودة النفط اإليراني
للسوق.
وعبر المتحدث باسم الحكومة اإليرانية علي
ربيعي عن تفاؤله إزاء توصل طهران إلى اتفاق
ً
قــريـبــا رغــم أن كبير المفاوضين اإليرانيين
حذر من أنه ما زالت هناك قضايا خطيرة
ُ
لم تحل.
وتتفاوض إيران والقوى العالمية
في فيينا منذ أبريل لالتفاق على
الخطوات التي يتعين على طهران
وواشنطن اتخاذها بشأن العقوبات
واألن ـش ـط ــة ال ـن ــووي ــة ل ـل ـع ــودة إلــى
االلتزام الكامل باالتفاق النووي.
وق ـ ـ ـ ــال مـ ـحـ ـلـ ـل ــون إن طـ ـه ــران
يمكنها ضخ إمدادات إضافية بما
بين مليون ومليوني برميل يوميا
للسوق في حالة التوصل إلى اتفاق
ورفع العقوبات.

األمن االجتماعي
وب ـ ـقـ ــدر مـ ــا يـ ـق ــدم ال ـت ـم ــوي ــل الـ ـعـ ـق ــاري مــن
معالجات تمويلية فإنه سيغطي جانبا من
أزمة السكن ،التي ترتكز في أصلها في كونها
أزمــة نــدرة ال أزمــة تمويل ،مما يتطلب توفير
األراضـ ــي الـمـتــاحــة فعليا للسكن والـتـطــويــر،
والعمل على إ ع ــادة القطاع السكني لوضعه
الطبيعي كجزء من منظومة االمن االجتماعي
وليس مجاالت االستثمار والمضاربة ،وهنا
يجب العمل على وضع ضريبة تصاعدية على
تــداوالت السكن الخاص لكف يد المضاربين
عنها.
ال شك أن التمويل العقاري يمكن أن يمثل
بداية صحيحة لمعالجة الجانب التمويلي،
إذا أحسنت الدولة -على غير عادتها -التنفيذ،
لكنه بالتأكيد ليس كافيا في معالجة اضخم
قـضـيــة خــدمـيــة بــالـكــويــت ُوض ـعــت عـلــى رأس
اولويات الحل ،قبل نحو  10سنوات ،وال تزال
متضخمة دون حل حتى اليوم.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

ضرورة إعادة
القطاع السكني
لوضعه الطبيعي
كجزء من منظومة
األمن االجتماعي
وليس االستثمار
والمضاربة

 %9.7من الشركات المدرجة تتعامل
مع «صانع السوق»

 16شركة تحت مظلة مزودي الخدمة من إجمالي  165مدرجة

●

األس ــواق المالية ب ــدول مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ،ورب ـح ــت
أس ــواق السعودية ودبــي وقطر
والـ ـب ـح ــري ــن ،ف ــي ح ـي ــن خ ـســرت
أسواق ابوظبي والكويت وعمان،
وك ــان ــت أس ـع ــار ال ـن ـفــط ت ـت ــداول
ح ـ ـ ــول مـ ـسـ ـت ــوى  68.5دوالرا
للبرميل.

إلى جانب المواطنين ،تكون فيها التوزيعات
االسكانية غير ربحية ،مقابل أن تنتفع الشركة
باألراضي التجارية واالستثمارية والخدمية
في المدينة ،وبذلك تتحقق اهداف عديدة ،منها
ُّ
تحول الدولة من منفذ للمشاريع الى مساهم
ّ
من ناحية ومبسط لــإجــراء ات ومشرف على
ال ـج ــودة م ــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،ف ــي حـيــن يتولى
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ف ــي ال ـم ـقــابــل م ـه ـمــة ســرعــة
التنفيذ و جــودة التشغيل ،كما يتحمل أيضا
تكاليف التشغيل ،ال سيما الطاقة الكهربائية.

محمد اإلتربي

مع توالي األشهر وتهافت العديد من كبريات
شركات االستثمار على تراخيص صانع السوق،
فإن التجربة غير ناضجة حتى اآلن ولم يقبل
على الخدمة ســوى  16شركة مــن  165مدرجة
في البورصة( ،بنسبة  ،)%9.7هي التي تعاقدت
فعليا مع  4صناع قائمين حاليا ويمارسون
نشاطهم بفاعلية.
هــل هــي عــدم قناعة بــدور صانع الـســوق من
ّ
جانب كبار الـمــاك في الشركات ،استنادا الى
ما لمسوه من عدم وجود أي تغيير يذكر على
الشركات التي تحت مظلة صانع سوق؟
ـاريــة أش ـ ــارت ال ــى أن بعض
م ـص ــادر اسـتـثـمـ ّ
التحديات تواجه صناع السوق من أبرزها:
 - 1بعض األ سـهــم غير شعبية وال تحظى
بإقبال من شريحة األفراد الذين يمثلون القاعدة
األعم في السوق والقوى الضاربة.
 - 2أسهم غير سائلة وممسوكة بأكثر من 90
بالمئة ،وبالرغم من أنها قد تكون ميزة ّ لضبط
أداء السهم أو تحريك سعره ،فإنها تمثل عبئا
من وجهة نظر صناع السوق.
 - 3ثـمــة شــركــات يـكــون فيها مــالــك رئيسي
ّ
تخص
واح ــد يتحكم بالسعر واألداء أله ــداف
رؤيته واستراتيجيته الخاصة.
 - 4شــركــات ال تمنح صــانــع ال ـســوق الـقــوى
الكافية للعمل بفاعلية ،مثل منحه سيولة كبيرة

وكميات أسهم أقل ،حيث إن أغلبية «الكاش» على
األسهم تمنح صانع السوق مرونة أعلى.
 - 5أحد صناع السوق يقول إن صانع السوق
ّ
يتحول بعض األحـيــان ا ّلــى مــؤد ومطيع
ربما
للشركة التي يتعاقد معها ،فينفذ رغبتهم بعيدا
عن الجوانب الفنية االستثمارية.
وبالمحصلة ،يتمحور دور صــا نــع ا لـســوق
حاليا في توفير عروض لمن يرغب في الشراء
أو تخارج نسبي بكميات محدودة لمن يرغب
في البيع ،حيث يضمن حدا أدنى من السائلية
للسهم.
لكن مصادر مالية أشارت الى أن تجربة صانع
السوق تحتاج الى سنوات وتطوير كبير حتى
ت ـكــون مــؤثــرة وذات نـهــج مــن شــأنــه ان يجذب
المزيد من السيولة للسوق.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت أن خـ ـ ــدمـ ـ ــة ب ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـح ـ ـيـ ــويـ ــة
واالسـتــراتـيـجـيــة يـجــب أن تـغـ ّـيــر وج ــه الـســوق
والكثير من المفاهيم ،وتكون لها بصمة اكثر
تأثيرا ،خصوصا أن هناك الكثير من المعطيات
الممكن تحقيقها.
يشار الــى أن بعض الشركات ال تحتاج الى
صانع سوق ،وبالرغم من ذلك بادرت بالتعاقد
مــع صــانــع ســوق مــرخــص ،حيث انـهــا تـعـ ّـد من
األسهم المحورية في السوق ،وعليها طلبات
شراء وبيع بشكل مستمر ،إال أن مبادرتها كانت
نابعة من تحفيز الشركات األخرى.

أخبار الشركات
«المتحد» :موافقات نهائية
إلصدار أوراق مالية
حصل البنك األهلي المتحد على موافقة نهائية
من هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي إلصدار
أوراق مالية ( صـكــوك غير قابلة للتحويل ألسهم)
ضمن الشريحة األول ــى اإلضــافـيــة لــرأسـمــال البنك.
ً
وأشار «األهلي» إلى أنه سيتم اإلعالن الحقا عن موعد
االكتتاب وعــرض إعــادة الشراء وبرنامج التسويق
االفتراضي.

«الرابطة»« :تابعة» تقدم أقل األسعار
في مناقصة بـ  2.57مليون دينار
قــدمــت إح ــدى الـشــركــات التابعة لشركة رابطة
الـكــويــت والخليج للنقل أقــل األس ـعــار لمناقصة
خدمة استئجار مركبات مع وبدون سائق لشركة
ص ـنــاعــات ال ـك ـي ـمــاويــات ال ـب ـتــرول ـيــة بـقـيـمــة 2.57
ً
مليون دينار؛ لمدة  36شهرا ،إذ أعلنت نتيجة تلك
المناقصة على موقع «الكيماويات» ،غير أنه لم يتم
ً
إخطار الشركة التابعة للرابطة رسميا.
وتوقعت الرابطة أن يصل العائد المتوقع من
تلك المناقصة إلــى ح ــدود  5فــي المئة مــن قيمة
العقد.

«السفن» تتسلم كتاب ترسية مناقصة بـ  55.61مليون دينار
ذكرت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة
وبناء السفن أنها تسلمت كتاب ترسية من
الجهاز المركزي للمناقصات العامة لتنفيذ
أعمال مشروع جنوب الكويت للحفر والنقل
والـمـعــالـجــة (الـمـنـطـقــة  )z zoneلمصلحة

شــركــة نفط الـكــويــت على التحالف المكون
من الشركة مع شركة «Hangzhou zaobin st
 »co ltdبمبلغ قدره  158.23مليون دوالر ،أي
ما يعادل  55.61مليون دينار ،ومدة التنفيذ
ً
 52شهرا.

«صكوك» تعود للتداول اليوم
أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
ً
قــرارا برفع اإليقاف عن أسهم شركة صكوك
القابضة في بورصة الكويت لألوراق المالية،

ً
وإعادة أسهمها إلى التداول اعتبارا من اليوم
الخميس.

«أركان» تربح  923.61ألف دينار
بلغت أرباح شركة أركان الكويت العقارية
 923.61ألف دينار بواقع  3.68فلوس للسهم
خــال الفترة المنتهية في  30أبريل ،2021

ً
مقابل تحقيقها أرباحا بـ  548.03ألف دينار
بما يعادل  2.18فلس للسهم في نفس الفترة
من عام .2020

«الساحل» :عدم تعيين مستشار تسويق
قالت شركة الساحل للتنمية واالستثمار
إن ـهــا لــم تـعـيــن أي مـسـتـشــار لـتـســويــق أي

حصة تعود ملكيتها للشركة في ألمانيا
ً
حاليا.

12
اقتصاد
الرشود« :بيتك» يواصل دوره الوطني الرائد في االقتصاد والمجتمع
ةديرجلا
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بيت التمويل الكويتي عقد المؤتمر التحليلي ألداء المجموعة في الربع األول
عقد بيت التمويل الكويتي ،المؤتمر التحليلي
ألداء الـمـجـمــوعــة لـلــربــع األول ع ــام  2021وأكــد
خالله الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف
عبدالوهاب الرشود ،تحقيق "بيتك" صافي أرباح
للمساهمين للربع األول من عام  ،2021قدره 50.0
مليون دينار ،بنسبة نمو  12.9في المئة مقارنة
بنفس الفترة من العام السابق.
وقال الرشود ،خالل المؤتمر ،إن ربحية السهم
بلغت  5.97فـلــوس لـلــربــع األول مــن ع ــام 2021
بنسبة نمو  12.6في المئة مقارنة بنفس الفترة
من العام السابق ،في حين ارتفع صافي إيرادات
التمويل للربع األول مــن عــام  2021ليصل إلى
 153.6مليون دينار ،بنسبة نمو بلغت  5.3في
المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأضاف أن إجمالي مصروفات التشغيل للربع
األول من عام  ،2021انخفض بنسبة  6.5في المئة
مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ،وإضافة
إلى ذلك بلغ معدل كفاية رأس المال  16.98في
ً
المئة متخطيا الحد األدنى المطلوب من الجهات
الرقابية ،وهي النسبة التي تؤكد متانة المركز
المالي لـ"بيتك".
وذكر أن نتائج الربع األول من عام  2021جاءت
إيجابية وتـجـ ّـســد األس ــس الثابتة لـ"بيتك" في
مواصلة االحتفاظ بمركز مالي صلب وأصول ذات
جودة عالية وقاعدة رأسمالية متينة وتحقيق
نمو مستدام يوفر للمساهمين والعمالء معدالت
ربحية جيدة رغــم التداعيات االقتصادية التي
فرضتها جائحة كورونا.
وبين الرشود ،أن المؤشرات المالية السليمة

البيئة التشغيلية
استعرض رئيس االستراتيجية للمجموعة في «بيتك» -م .فهد المخيزيم
البيئة التشغيلية في الكويت مع عرض عام عن «بيتك» ،كما تناول استراتيجية
ً
البنك أيضا في ظل نتائج الربع األول عام .2021
وأضــاف المخيزيم ،أنه «في األشهر األولــى من  ،2021توقع صندوق النقد
ً
الدولي انتعاش االقتصاد العالمي مدفوعا بزيادة اإلنفاق الحكومي ومعدالت
التطعيم ،بلغ عدد المطعمين في الكويت أكثر من مليون نسمة ،بما يقارب 25
في المئة من إجمالي عدد السكان مما يسرع في عــودة الحياة الطبيعية في
المنظور القريب ،وكخطوة تحفيزية لالقتصاد الكويتي ولتخفيف األعباء عن
المواطنين ،قامت البنوك بتأجيل سداد القروض لمدة  6أشهر».
وأشار إلى أنه مع إحالة الحكومة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في
ميزانية السنة المالية  2020ـ ــ 2021بمبلغ  600مليون دينار لتغطية مكافآت
الصفوف األمامية ،تضاف إليها مصروفات مواجهة تفشي الوباء  500مليون
دينار ،أصبح اإلنفاق في هذه السنة األكبر في تاريخ الكويت  24.1مليار دينار.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة ،لفت المخيزيم إلى أن بنك الكويت المركزي
أبقى سعر الفائدة عند  1.5في المئة ،بعد التخفيض األخير بمقدار  100نقطة
أساس في  16مارس .2020

عبدالوهاب الرشود
لـ"بيتك" تنعكس في نمو صافي الدخل التشغيلي،
ومحفظة التمويل ،واستقرار إجمالي األصــول
وحـســابــات الـمــودعـيــن ،فــي حين يــوضــح األداء
المتوازن والقوي للبنك ويؤكد الحكمة في إدارة
المخاطر والقدرة على التعامل مع المتغيرات.
وتابع أنه "إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة
والمتوسطة وتـمــويــل الـمـشــاريــع الضخمة في
مختلف القطاعات الحيوية والمساهمة في خطط
ومشاريع التنمية في الكويت والمنطقة ،يواصل
بيت التمويل الكويتي دوره الوطني الرائد في
االقـتـصــاد والمجتمع كـجــزء مــن استراتيجيته
للتنمية المستدامة".

األداء المالي
من جانبه ،ألقى رئيس المالية للمجموعة في
"بيتك" شادي زهــران ،الضوء على األداء المالي
عن الربع االول من عام  2021إذ بلغ صافي أرباح
المجموعة للمساهمين (بعد الضريبة) عن الفترة
المنتهية  31مارس  2021مبلغ  50.0مليون دينار
بزيادة قدرها  5.7ماليين أو  12.9في المئة مقارنة
ً
بمبلغ  44.3مليونا للربع األول من عام .2020
وأرجع السبب في زيادة األرباح إلى الزيادة في
صافي إيرادات التمويل وانخفاض المخصصات،
إضافة إلى انخفاض المصاريف التشغيلية التي
قابلها انخفاض في إيرادات االستثمار.
وقال زهران ،إن صافي إيرادات التمويل ارتفع
بمبلغ  7.8ماليين دينار أو  5.3في المئة مقارنة
بنفس الفترة من العام الماضي ،ونتج ذلك بشكل
رئيسي عن انخفاض تكلفة التمويل في الكويت.
وأرجــع السبب الرئيسي في انخفاض تكلفة
التمويل إلــى االنخفاض في مــؤشــرات األسعار
ً
عالميا ،والتحسن في ودائع الحسابات الجارية
وحسابات التوفير في الكويت وعلى مستوى
المجموعة.

شادي زهران
وذكر أن صافي اإليرادات التشغيلية انخفض
إل ــى  127.6مـلـيــون دي ـنــار أي بــانـخـفــاض قــدره
 11.5م ـل ـيــون دي ـن ــار أو بـنـسـبــة  8.2ف ــي الـمـئــة
مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ،لكن هذا
االنـخـفــاض نــاتــج بشكل رئيسي مــن انخفاض
إيـ ــرادات االسـتـثـمــار بمبلغ  22.5مليون دينار
وقــاب ـل ـتــه زي ـ ــادة ف ــي ص ــاف ــي إي ـ ـ ــرادات الـتـمــويــل
بمبلغ  7.8ماليين دينار ،وانخفاض المصاريف
التشغيلية بمبلغ  5.3ماليين دينار.
وبين أن االنـخـفــاض فــي إي ــرادات االستثمار
بمبلغ  22.5مليون دينار نتج بشكل رئيسي عن
الخسائر المتكبدة بسبب معامالت المشتقات
اإلســام ـيــة (وت ـش ـمــل بـشـكــل رئـيـســي مـعــامــات
مبادالت العمالت والسلع) التي تمت من "بيتك
تركيا" ،وقابلتها زيــادة في إي ــرادات االستثمار
ً
األخ ــرى ،نـظــرا إلــى الــزيــادة فــي صــافــي إي ــرادات
التمويل وانخفاض إيرادات االستثمار فقد زادت
مساهمة صــافــي إيـ ــرادات التمويل إلــى اإلي ــراد
التشغيلي من  66في المئة إلى  76في المئة.
وأوضــح زهــران أن اإلي ــرادات غير التمويلية
انخفضت من  74.3مليون دينار عن نفس الفترة
ً
من العام السابق إلى  49.8مليونا للفترة الحالية،
ً
وهــذا يعني انخفاضا بمقدار  33في المئة ،إذ
يعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات
االستثمار بمبلغ  22.5مليون دينار.
وأشار إلى أن إجمالي المصاريف التشغيلية
بـلــغ  75.8مـلـيــون دي ـن ــار بــانـخـفــاض ق ــدره 5.3
ماليين ديـنــار أو  6.5فــي المئة مـقــارنــة بنفس
الفترة من العام السابق ،ويعود السبب الرئيسي
في هذا االنخفاض إلى انخفاض تكلفة الموظفين
بمقدار  1.2مليون دينار إضافة إلــى انخفاض
ال ـم ـصــاريــف ال ـع ـمــوم ـيــة واإلداري ـ ـ ـ ــة بـمـبـلــغ 4.5
ماليين دينار ،إذ تمكنت المجموعة من ترشيد
بعض المصاريف بسبب التغيرات التي فرضتها
جائحة كورونا على أنشطة العمل االعتيادية.

 Ooredooالموزع الموثوق لحلول
االتصاالت واألمن السحابي من BT
البابطين :التغيرات تتطلب توحيد الجهود لتقديم أفضل الخدمات الرقمية

صورة جماعية لجيمس كليفرلي وبيلندا لويس وعبدالعزيز يعقوب البابطين واإلدارة العليا للشركة
أعلنت شركة  Ooredooلالتصاالت ،توقيع
اتفاقية تــوزيــع حصرية مــع شــركــة االتـصــاالت
البريطانية ( ،)BTالمزود الرائد لخدمات وحلول
االتصاالت العالمية ،حيث تشمل االتفاقية تقديم
خــدمــات االت ـصــال الـ ُـمــدار والـخــدمــات الصوتية
ً
وحلول مركز االتصال ،فضال عن خدمات حلول
األمن السحابي والخدمات االستشارية.
ً
ونظرا للتطور السريع ،وﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ المتغيرة
للمخاطر والهجمات السيبرانية ،مع ارتفاع عدد
العاملين من المنزل وعن ُبعد ،واعتمادهم الكثيف
على الخدمات السحابية ،أصبح أمن المعلومات
إحدى األولويات الرئيسية للشركات والحكومات
على حد سواء.
ومـ ــن ه ـن ــا ،س ـت ـقــدم ش ــرك ــة  BTخ ــدم ــة إدارة
ال ـم ـع ـلــومــات األم ـن ـيــة واألح ـ ـ ــداث ( )SIEMالـتــي
تقدم للعمالء رؤيــة عميقة وشاملة لما يحدث
ع ـلــى الـشـبـكــة ف ــي ال ــوق ــت ال ـف ـع ـلــي ،ح ـيــث تـقــوم
بجمع وتحليل الكميات الهائلة من التهديدات
السيبرانية المتاحة واظهارها للعميل أو فرق
عـمــل تـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات ،ألخ ــذ خـطــوات
احتياطية ،وليكونوا أكثر استباقية في مكافحة
هذه الهجمات األمنية وتأمين البيئة السحابية
وحماية بيانات الشركة المهمة.
وتم توقيع العقد من قبل مدير أول االتصاالت
ً
الـعــالـمـيــة ل ــدى " ،"BTدي ــف ديـسـلــي ،افـتــراضـيــا
وع ــن ب ـعــد ،حـيــث ت ــم ت ـب ــادل اإلي ـج ــاب والـقـبــول
بين الطرفين –شــركــة  Ooredooالـكــويــت وBT
عـبــر شبكة اإلن ـتــرنــت بـحـضــورالـنــائــب جيمس
كليفرلي وزي ــر الــدولــة لـشــؤون الـشــرق األوســط
وشمال افريقيا في وزارة الخارجية والتنمية
البريطانية ،وسفيرة صاحبة الجاللة البريطانية
بيلندا لويس باإلضافة إلى مديرة إدارة التجارة
واالستثمار لدى سفارة المملكة المتحدة شيكا
تيواري.
وحضر من شركة  Ooredooالكويت ،الرئيس
التنفيذي ،عبدالعزيز البابطين ،ورئيس قطاع
العمليات ،فادي قعوار ،ورئيس قطاع التمويل
ستيفين كــولـيـنــز ،وم ــدي ــر أول إدارة االت ـصــال

المؤسسي ،مجبل األيوب ،ومدير إدارة تسويق
ال ـش ــرك ــات -ب ــال أغ ــا وم ــدي ــر ال ـع ــاق ــات الـعــامــة
واالت ـ ـصـ ــاالت الــداخ ـل ـيــة ،نــاظــم ال ـغ ـب ــرا ،ومــديــر
مبيعات الشركات -أرز نعيم ،ومديرة التسويق
االستراتيجي وتخطيط األعمال – قطاع الشركات،
زينب الشمري.
بينما تواجد من " "BTكل مــن :رئيس القناة
غير المباشرة  ،AMEAفيبول ن ــاروال ،ورئيس
المبيعات فــي الـشــرق األوس ــط وشـمــال إفريقيا
والهند واليابان ،إيف نحاس ،ومدير حسابات
االتصاالت ،بيدا نيكانين.
ومن خالل الشراكة مع  ،BTستساعد Ooredoo
الشركات -بغض النظر عن حجمها -ليس فقط
فــي تحقيق الــرؤيــة األمـثــل واكـتـشـ ًـاف المخاطر
وال ـت ـه ــدي ــدات ومـعــالـجـتـهــا ،ب ــل أي ــض ــا سـتــوفــر
تحليالت أمنية فعالة بسرعة عالية لتقليل أو
منع حدوت أي خلل أو اختراق للبيانات.
ومن خالل هذا النموذج القائم على االشتراك
مقابل أسعار مقبولة ،وفريق األمان المعتمد من
 ،BTالذي يوفر المراقبة والدعم على مدار الساعة
طوال أيام األسبوع ،يمكن للعمالء زيادة المرونة
في عملياتهم والـقــدرة على التنبؤ بالتكاليف.
ك ـمــا ت ـل ـبــي خ ــدم ــة إدارة ال ـم ـع ـلــو ًمــات األم ـن ـيــة
واألح ــداث ( )SIEMالمتوافرة حديثا ،متطلبات
األمان التنظيمية واالمتثال الرئيسية من خالل
استضافة البيانات ومعالجتها على سحابة
خاصة محلية.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،قــال البابطين" :أصبحت
ً
الشركات اليوم تعمل في بيئة أكثر تعقيدا ،حيث
التغيير وا لـتـطــور المستمر فــي التكنولوجيا
ي ـع ـت ـبــر م ــن أكـ ـب ــر ال ـت ـح ــدي ــات الـ ـت ــي تــواج ـه ـهــا
المؤسسات مــن أجــل حماية اح ــدى أهــم أصــول
ً
الشركات ،وهــي البيانات .لذلك ،من المهم جدا
مساعدة الشركات كبيرة وصغيرة الحجم على
تبني الـمـمــارســات الـتــي تساعدهم على سرعة
التحول الرقمي ،باإلضافة إلــى توفير خدمات
وحـلــول األم ــن السيبراني الـتــي تـحــدد الثغرات
وتكشف الهجمات السيبرانية المحتملة بأسرع

فهد المخيزيم

وقــت لتجنب حــدوث أي اخـتــراق أمني لبيانات
الشركة".
ً
وأضاف البابطين" :أنا شخصيا سعيد بهذا
التعاون المثمر مــع شركة رائ ــدة على مستوى
العالم مثل  ،BTحيث ستمكننا رؤيتنا المشتركة
مــن تـقــديــم خــدمــات وح ـلــول االت ـص ــاالت األكـثــر
كفاءة".
وذكــرت سفيرة صاحبة الجاللة البريطانية
بيلندا لويس" :أهنئ كال من  BTوأوريدو الكويت
على شراكتهما المميزة ،ويسعدني أن أرى مثل
هذه الشراكات االستراتيجية التي تعزز العالقات
بين البلدين وتنمي اقتصادهما ،فلطالما ُعرفت
شركة  BTبتاريخ عريق بتقديم خدمات وحلول
االتصاالت ،ولطالما عرفت شركة أوريدو الكويت
بتقديم أفضل الـخــدمــات الرقمية المبتكرة في
ً
ال ــدول ــة .ح ـت ـمــا س ـت ـكــون ه ــذه ال ـش ــراك ــة خـطــوة
فريدة ستمنح بتقديم خدمات ومنتجات  BTفي
الكويت .كما سيستمر فريق إدارة التجارة الدولية
( )DITالـخــاص بــي فــي دعــم  BTوأوريـ ــدو ،حيث
يقدمان خدمات  BTفي االتصال المدار وحلول
مركز االتصال وخدمات حلول األمــن السحابي
والخدمات االستشارية في الشرق األوسط".
مــن جهته ،علق ديسلي" :نتطلع إلــى العمل
م ــع م ــوزع ـن ــا ال ـج ــدي ــد والـ ـم ــوث ــوق ف ــي الـكــويــت
لـتــزويــد الـشــركــات فــي الــدولــة بنفس الـخــدمــات
المتاحة لعمالئنا العالميين حول العالم ،حيث
تضع البنوك الرائدة في العالم ومقدمو الرعاية
الصحية وشركات الطاقة والحكومات ثقتهم بنا
ً
عملياتهم وتأمينها ،علما بأنه تم تصميم
لربط
ً
خدماتنا وفــقــا أله ــداف عمالئنا ومتطلباتهم
والتي تتوافق مع المعايير األكثر ً
تطلبا من حيث
الموثوقية واألمان".
الجدير الذكر ان  BTمن الشركات الرائدة في
مجال توفير األمــن السيبراني في العالم ،وهي
ذات فريق عمل خبير يتضمن  3000متخصص
إل ـك ـتــرونــي ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـعــالــم يـقــدمــون
مجموعة كاملة من خدمات األمن المدارة.

