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ليا سيدو تنافس في «كان»
بـ «»The French Dispatch

السلطتان تقدمان موارد
«الشال»:
ً
الدولة قربانا َ الستمرارهما
ُّ
• «نمر بخلل وشلل غير مسبوقين ...والكويت بحاجة ملحة إلدارة شابة وفاعلة»
• «تجاوز أي أزمة مرتبط بصالح القرارات العامة وجرأتها وسرعتها»
أكـ ـ ـ ـ ــدت ش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــال لـ ــاس ـ ـت ـ ـشـ ــارات
االقتصادية أن اإلدارة العامة في الكويت،
بفرعيها التنفيذي والتشريعي ،تقدم موارد
ً
الدولة قربانا الستمرارها بشكل قد يؤدي
إل ــى نـقـصــان تـلــك ال ـم ــوارد ،مـشـيــرة إل ــى أن
البالد بحاجة ملحة إلدارة شابة وفاعلة.
ولفتت "الشال" ،في تقريرها األسبوعي،
إلى استمرار الغياب شبه الكامل لتلك اإلدارة
عـلــى م ــدى نـصــف ع ــام ،بتكاليف مــزدوجــة
لـتـبـعــات جــائـحــة ك ــورون ــا وه ـب ــوط أسـعــار
النفط ،موضحة أن الجناح التنفيذي عند
التئامه يتخذ مــن ال ـقــرارات مــا يعمق آثــار
األزم ـت ـيــن ،مـثــل ان ـت ـفــاخ الـنـفـقــات 02

نجاح لـ«المركزي» في زمن تآكل
المؤسسات الحصيفة
أش ــاد تقرير «ال ـشــال» بنجاح سـيــاســات بنك
الـكــويــت الـمــركــزي فــي التعامل مــع األزم ــات مع
أن األص ــل فــي ال ـكــويــت ب ــات تــآكــل الـمــؤسـســات
ال ـح ـص ـي ـف ــة ،وان ـ ـت ـ ـشـ ــار م ــؤسـ ـس ــات ال ـج ـي ـن ــات
ً
والمحاصصة بديال عنها.

●

أحمد الشمري

أعلن وزير النفط وزير التعليم العالي د .محمد الفارس أن
خطط القبول في جامعة الكويت والبعثات الداخلية أو الخارجية
للعام الــدراســي  2022 - 2021ستعلن خــال األسبوع 02

●

ً
تــزام ـنــا مــع تــدشـيــن وزارة الـصـحــة ال ـيــوم مركز
التطعيم بالمركبات في الجزيرة الجنوبية بجسر
جابر ،تتجه ال ــوزارة إلــى استئناف إعطاء الجرعة

20

فؤاد السنيورة:

الحرب على الفلسطينيين
وتفعيل الجامعة العربية ودور
السعودية ومصر في استعادة
التوازن االستراتيجي

اقتصاد

١٥

أكــد "ال ـش ــال" أن م ـشــروع قــانــون الـتـمــويــل الـعـقــاري
ً
للسكن الخاص ،الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا ،غير
مستدام ال من زاوية كفاية األموال ،وال حتى من زاوية
االرتفاع الفاحش في تكاليف السكن.
ً
واعتبر "الشال" أن المشروع غير مستدام أيضا من
زاوية كفاية األراضي ،ومتطلبات البنى التحتية ،ودوره
فــي اتـســاع فجوة الخلل فــي التركيبة السكانية ،إلى
جانب قدرة ورغبة البنوك التجارية في أخذ مخاطره.

الفارس لـ ةديرجلا :.خطط القبول الجرعة الثانية من «أكسفورد» األسبوع الجاري اقتحام القصر الجمهوري يثير
ً
أزمة بين بغداد واألمم المتحدة
بالجامعة والبعثات خالل أيام
تطعيم  350ألفا في غضون  3أسابيع كحد أقصى
عادل سامي

دوليات

«التمويل العقاري» غير مستدام

وأضـ ــاف «ال ـش ــال» أن «ال ـم ــرك ــزي» تـبـنــى بعد
األزم ـ ــة ال ـمــال ـيــة ع ــام  2008س ـيــاســة م ـت ـشــددة،
بمعنى افتراض أسوأ سيناريو في زمن تساقطت
مــؤسـســات مالية ضخمة وعــريـقــة مثل «ليمان
براذرز» و«دميريل لينش».
02

الثانية من لقاح "أسترازينيكا أكسفورد" َلمن تلقوا
ً
"األولى" منه في فبراير الماضي ،بدءا من األسبوع
الجاري.
وكشفت مصادر صحية لـ "الجريدة" ،أن الوزارة
وضعت آلية للتطعيم خالل األيام المقبلة02 ،
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●

بغداد  -محمد البصري

تــأخــذ أزم ــة اقـتـحــام القصر
ً
الـجـمـهــوري فــي ب ـغــداد أب ـعــادا
دول ـ ـيـ ــة ،ب ـم ـس ـتــوى األزمـ ـ ــة مع

«الوطني» ُي َّتوج بجائزة
أفضل مختبر لالبتكار المالي
بالكويت في 2021

اقتصاد

١٣

م ـم ـث ـل ـيــة األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة فــي
َّ
ال ـع ــراق ،حـيــث أفـ ــادت مـصــادر نقص العمالة خفض الطاقة
نـ ـي ــابـ ـي ــة رفـ ـيـ ـع ــة أن ح ـك ــو
ضـمبـــةـة اإلنتاجية لمصانع مواد البناء
م ـص ـط ـفــى ال ـك ــاظ ـم ــي غــا
ً
جدا من لقاءات جينين  02فارتفعت األسعار

ةديرجلا

•
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األمير يهنئ نيبال وإثيوبيا بالعيد الوطني الناصر :مستمرون في دعم الهند
لمكافحة تداعيات «كورونا»

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ن ــواف األح ـمــد ببرقية تهنئة إل ــى رئيسة
نيبال بيديا بـهــانــدارى ،عبر فيها سموه
عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني
لبالدها ،متمنيا سموه لها موفور الصحة
والعافية ولجمهورية نيبال دوام التقدم
واالزدهار.
ك ـم ــا ب ـع ــث س ـم ــوه ب ـبــرق ـيــة ت ـه ـن ـئــة إل ــى
رئيسة إثيوبيا ساهلي زويدي ،عبر فيها
سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد
الوطني لبالدها ،متمنيا سموه لها موفور
الصحة والعافية ولجمهورية إثيوبيا كل
التطور والنماء.
وبعث سمو و لــي العهد الشيخ مشعل
األحـ ـم ــد ،ورئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء سمو
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد ب ـبــرق ـيــات تهنئة
مماثلة.

وزير الحارجية
بحث مع شانكار
العالقات الثنائية
خالل اتصال هاتفي

جــدد وزيــر الخارجية وزيــر الــدولــة لـشــؤون مجلس
الــوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر ،وقــوف الكويت
إلــى جانب الهند فــي هــذه الـظــروف الصعبة التي تمر
بـهــا ج ــراء تـفــاقــم وب ــاء كــوف ـيــد 19 -وان ـت ـشــار النسخة
المتحورة من الوباء واستمرار تقديم المساعدات ودعم
جهود الهند في مكافحة الجائحة وتلبية كل المتطلبات
واالحتياجات االساسية التي تحتاجها في هذه الظروف.
جــاء ذلــك فــي اتـصــال هاتفي مشترك جمع الناصر
ووزير الخارجية الهندي د.سوبرامنيام شانكار والذي
جرى خالله ايضا بحث العالقات الثنائية الوطيدة بين
البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها.
من جانبه ،أعرب وزير خارجية الهند عن تقدير بالده
وشكرها العميق لهذا الموقف الكويتي الداعم والمساند
لها في هذه االوضــاع الحرجة األمر الذي يعكس عمق
وتميز العالقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

أحمد الناصر

قهرمان :للكويت دورها الرائد في إحالل السالم السفير الخالد يشيد بنجاح قمة تعافي
سفارة أذربيجان تحتفل بالعيد الوطني ومرور  103أعوام على تأسيس الجمهورية القطاع السياحي في السعودية
●

عادل سامي

أكد سفير أذربيجان في الكويت ،إيلخان
قـهــرمــان ،أن الـعــاقــات الثنائية بين بــاده
ودولــة الكويت شديدة المتانة وفي تطور
مستمر بجميع المجاالت.
وأشاد قهرمان ،في تصريح على هامش
العيد الوطني ألذربيجان والذكرى الـ 103
لتأسيس الجمهورية ،بالدور الرائد الذي
ّ
ت ــؤدي ــه ال ـك ــوي ــت ف ــي إح ـ ــال الـ ـس ــام وح ــل
النزاعات.
وأوضح أن مجاالت التعاون مع الكويت
مـ ـتـ ـط ــورة ع ـل ــى كـ ــل الـ ـصـ ـع ــد ،م ـش ـي ــرا إل ــى
أن الـكــويــت مــن أه ــم دعــائــم االس ـت ـقــرار في
المنطقة.
وأشــار إلى أن أذربيجان أول جمهورية
دي ـم ـقــراط ـيــة ف ــي ال ـش ــرق اإلس ــام ــي ،الفـتــا
إلــى أن سلطة الــدولــة فــي أذربـيـجــان تقوم
على مبدأ الفصل بين السلطات ،وتمارس
الـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة م ــن ق ـبــل (ال ـبــرل ـمــان)

لجمهورية أذربيجان ،والسلطة التنفيذية
م ـن ــوط ــة ب ــرئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،وت ـم ــارس
الـسـلـطــة الـقـضــائـيــة صــاحـيــاتـهــا مــن قبل
محاكم الجمهورية.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن أذربـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــان تـ ـتـ ـمـ ـت ــع
ب ـص ـن ــاع ــات وزراع ـ ـ ـ ـ ــات م ـت ـن ــوع ــة ،وب ـن ـيــة
تـحـتـيــة واس ـع ــة لـلـنـقــل ،وت ـطــويــر ال ـع ـلــوم،
والصناعات المتطورة مثل النفط والغاز،
والبتروكيماويات وبناء اآلالت والمعادن
ومواد البناء والصناعات الخفيفة.
وأض ـ ــاف أن ال ــدول ــة مـتـخـصـصــة بشكل
رئـيــس فــي إن ـتــاج الـحــريــر وزراعـ ــة الـكــروم
وال ـث ــروة الـحـيــوانـيــة وزراعـ ــة الـخـضــراوات
والحبوب بأنواعها.
وأكد أنه خالل السنوات األخيرة تم إنشاء
بنية تحتية سياحية حديثة في أذربيجان،
وتــم تطوير قـطــاع السياحة بـســرعــة ،وقد
ّ
وتنوع المناخ
خلقت الطبيعة الجميلة للبلد
والمأكوالت الغنية واللذيذة فرصا كبيرة
لتطوير هذا المجال.

إيلخان قهرمان

أشـ ـ ـ ـ ـ ــاد س ـ ـف ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ل ـ ــدى
الـسـعــوديــة عـلــي ال ـخــالــد بالنجاح
الـ ــذي حـقـقـتــه ق ـمــة ت ـعــافــي الـقـطــاع
السياحي في الرياض من الناحية
التنظيمية والفعاليات المصاحبة،
م ـع ــرب ــا ع ــن شـ ـك ــره ل ـم ــا ل ـم ـســه مــن
المنظمين والعاملين في القمة.
وقال الخالد ،لـ «كونا»« ،انعكست
ل ـل ـعــالــم أج ـم ــع ص ـ ــورة م ـشــرقــة عن
ال ـس ـعــوديــة» ،مـشـيــرا إل ــى أن القمة
ك ـ ــان ـ ــت ف ـ ــرص ـ ــة لـ ــاس ـ ـت ـ ـفـ ــادة ع ـلــى
جميع الصعد ،وخصوصا توحيد
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االحـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة ل ـل ـس ـفــر،
والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون م ـ ــع م ـن ـظ ـم ــة ال ـص ـح ــة
ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ومـ ـنـ ـظـ ـم ــة الـ ـسـ ـي ــاح ــة
ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ،وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ج ـل ـس ــات ـه ــا
وفعالياتها مـحــط ا هـتـمــام عالمي
كبير.
وثـ ـم ــن جـ ـه ــود وزي ـ ـ ــر ال ـس ـيــاحــة
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــودي أح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــب

وتــوجـيـهــاتــه فــي إن ـجــاح الـقـمــة في
أع ـلــى مـسـتــوى م ــن حـيــث التنظيم
والـ ـحـ ـض ــور ،وع ـك ــس هـ ــذا ال ـت ـفــوق
م ــدى ح ــرص واه ـت ـم ــام الـسـعــوديــة
بالسياحة الـتــي تعد إح ــدى ركائز
ال ـت ـحــول الــوط ـنــي ،م ــن خ ــال رؤي ــة
المملكة  ،2030ويتمثل هدفها في
المساهمة في بناء مجتمع حيوي
واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وت ـ ـ ـ ــرأس ال ـس ـف ـي ــر الـ ـخ ــال ــد وف ــد
الكويت في اجتماع وزراء السياحة
الـ ـ ـ ـ ــ 47ل ـل ـج ـن ــة اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ل ـل ـشــرق
األوسط ،التابعة لمنظمة السياحة
الـعــالـمـيــة ،كـمــا شـ ــارك ف ــي تدشين
أول مـكـتــب إقـلـيـمــي لمنظمة األمــم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ل ـل ـس ـي ــاح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة،
بحضور وزير السياحة السعودي
احـ ـم ــد ال ـخ ـط ـي ــب ،واألمـ ـ ـي ـ ــن ال ـع ــام
لمنظمة السياحة العالمية زوراب
بولوليكاشفيلي.

علي الخالد

●

ربيع كالس

ً
تعبيرا منهم عن المحبة والوفاء اللذين
يـحـمـلــونـهـمــا ف ــي قـلــوبـهــم ت ـجــاه الـكــويــت
ً
حـكــومــة وش ـع ـبـ ًـا ،أط ـلــق مـجـلــس الـجــالـيــة
األرم ـن ـي ــة ح ـم ـلــة ل ـل ـت ـبــرع ب ــال ــدم بــرئــاســة
م ـط ــران األرمـ ـ ــن األرثـ ــوذكـ ــس ف ــي الـكــويــت
وال ــدول المجاورة االرشمندريت بــدروس
مانويليان.
وحضر عدد من أبناء الجالية األرمنية
إلى «بنك الدم» أمس األول ،وتبرعوا بكميات
ً
كبيرة من الدم تعبيرا عن محبتهم والوفاء
الــذي يحملونه في قلوبهم تجاه الكويت
وشعبها.
وكان المطران مانويليان ّ
توجه إلى أبناء
ً
جاليته حينما أطـلــق هــذه الحملة قــائــا:
أيها األبناء األعــزاء ،ما ّ
تعودت أن أدعوكم
إلى أمر يتعلق بخدمة هذا الوطن الحبيب
والمشاركة في بنائه والسهر على ّ
تقدمه
وسالمته إال وكنتم السباقين إلى ذلك .بل

انطالق الملتقى اإلعالمي
العربي في دورته الـ 17
ان ـ ـط ـ ـل ـ ـقـ ــت أمـ ـ ـ ـ ــس الـ ـسـ ـب ــت
ف ـعــال ـيــات الـمـلـتـقــى اإلعــامــي
الـعــربــي فــي دورت ــه الـ ـ  ،17عن
ب ـ ـعـ ــد ،تـ ـح ــت رع ـ ــاي ـ ــة األمـ ـي ــن
الـعــام لجامعة ال ــدول العربية
أح ـم ــد أب ــوال ـغ ـي ــط ،وم ـشــاركــة
عدد من وزراء اإلعــام ونخبة
مـ ــن الـ ـكـ ـت ــاب وال ـص ـح ــاف ـي ـي ــن
والـ ـمـ ـخـ ـتـ ـصـ ـي ــن فـ ـ ــي الـ ــوطـ ــن
العربي.
ووج ــه أبــوالـغـيــط «التحية
والـتـقــديــر الــى كــل اإلعالميين
م ــن ك ــاف ــة ال ـج ـن ـس ـيــات ال ــذي ــن
واج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــوا الـ ـ ـمـ ـ ــوت ف ـ ــى غـ ــزة
لينقلوا للعالم تغطية مباشرة
ب ــال ـص ــوت وال ـ ـصـ ــورة حقيقة
م ــا ت ـع ــرض ل ــه أبـ ـن ــاء الـشـعــب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي مـ ـ ــن وح ـش ـي ــة
االح ـ ـ ـتـ ـ ــال اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي مــن
اعتدائه الغاشم على المدنيين
ف ـ ــى الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع» ،م ــوضـ ـح ــا ان
«األح ــداث األخـيــرة فــي القدس
وغ ــزة والضفة الغربية تؤكد
أهمية العمل اإلعــامــي بكافة
صـ ــوره وت ـن ــوع م ـن ـصــاتــه فى
ال ـت ـصــدي ل ـلــدعــايــة ال ـم ـضــادة
وك ـ ـش ـ ــف ال ـ ــوج ـ ــه ال ـح ـق ـي ـق ــي
لـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــال اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي
وممارساته العنصرية والتي
ال يعرف الكثيرون فــى أنحاء
ً
الـعــالــم عنها شـيـئــا ،ولطالما
ن ـ ـحـ ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب عـ ــان ـ ـي ـ ـنـ ــا م ــن
ان ـح ـي ــاز بـ ــالـ ــذات ف ــي اإلعـ ــام
الـغــربــي لـلــروايــة اإلسرائيلية
التي تصور الطرف المعتدي
وكأنه في حالة دفاع دائم عن
النفس وتجعل من الفلسطيني

ال ـ ـ ـمـ ـ ــدافـ ـ ــع ع ـ ــن أرض ـ ـ ـ ـ ــه رم ـ ــزا
لالرهاب والعنف».
بدوره ،قال الوكيل المساعد
لـقـطــاع اإلع ــام ال ـخــارجــي في
وزارة اإلع ــام فيصل المتلقم
ال ـ ــذي نـ ــاب ع ــن وزي ـ ــر اإلعـ ــام
والثقافة وزير الدولة لشؤون
الشباب عبدالرحمن المطيري
في افتتاح الملتقى ان «وزارة
االعـ ــام أطـلـقــت اسـتــراتـيـجـيــة
تتميز بــرؤيــة واضـحــة تتمثل
فــي ب ـنــاء إع ــام مـسـتــدام رائــد
في صناعة المحتوى الهادف
يجمع بين األصالة والحداثة
وي ـع ـكــس ال ـت ـن ــوع وال ـت ـجــديــد
ويـشـجــع ال ـك ـفــاءات اإلبــداعـيــة
بالشراكة مع القطاع الخاص
والمجتمع المدني» ،مؤكدا أن
«االعــام مطالب بنقل األخبار
وال ـتــأث ـيــر وم ــواك ـب ــة األحـ ــداث
ون ـق ـل ـهــا ب ـم ـصــداق ـيــة وت ـب ــادل
ال ــزي ــارات اإلع ــام ـي ــة وتـقــويــة
العالقات بين الزمالء».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،طـ ــالـ ــب وزي ـ ــر
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـب ـ ـحـ ــري ـ ـنـ ــي ع ـل ــي
الــرم ـي ـحــي «اإلع ـ ـ ــام الــرس ـمــي
بإظهار النخب وإتاحة الفرص
لهم لوضع الحلول المناسبة،
إذ إن ـنــا ب ـحــاجــة إل ــى الـتــأثـيــر
ول ـي ــس االن ـت ـش ــار اإلع ــام ــي»،
موضحا أن «التأثير اإلعالمي
ي ـح ـتــاج إلـ ــى ع ـمــل اح ـت ــراف ــي،
وع ـم ـل ـيــة إخـ ـف ــاء أي مـعـلــومــة
ليست فــي صالحنا ونحتاج
إلـ ـ ــى ش ـف ــاف ـي ــة وعـ ـم ــل دؤوب
وشاق حتى نصل إلى التأثير».

ً
كنتم دائما المبادرين إلى القيام بكل ما من
شأنه أن يديم على شعب الكويت وعلينا
سالمة هذا الوطن الغالي ودوام عزه.
وأض ـ ـ ــاف :ل ـقــد ع ــرف ــت ف ـي ـكــم اإلخـ ــاص
وال ــوف ــاء وال ـحــب لسمو أمـيــر ه ــذه األرض
ولسمو ولي عهده األمين ولشعب الكويت
العظيم ،ولكم فيهم إخوة وأصدقاء ،وعرفت
فيكم المبادرة السريعة والمخلصة لكل ما
يحتاج إليه هذا الوطن العزيز .وتابع :ومن
هذا المنطلق أردنــا أن نقوم بهذه الدعوة
اإلنـســانـًيــة لـلـتـبــرع بــالــدم بــاســم جاليتنا
مساهمة منا فــي ســا مــة الكيان الصحي
ً
الذي توليه دولة الكويت اهتماما ال يرقى
إليه اهتمام أي دولة في العالم.
وخـ ـت ــم م ــان ــوي ـل ـي ــان :ت ـت ـط ـلــع ال ـجــال ـيــة
ُ
األرم ـن ـي ــة ب ـهــذه ال ـم ـب ــادرة ل ـكــي ت ـعـ ّـبــر عن
امتنانها لهذا الوطن الحبيب ،مدركة أن ما
تقدمه لدولة الكويت قليل ،إال أنه بمثابة
ولمجدك يــا كويتنا
وردة وفــاء تقدمها...
ِ
هذا القليل.

ً
ً
عددا من أبناء الجالية األرمنية أمام بنك الدم
متوسطا
المطران مانويليان

«الشال» :السلطتان تقدمان موارد...
العامة رغم ضخامة أرقام العجز المالي ،والسحب غير المباشر من
صندوق احتياطي األجيال القادمة ،إلى جانب قــرارات تأجيل سداد
القروض بال نفع ألحد ،وتضخم كشوف الصفوف األمامية.
وش ــددت على أن تـجــاوز أي أزمــة مرتبط بـصــاح وج ــرأة وسرعة
قرارات اإلدارة العامة ،مبينة أن ما يحدث في الكويت ليس فقط غياب
قرارات بتلك المواصفات ،بل اتخاذ قرارات تؤدي إلى تعميق تبعات
تلك األزمة.
وأشــارت إلــى أن الكويت ،في ظــروف الحاجة الملحة إلدارة شابة
وفاعلة ،تمر بحالة غير مسبوقة مــن خلل وشلل ل ــإدارة ،واحتقان
ً
سياسي ،مؤكدة أن عامل الوقت مهم جدا ،فإن استمر ذلك الخلل مع
تراكم التكاليف ،فلن يقتصر الضرر على مؤسسات الدولة العامة بل
سيشمل كل مكونات بيئة األعمال ،صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
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نجاح لـ«المركزي» في زمن تآكل...
وأوض ــح أنــه فــي أزمــة كــورونــا الحالية ،عــاد البنك إلــى سياساته
االستباقية ،وارتفعت مخصصات البنوك عــام  2020بنحو %56.2
ً
مقارنة بـ  ،2019الفتا إلى أن تحليل أداء المصارف ،الكويتية فقط ،للربع
ً
األول من  ،2021يظهر أنها سليمة ماليا ،ومستوى أرباحها ارتفع بنحو
 %0.5مقارنة بالربع األول من  ،2020أي أداء ما قبل الجائحة ،وارتفع
بنحو  %102.5مقارنة بأداء الربع الرابع من ذلك العام.

الفارس لـ ةديرجلا :.خطط القبول...
الجاري ،بعد االنتهاء من مناقشتها في االجتماع التنسيقي
ً
بين مؤسسات التعليم العالي الذي ُ
سيعقد اليوم ،الفتا إلى أن
ُ
االستعدادات حول طرح خطط القبول تسير بكل يسر.
وقال الفارس ،لـ «الجريدة» ،أمس ،إن «اإلعالن المتوقع لهذه
الخطط يعتمد على المعلومات المقدمة مــن كــل جهة ،ســواء
كانت جامعة الكويت أو البعثات الداخلية والخارجية إذا كانت
ً
مكتملة» ،الفتا إلى أنه «في حالة عدم اكتمال تلك المعلومات
سيستلزم األ م ــر عـقــد جلسة تنسيقية ثــا نـيــة بـيــن مؤسسات
التعليم الـعــالــي ،وط ــرح الخطط بشكل كــامــل ،ليتم اعتمادها
ً
وإعالنها رسميا».
وع ــن زيـ ــادة أعـ ــداد مـقــاعــد الـطـلـبــة فــي الـجــامـعــة والـبـعـثــات
الخارجية والــداخـلـيــة خــال الـعــام الــدراســي المقبل ،أف ــاد بأن

«الوزارة ستدرس إمكانية ذلك وفق األعداد المتوقع تخرجها،
ل ـكــن األهـ ــم ف ــي ه ــذا ال ـش ــأن ل ـيــس الـ ــزيـ ــادة ،ب ــل تــوزي ـع ـهــا على
التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل».

الجرعة الثانية من «أكسفورد»...
بحيث تـكــون على فترتين صباحية ومسائية بــا لـمــرا كــز الصحية،
ً
ومسائية فقط بـ "جسر جابر"؛ لتطعيم أكثر من  350ألفا حصلوا على
الجرعة األولى من "أكسفورد".
وأوضحت المصادر أن مركز "جسر جابر" سيباشر عمله من الساعة
ً
ً
مساء؛ لتطعيم  5آالف يوميا ،إلى جانب 30
الخامسة وحتى العاشرة
ً
ً
ً
مركزا صحيا موزعة على مناطق الكويت ،بواقع  800جرعة يوميا
في كل مركز؛  200منها خالل الفترة الصباحية ،و 600بـ "المسائية".
وأشارت إلى أن أيام العمل ستكون من األحد حتى الخميس من كل
أسبوع ،متوقعة االنتهاء من تطعيم جميع من تلقوا الجرعة األولى
من "أكسفورد" خالل أسبوعين أو ثالثة.