وقال إن االنخفاض في اإليرادات التشغيلية،
ً
ال ـ ــذي قــاب ـلــه ج ــزئ ـي ــا ان ـخ ـف ــاض ف ــي الـتـكــالـيــف
التشغيلية نتجت عنه زيادة في نسبة التكلفة/
الــدخــل للمجموعة لتصل إلــى  37.26فــي المئة
( 37.21في المئة للسنة المالية 2020
و 36.82في المئة للربع االول من  )2020أما في
"بيتك" الكويت فإن نسبة التكلفة /الدخل البالغة
 30.3فــي الـمـئــة مــا زال ــت أق ــل مــن كــل مــن نسبة
متوسط البنوك اإلسالمية المحلية البالغة  43في
المئة ونسبة متوسط البنوك التقليدية المحلية
البالغة  40.3في المئة (التي تم احتسابها من
البيانات المالية السنوية الصادرة لعام .)2020
ولفت زهران إلى أن متوسط األصول المدرة
للربح زاد بنسبة  2.7فــي المئة مـقــارنــة مع
 ،2020وبنسبة  5.2فــي المئة مقارنة بالربع
األول من عام  ،2020ونتج ذلك عن النمو في كل
من مديني التمويل والصكوك (ارتفع متوسط
مديني التمويل بمقدار  0.5مليار دينار ،كما
ارت ـف ــع م ـتــوســط ال ـص ـكــوك بـمـبـلــغ  0.3مـلـيــار
دينار) ،وبلغت نسبة صافي هامش التمويل
ً
للمجموعة  3.15في المئة وهذا يعني انخفاضا
بمقدار  9نقطة أساس مقارنة بالربع األول من
عام  2020بمتوسط يبلغ  3.24في المئة.
وذكر أن متوسط العائد انخفض بمقدار 45
نقطة أساس بسبب االنخفاض في معدل الخصم
المطبق من بنك الكويت المركزي وانخفاض سعر
الـفــائــدة الـفــدرالــي ،وعـلــى أي حــال فقد انخفض
متوسط تكلفة التمويل بمقدار  36نقطة أساس
بسبب الــزيــادة فــي ودائ ــع الـحـســابــات الجارية
وح ـســابــات الـتــوفـيــر ل ــدى الـكـيــانــات الرئيسية
للمجموعة ،وانخفضت مؤشرات األسعار مقارنة
بــالــربــع األول م ــن  ،2020واآلن وفـيـمــا يتعلق
بالمخصصات وانخفاض القيمة فقد انخفض
إجمالي المخصصات المحملة وانخفاض القيمة
للمجموعة بمبلغ  18.8مليون دينار أو  25.1في

المئة ليصل إلــى  56.1مليون ديـنــار عن الربع
األول من .2021
ً
وبين أن مخصصات االئتمان مطروحا منها
االسـ ـت ــردادات بلغت خــال الــربــع األول مــن عام
 2021مبلغ  47.9مليون دينار بانخفاض قدره
ً
 4.9ماليين ديـنــار مقارنة بمبلغ  52.8مليونا
للربع األول مــن عــام  ،2020ويـعــود السبب في
انخفاض المخصصات مقارنة بالربع األول من
عام  2020إلى تحسن النشاط االقتصادي خالل
الفترة الحالية.
وأش ـ ــار إل ــى ان ـخ ـفــاض مـخـصـصــات الـقـيـمــة
المحملة مقابل االستثمارات والبنود األخــرى
بـ ـمـ ـق ــدار  13.9م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار إذ ب ـل ــغ صــافــي
المخصص المحمل  8.2ماليين دينار للربع األول
ً
من عام  2021مقارنة بمبلغ  22.1مليونا للربع
االول من .2020
وأرج ـ ــع ال ـس ـبــب ف ــي ه ــذا االن ـخ ـف ــاض بشكل
رئيسي إلــى عكس خسائر االئـتـمــان المتوقعة
في محفظة الصكوك بمبلغ  10.3ماليين دينار
خ ــال ال ـف ـتــرة الـحــالـيــة بـسـبــب تـحـســن عناصر
االقتصاد الكلي.
ّ
وبين أن مستوى مخصصات االئتمان الحالية
المسجلة فــي دفــاتــر مجموعة "بـيـتــك" يتجاوز
ً
خسائر االئتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي
ً
للتقارير المالية ( 9 -طبقا لمتطلبات بنك الكويت
الـمــركــزي) بمبلغ  245.8مليون ديـنــار كما في
مارس .2021
وقال إن إجمالي األصول بلغ  21.2مليار دينار
بانخفاض قدره  0.3مليار أو " 1.3في المئة" في
الربع األول من عام  ،2021وزاد مدينو التمويل
إلــى  10.9مليارات دينار أي بــزيــادة قدرها 1.1
في المئة.
ً
وذكر زهران أن هناك نموا في مديني التمويل
لكل من قطاع الشركات وقطاع األفراد في الكويت
بشكل رئيسي في حين هناك تراجع في مديني
التمويل في تركيا بسبب انخفاض قيمة الليرة
التركية.
ولفت إلى أن النمو في إجمالي مديني التمويل
خــال الــربــع األول مــن عــام  2021بعد استبعاد
آثار انخفاض الليرة التركية يبلغ  2.3في المئة
ً
تقريبا.
وحافظت االستثمارات في الصكوك في الربع
األول  2021على نفس مستواها البالغ  2.7مليار
دينار كويتي كما في ديسمبر .2020
إضــافــة إل ــى ذل ــك حــافـظــت ال ــودائ ــع فــي الــربــع
االول  2021عـلــى نـفــس مـسـتــواهــا الـبــالــغ 15.3
مـلـيــار دي ـنــار كــويـتــي كـمــا فــي  .2020إن النمو
فــي ال ــودائ ــع خ ــال الــربــع االول مــن  2021بعد
أستبعاد اثار انخفاض الليرة التركية يبلغ 0.5
في المئة تقريبا.

«زين» شريك رئيسي ألكاديمية
«رافا نادال» األولى في المنطقة
الروضان :المشاركة تعكس اهتمامنا بمشاريع االستدامة في الشباب والرياضة

الروضان والمرزوق يتوسطان مسؤولي زين واألكاديمية
أعلنت شــر كــة ز يــن شراكتها الرئيسية
مــع أكــاديـمـيــة "راف ــا ن ــادال" اإلسـبــانـيــة ،في
م ـج ـمــع ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر ال ـع ـبــدال ـلــه ال ـجــابــر
الدولي للتنس ،بالتعاون مع شركة التمدين
الرياضية ،إحدى شركات مجموعة التمدين،
والتي تعتبر أكاديمية التنس األولــى من
نــوعـهــا فــي منطقة الـشــرق األوس ــط ،وهــي
أول ــى وجـهــات األكــاديـمـيــة التابعة للبطل
العالمي رافايل نادال خارج إسبانيا.
وذك ــرت الـشــركــة ،فــي بيان صحافي ،أن
اإلعالن الرسمي عن هذه الشراكة جاء على
هامش حفل توقيع االتفاقية الذي أقيم في
مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الدولي
للتنس ،بحضور الرئيس التنفيذي لشركة
زي ــن الـكــويــت إي ـمــان ال ــروض ــان ،والــرئـيــس
التنفيذي لشركة التمدين الرياضية محمد
المرزوق ،إضافة إلى مسؤولي الشركتين.
وخ ـ ــال ح ـفــل تــوق ـيــع االت ـف ــاق ـي ــة ،قــالــت
الروضان" :سعداء اليوم باإلعالن الرسمي
عن هذه الشراكة الجديدة التي ستسهم بال
شــك فــي تطوير ريــاضــة التنس بالكويت،
واألخــذ بها إلى مستويات جديدة ،فنحن
حريصون على المساهمة في بناء جيل من
الرياضيين الكويتيين المحترفين القادرين
ع ـلــى ال ـم ـنــاف ـســة ع ـلــى أع ـل ــى الـمـسـتــويــات
العالمية ،ومشاركة زين تعكس اهتمامنا
بمشاريع االسـتــدامــة فــي قطاعي الشباب
والرياضة".
وأضــافــت" :ان دعمنا لـهــذه األكاديمية
العالمية كشريك رئيسي يأتي تحت مظلة
اسـتــراتـيـجـيـتـنــا الـمـتـكــامـلــة لـلـمـســؤولـيــة
االجتماعية واالستدامة ،والتي نلتزم من
خاللها التزاما كامال بدعم وتطوير قطاعي
الرياضة والشباب في الكويت وفــق أعلى
المعايير العالمية ،عبر مختلف الرياضات
التنافسية خاصة تلك التي نجد لها شغفا
كـبـيــرا مــن الـشـبــاب الـكــويـتــي مـثــل ريــاضــة
التنس األرضي".

وتابعت" :لدى مؤسسات القطاع الخاص
دور مـ ـح ــوري وهـ ـ ــام ف ــي دعـ ــم وتـشـجـيــع
مختلف الـمـشــاريــع الــريــاضـيــة فــي الــدولــة
التي تسهم فــي تنمية مـهــارات وإبــداعــات
ال ـش ـبــاب ،والـمـســاهـمــة ف ــي ب ـنــاء جـيــل من
الــريــاضـيـيــن الـمـحـتــرفـيــن لـلــرفــع م ــن اســم
الرياضة الكويتية في المحافل اإلقليمية
والعالمية ،وهو الهدف األساسي من هذه
األكاديمية العالمية التي حرصنا على أن
نكون ضمن أول من يدعمها".
وأردف ـ ــت" :ن ــؤم ــن كـثـيــرا ب ــال ــدور الـمـهــم
الذي تلعبه مؤسسات القطاع في تحقيق
التنمية المجتمعية ،و نـسـعــى لـنـقــل هــذا
المفهوم إلى أرض الواقع من خالل رعايتنا
ودعمنا للعديد من المشاريع والفعاليات
الرياضية الكبرى في الكويت ،إضافة إلى
رعــاي ـت ـنــا وتـشـجـيـعـنــا لـمـجـمــوعــة كـبـيــرة
من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون
الكويت في المحافل المحلية واإلقليمية
والعالمية ،من خالل إنجازاتهم التي نفخر
بها عاما بعد اآلخر".
وخ ـ ــال ح ـف ــل ت ــوق ـي ــع االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ،ق ــال
ال ـم ــرزوق" :نـحــن س ـعــداء وف ـخ ــورون بهذه
ال ـشــراكــة الــرئـيـسـيــة مــع زي ــن ،لـكــي نخطو
معا فــي هــذه الرحلة نحو صنع مستقبل
الجيل الجديد بالكويت" ،متابعا" :ان رؤية
األكاديمية تتمثل في قيادة الطريق لرياضة
التنس بالشرق األوسط مع تطوير منشأة
رياضية متميزة تتمتع بأعلى مستويات
الخدمة والرعاية ،ولعل أفضل من يساعدنا
عـلــى تـحـقـيــق ه ــذه ال ــرؤي ــة ه ــم شــركــاؤنــا،
ونحن متشوقون أن ريادة زين ستلعب دورا
مـحــوريــا فــي دعمنا ألن نصبح أكاديمية
التنس األولى في الشرق األوسط ،وأن نعيد
تـعــريــف ه ــذه الــريــاضــة وقـطــاعــي الصحة
والترفيه على مستوى المنطقة".
وتعتبر أكاديمية "رافا نادال" في مجمع
ال ـش ـيــخ جــابــر ال ـع ـبــدال ـلــه ال ـجــابــر الــدولــي

للتنس األكــاديـمـيــة األول ــى مــن نوعها في
منطقة الشرق األوسط ،وهي أولى وجهات
األكاديمية التابعة للبطل العالمي رافايل
نـ ــادال خ ــارج مــديـنــة مــايــوركــا اإلسـبــانـيــة
مـسـقــط رأس الـبـطــل ال ـفــائــز بـ ــ 20لـقـبــا في
ال ـب ـطــوالت األربـ ــع الـكـبــرى (غ ــران ــد س ــام)،
وتعتمد األكاديمية على منهجية نادال في
التدريب ،وهي ذاتها المتبعة في إسبانيا،
وتتمحور حــول  5ركــائــز أســاسـيــة ،وهــي:
الـتــدريــب على التنس ،والـتــدريــب البدني،
والتدريب الذهني ،والتغذية ،والتنافس.
وتـتـمـيــز األكــاديـمـيــة بــوجــود  8مالعب
مـغـطــاة ،و 8مــاعــب مـكـشــوفــة ،كـمــا يتسع
الـ ـمـ ـلـ ـع ــب الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي الـ ـمـ ـغـ ـط ــى م ـت ـع ــدد
االسـ ـتـ ـخ ــدام ــات ل ـمــا ي ـف ــوق  5000مـقـعــد،
ويتسع الملعب الثانوي المكشوف لـ1500
م ـق ـع ــد ،وهـ ــي ج ـم ـي ـع ـهــا م ـج ـه ــزة ب ــأح ــدث
ال ـت ـق ـن ـي ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة ال ـم ـس ـت ـن ــدة ألع ـلــى
ال ـم ـعــاي ـيــر ،وت ـت ـض ـمــن األك ــادي ـم ـي ــة أيـضــا
قــاعــة مخصصة لــأعـضــاء تــوفــر خـيــارات
غذائية صحية ،ومتاجر رياضية ،وتتميز
باتصالها بالعديد من المرافق الحيوية،
م ـثــل ف ـن ــدق  5ن ـج ــوم وم ـ ــول  360ومـبـنــى
متعدد الطوابق يتسع لـ 2000سيارة.
وفــي مطلع عــام  ،2020تــم تنظيم حفل
تدشين أكاديمية "راف ــا ن ــادال" فــي مجمع
ال ـش ـيــخ جــابــر ال ـع ـبــدال ـلــه ال ـجــابــر الــدولــي
للتنس بـتــواجــد الـعــديــد مــن الشخصيات
ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارزة مـ ـ ــن ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــن ال ــري ــاض ــي
واالقتصادي في الكويت ،وهو الحفل الذي
شـهــد إقــامــة م ـبــاراة اسـتـعــراضـيــة بعنوان
"ت ـح ــدي األبـ ـط ــال" ب ـيــن أسـ ـط ــورة ريــاضــة
التنس اإلسبانية والعالمية رافايل نادال
والع ــب الـتـنــس الـمـصـنــف ال ـثــالــث عالميا
س ــاب ـق ــا اإلسـ ـب ــان ــي دي ـف ـي ــد فـ ـي ــري ــر ،وه ــي
المباراة األولــى التي شهدتها األكاديمية
على أرضها.
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«عمومية» الشركة أقرت توزيع  %4نقدا عن عام 2020
عيسى عبدالسالم

كـشــف رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
شركة "المستقبل لالستثمار"
وليد الصقر ،أنه خالل األشهر
األولى من عام  2020استفادت
ال ـشــركــة م ــن ان ـخ ـفــاض أسـعــار
األسـهــم فــي السوقين المحلي
ً
والـخـلـيـجــي ،واش ـت ــرت أسهما
م ـتــواف ـقــة م ــع س ـيــاســة تــوزيــع
ال ـم ـخــاطــر ال ـم ـت ـب ـعــة ،م ـمــا أدى
إلـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ــادة حـ ـج ــم ال ـم ـح ـف ـظــة
االس ـت ـث ـمــاريــة الـ ـم ــدارة بنسبة
 32.5في المئة.
وقال الصقر ،خالل الجمعية
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة لـ ـلـ ـش ــرك ــة ل ـل ـس ـنــة
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـهـ ـي ــة فـ ـ ــي 31
دي ـس ـم ـبــر  ،2020ال ـت ــي ع ـقــدت
أم ـ ـ ــس ،ب ـن ـس ـبــة حـ ـض ــور 86.8
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،إن ال ـش ــرك ــة قــامــت
بـتـسـيـيــل جـ ــزء ك ـب ـيــر م ــن هــذه
االستثمارات باألسواق المالية
لالستفادة من تحسن األسعار
المحلية والخليجية للمحفظة
االس ـت ـث ـمــاريــة ،فــي حـيــن تلقت
ً
الـشــركــة خ ــال ال ـعــام عـ ــددا من

ال ـف ــرص االسـتـثـمــاريــة وم ــازال
بعضها قيد الدراسة.
وأوض ــح أن محفظة األسهم
ً
ل ـل ـش ــرك ــة ح ـق ـق ــت ع ـ ــائ ـ ــدا عـلــى
متوسط رأس المال المستثمر
خالل السنة المنتهية في 2020
قدره  10.59في المئة مقارنة
بـ  9.73في المئة تم تحقيقه
عام .2019
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن ح ـ ـصـ ــة الـ ـش ــرك ــة
مــن صــافــي الــربــح المحقق من
الشركة الزميلة بلغ  847.1ألف
ً
ديـنــار مقارنة مــع  941.73ألفا
ً
لـعــام  ،2019مرجعا سبب هذا
التراجع إلى انخفاض االيرادات
الناتجة عن قيام الشركة الزميلة
ت ـخ ـف ـيــض الـ ــرسـ ــوم ال ــدراس ـي ــة
بنسبة  25في المئة خالل الربع
ً
األخ ـي ــر م ــن ال ـع ــام ط ـب ـقــا ل ـقــرار
وزارة التربية والتعليم الخاص
ب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـش ـ ــأن ،وفـ ـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل
ن ـج ـحــت ال ـش ــرك ــة ال ــزم ـي ـل ــة فــي
تقليص المصاريف التشغيلية،
بــالـتــالــي ال ـح ـفــاظ عـلــى صــافــي

ربــح متقارب من صافي الربح
الذي تم تحقيقه العام السابق،
كما بلغت التوزيعات النقدية
المتسلمة منها خالل السنة 825
ألف دينار.
وعن نتائج األعمال ،أفاد بأن
"المستقبل لالستثمار" حققت
ً
ً
ربحا صافيا قدره  744.21ألف
ً
دينار ،مقابل  999.89ألفا لعام
 ،2018بانخفاض قدره  9.84في
المئة قبل اقتطاع الزكاة وحصة
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،
كما بلغت المصاريف العمومية
ً
المجمعة  329.87ألفا ،مقارنة
ً
بـ ـ  365.86أل ـفــا ل ـعــام ،2019
بانخفاض قدره  9.84في المئة،
قبل خصم مخصص هبوط في
قيمة استثمار مـحــاصــة ،الــذي
تم اعتماده من مجلس اإلدارة
والبالغ  184.73ألف دينار.
وعــن الـمــركــز الـمــالــي بين أن
م ـج ـم ــوع األص ـ ـ ــول ب ـل ــغ 19.59
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ب ـن ـهــايــة ،2020
ً
مـقــارنــة بـ ـ  19.78مـلـيــونــا لعام

 ،2019أ م ـ ـ ــا مـ ـجـ ـم ــوع ح ـق ــوق
الـمـســاهـمـيــن لـلـشــركــة فـقــد بلغ
 9.28ماليين في السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر ،2020
ً
مـقــارنــة بـ ـ  19.48مـلـيــونــا لعام
 ،2019فــي حـيــن بلغت ربحية
السهم المحققة للعام الماضي
 4.3فـلــوس مقابل  5.77فلوس
لعام .2019
وذك ــر الـصـقــر ،أن اإلج ــراءات
ً
االحـتــرازيــة المتبعة حاليا في
ج ـم ـيــع دول ال ـع ــال ــم ل ـل ـحــد من
انتشاء وبــاء كورونا وتخفيف
الـ ـض ــط ع ـل ــى أن ـظ ـم ــة ال ــرع ــاي ــة
الصحية مألوفة للجميع ،لكن
بسبب استمرار هــذه الجائحة
ً
أصبحت هــذه اإلج ــراءات جــزءا
ال يـتـجــزأ مــن حياتنا اليومية،
مما كان لها االنعكاس السلبي
على قــرارات المستثمرين التي
تـ ــأثـ ــرت ب ــاألشـ ـك ــال الـمـخـتـلـفــة
ل ـه ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات االحـ ـت ــرازي ــة
م ــن ال ـح ـج ــر ال ـص ـح ــي وال ـغ ـلــق
ال ـ ـتـ ــام ل ـك ــل األنـ ـشـ ـط ــة وفـ ـق ــدان

«الوطني» يعلن الفائز بسحب «الجوهرة» الشهري
يـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي مـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــأة ع ـم ــائ ــه
م ــن خـ ــال م ـج ـمــوعــة م ـم ـيــزة
مـ ــن الـ ـسـ ـح ــوب ــات والـ ـج ــوائ ــز
وال ـعــروض عـلــى م ــدار الـعــام،
وفــي هــذا اإلط ــار أعـلــن البنك
اسـ ـ ـ ــم الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــز فـ ـ ــي الـ ـسـ ـح ــب
ال ـش ـهــري ل ـح ـســاب ال ـجــوهــرة
لمايو  ،2021حيث فاز أحمد
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـع ـب ــدال ـج ــادر
بمبلغ  125,000دينار.
ومـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ــم
إع ــان أس ـم ــاء الــراب ـح ـيــن في
الـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــوب ـ ــات األس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــة
لـ ـحـ ـس ــاب ال ـ ـجـ ــوهـ ــرة ل ـم ـب ـلــغ
 5,000د يـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــار ك ـ ــو يـ ـ ـت ـ ــي،
وه ـ ـ ـ ــم :وي ـ ـل ـ ـسـ ــون اكـ ـس ــافـ ـي ــر
كــاسـتـيـلـيـنــو ،مـصـعــب أحـمــد
خلف ،ومحمد فيصل حاجيه.
وتـ ـ ــم إج ـ ـ ـ ــراء الـ ـسـ ـح ــب فــي
ال ـ ـم ـ ـقـ ــر الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي لـ ـلـ ـبـ ـن ــك،
بـ ـحـ ـض ــور م ـم ـث ــل عـ ــن وزارة
التجارة والصناعة إلى جانب
ً
م ـم ـث ـل ــي ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ،عـ ـلـ ـم ــا ب ــأن
سحوبات الجوهرة الشهرية
ور بــع السنوية تتم بحضور
م ـم ـثــل ع ــن ش ــرك ــة "دي ـل ــوي ــت"
العالمية.
ويـ ـق ــدم ح ـس ــاب ال ـج ــوه ــرة
ل ـ ـل ـ ـع ـ ـمـ ــاء فـ ـ ــرصـ ـ ــة ل ـ ــدخ ـ ــول
السحب ور بــح جــوا ئــز بقيمة
ً
 5,000د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار أ س ـ ـبـ ــو ع ـ ـيـ ــا
ً
و  125,000د يـ ـن ــار ش ـه ــر ي ــا ،
وال ـ ـجـ ــائـ ــزة الـ ـكـ ـب ــرى ب ـق ـي ـمــة
 250,000د يـنــار ر بــع سنوي،

الفائز يتسلم الجائزة
حيث إن كــل  50د يـنــارا يقوم
العميل بإيداعها في حساب
الـ ـ ـج ـ ــوه ـ ــرة تـ ـمـ ـنـ ـح ــه ف ــرص ــة
ل ـي ـكــون ال ـفــائــز ال ـت ــال ــي ،وفــي
حال عدم قيام العميل بعملية
س ـ ـحـ ــب ن ـ ـ ـقـ ـ ــدي أو تـ ـح ــو ي ــل
م ــن ح ـس ــاب ال ـج ــوه ــرة خــال
الفترة المطلوبة ،فــإن فرص
الفوز تتضاعف مقابل كل 50
دينارا في الحساب.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،أع ـلــن

نائب المدير العام لمجموعة
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ف ـ ــي "ال ــوطـ ـن ــي"
ً
هشام النصف ،قــا ئــا " :تأتي
مـكــافــأة عـمــائـنــا فــي ص ــدارة
أولوياتنا ،كما نعدها ركيزة
أ ســا سـيــة فــي استراتيجيتنا
إلثـ ـ ــراء ال ـت ـجــربــة الـمـصــرفـيــة
التي يحصلون عليها ،لذلك
ن ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى ت ــوفـ ـي ــر ب ــاق ــة
مـ ـتـ ـن ــوع ــة مـ ـ ــن الـ ـسـ ـح ــوب ــات

َ
«التجاري» يرعى معرضي الفرص
الوظيفية لـ  ACKوAUM

ً
متوسطا فريق عمل البنك التجاري
صادق عبدالله
في إطار مسؤوليته االجتماعية تجاه شباب
ً
الـخــريـجـيــن وس ـع ـيــا لـتــأكـيــد دوره االجـتـمــاعــي
كمؤسسة مصرفية تحرص على رعاية المعارض
الوظيفية الـتــي تــوفــر منصة يـعــرض الـبـنــك من
خاللها فرص العمل المناسبة للشباب الكويتيين
الطموحين الذين شــارفــوا على إنهاء دراستهم
الجامعية ،قدم البنك التجاري الرعاية الذهبية
ل ـم ـعــرض ال ـف ــرص الــوظـيـفـيــة االف ـت ــراض ــي ال ــذي
أقامته الكلية األسترالية في الكويت ( ،)ACKكما
قام برعاية معرض الفرص الوظيفية االفتراضي
لجامعة الشرق األوسط األميركية (.)AUM
وجاءت رعاية البنك لهذين المعرضين لتؤكد
من جديد دعمه للشباب الكويتيين الباحثين عن
فرص عمل متميزة في القطاع المصرفي ،حيث
يولي البنك أهمية كبيرة لتنمية قدرات وطاقات
الـشـبــاب ويـثــق بـقــدراتـهــم الـكـبـيــرة عـلــى اإلب ــداع
والنجاح إذا توفرت لهم سبل الدعم والرعاية.
وف ــي تعقيبه عـلــى ه ــذه الــرعــايــة ،ق ــال صــادق
عبدالله ،المدير العام لقطاع الـمــوارد البشـرية:
"إنه رغم الظروف التي خلفتها جائحة فيروس
كورونا المستجد ،والتي حالت دون إقامة مثل
هذه المعارض والمنتديات الوظيفية ومشاركة
البنك فيها بالشكل التقليدي المتعارف عليه،
فــإن البنك حــرص على تقديم الــرعــايــة الذهبية
لمعرضي الفرص الوظيفية االفتراضيين للكلية

األسترالية وجامعة الشرق األوسط األميركية ،لما
يوفرانه من وسيلة تواصل ضمن بيئة افتراضية
بين البنك وراغبي الحصول على فرص العمل من
الشباب الكويتيين الطموحين".
وذكر عبدالله أن "التجاري" يرى أن االستثمار
ف ــي ش ـبــاب الـخــريـجـيــن الـكــويـتـيـيــن يـســاهــم في
ً
تحقيق التنمية المستدامة لـلـبــاد ،مــؤ كــدا في
هذا السياق حرص البنك على استقطاب الشباب
ال ـط ـمــوح ـيــن وتــأه ـي ـل ـهــم وتــدري ـب ـهــم لـلـعـمــل في
جـمـيــع إدارات الـبـنــك رغ ـبــة مـنــه ف ــي رف ــع نسبة
العمالة الوطنية لديه وخلق جيل من المصرفيين
الكويتيين الجدد في إطار رسالته الهادفة نحو
ً
"بناء المستقبل معا".
وعلى جانب رعاية هذه المعارض الوظيفية،
أوض ــح البنك أن الـعــديــد مــن الطلبة الكويتيين
الــذيــن شــارفــوا عـلــى إن ـهــاء دراسـتـهــم الجامعية
ت ـ ـقـ ــدمـ ــوا بـ ـطـ ـلـ ـب ــات الـ ـت ــوظـ ـي ــف عـ ـب ــر ال ـم ـن ـصــة
ً
اإللـكـتــرونـيــة المخصصة لــذلــك ،مــؤكــدا فــي هــذا
الصدد أن فرص العمل والتطوير الوظيفي التي
تنتظر الـشـبــاب الـكــويـتـيـيــن الـطـمــوحـيــن والـتــي
يوفرها البنك تساهم في تأهيلهم من الناحية
العملية وتساعدهم على تحقيق طموحاتهم في
بناء مستقبلهم ،باعتبارهم الركيزة األساسية
لتحقيق التنمية والتقدم والتطور للوطن.

والـ ـ ـج ـ ــوائ ـ ــز إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب مــا
نقدمه من خدمات ومنتجات
مصرفية متميزة".
وأ ضــاف" :نشجع عمالء نا
ع ـل ــى االدخـ ـ ـ ـ ــار ،ونـ ــوفـ ــر لـهــم
مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات
ال ـم ـصــرف ـيــة ال ـم ـت ـم ـيــزة ال ـتــي
تلبي احتياجاتهم وتناسب
كـ ـ ــل ش ـ ــرائـ ـ ـحـ ـ ـه ـ ــم ،فـ ـ ــي إطـ ـ ــار
ج ـه ــودن ــا ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـش ـمــول
المالي".

وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــف حـ ـ ــرص
"ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي" عـ ـ ـل ـ ــى سـ ـه ــول ــة
وســرعــة إنـهــاء إج ــراء ات فتح
حـســاب ال ـجــوهــرة عــن طــريــق
زي ـ ـ ـ ـ ــارة أق ـ ـ ـ ــرب ف ـ ـ ــرع ل ـل ـب ـن ــك،
بــاإلضــافــة إلــى إمـكــانـيــة فتح
الـ ـحـ ـس ــاب م ـ ــن خـ ـ ــال خ ــدم ــة
ال ــوط ـن ــي ع ـبــر ال ـم ــوب ــاي ــل ،أو
خدمة الوطني عبر اإلنترنت،
وذلك في إطار استراتيجيتنا
للتحول الرقمي والتي توفر
ت ـ ـجـ ــربـ ــة م ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة رقـ ـمـ ـي ــة
مـتـكــا مـلــة لـعـمــا ئـنــا تمكنهم
م ـ ـ ـ ــن إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء م ـ ـعـ ــامـ ــات ـ ـهـ ــم
المصرفية دون زيارة الفرع.
ويقدم "الوطني" منذ 2012
م ـك ــاف ــآت ل ـع ـمــائــه م ــن خــال
ال ـ ـس ـ ـحـ ــوبـ ــات األس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــة،
الـ ـشـ ـه ــري ــة وربـ ـ ـ ــع ال ـس ـن ــوي ــة
لـحـســاب ال ـجــوهــرة ،بـجــوائــز
تـ ـبـ ـل ــغ ق ـي ـم ـت ـه ــا اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة
ً
 2,200,000دينار سنويا.
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــب تـ ـ ـق ـ ــديـ ـ ـم ـ ــه
أف ـضــل ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة
ً
ً
وأك ـ ـثـ ــرهـ ــا ت ـ ـ ـطـ ـ ــورا وأمـ ـ ــانـ ـ ــا،
ي ـ ـ ـحـ ـ ــرص "ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي" ع ـل ــى
تـ ـق ــدي ــم مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـت ـن ــوع ــة
م ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض والـ ـمـ ـك ــاف ــآت
والجوائز للعمالء ،التي تمتد
على مدار العام وتتماشى مع
اهتماماتهم.

«وربة» يجري سحب «الحصالة»
األسبوعي الثامن

أعـلــن بنك ورب ــة الفائزين
ف ـ ـ ــي س ـ ـح ـ ــو ب ـ ــات " "Bloom
األس ـب ــوع ـي ــة ،وهـ ــو الـحـســاب
الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ــالـ ـشـ ـب ــاب ال ــذي ــن
تـ ـ ـت ـ ــراوح أعـ ـم ــاره ــم ب ـي ــن 15
و 25سنة.
ويـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ال ـ ـب ـ ـنـ ــك س ـح ـب ــا
أسـ ـب ــوعـ ـي ــا كـ ــل يـ ـ ــوم أربـ ـع ــاء
طوال العام على جميع عمالء
شريحة  ،Bloomوممن لديهم
حصالة رقمية ســاريــة طــوال
الشهر األسبق للسحب ،ويتم
الـسـحــب بـحـضــور مـمـثــل عن
وزارة الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة
ومــوظ ـفــي "ورب ـ ــة" لـتـتــويــج 5
راب ـح ـي ــن ب ـ ـ  100ديـ ـن ــار لـكــل
منهم.
ويقوم "وربة" في أول يوم
أربـ ـع ــاء م ــن ب ــداي ــة ك ــل شـهــر،
بـعـمــل سـحــب خ ــاص لعمالء
 Bloomممن قــامــوا بتحويل
ال ـ ـم ـ ـكـ ــافـ ــأة الـ ـط ــابـ ـي ــة ال ـت ــي
يستلمونها م ــن ا ل ــدو ل ــة إ لــى
"وربـ ـ ـ ــة" ،ل ـت ـتــويــج  5رابـحـيــن
شهريا بمبلغ  200دينار لكل
منهم.
وهنأ البنك فــائــزي سحب
"الحصالة الرقمية األسبوعي"
لـعـمــاء  Bloomالـثــامــن لهذا
ال ـعــام ،وهــم دان ــة علي فاضل
العنزي ،وصادق عبدالمحسن
إب ــراه ـي ــم ال ـس ـل ـمــان ،ومـحـمــد

فـ ـ ـ ــؤاد ح ـم ـي ــد مـ ـظـ ـف ــر ،وم ـه ــا
محمد عـلــي ال ـهــاجــري ،وريــم
بسام أحمد لبده.
والجدير بالذكر أن "وربة"
ميز شريحة عمالء ""Bloom
بـ ـتـ ـج ــرب ــة مـ ـص ــرفـ ـي ــة رق ـم ـي ــة
ف ـ ــري ـ ــدة م ـ ــن ن ــوعـ ـه ــا ت ــرت ـق ــي
ل ـط ـمــوحــات ـهــم وتــوج ـهــات ـهــم
التي يعتبرها ركيزة التطور
م ــن خ ـ ــال ت ـط ـب ـيــق مـصــرفــي
خاص واألول من نوعه ليس
ف ــي ال ـكــويــت فـحـســب؛ ب ــل في
المنطقة بأسرها ،مستوحى
من تطبيقات وسائل التواصل
ً
االجتماعي ،األكثر استخداما
مــن حيث تصميم والــواجـهــة
وطـ ـ ـ ــرق ال ـت ـص ـف ــح واخـ ـتـ ـي ــار
ً
األلوان خصوصا للشباب.
من جانب آخر ،يقدم البنك
م ـ ـكـ ــافـ ــأة تـ ـق ــدي ــري ــة ل ـل ـط ــاب
المتفوقين والحاصلين على
مـ ـع ــدل ف ـص ـل ــي  3.5أو أ ك ـثــر
م ــن أص ــل  4ن ـقــاط بـمـبـلــغ 50
دينارا تودع على هيئة نقاط
فــي بــرنــامــج ال ــوالء "المخبة"
المتوافرة على تطبيق "وربة"،
باإلضافة إلى إصدار وتجديد
مجاني لبطاقة  VISAمسبقة
الدفع بنسبة استرجاع  3في
المئة بحد استرجاع شهري
بقيمة  150دينارا على هيئة
نقاط في "المخبة".

ً
الــوظــائــف ون ـظ ــرا إل ــى ضابية
المشهد والتكهنات المحيطة
لموعد نهاية الوباء ،كان لذلك
األثـ ـ ـ ــر ال ـ ــواض ـ ــح والـ ـكـ ـبـ ـي ــر فــي
سرعة عــودة الحياة الطبيعية
وانتعاش االقتصاد العالمي.
وذكــر الصقر أنــه على الرغم
م ــن عـ ــدم ال ـي ـق ـيــن ال ـ ــذي اليـ ــزال
ً
قائما بشأن مسار الــوبــاء ،فإن
ال ـع ــام ال ـحــالــي يـحـمــل عــامــات
إيـجــابـيــة وس ــط ت ــواف ــر وتـنــوع
اللقاحات الـمـضــادرة لفيروس
كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا ،مـ ـم ــا سـ ـي ــدف ــع إل ــى
ً
ال ـم ـضــي ق ــدم ــا ف ــي ال ـب ـحــث عن
ف ــرص اسـتـثـمــاريــة جــديــدة ،مع
األخ ـ ــذ ب ـع ـيــن االع ـت ـب ــار ال ـحــذر
ال ـكــامــل وال ــدراس ــة الــواف ـيــة في
ً
انـ ـتـ ـف ــاء ه ـ ــذه ال ـ ـفـ ــرص ،م ـب ـي ـنــا
"أنـ ـ ـن ـ ــا ف ـ ــي شـ ــركـ ــة ال ـم ـس ـت ـق ـبــل
مجهزون بالدروس المستفادة
من الفترات السابقة والتوجيه
السليم لمجلس اإلدارة ،وهذه
الـ ـع ــوام ــل م ـج ـت ـم ـعــة سـتـضـمــن
لـ ـ ـن ـ ــا ال ـ ـ ـح ـ ـ ـفـ ـ ــاظ عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـع ــزي ــز

االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـم ـت ـب ـعــة فــي
تحقيق جميع األهداف والرؤى.

الجمعية العامة
واف ـقــت الـجـمـعـيــة العمومية
ال ـ ـعـ ــاديـ ــة لـ ـش ــرك ــة ال ـم ـس ـت ـق ـبــل
لـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار عـ ـ ـل ـ ــى ت ــوصـ ـي ــة
مـجـلــس اإلدارة بـتــوزيــع أرب ــاح
نـقــديــة عـلــى مـســاهـمــي الـشــركــة
ع ــن ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة الـمـنـتـهـيــة
فــي  2020/12/31بنسبة  4في
المئة ،أي بواقع  4فلوس للسهم،
بمبلغ إجـمــالــي ق ــدره  680ألف
دينار ،للمساهمين المقيدين في
سجالت الشركة بتاريخ انعقاد
الجمعية العمومية ،وعدم صرف

مكافأة العضاء مجلس اإلدارة.
وتمت الموافقة على استقطاع
 10فــي المئة مــن صــافــي أربــاح
الشركة للسنة المالية المنتهية
ف ـ ـ ــي  2019 /12 /31لـ ـحـ ـس ــاب
االح ـت ـيــاطــي ال ـقــانــونــي بمبلغ
 74.42ألف دينار ،ومناقشة وقف
االستقطاع مــن صافي األربــاح
لحساب االحتياطي االختياري
للشركة للسنة المالية المنتهية
فــي  31ديسمبر  ،2020إضافة
إلـ ــى ان ـت ـخ ــاب أعـ ـض ــاء مـجـلــس
إدارة ل ـف ـت ــرة ال ـ ـثـ ــاث س ـن ــوات
المقبلة.

«الدراسات المصرفية» يشارك في معرض
التوظيف االفتراضي لـ «»AUM
أعلن معهد الدراسات المصرفية مشاركته
في معرض التوظيف االفتراضي األول ،الذي
تـن ـظ ـمــه جــام ـعــة الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط األم ـيــرك ـيــة
( ،)AUMيومي  24و 25الجاري.
وتأتي مشاركة المعهد في المعرض ضمن
إطار مسؤوليته المجتمعية تجاه الخريجين
ً
الكويتيين ا ل ـجــدد ،و سـعـيــا لتأكيد دوره في
العمل على تطوير وتنمية م ـهــارات الشباب
الكويتي الطموح ،والذين شارفوا على إنهاء
ً
ً
دراستهم الجامعية ،وتأهيلهم تأهيال مهنيا
للعمل في القطاع الخاص.
وقـ ـ ــال ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـم ـع ـهــد ،د .يـعـقــوب
الــرفــاعــي ،إن المشاركة فــي هــذا الـحــدث تؤكد
دعم المعهد للشباب الكويتي الباحث عن فرص
عمل متميزة في القطاع المصرفي ،الفتا إلى
أنه يولي أهمية كبيرة لتنمية قدرات وطاقات
الراغبين فــي العمل بالقطاع الـخــاص ،ويثق
بقدراتهم الكبيرة على اإلبداع والنجاح إذا ما
توافرت لهم سبل الدعم والرعاية.
وأض ـ ــاف ال ــرف ــاع ــي أن ــه رغ ــم الـ ـظ ــروف الـتــي
خلفتها جــائـحــة ك ــورون ــا ،وال ـتــي حــالــت دون
إقامة مثل هذه المعارض والمنتديات الوظيفية
بالشكل التقليدي المتعارف عليه ،فإن المعهد
ً
ح ــرص ع ـلــى تـلـبـيــة دع ـ ــوة ال ـجــام ـعــة ،مـشـيــدا
بتوفيرها وسيلة تواصل في بيئة افتراضية
بين المعهد والشباب الكويتي الطموح.
وتابع" :االستثمار في الخريجين الكويتيين
يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للبالد"،
ً
مؤكدا حرص المعهد على استقطاب وتدريب
الشباب الكويتي الطموح ،وتأهيله وتدريبه
ً
للعمل في القطاع المصرفي تحديدا ،وللعمل
في القطاع الخاص بصفة عامة ،من أجل تمكين
العمالة الوطنية في العديد من القطاعات.

وأوض ـ ــح ال ــرف ــاع ــي أن الـمـعـهــد ي ـســاهــم في
تطوير ق ــدرات الخريجين الكويتيين الجدد
ومــوظـفــي الـبـنــوك ،ومــوظـفــي القطاعين العام
وال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،مـ ــن خـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ــدورات ال ـت ــدري ـب ـي ــة
والحلقات النقاشية التي يقدمها ويستضيف
فيها العديد مــن الخبراء العالميين فــي أكثر
ً
مــن مـجــال ،بما يساهم فــي تأهيلهم وظيفيا،
وت ـح ـق ـي ــق ط ـم ــوح ــات ـه ــم لـ ـبـ ـن ــاء م ـس ـت ـق ـب ـل ـهــم،
باعتبارهم الركيزة األساسية لتحقيق التنمية
والتقدم والتطور للوطن.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ماكدورماند وواشنطن ّ
يجسدان «مأساة ماكبث»
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َّ
تنطلق نسخة سينمائية جديدة متخمة بالنجوم مقتبسة من المسرحية التي ألفها
ولـيــام شكسبير ب ــدور الـعــرض فــي وقــت الحــق مــن الـعــام الـحــالــي قبل بثها على منصة
"."Apple TV+
وأعلنت خدمة البث التدفقي " ،"Apple TV+أن الممثلة فرانسيس ماكدورماند ( 63عاما)،
والممثل دينزل واشنطن ( 66عاما) ،سوف يقومان ببطولة فيلم "مأساة ماكبث" ،الذي ستقوم
بإنتاجه شركتا "ستديو ايه  "24وأبل أوريجينال فيلمز.
والفيلم من إخراج جويل كوين ،الذي غالبا ما يعمل مع زوجته ماكدورماند ،التي فازت
بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن فيلم "نوماد الند" في نهاية أبريل.
تدور مأساة ويليام شكسبير ،الصادرة عام  ،1606حول جنرال يتوق ُّ
للسلطة ،ويفتقر إلى
ّ
ويجسده هنا واشنطن ،الذي تؤجج طموحاته ألن يصبح ملكا السكتلندا زوجته
الضمير،
ّ
وتجسدها هنا ماكدورماند.
الليدي ماكبث،
وهــذه المسرحية بين أكثر أعمال شكسبير التي تم اقتباسها وتحويلها ألفــام من جانب
أورسون ويليز في عام  1948ورومان بوالنسكي في  1971والمخرج األسترالي جاستين كارتزل
في  2015مع مايكل فاسباندر وماريون كوتيار.
(د ب أ)

الجزء الثاني من «»Boss Baby
في يوليو المقبل
الفيلم بطولة أليك بالدوين وإيفا لونغوريا وباتون أوزوالت

فرانسيس ماكدورماند

إيما واتسون تنفي خطبتها من ليو روبينتون
نفت النجمة إيما واتسون خطبتها من صديقها
رجــل األعمال األميركي ليو روبينتون ( 30عاما)،
مــن خــال حسابها على "تــويـتــر" ،مــؤكــدة أنها إذا
كــان لديها أخبار لتشاركها مع جمهورها ،فإنها
ستعلنها فورا.
َّ
وعلقت تقارير فنية ،بــأن نفي تلك الشائعة ال
يعني أنهما ليسا صديقين اآلن ،فهما مقربان من
ً
بعضهما البعض ،حيث كانا يظهران معا بكواليس
فيلم واتسون األخير ( ،)Little Womenالمقتبس عن
رواية المؤلفة لويزا ماي الكوت الكالسيكية.
وت ـنــاول الفيلم حـيــاة  4فتيات يتخيلن عالما
يتجاوز محيطهن المتواضع خارج مدينة بوسطن
الـتــي تـعــود إل ــى حقبة الـحــرب األهـلـيــة ،ع ــام 1868
وسرعان ما يخضن تجارب جديدة من نوعها خارج
إطار المألوف عن المرأة في تلك الفترة ،وإظهار الفتاة
بأنها متمكنة ويمكنها فعل المستحيل ،وهو بطولة:
فلورنس بوج ،إيما واتسون ،ميريل ستريب ،تيموثي
شاالميت ،وغيرهم.

إيما واتسون

دومزويني تواجه نيسون في «»Retribution

مشهد من «»Boss Baby
استقر صـنــاع ا لـجــزء الثاني مــن فيلم  Boss Babyعلى طــر حــه فــي دور
ال ـع ــرض ح ــول ال ـعــالــم ،وع ــرض ــه ع ـلــى إح ــدى ق ـن ــوات ال ـع ــرض األمـيــركـيــة
المدفوعة ،في نفس الوقت ،وذلك يوم  2يوليو المقبل.
ويعد العمل ا لــذي تتصدى لبطولته ملكة الجمال السابقة ونجمة
هوليوود إيفا لونغوريا مــن إ نـتــاج شركة U niversal Picturesـ ومن
المقرر أن يطرح الجزء الجديد تحت ا ســم The Boss Baby: Family
 ،Businessوك ــان مــن الـمـقــرر عــرضــه عـلــى شــاشــات الـسـيـنـمــا فــى 17
ً
سبتمبر المقبل ،إال أن الموعد تم تقديمه شهرين ،تماشيا مع حالة
االستقرار التي يعيشها العالم مع عــودة دور العرض بعد انتشار
اللقاح الواقي من فيروس "كورونا".
و ي ــدور ا لـجــزء ا لـجــد يــد مــن ،The Boss Baby: Family Business
بعدما أصبح األخوان تمبلتون بالغين وانجرفوا بعيدا عن بعضهم
ً
ال ـب ـعــض ،لـكــن ط ـفــا رئ ـيـ ًـســا ج ــدي ـ ًـدا لــه نـهــج مـتـطــور عـلــى وش ــك أن
يجمعهم مرة أخرى ،ويلهمهم الفتتاح شركة عائلية جديدة.
وتم إصدار فيلم " "Boss Babyاألصلي في عام  ،2017وحصد أكثر
من  520مليون دوالر في شباك التذاكر العالمي ،وتم ترشيحه لجائزة
األوسكار ألفضل فيلم رسوم متحركة.
الفيلم من بطولة أليك بالدوين ،وإيفا لونغوريا ،وإيمي سيداريس ،وجيمس
مــار ســدن ،و بــا تــون أوزوا ل ــت ،وستيف بوشيمي ،و لـيــزا كــودرو ،وجيمي كيميل،
وفيفان يي ،ومن تأليف مارال فرازي ،ومايكل مكوليرس ،وإخراج توم ماكجراث
مخرج  Megamindو The Penguins of Madagascarو.Madagascar
يذكر أن لونغوريا من النجمات الالتي أنجبن طفلهن األول بعد األربعين،
إذ أعلنت حملها األول وهي في سن الـ ،43وذلك في شهر سبتمبر لعام ،2017
وبعد مرور  6أشهر على اإلعالن الرسمي للحمل ،شاركت لونغوريا محبيها
نبأ وصول طفلها األول سانتياغو ،وبعدها توقفت عن التمثيل فترة ،معلنة
رغبتها فــي اال سـتـمـتــاع بمشاعر األ مــو مــة واال سـتـمـتــاع مــع طفلها الصغير
وزوجها رجل األعمال المكسيكي خوسيه أنطونيو باستون ،والذي وصفته
باألب الرائع.
وبعد فترة من الراحة استأنفت لونغوريا نشاطها الفني في العام التالي،
حيث انضمت إلى النسخة الجديدة من الفيلم الكوميدي " "Overboardعم
 2018الذي قامت ببطولته إلى جانب كل من أنا فاريس ويوجينو ديبربيز،
لتلعب دور صديقة "أ نــا" وصاحبة العمل فــي الفيلم ،و هــو عمل مقتبس
عن فيلم حمل االسم نفسه ،وصدر في عام  ،1987ولعب بطولته النجمان
كيرت راسل وغولدي هاون.
و فــي ذات العام شاركت لونغوريا في " ،"Dog Daysو فــي العام التالي
قــد مــت شخصية "إ يـلـيـنــا" بفيلم  Dora and the Lost City of Goldفي
 ،2019ثم لعبت دور "كارمن" في  Sylvie's Loveالعام الماضي  ،2020وكان
آخر أعمالها "."Rita Moreno: Just a Girl Who Decided To Go For It

نوما دومزويني

وقـ ـ ـ ــع االخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار عـ ـل ــى الـ ـمـ ـمـ ـثـ ـل ــة ن ــوم ــا
دومزويني لتقديم دور البطولة في مواجهة
الممثل ليام نيسون في فيلم اإلثارة الجديد
"."Retribution
وتنضم دومزويني إلى فريق عمل الفيلم،
ال ـ ــذي س ـي ـبــدأ ت ـص ــوي ــره ف ــي بــرل ـيــن الـشـهــر
المقبل ،لتلعب دور عميلة بــاإلنـتــربــول في
عـمـلـيــة ال ـب ـحــث لـتـعـقــب شـخـصـيــة نـيـســون
مـســؤول تنفيذي مـصــرفــي تـتـعــرض حياته
لــاضـطــراب عـنــدمــا يـتــم وض ــع قنبلة داخــل
سيارته معه هو وعائلته.
الفيلم الجديد ُيعد نسخة جديدة للفيلم
اإلسباني  ،El Desconocidoكما يقوم نيمرود
أنتال باإلخراج ،ويقوم أندرو رونا وأليكس
هاينمان ،شريكا ،The Picture Company
بــاإلنـتــاج مــع  Jaume Collet-SerraوJuan
 .Sola. Picويـظــل نيسون واح ــدا مــن أفضل
ن ـج ــوم األكـ ـش ــن ،رغـ ــم ُعـ ـم ــره ال ـك ـب ـيــر ،حيث
ق ـ َّـدم خ ــال م ـش ــواره أع ـم ــاال ،م ـثــل،"taken" :
و"باتمان" وغيرهما ،إال أنه أخيرا أكد خططه
نحو اعتزال األكشن ،بعد فيلمين يصورهما
هذا العام.

« »Wrath of Manيحقق  71مليون دوالر

إيفا لونغوريا

حقق فيلم  Wrath of Manإيرادات وصلت
إلى  71مليون دوالر ،منذ طرحه في  7الجاري
بدور العرض حول العالم.
ُ
ويعد الفيلم إعادة إنتاج للفيلم الفرنسي
" ،"Cash Truckالذي أنتج عام  2004للمخرج
نيكوال بوخرييف .ويتتبع الفيلم ،حارس أمن
شاحنة يصادف أنه يتمتع بمهارات احترافية
لـلــدفــاع عــن الـنـقــود عـنــدمــا ت ـحــدث مـحــاولــة
سرقة مليئة باالنتقام.
فـيـلــم  Wrath of Manبـطــولــة :جيسون
ستاثام ،هولت مكاالني ،روتـشــي ويليامز،
جــوش هارتنيت ،جيفري دونــوفــان ،سكوت
ايـسـتــوود ،آن ــدي غــارسـيــا ،ديــوبـيــا أوب ــاري.
ويشهد الفيلم عودة التعاون بعد عقد ونصف
ب ـيــن م ـخ ــرج الـفـيـلــم ج ــاي ري ـت ـشــي والـنـجــم
الـعــالـمــي جـيـســون س ـتــاثــام ،لـيـعــد الـتـعــاون
الرابع بينهما.
َّ
وتصدر ستاثام منفردا الملصق الرسمي
للفيلم ،حـيــث ظـهــر عــابــث الــوجــه ،فــي حين
تلطخت يداه بالدماء ،ما يعكس اإلثارة التي
يقدمها الفيلم.

جيسون ستاثام

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :ال تترك مشاريعك عالقة ،وحــاول
ً
إنجازها واحدا تلو اآلخر.
ً
عاطفيا :تتعاطى مع الحبيب بهدوء وحنان،
مما يضفي الفرح على أوقاته.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ت ـصـ َّـرف مــع اآلخــريــن بطريقة
عقالنية وودودة تبعدك عن المشاكل.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :احذر اليوم من التوقيع على أي عقد
أو شراء أي شيء مهم.
ً
عاطفيا :فــي وقــت قريب ستحدد عالقتك
بالحبيب ،ويمكنك اتخاذ القرار.
ً
اجتماعيا :قدراتك االجتماعية ال تزال في
أوجها ،فال تتوقف عن التواصل مع الناس.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :ستنجز أعماال تدعو إلى الفخر
وتلقى الترحيب من المسؤولين.
ً
عاطفيا :تتبادل مع الشريك موضوعات
مهمة تتعلق بمستقبل العائلة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :رّبـمــا تشعر بـحــزن دفـيــن ال
مبرر له ،فتخلص من هذه السلبية.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :برهن لجميع الزمالء والمسؤولين
ُ
على حسن قراراتك بأسلوب واضح.
ً
عــاطـفـيــا :عالقتك بالحبيب تـمـ ُّـر بفترة
اختبار غير معلنة قبل أخذ القرار.
ً
ً ُ
اجتماعيا :كن متشبثا في كل أمر يتعلق
بصحتك ،وانتبه إلى نظام أكلك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
ً
ً
مـهـنـيــا :تعيش يــومــا حــافــا بالمشاكل،
وتحاول مقاومة الضغوط بهدوء.
ً
عاطفيا :تتعقد األمور بينك وبين الحبيب،
بسبب سوء تفاهم قوي.
ً
اجتماعيا :عليك أن تتفرغ لألمور العائلية
أكثر من السابق قبل تراكمها.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تواجهك مشكلة تعتبرها معقدة،
لكنها ليست بمقدار ما تتخيلها.
ً
عاطفيا :يتصل الحبيب للسؤال عنك ،فيدخل
السرور والبهجة إلى قلبك.
ً
اجتماعيا :ضاعف تحركاتك االجتماعية،
فهذا اليوم مناسب إلبراز مواهبك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تتمتع بحيوية فائقة ،وترغب في
إنجاز ما لديك بأقصى سرعة.
ً
عــاطـفـيــا :يتذمر شــريــك الـ ُـعـمــر مــن قضاء
أكثر أوقاتك في العمل ،ومع ذلك يسامحك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :اح ــذر مــن ال ـمــواقــف ال ـتــي قد
ً
ُ
تـجـعـلــك مــرت ـب ـكــا أم ـ ــام األصـ ــدقـ ــاء ،وك ــن
ً
صريحا.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :رصيدك المهني الكبير ومهارتك
يجلبان لك السمعة الطيبة.
ً
عــاطـفـيــا :ربـمــا تـجــد فــرصــة للتعرف إلــى
شخص من الطرف اآلخر يميل قلبك إليه.
ً
اجتماعيا :مزاجك حسن اليوم ،وستكون
ً
َ
مرتاحا مع كل من تلتقيه.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :ينبغي أن تــدرك أن ال أحــد ينجز
ً
عمال بدون المرور بصعوبات.
ً
يقدر شريك ُ
عاطفياّ :
العمر كل ما تفعله
من أجل سعادة األهل.
ُ
ً
ً
اجتماعيا :اعرف أن الحقيقة ال تقال دائما،
ألنها قد تؤذي صاحبها.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً ُ
مهنيا :كــن متوازنا في عملك ،وال تضع
األم ــور غير المهمة قبل الـتــي ال تحتمل
التأجيل.
ً
عاطفيا :أصبحت الـعــاجــات مستحيلة
بينك وبين الحبيب ،وعالقتكما في تدهور.
ً
اجتماعيا :بعض التغيرات قد تحدث في
ً
حياتك ،فال تخجل أبدا من مواجهتها.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :يوم غير مناسب لعقد االتفاقيات أو
الدخول في استثمارات.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تخلق ج ــوا مــن األل ـفــة مــع شريك
ً
حياتك ،لتريحه قليال من تعبه.
ً
اجتماعيا :لــدى أحدهم مشكلة معك ،وهو
يحاول بث اإلشاعات المغرضة.
رقم الحظ.56 :

ً
ً
ً ُ
مهنيا :كن أكثر حذرا وانتباها في عملك،
ً
ً
خصوصا أن الخطأ حاليا ممنوع.
ً
عــاطـفـيــا :جــل اهتمامك أن يـكــون الحبيب
ً
راضيا ،وهذه حالته بالنسبة إليك.
ً
َّ
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـع ــرض وض ــع الـبـيــت أخـيــرا
لمصاريف إضافية أثرت على ميزانيتك.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

ً
انطالق فعاليات مهرجان الكويت للسينما الجديدة افتراضيا
العبدالجليل :شبابنا يدركون دور الفن السينمائي في تطوير ونهضة األمم
ً ً
خمسون فيلما عربيا تشارك
في الدورة األولى من مهرجان
الكويت للسينما الجديدة التي
انطلقت أمس األول افتراضيا.