اقتحام القصر الجمهوري يثير...
بالسخارت ،ممثلة األمين العام لألمم المتحدة ،مع قادة كبار في
الفصائل الموالية إليران ،بعد ساعات من أحداث األربعاء الماضي
في المنطقة الخضراء.
ً
وتـ ـق ــول الـ ـمـ ـص ــادر إن ف ــري ــق ال ـح ـك ــوم ــة ط ـل ــب إيـ ـض ــاح ــا مــن
ً
بالسخارت ،يتضمن سؤاال حول اتصاالتها بالحاج أبي فدك ،وهو
قائد «كتائب حزب الله في العراق» ،ورئيس هيئة الحشد الشعبي،
الذي دفع مئات من جنوده إلى بوابات القصر الجمهوري في ٢٦
ً
الجاري ،اعتراضا على قيام حكومة الكاظمي باعتقال قائد كبير
في الحشد يدير الحدود العراقية-السورية.
ومما زاد الطين بلة أن جينين قالت للصحافة العراقية إنها لن
تعلق على أنباء تفيد بأنها طلبت من مسؤول كبير االستقالة،
بعد حادثة اقتحام مجمع القصر الجمهوري ،مما اعتبر إشارة
إلى الكاظمي.
وتقول المصادر إن حكومة الكاظمي تشعر بقلق من اتصاالت
المسؤولين األمميين بقادة الحشد ،وتسأل عن مسوغ ذلك وما
إذا كــان يجعل الفصائل المتمردة تشعر بــاعـتــراف دول ــي ،وقد
تتشجع لتوجيه ضــربــات جــديــدة بنكهة إضـعــاف الحكومة أو
االنقالب عليها.
وصـمــدت الحكومة أمــام ضغوط كبيرة ،كما يـبــدو ،فــي ملف
اعـتـقــال ال ـل ــواء قــاســم مـصـلــح ،ونـجـحــت حـتــى اآلن فــي التمسك

«التراث» :وزعنا 21510
سالل غذائية في  4دول

قال رئيس لجنة جنوب شرق
آسيا بجمعية إحياء التراث
اإلسالمي جمال الحشاش،
إن اللجنة وزعت 21510
سالل غذائية في إندونيسيا
وتايلند وكمبوديا وماليزيا،
واستفادت منها آالف األسر
الفقيرة.
وأضاف الحشاش ،في
تصريح صحافي ،أن السالل
الغذائية تحتوي على العديد
من املواد الغذائية الضرورية،
والتي تمثل إغاثة إنسانية
للمحتاجني ،السيما في ظل
ما يشهده العالم من أزمة
كورونا ،التي تضرر منها
الكثير من األسر ،موجها
الشكر ألهل الخير ،لدعمهم
هذا املشروع املهم ،والذي
ساهم في رسم البسمة على
وجوه املحتاجني.
وأوضح أن اللجنة نفذت
العديد من املشاريع في
الدول التي تعمل بها ،منها
طباعة نسخ من القرآن الكريم،
وترجمة معانيه ،وتوزيعه
على املسلمني ،وبناء املساجد
واملراكز اإلسالمية واملدارس
واملستشفيات ،وبناء مساكن
للفقراء ،وكفالة األيتام ،وحفر
اآلبار.

 ...وتنفذ مصرف اإلطعام
بالتعاون مع «أمانة األوقاف»

الجالية األرمنية عبرت بدمائها عن امتنانها للكويت

مانويليان :مبادرة إنسانية للمساهمة في سالمة الكيان الصحي

سلة أخبار

أعلنت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،تنفيذ مشروع
"مصرف عموم اإلطعام"،
بالتعاون مع األمانة العامة
لألوقاف ،والذي تستفيد منه
األسر املحتاجة داخل الكويت.
وقال مدير التنسيق واملتابعة
بـ"إحياء التراث" نواف
الصانع ،في تصريح له،
إن الجمعية لديها الكثير
من الحاالت التي تقوم
بمساعدتها ،الفتا إلى أن
األولوية تكون للحاالت
املستمرة من ضعفاء الدخل
واأليتام واألرامل واملطلقات
وذوي االحتياجات الخاصة
والجاليات والعمال.
وأوضح الصانع أن املساعدات
املقدمة عبارة عن كوبونات
شرائية من أحد األسواق،
أو املوالت الكبيرة يتم
توزيعها من خالل  26نقطة
توزيع باملحافظات الست،
بحيث يقوم املستفيد بشراء
احتياجاته بنفسه وفق درجة
أهميتها لديه ومدى حاجته
لها ،موجها الشكر لـ"أمانة
األوقاف" على تفاعلهم الكبير
مع كل ما تطرحه الجمعية من
مشاريع.

بتحقيق عــالــي المستوى تشترك فيه أرب ــع جـهــات أمنية عليا،
في اتهامات تتعلق باغتيال ناشطين ،وقصف صاروخي على
مطارات وقواعد عراقية وأميركية .وأعادت مرجعية النجف العليا
نشر خطابات سابقة ،على مواقعها الرسمية ،تحذر من تدخل
الميليشيات في السياسة ،كما انهمكت الميليشيات في خطاب
دعائي يروج إلمكانية إطاحة الكاظمي والمجيء بحكومة تتفهم
وتقبل دور الحشد ومحور المقاومة.
وتـحــدثــت م ـصــادر كــرديــة عــن أن العملية السياسية لــم تعد
تخضع للقواعد الكالسيكية ،بعد حادث اقتحام منطقة القصر
الجمهوري ،مرجحة تأجيل انتخابات الخريف المقبل إلى أجل
غير مسمى.
وأشـ ــارت الـمـصــادر إل ــى أن الـصـيــف سـيـكــون أسـخــن مـمــا هو
ً
متوقع ،خصوصا مع اعتزام البرلمان البدء باستحواب عشرات
الضباط الكبار من حكومة عادل عبدالمهدي السابقة ،في جرائم
اغـتـيــال الناشطين ضمن حــركــة تشرين االحـتـجــاجـيــة ،الـتــي لم
تتوقف منذ عــام  ،٢٠١٩مطالبة بــإصــاحــات ومـعــارضــة بشكل
خاص للنفوذ اإليراني.
جاء ذلك ،وسط معلومات عن تلقي العراق إشارات من التحالف
الدولي ودول عربية إلى استعداد إلسناد الجيش العراقي في أي
عملية ،إذا طلبت بغداد مساعدة في التعامل مع ما أسماه البعض
ً
ً
«تمردا مسلحا للميليشيات».
وكـ ــان مــوقــع «دي ـل ــي ك ــول ــر» األم ـي ــرك ــي ن ـقــل ع ــن م ـصــدريــن أن
«البنتاغون» تخطط لطلب موافقة إدارة الرئيس جو بايدن ،لشن
ضربات ضد الميليشيات الموالية إليران بالعراق.
وقال الموقع إن «اإلدارة تنظر بجدية في مجموعة واسعة من
الردود على عدوانية الميليشيات ضد األميركيين في العراق».
وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن تعرض حظيرة طيران
تابعة لالستخبارات األميركية لهجوم بطائرة مسيرة من صنع
إيران في أربيل ،قبل شهرين ،مضيفة أن إدارة بايدن بحثت إمكانية
ً
الرد عسكريا ،لكنها قررت عكس ذلك.
ً
ً
وقالت الصحيفة إن هناك قلقا متزايدا في واشنطن من لجوء
الميليشيات إلى المسيرات ،لاللتفاف على أنظمة الدفاع الجوي،
التي عززها األميركيون في سفارتهم ببغداد ،وفي القواعد التي
يوجدون بها.

ةديرجلا
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محليات

باسل الصباح :مواجهو «كورونا» ضربوا أروع األمثلة بالعطاء
وزراء صحة «الخليجي» يؤكدون أهمية التطعيمات في حماية المجتمع وتجاوز الجائحة
اعتماد الدليل
االسترشادي
للقاحات
«كوفيد »19
والموافقة على
دراسة فحص
التسلسل
الجيني
للفيروس

مركزا جسر جابر
وكبد يبدآن
استقبال الراغبين
بالتطعيم اليوم

أش ــاد وزي ــر الـصـحــة الشيخ
د .ب ــاس ــل ال ـص ـب ــاح بــال ـج ـهــود
ال ـك ـب ـي ــرة وال ـت ـض ـح ـي ــات ال ـتــي
ق ـ ّـدمـ ـه ــا األطـ ـ ـب ـ ــاء والـ ـع ــامـ ـل ــون
بالقطاع الصحي ،بالتعاون مع
العاملين بــالــوزارات والجهات
الحكومية والمجتمع المدني
والمتطوعين للتصدي لجائحة
فيروس كورونا ،حيث ضربوا
أروع األمثلة للعمل المخلص
والعطاء في تلبية نداء الواجب.
وقال الصباح لـ "كونا" ،على
هـ ــامـ ــش مـ ـش ــاركـ ـت ــه أم ـ ـ ــس فــي
االجتماع االستثنائي الخامس
ل ـ ــوزراء الـصـحــة بـ ــدول مجلس
التعاون ،الــذي عقد بالرياض،
إن االجتماع ناقش مستجدات
الوضع الراهن لجائحة فيروس
ك ــو فـ ـي ــد  19فـ ــي دول مـجـلــس
الـتـعــاون واإلجـ ــراءات الصحية
االحترازية بين الدول األعضاء
وأهـ ـمـ ـي ــة ت ـ ـبـ ــادل ال ـم ـع ـل ــوم ــات
الصحية.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ب ـ ـ ـحـ ـ ــث م ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ـتـ ـطـ ـعـ ـي ــم وم ـ ـ ــدى
فعاليتها مــع مختلف األ عـمــار
واألع ـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـج ــانـ ـبـ ـي ــة ال ـت ــي
يـ ـت ــم رصـ ــدهـ ــا وم ـ ـ ــدى أم ــان ـه ــا
وإجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـس ـج ـي ـل ـهــا بـ ــدول
المجلس ،وإتــاحـتـهــا واعتماد
ال ــدل ـي ــل ال ـخ ـل ـي ـجــي الس ـت ـخــدام
لقاحات فيروس كورونا كدليل
استرشادي في الدول األعضاء.
ّ
وثمن وزير الصحة الجهود
المتفانية والمتميزة لألمانة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة لـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
بـقـيــادة األم ـيــن ال ـعــام د .نايف
ال ـ ـح ـ ـجـ ــرف ،ورئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
وزراء الـصـحــة ل ــدول المجلس
د .س ـل ـي ـم ــان ال ــدخـ ـي ــل ال ـل ــذي ــن
يـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــان بـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــان وإخـ ـ ـ ـ ــاص
للتحضير لالجتماعات وإعداد

«اإلعاقة» :عالمة في الشهادات
للحماية من التالعب بالبيانات
كشفت نائبة مديرة الهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة
ل ـق ـطــاع ال ـخ ــدم ــات النفسية
وال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
ومـ ــراكـ ــز رعـ ــايـ ــة ال ـم ـعــاق ـيــن
هنادي المبيلش ،أن العالمة
ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة أسـ ـف ــل شـ ـه ــادات
اإلعاقة (نسخة غير معتمدة)
ً
ُصممت خصيصا للحماية
من التالعب في البيانات.
وق ــال ــت إن "هـ ــذه الـعــامــة
ت ـظ ـه ــر فـ ـق ــط عـ ـن ــد ت ـصــويــر
ال ـم ـس ـت ـنــد ،ك ـم ــا ه ــو ال ـح ــال
بـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـتـ ـن ــدات
الرسمية الصادرة عن بعض
الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،كـمــا
تـمـكــن ال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة
وأصـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــة م ــن
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ال ـب ـي ــان ــات
الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرة عــن
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة م ـ ــن خ ـ ـ ــال ال ــرب ــط
اآللي والتراسل اإللكتروني،
إضافة إلى خاصية التحقق
من الباركود المضاف حديثا
عـ ـل ــى ال ـ ـش ـ ـهـ ــادة الـ ـ ـص ـ ــادرة
أونالين".

باسل الصباح

المذكرات للموضوعات المدرجة
على جدول األعمال وترجمتها
إلى إجــراء ات عملية على أرض
الواقع بدولنا ،بما يحقق رؤية
ق ــادة دول ا لـمـجـلــس بالتنمية
الشاملة المستدامة المرتكزة
على الصحة.
وخالل االجتماع ،أعرب وزراء
دول المجلس عن ارتياحهم لما
حققته خطط واستراتيجيات
التصدي للجائحة من إنجازات
ع ـل ــى أرض الـ ــواقـ ــع والـ ــزيـ ــادة
ّ
المطردة باإلقبال على التطعيم
الواقي من فيروس كورونا لرفع
م ـعــدالت الـمـنــاعــة المجتمعية،
إل ـ ــى ج ــان ــب ال ــوع ــي واالل ـ ـتـ ــزام
باإلجراءات االحترازية.
وقـ ـ ــد اعـ ـتـ ـم ــد ال ـم ـج ـت ـم ـعــون
الدليل الخليجي االسترشادي
السـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــدام ـ ـ ـ ــات ل ـ ـ ـقـ ـ ــاحـ ـ ــات
"ك ــوف ـي ــد  ،"19 -ك ـم ــا اع ـت ـم ــدوا
التطبيقات الرسمية المرتبطة
بــا لـجــا ئـحــة ف ــي دول المجلس
للتنقل بين دول ــه ،والـعـمــل مع
ّ
المعنية بكل دولة على
الجهات
رب ــط ه ــذه الـتـطـبـيـقــات بطبقة
ت ـك ــام ــل إل ـك ـت ــرون ـي ــة ب ـي ــن تـلــك

أك ــد وزي ــر الـكـهــربــاء والـمــاء
وال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــددة وزي ـ ــر
الشؤون االجتماعية والتنمية
ا ل ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ،د .مـ ـشـ ـع ــان
العتيبي ،أن "الكهرباء" ال تمانع
ف ــي ن ـقــل م ـح ـطــة تـعـبـئــة مـيــاه
ش ــرق أم ـغ ــرة ف ــور تخصيص
مــوقــع بــديــل وم ـس ــارات بديلة
لـلـمــوقــع وال ـم ـس ــارات الحالية
وإنشاء محطة بديلة ،حيث إن
المحطة الحالية تقدم خدمات
ضرورية تخدم شريحة كبيرة
مــن المستخدمين بالمنطقة
المحيطة بها.
وبينت مصادر في الــوزارة
ل ــ"ال ـجــريــدة" أن ه ـنــاك الـعــديــد
من االجتماعات التي تتم بين
"الكهرباء" والوزارات الخدمية

مركز جسر جابر
في مجال اخر ،يستقبل مركز
الكويت للتطعيم فــي الجزيرة

مركز كبد
وع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـصــل ،أكــد
الغمالس ان مركز كبد للتطعيم
جاهز هو ايضا لالفتتاح اليوم
ب ـعــد أن ت ــم تـجـهـيــزه بــانـتـظــار
تــوجـيـهــات الـ ـ ــوزارة بتشغيله،

ً
الدخنان لـ ةديرجلا  :ننسق مع «بالسالمة» لزيادة الطيران المباشر إلى  5رحالت شهريا
•

•

هنادي المبيلش

«المنصة» تحدد
شروط وأحكام
إعادة األموال

تنسيق إلزالة العوائق التي تواجه بناء مستشفى المتقاعدين
•

التطبيقات عــن طــر يــق مجلس
الصحة لدول مجلس التعاون،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ال ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــة ع ـلــى
دراسة فحص التسلسل الجيني
ل ـف ـي ــروس كــوف ـيــد  19ف ــي دول
الـمـجـلــس ،واع ـت ـمــاد الميزانية
الخاصة بهذه الدراسة.
وأكـ ـ ـ ــدوا أه ـم ـي ــة االس ـت ـم ــرار
المعلومات بين دول
في تبادل
ً
ّ
المجلس ،وخاصة فيما يتعلق
بالمستجدات والـتـحــورات في
فيروس كوفيد 19-واإلجــراء ات
االحترازية واللقاحات المتوافرة
وفعاليتها.

الجنوبية بجسر الشيخ جابر
الراغبين بالتطعيم ضد فيروس
كــورونــا المستجد (كــوفـيــد)19
اعتبارا من اليوم.
وقـ ـ ــال م ــدي ــر إدارة الـصـحــة
ال ـع ــام ــة رئ ـي ــس م ــرك ــز ال ـكــويــت
ل ـل ـت ـط ـع ـيــم د .ف ـه ــد ال ـغ ـم ــاس،
ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ل ـ ـ ـ "كـ ـ ــونـ ـ ــا" عـلــى
هامش تدريب قطاع التمريض
واإلداريـ ـي ــن فــي ال ـمــركــز ان ــه تم
ت ــزوي ــد وت ـج ـه ـيــز ال ـم ــرك ــز بكل
االحتياجات المطلوبة.
واشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس الـ ـ ــى
ال ـق ـي ــام بـ ـج ــوالت اس ـت ـطــاع ـيــة
م ـيــدان ـيــة مـنـهــا زي ـ ــارة الـقـطــاع
اإلداري ل ـل ـتــأكــد م ــن الـتـنـظـيــم
وت ــوفـ ـي ــر االحـ ـتـ ـي ــاج ــات وع ــدم
وجـ ـ ـ ــود ن ـ ــواق ـ ــص وال ـت ـن ـس ـي ــق

م ـ ـ ــع الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة
داخـ ــل ال ـ ـ ــوزارة لـتــوفـيــر جميع
االحـتـيــاجــات بـمــا فيها توفير
ال ـل ـقــاحــات وال ـم ـع ــدات الـطـبـيــة
والصيدالنية.
وأكـ ـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ــع مـعـهــد
ال ـ ـت ـ ـمـ ــريـ ــض لـ ـت ــوفـ ـي ــر ط ـل ـب ـتــه
لمساعدة قطاع التمريض في
الـ ـ ـ ــوزارة ،الف ـتــا ال ــى ان الـمــركــز
سـيـضــم أك ـثــر م ــن  200مــوظــف
من الطواقم الطبية والقطاعات
االدارية والصيدالنية والطوارئ
الطبية فضال عن وجود عناصر
م ــن وزارة ا ل ــدا خ ـل ـي ــة واإلدارة
ال ـعــامــة ل ـلــدفــاع ال ـمــدنــي وق ــوة
اإلطفاء وجمعية الهالل األحمر.
وأفاد بأن العمل سيكون في
الفترة المسائية فقط "من  5الى

 11ليال" نظرا الرتـفــاع درجــات
الحرارة خالل النهار مع توفير
وحدات تكييف متنقلة للطواقم
ال ـع ــام ـل ــة م ــوض ـح ــا ان ال ـم ـكــان
يستوعب  80سيارة.
وقـ ـ ــال ان ال ـت ــرك ـي ــز س ـي ـكــون
على إعطاء الجرعة الثانية من
التطعيم للتيسير على الجميع
خاصة ان إعطاء الجرعة الثانية
اكثر سهولة نظرا الى تسجيل
المطعمين في الجرعة األولى.

م ـب ـي ـن ــا ان ـ ـ ــه ي ـس ـت ـه ــدف ع ـم ــال
الـشــركــات حـيــث سـيـكــون هناك
ت ـن ـس ـي ــق م ـ ــع الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ذات
الكثافة العمالية العالية.
ولـ ـف ــت ال ـ ــى ان م ــرك ــز جـســر
جابر يستوعب أكثر من  10آالف
شخص يوميا فيما يستوعب
مــركــز كـبــد أعـ ـ ــدادا كـبـيــرة كــون
الـ ـعـ ـم ــل فـ ـي ــه سـ ـيـ ـت ــواص ــل مــن
ال ـثــام ـنــة ص ـبــاحــا ال ــى الـثــامـنــة
م ـ ـ ـسـ ـ ــاء ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أن الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
تستهدف تطعيم أكبر عدد من
االش ـخ ــاص اال ان ذل ــك يتوقف
على توفر اللقاح.

ً
دفعات جديدة من العمالة المنزلية القادمة للكويت قريبا

«الكهرباء» :ال مانع من نقل محطة
مياه شرق أمغرة
سيد القصاص

مركز التطعيم في جسر جابر

األخ ـ ـ ــرى م ــن أج ـ ــل ال ـت ـن ـس ـيــق،
و تــذ لـيــل جميع العقبات التي
تواجه المشاريع التنموية التي
تنفذها الدولة ،وفي مقدمتها
مستشفى المتقاعدين.
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن خ ــدم ــات
الـ ـمـ ـي ــاه ض ـ ــروري ـ ــة وال يـمـكــن
االس ـت ـغ ـنــاء ع ـن ـهــا ،خـصــوصــا
ف ـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ـمـ ـ ــواقـ ـ ــع الـ ـت ــي
تخدمها محطات التعبئة ،لذلك
تحرص الوزارة على توفير تلك
المحطات ،بما ال يشكل عائقا
أمام المشاريع األخرى.
وك ــان ــت ال ـمــؤس ـســة الـعــامــة
للتأمينات االجتماعية اعتبرت
وجود محطة تعبئة مياه شرق
أمـ ـغ ــرة ف ــي مــوق ـع ـهــا ال ـحــالــي
أح ــد ال ـعــوائــق الـتــي تواجهها
لبناء مستشفى مدينة الكويت
الطبية الخاصة بالمتقاعدين،

مشعان العتيبي

إال أن "ا لـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر ب ـ ـ ــاء" أ ب ـ ـ ــدت
استعدادها لنقل موقع المحطة
بعد أن يتم توفير موقع آخر
قريب لخدمة المستهلكين في
المنطقة.

جورج عاطف

يشهد سوق العمل المنزلي ،خالل الفترة
القليلة المقبلة ،انفراجة واسعة في أعداد
العمالة المستقدمة من الفلبين ،من خالل
وصول دفعات جديدة منها ،عبر مضاعفة
رح ـ ــات الـ ـطـ ـي ــران ال ـم ـب ــاش ــر مـ ــن مــان ـيــا،
بواسطة الخطوط الجوية الكويتية.
وكـشــف رئـيــس ات ـحــاد مـكــاتــب اسـتـقــدام
العمالة المنزلية خالد الدخنان أن االتحاد
على تواصل مباشر ومستمر مع مسؤولي
منصة "بالسالمة" ،لضمان زيادة الرحالت
المباشرة ،التي تنقل العمالة المنزلية من
الفلبين إلى الكويت ،إلى  5رحالت شهريا،
بدال من رحلتين حاليا ،ليتسنى سد النقص
الحاد الذي يعانيه السوق من هذه العمالة
منذ نحو  18شهرا.
وأوضح الدخنان ،لـ"الجريدة" ،أنه اعتبارا
من األسبوعين الجاري والمقبل ستباشر
معظم مكاتب االستقدام المحلية استقبال
العمالة المنزلية ا لـقــاد مــة بواسطتها من
الفلبين ،وهي أعداد ليست بقليلة ،مشيرا
إلـ ــى أن "ذل ـ ــك ي ــأت ــي ع ـقــب م ــواف ـق ــة ات ـحــاد
ت ـصــديــر ال ـع ـمــالــة ف ــي مــان ـيــا ع ـلــى طلبنا

الخاص بمراجعة الضوابط واالشتراطات
التي قــد تؤخر عملية االسـتـقــدام ،وإيجاد
حلول عاجلة تضمن تسريع وتيرة وصول
هذه العمالة".
وأضاف أن "االتحاد الفلبيني وافق على
طلبنا بشأن استثناء العمالة القادمة إلى
الـكــويــت مــن ال ــدورة التدريبية الـتــي يجب
على العمالة الجديدة ،التي لم تعمل من قبل
بأي من دول الخليج ،اجتيازها في معهد
ُ
حكومي متخصص ،لتمنح فــي المعاهد
األهلية المماثلة هناك ،بما يضمن زيــادة
أعــداد العمالة الحضور بالدورة الواحدة،
ويـنـعـكــس اي ـجــابــا عـلــى مـضــاعـفــة طلبات
العمل هناك".
وب ـي ـن ـم ــا أك ـ ــد الـ ــدخ ـ ـنـ ــان عـ ـ ـ ــودة عـمـلـيــة
االستقدام من الفلبين إلى وضعها الصحيح،
شـ ـ ــدد عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة ال ـ ـت ـ ــزام ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والمقيمين ،راغـبــي االسـتـقــدام ،ببنود عقد
ال ـع ـمــل ال ـث ــاث ــي ك ــام ـل ــة ،مـهـيـبــا بــأص ـحــاب
المكاتب االلتزام بتكاليف االستقدام المحددة
بقرار وزيــر التجارة الصادر أخيرا ،وناشد
المواطنين والمقيمين ضرورة اإلبالع الفوري
عن أي تجاوزات خاصة بتكاليف االستقدام،
على الخط الساخن الخاص بالوزارة (.)135

«العدل» ترفع دوام «كتاب»
محكمة األسرة لـ %100
أص ــدرت مــديــرة إدارة كتاب
محكمة األسرة الكلية ،عواطف
السند ،قرارا برفع نسبة الدوام
فــي إدارة ك ـتــاب الـمـحـكـمــة إلــى
ً
 100فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،اع ـ ـت ـ ـبـ ــارا مــن
ً
اليوم ،حرصا على سير العمل،
وتحقيق المصلحة العامة.
وألـ ـغ ــت ال ـس ـن ــد ف ــي ق ــراره ــا
أيـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــة لـ ـلـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن،
وط ـل ـب ــت مـ ــن رؤسـ ـ ـ ــاء األقـ ـس ــام
مـتــابـعــة مــوظـفـيـهــم ف ــي تنفيذ
ا ل ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــرار ،و مـ ـ ـ ـ ــوا فـ ـ ـ ـ ــاة اإلدارة
بكشوف الحضور واالنصراف
واالنقطاعات.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،دعـ ــا أمـيــن
صـ ـن ــدوق ج ـم ـع ـيــة ال ـم ـحــام ـيــن
عـبــدالــرزاق العنزي ،المحامين
إ لـ ـ ـ ــى مـ ــرا ج ـ ـعـ ــة إدارة ت ـن ـف ـيــذ
محافظة العاصمة دون مواعيد
ً
مسبقة اعتبارا من اليوم أيضا،
م ـث ـم ـنــا تـ ـج ــاوب ن ــائ ــب رئ ـيــس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ـع ــدل
ووزيـ ــر ش ــؤون تـعــزيــز الـنــزاهــة
عبدالله الرومي ،ووكيل الوزارة،
ومــديــر إدارة تنفيذ العاصمة،

وجميع المسؤولين برفع نسبة
العمل إلى .100%
مــن جهة أخ ــرى ،تقيم لجنة
العقار والقوانين المنظمة لها
ف ــي ال ـج ـم ـع ـيــة ح ـل ـقــة نـقــاشـيــة
الـيــوم الساعة  9مـسـ ً
ـاء بعنوان
"ن ـ ـظـ ــرة ع ـل ــى م ـ ـشـ ــروع ق ــان ــون
ال ــره ــن ال ـع ـق ــاري" عـبــر تطبيق
"كـلــوب ه ــاوس" ،بحضور عدد
من المحامين والمختصصين
االقتصاديين.
كما أقامت اللجنة الصحية
فــي "الـمـحــامـيــن" ن ــدوة بعنوان
"آفة التدخين بين صحة الشباب
والـ ـقـ ـص ــور ف ــي ال ـت ـش ــري ـع ــات"،
أم ـ ــس ،ع ـبــر تـطـبـيــق ""Teams
ضمن الحملة الوطنية للتوعية
بمرض السرطان (كان).