ان ـط ـل ـق ــت م ـ ـسـ ــاء أم ـ ـ ــس األول
فعاليات الدورة األولى من مهرجان
الكويت للسينما الجديدة (السينما
بعيون شبابية) افتراضيا بتنظيم
مـ ــن قـ ـط ــاع ال ـس ـي ـن ـمــا فـ ــي ن ـقــابــة
الفنانين واإلعالميين.
وقـ ــال األم ـي ــن ال ـع ــام للمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
كامل العبدالجليل ،في كلمة افتتاح
المهرجان نيابة عن وزيــر اإلعالم
وال ـث ـق ــاف ــة وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
الشباب عبدالرحمن المطيري ،إن
المهرجان يتيح فرصة المشاركة
وال ـم ـنــاف ـســة ال ـم ـح ـفــزة لـصـنــاعــة
وإنتاج األفالم القصيرة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـب ــدالـ ـجـ ـلـ ـي ــل أن
الـمـهــرجــان يتضمن مـنــافـســة 50
فيلما عربيا من عدة دول لشباب
م ـخ ــرج ـي ــن وعـ ـن ــاص ــر ف ـن ـي ــة فــي
اإلن ـت ــاج الـسـيـنـمــائــي ،بـمــا يبشر
بالخير والتفاؤل والمستقبل الواعد
للسينما العربية التي يقود يقظتها
ونشاطها ونجاحها شباب عربي
متسلح بعلوم السينما الحديثة.

داليا مبارك تغني بالمصري
«اللي يمشي عادي»
حققت أغـنـيــة "ال ـلــي يمشي عـ ــادي" ،التي
أطلقتها الـفـنــانــة الـسـعــوديــة دال ـيــا مـبــارك
عبر قناتها الرسمية بـ"يوتيوب" ،أكثر من
ماليين مشاهدة منذ إطالقها قبل  3أيام.
ُ 3
وتعد األغنية ،والتي هي كلمات عمرو
المصري ،وألحان مصطفى الشعيبي،
أولى تجارب مبارك الغنائية باللهجة
المصرية.
وأش ـ ـ ــاد ج ـم ـهــور مـ ـب ــارك بــأدائ ـهــا
اللهجة المصرية ،مطالبين إياها بتكرار
التجربة ،وخــاصــة أنها مــن األصــوات
المتميزة بالخليج العربي.
وتـقــول كلمات األغنية" :اللي
يـ ـمـ ـش ــي يـ ـمـ ـش ــي عـ ـ ـ ـ ــادي مــش
هنزعل يوم عليه ،واللي باقي
أغ ـلــى حضننا دا أولـ ــى بيه،
ف ــوق دمــاغـنــا مكانو عالي،
وف ـ عيونا بنداريه ،محنا
عشنا لناس باعونا كلنا
أخدنا إيه".

داليا مبارك

وأوض ــح أن هــؤالء الشباب من
متذوقي الفن الرفيع في تشخيص
ومـ ـع ــالـ ـج ــة قـ ـض ــاي ــا ال ـم ـج ـت ـمــع
المدركين بمسؤولية واقتدار دور
الفن السينمائي الراقي في تطوير
ونهضة األم ــم ،فــي إط ــار ترفيهي
معبر ومــؤثــر فــي النفوس يتميز
بــاإلبــداع وال ــرؤى الفنية المبهجة
لألفئدة المفيدة الستنارة العقول،
الف ـت ــا الـ ــى أن ق ــوائ ــم ال ـم ـهــرجــان
تتضمن أسماء المعة وشخصيات
رف ـ ـي ـ ـعـ ــة ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى فـ ـ ــي م ـج ــال
السينما واإلن ـت ــاج اإلع ــام ــي "مــا
يبعث بالسرور والثقة في نجاح
المهرجان على شكله (االفتراضي)
المطروح".

أحالم شباب
من جانبه ،ذكــر رئيس مجلس
إدارة نقابة الفنانين واإلعالميين
د .نبيل الفيلكاوي ،في كلمة مماثلة،
انه "بانطالق أعمال الدورة األولى
لمهرجان الكويت للسينما الجديدة
ف ــإن ـن ــا ب ــذل ــك ن ـح ـقــق أح ـ ــد أح ــام

ش ـبــاب الـكــويــت السينمائي عبر
هــذه المنصة التي انطلقت تحت
مظلة نقابة الفنانين واإلعالميين
في الكويت".
وأشاد الفيلكاوي بالمكانة التي
تـحـتـلـهــا شـخـصـيــة ال ـم ـهــرجــان -
الفنان القدير سعد الفرج  -منوها
بالدعم اإلعــامــي وبجهود فريق
ع ـمــل ال ـم ـه ــرج ــان ب ـق ـي ــادة رئـيــس
المهرجان رئيس قطاع السينما
ب ــال ـن ـق ــاب ــة الـ ـمـ ـخ ــرج ع ـبــدال ـعــزيــز
الصايغ.

منارة إشعاع
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أف ـ ـ ـ ــاد رئ ـ ـيـ ــس لـجـنــة
التحكيم اإلعالمي علي الريس بأن
المهرجان يعد موعدا سينمائيا
إضافيا لرصيد السينما الكويتية
والعربية ،إذ يشكل منارة إشعاع
وتـ ــوهـ ــج ،ويـ ـث ــري ص ـن ــاع ــة ال ـفــن
السابع ،ويحتفي بجيل الشباب
ويرسخ اسم الكويت كقلعة شامخة
للثقافة والفنون واإلبداع.
وأشار الريس إلى أنه "من خالل

•

عزة إبراهيم

تستعد الفنانة تقى لدخول عمل درامي طويل ينطلق تصويره
بعد عيد األضحى.
وقالت تقى ،لـ"الجريدة"" ،حالفني الحظ بالمشاركة في  3أعمال
متنوعة بين التراجيدي والكوميدي خالل الفترة الماضية ،منها
عمالن تم عرضهما في رمضان ،هما بيت الذل والروح والرية".
وأوضـحــت أن الجمهور تعاطف معها مــن خــال شخصيتها
فــي مسلسل "بيت ال ــذل" ،حيث قدمت دور "ج ــود" الفتاة الفقيرة
ال ـتــي ت ـت ــزوج م ــن ش ــاب ثـ ــري ،لـعــب دوره
الفنان فهد باسم عبداألمير ،لكنه يلجأ
إل ــى إذالل ـه ــا واس ـت ـغــال فـقــرهــا ،وفــي
إحدى المشادات بينهما يقتلها على
سبيل الخطأ ،األمر الذي أثار مشاعر
الجمهور وتفاعلهم مع الشخصية.
وأك ــدت سعادتها بالمشاركة
فــي خماسية مسلسل "البعد
عنها غـنـيـمــة" ،الخـتــافــه من
ح ـي ــث ال ـش ـك ــل وال ـم ـض ـم ــون
عن باقي األعمال ،فهو عمل
قـصـيــر م ــن  5ح ـل ـقــات يـقــدم
في قالب اجتماعي كوميدي،
وهو أول عمل خفيف تشارك
ف ـي ــه ب ـع ــد عـ ــدد م ــن األع ـم ــال
التراجيدية الصعبة.
وكـشـفــت أن ـهــا ت ـقــرأ حاليا
نصا دراميا جديدا يدور في
إط ــار تــراجـيــدي أيـضــا ،ومن
ال ـم ـق ــرر انـ ـط ــاق ت ـصــويــره
بعد العيد ،للعرض خارج
الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم الـ ــرم ـ ـضـ ــانـ ــي،
وفضلت عــدم الكشف عن
المزيد من التفاصيل حول
فــريــق الـعـمــل حـتــى تنتهي
من قراءة النص.
تقى

القراءة األولية لألعمال المشاركة
أؤكد أننا أمام منافسة قوية".

فكرة على الورق
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس
الـمـهــرجــان الـمـخــرج عـبــدالـعــزيــز
ال ـصــايــغ ،فــي كـلـمـتــه" ،ف ــي يناير
الـ ـم ــاض ــي ك ـ ــان ه ـ ــذا ال ـم ـه ــرج ــان
مجرد فكرة على الورق سرعان ما

وقــع المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب وجمعية المكتبات والمعلومات
الكويتية مذكرة تفاهم وتعاون ثقافي أمس،
تطبيقا لرؤية الحكومة في تنمية التعاون
المشترك بين الجهات الحكومية ومؤسسات
المجتمع المدني ،وتعزيز وتفعيل األنشطة
التي تساهم في المشاركة المجتمعية وفي
الفعاليات الفنية الثقافية والدورات التدريبية.
وق ــال الـنــاطــق الــرسـمــي بــاســم المجلس
ال ــوط ـن ــي األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ال ـم ـســاعــد لـقـطــاع
ال ـث ـقــافــة د .عـيـســى األن ـ ـصـ ــاري إن تــوقـيــع
مــذكــرات التفاهم تأتي تطبيقا لتوجيهات
وزيــر االعــام والثقافة وزيــر الدولة لشؤون
الـشـبــاب عبدالرحمن الـمـطـيــري ،لتعضيد
الشراكة المجتمعية ،وخاصة مع جمعية ذات
تخصص واهتمام بجانب الثقافة وتشجيع
االطالع والقراءة واالهتمام بالمكتبات العامة
واالرتقاء بالمستوى المهني للعاملين فيها
كجمعية المكتبات والمعلومات الكويتية.
وأضاف د .األنصاري أن "جمعية المكتبات
والمعلومات الكويتية من الجمعيات الرائدة

في رعايتها للعاملين في هذا الحقل ،حيث
تأسست عام  ،2005وكانت األولى خليجيا،
حـيــث تــم إش ـهــار قـســم المكتبات فــي كلية
التربية األساسية بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب ،وإنه لشرف للمجلس
أن يــدشــن م ــذك ــرة الـتـفــاهــم ه ــذه لتعضيد
التعاون المهني والفني معها ،وسنعمل على
تفعيل بنودها بشكل مستمر لمصلحة هذا
القطاع الهام".
وب ـي ــن أن ال ـم ــذك ــرة ال ـت ــي ت ـس ــري لـثــاث
سنوات قابلة للتجديد تلقائيا تنص على
ال ـع ــدي ــد م ــن م ـج ــاالت ال ـت ـع ــاون ،ومـ ــن ذلــك
تنسيق حملة إعــامـيــة مشتركة لتسويق
جميع الفعاليات الثقافية المتفق عليها
عبر مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي التابعة
للطرفين ،وحسب الوسائل اإلعالمية المتفق
عليها ،وتنشيط الدورات التدريبية للعاملين
بمجال المكتبات والمعلومات ورعايتها
والمشاركة في تنفيذ المناسبات والمعارض
واالحتفاالت المتفق عليها ،وتنسيق إعداد
برنامج زمني تنفيذي لألنشطة والفعاليات

ووصـفــت لـيــال فيديو كليب "أسـمــر"،
ال ــذي أخــرج ـتــه رن ــدل ــي ق ــدي ـح ،بالعمل
ال ـم ـت ـكــامــل ،ال ـ ــذي يـشـتـمــل ع ـلــى الـفــن
وال ـ ـت ـ ـجـ ــدد والـ ـن ــوعـ ـي ــة وال ـ ـلـ ــوحـ ــات
االس ـت ـع ــراض ـي ــة ،ون ـك ـهــة م ـم ـيــزة من
السهل الممتنع ،إضافة إلــى الموال،
الذي حرصت على مكانته في األغنية،
فــي مـبــادرة هــي األول ــى مــن نوعها في
مسيرتها الفنية.
وأشارت إلى أن اللوحات االستعراضية
فــي الـفـيــديــو كليب كــانــت بمنزلة شــريــان
حيوي في الفكرة ،إلى جانب خصوصية
الرؤية التي وضعتها رندلي بكثير من
الشفافية.

تقى :الجمهور تعاطف معي
في «بيت الذل»

كامل العبدالجليل

حظيت بالدعم والرعاية من نقابة
الـفـنــانـيــن واإلعــام ـي ـيــن" ،مثمنا
رعاية وزير اإلعالم والثقافة وزير
الدولة لشؤون الشباب ،ومباركة
كل القطاعات الفنية واإلعالمية
محليا وخليجيا وعربيا.
وأعـ ــرب الـصــايــغ عــن الـسـعــادة
ل ــذل ــك ال ـت ـف ــاع ــل مـ ــن ق ـب ــل ش ـبــاب
السينما في الكويت والعالم العربي

والمشاركة في هذا المهرجان الذي
يـنـضــم إل ــى ح ــزم ــة الـمـهــرجــانــات
السينمائية العربية التي تحتفي
باإلبداع السينمائي العربي وتخلق
حراكا سينمائيا عربيا متجددا.
وتضمن حفل االفتتاح عرض
مقتطفات مــن األف ــام المشاركة
في المسابقات الثالث للمهرجان
الذي يختتم فعالياته اليوم.

ياسمين رئيس تغني مع
حسن شاكوش

طرحت شركة مزيكا ،كليب
"حبيبتي" ،الذي يجمع
املطرب الشعبي حسن
شاكوش والفنانة ياسمني
رئيس .ونشرت ياسمني
رئيس "بوستر" للكليب عبر
صفحتها بـ"فيسبوك" ،وكتبت:
"استنونا ،كليب (حبيبتي) مع
حسن شاكوش".
وكانت رئيس شاركت في
موسم دراما رمضان 2021
من خالل مسلسل "ملوك
الجدعنة" ،الذي ُيعرض على
شاشة قناة  MBCمصر.

«لوحة األمل» معرض فني
يعكس رؤى عربية ملهمة

«الوطني للثقافة» يوقع مذكرة تعاون مع جمعية المكتبات

ليال عبو د تخطت المليون
مشاهدة بـ «أسمر»
ت ـح ـقــق ال ـف ـنــانــة ال ـل ـب ـنــان ـيــةل ـي ــال عـبــو د
نجاحا كبيرا بأغنيتها الجديدة "أسمر" ،إذ
تخطت المليون مشاهدة في أسبوع واحد
فقط على "يوتيوب".
وأكـ ــدت ع ـبــود ،ال ـتــي ت ــواج ــدت فــي بنما
ضمن جولة فنية مع عــدد من النجوم ،أن
عملها اح ـتــل ،وف ــق اإلح ـص ــاء ات ،الـمــراتــب
ً
األولــى في دول الخليج العربي ،وتحديدا
الـسـعــوديــة وقـطــر وال ـكــويــت ،كـمــا ج ــاء في
المراتب ذاتها بالعراق.
وأوضحت أن هذه النتائج كانت متوقعة،
بعد أن آمنت بالمادة الغنائية التي اختارتها
بعناية ،بالتعاون مع الشاعر د .ميشال جحا،
والملحن جوزيف جحا ،والمايسترو والموزع
الموسيقي ايلي العليا.

الفيلكاوي والصايغ

خبريات

ليال عبود

النصار »good night« :تحصد
ً
نجاحا في «الشارقة القرائي»
•

نرمين أحمد

خـ ـ ـ ــال ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات مـ ـه ــرج ــان
الـ ـش ــارق ــة الـ ـق ــرائ ــي ل ـل ـط ـف ــل ،تــم
ع ــرض م ـســرح ـيــة good night
للمخرج الشاب شمالن النصار،
وعرضت المسرحية ألول مرة في
عـيــد الـفـطــر  ،2019وقــدمــت أكثر
م ــن  15ع ــرض ــا ،وم ــن ث ــم ج ــاءت
جائحة كورونا لتتوقف العروض
المسرحية وكانت اإلعادة األولى
لعرضها بعد وقف دام ألكثر من
عــام ونصف للنشاط المسرحي
خالل فعاليات مهرجان الشارقة
القرائي للطفل.
وقال النصار" :عندما تواصل
مـعـنــا م ـســؤولــو إدارة مـهــرجــان
الشارقة القرائي للطفل ،وأبــدوا
رغ ـب ـت ـه ــم فـ ــي ع ـ ــرض م ـســرح ـيــة
 good nightضـمــن فعاليات
ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان ،كـ ـن ــا سـ ـع ــداء
جــدا ومتخوفين فــي ذات
الوقت من نسبة حضور
الجمهور بسبب فيروس
كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا ،ولـ ـ ـك ـ ــن ل ـج ـنــة
تنظيم المهرجان أبلغتنا أن
هناك تباعدا والتزاما باإلجراءات
الصحية فشعرنا بأريحية اكثر،
وق ــدمـ ـن ــا هـ ـن ــاك ث ــاث ــة عـ ــروض
جميعها مكتملة العدد من حيث
الحضور".
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا لـ ـمـ ـس ــر حـ ـي ــة
حـ ـص ــدت ن ـج ــاح ــا ج ـمــاه ـيــريــا
كبيرا ،والفضل يعود للتنظيم

شمالن النصار

الدقيق الذي عمل عليه منظمو
المهرجان ،فمنذ وصولنا إلى
اإلم ـ ــارات وح ـتــى ال ـم ـغــادرة كل
ش ــيء يـسـيــر وف ــق ن ـظــام دقـيــق
وعــالـمــي ،بــدايــة مــن المسحات
ح ـتــى ال ـت ـعــامــل م ــع الـجـمـهــور،
وإلــزام الجميع بالتقيد واتباع
ال ـن ـظــام ،مـتــابـعــا" :م ــن الممكن
إعـ ــادة ع ــرض مـســرحـيــة good
 nightفي عيد األضحى المقبل،
ف ـ ـعـ ــام  2021سـ ـيـ ـك ــون إع ـ ـ ــادة
لـ ـع ــروض س ــاب ـق ــة ف ــي األغ ـل ــب،
وسنعمل على تحضير عروض
جـ ــديـ ــدة فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة،
وهناك مفاجآت يتم تحضيرها
ل ـت ـق ــدي ـم ـه ــا ل ـل ـج ـم ـه ــور الـ ـع ــام
المقبل بإذن الله".

المشتركة ،وفقا للضوابط المعمول بها لدى
الطرفين.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ت ــوج ــه رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية
د .عبدالعزيز الـســويــط بالشكر إل ــى وزيــر
االع ــام وزي ــر الثقافة وزي ــر الــدولــة لشؤون
الشباب عبدالرحمن المطيري ،واألمين العام
للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
كامل العبدالجليل ،على دورهــم الكبير في
دعم الجمعية ،وتفعيل أنشطتها ،وحرصهم
على بناء جسور التعاون المشترك لمصلحة
دعــم ال ـكــوادر العاملة فــي حقل المعلومات
والمكتبات.
ح ـضــر م ــراس ــم ال ـتــوق ـيــع م ــن الـمـجـلــس
الوطني للثقافة والـفـنــون واآلداب الناطق
الرسمي واألمـيــن المساعد لقطاع الثقافة
د .ع ـي ـســى األن ـ ـص ـ ــاري ،ومـ ــراقـ ــب ال ـث ـقــافــة
الخارجية بالمجلس محمد بن رضا ،ومدير
إدارة معرض الكويت للكتاب سعد العنزي،
والمستشار اإلعالمي للمجلس مظفر عبدالله،
بينما مثل جمعية المكتبات والمعلومات

عيسى األنصاري
الكويتية الرئيس د .عبدالعزيز السويط،
ون ــائ ــب الــرئ ـيــس فـهــد الـحـسـيـنــي ،وعـضــو
مجلس اإلدارة ناصر السيف ،والمستشار
االكاديمي في الجمعية د .حسين فوالذ.

يعكس معرض الفنون
التشكيلية «لوحة األمل» للفن
املعاصر ،واملقام حاليا في
رواق منظمة العالم اإلسالمي
للتربية والعلوم والثقافة
(ايسيسكو) ،الرؤية امللهمة
ألكثر من  100لوحة فنية
لرسامني مغاربة ،في إطار
احتفاء «ايسيسكو» بشهر
التراث في العالم اإلسالمي
تحت شعار «متحدون من
أجل الفن» .وزاد من جمالية
اللوحات املعروضة سمو
الغاية من عرضها ،وهي
تخصيص ريع بيع هذه
اللوحات ملصلحة مستشفى
ابن سينا بالرباط لعالج
األطفال مرضى السرطان في
مبادرة إنسانية جميلة.

ةديرجلا

•
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دوليات

قائمة الـ ً  7أو «االنتخابات جثة هامدة»
توسيع
لخامنئي:
روحاني
ً
ّ
َّ
ُ
• رئيسي ممتعض وال يرغب أن يكون «رئيسا معينا» • األمن يحاصر منزل نجاد ويقيد اتصاالته
طهران  -فرزاد قاسمي

دعا الرئيس روحاني عالنية
المرشد اإليراني علي خامنئي
للتدخل من أجل تعديل قائمة
مرشحي االنتخابات الرئاسية،
للحيلولة دون تحول السباق
إلى "جثة هامدة" بعد خلوها
من أي منافسة حقيقية لرئيس
السلطة القضائية إبراهيم
رئيسي.

إيران تخصب
اليورانيوم
على مستوى
الدول المصنعة
للقنابل
النووية
رافاييل
غروسي

شن الرئيس اإليــرانــي حسن
ً
ً
روح ــان ــي ه ـج ــوم ــا الذعـ ـ ــا ضد
م ـج ـلــس "صـ ـي ــان ــة ال ــدسـ ـت ــور"،
ال ـ ـخ ـ ــاض ـ ــع لـ ـهـ ـيـ ـمـ ـن ــة ال ـ ـت ـ ـيـ ــار
ً
ال ـم ـت ـشــدد ،مـتـسـلـحــا بعاصفة
انتقادات ضد القائمة النهائية
لمرشحي االنتخابات الرئاسية
الـتــي أصــدرهــا المجلس ،أمس
األول ،و خ ـلــت م ــن أي منافسة
حـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة لـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـسـ ـلـ ـط ــة
الـقـضــائـيــة األص ــول ــي إبــراهـيــم
ً
رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــي ،داعـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــا ال ـ ـمـ ــرشـ ــد
األع ـ ـ ـلـ ـ ــى ع ـ ـلـ ــي خ ــامـ ـنـ ـئ ــي إلـ ــى
التدخل ،للحيلولة دون تحول
االستحقاق المقرر في  18يونيو
المقبل ،إلى "جثة هامدة".
وأك ــد روح ــان ــي ،خ ــال كلمة
في اجتماع الحكومة أمس ،أنه
بعث برسالة خطية إلى المرشد،
أمس األول ،دعاه فيها للتدخل
إلعـ ـ ــادة ن ـظــر م ـجـلــس "صـيــانــة
الدستور" في القائمة النهائية
للمرشحين التي أقصت أسماء
بـ ـ ــارزة ف ــي م ـقــدم ـت ـهــا الــرئ ـيــس
الـ ـشـ ـعـ ـب ــوي الـ ـس ــاب ــق أحـ ـم ــدي
نـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاد ،ورئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان
الـ ـس ــاب ــق ال ـم ـح ــاف ــظ ال ـم ـع ـتــدل
علي الريـجــانــي ،ونــائــب رئيس
الجمهورية الحالي اإلصالحي
إسحاق جهانغيري.
وق ـ ــال روحـ ــانـ ــي ،ف ــي كلمته
التي بثها التلفزيون الرسمي:
"كنا نريد أن يضاف مرشحون
آخ ـ ــرون إل ــى ال ـقــائ ـمــة ،وطـلـبــت
مـســاعــدة الـقــائــد إن أمـكــن وهو
قلما تدخل في الدورات السابقة،
وفي بعض الحاالت تدخل".
وان ـت ـق ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـم ـع ـتــدل
ً
اس ـت ـب ـعــاد ال ـمــرش ـح ـيــن ،قــائــا
إن "االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات هـ ــي ضــامــن
مشروعية النظام ،وال شرعية
ل ـ ـ ـقـ ـ ــرارات الـ ـنـ ـظ ــام مـ ــا لـ ــم تـكــن
مـ ـسـ ـن ــودة ب ــال ـش ـع ــب .ف ـجــوهــر
االنتخابات هــو المنافسة ،إذا
ح ــذف ـت ــم ذل ـ ـ ــك ،ت ـص ـب ــح عـمـلـيــة
االقتراع جثة هامدة".
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ح ـكــوم ـتــه ال
يمكنها فعل أكثر مــن ذلــك ،في
إشارة إلى طلب تدخل المرشد.
وشدد على أن الهدف من وراء
ً
ً
طلبه ،الذي يمثل إحراجا علنيا
لخامنئي ،هو تحقيق المشاركة
القصوى ،في االنتخابات ،التي
ً
سبق أن دعا لها المرشد ،قائال
إن "ذ لـ ــك ال يـنـبـغــي أن يصبح
ً
ش ـع ــارا وي ـجــب تــوفـيــر أسـبــابــه
وشرعية النظام مرهونة بهذه
المشاركة".
ً
وسأل مستنكرا" :ماذا حصل
لنسبة %98؟" فــي إشـ ــارة إلــى
نـ ـسـ ـب ــة ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ال ــرس ـم ـي ــة
ف ـ ــي اسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد م ـب ــدأ
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة ع ــام
 1979بعد الثورة التي أطاحت
بنظام الشاه.
وت ــاب ــع" :ل ـم ــاذا تستمر هــذه

سلة أخبار
«الدفاع ُالعمانية» تبدأ
استقبال طلبات التوظيف

أصدر سلطان ُعمان
هيثم بن طارق
البوسعيدي ،أمس،
ً
ً
قرارا سلطانيا ببدء
استقبال طلبات
االلتحاق بوزارة
الدفاع بالتنسيق مع
وزارة العمل .وأفادت
"الدفاع" بأنها ستبدأ
ً
اعتبارا من اليوم،
استقبال طلبات
الباحثين عن عمل ممن
تنطبق عليهم شروط
التجنيد وااللتحاق
بقوات وأفرع القوات
السلطانية المسلحة.
ويأتي ذلك غداة توجيه
سلطاني بتوفير 2000
فرصة عمل في القطاع
الحكومي ،بجانب
توفير مليون ساعة
للعمل الجزئي في
المؤسسات الحكومية
بمختلف القطاعات.

إيرانية وسط طهران أمس
النسبة بــالـتـنــاقــص؟" .وعلمت
"الـ ـج ــري ــدة" م ــن م ـص ــدر مـطـلــع
أم ــس ،أن خامنئي أيــد مبدئيا
ق ــرار "صـيــانــة الــدس ـتــور" الــذي
أصدر قائمة تشمل  7مرشحين،
هم باإلضافة إلى رئيسي ،أمين
مـ ـجـ ـم ــع تـ ـشـ ـخـ ـي ــص م ـص ـل ـحــة
ال ـن ـظــام ال ـقــائــد ال ـع ــام الـســابــق
لـ ـ ـ "ال ـ ـحـ ــرس الـ ـ ـث ـ ــوري" مـحـســن
رض ـ ــائ ـ ــي ،ومـ ـ ـن ـ ــدوب ال ـم ــرش ــد
بمجلس األم ــن الـقــومــي سعيد
جليلي ،والبرلماني المحافظ
الـ ـس ــاب ــق ع ـل ــي رض ـ ــا زاكـ ــانـ ــي،
ومـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي
ع ـب ــدال ـن ــاص ــر ه ـم ـت ــي ،ون ــائ ــب
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـب ــرلـ ـم ــان ال ـم ـح ــاف ــظ
أم ـيــر حـسـيــن قــاضــي هــاشـمــي،
واإلص ــاح ــي مـحـســن مهرعلي
زاده الــذي ال يتمتع بثقل يذكر
في الشارع السياسي.
ل ـ ـكـ ــن ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر أض ـ ـ ـ ــاف أن
الـ ـم ــرش ــد لـ ــم ي ـج ــب ح ـت ــى اآلن
ً
على رسالة روحــانــي ،متحدثا
عــن وج ــود تــوقـعــات قــويــة بين
اإلصــاح ـي ـيــن والـمـعـتــدلـيــن أن
المرشد سيتدخل إلضافة اسم
أو اسمين على الالئحة.

انفجار وامتعاض
وج ـ ـ ــاءت ك ـل ـم ــات روح ــان ــي
فـ ــي وقـ ـ ــت انـ ـفـ ـج ــرت ال ـس ــاح ــة

(رويترز)
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــن أك ـ ـثـ ــريـ ــة
مـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة وأقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة مـ ــؤيـ ــدة
ل ـق ــائ ـم ــة "ال ـم ــرش ـح ـي ــن ال ـ ـ ـ ."7
ول ــم تقتصر االن ـت ـقــادات على
اإلصالحيين أو الوسطيين ،بل
قام عدد كبير من الشخصيات
األص ــول ـي ــة بــان ـت ـقــاد "صـيــانــة
الدستور".
وأك ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـص ـ ــدر فـ ـ ــي م ـك ـتــب
الـمــرشــد ،أن األخ ـيــر استدعى
أعضاء "مجلس الخبراء" إلى
مكتبه لبحث القائمة الرئاسية،
ً
ً
خصوصا أنه كان مقررا أال يتم
اإلعالن عنها قبل أخذ موافقته
ال ـن ـه ــائ ـي ــة ،ل ـك ــن وك ــال ــة أن ـب ــاء
"ف ـ ــارس" الـمــوالـيــة لـ ـ "ال ـحــرس
ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــوري" ق ـ ــام ـ ــت ب ـت ـس ــري ــب
الالئحة ،ووضعت الجميع أمام
أمر واقع .ووصل األمر إلى حد
قيام ،إبراهيم رئيسي ،المرشح
ً
األوفــر حظا في حــال اعتمدت
القائمة الحالية ،بانتقاد قرار
"صـ ـي ــان ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــور" ،بـشـكــل
ضمني عبر بيان أكــد فيه أنه
ي ـح ــاول الـبـحــث م ــع المجلس
عــن إمـكــانـيــة إجـ ــراء تغييرات
تجعل مــن االنـتـخــابــات "أكـثــر
تنافسية".
وأكـ ـ ـ ــد أحـ ـ ــد أعـ ـ ـض ـ ــاء لـجـنــة
رئيسي االنتخابية لـ "الجريدة"،
أن ر ئـيــس السلطة القضائية
ممتعض مــن الـحــديــث عــن أن

ف ــوزه المحتمل أ صـبــح بنظر
ال ـعــديــديــن م ـجــرد "تـعـيـيــن أو
ت ـن ـص ـي ــب" ،وأنـ ـ ــه ل ــن ي ـتــوانــى
ع ــن اتـ ـخ ــاذ أي قـ ـ ــرار ب ـم ــا فــي
ذل ــك االن ـس ـحــاب م ــن الـسـبــاق،
إذا شعر أن األج ــواء الشعبية
سـتـكــون ض ــده فــي ح ــال فــوزه
ً
وأن شرعيته سيكون مطعونا
بها.

انتقاد واتهامات
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت سـ ــابـ ــق ،ان ـت ـقــد
رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـم ــع "ت ـش ـخ ـي ــص
مصلحة النظام" عضو لجنة
"ص ـيــانــة ال ــدس ـت ــور" آي ــت الـلــه
عاملي الريجاني القائمة التي
ً
أقصت شقيقه ،معتبرا أن هذا
القرار ال يمكن الدفاع عنه بأي
شكل من األشكال.
وان ـت ـقــد عــام ـلــي الري ـجــانــي
إقـ ـ ـص ـ ــاء أخ ـ ـيـ ــه الـ ـ ـ ــذي ي ـش ـغــل
ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا م ـ ـن ـ ـصـ ــب مـ ـسـ ـتـ ـش ــار
ً
المرشد ،مشيرا إلى أن التقارير
االس ـت ـخ ـبــارات ـيــة ال ـتــي استند
"صـ ـي ــان ــة ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور" عـلـيـهــا
إلقصائه غير صحيحة.
وبحسب تقارير ،فإن سبب
اقـصــاء علي الريـجــانــي هــو أن
ابنته حصلت على الجنسية
األميركية ،وأن ابـنــاء ه وأوالد
أش ـ ـقـ ــائـ ــه مـ ـقـ ـيـ ـم ــون ف ـ ــي دول

غـ ــرب ـ ـيـ ــة ،وت ـ ـقـ ــدمـ ــوا ب ـط ـل ـبــات
للحصول على جنسيتها ،لكن
ً
مصدرا في "صيانة الدستور"
ذكـ ـ ــر لـ ـ ـ "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" أن سـبــب
اإلقـ ـ ـص ـ ــاء هـ ــو تـ ـق ــاري ــر تـتـهــم
الري ـجــانــي بعقد ع ــدة لـقــاء ات
س ـ ــري ـ ــة مـ ـ ــع ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـس ـ ـفـ ــراء
الـغــربـيـيــن بــالــداخــل وال ـخــارج
دون التنسيق مــع المرشد أو
األجهزة األمنية.
ول ـفــت ال ـم ـصــدر إل ــى أن ــه تم
اقصاء نجاد باإلجماع ،وكانت
ه ـن ــاك ت ـق ــاري ــر اسـتـخـبــاراتـيــة
ت ــؤك ــد ق ـي ــام ــه ب ــاتـ ـص ــاالت مــع
أع ـضــاء مــن مـعــارضــة الـخــارج
وقـيــامــه هــو وأن ـصــاره بسرقة
م ـس ـت ـن ــدات ح ـك ــوم ـي ــة س ــري ــة،
تـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــي ح ـ ـ ـتـ ـ ــى لـ ـمـ ـح ــاكـ ـمـ ـت ــه
بالخيانة وزجه بالسجن.
وأك ـ ـ ــد مـ ـق ــرب ــون مـ ــن ن ـج ــاد
وشهود عيان في "مـيــدان "72
بـمـنـطـقــة ن ــارم ــك ،أن األج ـهــزة
األم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ح ـ ـ ــاص ـ ـ ــرت مـ ـن ــزل ــه
بــالـتــزامــن مــع إع ــان "الـقــائـمــة
النهائية" ،ومنعت مؤيدين له
من االقتراب وقيدت خروجه.
وأف ــاد مقربون مــن الرئيس
الـســابــق بــأن جميع اتصاالته
ان ـق ـط ـعــت ،م ـنــذ ل ـيــل االث ـن ـي ــن ـ
الثالثاء ،بالتزامن مع تركيب
أجهزة أمنية كاميرات مراقبة
بكل المنطقة المحيطة بمنزله.

عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ــر ،أش ـ ــار
روحــانــي فــي كلمته باجتماع
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،إل ـ ــى ال ـم ـبــاح ـثــات
ال ـن ــووي ــة ال ـج ــاري ــة ف ــي فيينا
بشأن عودة طهران وواشنطن
إل ـ ــى ال ـت ــزام ــات ـه ـم ــا ب ــاالت ـف ــاق
ال ـ ـنـ ــووي ال ـم ـب ــرم ع ـ ــام ،2015
ً
م ـت ـحــدثــا ع ــن "ح ـص ــول ات ـفــاق
على القضايا األســاسـيــة" مع
تــواصــل الجولة الخامسة من
المباحثات.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن "ا ل ـ ـق ـ ـضـ ــا يـ ــا
ً
المتبقية قابلة للحل أ يـضــا "،
ً
م ـش ــددا بــال ـقــول "ع ـلــى أمـيــركــا
ً
حتما أن تعود إلى التزاماتها
ً
أوال وب ـع ــد تـحـقـقـنــا م ــن ذلــك
سنعود لتعهداتنا" النووية.
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،وص ــف
المدير العام للوكالة الدولية
لـ ـلـ ـط ــاق ــة الـ ـ ـ ــذريـ ـ ـ ــة ،رافـ ــاي ـ ـيـ ــل
غـ ــروسـ ــي ،ب ــرن ــام ــج تخصيب
الـ ـي ــورانـ ـي ــوم ف ــي إي ـ ـ ــران بــأنــه
ً
"مقلق ج ــدا" ،وال تنفذه سوى
دول تسعى إلى امتالك أسلحة
نووية.
ورأى غروسي في تصريحات
لصحيفة "فايننشيال تايمز"
ّ
تخصب
البريطانية أن إي ــران
ال ـيــوران ـيــوم بـنـسـبــة "ال تصل
إليها سوى دول تصنع قنابل"
ذرية.

سقوط  5مقذوفات حوثية
بجازان ...وال إصابات

أعلن الدفاع المدني
السعودي ،سقوط 5
مقذوفات أطلقتها
جماعة "أنصار الله"
اليمنية المتمردة ،على
إحدى القرى الحدودية
بمنطقة جازان ،جنوب
ً
المملكة ،مشيرا إلى
عدم وقوع إصابات.
إلى ذلك ،دعا وزير
الخارجية الروسي
سيرغي الفروف ،خالل
مؤتمر مشترك مع
نظيره اليمني أحمد
عوض بن مبارك،
اليمنيين إلى عقد
حوار وطني شامل لحل
ً
أزمة البالد ،معربا عن
قلقه لتردي الوضع
اإلنساني.

زعيم «البوليساريو» يمثل
أمام القضاء اإلسباني

السيسي يدعو إلى مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وفلسطين

ً
ُ
اشتباكات سودانية  -إثيوبية تزامنا مع انطالق «حماة النيل»
دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،
خـ ــال اس ـت ـق ـبــالــه وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي
أنـتــونــي بلينكن فــي ال ـقــاهــرة أم ــس ،واشنطن
الـ ــى "ان ـ ـخـ ــراط ف ــاع ــل" ي ــوص ــل الـ ــى اس ـت ـئ ـنــاف
مفاوضات السالم المباشرة بين الفلسطينيين
واإلسرائيليين.
ً
ووصل بلينكن الى القاهرة قادما من إسرائيل
واألراضــي الفلسطينية ،حيث بدأ جولة شرق
أوسطية هي األولى له ،تهدف الى تثبيت وقف
إطــاق النار في غــزة ،بعد التصعيد المفاجئ
بين إسرائيل والفلسطينيين ،بدء ا من القدس
وصوال الى القطاع.
وركــزت المباحثات بين السيسي وبلينكن
التي حضرها كبار المسؤولين المصريين على
مستجدات القضية الفلسطينية ،وسبل إحياء
عملية السالم ،إذ ّ
ثمن الوزير األميركي الجهود
المصرية الحثيثة في هذا اإلطار للتوصل إلى
وقف إطالق النار في غزة والعمل على تثبيته.
وك ــان بلينكن قــد اسـتـهــل زي ــارت ــه لـلـقــاهــرة،
بالقول إن "مصر شريك حقيقي وفعال لوقف
العنف فــي األراض ــي الفلسطينية" ،وأش ــار في
تصريح له من داخل السفارة األميركية بالقاهرة
إلى أن الواليات المتحدة ومصر تعمالن معا
من أجل السماح لإلسرائيليين والفلسطينيين
بالعيش في سالم وأمن.
بـ ـ ـ ــدوره ،أشـ ـ ــاد ال ــرئ ـي ــس ال ـم ـص ــري بــالــدعــم
األميركي الكامل للجهود المصرية ،وأشار إلى
أن تطورات األحداث األخيرة تؤكد أهمية العمل
بشكل فوري الستئناف المفاوضات المباشرة
بين الفلسطينيين واإل ســرا ئـيـلـيـيــن بانخراط
أميركي فاعل لعودة الطرفين مجددا إلى طاولة
الحوار ،الفتا إلى موقف مصر الثابت بالتوصل
إلــى حــل ع ــادل وشــامــل يضمن حـقــوق الشعب
الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية.
وتم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور
الثنائي بين البلدين فيما يخص تثبيت وقف

إطالق النار بين الفلسطينيين واإلسرائيليين،
وكذلك إطالق عملية إعادة اإلعمار في قطاع غزة
ً
تأسيسا على المبادرة المصرية في هذا اإلطار.
اللقاء المصري  -األميركي لم يقتصر على
الملف الفلسطيني ،بل ّ
تطر ق إ لــى ملف ليبيا
واألهم قضية سد النهضة ،حيث جدد السيسي
ّ
تمسك مصر بحقوقها من خالل التوصل إلى
اتفاق قانوني لعملية ملء السد وتشغيله ،ومن
ثم أهمية الدور األميركي على وجه الخصوص
لالضطالع بدور مؤثر لحلحلة تلك األزمة ،حيث
جــدد الــوزيــر بلينكن ال ـتــزام اإلدارة األميركية
ببذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ
الحقوق المائية والتنموية لألطراف كافة.

تدريب مشترك
فــي غـضــون ذل ــك ،انطلقت م ـن ــاورات ُ
"حـمــاة
الـنـيــل" بين الجيشين الـمـصــري والـســودانــي،
والـتــي يستضيفها ال ـســودان ،أمــس ،وتستمر
حتى نهاية الشهر الـجــاري ،بمشاركة القوات
البرية والجوية والبحرية ،مما يجعلها أكبر
تــدر يــب عسكري مشترك بين البلدين اللذين
يـ ــواج ـ ـهـ ــان مـ ـش ــاك ــل وج ـ ــودي ـ ــة مـ ــع إث ـي ــوب ـي ــا،
خصوصا فيما يخص ملف سد النهضة.
وي ـتــزامــن ال ـتــدريــب الـعـسـكــري الـضـخــم مع
بدء إثيوبيا إجراء ات الملء الثاني لخزان سد
النهضة ،دون االهتمام بتوقيع اتفاق مع دولتي
المصب مصر والسودان ،فضال عن حشد قوات
لـهــا عـلــى ال ـح ــدود مــع ال ـس ــودان وس ــط خــاف
ح ــدودي شهد اشتباكات إثيوبية ســودانـيــة،
وســط حديث عن وقــوع اشتباكات باألسلحة
الثقيلة على الحدود أمس.
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال رئ ـي ــس ج ـه ــاز االس ـت ـطــاع
األس ـب ــق ،الـخـبـيــر االسـتــراتـيـجــي ال ـل ــواء نصر
ســالــم ،إن الـتــدريــب المشترك رســالــة ردع ألي
طـ ـ ــرف ي ـ ـحـ ــاول الـ ـتـ ـع ــدي عـ ـل ــى ح ـ ـقـ ــوق مـصــر

والسودان ومصالحهما االستراتيجية ،وتابع:
"مصر تعتمد استراتيجية ردع بامتالك قدرات
عسكرية أكبر من قــدرات العدو ،وإظهار مدى
جاهزية هــذه الـقــوات لجميع األط ــراف ،وبعث
رس ــال ــة لـلـمـجـتـمــع ال ــدول ــي بـ ــأن م ـصــر قـ ــادرة
وعازمة على حماية مصالحها االستراتيجية،
وأن األمن والسلم الدوليين في خطر".
وأشار سالم إلى أن توقيت التدريب مهم جدا،
"ألنه يكشف عن نية التدريب على أرضية قريبة
مــن أرضـيــة مـســرح العمليات إذا مــا استدعى
األمر التدخل العسكري ،وأن التدريب المشترك
يأتي في إطار توحيد المفاهيم العسكرية بين
مصر والسودان ،حال أجبرتهما الظروف على
العمل العسكري المشترك في أي جبهة تهدد
مصالحهما العليا".

ً
السيسي مستقبال بلينكن في القاهرة أمس

(صفحة الرئاسة)

هنية :معركة غزة أنهت «أوسلو» والمفاوضات
كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماسإسماعيل هنية،
أمس ،أن الرسالة وصلت إلى األميركيين واإلسرائيليين بأن المقاومة
الفلسطينية "ستحدد قواعد االشتباك في غزة وأدخلت القدس ضمنها
س خط أحمر" ،مؤكدة أن "معركة سيف القدس جعلت اتفاقات
وأنالقد 
أوسل و والتنسيق األمني ومشروع المفاوضات خلف الظهر".
ً
وق ــال هنية لقناة "ال ـجــزيــرة"" :ســددنــا ضــربــة قــويــة ج ــدا لصفقة
القرن ،وأظهرنا زيف التطبيع وبناء التحالفات معإسرائيل ،واألداء
ً
العسكري للمقاومة كان مشرفا وفــرض معادالت غاية في األهمية،
وفاجأ الصديق والعدو في األداء والمزاوجة بين التحرك السياسي
والعسكري ،أمــا األض ــرار فكانت ثانوية ولــم تنل من البنية الصلبة
للفصائل ،وما يسمونه مترو حماس أسميها المدينة الجهادية وهي
سليمة واإلسرائيلي لم يصل إلى بنيتها األساسية".
وشدد على أنه "أفشلنا خطة إسرائيل للنيل من قــدرات المقاومة
وشبكة األنفاق في غــزة ،وتقديرنا أنــه لم يكن هناك قــرار إسرائيلي

بالتوغل البري ألنهم يعرفون مدى الخسائر التي سيتكبدونها ،وهم
أرادوا أن يكون يوم  28رمضان يوم إهانة واستباحة لألقصى فلم يكن
أمام المقاومة إال أن تتدخل".
وأضاف" :مستعدون لترتيب البيت الفلسطيني والبناء على الوحدة
الوطنية التي تجسدت في المعركة األخيرة ،ونرفض تسييس قضية
إعادة إعمار غزة ألنه حق مكتسب وقضية إنسانية ونرحب بكل جهد
فيه ونعد بشكل قاطع بإعادة كل ما دمرهالجيش اإلسرائيلي".
ٔ
وفي اول إطاللة إعالمية مباشرة ،عقد ٔرييس مكتب الحركة بالداخل
ً
ً
يحيى السنوار مؤتمرا صحافيا ،أكــد فيه أن "حـمــاس" أو جناحها
ً
ً
العسكري "كتائب" ّ
القسام لن تأخذ "قرشا واحدا" من أموال إعادة إعمار
قطاع غزة ،متعهدة بأن تكون العملية "نزيهة وشفافة".
وقــال السنوار" :نرحب بكل جهد لإلعمار وسنسهل مهمة إعــادة
اإلعمار في قطاع غزة على الجميع ،وسنحرص على أن تكون العملية
شفافة ونزيهة".

وافق زعيم "جبهة
البوليساريو"
االنفصالية إبراهيم
غالي على المثول أمام
المحكمة العليا في
مدريد ،لكن عبر تقنية
الفيديو في جلسة مقررة
 1يونيو المقبل ،بعدما
أكد لهيئة المحكمة أن
حالته الصحية تمنعه
من االنتقال إلى العاصمة
اإلسبانية.
ويواجه غالي قضيتين،
تتمثل األولى في
شكوى تتعلق بتعذيب
ناشط صحراوي
يحمل الجنسية
اإلسبانية .والثانية
رفعتها الجمعية
الصحراوية للدفاع
عن حقوق اإلنسان،
والمنددة بـ"جرائم القتل
واالحتجاز غير القانوني
واإلرهاب والتعذيب
التي تقوم بها عناصر
البوليساريو".
ً
ويوجد غالي 71( ،عاما)،
في مستشفى سان بيدرو
بلوغورنو ،حيث يخضع
للعالج عقب إصابته
بفيروس كورونا.
وتسبب دخوله إلى
إسبانيا بأزمة حادة
مع المغرب ،الذي اتهم
مدريد بإدخال الزعيم
االنفصالي بجواز سفر
"جزائري مزور".
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السعودية تستقبل أول وزير سوري منذ 2011
في ثاني اقتراع من نوعه منذ
 ،2011شارك السوريون
أمس في انتخابات رئاسية
ستمنح الرئيس بشار األسد
 7سنوات إضافية في الحكم.
األسد الذي أدلى بصوته في
دوما ،استغل الفرصة للرد
على بيان خماسي دولي شكك
في االقتراع ً ،معتبرا أن رأيها
يساوي صفرا.

تظاهرات بإدلب
وإضراب بدرعا...
ودمشق تتحدث عن
إقبال فاق التوقعات
وواشنطن تنفي
تدخل قواتها

أدل ـ ــى ال ـن ــاخ ـب ــون ال ـس ــوري ــون
في المناطق التي تسيطر عليها
الـحـكــومــة بــأصــواتـهــم ،أم ــس ،في
ثاني استحقاق رئاسي منذ عام
 2011عـنــدمــا انــدل ـعــت انتفاضة
شعبية؛ مــا لـبــث أن تـحــولــت الــى
حـ ــرب أه ـل ـيــة ل ــم ت ـن ـتــه فـصــولـهــا
إلى اليوم.

لماذا دوما؟
ً
وبـ ـ ـ ــدا الفـ ـ ـت ـ ــا اخـ ـتـ ـي ــار األس ـ ــد
ّ
دوم ــا ل ــإدالء بصوته ،إذ شكلت
الـمــديـنــة ،ال ـتــي اس ـت ـعــادت قــواتــه
الـسـيـطــرة عـلـيـهــا ع ــام  2018إثــر
هجوم واســع بدعم روســي أعقب
ً
ً
حصارا طويال ،أحــد أبــرز معاقل

●

نجحت مـبــادرة رئيس مجلس الـنــواب نبيه
ُ
بــري "الحكومية ال ـجــديــدة" ،الـتــي طـ ِـرحــت على
الطاولة بلبنان ،في الحصول على مباركة من
مختلف ال ـقــوى السياسية والـجـهــات الفاعلة،
كالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي،
الذي تكشف المعلومات أنه على تنسيق كامل
مــع رئـيــس الحكومة المكلف سعد الـحــريــري...
أو "حــزب الـلــه" ،الــذي أعطى أمينه الـعــام ،حسن
ً
ً
نـصــرالـلــه ،دف ـعــا قــويــا ل ـبـ ّـري بتكليفه معالجة
ً
المشكلة الحكومية ،فضال عــن الزعيم الــدرزي
وليد جنبالط ،الذي أوفد ،قبل أيام ،الوزير السابق
غــازي العريضي إلــى "عين التينة" (مقر بــري)؛
لمناقشة كل تفاصيل المبادرة ،وسبل إيصالها
إلى خواتيم سعيدة.

مالي :الرئيس المؤقت
ورئيس الحكومة «يستقيالن»

أذربيجان :أرمينيا أطلقت
النار على قواتنا
األسد وزوجته يدليان بصوتيهما في دوما أمس (أ ف ب)
المعارضة خالل النزاع .واتهمت
دول غربية دمشق باستخدام غاز
الكلور خالل الهجوم عليها ،مما
دفع الواليات المتحدة وبريطانيا
ّ
وفرنسا الى شن ضربات جوية،
رغم نفي دمشق.

بيان خماسي
وجاء موقف األسد بمنزلة رد
مباشر على تشكيك وزراء خارجية
الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وأل ـم ــان ـي ــا
وبــريـطــانـيــا وفــرن ـســا وإيـطــالـيــا،
أمــس األول ،بـنــزاهــة االنتخابات
حتى قبل إجرائها.
وق ـ ــال وزراء خ ــارج ـي ــة الـ ــدول
الخمس في بيان مشترك ،إن هذه
االن ـت ـخــابــات «ل ــن ت ـكــون ح ــرة وال
نــزي ـهــة» .واس ـت ـن ـكــروا ق ــرار نظام
األسد إجــراء االقتراع خارج إطار
قـ ــرار مـجـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي رقــم
 ،2254ال ـ ــذي ي ـنــص ع ـلــى إجـ ــراء
انتخابات حــرة ونزيهة بإشراف
األمم المتحدة.
وأكدوا أنه «لتكون االنتخابات
ذات م ـصــداق ـيــة ،ي ـجــب أن تـكــون
م ـف ـتــوحــة ل ـج ـم ـيــع ال ـس ــوري ـي ــن»،
بمن فيهم النازحون داخل البالد
والالجئون خارجها والمغتربون،
مـ ـنـ ـبـ ـهـ ـي ــن إل ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه «م ـ ـ ـ ــن دون
ت ــواف ــر ه ــذه ال ـع ـنــاصــر ،ف ــإن هــذه
االنتخابات الـمــزورة ال تمثل أي
تقدم نحو حــل سياسي» .وأعلن

ال ـ ـ ــوزراء دع ـم ـهــم أص ـ ــوات جميع
الـســوريـيــن ،بـمــن فيهم منظمات
المجتمع الـمــدنــي والـمـعــارضــة،
وح ـضــوا المجتمع الــدولــي على
أن «ي ــرف ــض م ــن دون ل ـبــس هــذه
المحاولة من نظام األسد ليكتسب
ً
مجددا الشرعية».
ً
وأمس أيضاّ ،
كرر وزير خارجية
فرنسا جان إيف لودريان وصف
االنتخابات بأنها «خدعة» باعتبار
ً
أن «جـ ـ ـ ــزءا ف ـق ــط م ــن ال ـســوري ـيــن
س ـي ـش ــارك ف ـي ـه ــا ،ف ـي ـمــا ك ـث ـ ٌـر من
السوريين الـنــازحـيــن ...وكـثـ ٌـر من
الـســوريـيــن الــاجـئـيــن» لــن يــدلــوا
بأصواتهم.
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،ش ـ ـ ـ ــددت األم ـ ــم
المتحدة ،على أن االق ـتــراع ليس
ً
جزءا من العملية السياسية التي
تم اعتمادها بموجب القرار .2254

حضور أمني
وعلى وقع إجراءات أمنية على
مداخل دمشق والساحات والنقاط
الرئيسية ،شهدت مراكز االقتراع
ً
ً
فــي الـجــامـعــات خـصــوصــا إقـبــاال
ً
باكرا من الطالب.
وارتـ ـفـ ـع ــت األعـ ـ ـ ــام ال ـس ــوري ــة
وص ـ ـ ـ ــور األس ـ ـ ـ ــد والـ ـمـ ـن ــاف ـ َـسـ ـي ــن
اآلخ ـ َـري ــن ،وزيـ ــر ال ــدول ــة الـســابــق
عبدالله سلوم عبدالله والمحامي
مـ ـحـ ـم ــود م ـ ــرع ـ ــي ،ف ـ ــي الـ ـم ــراك ــز
ً
االنـتـخــابـيــة ،لـكــن ص ــورا عمالقة

لـ ـ ــأسـ ـ ــد اك ـ ـت ـ ـس ـ ـحـ ــت الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوارع
والساحات العامة.
وفتحت مراكز االقتراع أبوابها،
ً
عـنــد الـســابـعــة ص ـبــاحــا وأغـلـقــت
عند السابعة مساء على أن تصدر
النتائج خالل  48ساعة من إغالق
ال ـص ـنــاديــق .وعـ ــرض الـتـلـفــزيــون
ً
ال ـســوري مـشــاهــد تظهر صفوفا
ط ــوي ـل ــة مـ ــن ال ـن ــاخ ـب ـي ــن تـتـشـكــل
أمامها في عدد من المناطق.