إلى ذلك ،حددت منصة "بالسالمة" شروط
وأحكام وإجــراءات إعادة األموال التي تدفع
نظير استقدام العمالة المنزلية.
وج ــاء ت هــذه الـشــروط كالتالي :إذا قرر
الكفيل إلـغــاء إحـضــار العامل فعليه تقديم
طلب "أونــايــن" ،ثــم االتـصــال بخدمة عمالء
شــركــة نــاشـيــونــال لـخــدمــات ال ـط ـيــران ،وفــي
ح ـ ــال ط ـل ــب اسـ ـ ـت ـ ــرداد م ـب ـلــغ ال ـف ـح ــص قـبــل
ع ـمــل ال ـف ـحــص األول  ،pcrف ـلــن ي ـتــم فــرض
رسوم خدمة ،أما في حال البدء باإلجراءات
فستختلف رسوم االسترجاع ،حسب مرحلة
طلب االسترداد.
ووف ـقــا لـلـضــوابــط فــإنــه فــي ح ــال اإلل ـغــاء
للحاالت اإليجابية لـ  ،pcrوتغيير التاريخ
سـيـتــم ف ــرض رسـ ــوم م ــن شــركــة نــاشـيــونــال
لخدمات الطيران على الكفيل ،ويتحمل رسم
 pcrاألول ،ورسوم معامالت  ،munaوفي حال
طلب االس ـتــرداد عند الحصول على نتائج
إيجابية للفحص سيخصم  10في المئة من
قيمة إجمالي الخدمة.
أم ــا ف ــي ح ــال إل ـغ ــاء رح ــات ال ـط ـيــران من
الشركة قبل  72ساعة ،فإن من الواجب على
طيران الجزيرة أو الخطوط الجوية الكويتية
إعادة حجز جميع الركاب دون تكلفة إضافية.

خالد الدخنان

ّ
«القصر» تعتمد أرباح 2020
بنسبة %7.34
مجلس اإلدارة أقر التقرير السنوي والموازنة التقديرية للهيئة
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر ،األرباح
السنوية التي بلغت نسبتها  7.34في المئة عن .2020
وأكد المدير العام للهيئة باإلنابة ،المهندس حمد البرجس،
عـقــب اجـتـمــاع مجلس إدارت ـه ــا الخميس الـمــاضــي ،برئاسة
نائب رئيس مجلس اإلدارة د .فؤاد العمر ،أن "مجلس اإلدارة
اعتبر أن استمرار الهيئة في تحقيق األرب ــاح ،رغــم الظروف
االقتصادية الصعبة التي صاحبت جائحة كورونا ذلك العام،
يأتي انعكاسا لسالمة السياسة االستثمارية التي تنتهجها
الهيئة ،في إطار تنفيذ استراتيجية مدروسة لالستثمار".
وأشار البرجس إلى أن "المجلس استعرض التقرير السنوي
عن نتائج أعمال الهيئة لعام  2020وقام باعتماده ،كما اعتمد
ً
عددا من تقارير أعمال وتوصيات اللجان المنبثقة من مجلس
إدارتـهــا" ،الفتا إلــى أن "المجلس ناقش الخطة االستثمارية
السنوية للهيئة لعام  ،2021والموازنة التقديرية للعام ذاته
واعتمدهما ،كما اطلع على التقرير ربع السنوي األول لعام
 2021بشأن استثمارات الهيئة".
ً
ً
يذكر أن االجتماع شهد عرضا مرئيا عن خدمات الهيئة
اإللـكـتــرونـيــة عـبــر ال ـنــافــذة اإللـكـتــرونـيــة الـحـكــومـيــة "تطبيق
سهل" ،والتي تم اعتمادها من قبل اللجنة المكلفة من قبل
مجلس الوزراء.

حمد البرجس

برلمانيات
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التصعيد النيابي يتواصل
المطير والكندري :نهج الرئيسين مستمر في انتهاك الدستور والالئحة
انتقد النائبان محمد المطير
ود.ع ـب ــدال ـك ــري ــم ال ـك ـن ــدري عــدم
ت ــوجـ ـي ــه دع ـ ـ ـ ــوة ل ـع ـق ــد ج ـل ـســة
خاصة اليوم ،بناء على الطلب
الـ ـنـ ـي ــاب ــي الـ ـ ـ ــذي ت ـ ــم ت ـق ــدي ـم ــه،
مـشـيــريــن إل ــى أن "شـ ــروط عقد
الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ح ــددت ـه ــا
المادة  72من الالئحة ،وال يوجد
شــروط بقبول رئيس المجلس
لتوجيهها".
ورأى المطير أن الطلب الذي
تم تقديمه مكتمل األركان لعقد
جلسة خــاصــة الـيــوم لمناقشة
قانون د .الصقعبي في تعديل
الالئحة الداخلية ،حتى يمكن
لألعضاء عزل رئيس المجلس،
ً
مـعـتـبــرا أن الــرئـيــس الـغــانــم لم
ً
يــدع لها "خــوفــا على نفسه من
ال ـع ــزل وتـشـبـثــا بـكــرسـيــه ،وأن
ً
هذا الفعل يزيدنا إصــرارا على
ال ـت ـم ـس ــك ب ــرح ـي ــل الــرئ ـي ـس ـيــن،
حفظا للوطن وللدستور".
وق ـ ـ ــال ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري :لـ ــم تـنــص
الـ ـم ــادة  ٧٢م ــن الئ ـح ــة مجلس
األمة على شرط كأن يقبل رئيس
المجلس بعقد الجلسة ،أو إذا

جانب من جلسة سابقة للمجلس
وافق على عقدها ،فاألمر ليس
ً
ً
مزاجيا ،مضيفا :فكل طلب يقدم
مكتمل األركــان يجب أن يجاب
لــه ،وهــو حــال طلبنا لمناقشة
ق ــان ــون د.ال ـص ـق ـع ـب ــي بـتـعــديــل
ً
الالئحة لعزل الرئيس ،مشددا
على أن نهج الرئيسين مستمر
في انتهاك الدستور والالئحة.
وتنص المادة  72من الالئحة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ل ـل ـم ـج ـلــس ع ـل ــى أن
"يضع األمير ،بمراسيم ،اللوائح

الالزمة لتنفيذ القوانين بما ال
يتضمن تعديال فيها أو تعطيال
ل ـه ــا أو إع ـ ـفـ ــاء مـ ــن ت ـن ـف ـيــذهــا.
ويـجــوز أن يعين الـقــانــون أداة
أدن ـ ـ ــى مـ ــن الـ ـم ــرس ــوم إلص ـ ــدار
اللوائح الالزمة لتنفيذه".
ً
ي ــذك ــر أن  25ن ــائـ ـب ــا وع ـقــب
أن رف ـ ــع رئـ ـي ــس م ـج ـلــس األم ــة
مرزوق الغانم الجلسة العادية
الـثــاثــاء الـمــاضــي ،نتيجة عدم
حـ ـض ــور ال ـح ـك ــوم ــة ل ـل ـج ـل ـســة،

عـلــى إث ــر ج ـلــوس ال ـن ــواب على
م ـقــاعــدهــا ،ت ـق ــدم ــوا بـطـلــب في
اليوم ذاته ،لعقد جلسة خاصة
اليوم لمناقشة االقتراح المقدم
م ــن د .ع ـبــدال ـعــزيــز الـصـقـعـبــي
بشأن تعديل الالئحة الداخلية
لـمـجـلــس األمـ ــة بـتـمـكـيــن ن ــواب
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس م ـ ــن إعـ ـ ـف ـ ــاء رئ ـي ــس
مجلس األمة.
وف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ق ــال
النائب د .صالح المطيري :يا

وزيـ ـ ــر ال ـص ـح ــة ن ـص ـح ـن ــاك فــي
السر ،ولــم تجب ،واآلن نحذرك
بالعلن إذا لم تستقل ،فاإلقالة
ً
مــن نــواب األمــة واجـبــة ،مشددا
ع ـل ــى أن ال ـت ـع ــدي ال ــدس ـت ــوري
واإله ـ ـم ـ ــال فـ ــي ال ـم ـس ــؤول ـي ــات
يـ ـض ــران بــال ـم ـص ـل ـحــة ال ـع ــام ــة،
مستدركا بالقول :فساد الــرأي
مــن ال ـتــردد ،فيا رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء عـلــى أق ــل تـقــديــر اتخذ
قرارا.

الحميدي 5 :آالف راتب رئيس
أو أعضاء الهيئات والمؤسسات
ق ــدم الـنــائــب ب ــدر الحميدي
اقـتــراحــا برغبة بـشــأن إصــدار
قـ ـ ـ ـ ــرار مـ ـ ــن مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ي ـ ـق ـ ـضـ ــي بـ ـ ـ ـ ــأن ي ـ ـ ـكـ ـ ــون الـ ـح ــد
األق ـ ـصـ ــى ل ـل ـم ـق ــاب ــل ال ـش ـه ــري
للمستشارين والخبراء وذوي
الخبرة ممن يجري تعيينهم
لــرئــاســة أو عـضــويــة مجالس
إدارات الهيئات والمؤسسات
ال ـعــامــة وال ـم ـجــالــس والـلـجــان
المتخصصة ومجالس إدارات
الشركات التي تشترك الحكومة
ف ــي رأس ـمــال ـهــا بـمــا ال يـجــاوز
خ ـم ـســة آالف ديـ ـن ــار لــرئ ـيــس
الـ ـجـ ـه ــة وع ـ ـلـ ــى أال تـ ـتـ ـج ــاوز
الـمـكــافــأة الـسـنــويــة ألي منهم
ما يعادل راتب ثالثة أشهر من
راتبه ،وعلى أال تتجاوز رواتب
العاملين بالجهة عن مثيالتها
ف ــي ال ـ ـ ـ ـ ــوزارات وال ـم ــؤس ـس ــات
العامة في الدولة.
وق ـ ـ ــال الـ ـحـ ـمـ ـي ــدي :ش ـهــدت
ال ـب ــاد خ ــال اآلون ـ ــة األخ ـي ــرة
طفرة غير مسبوقة في تعيين
أو إلحاق العديد من الــوزارات
والمستشارين والخبراء وأهل
االخ ـت ـص ــاص بــرئــاســة بعض
الهيئات والمؤسسات العامة

بدر الحميدي

وع ـض ــوي ــة م ـج ــال ــس إدارتـ ـه ــا
وم ـج ــال ــس إدارات ال ـش ــرك ــات
وال ـل ـجــان فــي مـجــالــس إدارات
هذه الهيئات وتلك المؤسسات
وم ـن ـه ــا ع ـل ــى س ـب ـي ــل ال ـم ـث ــال
البنك المركزي والهيئة العامة
لالستثمار ومؤسسة البترول
والـ ــديـ ــوان األمـ ـي ــري وال ـب ـنــوك
وه ـي ـئــة االت ـ ـصـ ــاالت والـهـيـئــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـ ـل ـ ــزراع ـ ــة وال ـ ـ ـثـ ـ ــروة
ال ـس ـم ـك ـي ــة والـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـع ــام ــة
ل ـم ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد (نـ ــزاهـ ــة)
وغيرها.

سلة برلمانية
الصالح لوقف التالعب
في أسعار مواد البناء

دعا النائب خليل الصالح وزير
التجارة والصناعة د .عبدالله
السلمان إلى وقف التالعب
في أسعار مواد البناء بعد
ارتفاعها بشكل مبالغ فيه.
وبني الصالح في تصريح
صحافي أن "غياب الرقابة
فتح باب التالعب بأسعار
مواد البناء التي ارتفعت
بشكل مبالغ فيه وغير مبرر"،
داعيا وزير التجارة الى
وقف هذا الغالء فورًا ويتخذ
اجراءات حازمة في محاسبة
كل متالعب باألسعار.

الجمهور :االختبارات
الورقية ظلم للطلبة

«الميزانيات» ٣ :لجان برلمانية تجتمع اليوم
مـ ــع بـ ــدايـ ــة أس ـ ـبـ ــوع بــرل ـمــانــي
ج ــدي ــد ،تـعـقــد  3ل ـجــان برلمانية
ـات ال ـي ــوم ،أوالهـ ــا لجنة
اج ـت ـمــاعـ ٍ
الميزانيات والـحـســاب الختامي
الـتــي تناقش فــي اجـتـمــاع تعقده
صباح اليوم ،الميزانية التقديرية
لشركة البترول الوطنية الكويتية
للسنة المالية .2022/2021
كما تناقش اللجنة البيانات
المالية المدققة ل ـ "ال ـب ـتــرول" عن
السنة المالية  ،2020/2019إضافة
إلــى مالحظات دي ــوان المحاسبة
بشأن الحساب الختامي للشركة،
وال ــواردة في تقريره السنوي عن
نتائج الفحص والـمــراجـعــة على
تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة
وحساباتها الختامية عن السنة
المالية .2020/2019
وتبحث لجنة حماية األم ــوال
العامة مــوضــوع التصويت على

اجتماع سابق للجنة الميزانيات
رس ــال ــة واردة م ــن رئ ـي ــس لجنة
الميزانيات بحالة موضوع تقاعس
الجهات الرقابية والحكومية في
ال ـت ـعــامــل م ــع م ـج ـمــوعــة شــركــات
المستقلة ألراض تعود لمؤسسة
الـ ـ ـم ـ ــوان ـ ــئ الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ب ــاتـ ـخ ــاذ

اإلجراءات القانونية تجاهها.
أمـ ــا لـجـنــة الـ ـش ــؤون الـصـحـيــة
واالج ـت ـمــاع ـيــة وال ـع ـمــل فتناقش
آخر المستجدات وإجراءات وزارة
الـ ـصـ ـح ــة ف ـ ــي م ـك ــاف ـح ــة جــائ ـحــة
كــورونــا ،وق ــرارات مجلس الــوزراء

ب ـهــذا ال ـش ــأن ،فـضــا عــن مناقشة
م ـ ـشـ ــروع قـ ــانـ ــون ت ـع ــدي ــل بـعــض
أحكام القانون رقم  8لسنة 1969
باالحتياطات الصحية للوقائة من
األمــراض السارية بحضور وزير
الصحة الشيخ د .باسل الصباح.

اعتبر النائب فايز الجمهور
إجراء االختبارات الورقية
للصف الثاني عشر ظلما
للطلبة وخطرا على صحتهم
وصحة أسرهم.
وقال الجمهور ،في تصريح،
إن "النتائج والتوصيات
التي انتهت إليها اللجنة
التعليمية البرملانية مفادها
أن تكون االختبارات عن
طريق األونالين ،ومازلت
أعتقد أن االختبارات الورقية
ظلم ألبنائنا الطلبة وخطر
على صحتهم وصحة
أسرهم" ،مضيفا" :إن حصل
ما ال تحمد عقباه فسيتحمل
وزير الصحة الشيخ د.
باسل الصباح املسؤولية
السياسية".

الخنفور لتشغيل طيران مباشر لطلبة مصر واألردن
سعد الخنفور

طالب النائب سعد الخنفور بسرعة تشغيل الطيران المباشر بين
الكويت والدول التي يوجد بها أعداد كبيرة من الدارسين الكويتيين
وعلى رأسها مصر واألردن ،مؤكدا ان الطالب الدارسين في هذه الدول
هم ضحايا القرارات التي صدرت مؤخرا وعلى رأسها استمرار إيقاف
الطيران المباشر حتى اآلن على الرغم من تشغيلها في عدد من الدول
المجاورة.
وأضاف الخنفور أن "تشغيل الطيران بشكل مباشر ألبنائنا الطلبة
إلى مصر واألردن سيخفف الضغوط عن الدارسين السيما الضغوط

ْ
ً
ً
الطريجيِ :عش رجبا ترى عجبا
فـ ـ ــي تـ ـ ـغ ـ ــري ـ ــدة لـ ـ ـ ــه ،قـ ــال
د .عـ ـ ـب ـ ــدا لـ ـ ـل ـ ــه
ا ل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا ئـ ـ ـ ــب ْ
ً
"عش رجبا ترى
الطريجيِ :
ً
عجبا" ،موضحا أن "نسبة
العجائب والغرائب ارتفعت
في وطننا الغالي".

المطر إللغاء اختبار
اللغة عن المتقدمين
لـ «البترول»

حمد المطر

دعـ ــا ال ـن ــائ ــب د .ح ـمــد الـمـطــر
إلى إعــادة النظر في آلية القبول
لمخرجات معهد التطبيقي في
مؤسسة البترول ،وإلغاء امتحان
الـ ـلـ ـغ ــة اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة وت ـع ــوي ــض
المقبولين بدورات لغة مكثفة.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـط ــر ،ف ـ ــي ت ـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي" ،يـ ـج ــب ع ـل ــى رئ ـيــس
مــؤسـســة ال ـب ـتــرول إعـ ــادة النظر
في آلية القبول لمخرجات معهد
التطبيقي ،والتنسيق مع عمادة
القبول في تأهيل الخريجين ،بما
يتناسب مــع سياسة المؤسسة
من شروط قبل التخرج" ،موضحا
أن "المؤسسة بحاجة إلى الكوادر
الفنية المتخصصة ،وعليه أقترح
إل ـغــاء امـتـحــان الـلـغــة اإلنكليزية
وتعويضهم بدورات مكثفة".

النفسية وإهــدار الوقت بسبب المشاكل التي يوجهونها بعد إلغاء
العديد من الرحالت ،فضال عن تخفيف األعباء المالية على أولياء أمور
الطلبة بسبب ارتفاع تذاكر الطيران واستغالل شركات الطيران األزمة
ورفع األسعار للطيران غير المباشر بشكل مبالغ فيه".
ودع ــا الخنفور مجلس الـ ــوزراء إلــى دراس ــة االسـتـعــانــة بأسطول
"الكويتية" لنقل جميع الطلبة الكويتيين الدارسين في مصر واألردن
وفق رحالت مجدولة يتم اإلعالن عنها في موسم االختبارات الحالي
حتى يتم فتح الطيران المباشر بشكل طبيعي.

ةديرجلا

•
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«الصحة العالمية» تنضم إلى «أمناء جائزة
السميط للتنمية اإلفريقية»

الفاضل :مسيرة محجور المهنية تشكل إضافة مهمة لتعزيز خبرات المجلس
أعـ ـلـ ـن ــت م ــؤسـ ـس ــة الـ ـك ــوي ــت
للتقدم العلمي انضمام منظمة
الصحة العالمية ممثلة بمساعد
المدير ا لـعــام للمنظمة المكلف
ببرنامج إدارة حــاالت الطوارئ
واالستجابة لها الدكتور جواد
محجور إلى مجلس أمناء جائزة
السميط للتنمية اإلفريقية التي
تشرف المؤسسة على إدارتها.
وأعرب المدير العام لـ «التقدم
الـعـلـمــي» عـضــو وم ـقــرر مجلس
أمـنــاء جــائــزة السميط الدكتور
خ ـ ــال ـ ــد الـ ـ ـف ـ ــاض ـ ــل عـ ـ ــن اعـ ـ ـت ـ ــزاز
المؤسسة وترحيبها بانضمام
الــدك ـتــور مـحـجــور إل ــى مجلس
أمـنــاء الـجــائــزة نـظــرا لما تحفل
به مسيرته المهنية من انجازات
ـزة أسـ ـهـ ـم ــت عـ ـل ــى ن ـحــو
م ـّت ـم ـي ـ ّ
فعال وبناء في تطوير المجال
الصحي.

تعزيز الخبرات

أهمية تركيز
الجائزة على
الظروف
الصحية
الحتواء
معاناة العالم

محجور

وقال الفاضل في تصريح له
إن انضمام محجور الخبير في
مجال الصحة العامة والقوانين
وال ـ ـلـ ــوائـ ــح ال ـص ـح ـي ــة ال ــدول ـي ــة
واألم ــن الصحي وتقييم برامج
مكافحة األمراض المعدية على
المستويين الــوطـنــي والــدولــي،
إل ـ ــى م ـج ـل ــس أمـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـج ــائ ــزة
يأتي في وقت حرج تعاني فيه
مـخـتـلــف دول ال ـع ــال ــم م ــن أزم ــة

«الغذاء» تستنكر إدراج موظفيها
بالفئة الثالثة لـ «مكافأة كورونا»
●

عادل سامي

استنكرت نقابة العاملين
فـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـغ ــذاء
وال ـت ـغ ــذي ــة إدراج ال ـعــام ـل ـيــن
ف ــي ا لـهـيـئــة م ــن المستحقين
لمكافأة الصفوف األمامية عند
التصنيف الثالث.
وقال رئيس النقابة ،مبارك
الشمري ،لـ «الجريدة» إن ظلما
كبيرا وقــع على العاملين في
الهيئة وإدراج ـه ــم عـنــد الفئة
ال ـث ــال ـث ــة ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن كــل
الـعــامـلـيــن ف ــي الـهـيـئــة عـمـلــوا
خـ ــال جــائ ـحــة ك ــورون ــا بـجـ ّـد
واجتهاد ،حيث إن الهيئة هي
الجهة األولى ذات االختصاص
ب ـح ـمــايــة األم ـ ــن ال ـغ ــذائ ــي فــي
ال ـب ــاد ،وك ــان ــت م ــوج ــودة في
الصفوف األمامية منذ اليوم
األول ل ـل ـت ـص ــدي ل ـل ـجــا ئ ـحــة،
وت ـع ـ ّـرض ع ـشــرات الموظفين
للخطر واإلصابة بالفيروس.
وأضــاف أنــه خــال الشهور
األولى لجائحة كوفيد  19عمل
مــوظـفــو الـهـيـئــة فــي استقبال
الـبـضــائــع والـسـلــع وفحصها
أياما متواصلة ومتتالية.
واستغرب الشمري تصنيف
مفتشين بنفس اختصاصات

مبارك الشمري

مـفـتـشــي الـهـيـئــة ض ـمــن الـفـئــة
الثانية ،ويعملون في وزارات
أخــرى مثل التجارة والبلدية،
أم ـ ـ ــا م ـف ـت ـش ــو هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـغـ ــذاء
ّ
لتعسف وظلم كبير
فتعرضوا
بتصنيفهم ضمن «الثالثة».
وأوضـ ـ ـ ــح أن ـ ــه ت ـ ـقـ ـ ّـدم فـ ــي 7
ّ
فبراير الماضي بتظلم بشأن
تـ ـصـ ـنـ ـي ــف دي ـ ـ ـ ـ ـ ــوان الـ ـخ ــدم ــة
الـ ـم ــدنـ ـي ــة ال ـ ـ ـ ــذي أكـ ـ ــد أنـ ـ ــه ال
ي ـت ـن ــاس ــب م ـ ــع الـ ـمـ ـجـ ـه ــودات
الكبيرة التي قام وما زال يقوم
بها المتظلمون من العاملين
فــي الـهـيـئــة ،وطــالــب الـشـمــري
بــإعــادة الـنـظــر فــي التصنيف
المذكور.

خالد الفاضل

جواد محجور

صـحـيــة كـبـيــرة نـتـيـجــة انـتـشــار
وباء فيروس كورونا.
وأضاف أن انضمام محجور
يشكل إضافة هامة ستعزز من
ً
خبرات المجلس نظرا لمعرفته
الــواسـعــة بــالـعــديــد مــن مـجــاالت
و مـيــاد يــن الصحة كما ستلعب
رؤي ـتــه ووج ـه ــات ن ـظــره ّ
القيمة
ً
ً
دورا مهما في رفد الجهود التي
تـحــرص الـمــؤسـســة عـلــى بذلها
من أجل تعزيز مساهمة الجائزة
على صعيد مسيرة التنمية في
القارة اإلفريقية.

ج ــائ ــزة ال ـس ـم ـيــط «إن ال ـجــائــزة
ّ
تشكل فرصة كبرى لتكريم ودعم
المشاريع المبتكرة والناجحة
التي تعزز وتــوطــد التقدم على
ص ـع ـيــد ال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة
واالجتماعية في إفريقيا».
وأضـ ــاف «ن ـق ـ ّـدر بـشـكــل كبير
الجهود الحثيثة والبارزة التي
تبذلها مؤسسة الكويت للتقدم
ال ـع ـل ـمــي م ــن أجـ ــل تـنـظـيــم هــذه
الجائزة المرموقة ،وأود التأكيد
عـلــى أهـمـيــة تــركـيــز جــائــزة هــذا
ال ـ ـعـ ــام ع ـل ــى الـ ـمـ ـج ــال ال ـص ـحــي
وق ـض ــاي ــاه وه ــو ال ـتــرك ـيــز ال ــذي
يأتي في وقت مالئم على خلفية
الـظــروف الصحية الـتــي تعاني
منها دول العالم أجمع».
وأعرب عن بالغ الشكر باسمه

االهتمام الصحي
من جهته ،قال محجور تعليقا
على انضمامه إلى مجلس أمناء

وباسم منظمة الصحة العالمية
لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي
«إلع ـط ــاء األول ــوي ــة لـلـصـحــة في
وقت يحاول فيه العالم السيطرة
على وباء فيروس كورونا الذي
أثر على البلدان كافة وعلى كل
الـمـجـتـمـعــات ف ــي جـمـيــع أنـحــاء
العالم».
يــذكــر أن فـتــرة تقديم طلبات
الترشح لجائزة السميط للتنمية
اإلفريقية لعام  2021في مجال
ا لـصـحــة تنتهي فــي  30يونيو
.2021
وتـ ـشـ ـم ــل ج ـ ــائ ـ ــزة ال ـس ـم ـي ــط
لـلـتـنـمـيــة اإلف ــري ـق ـي ــة ف ــي قـطــاع
ال ـص ـحــة ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ال
ال ـح ـصــر الـ ـمـ ـب ــادرات وال ـبــرامــج
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع ال ـ ـب ـ ـح ـ ـث ـ ـيـ ــة ف ــي
ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت الـ ـت ــالـ ـي ــة :م ـكــاف ـحــة
ان ـت ـشــار األمـ ـ ــراض ف ــي إفــريـقـيــا
مع التركيز على استخدام األطر
والبرامج ّ
الفعالة لمعالجة وإدارة
األزمات الصحية مثل السارس،
وجــائ ـحــة ك ــورون ــا ،واألم ـ ــراض
المعدية الحيوانية َ
المنشأ ،إلى
جانب بناء القدرات الوطنية في
كل من البحث الطبي والتعليم
الـ ـطـ ـب ــي ،وت ـح ـس ـي ــن وص ـي ــان ــة
المرافق الطبية الوطنية وتطوير
الـسـيــاســات الـصـحـيــة الوطنية
والتنفيذ الناجح لنتائجها.

وقعت االدارة العامة للجمارك في
الكويت مع الـنــادي الــدولــي الكويتي
لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات ات ـف ــاق ـي ــة اعـ ـ ـ ــادة تـفـعـيــل
وت ـح ــدي ــث ن ـظ ــام « »TIRف ــي ال ـكــويــت
ب ـهــدف تــوحـيــد وتـسـهـيــل اإلجـ ــراءات
الجمركية واإلجراء ات الخاصة بنقل
ب ـضــائــع ال ـت ــران ــزي ــت ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
تعزيز الـجــانــب األمـنــي ال ــذي يضمن
نقل البضائع فــي نــاقــات وحــاويــات
آمنة ما يسهم في نمو حركة التبادل
التجاري والترانزيت والحد من مدة
انـتـظــار الـشــاحـنــات وتـسـهـيــل حركة
مرورها.
ووقـ ـ ــع االت ـف ــاق ـي ــة ع ــن «الـ ـجـ ـم ــارك»
المستشار جمال الجالوي وعن نادي
ال ـس ـي ــارات ع ـمــاد بــوخـمـسـيــن رئـيــس
م ـج ـلــس االدارة ب ــاع ـت ـب ــاره الـمـمـثــل
الرسمي لالتحاد الدولي للنقل البري
« »IRUفــي الكويت والجهة الضامنة
والمسؤولة عن إصدار بطاقات الـ».»TIR
وص ــرح الـمـسـتـشــار ال ـج ــاوي بــان
انجاز هذا العمل الكبير جاء بعد جهد
ضخم وعـمــل دؤوب مــن المسؤولين
فـ ــي «ال ـ ـج ـ ـمـ ــارك» ونـ ـ ـ ــادي الـ ـسـ ـي ــارات
الت ـمــام ه ــذه االتـفــاقـيــة الـتــي ستسهم
في سرعة انجاز االجراءات للشاحنات

محمد القناعي

الـصـحـيــة واالس ـت ـث ـم ــار بالبنية
التحتية للقطاع ا لـصـحــي ،بناء
عـلــى أفـضــل الـمـعــايـيــر العالمية،
وتوظيف أكثر من  7آالف من ذوي
ال ـك ـف ــاءة ال ـعــال ـيــة ف ــي ال ـم ـجــاالت
الطبية واإلدارية.

أحد فروع «ضمان»

لقطة جماعية للمشاركين في توقيع االتفاقية
في المنافذ وتسهيل عبور البضائع
وتـســريــع وت ـيــرة االجـ ـ ــراءات وخفض
المدد الطويلة التي كانت تستغرقها
الشاحنات في الدخول والخروج.
وأض ـ ـ ــاف ال ـ ـجـ ــاوي ان االت ـفــاق ـيــة
بعد تنفيذها بين ال ــدول االوروب ـيــة
ساهمت في تسريع حركة النقل البري
للشاحنات بالمرور سريعا بين الدول

نقطة تحول
وم ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أشـ ـ ــاد بــوخـمـسـيــن

ً
بوحسن :إحالة  16حدثا إلى النيابة وحجز  244مركبة

حادث انقالب خالط األسمنت
عمليات القوة تلقت بالغا مساء أمس االول عن وجود
حــادث تـصــادم بحري بين ط ـ ّـراد ويخت بالقرب من
جزيرة كبر ،فتم توجيه مركزي الشعيبة والسالمية
البحريان ،وتبين أن الحادث عبارة عن تصادم بين
ّ
طراد  25قدما على متنه  5أشخاص مع يخت يحمل
ّ
وتعرض
عائلة ،وتسبب الحادث في إصابة شخص
ال ـطــراد ألض ــرار بليغة ،األم ــر ال ــذي أدى إل ــى حــدوث
تسريب المياه إلى داخل ّ
الطراد.
وذكر أن فرقتي اإلطفاء البحري باشرتا شفط المياه
ّ
المتسر بة بواسطة مضخات سحب المياه وتأمين
الطراد ،وتم نقل المصاب بــزورق اإلنقاذ إلى مرسى
الكوت ،وتسليمه لفريق الطوارئ الطبية.
ّ
وفي تفاصيل الحادث الثالث ،قال إن قائد خلط
أسمنت أصيب بكسور متفرقة مساء أمس االول جراء
ان ـقــاب ال ـخــاط عـلــى جـســر طــريــق الـجـهــراء باتجاه
ّ
فنوجه مركزا إطفاء ّ الشويخ الصناعي
مدينة الكويت،
واإلسناد إلى موقع البالغ بعد تلقي غرفة العمليات
بــاغــا بــال ـحــادث ،وتـبـيــن إصــابــة قــائــد ال ـخ ــاط ،فتم
تسليمه للطوارئ الطبية واستخدام ونــش اإلسناد
إلزاحة الخالط عن الطريق.

االورو ب ـي ــة نتيجة تطبيق االتفاقية
الـ ـت ــي ن ـت ـم ـن ــى ان يـ ـك ــون مـ ــردودهـ ــا
ايجابيا على حركة النقل في الكويت
وتعزيز موقع الكويت اللوجيستي.
وأشــار الى ان دول الخليج تحتاج
الى الحصول على هذه الخدمات وذلك
ب ـعــد اس ـت ـق ــرار االوضـ ـ ــاع ف ــي ال ـع ــراق
لمرور الشاحنات من تركيا الى اوروبا

وه ــو ام ــر م ـهــم لـلـغــايــة ف ــي الـمــرحـلــة
ال ـم ـق ـب ـلــة ،مــوض ـحــا ان ات ـفــاق ـيــة TIR
سوف تسهل جميع خدمات الدخول
والخروج من هذه الدول.

بــال ـج ـهــود ال ـت ــي ب ــذل ــت م ــن الـجـمـيــع
التمام االتفاقية التي ستعود بالنفع
ع ـل ــى الـ ـك ــوي ــت والـ ـت ــي س ـي ـك ــون لـهــا
أ ثــر إ يـجــا بــي على صعيد تصنيفها
وترتيبها فــي معايير اللوجيستية
العالمية.
وأضــاف ان االتحاد الدولي للنقل
الـ ـ ـب ـ ــري أعـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن ت ــرح ـي ـب ــه بـ ـق ــرار
ال ـج ـم ــارك ب ــإع ــادة تـفـعـيــل وتـحــديــث
نـظــام  TIRفــي الـكــويــت ،حيث يشكل
توقيع اتفاقية الضمان بين الجمارك
والضامن المحلي الممثل في النادي
ال ـك ــوي ـت ــي ل ـل ـس ـي ــارات ن ـق ـطــة ت ـحــول
مـحــوريــة فــي مـجــال تيسير عمليات
الـتـبــادل الـتـجــاري فــي الكويت وذلــك
ض ـمــن غ ـطــاء دولـ ــي مــوحــد ومـطـبــق
عــالـمـيــا فــي أك ـثــر مــن  74دول ــة حــول
العالم.
واكد أن اتفاقية النقل البري الدولي
تهدف إلــى تيسير الـتـجــارة الدولية
مــن خ ــال تبسيط إج ـ ــراء ات العبور
الجمركية ونظام الضمان الدولي مما
يساهم فــي تقليص و تــو فـيــر الوقت
وخفض كلفة النقل على شركات النقل
والخدمات اللوجيستية.

ً
«المرور» 33.3 :ألف مخالفة وضبط  53مستهترا

احتلت إدارة العمليات المرتبة
األولى في تسجيل المخالفات
خالل االسبوع الماضي
بـ  8902مخالفة ،وحلت في
المرتبة الثانية إدارة مرور
محافظة حولي بـ ،6328
ثم إدارة العاصمة بـ5537
مخالفة ،تلتها الجهراء
بـ.3695

أص ـيــب س ـيــدة عــربـيــة وط ـفــاهــا ب ـحــاالت اخـتـنــاق
وإجهاد حراري ،كما أصيب مواطن بجروح متفرقة،
وأص ـيــب كــذلــك واف ــد آس ـيــوي بـكـســور ،وذل ــك ج ــراء 3
حوادث متفرقة تعاملت معها فرق قوة اإلطفاء العام
خالل عطلة نهاية األسبوع ،وكانت الحوادث عبارة
عن حريق في شقة سكنية ،وحــادث تصادم بحري،
وانقالب خالط أسمنت.
في تفاصيل الحادث األول ،قال مدير إدارة العالقات
العامة واإلع ــام بـقــوة اإلطـفــاء الـعــام ،العقيد محمد
الغريب ،إن غرفة عمليات القوة تلقت مساء أمس األول،
بالغا عن اندالع حريق في بناية بمنطقة الفروانية،
فتم تحريك مركز إطفاء الفروانية الى الموقع ،وتبين
ل ــرج ــال اإلط ـف ــاء أن ال ـحــريــق نـشــب ف ــي شـقــة بــالــدور
الثاني في بناية من  6أدوار ،فعملوا على إخالء سكان
البناية ،ومن ثم شرعوا في إخماد الحريق الذي تسبب
في إصابة امــرأة و 3أطفال بحاالت اختناق وإجهاد
ح ــراري ،وتــم عــاجـهــم فــي مــوقــع ال ـحــادث عــن طريق
«الطوارئ الطبية» ،وحالتهم مستقرة.
وفي تفاصيل الحادث اآلخر ،قال الغريب إن غرفة

أط ـل ـق ــت ش ــرك ــة مـسـتـشـفـيــات
الضمان الصحي (ضمان) مبادرة
لتقديم المزيد من الدعم لجهود
وزارة الصحة المستمرة لتسريع
تطعيم أكبر عدد من السكان ضد
كوفيد .19
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
بـ ــالـ ــوكـ ــالـ ــة فـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة ضـ ـم ــان
د .محمد الـقـنــاعــي ،فــي تصريح
صحافي ،إن شركة ضمان قدمت
ع ـ ــدة م ـ ـب ـ ــادرات م ـل ـم ــوس ــة لــدعــم
ج ـهــود وزارة ال ـص ـحــة وال ـق ـطــاع
ال ـط ـبــي بـشـكــل ع ــام ف ــي مــواجـهــة
أزم ــة كوفيد  19بــالـكــويــت ،وذلــك
من باب المسؤولية المجتمعية،
وبناء على تلبية الشركة واجباتها
تجاه المجتمع.
وأض ــاف الـقـنــاعــي« :م ــن ضمن
هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرات ،أب ـ ــدت الـشــركــة
استعدادها الكلي لوزارة الصحة
لتخصيص مركز ضمان للرعاية
ال ـص ـح ـي ــة األول ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي مـنـطـقــة

الضجيج ،كأحد المراكز المتكاملة
ل ـتـطـع ـيــم ال ـمــوظ ـف ـيــن ومـخـتـلــف
فئات العمالة في شركات القطاع
الـ ـخ ــاص ،وذلـ ــك لـتـســريــع عملية
ال ـت ـط ـع ـيــم ض ــد فـ ـي ــروس كــوفـيــد
 19وال ـم ـس ــاه ـم ــة فـ ــي تـحـصـيــن
المجتمع».
وك ـش ـفــت «ض ـ ـمـ ــان» أن ـه ــا منذ
تــأس ـي ـس ـهــا ع ـ ــام  ،2015تـعـتـبــر
مؤسسة الرعاية الصحية األولى
م ــن ن ــوع ـه ــا ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق
األوس ــط الـتــي تعتمد على نظام
ال ـش ــراك ــة ب ـيــن ال ـق ـطــاع ـيــن ال ـعــام
والـ ـخ ــاص ،وه ــي ت ـتــولــى ضـمــان
تأسيس منظومة صحية متكاملة
تشمل بــرامــج الـتــأمـيــن الصحي،
وإن ـ ـ ـشـ ـ ــاء وتـ ـشـ ـغـ ـي ــل ش ـب ـك ــة مــن
مــراكــز الــرعــايــة الصحية األولـيــة
وال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات ت ـغ ـطــي جـمـيــع
مناطق الكويت ،مع تطبيق أفضل
ال ـم ـم ــارس ــات الـمـهـنـيــة لتحقيق
التنمية الـمـسـتــدامــة فــي الــرعــايــة

• الجالوي :إنجاز كبير يعزز موقع الكويت اللوجيستي ويسهل إجراءات نقل بضائع الترانزيت
• عماد بوخمسين :نقطة تحول محورية في مجال تيسير عمليات التبادل التجاري

تعاملت معها فرق اإلطفاء خالل عطلة نهاية األسبوع

●

«ضمان» تواصل دعم جهود «الصحة»
لتسريع التطعيم ضد «كوفيد »19

«الجمارك» توقع اتفاقية تفعيل « »TIRمع نادي السيارات

إصابة  5اشخاص في  3حوادث متفرقة

محمد الشرهان

5

محليات

شرطة النجدة نفذت
خالل األسبوع
الماضي  674عملية
أمنية وتعاملت مع
ً
ً
 34حادثا مروريا

●

محمد الشرهان

واص ــل ق ـطــاع ال ـم ــرور والـعـمـلـيــات
تـنـفـيــذ ال ـح ـمــات األم ـن ـيــة ال ـمــروريــة
ل ـمــاح ـقــة ال ـم ـس ـت ـه ـتــريــن ومــرت ـك ـبــي
المخالفات الجسيمة ،ا لـتــي تعرض
ح ـيــاة مـسـتـخــدمــي ال ـطــريــق للخطر،
والتي أسفرت األسبوع الماضي عن
تحرير  33ألفا و 359مخالفة ،وحجز
 244م ــرك ـب ــة ودراجـ ـت ـ ـي ــن ن ــاري ـت ـي ــن،
وإحالة  53مخالفا إ لــى نظارة حجز
اإلدارة ال ـعــامــة ل ـل ـمــرور ،وإح ــال ــة 16
ً
ح ــدث ــا إل ــى ن ـيــابــة األحـ ـ ــداث ،وضـبــط
 10مركبات مطلوبة من جهات أمنية
وقضائية ،وكذلك إلقاء القبض على
 10أشخاص مطلوبين لإلدارة العامة
للتنفيذ الجنائي والتنفيذ المدني،
وإح ــال ــة  4أش ـخــاص لـ ــادارة الـعــامــة
لمكافحة المخدرات.
وقال ضابط قسم العالقات العامة
والتوعية الـمــروريــة ب ــاإلدارة العامة
ل ـل ـمــرور ،الـنـقـيــب عـبــدالـلــه بــوحـســن،
ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،إن
«اإلحصائية األسبوعية الصادرة عن
قـطــاع العمليات ا لـمــرور يــة أوضحت
أن إدارة ا لـعـمـلـيــات ا حـتـلــت المرتبة
األولى في تسجيل المخالفات بـ8902
مخالفة ،و فــي المرتبة الثانية إدارة
مرور محافظة حولي بـ ،6328ومن ثم
إدارة مرور محافظة العاصمة بـ5537
مخالفة ،تلتها إدارة مــرور محافظة
الجهراء ب ــ ،3695ومن ثم ادارة مرور
محافظة الفروانية بـ  3478مخالفة،
ث ــم إدارة م ـ ــرور م ـحــاف ـظــة األح ـم ــدي
ب ــ ،3060تلتها إدارة محافظة مبارك
الكبير والتي سجلت  1208مخالفات،

إحدى المركبات المضبوطة
وأخيرا إدارة المهام الخاصة بـ1151
مخالفة.
وت ــاب ــع ب ــوح ـس ــن أن اإلح ـصــائ ـيــة
أظـ ـه ــرت ان رج ـ ــال دوري ـ ـ ــات ال ـم ــرور
ً
تمكنوا من ضبط  16حدثا يقودون
مركبات دون الحصول على رخصة
ق ـي ــادة ،وت ـمــت إحــالـتـهــم إل ــى اإلدارة
ال ـعــامــة لـلـمـبــاحــث ال ـج ـنــائ ـيــة -إدارة
شرطة األحداث ،تمهيدا إلحالتهم الى
نيابة األحداث.
وذ ك ـ ــر أن اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة لـشــر طــة
الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــدة ن ـ ـ ـفـ ـ ــذت ،خـ ـ ـ ــال االسـ ـ ـب ـ ــوع
الماضي 674 ،عملية أمنية ،وتعاملت

م ــع  34ح ــادث ــا م ـ ــروري ـ ــا ،ف ـض ــا عــن
ً
التعامل مــع  23شخصا ال يحملون
اثبات شخصية ،وكذلك التعامل مع
 6حاالت مشاجرة ،وضبط  4قضايا
تعاطي مواد مخدرة ،وإلقاء القبض
ً
ً
عـ ـل ــى  26شـ ـخـ ـص ــا م ـط ـل ــوب ــا أم ـن ـي ــا
ً
وقضائيا.
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«التربية» :عودة المعلمين العالقين في أغسطس
● ترتيب إجراءات دخول  2100معلم مع «الداخلية» و«الطيران المدني»
● استمرار التجهيزات الخاصة باختبارات طلبة الـثاني عشر
فهد الرمضان

بـعــد اع ــان وزارة التربية،
ال ـخ ـم ـيــس الـ ـم ــاض ــي ،تــأجـيــل
م ــوع ــد بـ ــدء اخـ ـتـ ـب ــارات طلبة
الـ ـ ـص ـ ــف ال ـ ـثـ ــانـ ــي ع ـ ـشـ ــر مـ ــدة
 10أيـ ـ ــام ،األم ـ ــر ال ـ ــذي يعطى

امتحانات الطلبة العالقين في سبتمبر
أكدت مصادر تربوية استحالة دخول الطلبة العالقين إلى البالد
قبل موعد بدء اختبارات الصف الثاني عشر المقررة في  9يونيو،
مشيرة إلى أن الــوزارة اتخذت قرارا بإدخالهم ضمن االختبارات
االستثنائية المقررة في سبتمبر المقبل ،والتي يمكن أن تتناسب
مع موعد عودة العالقين المتوقعة في أغسطس ،الفتة إلى أن دخول
الوافدين العالقين غير ممكن في الفترة الحالية.

الطلبة فرصة أكبر لمراجعة
دروس ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم ،أكـ ـ ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر
تربوية لـ"الجريدة" أن الجهات
المختصة تــوا صــل جهودها
للتأكد من إتمام االستعدادات
الخاصة بــالـمــدارس ،لضمان
توفير أفضل األجــواء للطلبة
خــال فـتــرة االخ ـت ـبــارات التي
تنطلق  9يونيو المقبل.
وف ـ ــي سـ ـي ــاق آخـ ـ ــر ،كـشـفــت
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر لـ ـ ـ ــ"الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة"،
أن "الـ ـ ـت ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة" ان ـ ـت ـ ـهـ ــت مــن
م ـ ـ ـخـ ـ ــاط ـ ـ ـبـ ـ ــات ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة
بالمعلمين العالقين والذين
ي ـ ـصـ ــل عـ ـ ــددهـ ـ ــم إل ـ ـ ــى ،2100
موضحة أن األسماء واألعداد
أصـ ـبـ ـح ــت ف ـ ــي ع ـ ـهـ ــدة وزارة

ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة واإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
للطيران المدني ،منوهة إلى أن
اجتماعا سيعقد بين "التربية"
والجهات المعنية ،للبدء في
ترتيب إجراءات دخولهم.
وقـ ــالـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر إن ب ــدء
ع ـ ـ ــودة ال ـم ـع ـل ـم ـيــن ال ـعــال ـق ـيــن
س ـ ـي ـ ـكـ ــون ع ـ ـلـ ــى األرج ـ ـ ـ ـ ــح فــي
أغ ـس ـطــس ال ـم ـق ـبــل ،الف ـتــة إلــى
أن إجـ ــراء ات عــودتـهــم بحاجة
إلى عدة ترتيبات ،السيما من
انتهت اقاماتهم ،والذين سيتم
إصدار تأشيرات دخول لهم عن
طريق "الداخلية" ،بالتنسيق
مـ ـ ــع سـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارات الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت فــي
بلدانهم ،حيث سيتم تسليمهم
"الفيز" من خالل السفارات.

« »AUKتدشن منتدى الحوارات البحثية
بمحاضرة عن أهمية المسرح

وف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـ ـخـ ـ ــص روات ـ ـ ـ ـ ــب
المعلمين العالقين عن الفترة
ال ـ ـتـ ــي انـ ـقـ ـطـ ـع ــوا ع ـ ــن ال ـع ـم ــل
خــالـهــا ،أك ــدت ال ـم ـصــادر أنــه
ب ـن ــاء ع ـل ــى ت ـع ـل ـي ـمــات ديـ ــوان
ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ال ـ ـمـ ــدن ـ ـيـ ــة لـ ـ ــن ي ـتــم
احـتـســاب أي روات ــب عــن هــذه
ال ـف ـت ــرة ،الس ـي ـمــا أن ال ــدي ــوان
اعتبرهم منقطعين عن العمل
بعذر قهري ووقــف رواتبهم،
وبالتالي ال يستحقون صرف
روات ــب عــن هــذه الفترة ،الفتة
إل ــى أن ـه ــا ل ــن تـحـتـســب كــذلــك
ضمن فترة خدمتهم عن انتهاء
خدماتهم ،لكونهم لم يمارسوا
أعمالهم.

الجامعة :تأجيل اختبار القدرات
لـ  5آالف طالب إلى  26يونيو
لتعارضها مع امتحانات الثانوية العامة
●

فيصل متعب

أعـ ـ ـل ـ ــن مـ ـكـ ـت ــب م ـس ــاع ــد
م ـ ــدي ـ ــر جـ ــام ـ ـعـ ــة الـ ـك ــوي ــت
للتقييم والقياس تأجيل
اخـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارات الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدرات
األ كـ ـ ــاد ي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـ  5آالف
طـ ــالـ ــب وط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــة ،والـ ـت ــي
كان من المقرر عقدها في
 12و 19يــو ن ـيــو ا ل ـم ـق ـبــل،
إل ــى  26م ــن ال ـش ـهــر ذات ــه،
ً
نظرا لتعارضها مع فترة
اختبارات الثانوية العامة.
وقال المكتب ،في بيان
له ،إنه من المقرر عقد هذه

اال خـتـبــارات عـلــى فترتين
تتضمن كــل منهما 2500
طـ ــالـ ــب وط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــة ،ب ــواق ــع
أربـ ـع ــة اخـ ـتـ ـب ــاراتُ ،يـعـقــد
بعضها ورقيا ،وبعضها
اآلخ ــر إل ـك ـتــرون ـيــا ،والـتــي
ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــرى ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـل ـ ـغ ـ ـت ـ ـيـ ــن
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة والـ ـع ــربـ ـي ــة،
والرياضيات ،والكيمياء.
وعـلـمــت «ال ـجــريــدة» من
مصادر مطلعة بالجامعة،
أن ا عـ ـتـ ـم ــاد نـ ـت ــا ئ ــج ه ــذه
االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات وإع ــانـ ـه ــا
بـ ـشـ ـك ــل رسـ ـ ـم ـ ــي س ـي ـك ــون
خالل يونيو المقبل ،عقب

االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن اخـ ـتـ ـب ــارات
الـشـهــادة الـثــانــويــة ،وقبل
الـ ـتـ ـق ــدي ــم ل ــالـ ـتـ ـح ــاق فــي
الجامعة.

ً
«األسترالية» تحتفل افتراضيا بتخريج دفعة 2020
زعبالوي لـلخريجين :أثبتم صمودكم وإصراركم على التعلم وتكيفتم مع الصعاب

● هينيسي أبدت عدم رضاها عن الحالة الراهنة للمسرح العربي

دشنت الجامعة األميركية في
الكويت ( )AUKمنتدى الحوارات
البحثية بمحاضرة لألستاذة
الـ ـمـ ـس ــاع ــدة ل ـل ـغ ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة
بالجامع ة األميركية في الكويت
وزميلة الوقف الوطني للعلوم
اإلنسانية د .كاثرين هينيسي،
والتي تناولت فيها «لماذا يهم

ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح :ثـ ــاثـ ــة مـ ـش ــاه ــد مــن
شبه الجزيرة العربية» ،وعالقة
المجال االجتماعي والسياسي
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرح ،وت ـ ـ ــأثـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر هـ ـ ــذه
العالقة على المستوى الفردي
والمجتمع كله.
وأعــربــت هينيسي ،فــي كلمة
لها خــال الـمـحــاضــرة ،عــن عدم

رضـ ــاهـ ــا عـ ــن الـ ـح ــال ــة ال ــراه ـن ــة
لـلـمـســرح ال ـعــربــي ،مـشـيــرة إلــى
أن ال ـم ـســرح أص ـب ــح ف ــي أذه ــان
الجمهور مجرد منصة لألعمال
ال ـهــزل ـيــة ،م ـمــا يـقـلــل م ــن أهـمـيــة
ودور المسرح كمنصة ثقافية،
وعرضت ثالثة نماذج مسرحية
من شبه الجزيرة العربية ،تركز
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـحـ ـت ــوى االج ـت ـم ــاع ــي
وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،إلب ـ ـ ـ ـ ــراز نـ ـم ــاذج
مسرحية إيجابية.
وس ـل ـط ــت الـ ـض ــوء م ــن خ ــال
تـحـلـيـلـهــا لـمـســرحـيــة «ال ـســاعــة
ال ــراب ـع ــة» ل ـطــال م ـح ـمــود ،على
أه ـم ـيــة ال ـم ـس ــرح ف ــي ل ـعــب دور
الـ ـمـ ـعـ ـل ــم ،ال ـ ـتـ ــي تـ ــؤطـ ــر ق ـض ـيــة
الـ ـ ــوسـ ـ ــواس الـ ـقـ ـه ــري ب ـطــري ـقــة
ف ـكــاه ـيــة ،وت ـف ـكــك وص ـمــة ال ـعــار
ال ـم ــرت ـب ـط ــة بـ ـه ــا فـ ــي الـ ـج ــزي ــرة
العربية ،قائلة إن المسرح بشكل
عام يعتبر وسيلة تواصل فريدة
من نوعها ،إذ بإمكانه أن يجسد
الثقافة وينقل الرسالة بأسلوب
سهل الهضم.