إقبال فاق التوقعات
وأع ـل ـن ــت ال ـل ـج ـنــة ال ـق ـضــائ ـيــة
العليا المشرفة على االنتخابات،
أمـ ـ ــس ،أن اإلقـ ـ ـب ـ ــال ع ـل ــى م ــراك ــز
االنتخاب بمختلف المحافظات
ً
«كبير جــدا وفــاق كــل التوقعات».
وق ــال رئـيــس الـحـكــومــة الـســوريــة
حـ ـسـ ـي ــن عـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ــوس ،إن إق ـ ـبـ ــال
المواطنين على مراكز االنتخاب
ً
وعددها نحو  12ألفا في مختلف
المحافظات «غلب التوقعات من
حيث الكثافة».
مــن جــانـبــه ،ق ــال وزي ــر اإلع ــام
عماد سارة ،إن «تدفق» السوريين
عـلــى ال ـمــراكــز االنـتـخــابـيــة يــؤكــد
«فشل محاوالت التأثير على إرادة
الـمــواطــن وقـنــاعـتــه» ك ــاإلج ــراءات
االقتصادية القسرية المفروضة،
ومنها قانون قيصر األميركي».
وخــال مؤتمر صحافي سبق
االنـتـخــابــات ،قــال وزي ــر الداخلية

مـحـمــد رح ـم ــون أمـ ــس األول ،إن
ع ــدد م ــن يـحــق ل ــه االن ـت ـخــاب في
كامل المناطق السورية وخارجها
يتخطى  18مليون شخص.
ل ـك ــن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات جـ ـ ــرت ،فــي
ال ـم ـن ــاط ــق ال ـخ ــاض ـع ــة لـسـيـطــرة
القوات الحكومية المقدرة بأقل من
ثلثي مساحة البالد ،ويقطن فيها
نحو  11مليون شخص.

أنصار تركيا
وغابت االنتخابات عن مناطق
سـيـطــرة اإلدارة الــذاتـيــة الـكــرديــة
ف ــي ش ـمــال شــرقــي س ــوري ــة ،وعــن
م ـن ــاط ــق ت ـس ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا «هـيـئــة
تـحــريــر ال ـش ــام» «جـبـهــة الـنـصــرة
ً
سابقا» وفصائل أخــرى مسلحة
موالية ألنقرة.
وتـ ـظ ــاه ــر اآلالف مـ ــن س ـك ــان
ً
محافظة إدل ــب الشمالية رفـضــا
لالنتخابات ،بينما شهدت بعض
مناطق محافظة درعــا الجنوبية
ً
ً
إضرابا عاما.
ُ
وكتب على الفتة في بلدة تقع
على الحدود مع تركيا وتسيطر
عليها المعارضة المسلحة «إنه
يوم الغضب».

القوات األميركية
واش ـت ـكــت ت ـقــاريــر م ــن وســائــل
إعـ ـ ــام م ــوالـ ـي ــة ل ــدمـ ـش ــق مـ ــن أن

مقاتلي قوات سورية الديمقراطية
«قـ ـس ــد» ال ـم ــدع ــوم ــة م ــن الـجـيــش
األم ـيــركــي ،اغـلـقــت كــافــة المعابر
ال ـن ـه ــري ــة والـ ـب ــري ــة ،الـ ـت ــي تــربــط
مـنــاطــق سيطرتها فــي ري ــف ديــر
الزور لمنع الناخبين من التوجه
إلــى مــراكــز االق ـتــراع فــي المناطق
التي تديرها الدولة.
لـكــن وزارة ال ــدف ــاع األمـيــركـيــة
«ال ـب ـن ـتــاغــون» شـ ــددت ،ف ــي بـيــان،
ّ
على أن «مهمة القوات األميركية
ّ
في سورية ،التي يقل عددها عن
ألف جندي ،تنحصر في محاربة
الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة ،وليست
م ـن ـخ ــرط ــة ف ـ ــي شـ ـ ـ ــؤون س ــوري ــة
الداخلية».

الزيارة األولى
يأتي ذلك ،فيما شارك وفد من
وزارة السياحة السورية برئاسة
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـسـ ـي ــاح ــة م ـح ـم ــد رام ـ ــي
رضوان مرتيني باالجتماع الـ47
للجنة منظمة السياحة العالمية
للشرق األوسط في الرياض ،أمس
األول ،بدعوة من وزارة السياحة
فــي الـمـمـلـكــة ومـنـظـمــة السياحة
العالمية.
وت ـعــد زي ـ ــارة مــرتـيـنــي األول ــى
الـمـعـلـنــة ل ـم ـســؤول سـ ــوري على
هذا المستوى إلى السعودية منذ
عام .2011
(عواصم  -وكاالت)

لبنان :بري «المكلف من نصرالله» يلتقي السنيورة ...وعون يمهله أسبوعين
بيروت  -منير الربيع

سلة أخبار

قال مساعد للكولونيل أسيمي
غويتا نائب رئيس مالي ،إن
الرئيس المؤقت للبالد باه
نداو ،ورئيس الوزراء مختار
وان استقاال أمس ،بعد اعتقال
الجيش لهما االثنين وإعالنه
تجريدهما من صالحياتهما.
يأتي ذلك ،بعدما ُسمح
لوسطاء من مجموعة دول
غرب إفريقيا بأن يلتقوا أمس،
بنداو ووان.
وأثار الرئيسيان الموكالن
مهمة إعادة البالد إلى
حكم مدني بعد انقالب في
أغسطس الماضي ،تنديدا
دوليا والتهديد بفرض
عقوبات.

« 10أصفار»
وعلى وقع هتافات مؤيدة من
المحيطين بــه أب ــرزه ــا «بــالــروح
ب ــال ــدم ن ـف ــدي ــك ي ــا ب ـ ـشـ ــار» ،أدل ــى
ال ــرئـ ـي ــس األس ـ ـ ــد أم ـ ـ ــس ،ت ــراف ـق ــه
زوج ـت ــه أس ـم ــاء بـصــوتـيـهـمــا في
مدينة دوما.
وغـ ــداة ص ــدور ب ـيــان خماسي
ي ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــدد رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض االع ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــراف
باالنتخابات ،قال األسد« :ال يمكن
ل ــدول ذات تــاريــخ اسـتـعـمــاري أن
ً
تـعـطــي تـقـيـيـمــا وت ـح ــدد شرعية
وعــدم شرعية هــذه االنتخابات»،
ً
وأضاف« :نحن كدولة ال نقبل أبدا
ّ
التصرفات ،لكن األهم
بمثل هذه
مما تقوله الدولة أو تصمت عنه،
هو ما يقوله الشعب».
وأعرب عن اعتقاده بأن «الحراك
الـ ـ ــذي رأيـ ـ ـن ـ ــاه خـ ـ ــال األس ــابـ ـي ــع
ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة كـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ــرد الـ ـك ــاف ــي
والــواضــح ،وهــو يقول لهم :قيمة
آرائـ ـك ــم ه ــي ص ـفــر وقـيـمـتـكــم 10
أص ـف ــار» ،فــي إش ــارة إل ــى عشرات
آالف الـســوريـيــن الــذيــن شــاركــوا،
ً
خصوصا في لبنان المجاور الذي
يستضيف أكثر من مليون ونصف
المليون سوري ،في عملية االقتراع
بسفارات بالدهم وقنصلياتها في
اليوم المخصص للمقيمين خارج
سورية الخميس الماضي.
وشـ ـ ـ ّـدد األسـ ـ ــد ،ال ـ ــذي سـيـفــوز
ب ـ ــوالي ـ ــة رئ ــاسـ ـي ــة رابـ ـ ـع ـ ــة م ـ ــن 7
ّ
سنوات ،على أن «المواطن السوري
ّ
حــر وقـ ــراره بـيــده ولـيــس بـيــد أي
جهة أخرى».
وقال« :سورية ليست كما كانوا
يـحــاولــون أن يـســوقــوهــا ،منطقة
ضــد منطقة ومدينة ضــد مدينة
وطائفة ضد طائفة أو حرب أهلية،
زيارتي إلى دوما وإدالئي بصوتي
ّ
ّ
هنا ،يدل على أن الشعب السوري
هـ ــو ش ـع ــب واح ـ ـ ــد فـ ــي م ــواج ـه ــة
اإلرهاب والخيانة والعمالة».

دوليات

وفي خطابه بذكرى المقاومة والتحرير ،أطلق
ً
ً
نصرالله موقفا متوازنا تجاه الحريري ،ورئيس
ُ
الجمهورية ميشال ع ــون ،ال ــذي كــان طـ ِـلــب منه
ً
مسبقا ،كما ذكرت "الجريدة".
وأع ـ ـلـ ــن ن ـص ــرال ـل ــه دعـ ـم ــه ال ـم ـط ـل ــق لــرئ ـيــس
الجمهورية مع رفضه دعوات استقالته ،في حين
أكد التمسك بتكليف الحريري ،وفيما كان عون
يحاول تخيير نصرالله بينه وبين بـ ّـري ،أبدى
األول الحرص على الطرفين ،مع تفويض األخير
ّ
بحل المشكلة الحكومية.
ّ
وت ـن ـط ـلــق مـ ـب ــادرة ب ـ ــري ال ـج ــدي ــدة م ــن الـتــي
ً
اقترحها جنبالط سابقا ،أي تشكيل حكومة من
ً
 24وزيرا ،بال ثلث معطل ،مع االتفاق على اسمي
الوزيرين المسيحيين ،اللذين سيتوليان حقيبتي
الداخلية والعدل ،ليتم اختيارهما بالتوافق.
وبـيـنـمــا يـنـســق ب ــري م ــع جـنـبــاط وال ــراع ــي

الخطوات ،أصبحت الكرة في ملعب الحريري،
الــذي ينتظر الجميع عودته إلى بيروت إلعداد
تـشـكـيـلــة حـكــومـيــة وال ــذه ــاب ب ـهــا إل ــى الـقـصــر
الـجـمـهــوري وتسليمها ل ـعــون ،ال ــذي فــي حــال
رفضها ،سيثبت على نفسه تهمة التعطيل.
وبحسب المعلومات ،حصل تواصل بين بري
والحريري ،الذي وعد بالعودة خالل يومين إلى
بيروت ،والقيام بما يلزم.
في هــذه األثـنــاءّ ،
يفكر بــري في كل الخيارات
ال ـتــي ق ــد ت ـطــرأ إذ فـشـلــت مـســاعـيــه ،لـكــن األه ــم
بالنسبة إليه أن يـبــادر الـحــريــري ويسلم عون
تشكيلة جديدة.
ه ــذه ال ـمـ ّـرة ليست األول ــى الـتــي تـحــاط فيها
ً
المساعي الحكومية بهذه الجدية ،خصوصا أن
موقف نصرالله ونتائج جلسة مجلس النواب
األخ ـي ــرة ،يمكن لـبــري وال ـحــريــري استثمارها

ً
معا ،وتحقيق نتائج إيجابية بناء عليها ،لكن
األهم أال تضيع الفرصة فيخسر الحريري الدعم
ً
الذي يتلقاه ،خصوصا من بري ،الذي يعتبر أنه
ً
لن يكون قادرا على االستمرار بمنحه غطاء إلى
ما ال نهاية.
خطوة رئيس مجلس الـنــواب سحبت ورقــة
التصعيد من يد الرئيس عون ،الذي كان يستعد
لسلسلة تحركات ضــد الـحــريــري ،وبحسب ما
تقول المصادر فإن عون سيعطي مبادرة بري
مهلة أسبوعين للوصول إلى نتيجة ،وفي حال
ً
ً
لم تصل فسيعود إلى التصعيد محليا وخارجيا،
كما أنه سيعود وقتها إلى اتهام الحريري بأنه
ً
يعرقل التأليف ،ووقتئذ لن يكون بري قادرا على
االستمرار بدعم الرئيس المكلف ،الذي سيخسر
موقف الراعي.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ي ـ ـج ـ ــري ت ـ ــواص ـ ــل م ـ ــن م ـخ ـت ـلــف

الشخصيات السياسية مــع الـحــريــري للعودة
إل ــى لـبـنــان ،وال ـق ـيــام ب ـم ـبــادرة ج ــدي ــدة ،تكشف
ً
ً
ً
المعلومات أن لقاء تنسيقيا سريا وبعيدا من
اإلعــام ُع ِقد بين رئيس الحكومة السابق فؤاد
ً
السنيورة وبري أيضا ،للبحث في كيفية توفير
الظروف المالئمة لتشكيل الحكومة ،كما جرى
اتصال هاتفي بين الحريري والراعي ،بعد عتب
من البطريرك بسبب مغادرة الرئيس المكلف،
ً
وعدم تسليم عون أي تشكيلة جديدة ،خالفا لما
اتفق عليه الرجالن في لقاء سـ ّـري عقد بينهما
ً
أخيرا.
أي ـ ـ ــام ف ــاص ـل ــة ع ـل ــى خـ ــط م ـس ــاع ــي تـشـكـيــل
ال ـح ـك ــوم ــة ،إم ـ ــا أن يـسـتـفـيــد م ـن ـهــا ال ـح ــري ــري
ً
للتشكيل ،أو يرمي الكرة مجددا في ملعب عون،
ّ
وربما يتعرض لحملة سياسية واسعة تحمله
المسؤولية.

ّ
ّ
لوكاشينكو يبرر «خطفه» الطائرة :حلقت فوق محطة نووية

شرطيان روسيان ّ
يمران أمام سفارة بيالروسيا في موسكو أمس

(أ ف ب)

رف ــض الــرئ ـيــس ال ـب ـيــاروســي
أل ـك ـس ـن ــدر ل ــوك ــاش ـي ـن ـك ــو مــوجــة
االن ـت ـق ــادات الـمــوجـهــة لـبـلــده من
الغرب ،على خلفية حادثة الهبوط
االضطراري لطائرة ركاب في مطار
مينسك واعتقال ناشط معارض
ً
بيالروسي كان على متنها ،مشيرا
إلى أن الطائرة التابعة لشركة راين
اي ــر األيــرل ـنــديــة ،قــامــت ب ــال ــدوران
على مقربة مباشرة من المحطة
النووية الوحيدة في بالده.
وفــي أول تعليقات لــه بعد ما
وصـ ـف ــه س ـي ــاس ـي ــون أوروب ـ ـيـ ــون
ب ــأن ــه «خـ ـط ــف ب ــرع ــاي ــة الـ ــدولـ ــة»،
شدد لوكاشينكو في كلمة خالل
اج ـت ـم ــاع م ــع أعـ ـض ــاء ال ـبــرل ـمــان
واللجنة االنتخابية والممثلين عن
مؤسسات حكم الدولة ،أمس ،على
أن تصرفات حكومته لم تخرج عن
إطالق القانون والقواعد الدولية،
وأن بالده تصرفت بشكل «قانوني
لحماية الشعب».
وتساءل« :ما الطريقة التي كان
يجب علينا التصرف بها ،السيما
على خلفية سلسلة بــاغــات عن
وج ـ ــود ق ـنــابــل داخ ـ ــل م ــراف ــق في
ب ـل ــدن ــا؟ ن ـت ـل ـقــى ي ــوم ـي ــا ب ــاغ ــات
عــن وج ــود قـنــابــل فــي م ــدارس أو

جامعات أو مصانع ،وفي كل حالة
تصرفنا بشكل مناسب».
ول ـف ــت الــرئ ـيــس ال ـب ـيــاروســي
إل ــى أن ه ــذه ال ـبــاغــات تــأتــي من
خ ــارج بـ ــاده ،مضيفا أن الـبــاغ
عن وجود قنبلة على متن طائرة
ال ـ ــرك ـ ــاب ال ـت ــاب ـع ــة ل ـش ــرك ــة ريـ ــان
إيـ ــر وال ـم ـتــوج ـهــة م ــن الـعــاصـمــة
ال ـيــونــان ـيــة أث ـي ـنــا إل ــى الـعــاصـمــة
ال ـل ـي ـت ــوان ـي ــة ف ـي ـل ـن ــوس ج ـ ــاء مــن
سويسرا.
وص ــرح لوكاشينكو ب ــأن هــذا
البالغ لم يصل إلى مطار مينسك
وحـ ـ ــده ،ب ــل وأي ـض ــا إل ــى م ـطــاري
أث ـي ـن ــا وف ـي ـل ـن ــوس ،وت ـ ــم إخ ـط ــار
طــاقــم الـطــائــرة بـهــذا الخصوص،
مشددا على أن سلطات ليتوانيا
وأوكـ ــران ـ ـيـ ــا ال ـ ـم ـ ـجـ ــاورة رف ـضــت
استقبال الطائرة.
وأش ـ ـ ــار لــوكــاش ـي ـن ـكــو إل ـ ــى أن
الطائرة قامت بالدوران وتوجهت
إلى مطار مينسك أثناء وجودها
على مقربة مباشرة من المحطة
النووية الوحيدة في بيالروسيا،
وتابع متسائال« :ولو حصل شيء؟
أال تكفي لـنــا كــارثــة تشيرنوبل؟
هل نحتاج إلى تشيرنوبل أخرى؟
وكـيــف كــانــت ال ــوالي ــات المتحدة

ستتصرف في هذه الظروف ،وفقا
لتجربتها المحزنة؟».
ودافع الرئيس عن قراره إرسال
مـقــاتـلــة لـمــرافـقــة ط ــائ ــرة ال ــرك ــاب،
مـ ــؤكـ ــدا أنـ ـ ــه أمـ ـ ــر أيـ ـض ــا بــوضــع
جميع األنظمة الدفاعية الخاصة
بالمحطة النووية في حالة التأهب
القصوى.
ّ
وعلق لوكاشينكو على المزاعم
بأن الهبوط االضطراري للطائرة
ج ــاء نـتـيـجــة لـعـمـلـيــة م ــاك ــرة من
جانب االستخبارات ،قائال« :أنتم
تتملقون لنا بهذا الثناء».
وأضاف أنه يتعين على الدول
الغربية أن تسدد لبالده النفقات
المرتبطة بالهبوط االضـطــراري
لهذه الطائرة.
وذك ـ ـ ـ ــر ل ــوك ــاش ـي ـن ـك ــو أن ـ ـ ــه تــم
استدعاء فرق الطوارئ واإلسعاف
ومجموعة نــزع األل ـغــام والـكــاب
البوليسية وقوة مكافحة اإلرهاب،
وذلك وفقا للمعايير الدولية .وقال:
«تــم القيام بكل ذلــك وفــق القواعد
الــدول ـيــة وقــوانـيـنـنــا .وعـلـيـكــم أن
تدفعوا ثمن ذلك».
وق ــال« :كما تنبأنا ،فــإن الذين
ي ـض ـمــرون لـنــا ال ـس ــوء ف ــي الـبــاد
وخـ ـ ــارج ـ ـ ـهـ ـ ــا ،غ ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــروا أس ــالـ ـي ــب

هـ ـج ــومـ ـه ــم عـ ـل ــى الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ،ف ـقــد
تـ ـج ــاوزوا ال ـعــديــد م ــن الـخـطــوط
الحمر وحدود المنطق واألخالق
اإلنسانية».
وأعلن الرئيس البيالروسي أن
ال ــدول الغربية تـمــارس ضغوطا
بمختلف المستويات على بالده،
مشيرا إلــى أن مينسك على شفا
حرب «جليدية» مع الغرب.
وفـ ــي م ــوس ـك ــو ،أع ـل ــن الـنــاطــق
باسم الرئيس الروسي فالديمير
بــوت ـيــن لـلـصـحــافـيـيــن ،أم ـ ــس ،أن
«ال ـكــرم ـل ـيــن ال يـ ــرى س ـب ـبــا لـعــدم
الـ ــوثـ ــوق ب ـت ـص ــري ـح ــات ال ـق ـي ــادة
البيالروسية».
ّ
وحضت وكالة سالمة الطيران
التابعة لالتحاد األوروبــي ،أمس،
ش ـ ّـرك ــات ال ـخ ـطــوط ال ـجــويــة على
تجنب التحليق في المجال الجوي
لروسيا البيضاء ألسباب تتعلق
بالسالمة.
كما أعلنت بـيــاروسـيــا ،أمس
األول ،عزمها إغالق سفارتها في
كندا ،وذلــك في اليوم نفسه الذي
رئيس الوزراء الكندي جاستن
قال
ّ ّ
ترودو إنه يفكر بتشديد العقوبات
على النظام البيالروسي.
(عواصم  -وكاالت)

اتهمت أذربيجان القوات
األرمينية ،أمس ،بإطالق
النار على قواتها عبر
الحدود الدولية بين
البلدين.
وذكرت أن قواتها لم ترد
على إطالق النار وال توجد
إصابات.
والتزال العالقات بين
البلدين متوترة ،بعدما
طردت القوات األذربيجانية
قوات من أصل أرمني من
مناطق كانت تسيطر عليها
منذ التسعينيات في إقليم
ناغورني كاراباخ وحوله.

قرغيزستان تمنع دخول
الطاجيك بعد صدامات حدودية

أعلن مطار قرغيزستان
الدولي ،أمس ،أن عشرات
من المواطنين الطاجيك
منعوا من دخول أراضي
قرغيزستان بعد أسابيع من
أسوأ اشتباكات حدودية بين
الدولتين الواقعتين في آسيا
الوسطى ،خلفت عددا من
القتلى.
وقال ناطق باسم مطار
ماناس في العاصمة
القرغيزية ،إن طائرة
تابعة لشركة «سومون
إير» الطاجيكية اضطرت
لمغادرة بشكيك متوجهة إلى
دوشانبي في طاجيكستان.
وأوضح المصدر نفسه
أن حرس الحدود «أغلقوا
الحدود مؤقتا أمام المواطنين
الطاجيكيين» عندما هبطت
الرحلة في بشكيك.

عائلة فلويد بعد لقاء
بايدن :إصالح الشرطة

ناشدت عائلة جورج فلويد
الكونغرس األميركي «حماية
ذوي البشرة الملونة» من
خالل إقرار تشريع إلصالح
الشرطة ،وذلك عقب لقاء ذي
رمزية كبيرة مع الرئيس
األميركي جو بايدن في البيت
األبيض ،أمس األول ،بعد عام
على موت ابنها تحت ركبة
شرطي أبيض ضغط بشدة
دقائق عدة على عنقه خالل
عملية توقيفه.
ّ
وصرح فيلونيز ،شقيق
جورج« ،إذا كان بإمكانكم أن
تقروا قانونا لحماية طائر
هو النسر األصلع ،يمكنكم
إعداد قانون فدرالي لحماية
ذوي البشرة الملونة» ،في
إشارة إلى النسر الذي
تعتمده الواليات المتحدة
شعارا لها.
وفي ختام الزيارة التاريخية،
رفع أفراد عائلة فلويد
قبضاتهم هاتفين باسمه
الذي ّ
تحول منذ موته في
 25مايو خالل توقيفه
في مينيابوليس إلى رمز
لضحايا العنف الذي
تمارسه الشرطة في الواليات
المتحدة.

ةديرجلا
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الكويت يواجه الفيصلي اليوم لحسم تأهله بكأس االتحاد اآلسيوي

العبو االبيض في تدريب سابق

أحمد حامد

ضمن منافسات
الجولة األخيرة
للدور التمهيدي
بالمجموعة
الثالثة

يرفع فريق الكويت لكرة القدم
شـعــار الـفــوز الـيــوم بمواجهته
أمـ ــام الـفـيـصـلــي لـحـســم تــأهـلــه
لقبل نهائي منطقة غرب آسيا،
ضمن مباريات الجولة األخيرة
لـلــدور التمهيدي بالمجموعة
الثالثة بكأس االتحاد اآلسيوي،
ً
والتي تقام الرابعة عصرا كما
يلتقي ضمن المجموعة ذاتها
ش ـب ــاب األمـ ـع ــري الـفـلـسـطـيـنــي
وتشرين السوري.
ويحتل الفيصلي مستضيف
المنافسات صــدارة المجموعة
الثالثة بــوا قــع  6بنقاط بفوزه
على شباب األمعري ،وتشرين،
وي ــأت ــي األب ـي ــض ف ــي الــوصــافــة
ب ــرصـ ـي ــد  4نـ ـق ــاط بـ ـف ــوز عـلــى
ش ـب ــاب األمـ ـع ــري ،وتـ ـع ــادل في
مــواجـهــة تـشــريــن ،وف ــي المركز
الثالث تشرين السوري برصيد
نقطتين ،ومن ثم شباب األمعري
من دون نقاط.
ويحتاج الكويت إلى الفوز

لضمان التأهل لـلــدور الثاني
"ق ـ ـبـ ــل نـ ـه ــائ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة غ ــرب
آس ـيــا" ،حـيــث يـتــأهــل أصـحــاب
المراكز األولى في المجموعات
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــاث ،إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ف ــري ــق
واحـ ـ ـ ــد ك ــأفـ ـض ــل وص ـ ـيـ ــف عــن
المجموعات الثالث.
وتـ ـشـ ـه ــد ص ـ ـفـ ــوف األبـ ـي ــض
ج ــاه ــزي ــة ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى صـعـيــد
ال ـع ـنــاصــر ال ـم ـخ ـت ــارة للمهمة
اآلس ـي ــوي ــة ،بــاسـتـثـنــاء إصــابــة
ت ـع ــرض ل ـهــا ال ــاع ــب ال ـصــاعــد
عـلــي حـسـيــن ،حـيــث ت ــم الـتــأكــد
من جاهزية الفرنسي سيسوكو،
وكــذلــك أحمد الزنكي وكالهما
عانى تدخالت قوية في المباراة
الماضية أمام شباب األمعري.
وم ـ ـ ــن ال ـم ـن ـت ـظ ــر أن ت ـش ـهــد
ت ـ ــول ـ ـي ـ ـف ـ ــة األبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــض وج ـ ـ ـ ــود
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز بـ ــن ن ــاج ــي الـ ــذي
التحق بصفوف الفريق أخيرا،
ليكون إلــى جــانــب فهد حمود،
وسامي الصانع ،ورامي بدوي،

ومـ ــن خـلـفـهــم الـ ـح ــارس حميد
القالف.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ــوسـ ـ ــط سـ ـيـ ـت ــواج ــد
المحترف الفرنسي سيسوكو،
إلـ ـ ـ ــى جـ ـ ـ ـ ــوار طـ ـ ـ ــال ال ـ ـفـ ــاضـ ــل،
وفيصل زايد ،وعبدالله البريكي،
وف ــي ال ـه ـج ــوم ي ــوس ــف نــاصــر،
وأحمد العكايشي.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــاز الـ ـفـ ـن ــي
لـ ــأب ـ ـيـ ــض بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
االسباني غونزاليس ان العوامل
الـمـســاعــدة فــي ال ـم ـبــاراة تصب
في اتجاه الفريق األردني عطفا
ع ـل ــى ع ــام ــل األرض ،ووج ـ ــود
الـ ـم ــدرب ح ـســام ال ـس ـيــد وال ــذي
ً
ك ــان م ــوج ــودا مــع األب ـيــض في
الموسم قبل الماضي ويعرف
جـ ـي ــدا ق ـ ـ ــدرات ال ــاع ـب ـي ــن ،كـمــا
يجيد الفريق األردني بشكل عام
ألعاب الهواء وااللتحام.
ورك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز غ ـ ـ ــون ـ ـ ــزالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ف ــي
ال ـ ـتـ ــدريـ ــب األخـ ـ ـي ـ ــر عـ ـل ــى آل ـي ــة
اغــاق المساحات في المناطق

ال ـخ ـل ـف ـيــة ،م ــع أه ـم ـيــة االرت ـ ــداد
ال ـس ــري ــع والـ ـتـ ـح ــول م ــن وض ــع
الدفاع إلى الهجوم.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،يـ ــدرك الـفــريــق
األردن ـ ـ ـ ـ ـ ــي وم ـ ـ ــدرب ـ ـ ــه الـ ـ ـس ـ ــوري
حـســام الـسـيــد ان ت ـجــاوز عقبة
األبيض ليس أمرا سهال ،عطفا
على قــدرات الفريق ومــا يملكه
م ــن خـ ـب ــرات ف ــي ب ـط ــول ــة ك ــأس
االتحاد كونه حصد اللقب في
 3مناسبات سابقة.
وي ـعــول الـسـيــد عـلــى توليفة
تـ ـض ــم عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ــزع ـ ـبـ ــي فــي
ح ـ ـ ــراس ـ ـ ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــرمـ ـ ــى ،ومـ ـحـ ـم ــد
أبوزريق ،والسنغالي مصطفى
سال ،وسالم العجالين ،وعدي
زهران في الدفاع ،وفي الوسط
يعول على خالد زكــريــا ،ونــزار
ال ـ ـ ــرش ـ ـ ــدان ،ومـ ـحـ ـم ــد طـ ـن ــوس،
وأحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـ ـع ـ ــرس ـ ــان ،ومـ ـج ــدي
الـ ـعـ ـط ــار ،والـ ـ ـسـ ـ ــوري م ــاردي ــك
مارديكيان.

غونزاليس يثق بالعبي األبيض
أبدى مدرب فريق الكويت لكرة القدم اإلسباني كارلوس غونزاليس ثقة
كبيرة بالعبي األبيض وقدرتهم على تجاوز كل الظروف لبلوغ الدور الثاني
في كأس االتحاد اآلسيوي.
وقال غونزاليس ،في الموتمر الصحافي أمس ،في عمان" :كنا على يقين
منذ الحضور ًإلى األردن أن مواجهة الفيصلي ستكون الحاسمة لبلوغ الدور
الثاني" ،مضيفا أن المهمة لن تكون سهلة أمام هذا الفريق لما يتمتع به
من إمكانات مميزة ،إال أن العمل قائم داخــل صفوف األبيض لتحقيق
الهدف المنشود.
وأشار إلى أن سالح الروح العالية لالعبي األبيض وقدرتهم على
الظروف في إشارة إلى ضغط المباريات ،واللعب في
تجاوز كل
ً
أجواء حارة عصرا ،يجعله واثقا من الظهور بصورة الئقة
أمام فريق عنيد يخوض المباراة على أرضه.
السوري
من جانبه ،شدد مــدرب الفيصلي ً
حسام السيد على أهمية المباراة ،مؤكدا أن
األبيض فريق مميز ،ويمتلك محترفين على
ـال ومنظومة عمل كبيرة يعرفها جيدا منذ أن كان
مستوى فني عـ ٍ
مدربا لألبيض.
وأكد السيد أن "التركيز الذهني العالي يعتبر األساس في حصد
النقاط ،وأن العبي الفيصلي يتطلعون للفوز ،وحسم بطاقة التأهل".

غونزاليس

ً
وفد األزرق يخضع للمسحات اليوم تمهيدا للعودة «االستئناف» ترفض الطعن على إيقاف فهد طالل

•

حازم ماهر

يـخـضــع أع ـضــاء وف ــد منتخبنا الــوط ـنــي األول
لكرة القدم للمسحات في السابعة من مساء اليوم
بـمـعـسـكــره ال ـم ـقــام ف ــي دبـ ــي ،الس ـت ـخ ــراج ش ـهــادة
 ،P C Rللعودة إلى البالد السبت المقبل ،للدخول
في "الفقاعة" الخاصة بمنافسات المجموعة الثانية
ا ل ـتــي تستضيفها ا ل ـكــو يــت م ــن  3إ ل ــى  15يونيو

الـمـقـبــل ،ضـمــن الـتـصـفـيــات اآلس ـيــويــة الـمـشـتــركــة
المؤهلة لنهائيات كأس العالم  2022بقطر ،وكأس
آسيا  2023بالصين .والمسحة هــي الثالثة التي
يجريها الوفد في دبي ،حيث كانت األولى في مطار
دبــي يــوم الــوصــول ( 18الـجــاري) ،والثانية السبت
الماضي ،وجميعها جاءت سلبية.
إلى ذلك ،اكتملت صفوف "األزرق" خالل تدريب
أمس ،باستثناء فهد األنصاري ،الذي واصل الغياب

المنصور ّ
يكرم اللواء الفهد والفودري
ومجلس إدارة النادي البحري

عــن الـتــدريــب لـلـيــوم الـثــالــث عـلــى ال ـتــوالــي ،بسبب
ارتفاع درجة الحرارة ،ليقرر الجهاز الطبي منحه
راحة ،على أن يشارك في تدريب اليوم.
ويواصل المدرب اإلسباني لـ"األزرق" ،كاراسكو،
مـشــاهــدة مـبــار يــات مسجلة لمنتخبات أستراليا
واألردن والصين تايبيه ،التي سيواجهها الفريق
أيام  3و 11و 15يونيو المقبل ،للوقوف على أبرز
سلبياتها وإيجابياتها.

ّ
كرم العب النادي البحري والمنتخب الوطني للسباحة المعتزل
منصور المنصور رئيس النادي اللواء فهد الفهد ،وأمين السر العام
خالد محمد الفودري ومجلس إدارة النادي تقديرا ووفاء لما حظي
به طوال مشواره في النادي من اهتمام ورعاية وتشجيع.
وك ــان الــاعــب الـخـلــوق المنصور عشق ريــاضــة السباحة منذ
السادسة من عمره وبتشجيع من والدته ،وبدأ مشواره في نادي
خيطان عام  1994وتم ضمه للمنتخب الوطني وحقق العديد من
االنجازات اإلقليمية والعالمية ،وفي عام  1999انتقل إلى النادي
البحري بدعم وتشجيع من األب الروحي للرياضات البحرية اللواء
فهد الفهد ،ليواصل عقب ذلك تحقيق الكثير من اإلنجازات على
مستوى فريق النادي بمراحله وفئاته المختلفة والمنتخب الوطني.
من جانبه ،أشاد أمين السر العام خالد الفودري بمشوار الالعب
المنصور وسجل إنجازاته الواسعة ،وبمبادرته إلى التكريم ،مشيرا
إلى أنه يستحق أن يضرب به المثل كالعب مثالي مجتهد وطموح
ومميز بإمكاناته وروحه الرياضية العالية والرفيعة.

ق ــررت لجنة االستئناف باتحاد كرة
القدم ،خالل اجتماعها الذي عقدته أمس،
رفض الطعن المقدم من نــادي القادسية
على إيـقــاف نائب رئيس الـنــادي رئيس
جهاز الكرة الشيخ فهد طالل الفهد عامين
وتغريمه  10آالف دينار.

يد العربي تسعى لتجديد إعارة الصقر والقحطاني
•

محمد عبدالعزيز

كشف مدير لعبة كرة اليد بالنادي العربي
حــامــد العلي عــن سعي إدارة اللعبة لتجديد
إعارة حمد الصقر العب الصليبيخات ،وفيصل
القحطاني العــب النصر للموسم الثاني على
التوالي ،بعد الظهور الالفت لهما خالل منافسات
الموسم الماضي.
وأكد العلي ،في تصريح لـ"الجريدة" ،أن العمل
ً
جار حاليا على قدم وساق من أجل التعاقد مع

المنصور مكرما الفودري

•

حازم ماهر

وكانت لجنة االنضباط وقعت العقوبة
على الفهد عقب مواجهة القادسية مع
السالمية في دوري  stcللدرجة الممتازة،
بسبب اعتراضه على قــرارات حكم اللقاء
سـعــد الـفـضـلــي ،ال ــذي أشـهــر لــه البطاقة
الحمراء ،ثم نزوله إلى ارض الملعب مجددا
بسبب ضربة جزاء احتسبها الفضلي على
الحارس خالد الرشيدي (تراجع عنها بعد

ً
مدرب ومحترف أجنبي على مستوى عال ،طمعا
في تلبية طموحات األخضر في الموسم المقبل،
الذي نأمل خالله المنافسة على جميع األلقاب
المحلية في الموسم الجديد.
وقال إن "إدارة اللعبة تدرس بالتنسيق مع
إدارة النادي سيرا ذاتية لمدربين من أوروبــا
الشرقية ودول شمال إفريقيا ،وينطبق نفس
الشيء على المحترف األجنبي الذي سيستعين
به األخضر في مركز الظهير األيسر أو صانع
األلعاب" ،مبينا أن لديه سيرا ذاتية لـ  15العبا

ندرسهم بشكل دقيق ،حتى يصب االختيار في
مصلحة الفريق من جميع الجوانب".
وأضاف "على المستوى المحلي دخل العربي
في مفاوضات جادة مع  4العبين محليين من
أصحاب الخبرة للتعاقد مع اثنين أو  3منهم
لدعم الفريق فــي الموسم الـجــديــد ،خصوصا
بعدما نجحنا في استعادة خدمات الحارس
مهدي خان ،وتم التجديد مع العب الدائرة وليد
القالف لتكتمل القوة الضاربة للفريق".

طائرة اليرموك تجدد الثقة
بالمطيري للموسم الثالث
َّ
جدد نادي اليرموك الثقة في مدرب الفريق األول للكرة
الطائرة بالنادي خالد المطيري ،لالستمرار في قيادة
الفريق للموسم الثالث على التوالي.
وأكد المطيري لـ"الجريدة" ،أنه سعيد بثقة إدارة النادي،
ً
متمنيا أن يقدم اإلضافة الالزمة لليرموك هذا الموسم،
المنتظر في الموسم الجديد،
وأن يظهر الفريق بالمستوى ً
للدوري الممتاز.
سريعا
حتى يتمكن من العودة
ً
وأشار إلى أن اليرموك عانى كثيرا في الموسم الماضي
والحظر الجزئي ،لذلك البد
تداعيات فيروس كورونا
ً
من العملً بشكل مضاعف مستقبال لتعويض ما حدث،
خصوصا على الجانبين الفني والبدني.
وذكر المطيري أن طموحات الفريق كبيرة ،والبد من
تضافر جهود إدارة النادي والجهازين الفني واإلداري

والالعبين ،للتأهل إلى الدوري الممتاز ،من خالل ثالثة
مـحــاور ،هــي :ضــخ دمــاء جــديــدة فــي الفريق بالتعاقد
مع العبين محليين من ذوي الخبرة ،ومنح الالعبين
الشباب الفرصة إلثبات أحقيتهم في تمثيل الفريق
األول ،وأخ ـي ــرا الـتـعــاقــد م ــع مـحـتــرف أجـنـبــي عالي
المستوى.
وأوضـ ــح أن فــرصــة ال ـيــرمــوك ج ـيــدة فــي الموسم
الجديد ،لوجود  4أندية فقط حتى اآلن ضمن دوري
الــدرجــة األول ــى ،وه ــي :الـيــرمــوك والـشـبــاب والساحل
ناد جديد أو أكثر ،لذلك
والصليبيخات ،وربما ينضم ٍ
المنافسة ستكون صعبة ،لكن المرور منها أفضل بكثير
من الموسم الماضي وظروفه الصعبة.

خالد المطيري

اللجوء لحكم الفيديو المساعد ،)VAR
حيث تلفظ على طاقم التحكيم ومسؤولي
السالمية ،إلــى جــانــب مطالبته لالعبي
األصفر باالنسحاب من اللقاء.
ً
ووف ـ ـقـ ــا لــائ ـحــة لـجـنـتــي االن ـض ـبــاط
واالس ـت ـئ ـنــاف ف ـقــد ب ــات الـ ـق ــرار نـهــائـيــا،
وتــم تفعليه بالفعل قبل نهاية الموسم
الماضي.

بدء العمل لوضع استراتيجية
الهيئة العامة للرياضة
أعلن مستشار وزيــر اإلعــام والثقافة وزيــر الدولة لشؤون الشباب-
رئيس فريق وضع استراتيجية الهيئة العامة للرياضة محمود أبل ،البدء
في وضع استراتيجية الهيئة العامة للرياضة  2026 -2021تحت عنوان
"الرياضة ازدهار واستقرار" ،بتوجيهات من وزير اإلعالم والثقافة ووزير
الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.
وقال أبل :تم تكليف مسؤولي الهيئة العامة للرياضة بتسخير كافة
االمكانيات والمتطلبات لفريق العمل ،من أجل وضع استراتيجية واقعية
قابلة للتنفيذ تسهم في تطوير الرياضة الكويتية ،وتلبي طموحات
وتطلعات الرياضيين وتــواكــب التطورات الدولية في مجال الرياضة
التنافسية والمجتمعية والترويحية والصحة العامة ،وتحقق أهداف
رؤية الكويت .2035
وأضاف :فريق عمل إعداد االستراتيجية يضم في عضويته د .سامي
العدواني الخبير المتخصص في التنمية المستدامة ،والمستشار أحمد
عوض خبير السياسات واالستراتيجيات ،وعلي مروي نائب المدير العام
للهيئة لقطاع المالية واإلدارية ،وعدد من قيادي ومديري إدارات الهيئة.
وأوضح أن فريق وضع االستراتيجية بدأ سلسلة من االجتماعات مع
قيادات الهيئة العامة للرياضة ،وعلى رأسها المدير العام للهيئة حمود
فليطح ،الذي وجه بتوفير كل االمكانيات والمتطلبات لفريق العمل لتمكينه
من اداء مهامه على الوجه األكمل ،كما سيتم عقد العديد من اللقاءات مع
مسؤولي الهيئات الرياضية والرواد والقادة والخبرات والكوادر في جميع
مجاالت العمل الرياضي ،لبحث كل المتطلبات لوضع الخطوط العريضة
الكفيلة بإنجاح االستراتيجية وتمكينها من تحقيق الغايات المرجوة.
وأشـ ـ ـ ــار أب ـ ــل إل ـ ــى أنـ ـه ــم س ـي ـق ــوم ــون ب ـت ـن ـظ ـيــم ورش ع ـم ــل خــاصــة
باالستراتيجية لجميع موظفي قطاعات الهيئة واإلدارات التابعة ،يعقبها
اجتماعات وورش عمل لجميع الهيئات الرياضية ووزارات الدولة المعنية
والقطاعات الخاصة المهتمة بالرياضة التنافسية والمجتمعية كون
خطوات العمل تحظى بالدعم والمتابعة من قبل وزير اإلعالم والثقافة
والدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ،الذي وجه بمضاعفة الجهد
واستنفار كل الطاقات لوضع استراتيجية متكاملة تسهم في خلق البيئة
اإليجابية للنهوض واالرتقاء بالرياضة الكويتية.

ةديرجلا
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فاران ومارسيلو وإيسكو على قائمة
الراحلين المحتملين عن ريال مدريد
يبدو أن ريال مدريد سيكون
بحاجة لتجديد الدماء في
صفوف الفريق ،إذ ألمحت
صحيفة "آس" إلى عزم
النادي الملكي التخلي عن
عدد من نجومه وبينهم فاران
ومارسيلو وإيسكو.

أش ـ ـ ـ ــارت تـ ـق ــاري ــر ص ـحــاف ـيــة
أمس ،إلى إمكانية رحيل كل من
المدافع الفرنسي رافائيل فاران،
والظهير البرازيلي مارسيلو دا
سيلفا ،والع ــب الــوســط إيسكو
أالركون عن صفوف ريال مدريد
ً
هذا الصيف ،علما أن خروجهم
عــن قلعة سانتياغو بيرنابيو
س ـي ـعــزز خ ـ ــزان ال ـم ـل ـكــي ب ـ ـ 100
مليون يورو بين قيمة صفقات
بيعهم وتوفير رواتبهم.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة "آس"
أن ال ـ ــري ـ ــال س ـي ـح ـت ــاج إلدخ ـ ــال
تجديدات على الفريق في موسم
االنتقاالت الصيفي المقبل ،من
خالل شراء العبين وبيع آخرين.
وع ـ ـ ــن ال ـ ــذي ـ ــن ق ـ ــد يـ ـ ـغ ـ ــادرون
صفوف الميرينغي ،الذي خرج
خالي الوفاض من هذا الموسم
دون تحقيق أي ألـقــاب ،ألمحت
"آس" إلــى إمكانية رحيل فــاران
وم ــارسـ ـيـ ـل ــو وإيـ ـسـ ـك ــو فـ ــي ظــل
األزمـ ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـحــال ـيــة
حيث قد يعود ذلك بمبلغ مالي
كبير على خزائن الريال من أجل
تحمل الصفقة المحتملة لشراء
الـفــرنـســي كـيـلـيــان مـبــابــي الــذي
ً
ي ـن ـت ـمــي ح ــال ـي ــا ل ـب ــاري ــس س ــان
جرمان.
ً
ويعد رحيل فــاران أمــرا شبه

حتمي إذ يريد المدافع البحث
ع ــن م ـغــامــرة ج ــدي ــدة ف ــي دوري
آخـ ــر ،كـمــا أن ع ـقــده يـنـتـهــي في
يونيو  ،2022لذلك ينبغي على
النادي الملكي بيعه هذا الصيف
لتحقيق عائد جيد من ورائه.
وق ــد يـحـقــق ال ــري ــال م ــن وراء
بطل العالم مع منتخب فرنسا
فــي  ،2018أك ـثــر مــن  60مليون
يــورو إضــافــة إلــى توفير راتبه،
كما أن بديله ديفيد أالبا سيصل

س ـ ــوى ه ــدف ـي ــن ف ــي  28مـ ـب ــاراة
شارك بها مع الملكي بإجمالي
دقائق لعب  ،1.058فهناك تقارير
تفيد بإمكانية انتقاله إلشبيلية.
وباإلضافة إلى هؤالء الثالثة،
ً
أشـ ـ ــارت ال ـص ـح ـي ـفــة أيـ ـض ــا إلــى
إمـكــانـيــة رحـيــل العـبـيــن آخــريــن
مثل ماركو أسينسيو وماريانو
ً
إذا تلقى الــريــال عــروضــا جيدة
من أجلهما.
(إفي)

غالتييه
أعلن المدرب الفرنسي كرسيتوف غالتييه رحيله عن نادي ليل،
بعدما قاده األحد الماضي للتتويج بلقب الدوري الفرنسي لكرة
ً
القدم (ليغ آ) عكس كل التوقعات ،مشيرا إلى أنه يفاضل بين ثالثة
عروض ،من نيس وليون الفرنسيين ونابولي اإليطالي.
وأوضح غالتييه ( 54عاما) أنه "بحاجة للتغيير" بعد ثالثة أعوام
ً
ونصف في ليل ،وذلك رغم تبقي عام على عقده ،مضيفا" :أرحل عن
ليل بنتيجة مدهشة ،أحتاج للتغيير ،ال أريد أن أقع في الروتين،
مثلما يحدث كثيرا ،كما حدث لي في سانت إيتيان" ،الــذي دربه
بين عامي  2009و.2017
وأكد" :لن اختار أبدا وجهتي المقبلة بناء على الجانب المادي،
إذا كنت أريد المعايير المادية لما كنت دربت في أوروبا"( .إفي)

تشهد العالقة بين نادي إنتر
ً
ً
اإليطالي ،الذي توج أخيرا بطال
للدوي للمرة األولــى منذ ،2010
ً
ومــدربــه أنتونيو كونتي ،توترا
ً
كـ ـبـ ـي ــرا ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة م ـع ــارض ــة
األخير لخطة مالكي النادي التي
ت ـهــدف إل ــى تقليص الـمـيــزانـيــة،
حسبما أكدت الصحافة اإليطالية
أمس.
وع ـن ــون ــت ص ـح ـي ـفــة "غ ــازي ـت ــا
دي ـلــو س ـب ــورت" عـلــى صفحتها
األولى "إنتر كونتي ،إنه الطالق"،
مضيفة أن "الـ ــوداع الــرسـمــي قد
يأتي خالل الـ 48ساعة المقبلة"،
ف ـي ـم ــا ي ـن ــص ال ـع ـق ــد ع ـل ــى ب ـقــاء
ً
ً
كونتي موسما إضافيا.
وفـ ـ ـ ـ ــي أصـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاف ب ـي ــن
مـجـمــوعــة "ســون ـي ـنــغ" الصينية
المالكة للنادي وكونتي ،تكمن
ال ـص ـعــوبــات ال ـمــال ـيــة الـخـطـيــرة
للنادي التي من شأنها أن تمنع
ال ـمــدرب مــن أن يمتلك الالعبين
الــذيــن يعتقد أن ــه يـحـتــاج إليهم

لمواصلة رحلة الفوز للفريق.
وسجل إنتر الموسم الماضي
خ ـســائــر تـ ـج ــاوزت  100مـلـيــون
يورو ،كما أن "سونينغ" عمالقة
تــوزيــع الـمـنـتـجــات اإللـكـتــرونـيــة
والتي تملك نحو  70في المئة من
أسهم إنتر منذ  ،2016هي نفسها
ً
في حالة تذبذب مالي خصوصا
بسبب تفشي جائحة كورونا.
ولهذا انسحبت المجموعة من
نــادي جيانغسو الصيني الــذي
ً
ً
ً
توج بطال أخيرا أيضا ،واضطر
إلى إغالق أبوابه في نهاية فبراير
الماضي.
وقـبــل خمسة أي ــام ،أب ــرم إنتر
ً
ات ـفــاقــا مــع ص ـنــدوق االسـتـثـمــار
األميركي "أوكتري كابيتال" الذي
سيوفر له  275مليون يورو على
شكل قرض.
وبحسب الصحافية اإليطالية،
س ـ ـي ـ ـت ـ ـع ـ ـيـ ــن ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة
"سونينغ" سداد القرض الممنوح
خالل السنوات الثالث المقبلة.

كلينسمان يفتح الباب أمام
إمكانية تدريب توتنهام

كونتي
فـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق ،تـ ــريـ ــد
المجموعة الصينية توفير أكبر
قدر ممكن من األموال عند شراء
العبين جــدد وتحديد رواتبهم،
مع البحث عن قيمة مضافة من

سـيــرحــل رايـنــر كــوخ عــن منصب نــائــب رئيس
االتحاد بمجرد تولي إدارة جديدة المسؤولية.
* أعـلـنــت األرجـنـتـيــن ،الـتــي تخضع إلغــاق
تام لمدة  9أيام منذ السبت الماضي ،استثناء
األحداث الرياضية الدولية من القيود الصحية،
قبل  3أسابيع من انطالق بطولة كوبا أميركا
على أراضيها.
* أك ــدت تـقــاريــر إخ ـبــاريــة أن الـمــديــر الفني
لبرشلونة رونــالــد كومان سيستمر في قيادة
الفريق خالل الفترة المقبلة ،لحين البت بشكل
نهائي فــي مستقبله مــع الـبـلــوغــرانــا .وكشفت
ص ـح ـي ـف ـت ــا سـ ـ ـب ـ ــورت ومـ ـ ــونـ ـ ــدو دي ـب ــورت ـي ـف ــو
الـكـتــالــونـيـتــان أن االج ـت ـمــاع ال ــذي ج ــرى أمــس
األول بين الـمــدرب الهولندي ورئـيــس الـنــادي
ج ــوان الب ــورت ــا ،لــم يـسـفــر عــن جــديــد ،ول ــم يتم
إبالغ كومان باالستغناء عن خدماته ،لذا فإنه
سيستمر في قيادة الفريق لحين إبالغه رسميا
بخصوص مستقبله.
* اخـتـيــر الـنـجــم الـنــرويـجــي ال ـشــاب إرلـيـنــغ
هاالند ،مهاجم بوروسيا دورتموند ،أمس األول،
األفضل في الموسم ،في استفتاء الجماهير الذي
أجرته رابطة الــدوري األلماني "البوندسليغا"
عبر موقعها الرسمي على اإلنترنت.

قال جوليان ناغلسمان المدير
الـ ـفـ ـن ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد لـ ـف ــري ــق ب ــاي ــرن
م ـيــون ـيــخ األلـ ـم ــان ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم،
ال ــذي لــم يـسـبــق لــه الـتـتــويــج بــأي
لقب خالل مسيرته التدريبية ،إنه
يـ ــدرك ضـ ــرورة تـقــديــم أداء مقنع
بشكل فــوري في بايرن ،ويــرى أن
ذلــك يعتمد على تحقيق التوازن
بين الدفاع والهجوم.
ورحل ناغلسمان ( 33عاما) عن
تدريب اليبزغ ،الذي أنهى الموسم
ال ـم ـن ـق ـض ــي فـ ــي الـ ـم ــرك ــز ال ـث ــان ــي
بــالــدوري األلماني (بوندسليغا)
خـ ـل ــف الـ ـبـ ـط ــل بـ ــايـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ،
ليتولى تدريب بايرن خلفا لهانزي
فليك الذي انتقل لتدريب المنتخب
األلماني.
وقال ناغلسمان ،في تصريحات
لـمـجـلــة "ش ـب ــورت بـيـلــد" نشرتها
امس ،لدى سؤاله عن توقعاته في
بــايــرن مـيــونـيــخ" :يـجــب أن تكون
البطولة (في الدوري) وتفوز بكأس

صحيفة شريكة في أولمبياد طوكيو تطالب بإلغائه
دع ــت صـحـيـفــة أس ــاه ــي الـيــابــانـيــة،
ال ـشــريــك الــرس ـمــي ألول ـم ـب ـيــاد طوكيو
 ،2020أم ــس ،إلــى إلـغــاء ال ـحــدث ،الــذي
وصفته بأنه "تهديد للصحة" ،في وقت
ً
تشهد الـبــاد حــالـيــا مــوجــة رابـعــة من
تفشي جائحة كورونا.
وحضت الصحيفة ،في افتتاحيتها،
رئـيــس الـ ــوزراء الـيــابــانــي يوشيهيدي
س ــوغ ــا ع ـلــى "دراس ـ ـ ــة ال ــوض ــع ب ـهــدوء
وم ــوض ــوعـ ـي ــة" و"اتـ ـ ـخ ـ ــاذ قـ ـ ــرار إل ـغ ــاء
األلعاب األولمبية هذا الصيف".
وقـ ـب ــل أق ـ ــل م ــن ش ـه ــري ــن م ــن دورة
ً
األلعاب المؤجلة عاما ،بسبب الجائحة،
والمرتقبة بين  23يوليو و 8أغسطس
الـمـقـبـلـيــن ،يـقــف ال ـس ـكــان الـيــابــانـيــون
ً
ضد إقامة األلعاب ،وفقا الستطالعات
رأي عدة.
وتعتقد "أســاهــي" أنــه فــي مواجهة

ح ــال ــة ال ـت ـش ـك ـيــك الـمـتـعـلـقــة بــالــوضــع
ال ـص ـح ــي ،فـ ــإن اف ـت ـت ــاح ت ـل ــك األل ـع ــاب
سيكون بمنزلة "رهان" يعتقد أنه "غير
مقبول".
وتستذكر الصحيفة "التصريحات
المربكة" لنائب رئيس اللجنة األولمبية
الـ ــدول ـ ـيـ ــة األسـ ـ ـت ـ ــرال ـ ــي ج ـ ــون ك ــوت ــس
األسبوع الماضي ،والتي قال فيها إن
األلعاب األولمبية ستقام حتى لو بقيت
مدينة طوكيو في حال طوارئ.
وانـ ـتـ ـق ــدت االف ـت ـت ــاح ـي ــة "ال ـط ـب ـي ـعــة
األنانية" للجنة األولمبية الدولية التي
"ظـهــرت مــرة أخ ــرى بــوضــوح" فــي تلك
التصريحات.
وأع ــرب ــت شـخـصـيـتــان ب ــارزت ــان في
قطاع األعمال الياباني عن معارضتهما
لأللعاب في األسابيع األخيرة.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

خ ــال ب ـيــع أول ـئ ــك ال ــذي ــن لــديـهــم
أعلى قيمة في السوق ،وهو نهج
ي ـع ـت ـبــره ك ــون ـت ــي غ ـي ــر م ـتــوافــق
مع الرغبة في اللعب على أعلى
مستوى في أوروبا.