المحسوبية
ورك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزت هـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي ،ف ــي
تحليلها الثاني ،على المسرحية
ا لـ ـك ــو يـ ـتـ ـي ــة «  ،»A Biteا لـ ـت ــي
أخــرج ـهــا ع ـبــدال ـلــه الـتــركـمــانــي،
والمقتبسة من مسرحية أنطوان
ت ـش ـي ـخــوف «ال ـ ـحـ ــربـ ــاء» ،وال ـتــي
تسلط الـضــوء على الظلم الــذي
يواجهه المواطنون والمقيمون
بالكويت فيما يتعلق بالواسطة

عصام زعبالوي
كاثرين هينيسي

والمحسوبية في جميع جوانب
المجتمع.
وحــولــت االنـتـبــاه إل ــى اليمن
الذي مزقته الحرب ،وعبرت عن
كيفية تصوير المناخ السياسي
المليء باالضطرابات والصراع
على خشبة المسرح في مسرحية
«اإلنقاذ» التي جسدت الخالفات
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة وال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة،
مؤكدة أن هذه المسرحية كانت
ستخضع للرقابة لو لم يستخدم
ال ـم ـب ــدع ــون ال ـت ـك ـيــف ال ـخ ـيــالــي
كوسيلة للتحايل على القيود.
وان ـت ـه ــت ال ـم ـح ــاض ــرة بـفـتــح
بـ ـ ــاب األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ،حـ ـي ــث أت ـي ـحــت
ال ـفــرصــة لـلـحــاضــريــن للتحدث
مــع د .هينيسي ،وك ــان مــن بين
ال ـ ـح ـ ـضـ ــور رئـ ـيـ ـس ــة ال ـج ــام ـع ــة
األميركية في الكويت د .روضة
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــواد ،وأس ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ــذة الـ ـج ــامـ ـع ــة
والموظفون والطالب وعدد من
الحضور.

ً
نظمت الكلية األسترالية في الكويت أخيرا
ً
ً
ح ـفــا اف ـتــراض ـيــا لـتـخــريــج كــوكـبــة م ــن طلبة
ً
الدبلوم والبكالوريوس لعام  ،2020تطبيقا
ً
ل ــاج ــراءات االح ـتــرازيــة وحـفــاظــا على صحة
الـخــريـجـيــن وعــائــات ـهــم ،ت ـحــت رع ــاي ــة وزي ــر
النفط وزير التعليم العالي د .محمد الفارس،
وب ـح ـض ــور أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس أمـ ـن ــاء ال ـك ـل ـيــة،
وال ـشــركــاء االسـتــراتـيـجـيـيــن للكلية ،وسفير
أسـتــرالـيــا ل ــدى ال ـكــويــت جــونــاثــان جيلبرت،
وال ـم ــوظ ـف ـي ــن وال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ــدري ـس ـي ــة ،وذوي
الخريجين.
وألقى في بداية الحفل األمين العام لألمانة
العامة لمجلس الجامعات الخاصة باإلنابة م.
عمر الكندري كلمة نيابة عن الوزير الفارس،
ثم رئيس مجلس أمناء الكلية د .سعد العمري،
ورئـيــس الكية د .عـصــام زع ـبــاوي ،والسفير
جـيـلـبــرت ،ونــائــب رئ ـيــس أول ونــائــب رئيس
(قسم الخدمات الدولية) في جامعة سنترال
كوينزالند أليستر داوسن.
وم ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ش ـك ــر د .الـ ـعـ ـم ــري مـجـلــس
الجامعات الخاصة ورئيس الكلية األسترالية
في الكويت على الدعم والقيادة الحكيمة لهذه
المؤسسة التعليمية.

جانب من حفل التخرج االفتراضي
ً
وبدوره ،ذكر زعبالوي« :يصادف اليوم يوما
ً
مميزا ونحن نحتفل بتخريج كوكبة جديدة
مــن طلبة الكلية األسـتــرالـيــة فــي الـكــويــت ،إذ
اجتمعنا لمنحهم الدرجات التي يستحقونها،
ً
اعترافا منا بعملهم المتفاني خالل السنوات
الماضية» .ووجه زعبالوي حديثه للخريجين:
«لقد أثبتم لنا صمودكم وإصراركم على التعلم،
وتـكـيـفـتــم م ــع الـ ـظ ــروف الـصـعـبــة ونـجـحـتــم،
وأدركـ ـت ــم ال ـم ـه ــارات ال ـت ــي أن ـتــم ب ـحــاجــة لها
للنجاح في حياتكم المهنية ،وسعيتم لتحقيق
األه ـ ــداف ،وتغلبتم عـلــى جميع الـصـعــوبــات
وأكملتم مرحلة التأسيس في حياتكم المهنية
بنجاح» ،مضيفا« :ولدي كل الثقة باستعدادكم
للمرحلة المقبلة».
وت ــاب ــع زعـ ـب ــاوي« :ن ـحــن م ـلــزمــون الليلة
لــاحـتـفــال بـتـخــرج دفـعــة ع ــام  2020بالشكل
االف ـتــراضــي ،وهــو أحــد الـتـعــديــات الـتــي كان
علينا إجراؤها خالل هذه األوقات العصيبة،
وفــي الــواقــع كــان علينا أن نستجيب بسرعة
ومــرونــة منذ بداية الجائحة ،حيث اعتمدنا
أسلوب التعلم عن ُبعد بسرعة وكفاءة لتوفير
تـجــربــة تعليمية تــركــز عـلــى ال ـطــالــب ،فعالة
ً
وقابلة للتكيف ومناسبة تماما الحتياجات

الجميع ،حتى نضمن أن خريجينا الحاليين
مستعدون بشكل جيد ولديهم جميع المهارات
التي يحتاجونها لمواجهة عالم جديد».
وأردف« :لقد تكيف طالبنا وأعضاء هيئة
الـتــدريــس والموظفون بسرعة مــع التغيرات
المطلوبة وأبدوا مرونة وتجاوبا كبيرا ضمن
كــل المراحل التي كنا نمر بها وهــذا موضع
ً
ً
تقدير كبير» ،معربا عن فخره بأن يكون واحدا
من عائلة الكلية األسترالية في الكويت.

رحلة جميلة
ومــن جهتها ،قالت الخريجة شهد دوارة،
«عندما ألقي نظرة على رحلتي لــدى الكلية
كانت أجد أنها جميلة وغريبة بالنسبة لي في
ً
نفس الوقت» ،مردفة« :في البداية أردت دائما
تحقيق المزيد كطالبة لــدى الكلية ولحسن
الحظ أعطتني كليتي الفرصة للقيام بذلك».
وبدوره ،أشار الخريج أحمد اشكناني إلى
أهمية اإلخالص في الدراسة ،موجها حديثة
للخريجين بأن «التفاني واإلخالص مفتاحنا
ط ــوال رحـلــة ال ــدراس ــة فــي الـكـلـيــة وال ـع ــزم في
المضي ً
قدما في هذه الصفات».

ةديرجلا
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محليات

«البريد العام» ...من مبنى تراثي إلى مرتع للنفايات والمخالفات
«المواصالت» :وقف استغالله لعدم توافر ميزانية للمرحلة األخيرة ومازلنا بحاجة إليه
محمد راشد

يبدو أن المباني المهجورة،
ب ـ ــات ـ ــت ص ـ ـفـ ــة م ـ ـ ــازم ـ ـ ــة لـ ـع ــدد
مـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات والـ ـم ــؤسـ ـس ــات
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ف ـض ـل ــت
«الصمت» على مبانيها دون ان
تحرك ساكنا ،وإال ما معنى أن
تبقى هذه المباني التي يمتلك
بعضها قيمة تاريخية وتراثية،
مــرت ـعــا لـلـمـخــالـفـيــن ،وم ـخــزنــا
للنفايات واألوساخ التي تزداد
يوما بعد آخــر فــي ظــل تجاهل
غير مبرر من الجهات المعنية!
«الـ ـب ــري ــد ال ـ ـعـ ــام» ،أو «إدارة
الـ ـ ـب ـ ــرق وال ـ ـبـ ــريـ ــد وال ـ ـهـ ــاتـ ــف»،
ذلـ ــك ال ـم ـب ـنــى الـ ــواقـ ــع ف ــي قـلــب

إخالل المقاول واعتراض المجلس
الوطني وراء توقف األعمال
أكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ،ان مخاطبات عدة تمت
بين وزارة المواصالت والمجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،لتصنيف المبنى «تراثيا» ،موضحة ان الوزارة أبلغت
المجلس ا لــو طـنــي للثقافة ،نيتها بترميم ا لـمـبـنــى ،ووا ف ــق
المجلس الوطني على هذه الخطوة بشرط عدم تغيير الشكل
الخارجي للمبنى حتى يتم تصنيفه مبنى تراثيا.
وأش ــارت إلــى ان توقف المخاطبات بين الطرفين ،تعود
إلخ ــال ال ـم ـقــاول ال ــذي ق ــام بـتــرمـيــم الـمـبـنــى ،بـعــد اع ـتــراض
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب على ترميم الشكل
الخارجي واختفاء أي مظاهر تراثية للمبنى ،الفتة إلــى ان
العمل توقف في الموقع منذ ذلك الحين حتى يومنا الحالي،
دون أي بوادر إلعادة الحياة إلى المبنى.

العاصمة والــذي يمثل تاريخا
زاخرا لبداية الخدمات البريدية
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ي ـعــد الـ ـي ــوم أحــد
المباني المهجورة و«المرعبة»
ألسباب غير معروفة ،إذ أصبح
م ـكــانــا «آمـ ـن ــا» لـلـمـخــالـفـيــن في
السنوات الماضية ،السيما انه
يفتقر إل ــى ا لــر قــا بــة والمتابعة
من جهات عدة ،حتى تحول من
إرث تاريخي إلى مبنى مخالف
ال فائدة ترجو منه ،خصوصا
ان وزارة ا ل ـ ـمـ ــوا صـ ــات ،و ه ــي
ال ـج ـهــة ال ـم ـســؤولــة األول ـ ــى عن
هذا المبنى ،تركت األمر وكأنه
ال يعنيها من قريب أو بعيد.
م ـ ــا يـ ـثـ ـي ــر االس ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــراب ،أن
ال ـم ـب ـن ــى الـ ـمـ ـهـ ـج ــور مـ ـن ــذ ع ــام
 ،2009تبدو عليه آثار الحداثة
والتجديد «خارجيا» ،لكن واقع
الـحــال عكس ذلــك تماما ،إذ ان
الشكل الخارجي ال يمثل حقيقة
المبنى والفوضى التي يعانيها،
فـ ــاألبـ ــواب م ـح ـط ـمــة ،وال ـن ــواف ــذ
مهشمة ،واألس ــاك الكهربائية
ت ـم ــأ ال ـ ـم ـ ـكـ ــان ،و«ن ـ ـ ــاف ـ ـ ــورة» ال
تحمل إال اسما فقط دون مالمح،
واألخـشــاب واألوس ــاخ متناثرة
ف ــي ك ــل زاويـ ـ ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
السور الخارجي الذي تحول إلى
«جريدة إعالنية» بلغات آسيوية
وعــربـيــة مـتـنــوعــة ،مــا يــؤكــد ان
المبنى يمثل ص ــورة حية لما
ي ـح ــدث م ــن ه ــدر ل ـل ـمــال ال ـع ــام،
وال نـبــا لــغ ان قلنا ان الحسنة
ال ــوح ـي ــدة لـلـمـبـنــى ف ــي الــوقــت

النفايات تمأل المكان

مبنى البريد المهجور
ال ـح ــال ــي ،انـ ــه أص ـب ــح «مــوق ـفــا»
مـ ــائ ـ ـمـ ــا ل ـ ـس ـ ـي ـ ــارات م ــوظ ـف ــي
ال ـشــركــات الـقــريـبــة مــن الـمــوقــع
حماية لها من الشمس الحارقة!

ومن جهتها ،كشفت مصادر
مسؤولة في وزارة المواصالت
ل ـ ـ ـ «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» ،ان «ال ـم ـب ـن ــى
حــال ـيــا م ــا يـ ــزال تــاب ـعــا لـ ــوزارة

المواصالت» ،مشيرا إلى ان «ما
تم متداولة بشأن تسليم المبنى
إ لــى المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب ،غير صحيح».

وأوض ـ ـحـ ــت ان «سـ ـب ــب ع ــدم
ا سـتـغــال المبنى منذ سنوات
ي ـعــود إل ــى ع ــدم تــوفــر ميزانية
ل ـل ـم ــرح ـل ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة» ،م ــؤك ــدة

ان «الـ ـ ـ ـ ــوزارة م ــا ت ـ ــزال بـحــاجــة
إل ــى المبنى ال ـمــذكــور ،لتوفير
الخدمات البريدية كافة».

مخلفات وسور آيل للسقوط

أسالك كهربائية مكشوفة

البلدية %90 :من المخططات المساحية رقمية

ُ
• الدابي لـ ةديرجلا  :تحفظ بسرية وغير قابلة للتعديل أو التزويد
• «القانونية» تعتمد على المصورات الجوية والمخططات في قضايا التعدي على أمالك الدولة

«البيئة» :حملة لتنظيف
شاطئ الصليبيخات

•

أكدت الدابي أن المخططات
ُ
المساحية تحفظ بسرية،
وغير قابلة للتعديل أو التزويد
جهةً ،وأن البلدية تملك
ألي ً
للمخططات،
أرشيفا خاصا ً
لكونها تعد أساسا لحفظ
حقوق ملكية األراضي
باختالف أنواعها ومسمياتها.

●

محمد جاسم

ش ــارف ق ـطــاع الـمـســاحــة فــي البلدية
على استكمال تحويل مـشــروع أرشفة
ال ـم ـخ ـط ـط ــات ال ـم ـس ــاح ـي ــة ال ـه ـنــدس ـيــة
والمخططات السياحية والطبوغرافية
إلى نظام البلدي اإللكتروني.
وأكدت مراقب الخرائط والمخططات
فــي قـطــاع الـمـســاحــة فــي بـلــديــة الكويت
هدى الدابي ،في تصريح لـ«الجريدة» ،أنه
تم إنجاز نقل  90بالمئة من المخططات
المساحية فــي الكويت مــن الــورقــي إلى
النظام الرقمي « ،»Microstationكاشفة
عن مخططات مساحية يبلغ طولها أكثر
من  5أمتار وعمرها يزيد على  50عاما
نجحت البلدية في إدخالها في أنظمة
ً
رقمية متطورة أبرزها دمجها جميعا في
نظام « »GISنظم المعلومات الجغرافية
المتطور.
وأوض ـ ـحـ ــت أن إدارة ال ـم ـس ــاح ــة فــي
بلدية الكويت تتعامل مــع  3أن ــواع من
المخططات هي المساحية الهندسية،
والـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة ،والـ ـطـ ـب ــوغ ــرافـ ـي ــة تـبـيــن
المسافات واالرتـفــاعــات بين األراض ــي،

مبينة أن بيانات وتفاصيل كل قسيمة
أو عقار أصبحت متاحة فــي نظام GIS
الـ ــذي دم ــج ال ـم ـع ـلــومــات ال ـخــاصــة بكل
ق ـس ـي ـمــة وعـ ـق ــار ب ـم ــا ف ـي ـه ــا ،واألحـ ـك ــام
القضائية والتعديالت ،وعقارات الورثة
الموقوفة والتي يمنع بيعها أو التصرف
فـ ـيـ ـه ــا ،فـ ـض ــا عـ ــن قـ ــدرتـ ــه عـ ـل ــى فـصــل
المرافق الحكومية والخاصة ورخصها
واستعماالتها.
وأشارت إلى أن إدارة المساحة تحدث
المخططات عبر االنـظـمــة اآللـيــة بشكل
ً
مستمر ،سواء المتاحة حاليا أو المثبتة
بقرارات من المجلس البلدي ،مؤكدة أن
ُ
المخططات المساحية تحفظ بسرية،
وغير قابلة للتعديل او التزويد ألي جهة،
متابعة ان البلدية تملك أرشيفا خاصا
للمخططات ،لكونها تعد أساس لحفظ
حقوق ملكية األراضي باختالف انواعها
ومسمياتها.

قضايا أمالك الدولة
وأكدت الدابي أن اإلدارة القانونية في
البلدية تعتمد على المصورات الجوية

هدى الدابي
والمخططات المساحية الهندسية؛ سواء
الورقية أو الرقمية بالفصل في ادعاءات
وقضايا التعدي على أمالك الدولة ،حيث
تعد دليال حصريا وإثباتا للملكية أو
ال ـت ـج ــاوزات وال ـت ـعــديــات ال ـتــي تحصل
على أرض الواقع ،مضيفة أن كثيرا من
االستغالل غير المصرح ألمــاك الدولة
وال ـت ـعــديــات مـثــل ال ـت ـشــوي ـنــات ،كشتفه
أنظمة اإلدارة.

وقالت إنه بالرغم من وجود األنظمة،
فــإنــه ال يـمـكــن االسـتـغـنــاء عــن العنصر
البشري من خالل المفتشين والمساحين
فــي اإلدارة لتثبيت استعمال األراض ــي
ورؤية مدى االلتزام باألبعاد والقياسات
المعتمدة.
وأضافت أن مشروع التصوير الجوي
يـتــم تدشينه كــل  5س ـنــوات ،حـيــث آخــر
مــرجــع يـعــود لـعــام  ،2018موضحة أنه
مـشــروع مكلف ،األمــر الــذي دعــم توقيع
ات ـفــاق ـيــة أخ ـ ــرى لــاس ـت ـعــانــة بـمــرئـيــات
األق ـمــار االصـطـنــاعـيــة مــع مــركــز الشيخ
محمد بن راشد لعلوم الفضاء الستخدام
قمر «خليفة س ــات» الصناعي مــن أجل
التدقيق وع ــرض صــور تـقــارب وضــوح
التصوير الـجــوي ،متابعة أن من خالل
األقـمــار االصطناعية بــاإلمـكــان الكشف
ع ــن ن ــوع ـي ــة ال ـت ـع ــدي ــات أو االس ـت ـغ ــال
وعدد السنوات التي تم استغالل األرض
خاللها.

مميزات نظام «»Map services
نقل مخططات
يزيد عمرها
ً
على  50عاما
وطولها أكثر
من  5أمتار
إلى األنظمة
اإللكترونية

نموذج من المخطط المساحي ألحد العقارات

قالت الدابي إن من مميزات نظام Map services
أنه يــزود الجهات الحكومية بإحداثيات مرافقها
الخاصة المرسومة والمثبتة ،وبإمكانه اعتماد
ودراســة المشاريع بناء على البيانات والخطوط
الـتــابـعــة لـكــل ج ـهــة ،مـشـيــرة إل ــى أن ــه أي ـضــا يتيح
للجهات رؤية المخططات المساحية الخاصة بها
ً
إلكترونيا دون أحقية التعديل.
وأض ـ ــاف ـ ــت :ك ـم ــا أن ـ ــه ي ـس ـهــل ع ـل ــى ال ـم ـســؤول ـيــن
بــال ـج ـهــات الـمـخـتـلـفــة وال ـم ـس ـت ـف ـيــدة م ــن الـخــدمــة
تـكــو يــن رؤ ي ــة مستقبلية للمشاريع والمساهمة
في دعــم واتخاذ افضل الـقــرارات بناء على قاعدة
بيانات جغرافية متكاملة ومعتمدة لدى القطاعات
والجهات الحكومية كافة.

أعـلـنــت الـهـيـئــة الـعــامــة للبيئة ،أن ـهــا بــالـتـعــاون
مــع مجموعة مــن الـفــرق التطوعية ،دشـنــت حملة
لتنظيف شاطئ الصليبيخات من المخلفات.
وقالت الهيئة ،في بيان صحافي ،عقب الحملة،
إن هــدف مثل هــذه الحمالت هو تشجيع الجهود
الوطنية التطوعية في هذا المجال ،ورفع مستوى
الثقافة البيئية ،وحث المواطنين والمقيمين على
رمي المخلفات في أماكنها المخصصة لها فقط.
وأضافت أن هذا التعاون يعزز دور كل فرد في
المجتمع كمشارك فــي حماية البيئة ،وا لـحــد من
الـتـلــوث ،موضحة أن الـمـبــادرة تضمنت مشاركة
عدة جهات للدولة ،وعدد من المتطوعين ،تشجيعا
للمجتمع على المشاركة الفاعلة في حماية البيئة
والمحافظة عليها.

«الرحمة» 475 :ألف مستفيد
من إفطار الصائم
أعلن األمين المساعد لشؤون
القطاعات فــي جمعية الرحمة
العالمية فهد الشامري ،أن عدد
المستفيدين من مشروع إفطار
الصائم خالل شهر رمضان بلغ
 475ألف مستفيد ،بواقع 97.170
سلة رمضانية تم توزيعها على
الـمـحـتــاجـيــن ف ــي مـنــاطــق عمل
«الرحمة» حول العالم.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــام ـ ـ ــري ،ف ــي
تصريح له ،أن «الرحمة» بادرت
بطرح مشروعها إلفطار الصائم
م ــع ان ـطــاقــة ال ـش ـهــر الـفـضـيــل،
ً
دعما للمحتاجين والمنكوبين،
ف ـ ــي ظ ـ ــل اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ال ـت ـب ـع ــات

ال ـس ـل ـب ـي ــة لـ ـج ــائـ ـح ــة كـ ــورونـ ــا
ع ـل ــى ال ـح ــال ـت ـي ــن االق ـت ـص ــادي ــة
واالجتماعية للعديد من الفئات
المجتمعية في الكثير من الدول
والمناطق الفقيرة.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـت ـع ـل ــق بـ ـمـ ـش ــروع
الكسوة والعيديةَّ ،
بين الشامري
أن  10000يتيم اس ـت ـفــادوا من
ال ـم ـش ــروع ،ف ــي الف ـتــة إنـســانـيــة
طيبة حققت السعادة والفرحة
والبهجة لــأ يـتــام بعيدهم في
عدة دول.
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الحركات اإلسالمية السنية والشيعية في الكويت (2019 – 1981م)

()١٨ - ٧

اإلخوان المسلمون وتطورهم األيديولوجي والفكري والسياسي ()٥

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

المؤلف :د .علي الزميع

النقص الواضح
لدى «حدس»
ّ
ما زال يتمثل
في عدم تأطير
مفاهيمها
السياسية الحديثة
التي تعمل وتتحرك
في ظلها

الحالة الضبابية
الفكرية والشرعية
لدى «حدس»
تظهر في هالمية
مشاريعها
السياسية
المتجسدة في
الكثير من فقرات
وثائقها الفكرية

التحدي األكبر أمام
«حدس» يشمل
الخوف من مواجهة
طرح مشاريع
وبرنامج تنظيري
فكري وشرعي في
المجال السياسي

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

استكماال لما سبق ذكره في الحلقات السابقة
حـ ـ ــول الـ ـمـ ـسـ ـي ــرة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ل ـج ـم ــاع ــة اإلخـ ـ ـ ــوان
ومــؤس ـســات ـهــا ،ي ـعــرض ال ـك ـتــاب (ص )167 - 83
فــي ضــوء هــذه الحالة االنتقالية مــا يشوب هذه
العملية الكثير من الهالمية والضبابية الفكرية
والتنظيمية ،وخصوصا في المجال السياسي.

اللجوء إلى رفع شعارات إسالمية سياسية عامة،
والتركيز على تفعيل ُ
الب ْعد الحركي والتنظيمي
وتـطــويــره ،وتبني الـمــواقــف الوطنية والشعبية
األسـهــل واألق ــل جدلية لــدى قواعدها واآلخــريــن،
األمــر الــذي يساهم فــي استمرار حالة التناقض
والتلفيق التي تعيشها الحركة.

الضبابية الفكرية لدى «حدس»

اإلخوان الكويتيون ومفترق الطرق

ّ
رغم أن حركة حدس تمثل خطوة متقدمة في
عملية تطوير وتجديد مسيرة اإلخ ــوان وعموم
تيار اإلسالم السياسي الكويتي ،من حيث المبادئ
الفكرية والتنظيمية والـمــؤسـسـيــة ،إضــافــة إلى
إيجابية تبنيها المفاهيم والحراك الديمقراطي
الوطني في مسيرتها الميدانية ،فإن ّمن المؤكد
أن النقص الواضح لديها ما زال يتمثل في عدم
الحديثة التي تعمل
تأطير مفاهيمها السياسية
ُ ُ
وتتحرك في ظلها ،وتدعو إليها بأطر وتأصيل
ش ــرع ــي ُي ـض ـفــي عـلـيـهــا االسـ ـتـ ـق ــرار وال ـتــأص ـيــل،
ويجعلها جزءا من المنظومة الفكرية والسياسية
اإلســامـيــة لـهــا ،فيعطيها الـمــرجـعـيــة اإليمانية
والفقهية ،ويعطيها الشرعية الدينية والمدنية،
ُ
وي ـب ـع ــد ع ـن ـهــا ال ـت ـعــامــل الـمـصـلـحــي االن ـت ـه ــازي
التكتيكي الـغــالــب والـســائــد عـلــى عـمــوم تـجــارب
العمل اإلسالمي السياسي ،والذي يتهمه خصومه
بأنه يعتمد مبدأ التقية من قبل هذه الحركات التي
تعلن صراحة موقفها الميكافيلي في التعامل مع
هــذه القيم ،انطالقا من بــاب المصلحة الشرعية
ال اإليمان الشرعي بها ،رغم أن عملية التأصيل
الفقهي والتوأمة بين القيم السياسية الحديثة
والشريعة اإلسالمية ،قد قطعت شوطا كبيرا من
التقنين والتأصيل فقهيا منذ أوائل القرن الفائت
ً
إلى اليوم ،وخصوصا من خالل مساهمات رواد
عصر النهضة ومدارسهم الفكرية والشرعية.
وت ـظ ـهــر ه ــذه ال ـحــالــة م ــن الـضـبــابـيــة الـفـكــريــة
والشرعية لــدى «ح ــدس» فــي هالمية مشاريعها
السياسية المتجسدة في كثير من فقرات وثائقها
الفكرية التي تدعو إلى خلطة غير واضحة المعالم
حديثة
تجمع شعارات ومبادئ قيمية ومفاهيمية
ُ
وش ــرع ـي ــة تـقـلـيــديــة ب ـش ـكــل ي ـغ ـلــب ع ـل ـيــه مـسـحــة
العموم ،فعند ذكر الكثير من المفاهيم الحديثة
ُ
نجدها تطرح بالضبابية ذاتها الكثير من مفاهيم
والشعارات السياسية اإلسالمية المعاصرة العامة
ُ
التي قد تفهم فهما متناقضا مع مفاهيم الحداثة
السياسية لديها ،إذا استمر إنتاجها بهذا الشكل،
وم ـثــال ذل ــك ووف ـقــا لـمـبــادئـهــا الـمـعـلـنــة« :مـنـهــاج
اإلسـ ــام كـنـظــام شــامــل لجميع جــوانــب الـحـيــاة،
باعتباره أســاس األمــن وقــاعــدة البناء ،وتناصر
عـقـيــدتــه وتــدعــو إل ــى تطبيق شــريـعـتــه ،وتـنــادي
ُ
للتمسك بقيمه ونظمه وتعمل إلرشاد المجتمع
ألخــاقــه ...وتنبذ الحزبية البغيضة الـتــي تقوم
على التنابز والتقاطع والـضــرر بمصلحة األمة
لمصالح ضيقة».
وعليه ،قد يكون متفهما وجود هذه الحالة من
عدم التقنين أو الوضوح لدى «الحركة الدستورية
اإلسالمية» في بداية تأسيسها ،أما بعد مرور ما
يقارب  28عاما وما زالت هذه الظاهرة من الطرح
اإلن ـش ــائ ــي ال ـع ــام الـ ــذي ي ـصــل إل ــى ح ــد الـتـقــاطــع
وال ـت ـنــاقــض أح ـيــانــا وعـ ــدم ال ــوض ــوح والـتـقـنـيــن
ّ
جلي
الـفـكــري وال ـشــرعــي ،فـهــذا أم ــر يــؤكــد بشكل
أن الـتـحــدي األك ـبــر ال ــذي تــواجـهــه  -وه ــو امـتــداد
إلشـكــالـيــة الـفـكــر اإلســامــي الـمـعــاصــر -هــو ّ
تحد
يشمل العجز أو الخوف من مواجهة طرح مشاريع
وبــرنــامــج تـنـظـيــري ف ـكــري وشــرعـ ّـي فــي الـمـجــال
الـسـيــاســي يـتــم ال ـت ـهـ ُـرب مـنــه وتـجــنـ ُـبــه مــن خــال

جبهة تنسيقية الحتواء «اإلخوان»
بناء على المالمح التي اتسمت بها حركة اإلخوان ،فقد يكون األقرب احتمالية
أن يتبنوا تأسيس جبهة تنسيقية غير ملزمة للوحدات والهياكل الجديدة،
وينسق
تكون إطارا ومنصة تحتويهم ضمن ميثاق فكري وحركي يجمعهم،
ُ ُ
أنشطة وحراك هذه الهياكل اإلخوانية سابقا ضمن مرجعية فكر وأطر
ويحفز
ّ
جديدة ال تمثل إدارة وقيادة مباشرة ،وإنما تكون أداة إدارية تنسيقية لتحفيز
قـطــا عــات ا لـحــر كــة المستقلة عنه أو أ يــة هياكل سياسية واجتماعية وطنية
أخرى قائمة بالفعل من خارج اإلطار اإلخواني التاريخي ،على االنضمام إلى
هذه الجبهة أو التعاون والتحالف معها ،وتكون هذه الحالة التنسيقية دافعا
ومحفزا لتشجيع نشطاء المجتمع المدني للبدء بتأسيس برامجهم تحت إطار
هذه المنظومة ودعمها.

مفترق طرق قد يكون
يواجه اإلخوان الكويتيون
ّ
انفراجة نحو
ل
يمث
وقد
مأزقا مستنزفا لقواهم،
ّ
مستقبل أكثر حيوية وازدهارا ،حيث يمثل الوضع
الـحــالــي مــرحـلــة إيـجــابـيــة مــن الـتـطــور والتجديد
النسبي ،لكن أيــة حالة من الجمود والـتــردد قبل
اكتمال تقنين صورة نهائية له تهدد بحدوث مأزق
وإشكالية كبرى ،تتمثل في تقاطعات سلبية فكرية
وحركية داخــل مكونات الهيكل والفكر الجديد،
وهنا ُيـثــار ســؤال عــن السيناريوهات المحتملة
للتعامل مع مأزق التحول من القديم إلى الجديد
وصعوبته فكريا وتنظيميا!!!
إذا ت ـجــاوزنــا االحـتـمــالـيــة الـسـلـبـيــة ب ــأن يقود
ُ
الـ ــوضـ ــع إلـ ـ ــى ت ـف ــك ــك هـ ـ ــذه الـ ـح ــرك ــة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة
وتـمــزيـقـهــا ،فـقــد يـكــون الـبــديــل األق ــرب لـمــؤشــرات
حــراك المراجعات والتجديد هــو تطورها بمزج
بين القيم الدينية والمرجعية الشعبية المدنية،
وهو ما يمكن أن ُيطلق عليه «الفصل بين المقدس
والبشري» ،بما يعيد الحيوية واإلبداع لها ،وتكون
ّ
إضــافــة إلــى واقعها الـحــالــي ،ومقلصة للفجوات
ُ
السلبية ال ـتــي ت ـشــوه ه ــذه الـتـجــربــة الـتــاريـخـيــة،
وتــدعــم مـسـيــرتـهــا نـحــو حـقـبــة مستقبلية تكون
ن ـم ــوذج ــا ل ـن ـقــل ح ــال ــة ت ـي ــار اإلس ـ ـ ــام ال ـس ـيــاســي
الملتبس مــن حــالــة ال ـمــراوحــة الـقــاتـلــة إل ــى تيار
مبادر ومتفاعل مع مجتمعاته وأوطانه من خالل
تبني معالجات وخطوات جادة للخروج من مأزق
الجمود والتكرار واالستنزاف الذي يعيشه.
أولـ ُـ ــى هـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوات ال ـم ـت ـص ــور وال ـم ــأم ــول
حــدوثـهــا بناء على مالمح التجربة ُ
ردم الفجوة
ّ
والنقص الــذي يتمثل في فقدان إطــار عــام يجمع
هــذه الــوحــدات والقطاعات المستحدثة كجمعية
اإلصـ ـ ــاح وال ـح ــرك ــة ال ــدس ـت ــوري ــة وال ـمــؤس ـســات
النقابية فــي آلـيــة وأرضـيــة جبهوية واح ــدة دون
أن ُيفقدها استقاللها وحريتها في الفكر والقرار
واإلدارة ،ويحافظ في الوقت نفسه على بقاء عموم
مؤسسات هذا التيار التاريخي للحركة ،لكن بإبداع
في إيجاد اإلطــار المرن الجامع لها ،دون هيمنة
للتنظيم التاريخي عليها.
ُ
وثم يجب أن تحدد أهــداف الجبهة التنسيقية
الجديدة تحت شعار واضح ال لبس فيه ،من خالل
تبني برامج لمشروع تنمية اجتماعية وسياسية
حــديـثــة ذات قـيــم وطـنـيــة بـفـكــر عــربــي وخليجي
وإســامــي تجديدي ،يدعم كل المهتمين بالعمل
الوطني بعيدا عن الصبغة األيديولوجية المنغلقة
ال ـت ــي ت ـعــوق اإلبـ ـ ــداع وق ـب ــول اآلخـ ــر وال ـت ـعـ ُـددي ــة،
بتحولها إلى حركة تجديدية منفتحة ومتطورة
ال ترى في نفسها العصمة وال في آرائها القدسية،
ومرتبطة بالدين ومقاصده وبالمجتمع ومصالحه
أكثر مــن ارتباطها بمحطة التأسيس التاريخي
للحركة ومنتجاتها الفكرية والتنظيمية.
ويتبع ذلك إيجاد مناخ وصيغة ثقافية والئحية
داخلية لهذه الحالة أو الهيكلية تتعامل وتصبغ
عملها وإدارتها بفكر ومناخات مبنية ومعتمدة
عـلــى مـنــاهــج وأدوات ت ــداول السلطة داخ ــل هــذه
الـجـبـهــة ،ون ـشــر ثـقــافــة ق ـبــول اآلخـ ــر ،وال ـت ـعـ ُـدديــة
الفكرية والمجتمعية داخــل قواعدها وأجهزتها
كالتنوع القبلي والحضري والمذهبي
اإلداري ــة،
ُ ّ
كالسني والشيعي ،أو التفاوت الطبقي
والطائفي،
من خالل سياسات وأدوات فكرية وتنظيرية لحشد
العضوية والدعم لهذه الجبهة.
ولنجاح مثل هذا السيناريو ،فإنه من المؤكد أنه
ينبغي التعامل مع بعض اإلشكاليات والتحديات
التي ما زالت عائقا النسيابية الحراك التجديدي،
كــاسـتـمــراريــة وج ــود الكثير مــن م ـبــادئ ومــامــح
الـفـكــر الـتــاريـخــي اإلخ ــوان ــي الـتـقـلـيــدي بـشـكــل ما
دون اسـتـحــداث بــديــل مـنــاســب ،إضــافــة إل ــى بقاء
ت ــراث تنظيمي حــركــي تــاريـخــي ُيـحــدث حــالــة من
التجاذبات والتقاطعات مع المؤسسات الجديدة
ُ
الـتــي أنـتـجــت كـمـخــرجــات لـحــركــة الـتـجــديــد ،مما
يوجد حالة من االستنزاف وإعاقة نمو المؤسسات
الدعوية والسياسية نحو االستقالل الكامل فكرا
وتنظيماُ ،
ويخشى أيضا أنه رغم وضوح ضعف
هــذا التنظيم التاريخي وتــراجــع أدواره وخفوت

نجاحات الماضي ومأزق التحديات
ُ
استطاع اإلخوان أن ُيحدثوا حالة من المراجعات والتجديد
النسبي والجزئي ُداخل الحركة ،مما يتوافق مع المستجدات
ُ
على األرض ،وفي أطر ّالقواعد الشرعية والفكرية اإلسالمية،
وأن يمنعوا مخاطر تعثر مسيرة اإلنجاز وتقليص احتمالية
نزيف االنشقاقات وحصره في حاالت فردية ،مما يعتبرونه
نتيجة عملية إصالح وتطور فكري وسياسي ،في حين يراه
الـبـعــض عملية مــاحـقــة ل ــردم الـمـخــاطــر وترميمها ووقفها
بعمليات إصــاح جزئية أقــرب إلــى الترقيع منها إلــى إيجاد
ن ـم ــوذج ون ـظــريــة م ـت ـطــورة ومـتـكــامـلــة ال ـص ــورة والـمـحـتــوى
لمستقبل الفكرة والحركة.
قد يكون من الموضوعية اإلق ــرار بــأن الرأيين صحيحان
نسبيا ،فإن ما حدث إنما هو نتاج عملية شد وجذب مع وجود
إدارة تنظيمية ذات عمق من التجارب التاريخية استطاعت

تحقيق حالة من التوازن ،فمن المؤكد أن جماعة اإلخوان تحوي
ْ
ْ
ْ
متباينين إلى حد كبير تجاه ما أصبح ُيطلق
فكريين
اتجاهين
عليه ّ «مدرسة جمعية اإلصالح» ،وهو الجناح األقرب ألن يكون
الممثل للواقع الفكري والسياسي والتراثي التقليدي الحريص
على التوازن الداخلي والخارجي في أطروحاته ومواقفه ،مقابل
تـ ّ
ـوجــه متجسد فــي الحركة الدستورية وبعض المؤسسات
االجتماعية والنقابية التي تحمل بذورا ومكونات أقرب إلى
الفكر الشرعي والسياسي التجديدي في منظورها العام ،وهي
أقرب إلى مدرسة التطور المتبنية لفكر سياسي حديث مبني
على قيم الــدولــة الحديثة ومفاهيمها مــن مواطنة وحريات
ُ
وتعددية وتداول سلمي للسلطة ومدنية الحراك الجماهيري،
منها إلى المدرسة التربوية المحافظة (أسلفة اإلخوان) التي
توصف بها مجموعة جمعية اإلصالح.

القيادات السياسية والدعوية للجماعة

اإلخوان الكويتيون
يواجهون مفترق
ً
طرق قد يكون مأزقا
ً
مستنزفا لقواهم
ّ
وقد يمثل انفراجة
نحو مستقبل أكثر
ً
حيوية وازدهارا

أعضاء األمانة العامة للحركة الدستورية اإلسالمية «حدس» ٢٠٢١

مساعد الظفيري  -األمين العام

يجب تحديد أهداف
الجبهة التنسيقية
الجديدة تحت شعار
ال لبس فيه من
خالل تبني برامج
لمشروع تنمية
اجتماعية وسياسية
حديثة

د .عبدالعزيز الصقعبي  -عضو

•محمد العليم
•د .ناصر الصانع
•د .محمد الدالل
•د .جمعان الحربش
•د .حمد المطر

عبدالرحمن العبدالغفور  -رئيس
المكتب السياسي

معاذ الدويلة  -عضو

د .علي الكندري  -عضو

•د .أسامة الشاهين
•أوس الشاهين
•د .محمد المطر
•إبراهيم المطيري
•مرزوق الرشدان

أحمد الكندري  -عضو

•حمد الشرهان
•فهد العبدالجادر

مجلس إدارة جمعية اإلصالح االجتماعي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٠

المأمول حدوثه من
الجبهة هو إيجاد
إطار عام يجمع
جمعية اإلصالح
والحركة الدستورية
والمؤسسات
النقابية في آلية
وأرضية جبهوية
واحدة

ال ّ
بد من إيجاد
مناخ وصيغة
ثقافية والئحية
داخلية للهيكلية
تحافظ على
استقاللية
المؤسسات وتصبغ
عمل الجبهة
وإدارتها بثقافة
معتمدة على مناهج
وسياسات تداول
السلطة داخل
الجبهة

•خلف القشعان
•د .سليمان العبيدلي
•عبداللطيف الخنيني
•د .عوض األصيمع
•محمد المزيني
•ناصر الدبوس
•يعقوب األنصاري
د .خالد المذكور  -الرئيس

هشام العومي  -األمين العام

محمد العمر  -نائب الرئيس

سالم العبدالجادر  -أمين الصندوق

صوته ،فإنه يجب الحذر من أن يتحول في النهاية
إلى حالة الخصم والمنافس لهذه المؤسسات ،إذا
لم يحصل االهتمام والتركيز على تحديد وتقنين
المرجعية الفكرية والحركية لكل كيان في التيار
الجديد ،بما يدعم استقالليته الكاملة ،مع تأصيل
اإلطــار الفكري والثقافي والهيكلي غير المؤدلج
لهذه الجبهة العامة ولمن يريد أن يعمل ويتعاون
معها على الساحة الوطنية واإلسالمية.
والفرضية المطلوبة في بداية مسيرة مثل هذه
الـمــراجـعــات أن تنطلق مــن دراس ــة واق ــع وبــواعــث
نشأة هذه الحركة التاريخية لإلخوان المسلمين
ً
ّ
في الكويت منذ سبعين عاما التي شكلت باعث
انطالقها وصاغته ،ثم تحديد فرضيات واقع اليوم
المستجدة سلبا أو إيجابا ،والتي يجب أن ُي ْبنى
عليها مسيرة التطوير ومنطلقاته دون أن تكون
الحركة وقواعدها مرتهنة وأسيرة لفكر التأسيس
أو الخوف من التخلي عنه.

ول ـكــي ُي ـح ـقــق ذل ــك ال ـن ـجــاح ال ـم ـن ـشــود ،يجب
أن ينطلق مــن قـنــاعــة ل ــدى الجميع ب ــأن مسيرة
التجديد ال ْ
تعني عــداء مع اإلخ ــوان ومسيرتهم
ُ
وتراثهم ،بل يجب أن ينظر إلى الحقب السابقة
في هذه التجربة في الكويت وخارجها على أنها
تجربة وطنية وإسالمية قدمت الكثير من اإلبداع
والتجديد والتضحيات والمكاسب على مستوى
الـعــالـمـيــن ال ـعــربــي واإلس ــام ــي ،كـحــركــة بشرية
إسالمية اجتهادية لها ما لها وعليها ما عليها،
استغرقت ما يقارب قرنا من الزمن ،وتحتاج إلى
حراك داخلي من المراجعات الموضوعية للحفاظ
على إن ـجــازات مسيرة هــذه الـحــركــة وفصائلها
في العالم.

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

المراجعات والتجديد داخل الحركة ّ
يمران بقنوات هادئة

ال يوجد انشقاق داخل الجماعة والحركة ،بل
هو أقرب إلى حالة من التوافق على أن تمر عملية
المراجعات والتجديد داخل الحركة ضمن قنوات
هــادئــة ومـتــدرجــة إذا تصدت جمعية اإلصــاح
للعمل الثقافي والتربوي والدعوي بإدارة وقيادة
مستقلة و تــر كــز العمل السياسي بيد الحركة
الدستورية اإلسالمية ،مع بقاء صلة ووشائج
فكرية مشتركة وحركية مرنة ،وهذه الحالة من
التوازن من الصعب أن نستشرف إلى أين تسير
وتنتهي ،فقد تكون منهجا إيجابيا في التطور،
وق ــد ت ـكــون ســاحــة صـ ــدام وش ـق ــاق مستقبلي،
والواقع الحالي المعاصر يوحي إلى اآلن بهيمنة
حالة من التوازن في إدارة هذه الحالة من خالل

مسيرة الفصل ما بين العمل الدعوي (جمعية
اإلصالح االجتماعي) والعمل السياسي (الحركة
الــدسـتــوريــة اإلســام ـيــة) ،إضــافــة إل ــى استقالل
نسبي أكبر لفضاء مجاالت أنشطة الحركة من
خــال االنتقال من خيار الدمج والمركزية إلى
خيار الفصل التدريجي.
ّ
كل ذلك يؤكد أن هناك حاجة ماسة إلى بلورة
وتقنين أكثر وضوحا وفكرا وتنظيما لعملية
الفصل والهيكلة واالستفادة من تجارب الحركات
وال ـم ــدارس اإلســامـيــة التجديدية المعاصرة،
والخروج بنموذج محلي ووطني ُيخرج حركة
اإلخ ــوان وبقية حــركــات اإلس ــام السياسي في
الكويت من مأزق وإشكالية المراوحة بين ثقل

ال ـت ــراث ال ـتــاري ـخــي واالنـ ـط ــاق نـحــو الـتـجــديــد
والخروج إلى مستقبل أكثر مالءمة وانسيابية
ف ـكــرا وسـيــاســة وقــانــونــا لـلـمـ ُشــروع اإلســامــي
ُ
الوطني بأهدافه ومضامينه وأطره ُاألوسع من
مضامين حركة اإلخوان التقليدية وأطرها.
بـهــذا االس ـت ـعــراض الـســريــع لـظــاهــرة وحجم
ُ
التغير الـتــي مــرت بها الـحــركــة ،فإنها
خـطــوات
تحتاج إل ــى دراسـ ــات مستقبلية خــاصــة بهذه
التجربة من المراجعات باعتبارها واقعا جديدا
ّ
يجسد مالمح مستقبل حركة اإلخوان مع مواكبة
ومالحظة مالمح وإرهاصات تشي بأن مسيرة
التجديد في بداية طريقها ،وأن أمامها مسيرة
محاطة بالكثير من الصعوبات والتحديات.

ةديرجلا

•
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المستشار شفيق إمام

مدبر األمور

في ظالل الدستور :غادرت الكويت ..وقلبي ينبض بحبها!
أث ــارت تغريدة د .عبدالكريم الـكـنــدري ،عــن مقال
علمي نشر لي في الكويت على صفحات «الجريدة»
في عددها الصادر في  9مايو الجاري تحت عنوان
«تــأجـيــل االس ـت ـجــوابــات ..ل ـمــاذا لــم تطلب الحكومة
استبعادها؟» ،تـغــريــدات أخــرى استنكرت أن أكتب
عن الشأن الدستوري الكويتي بعد أن غادرتها ،نعم
غادرت الكويت بجسدي فقط أما قلبي فال يزال فيها،
ينبض بحبها ويتغنى بدستورها.
ً
والبحث العلمي ال يـعــرف حـ ــدودا ،والعلم ليس
ً
ل ــه جـنـسـيــة ،ف ـض ــا ع ــن أن ال ـع ــال ــم اآلن ق ــد أصـبــح
قرية كونية تتناقل فيها األنـبــاء واألخ ـبــار بسرعة
البرق ،وقد سبق أن كتبت مئات المقاالت وعشرات
الدراسات الدستورية في المجالت العلمية والصحف
الـكــويـتـيــة مـنــذ ص ــدوره ــا قـبــل أرب ـعــة ع ـقــود مضت
(القبس) و(الوطن) و(السياسة) و(األنباء) ،فضال عن
صحيفة (الجريدة) ،واختلفت فيما كتبت مع الخبراء
الدستوريين مــن كويتيين وغـيــرهــم ومــع أعالمها
وقادتها السياسيين وكتابها ،والذين كانوا يتقبلون
الرأي اآلخر بصدر رحب.
نعم غادرتها واعـتــذرت عن عــدم استمرار العمل
للظروف الصحية التي ألمت بي ،وكتبت المقال وأنا
على ف ــراش الـمــرض فــي مـصــر ،أتــابــع مــا يـجــري في
الكويت مــن أح ــداث وقضايا دسـتــوريــة ،فــي تجربة
ديمقراطية رائ ــدة وواع ــدة انـفــردت بها الكويت عن
سائر دول المنطقة ،ولكنها تلقي بإشعاعاتها على
هذه الدول ،وهي كغيرها من تجارب ديمقراطية محل
بحث وتمحيص علمي في مراكز األبحاث العلمية
في أوروبا وأميركا ،كما يتناول الخبراء القانونيون
والكتاب الكويتيون في صحافتهم ،تجارب الــدول
األخرى ،مثل التجربتين األميركية والفرنسية ،اللتين
خاضت فيهما فــي اآلون ــة األخـيــرة كثير مــن األقــام
الكويتية حول حقبة ترامب ،وحقبة بايدن ،والثورة
البرتقالية في فرنسا.
فالحديث عن التجربة الديمقراطية في الكويت
وعــن الــرقــابــة الــذاتـيــة الـتــي يمارسها برلمانها في

ح ـق ــوق ال ــدس ـت ــور وهـ ــي م ـح ــور ال ـم ـق ــال م ـحــل هــذه
التغريدة ،هو أمر يزيد المكانة الدولية لها وال يقلل
منها ،فالحديث عن هذه التجربة وتناولها بالتحليل
العلمي الــذي ال يشين الكويت وال يسيء إليها بل
يثري هذه التجربة ويزيدها نضوجا ،ويحول دون
التراجع عنها ،وأذكر في هذا السياق أن المستشارة
األلمانية ميركل كانت ترفض حتى وقت قريب مقابلة
أي رئيس حكومة دولة ليس لديها برلمان.

دستور وتجربة ديمقراطية مفخرتان للكويت

نـعــم مــن حــق الـكــويــت أن تعتز بــدسـتــورهــا ،وأن
تباهي بــه دول العالم ،فهو وثيقة تقدمية لحقوق
اإلنسان ،ال يقتصر على حقوق المواطن السياسية
وحدها ،كما فعلت الدساتير المعاصرة له وال تزال،
فيما عدا الدول االشتراكية ،بل جاوزها إلى االعتراف
بالحقوق االجتماعية واالقتصادية للمواطن ،وكان
أسبق من األمم المتحدة في االعتراف بها والذي جاء
ً
األخير متأخرا في عــام  .1964ومــن حق الكويت أن
تعتز بتجربتها الديمقراطية وتفخر بها وبثوابتها
الثالثة األساسية ،حرية الرأي وحق التعبير عنه ،وأن
الشعب يحكم نفسه بنفسه ،من خالل تمثيل صحيح
له عبر انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائي
كامل ،وتعتبر تجربة الكويت الديمقراطية األولى من
نوعها في منطقتنا العربية ،عايشتها أربعة عقود أو
يزيد قليال ،أكتب عنها ما لها وما عليها ،وأحلل فيها
ما يجري على ساحتها السياسية من جدل ساخن
حول تطبيق نصوص الدستور وتفسيرها.
وليست هذه هي المرة األولى التي أغادر الكويت
وقلبي ينبض بحبها ،فقد غادرتها في عام ،1987
وعـنــدمــا وق ــع الـغــزو فــي الـثــانــي مــن أغسطس سنة
 ،1990كنت ضمن النخبة من الخبراء والمستشارين
المصريين ،الذين غــادروا الكويت وقلوبهم ال تزال
تنبض بحبها ،والتي تسابقت أقالمها في الدفاع عن
الحقوق المشروعة للكويت في احترام سيادتها على
أرضها ،وفي دحر هذا العدوان.

حـنان بدر الرومي

ومن بين ما كتبته عن الكويت خالل هذه الفترة
وأنــا بعيد عنها مقال نشر لي على صفحات مجلة
أكتوبر المصرية في عددها الصادر في الثامن عشر
مــن نوفمبر سـنــة  1990تـحــت ع ـنــوان «زائـ ــر الفجر
حسين» أجتزئ منه بعض ما جاء فيه ،فقد شبهت فيه
صدام حسين بزوار الفجر في المنطقة العربية ،وقلت
إن صــدام تفوق على زوار الفجر مــن حماة نظامه،
وعلى زوار الفجر في النظم الدكتاتورية ،ليروع أمن
شعب بأكمله ولينتهك حرمة وطــن بــأســره ويزيل
بمنطق الـقــوة دول ــة ذات سـيــادة ،هــي عضو باألمم
المتحدة وه ــي عضو بجامعة ال ــدول الـعــربـيــة ،بل
روع بغزوه الفاجر أمن أكثر من شعوب ثالثين دولة،
يعيش مواطنوها في الكويت في أمن وسالم ومحبة،
يؤدون فيها عملهم بحثا عن أجر طيب يؤمنون به
مستقبل أسرهم وأوالدهم ،فقد احتجز هؤالء ليروع
أمن الشعوب التي ينتمون إليها ،وليبتز من حكامها
ً
تأييدا لغزوه الفاجر.
لقد كــانــت النخبة المصرية وال ت ــزال مــن علماء
وخ ـبــراء ومستشارين وأط ـبــاء ومهندسين سفراء
للكويت في بالدهم وخارجها ،وهو ما تحرص عليه
الدول المتقدمة ،بالنسبة إلى من كانوا يعملون فيها،
فتظل على تواصل معهم ،حريصة على أن يكونوا
على علم بمجريات األمور بها تتواصل معهم ليظلوا
سفراء لها في الخارج ،يدافعون عن قضاياها.