قال المدرب األلماني يورغن كلينسمان ،أمس ،إنه قد يفكر
في العودة إلى نادي توتنهام اإلنكليزي لكرة القدم ،كمدرب
للفريق ،غير أنه لم يجر استدعاؤه ُ
بعد لذلك.
وخالل مسيرته االحترافية كالعب ،قضى كلينسمان فترتين
ضمن صفوف توتنهام ،حيث لعب للفريق في عامي 1994
و 1995وفي عامي  1997و.1998
وك ــان آخــر منصب تدريبي ت ــواله كلينسمان ،فــي هيرتا
برلين ،وذلك في فبراير  ،2020وقبلها كان قد أقيل من تدريب
المنتخب األميركي.
ً
ً
ً
ورغم أن كلينسمان ( 56عاما) لم يحقق نجاحا بارزا
ً
في الفترات األخيرة ،فقد أبدى اهتماما بمنصب المدير
ً
الفني لتوتنهام ،الشاغر حاليا ،وقال في تصريحات لشبكة
"سكاي سبورت"" :بالتأكيد هو أمر ممتع ،ال شك في ذلك.
هو (رئيس النادي دانييل ليفي) لديه رقم هاتفي ،ويمكنه
االت ـصــال بــي فــي أي وق ــت .تــوتـنـهــام هــو فــريــق يتواصل
ً
التفكير فيه دائما".
وأقال ليفي البرتغالي جوزيه مورينيو من منصب المدير
الفني لتوتنهام في أبريل الماضي وتولى ريان ماسون تدريب
ً
الفريق مؤقتا وق ــاده إلنـهــاء الموسم المنقضي فــي المركز
السابع بالدوري اإلنكليزي الممتاز.

ناغلسمان :التتويج مع بايرن ميونيخ ضرورة

أخبار منوعة

أولمبياد طوكيو

أثنى غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب اإلنكليزي
لـكــرة ال ـقــدم عـلــى فـيــل فــوديــن الع ــب فــريــق مانشستر سيتي
ً
قائال  ،إنه لم يصل بعد إلى قمة النجومية في مسيرته ،في
وقت يتوقع أن يفرض فودين حضوره وتألقه بقوة خالل كأس
األمم األوروبية "يورو ."2020
ً
ً
ً
وقدم فودين " 20عاما" موسما مبهرا ضمن صفوف
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي وس ــاع ــد ال ـف ــري ــق ف ــي ال ـت ـتــويــج
بلقبي ا لــدوري اإلنكليزي الممتاز و كــأس رابطة
المحترفين اإلنكليزية ،كما يستعد معه لخوض
نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر أمام تشلسي
بعد غد.
ولـعــب فــوديــن خــال الـمــوســم المنقضي من
ال ــدوري اإلنـكـلـيــزي ضعف عــدد الــدقــائــق التي
ل ـع ـب ـهــا خـ ــال ال ـم ــوس ــم الـ ـس ــاب ــق ،ك ـم ــا ش ــارك
ً
أساسيا في جميع مباريات مانشستر سيتي
بأدوار خروج المهزوم في دوري األبطال.
وأبـ ـ ــدى ســاوث ـغ ـيــت ح ـمــاســه ل ـمــا ي ـم ـكــن أن
يـقــدمــه ف ــودي ــن ،كـمــا أث ـنــى عـلــى تــوظـيــف بيب
غ ــواردي ــوال ،ال ـمــديــر الـفـنــي لـمــانـشـسـتــر سـيـتــي،
لقدرات الالعب.
و قــال ساوثغيت في تصريحات نشرتها وكالة
األنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أمس" :أشك في أنه
ً
ً
ً
بلغ الذروة ،وهو أمر مثير جدا .لقد قدم موسما رائعا".
ً
وأضاف" :أعتقد أننا جميعا كنا نجلس ونتساء ل:
ه ــل سـيـحـصــل ع ـلــى فــرص ـتــه وهـ ــل سـيـسـلــك ال ـم ـســار
الصحيح؟ ،ويجب قول إن بيب "غوارديوال" نجح في
ذلك ببراعة".
ً
وتــابــع":لـقــد سمح لــه بالتطور .وكــان الــاعــب قــادرا
على التدرب تحت قيادة أفضل مدرب في العالم والعمل
ً
يوميا إلى جانب عدد من أفضل الالعبين في العالم".
(د ب أ)

توتر شديد بين إنتر وكونتي

غالتييه يعلن
رحيله عن ليل

* خـضــع حـ ــارس مــرمــى ل ـيــل ،بـطــل فــرنـســا،
مايك مانيان ،أمس األول ،لفحص طبي تمهيدا
النـتـقــالــه إل ــى ص ـفــوف م ـيــان اإلي ـطــالــي ،وقــال
م ـص ــدر ف ــي الـ ـن ــادي ال ـل ــوم ـب ــاردي إن اإلعـ ــان
الرسمي لعملية انتقال مانيان سيتم خالل الـ48
ساعة المقبلة.
* أع ـ ـ ـلـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــم ال ـ ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــدي زالت ـ ـ ـ ــان
إبراهيموفيتش انتهاء عالقته بــدار مراهنات
رياضية ،والتي تسببت في بدء عملية تأديبية
بحقه في االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا)
على خلفية انتهاك اللوائح.
* أعلن نادي فيورنتينا اإليطالي لكرة القدم
أمس األول تعيين جينارو غاتوسو في منصب
المدير الفني للفريق .ورحل غاتوسو عن تدريب
نابولي االثنين ،بعد فشله في قيادة الفريق إلى
التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل،
ع ـقــب إن ـه ــاء ال ـمــوســم الـمـنـقـضــي م ــن الـ ــدوري
المحلي في المركز الخامس.
* أعـلــن االت ـحــاد األلـمــانــي لـكــرة ال ـقــدم أمــس
أن األمين العام لالتحاد فريدريش كورتيوس
سيرحل عن منصبه ،بعد التوصل إلــى اتفاق
ودي ،ولحق كورتيوس ( 45عاما) بذلك بفريتز
كيلر ،الذي رحل عن منصب رئيس االتحاد ،كما

ساوثغيت يثني على تطور مستوى
فيل فودين

فاران ومارسيلو
ً
م ـ ـجـ ــانـ ــا م ـ ــن ب ـ ــاي ـ ــرن مـ ـي ــون ــخ،
ب ــان ـت ـظ ــار اإلع ـ ـ ــان رس ـم ـي ــا عــن
التعاقد معه.
أم ــا مــارسـيـلــو وإيـسـكــو ،فقد
ي ـ ـعـ ــود ب ـي ـع ـه ـم ــا عـ ـل ــى خ ــزائ ــن
الملكي بثمانية مــا يـيــن يــورو
لكل منهما.
وبالنسبة للبرازيلي البالغ
ً
من العمر  33عاما ،فينتهي عقده
هو اآلخر في  ،2022في حين أن
ً
إيسكو " 28عاما" الذي لم يصنع
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الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

اإلعالنات:

ألمانيا ،وتنافس على لقب دوري
ً
األبـ ـط ــال" ،مـضـيـفــا :ه ــذا تـحــد أنــا
مستعد لمواجهته".
وت ـ ــوج ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ بلقب
الدوري األلماني للموسم التاسع
عـ ـل ــى الـ ـ ـت ـ ــوال ـ ــي ،وان ـ ـ ـفـ ـ ــرد ن ـج ـمــه
روب ـ ـ ــرت ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي بــالــرقــم
القياسي ألكبر عــدد مــن األهــداف
ل ــاع ــب خ ـ ــال م ــوس ــم واح ـ ـ ــد فــي
البوندسليغا ،بعد أن سجل 41
هدفا.
ل ـك ــن ال ـف ــري ــق الـ ـب ــاف ــاري تــأخــر
فــي ع ــدة مـبــاريــات قـبــل أن ينجح
ف ــي ح ـس ـم ـه ــا ،وق ـ ــد ش ـه ــد رح ـيــل
الـمــدافـعـيــن ديـفـيــد أالب ــا وجـيــروم
بــوات ـي ـنــغ وخ ــاف ــي مــارتـيـنـيــز عن
صفوفه بنهاية الموسم.
وي ـن ـضــم دايـ ـ ــوت أوبــام ـي ـكــانــو
العـ ـ ــب قـ ـل ــب ال ـ ــدف ـ ــاع إلـ ـ ــى ب ــاي ــرن
ميونيخ قادما من اليبزغ ،لكن ال
يــزال ناغلسمان مطالبا بالمزيد
من العمل في هذا الجانب.

وق ـ ـ ــال ن ــاغـ ـلـ ـسـ ـم ــان" :مـ ـ ــن بـيــن
مهامي الرئيسية ،تحقيق التوازن
الصحيح بين دفاع مستقر وهذا
الـهـجــوم ال ــرائ ــع" ،مـشـيــرا إل ــى أنــه
يـتـطـلــع بـشـكــل خ ــاص إل ــى "رؤي ــة
الـقــدرات الهائلة لالعبين كل يوم
خالل التدريبات".
وأبدى ناغلسمان ،الذي يتولى
تــدريــب بــايــرن بعقد لمدة خمسة
أع ـ ــوام وب ــرس ــوم ان ـت ـقــال قياسية
بالنسبة لـمــدرب ،أسـفــه إزاء قــرار
ه ـيــرمــان ج ـيــرالنــد بــالــرح ـيــل عن
م ـن ـص ــب الـ ـ ـم ـ ــدرب ال ـم ـس ــاع ــد فــي
بايرن.
وت ــاب ــع" :أب ـل ـغــت الـ ـن ــادي أنـنــي
أرغــب في ضم مدربين مساعدين
اثنين ومحلل ،لكنني لم أقل أبدا
إنني ليس لدي مكان لهذا أو ذاك
في الجهاز الفني ،أو إن شخصا ما
غير مرغوب فيه ،لدي عالقة جيدة
للغاية مع هيرمان".

ليكرز يستعيد توازنه أمام صنز
تألق أنتوني ديفيس وليبرون
ج ـي ـم ــس ل ـي ـع ـي ــدا ح ــام ــل ال ـل ـقــب
ل ــوس أن ـج ـلــس ل ـي ـكــرز إل ــى سكة
االنتصارات بالفوز على فينيكس
ص ـنــز  ،102-109وم ـعــادل ـتــه في
ثاني مواجهات ال ــدور األول من
مباريات البالي أوف في الدوري
األميركي للمحترفين بكرة السلة.
وكان ديفيس ألقى باللوم على
نفسه ،بعدما سجل  13نقطة فقط
في هزيمة ليكرز بالمباراة األولى
للمنطقة الغربية .90-99
وعليه ،لــم يسمح نجم ليكرز
ب ـت ـكــرار ذلـ ــك ،إذ س ـجــل ال ـثــاثــاء
 34ن ـق ـطــة م ــع  10م ـتــاب ـعــات و7
تمريرات حاسمة و 3تصديات.
في مباراة أخرى ،انتزع داالس
ً
ً
ً
مافريكس فــوزا ثانيا تواليا من
ل ــوس أن ـج ـلــس كـلـيـبــرز لـيـتـفــوق

العبو ليكرز خالل مباراة سابقة
ع ـل ـي ــه -2ص ـ ـفـ ــر ،وسـ ـج ــل ال ـن ـجــم
الـسـلــوفـيـنــي لــوكــا دونـتـشـيـتــش

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

 39نـقـطــة لـيـضــع مــافــريـكــس في
المقدمة بفوزه .121-127

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

تغيير الغالف
ال يغير المحتوى

واقعد ّ
أصور وأرسم
صورة فيها شجرة
وفيها عصفورة...

د .ناجي سعود الزيد

ما هو عذر الحكومة في عدم حضور الجلسة
الخاصة لمجلس األمة األحد الماضي؟
والجواب الرسمي هو أنها" :ال تريد تكريس
عدد من البدع الدستورية"...
تبون الصج :ودي أصدق بس قوية ...قوية!!!
أفـ ـتـ ـك ــر الـ ـحـ ـك ــوم ــة غـ ــرقـ ــانـ ــة بـ ـشـ ـب ــر م ـ ــاي،
والمجلس غــرقــان أكـثــر منها ،ومعظم نــواب
ً
ً
المجلس ال يجيدون السباحة سياسيا أصال!
العيب هو أن تطلب الحكومة من المواطنين
أن ي ـصــدقــوا مـقــولـتـهــا ح ــول "ت ـكــريــس الـبــدع
ال ــدسـ ـت ــوري ــة" ،وأول ـ ـهـ ــا أنـ ــه ال ي ـحــق ل ـل ـنــواب
ً
استجواب رئيس الوزراء لفترة  18شهرا ،وتم
ً
ذلك بالتصويت من خالل استقطاب  17نائبا
فقط ،وهم ال يشكلون أغلبية نيابية للتصويت
معها ...وال أعلم بماذا كافأت الحكومة معظم
هؤالء النواب الذين وقفوا معها؟!
ً
إال أن السؤال يبقى :أليس االستجواب حقا
ً
دستوريا للنواب؟
وال ـس ــؤال األه ــم ه ــو :ل ـمــاذا ال ي ـقــوم رئيس
ا ل ـ ــوزراء أو أي وز ي ــر مستجوب بتفنيد تلك
ً
االستجوابات بدال من التهرب منها بمشورة
دستورية أكاديمية بحتة وخاطئة وال تعني
ً
ً
شـيـئــا ،ألن الــدسـتــور بنصوصه واض ــح جــدا
بخصوص اال سـتـجــوا بــات لرئيس الحكومة
ووزرائه؟
شعور معظم المواطنين تجاه بعض النواب
ً
ال يختلف كثيرا عن شعور الحكومة تجاههم،
ولـكـنـهــا أي الـحـكــومــة م ـصــرة عـلــى الـتــاعــب
ً
باأللفاظ مستهينة جدا بذكاء المواطنين...
ق ـل ـيــل مـ ــن ال ـف ـه ــم رج ـ ـ ـ ـ ً
ـاء ،ف ــالـ ـم ــواطـ ـن ــون ال
يتملكهم شـعــور بــال ـمــودة والـمـحـبــة لمعظم
الـ ـ ـن ـ ــواب ،ول ـك ـن ـهــم ب ـع ــد ذل ـ ــك االزدراء بـعـقــل
المواطن بمقولتها الشهيرة بأنها "ال تريد
تكريس البدع الدستورية" ،ألن تلك المقولة
تـنـطـبــق عـلـيـهــا مـثـلـمــا تـنـطـبــق ع ـلــى بعض
النواب!!
باختصار كال الطرفين متهم بتكريس البدع
الدستورية ،وليس النواب فقط.

«كرز» وردي بـ  29.3مليون دوالر
َّ
حطمت ألماسة فريدة من نوعها باللون
ُ
البنفسجي الوردي ،تعرف باسم "ساكورا"،
ً
أرقاما قياسية ،حيث بيعت بــ 29.3مليون

دوالر ،وأص ـب ـحــت أغ ـلــى مــاســة أرجــوان ـيــة
ُ
وردية تباع في مزاد على اإلطالق.
وقــالــت دار  Christie'sل ـل ـم ــزادات ،التي

تــولــت عملية الـبـيــع ،فــي بـيــان نقله موقع
روسيا اليوم ،أمس األول ،إن الماسة ،وهي
ُ
يابانية ،وتعني أزه ــار الـكــرز "ال تشوبها
ً
شائبة داخـلـيــا" و"زاه ـيــة رائ ـعــة" ،وه ــذا ما
يقيس لون الحجر.
وأوضحت ،في بيان ،أن األحجار الكريمة،
ً
ً
التي تبلغ  15.81قـيــراطــا ،كانت ج ــزء ا من
"فصل مهم آخر في تاريخ مزاد المجوهرات".
وأفادت  CNBCبأن الشخص الذي اشترى
مشتر خاص من آسيا ،دون
"ساكورا" ،هو
ٍ
تقديم تفاصيل إضافية.
والحظ  Christie'sأن أربعة في المئة فقط
مــن ال ـمــاس ال ـ ــوردي حـصــل عـلــى تصنيف
"الزاهية الفاخرة" ،و 10في المئة فقط من
الـ ــوزن يــزيــد عـلــى  0.2ق ـي ــراط ،مـمــا يجعل
ً
"ساكورا" نادرة جدا.
ً
وقــالــت ال ــدار إن الـمــاس ال ــوردي عموما
له "الكثير من الحبيبات" ،مما يجعل هذا
ً ً
الحجر الكريم "نادرا جدا".

حسن العيسى

إدارة دولة أم روضة أطفال! الحكومة رفضت حضور
جلسة الثالثاء ،فبعض النواب احتلوا كراسي الوزراء،
ً
وكانت "زلقة بطيحة" ،فهي أساسا ال تريد الحضور
ـاك اسـتـجــوابــات لرئيس الـ ــوزراء وع ــدد من
طالما هـنـ ّ
ً
الـ ــوزراء تـلــف حــول رقـبــة الحكومة ،وأي ـضــا بالنسبة
للنواب المعترضين على دولة الحكومة الذين جلسوا
هناك داع لتوفير الفرصة
على كراسي الحكومة لم يكن ّ
لهذه السلطة المتعالية أن تتمنع عن حضور الجلسة.
ّ
المحصن من
مــن يتابع عمل الحكومة ورئيسها
الـمـســاء لــة لـفـتــرة غـيــر ج ــائ ــزة ،ي ـقــول إن ــه لـيــس هناك
قضايا في الدولة ،وال يوجد عجز مالي رهيب تغرق
ً
فيه الــدولــة يوما بعد يــوم ،وال يشاهد ما يحدث في
سلطنة عمان اليوم من تظاهرات يبحث فيها الشباب
عــن عـمــل ،رغــم أن السلطنة لها كــل الـعــذر فــي ظــروف
ً
محنتها االقتصادية ،فهي ال تنتج نفطا بحجم بقية
المنطقة ،وشبابها هناك أو في مملكة البحرين
دول ّ
ال يترفعون عــن أي عمل شــريــف يــرتــزقــون منه لقمة
عيشهم ،وم ــع ذل ــك نــراهــم يــدفـعــون ثـمــن الـبـطــالــة في
ظروف هذا الكساد النفطي.
َ
هل هناك من طالع ،ولو بنظرة سريعة ،ما نشرته
جريدة الراي قبل يومين عن حوارات اقتصادية مع عدد
ً
من المهتمين ،مثال  75في المئة يرون محاربة الفساد
أهم األولويات ،وإجابات أخرى حول التركيبة الحالية
للمجلس والحكومة ال تسمح بتحقيق أي إصالح ،هي
ال تنفع لغير نومة القيلولة بعد وجبة دسمة؟.
أخطر ما جاء في إجابات المهتمين أن خمسين في
المئة منهم يرون أن الدولة مقبلة على اإلفالس طالما
استمرت إدارة "روضة هيا بنا نلعب" تقرر أمور الدولة.
من يقرأ تاريخ األمم ويتأمل حال دول في ّمثل ظرفه
ً
جغرافيا  ،يفترض أن يتعلم القليل كي يجنب وطنه
السقوط في الهاوية.
جماعة "ا لـلــه ال يغير علينا" فــي السلطة الحاكمة
وحـتــى عـنــد الكثير مــن شـعــب ال ــروات ــب وال ـك ـفــاالت ال
ً
ً
يـقــرأون وال يستوعبون أم ــرا ،فالكل يعاني سرطانا
اسمه "الحكومة أبخص" ،رغم كل تاريخ الفشل األبدي
الذي رافقها منذ بداية عصر الثروة.
آسف ،لكن أنتم يا أهل السلطة ،ال تصلحون إلدارة
روضة أطفال فقط ،حتى إدارة بقالة على زاوية شارع
ّ
تسيرون أمورها ،في يوم قريب
قديم ال تعرفون كيف
ستسقط ورقة التوت النفطي ،ماذا ستفعلون عندها؟
ن ــدري أنـكــم لــن تـكــونــوا هـنــا ،لـكــن مــا مصير أبنائنا
وبناتنا عندها؟!

والقمر...
«الحمراء»
ً
صرح يحمل عمالقا
بزغ القمر أمس بدرا عمالقا
في سماء الكويت للشهر الثاني
عـلــى ال ـت ــوال ــي ،حـيــث ب ــدا أكـثــر
إضـ ـ ــاءة ب ـن ـحــو  30ف ــي ال ـم ـئــة،
وأكـ ـب ــر ح ـج ـمــا ب ـن ـحــو  14فــي
الـمـئــة ،وت ـحــدث ه ــذه الـظــاهــرة
ألن القمر قريب نحو  360ألف
كم من األرض.
وفي الصورة ،التي التقطها
عبدالمجيد الشطي ،أمس األول،
ظهر القمر في طريقه إلى نقطة
ال ـح ـض ـيــض (أقـ ـ ــرب ن ـق ـطــة إلــى
األرض) معانقا ب ــرج الـحـمــراء
في الكويت.

ورم سرطاني ينتقل بالعض
عادت حيوانات من فصيلة «شيطان تسمانيا» ،التي اندثرت من البر
الرئيسي األسترالي قبل  3آالف عام ،إلى الطبيعة بأستراليا ،في إطار
مشروع طموح لحماية هذا النوع من الشقبانيات.
وقال موقع روسيا اليوم ،أمس ،إن برنامج الحفظ هذا يهدف إلى
تـكــويــن مجموعة محمية مــن ه ــذه الـحـيــوانــات الـمـهــددة فــي جــزيــرة
ُ
عد.
تسمانيا ،جراء أحد األشكال الخطيرة من مرض سرطاني م ٍ
وتراجعت أعداد هذه الحيوانات بنسبة  85في المئة منذ عام ،1996
بسبب مرض سرطاني فتاك بصورة شبه كاملة يصيبها ،وبات يهددها
ً
باالنقراض .وهذا السرطان ُ
المعدي خالفا لسائر األمراض السرطانية
ً
غير ُ
المعدية عموما ،إال لدى بعض األجناس الحيوانية ،ينتقل من
خالل حاالت العض التي تتبادلها هذه الحيوانات العدائية المزودة
ً
بفكين قويين جدا عند التزاوج أو الضرب.
وتشير التقديرات إلى وجود  25ألف حيوان من فصيلة «شيطان
ً
ً
تسمانيا» حاليا في الطبيعة ،مقابل  150ألفا قبل ظهور هذا المرض.

شارع إيطالي يبتلع السيارات
ابتلعت حفرة سيارتين في
أحد شوارع روما ،وهي واحدة
ً
من الحفر التي ابتلعت سابقا
سيارات بالعاصمة اإليطالية.
ونـ ـقـ ـل ــت "ال ـ ـ ـحـ ـ ــرة نـ ـ ـ ــت" ،عــن
صحيفة الغارديان البريطانية،
َ
قــولـهــا إن س ـيــارتــي مرسيدس
وس ـمــارت سقطتا فــي الـحـفــرة،
الـ ـ ـت ـ ــي بـ ـل ــغ ُعـ ـمـ ـقـ ـه ــا  6أم ـ ـتـ ــار
ً
واتـ ـ ـس ـ ــاعـ ـ ـه ـ ــا  20م ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرا ،ف ــي
ش ـ ــارع زي ـن ــودوس ـي ــو بمنطقة
توربيغاتارا.
ولــم يصب أحــد في الحادث،
الذي ُيعتقد أنه نجم عن تسرب
مياه في مرآب أسفل الشارع.
وقـ ــالـ ــت ص ـح ـي ـف ــة ك ــوري ــري

ديال سيرا اإليطالية ،إن بعض
السكان أبلغوا عن تسرب مياه
ً
أخيرا.
وازداد عدد ُ
الحفر في روما،
بـسـبــب عـمـلـيــات ح ـفــر األن ـف ــاق
ت ـ ـحـ ــت األرض فـ ـ ــي ا لـ ـم ــد يـ ـن ــة
وت ـم ــدي ــدات ال ـم ـجــاري ووج ــود
ً
مـحــاجــر قــديـمــة ،وف ـقــا للمعهد
اإليـ ـط ــال ــي ل ـل ـب ـح ــوث وح ـمــايــة
البيئة.
و ف ـ ـ ـ ـ ــي ي ـ ـن ـ ــا ي ـ ــر  ،2020ت ــم
إخـ ــاء مـبـنــى ق ــري ــب م ــن مــوقــع
الـكــولــوسـيــوم األث ــري الشهير،
بعد ظهور حفرة.

وفيات
أمل عبدالله فؤاد العرادي

شهران ،شيعت ،ت90055099 ،90055088 :

محمد مفرح المحمد المفرح

 86عاما ،شيع ،ت50984393 ،99038239 :

فالح سالم شبيرم العازمي

 81عاما ،شيع ،ت99026234 ،66662553 :

عوض سالم غيضان العازمي

 76عاما ،شيع ،ت99844823 ،99599012 :

عبدالرحمن أحمد الفرحان

 91عاما ،شيع ،ت99058382 :
فاطمة عبدالله علي الكندري زوجة عثمان عبدالكريم البحوه
 63عاما ،شيعت ،ت94411123 ،99539911 :
لطيفة أحمد محمود عباس أرملة شمالن عبدالعزيز الحساوي
 84عاما ،شيعت ،ت99633079 ،55544496 ،99044414 :

أحمد عبدالله عبدالواحد المقلد

 94عاما ،شيع ،ت90969844 ،99899111 ،97222097 :

هشام حسن عبدالله المزيدي

 58عاما ،شيع ،ت67037777 ،55005500 :

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

03:18

العظمى 41

الشروق

04:50

الظهر

11:45

العصر

03:20

المغرب

06:40

العشاء

08:10

الصغرى 26
ً
أعلى مد  00:43صب ــاحـ ـ ــا
ً
 11:42ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  08:14صب ــاحـ ـ ــا
 07:11م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