مدين للكويت بالكثير

يقول المولى عز وجل «ال تنسوا الفضل بينكم»،
وأنــا مدين للكويت بالكثير مــن أفضالها ،ومنها
أن ـهــا ال ـتــي صـقـلــت ثـقــافـتــي وخ ـبــرتــي الــدسـتــوريــة
والقانونية ،فمن خالل عملي فيها ،عايشت الحراك
الدستوري والسياسي كل يــوم ،والــذي ال يهدأ وال
ينقطع ،فقضيت ما قضيت من سنوات في هذا البلد
وبين هــذا الشعب الطيب ،أبحث وأدق ــق وأمحص
في كل نص دستوري ،من دستورها الذي انبهرت
به ،فأخرجت من المؤلفات في القانون الدستوري:

المراسيم بقوانين ،ومعضلة التوفيق بين سيادة
ال ــدس ـت ــور وسـ ـي ــادة األمـ ـ ــة ،وال ـ ـحـ ــراك ال ــدس ـت ــوري
والسياسي حــول انتخابات الــرئــاســة ،والدستور
الكويتي ،قد طبعت منه خمسة آالف نسخة نفدت
جميعا ،وأزمة المحكمة الدستورية ،والخطايا العشر
في دستور العصر ،في مصر.

عودة الى التغريدة األولى

وال يفوتني أن أشير إلى أن تغريدة د .عبدالكريم
تحتو على رأي علمي ،أو نقد نزيه للرأي الوارد
لم
ِ
في مقالي أو رد عليه ،بما يناسب مكانة صاحبها
العلمية ،بل بدت لكل ذي بصيرة دعوة إلى كراهية
صاحب المقال والتحريض عليه ،وهــو مــا ألزمنا
باإلمساك عن الرد عليه.
وقــد أخــرج البحث العلمي عــن مـجــراه الطبيعي
ليلقي به في منعطفات تقصيه عن تحقيق أهدافه
ً
فرطا ،لوال افتراؤه ّ
علي بالقول المرسل
وتجعل أمره
بــأنـنــي شــرعـنــت الـمـخــالـفــات الــدس ـتــوريــة ،فليسأل
شقيقه األخ الفاضل د .فيصل الكندري ،والذي أكن
له كل احترام وتقدير ،وقد عملنا معا ألكثر من عشر
سـنــوات ،من الــذي كتب دراســة علمية ونقدية على
صفحات (الـجــريــدة) في  26يونيو سنة  ،2016عن
القانون الصادر بتعديل قانون االنتخاب والذي يحرم
حق االنتخاب كل من أدين في إحدى جرائم اإلساءات
الـثــاث ،وانتقدت بوجه خــاص األثــر الرجعي لهذا
القانون ،الذي يبدو من ظاهر النص ،الذي استخدم
صيغة الماضي ،دون المضارع وهو األمر الذي كان
موضوع طعن انتخابي أمــام المحكمة الدستورية
في االنتخابات األخيرة ،ودراسة أخرى نشرت على
صفحات (الجريدة) في سبعة أعداد منها في أبريل
ومــايــو  2018عــن قــانــون حظر تـعــارض المصالح،
وبينت فيها المثالب الدستورية في كل نصوصه،
وقد أيدت المحكمة الدستورية رأيي في شهر مايو
من العام التالي والتي قضت بعدم دستوريته.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

سمير غانم
محمد أحمد المجرن الرومي
الفنان سمير غانم لم أعرفه إال من خالل أعماله الفنية ولم ألتق
به قط ،وما جعلني أكتب عنه ،رحمه الله ،هو دوره اإلنساني أثناء
الـغــزو العراقي الغاشم وال ــذي ال يعرفه البعض مــن الـقــراء ،كان
ً
صاحب مبدأ ،وكان وفيا ،ويقف إلى جانب المظلوم بوجه الظالم،
ً
وبعد الغزو في  ٢أغسطس  ،١٩٩٠كنت وقتها أعمل مستشارا في
سفارة الكويت لــدى جمهورية مصر العربية وبعدها أصبحت
ً
ً
وزيرا مفوضا ،وصلت إلى السفارة رسالة موقعة من الفنان الكبير
الراحل سمير غانم يعلن تضامنه مع الكويت وشعبها ،ويستنكر
الغزو على دولة عربية مسلمة.
الفنان الراحل أعرب في رسالته عن استعداده للتبرع بدخل
ليلة من مسرحيته التي كانت تعرض في مسرح الزمالك ،وذلك
تضامنا مع الكويتيين الموجودين في مصر ،بعد تسلمنا هذه
الرسالة بعثت له رسالة شكر وتقدير لمبادرته اإلنسانية ،واعتذرت
منه لعدم قبول المبلغ ألن الحكومة الكويتية كانت تصرف إعاشة
ً
وسكنا لكل كويتي في العالم بما فيها جمهورية مصر العربية،
كحال جميع الكويتيين الموجودين خارج الكويت.
هــذه ال ـبــادرة اإلنـســانـيــة الـتــي قــام بها الـفـنــان الــراحــل دعتني
للكتابة عـنــه ،وه ــذه أول مــرة أكـتــب عــن فـنــان ودوره اإلنـســانــي،
ً
وبالمناسبة كان الموقف الرسمي والشعبي المصري مشرفا في
مساندة الكويت وقضيتها العادلة ،ويستحق اإلشادة والتقدير
ً
أيـضــا ،فبعد التحرير سنحت لــي الفرصة أن أذهــب إلــى مسرح
الزمالك ،وطلبت مقابلة الفنان الكبير صاحب المبدأ المشرف ،وكان
في غرفة وراء الكواليس ،فشكرته شخصيا باسم جميع المواطنين
الكويتيين الموجودين في مصر أثناء االحتالل ،باإلضافة إلى
رســالــة الشكر التي بعثتها الـسـفــارة لــه سابقا كما ذكــرت.وهــذا
السبب الذي دعاني أكتب هذا المقال إلنسان فنان وصاحب مبدأ،
رحم الله الفنان سمير غانم ،وأسكنه فسيح جناته ،وأحر التعازي
القلبية ألسرته الكريمة وعشاق فنه ومحبيه.
* منذ نحو شهر كتبت رثاء بفقد أحد السفراء الكويتيين
المخلصين لبلدهم الذي انتقل إلى رحمة الله وهو على رأس
عمله في إحدى الدول اإلفريقية بسبب إصابته بوباء كورونا،
وعدم وجود الرعاية الطبية في تلك الدولة ،هذا السفير هو
المرحوم شمالن عبدالعزيز الشمالن الرومي ،رحمه الله،
وأسكنه الجنة ،قبل أيام لحقه والده العم الفاضل عبدالعزيز
ً
الشمالن الرومي أيضا متأثرا باإلصابة بوباء كورونا ،رحم
الله الفقيدين العزيزين ،والرحمة لكل من توفاه الله بهذا الوباء
الخبيث ،و"إنا لله وإنا إليه راجعون".
** البعض يعتقد أن الديمقراطية هــي سـمــاع األش ـيــاء التي
ً
تعجبهم فقط ،في حين الــرأي المعارض لهم يعتبرونه مخالفا
للديمقراطية.

السكن في الجليب
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com
أول العمود :درس كورونا تحول إلى فرصة لالستفادة المادية
ً
بدال من إعالء قيم البذل والعطاء للوطن ،كما حدث في منحة الـ٥٠٠
دينار لمن رابطوا في البلد أيام الغزو العراقي!
***
الهيئة العامة للمعلومات المدنية يسكن
بحسب إحصائية موقع
في منطقة جليب الشيوخ -التي ُأ ِّ
عرفها بأنها حديقة خلفية لتجارة
اإلقامات ٣٠٢ -ألف نسمة منهم  ٢٤٩ألف ذكر ،و ٤٩ألف أنثى وبينهم
أسر كويتية بعدد  ٤آالف نسمة.
ه ــذه الـمـنـطـقــة نـكـبــة فــي تــاريــخ ال ـكــويــت الـسـكــانــي والـسـلــوكــي
واألمني ،ففيها تتعدد الممارسات الخطرة والمؤذية ليس للمنطقة
ذاتها بل للدولة بأسرها ،وهــي نموذج رئيس لهذه المشاكل إذا
ً
أضفنا الجزء العمالي إلى منطقة خيطان وهو جزء مأساوي أيضا.
جليب الشيوخ ممول مهم لدور إيواء مجهولي الوالدين بسبب
الحمل خــارج إطــار ال ــزواج وكـثــرة الـعــزاب فيها ،كما تساهم هذه
المنطقة في كسر قوانين اإليجارات والبناء البشع للسكن العشوائي
والتشاركي بين أعداد كبيرة في مساحات صغيرة ،ويتم االستهتار
بالمرافق العامة فيها بشكل مهين ،ويصعب على دوريات الشرطة
ضبط حركة الـمــرور الفوضوية أو وقــف المتاجرة بالممنوعات
كالمخدرات والـخـمــور بأنواعها ،كما تعجز البلدية عــن تنظيف
المنطقة ومنع البيع على األرصفة بشكل الفت.
ً
ه ــذه المنطقة ت ـحــديــدا تـعـكــس عـجــز ال ــدول ــة عــن حــل مــوضــوع
المتاجرة باإلقامات التي تسميها تقارير دولية "إتجار بالبشر"،
ورأينا في بدايات شيوع فيروس كورونا كيف تحملت الحكومة
ضغوط النقد الشعبي تجاه هذا الملف ،وكيف تفاعل وزير الداخلية
آنذاك مع الملف بمواقف شفهية جيدة لكنها تفتقد لخريطة عمل
ً
تنفيذية ُت ِّ
حسن من ملف التركيبة السكانية التي تدفع الكويت ثمنا
ً
غاليا بسببها .حل مأساة هذه المنطقة يتطلب ضبط دخول عدد
العمالة للبالد ونوعيتها ،وإنجاز المدن العمالية ،وتطوير المنظومة
األمـنـيــة بما يــواكــب التغيير السكاني الــرهـيــب ال ــذي تعرضت له
الكويت خالل العقدين الماضيين.

زوايا ورؤى

hanan.alroumi@gmail.com

ً
اكتشف الشاب متأخرا أن الكويت جميلة وأهلها طيبون
ومحبون للجميع وواعون وعلى دراية عالية بكل األمور
واألحداث حولهم ،وأن اإلشاعات وتضخيم األحداث
النواب واإلعالم وأحزاب الظالم هي من
والوقائع من قبل ً
حملت الشباب هموما جمة ،وجعلت عدساتهم سوداء حتى
ضاقت صدورهم واعتقدوا أن في الهجرة الحل السحري.
شاب كويتي في الثالثينيات من العمر ،جامعي ويعمل
في قطاع مهم ومحترم راتبه ممتاز ،وبالرغم من كل هذه
االمتيازات فهو شديد االستياء من جميع األوضــاع التي
ً
تحيط به ونظرته سلبية جــدا إلى المستقبل ،لذلك رفض
الـ ــزواج رغ ــم كــل م ـحــاوالت وال ــدت ــه ،ال ي ــرى بــارقــة أم ــل ولــو
بسيطة في البلد وفي جميع األمــور التي حوله ،لذلك قرر
الهجرة وبدأ فعليا باتخاذ خطواته اإلجرائية وبصمت تام
فهو يعرف ردود والديه ،قدم أوراقه للعديد من مراكز العمل
العالمية بعد أن انتقاهم بحرص ،وفعال تلقى الموافقات.
قــرر أن يكون عــام 2020م هو عــام الهجرة وبــدايــة حياة
جديدة ،فأخذ رصيد إجازته بالكامل ،وسافر للتعرف على
مراكز العمل عن قرب وانتقاء األفضل ،وفي الدولة اآلسيوية
المتطورة وقع عقد العمل على أن تتم مباشرته في أوائل
شهر مايو 2020م ،وككويتي حريص على المستوى الجيد
لحياته ق ــام ب ـشــراء شـقــة سكنية قــريـبــة مــن عمله وأثثها
ً
ً
بــال ـكــامــل ،كـمــا فـتــح ح ـســابــا بـنـكـيــا وقـ ــام بـكــل اإلج ـ ــراءات
المطلوبة منه في تلك الدولة للهجرة.
رج ــع لـلـكــويــت فــي بــدايــة م ــارس وعـقـلــه يــرتــب خـطــوات
االستقالة من وظيفته والهجرة ،وقرر أال يبلغ والديه باألمر
إال قبل ساعات من سفره األخير ،ولكن القدر رتب له خطة
بديلة ،فبعد وصوله أعلن مجلس الــوزراء الكويتي عطلة
رسمية للدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا فعجز
عن تقديم استقالته وبدأت الحياة باالنغالق التام وسيطر
الخوف على العالم بأكمله.
التغيرات اإلجبارية خالل فترة الحظر ألزمت الشاب البقاء
في المنزل ،وتزايد معه شعوره بالمسؤولية تجاه والديه
والـحــرص على سالمتهما ،وبــدأ بمشاركتهما مسؤولية
البيت والتسوق وكثر جلوسه معهم ومع العائلة ،كما قويت
ً
عالقته بالجيران ،وبــدأ بمصاحبة والــده يوميا للجلوس
في ديوانية أحد الجيران حيث استمع لقصص عن تاريخ
الكويت وأحداثها والقصائد والزهيريات واأللغاز ،واندمج
مـعـهــم بــالـتـحـلـيــات الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة والصحية
ً
وبمرور الوقت تنوعت عالقاته مع الجيران لتشمل أعمارا
مختلفة ،و بــدأ يخطط معهم لبرامج ترويحية ورياضية
تشغل يومه.
ألغت الشركة اآلسيوية عقد العمل مع تقديرها لظروف
الوباء وعاد الشاب إلى عمله مع عودة الحياة التدريجية
وعقله ال يزال يحدثه بالهجرة لكن قلبه يرفض ذلك ،فكيف
سيترك والديه وأهله والجيران وحياته التي ازدانت بالمودة
واللطف الصادق ،ليحسم القدر كلمته بوفاة اثنين من كبار
المديرين ومع حركة الترقية تتحرك الكراسي بسرعة ألكثر
من منصب ،وتأتي ترقيته المفاجئة كأصغر مدير للقسم،
وألن مديره السابق أصبح في مركز قيادي فبدأ بترشيحه
ً
للعديد من اللجان مع الوزير والوكالء وأصبح اسمه معروفا.
ً
يقول الشاب إنه اكتشف متأخرا أن الكويت جميلة وأهلها
طيبون ومحبون للجميع وواعون وعلى دراية عالية بكل
األمور واألحداث حولهم ،وإن اإلشاعات وتضخيم األحداث
والوقائع من قبل النواب واإلعــام وأحــزاب الظالم هي من
ً
حملت الشباب هموما جمة ،وجعلت عدساتهم سوداء حتى
ضاقت صدورهم واعتقدوا أن في الهجرة الحل السحري،
ونسوا أن المشاكل موجودة في كل مكان ،وأن الحياة تخلو
من المدينة الفاضلة ،وجمال الحياة ال يكون إال بوجود
األحباب حولك ،وأن الوحدة بين أفراد العائلة وأبناء الشعب
الواحد هي ركيزة الوطن وقوته التي يجب أال تنهار.

إيمانويل ماكرون وبول كاغامي وسيريل رامافوزا وماكي سال*

زعماء أوروبا وإفريقيا يدعون إلى صفقة جديدة ألجل إفريقيا
َ َّ
ت َـعـلـمـنا من جائحة مرض فيروس كورونا
( 2019كــوف ـيــد )19أنـنــا لــم يـعــد بــإمـكــانـنــا أن
نـتـعــامــل مــع األزمـ ــات ال ـتــي ت ـبــدو بـعـيــدة في
ظاهرها على أنها مشكالت نائية لــن يمتد
تأثيرها إلينا ،فالواقع أن ما يحدث في أي
مكان يؤثر على الناس في كل مكان ،ولهذا
ُ
السبب ،ت َـعـد معالجة تأثير الجائحة وإرثها
في إفريقيا على قدر عظيم من األهمية.
عـلــى الــرغــم مــن أن إفــريـقـيــا عــانــت حــاالت
إصـ ـ ــابـ ـ ــة ووفـ ـ ـ ـ ـ ــاة ب ـ ـ ـعـ ـ ــدوى كـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــد 19أقـ ــل
م ــن م ـن ــاط ــق أخ ـ ــرى ف ــي الـ ـع ــال ــم ،فـ ــإن تــأث ـيــر
الجائحة على القارة قد يكون أكثر استدامة
وأ عـمــق جــذورا ،على النحو ا لــذي قــد يزعزع
اسـتـقــرار الـكــوكــب بــأســره ،وفــي غـضــون عــام
واح ــد ،أوق ـفــت الـجــائـحــة ربــع قــرن مــن النمو
االقتصادي المطرد ،وأربكت سالسل القيمة،
وتسببت فــي ز ي ــادة غـيــر مسبوقة فــي الفقر
والتفاوت بين الناس.
لكن إفريقيا ليست وحدها المهددة بخطر
فقدان الفرصة للخروج بشكل كامل من أزمة
كوفيد ،19فقد يخسر االقتصاد العالمي أحد
محركات نموه في المستقبل.
تمتلك إفريقيا كل ما يلزمها للتغلب على
أزمـ ــة ال ـجــائ ـحــة وقـ ـي ــادة ال ـع ــال ــم ن ـحــو دورة
جديدة من النمو المستدام :الشباب المبدع
المقدام ،والموارد الطبيعية الكفيلة بتجهيز
ومساندة قاعدة صناعية محلية ،ومشروع
تـكــامــل ق ــاري شــديــد ال ـط ـمــوح ،لـكــن إفــريـقـيــا
ال تـمـلــك األدوات ا لــاز مــة لـلـتـعــا فــي مــن أز مــة
ضخمة بقدر ما كانت غير متوقعة.
فــي حـيــن تـشـيــر ت ـقــديــرات ص ـنــدوق الـنـقــد
ا لــدو لــي إ لــى أن ا لـبـلــدان اإل فــر يـقـيــة ستحتاج
إ لـ ـ ــى  285مـ ـلـ ـي ــار دوالر أ مـ ـي ــر ك ــي ك ـت ـمــو يــل
إضافي حتى عــام  ،2025فال توجد خطة أو
آلية للتعافي لتأمين هذه الموارد ،ورغم أن
مناطق أخرى بدأت تشهد اآلن عالمات تدل
على التعافي االقتصادي السريع ،فإن عجز
إ فــر يـقـيــا عــن مكافحة ا لـجــا ئـحــة باالستعانة
بـ ـ ــذات الـ ـم ــزاي ــا ق ــد يـ ـغ ــذي أزمـ ـ ــة اق ـت ـص ــادي ــة
واجتماعية تحرم شبابها من الفرص التي
يحتاجون إليها ويستحقونها.
ب ــدأ ال ـت ـضــامــن ال ــدول ــي يــؤتــي ث ـم ــاره بعد
فترة وجيزة من ا نــدالع الجائحة ،فبموجب
قـ ــرار صـ ــادر ع ــن مـجـمــوعــة ال ـع ـشــريــن ،جــرى
تعليق أقساط الديون المستحقة على أكثر
البلدان فقرا ،كما أتيحت المساعدة المالية
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة م ــن صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد ال ــدول ــي،
والـ ـبـ ـن ــك الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،وغـ ـي ــرهـ ـم ــا مـ ــن ال ـج ـه ــات
المانحة ،بما في ذلك أوروبا.
ل ـكــن ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـت ــي عـ ــززت الـتـضــامــن
ا لــدو لــي لـعـقــود مــن ا لــز مــن بلغت اآلن أقصى

ح ــدود قــدرت ـهــا ،فـقــد تـسـبـبــت ف ــي إضـعــافـهــا
فــي األم ــد ال ـقــريــب ف ـجــوات ال ـت ـفــاوت الـهــائـلــة
الـ ـم ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــدرة عـ ـل ــى الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ــى
اللقاحات ،كما أضعفتها تناقضات اقتصادية
كبرى تبدو كــل تدابير ا لـطــوارئ عــا جــزة عن
وقفها.
هــذا هــو السبب وراء احتياجنا إ لــى إ طــار
عمل جديد ،صفقة جديدة طموحة وجريئة،
وي ـجــب أن ت ـكــون ال ـق ــدرة عـلــى ال ــوص ــول إلــى
لقاحات كوفيد 19أول اختبار لهذه المبادرة،
ومـ ـ ــن خـ ـ ــال ك ــوف ــاك ــس (م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة الـ ــوصـ ــول
العالمي للقاحات كــو فـيــد ،)19ر كـيــزة اللقاح
في إطار مخطط المجتمع الدولي للتعجيل
ب ــا ل ــو ص ــول إ ل ــى أدوات م ـكــا ف ـحــة ك ــو ف ـي ــد،19
وف ــري ــق ال ـع ـمــل اإلف ــري ـق ــي الك ـت ـســاب ال ـل ـقــاح،
سيتم تسليم مئات الماليين من الجرعات إلى
إفريقيا في األشهر المقبلة ،ويجري تقاسم
الجرعات المطلوبة مسبقا من اللقاحات عبر
قنوات متعددة األطراف ،مع إعطاء األولوية
القصوى لحماية العاملين في مجال الرعاية
الصحية.
لـكــن ه ــذا ال يـكـفــيُ ،
وي ـ ـ َـع ـ ــد الـتـطـعـيــم أكـثــر
أدوات ا ل ـس ـيــا ســة اال ق ـت ـص ــاد ي ــة أ ه ـم ـيــة عـلــى
مستوى العالم في الوقت الحالي :إذ تقاس
فوائده بالتريليونات في حين تأتي تكلفته
بالمليارات ،إنه االستثمار األعلى عائدا في
األ م ــد ا ل ـقــر يــب ،ل ــذا ،يـتـعـيــن عـلـيـنــا أن نعمل
ع ـل ــى ح ـش ــد أدوات م ــا ل ـي ــة م ـب ـت ـك ــرة ل ــز ي ــادة
ت ـم ــوي ــل م ـخ ـطــط ال ـت ـع ـج ـيــل ب ــال ــوص ــول إل ــى
أدوات مـكــا فـحــة كــو ف ـيــد ،19مــن أ ج ــل تحقيق
هــدف تغطية التطعيم فــي إفريقيا ،المحدد
ب ـن ـس ـبــة  %60إ لـ ــى  %70م ــن ِق ـ ـ َـب ـ ــل ا ل ـمــرا كــز
اإلفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها،
ونحن ندعو صندوق النقد الدولي إلى إقرار
ا سـتـخــدام حـقــوق السحب الخاصة (ا لــو حــدة
الحسابية المعمول بها فــي صـنــدوق النقد
الدولي) لتمويل هذا الجهد.
عـ ــاوة ع ـلــى ذلـ ــك ،ك ـمــا يــؤكــد إعـ ــان روم ــا
ال ـصــادر عــن الـقـمــة الـصـحـيــة الـعــالـمـيــة الـتــي
ان ـع ـقــدت ف ــي ال ـح ــادي وال ـع ـشــريــن م ــن مــايــو،
يتمثل مفتاح مكافحة الفاشيات ا ل َـم َـر ضـية
في المستقبل ليس في نقل التراخيص فقط،
بل أيضا الخبرة إ لــى منتجي اللقاحات في
ا لـبـلــدان النامية ،و فــي انتظار إ بــرام اتفاقية
بشأن الملكية الفكرية والتي يجري التفاوض
عليها حاليا في منظمة التجارة العالمية،
البـ ــد أن ت ـك ــون إف ــري ـق ـي ــا قـ ـ ــادرة ع ـل ــى إن ـت ــاج
ا لـلـقــا حــات بــا سـتـخــدام تكنولوجيا ا لـحمض
ا ل ـن ــووي ا ل ــر ي ـب ــوزي ا ل ـمــر ســال (messenger
 )RNAوإبرام صفقة في إطار منظمة التجارة
العالمية بشأن الجوانب المرتبطة بالتجارة

في نظام حقوق الملكية الفكرية .باالستفادة
مـ ـ ــن زخ ـ ـ ــم ق ـ ـمـ ــة بـ ـ ــاريـ ـ ــس ل ـ ـل ـ ـقـ ــادة األفـ ـ ــارقـ ـ ــة
واألورو بـيـيــن وا لـقـيــادات المالية فــي العالم،
وال ـت ــي ان ـع ـقــدت ف ــي ال ـثــامــن عـشــر م ــن مــايــو،
يصبح مــن الممكن تمويل شــرا كــات اإلنتاج
هذه والمضي قدما في األشهر المقبلة.
يتمثل ا لـمـكــون ا لـثــا نــي للصفقة ا لـجــد يــدة
ألجل إفريقيا في االستثمار الواسع النطاق
في الصحة ،والتعليم ،ومكافحة تغير المناخ.
يجب أن نسمح إلفريقيا بعزل هذا اإلنفاق عن
أوجه اإلنفاق على األمن والبنية األساسية،
ومنع القارة من االنزالق إلى دائرة جديدة من
الديون المفرطة ،و فــي األ مــد القريب ،وبرغم
ا لـنـجــاح ا لـبــا هــر ا ل ــذي حققته بـعــض ا لـبـلــدان
اإلفريقية في االستفادة من أسواق رأس المال
الدولية ،لن يوفر الدائنون من القطاع الخاص
الموارد المالية الالزمة.
تحتاج إفريقيا إ لــى صدمة ثقة إيجابية،
لـقــد مـكـنـتـنــا قـمــة بــاريــس مــن تــوطـيــد اتـفــاق
بـ ـش ــأن ت ـخ ـص ـيــص ج ــدي ــد ل ـح ـق ــوق ال ـس ـحــب
الخاصة بقيمة  650مليار دوالر ،يذهب ما
قيمته  33مليار دوالر منه إلى بلدان إفريقية،
واآلن نريد أن نذهب بتعهدين طوعيين إلى
ما هو أبعد من ذلك.
أوال ،نحن في احتياج إلى التزام من جانب
ب ـل ــدان أخ ــرى بـتـعـبـئــة ج ــزء م ــن مـخـصـصــات
ح ـقــوق ال ـس ـحــب ال ـخــاصــة ل ـصــالــح إفــري ـقـيــا،
وك ـخ ـط ــوة أولـ ـ ــى ،س ـت ـســاعــد إعـ ـ ــادة تــوج ـيــه
ا ل ـمــوارد على هــذا النحو فــي تمكين تحرير
عتبة أولية قدرها  100مليار دوالر لمصلحة
إفريقيا (والبلدان المعرضة للخطر في أماكن
أخرى).
ثـ ــا ن ـ ـيـ ــا ،يـ ـج ــب أن تـ ـ ـش ـ ــارك ا لـ ـم ــؤ سـ ـس ــات
اإلف ــريـ ـقـ ـي ــة فـ ــي اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام حـ ـق ــوق ال ـس ـحــب
الخاصة هذه لدعم التعافي في القارة والتقدم
نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام
 ،2030و هــذا بــدوره ربما يمهد الطريق إلى
إ ص ــاح شــا مــل للبنية َا لـمــا لـيــة ا لــدو لـيــة على
ا لـنـحــو ا ل ــذي يعطي ِثـ ــقـ ــا أ كـبــر للمؤسسات
اإلفريقية.
نحن ندعو كل أعضاء المجتمع الدولي إلى
التعهد بهذا االلتزام المزدوج.
أخيرا ،يتعين علينا أن نركز على األصل
الــرئـيــس ال ــذي تـتـمـتــع بــه إفــريـقـيــا :ديـنــامـيــة
ُ
ر يــادة َ األعمال .ت َـعـد المشروعات المتناهية
ـصـ ــغـ ــر ،والـصـغـيــرة ،والـمـتــوسـطــة ،شــريــان
ا لـ ـ ِ
الحياة الذي يغذي مستقبل النساء والشباب
في إفريقيا ،لكن القطاع الخاص يظل رهينة
للعمل غير الرسمي ويعاني نقص التمويل،
و ل ـهــذا ا لـسـبــب يـجــب أن نــر كــز عـلــى تحسين
قدرة رواد األعمال األفارقة على الوصول إلى

التمويل من خالل استهداف المراحل األكثر
أه ـم ـيــة ف ــي م ـشــاري ـع ـهــم ،وخ ــاص ــة ال ـمــراحــل
البادئة.
كــان الـهــدف مــن قـمــة بــاريــس هــو التوصل
إلى اتفاق على أربعة أهداف :الوصول الشامل
إلى لقاحات كوفيد ،19بما في ذلك عن طريق
اإلنتاج في إفريقيا؛ وتعزيز مواقف وأدوار
مؤسسات عموم إفريقيا في إطار بنية مالية
دولية جديدة؛ وإعادة إطالق االستثمار العام
وال ـخ ــاص؛ ودع ــم الـتـمــويــل ال ــواس ــع الـنـطــاق
للقطاع ا لـخــاص اإل فــر يـقــي ،وتتمثل مهمتنا
في األشهر المقبلة في تعزيز هــذه األ هــداف
في المحافل الدولية وكجزء من فترة رئاسة
فــر ن ـســا ا لـمـقـبـلــة ل ـمــدة س ـتــة أ ش ـهــر لمجلس
االتحاد األوروبي.
َّ
َوق ـ ـ ـ َـع عـلــى ه ــذا الـتـعـلـيــق أي ـضــا أنـطــونـيــو
ك ــو سـ ـت ــا ،ر ئـ ـي ــس وزراء ا لـ ـب ــر تـ ـغ ــال؛ ب ـي ــدرو
ســا ن ـش ـيــز ب ـي ــر ي ــز ك ــا س ـت ـي ــون ،ر ئ ـي ــس وزراء
إ س ـبــا ن ـيــا؛ أ لـكـسـنــدر دي ك ــرو ،ر ئ ـيــس وزراء
ب ـل ـج ـي ـكــا؛ ش ـ ــارل م ـي ـش ـيــل ،رئ ـي ــس الـمـجـلــس
األوروب ـ ــي؛ أورسـ ــوال ف ــون دي ــر الي ــن ،رئيسة
ال ـم ـفــوض ـيــة األوروب ـ ـيـ ــة؛ مـحـمــد ب ــن سـلـمــان،
ولي عهد المملكة العربية السعودية؛ محمد
بن زايد ،ولي عهد إمارة أبو ظبي؛ فيليكس
أن ـ ـطـ ــوان ت ـش ـي ـس ـك ـيــدي ت ـش ـي ـلــوم ـبــو ،رئ ـيــس
ج ـم ـهــوريــة ال ـكــون ـغــو الــدي ـم ـقــراط ـيــة ورئ ـيــس
االتحاد اإلفريقي؛ فور جناسينجبي ،رئيس
توغو؛ الحسن وا تــارا ،رئيس ساحل العاج؛
عـبــدا لـفـتــاح ا لـسـيـســي ،ر ئـيــس ِمـ ـصــر؛ فيليب
نـيــوســي ،رئـيــس مــوزمـبـيــق؛ مـحـمــد بـخــاري،
ر ئ ـي ــس ن ـي ـج ـيــر يــا؛ روش م ـ ــارك كــر ي ـس ـت ـيــان
ك ـ ــاب ـ ــوري ،رئـ ـي ــس ب ــورك ـي ـن ــا فـ ــاسـ ــو؛ غ ــزال ــي
الـعـثـمــانــي ،رئ ـيــس ج ــزر ال ـق ـمــر؛ نــانــا أكــوفــو
آدو ،رئ ـيــس غــانــا؛ ج ــواو لــوري ـن ـســو ،رئـيــس
أ ن ـغ ــوال؛ س ـه ـلــورق زودي ،ر ئ ـي ـســة أ ثـيــو بـيــا؛
محمد ولد الغزواني ،رئيس موريتانيا؛ قيس
سعيد ،رئيس تونس؛ باه نداو ،رئيس مالي
السابق؛ محمد بازوم ،رئيس النيجر؛ ألبرت
باهيمي بــاداك ،رئيس وزراء تشاد؛ عبدالله
حـ ـم ــدوك ،ر ئ ـي ــس وزراء ا ل ـ ـسـ ــودان؛ د يـنـيــس
ساسو نجيسو ،رئيس جمهورية الكونغو؛
باتريس تالون ،رئيس بنين؛ بول بيا ،رئيس
ال ـكــام ـيــرون؛ مــوســى ف ـقــي ،رئ ـيــس مـفــوضـيــة
االتحاد اإلفريقي.
* إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية
فرنسا ،وبول كاغامي رئيس جمهورية
رواندا ،وسيريل رامافوزا رئيس جمهورية
جنوب إفريقيا ،وماكي سال رئيس
جمهورية السنغال.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.207

6.725

5.204

2.341 2.726 3.323

 30مؤسسة مالية عالمية تناقش أعمال شركات بورصة الكويت

ً
في لقاءات يومية من  9صباحا إلى  6مساء لتسليط الضوء على مستجداتها
عيسى عبدالسالم

لقاءات أسبوعية
مع شركات تجارية
وعائلية لتشجيعها
على اإلدراج

كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة لـ ـ
"الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" أن ش ــرك ــة ب ــورص ــة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأوراق ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة
سـتـسـتـضـيــف م ــا ي ــزي ــد ع ـلــى 30
مــؤسـســة وشــركــة عالمية بهدف
تسليط الـضــوء على مستجدات
الشركات وأبرز إنجازاتها ،إضافة
الى استعراض المعلومات المالية
ت ـط ـل ـع ــات قـ ـط ــاع األعـ ـ ـم ـ ــال أمـ ــام
جمهور من المستثمرين.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن مــا
يــزيــد عـلــى  30مــؤسـســة عالمية
س ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات
الـ ـم ــدرج ــة ف ــي ب ــورص ــة ال ـكــويــت
لألوراق المالية األسبوع الجاري
افتراضيا ،بسبب ظروف جائحة
فيروس كورونا ،مشيرة الى أن هذا
اللقاء يهدف الى زيادة التفاعل مع
المستثمرين من أميركا وأوروبا.
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت أن ـ ـ ـ ــه ي ـ ـص ـ ــار الـ ــى
ت ـح ــدي ــد ال ـ ــى ك ــل ش ــرك ــة مـحـلـيــة
م ــدرج ــة بـيــن  4أو  5اجـتـمــاعــات
عـلــى األق ــل مــن الـســاعــة التاسعة
صباحا وحتى السادسة مساء،
الس ـت ـع ــراض ب ـيــانــات ـهــا الـمــالـيــة
وآخـ ــر الـمـسـتـجــدات ف ــي خطتها
واستراتيجية عملها ،مــع األخــذ
في االعتبار عدم اإلفصاح عن أية
معلومات جــوهــريــة ،بــل التطرق
الى االستفسار عن األداء السابق
واالسـتــراتـيـجـيــة الـعــامــة للشركة
وأرقامها وبياناتها المالية على
ضــوء ما تحقق من أداء ونتائج،
لـ ــزيـ ــادة مـ ـع ــدالت ال ـش ـفــاف ـيــة فــي
السوق.
وذك ــرت أن الشركات المدرجة
فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق األول تـ ـق ــوم بـعـمــل
م ــؤ تـ ـم ــر دوري ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــر يــن
بــال ـتــزامــن م ــع ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة
الـمــرحـلـيــة ،مـسـتــدركــة أن "ال ـيــوم
ال ـم ــؤس ـس ــي" ال ـ ــذي ت ـع ـكــف عليه

شــركــة بــورصــة الـكــويــت ل ــأوراق
ال ـم ــال ـي ــة س ـي ـت ـيــح ال ـم ـج ــال أم ــام
العديد من الشركات للتحدث عن
أعمالها أمام كبريات المؤسسات
والشركات العالمية ،عــاوة على
إعطاء فرصة للمستثمر األجنبي
ل ــاط ــاع ع ـل ــى الـ ـس ــوق الـمـحـلــي
بشكل أكبر من مؤتمر المحللين
الماليين.
ولـفـتــت ال ــى أن حـلـقــات األي ــام
المؤسسية لبورصة الكويت الى
تـســويــق ال ـشــركــات ال ـمــدرجــة في
س ــوق ال ـمــال الـكــويـتــي للمجتمع
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري ،وم ـ ــا يـ ــوفـ ــره مــن
فرص استثمارية ،وذلك من خالل
التقاء الشركات الكويتية المدرجة
مــع كـبــريــات شــركــات االسـتـثـمــار

وإدارة األص ــول المالية عالمية،
مــع تسليط الـضــوء على المتانة
المالية واستراتيجية العمل لهذه
الشركات لتقديم نظرة أشمل حول
فوائد االستثمار في ســوق رأس
المال الكويتي.
وأشارت المصادر الى أن شركة
بورصة الكويت لــأوراق المالية
ب ــات ــت ع ـل ــى م ــرم ــى ال ـص ـن ــادي ــق
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،بـعــد
ترقيتها الى أكثر من سوق مالي
عــالـمــي نــاشــئ مــن قـبــل مؤسسة
فوتسي راســل وستاند آنــد بورز
ومــورغــان ستانلي ،وبــاتــت على
خـ ـط ــوات واضـ ـح ــة ل ـل ـتــرق ـيــة الــى
األسواق الناشئة المتقدمة ،شرط
االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن م ـن ـظــومــة ال ـط ــرف

المقابل المركزي المعروف بـ "."ccp

لقاءات أسبوعية
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،أفـ ــادت
م ـص ــادر مـطـلـعــة "ال ـج ــري ــدة" بــأن
شــركــة بــورصــة الـكــويــت ل ــأوراق
ال ـمــال ـيــة ت ـق ــوم حــال ـيــا ع ـلــى عمل
لـ ـق ــاءات أس ـبــوع ـيــة م ــع عـ ــدد من
ال ـشــركــات الـتـجــاريــة (ال ـتــي تضم
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن عـ ــائ ـ ـلـ ــة) وال ـ ـشـ ــركـ ــات
العائلية ،بهدف تشجيعها على
اإلدراج في السوق المالي المحلي.
وقـ ــالـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر إن شــركــة
بورصة الكويت لــأوراق المالية
التقت عددا من الشركات العائلية
والـ ـتـ ـج ــاري ــة ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة ذات

ً
 2144ترخيصا ملغى لشركات خالل  ٩أشهر

ربكة في شركات وساطة بسبب
تحديثات «السيستم»

ً
تعكس جانبا من تبعات أزمة «كورونا» وتداعيات اإلغالق
●

جراح الناصر

ك ـش ــف مـ ـص ــدر مـ ـس ــؤول أن عـ ــدد الـ ـش ــرك ــات ال ـم ـل ـغــاة
تراخيصها ،سواء كانت فردية أو شركات من  30يونيو من
العام الماضي حتى مطلع أبريل  ،2021بلغ  2144ترخيصا.
وكشف المصدر لـ "الجريدة" أن عدد الشركات المسجلة
في وزارة التجارة والصناعة والتراخيص السارية يبلغ
ً
ً
 31922ترخيصا فــرديــا ،أمــا شــركــات األش ـخــاص فتبلغ
 81497ترخيصا ،في حين أن عــدد الشركات المساهمة
حتى أبريل الماضي يبلغ  2900شركة.

ّ
وبين المصدر أن عدد الشركات الملغاة تعددت أسبابها
ولــم ترتبط فقط بجائحة كــورونــا ،إال أنــه شــدد على أنه
ال يمكن إنكار أن االزمــة كان لها تأثير واضــح على عمل
ّ
وتضررها منها.
الشركات
على صعيد متصل ،لفت المصدر الى أن الوزارة ّ
تطبق
ً
نظام العقوبات وهو الكتروني ،مشيرا الى أن الشركات
ملزمة بإبالغ ال ــوزارة في حــال غيرت عنوانها ،حيث ان
العديد من أصحاب التراخيص والشركات تركوا مقارهم
للبحث عن مساحات أصغر للعمل ،لتوفير الكلفة التجارية،
ً
مبينا أنه في حال تعديل عنوان الشركة دون إخطارها

األداء التشغيلي والتي تعمل في
ق ـط ــاع ــات اق ـت ـص ــادي ــة "صـنــاعـيــة
وت ـجــاريــة وإن ـتــاج ـيــة وإنـشــائـيــة
وغ ـيــرهــا م ــن ق ـطــاعــات الـتـجــزئــة،
بـهــدف تعريفها ب ــدور البورصة
والـفــوائــد والـعــوائــد المتأتية من
عملية اإلدراج ،لكونه يعزز قدرات
ال ـشــركــة ،ويـمـنـحـهــا فــرصــا أكـبــر
وي ـس ــاه ــم ف ــي ت ــوف ـي ــر ال ـس ـيــولــة،
ويـ ـحـ ـق ــق لـ ـه ــا م ـ ـيـ ــزة االنـ ـتـ ـش ــار،
واالسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة مـ ــن الـ ـتـ ـح ــول إل ــى
شركات مساهمة عامة ،من خالل
ضـ ـم ــان م ــؤس ـس ــي الس ـت ـم ــراري ــة
تلك الشركات في العمل وانتقال
الملكية من جيل إلى آخر ،وإدارة
الشركة بشكل سليم بما يتوافق
مع معايير الحوكمة والشفافية.

وأض ــاف ــت أن إدراج الـشــركــات
الـعــائـلـيــة وال ـت ـحــول ال ــى شــركــات
ً
ً
مـســاهـمــة ي ـعـ ّـد م ــؤش ــرا إيـجــابـيــا
يـ ـ ــدعـ ـ ــم أداء ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات،
وي ـســاعــدهــا عـلــى ال ـت ـط ـ ّـور ،وهــو
ّ
أمــر يـعــزز مــن أداء هــذه الشركات
في المستقبل ويدعم استمرارها،
خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي ظ ـ ــل الـ ـق ــوانـ ـي ــن
والـتـشــريـعــات الـتــي أدخ ـلــت على
المناخ االستثماري أخيرا في ظل
قانون الشركات التجارية وقانون
هيئة أس ــواق ال ـمــال ،السيما أنه
يمكن للشركات العائلية االحتفاظ
بحصة مسيطرة تضمن لها ّ
حرية
اتخاذ القرارات المتعلقة باإلدارة
وممارسة األعمال.
وب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادر أن

تـ ـح ـ ّـول ال ـش ــرك ــات ال ـعــائ ـل ـيــة إلــى
ش ــرك ــات مـســاهـمــة عــامــة يضمن
استمراريتها في العمل وانتقال
الملكية مــن جيل إلــى آخــر ،حتى
إن غ ــاب الـجـيــل األول الـمــؤســس
لـتـلــك ال ـش ــرك ــات ،م ـش ـيــرة إل ــى أن
اإلدراج ي ــؤك ــد أه ـم ـي ــة االن ـت ـق ــال
لمرحلة جديدة وخضوع الشركات
المساهمة لقواعد الحوكمة ويدعم
إدارة الشركة بشكل سليم ،عالوة
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن حـصــولـهــا
عـلــى خ ـي ــارات تمويلية متعددة
للتوسع ،ومنها طرح أسهم لزيادة
رأس المال أو إصدار الصكوك أو
السندات أو حقوق االمتياز ،كبديل
عن االقتراض من البنوك.
ولـفـتــت ال ــى أن ال ــزي ــارات التي
تقوم بها البورصة تحرص على
إيضاح القواعد الجديدة لإلدراج
وت ـب ــدي ــد ال ـم ـخ ــاوف ال ـت ــي كــانــت
تقف حاجزا أمام إدراج الشركات
ال ـعــائ ـل ـيــة ،إذ إن ق ــواع ــد اإلدراج
الـ ـج ــدي ــدة ف ــي ب ــورص ــة ال ـكــويــت
لــأوراق المالية ّ
تعد نقلة نوعية
نحو تطوير قواعد اإلدراج وفق
ال ـم ـعــاي ـيــر ال ـع ــال ـم ـي ــة ،ومـ ــن أه ــم
التغيرات التي جاءت بها القواعد
الجديدة إلـغــاء الـشــرط الــذي كان
يلزم الشركة الراغبة فــي اإلدراج
ب ـط ــرح م ــا قـيـمـتــه  30ف ــي الـمـئــة
من رأس المال المدفوع للبيع أو
االكـتـتــاب ،أمــا فــي قــواعــد اإلدراج
الـجــديــدة ،فقد ّ
تغير هــذا الشرط
ّ
وح ــل مـحـلــه ش ــرط آخ ــر يستلزم
أن تكون القيمة السوقية لألسهم
المملوكة لغير المسيطرين تعادل
 45مـلـيــون دي ـنــار لـلـســوق األول،
و 15مـلـيــونــا لـلـســوق الــرئـيـســي،
م ـمــا ي ـس ـهــل وي ـش ـجــع ال ـشــركــات
الـحـكــومـيــة وال ـشــركــات العائلية
على اإلدراج.

ـارة يتم إيـقــاف الترخيص بشكل الكتروني،
وزارة الـتـجـ ّ
ومــن دون تــدخــل بـشــري ،وبـمـجــرد تغيير الـعـنــوان دون
إخـطــار الـ ــوزارة ،وتستغل شــركــة أخ ــرى عنوانها ،سيتم
ً
إيقاف الشركة حتى وإن كان ترخيصها ساريا ،أو تغيير
بياناتها كذلك ،أما فيما يتعلق بتقديم البيانات فجميع
شركات الكويت ملزمة بأنها تعد البيانات المالية ،أما
مــن يـقـ ّـدم بياناته المالية فهي شــركــات ذات المسؤولية
المحدودة وشركات الشخص الواحد ،وعليها أال تتجاوز
مدة التأخير في تقديم البيانات المالية  3سنوات.

●

محمد اإلتربي

أف ـ ــادت م ـص ــادر ب ــأن ب ـعــض ش ــرك ــات الــوســاطــة
واجهت تحديات ومشاكل خالل األسبوع الماضي،
نتيجة عمليات تحديث و تـطــو يــر تـقــوم بها على
أنظمتها إحــدى الشركات المتخصصة والمعنية
بتطوير السيستم.
وقالت المصادر لـ"الجريدة" ،إنه نتيجة لذلك
وق ـع ــت ب ـعــض ال ـح ـســابــات ال ـخــاصــة بــالـعـمــاء،
وبعض الحسابات انكشفت بمبالغ ال تكاد تذكر،
وأخرى توقفت ،حيث حدثت الكثير من المشاكل

الفنية لدى عدد من الشركات.
وأوضحت أن بعض المعلومات اختفت مؤقتا،
وهو أمر غير محمود ،ويجب أال يحدث أو يتكرر،
ً
في ظل التطور التقني والتكنولوجي ،فضال عن
الخبرات الطويلة للشركات والسوق.
ولـفـتــت إل ــى أن "شــركــات الــوســاطــة مقبلة على
الوسيط المؤهل ،والــذي من الممكن أن تقوم فيه
الـشــركــات بالتسويات الــازمــة ،وهــي نقلة نوعية
مقبلة للقطاع ،فإذا كان الحال حاليا يتعلق باختفاء
معلومات نتيجة قيام شركة بعملية تحديث ،فماذا
سيكون الوضع مع عمليات أكثر تعقيدا؟!".

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تباين أداء المؤشرات ...وسوق دبي يواصل ارتفاعاته الكبيرة
ارتداد قوي لـ «السعودي» وخسائر واضحة لبورصة الكويت
●

علي العنزي

استمر التباين فــي أداء مــؤشــرات أســواق
المال بدول مجلس التعاون الخليجي ،وانتهت
محصلتها األسبوعية بنمو مؤشرات  4أسواق
وت ــراج ــع  ،3واس ـت ـمــر مــؤشــر دب ــي بتحقيق
مكاسب كبيرة ،وربح خالل األسبوع الماضي
نسبة  2.4في المئة ،كما ارتــد مؤشر السوق
ً
السعودي بنسبة كبيرة ،وحقق نموا بنسبة
 1.7فــي المئة ،وبعد خسائر مــدة أسبوعين
ع ــاد مــؤشــر س ــوق قـطــر ورب ــح نسبة  0.6في
المئة ،وكانت ارتفاعات ابوظبي أقــل وحقق
نصف نقطة مئوية ،بينما خسر مؤشر بورصة
الكويت العام نسبة كبيرة بلغت  1.3في المئة،
كما تراجع مؤشر سوق عمان المالي بحوالي
نقطة مـئــويــة ،وكــانــت خـســائــر مــؤشــر ســوق
البحرين المالي مـحــدودة ولــم تتجاوز ثلث
نقطة مئوية فقط.

دبي يواصل النمو
قــاد مــؤشــر ســوق دبــي الـمــالــي الـمــؤشــرات
الخليجية خالل األسبوع الماضي ،واستمر

بــالـنـمــو مـحـقـقــا ارت ـف ــاع ــا ك ـب ـيــرا بـنـسـبــة 2.4
فــي المئة تـعــادل  65.5نقطة ،ليبلغ مستوى
 2816.46نـقـطــة ،وه ــو مــن اع ـلــى مستوياته
خالل عام  ،2021وكانت آخر جلستيه أفضلها،
حيث حقق ارتفاعا بنسبة  1في المئة خالل
جلسة الخميس الـمــاضــي ،ليبلغ مــا جمعه
هذا العام نسبة  13.1في المئة ،كثالث افضل
أداء خليجي بعد سوقي ابوظبي والسعودية،
ويتفاءل متعاملو السوق بعد نمو نتائج الربع
األول لمعظم الشركات في دبي مقارنة بالربع
المقابل أو الربع السابق له ،وكذلك تقديرات
إقــامــة اكسبو  2020فــي مــوعــده المقرر خالل
شهر أكتوبر القادم ،وإزالــة كثير من حواجز
"كورونا" في اإلمارات ،بعد أن تم تطعيم نسبة
كبيرة مــن السكان ،وهــي األكـبــر فــي المنطقة
ومن األكبر عالميا.
واس ـت ـطــاع مــؤشــر س ــوق أبــوظـبــي المالي
أن يـكـمــل نـسـبــة  30فــي الـمـئــة مـكــاســب لعام
 ،2021بعد ان ربــح خــال األسـبــوع الماضي
نسبة نصف نقطة مئوية ليواصل االقفاالت
القياسية وقيادة األســواق المالية العالمية،
بعد أن جمع  30.34نقطة ليقفل على مستوى
 6548.19نقطة ،وكانت أسعار النفط تتداول

بشكل محايد طــوال جلسات األسـبــوع حتى
الجلسة األخيرة التي قفزة خاللها لتصل إلى
مستوى  69دوالرا لمزيج برنت وتعود مقتربة
من مستوى  70دوالرا للبرميل ،والذي المسته
خالل بداية مايو ،الذي يلفظ أنفاسه األخيرة
ليقفل النفط على مكاسب أسبوعية وشهرية،
حيث لن يتداول إال لجلسة واحدة أخيرة يوم
االثنين القادم من مايو.

وارتد مؤشر سوق قطر بعد ثالثة أسابيع
من التراجع المستمر ،ومن مستوى قريب من
 11الــف نقطة ،حيث فقد حوالي  6في المئة
ليرتد أخيرا ويربح نسبة  0.6في المائة تعادل
 69.08نقطة ويقفل على مستوى 10764.13
نقطة ،وبانتظار محفزات ودع ــم جديد بعد
صححت األسعار بشكل جلي خالل فترة شهر
مايو الحالي.

ارتداد مؤشر «تاسي»

خسائر فترة المزاد

أك ــد مــؤشــر ال ـس ــوق ال ـس ـع ــودي الــرئـيـســي
(تاسي) اتجاهه الصاعد ،وكذلك سلوكه كسوق
أسهم منضبط بعمليات جني األرباح مع كل
قفزة سعرية جديدة ،وبعد أن انتهى من حالة
جني األرباح السابقة التي بلغت به مستويات
 10200نقطة عاد وحقق قمة جديدة من األكبر
له خالل  10سنوات تقريبا ،واستطاع أن يقفل
على مستوى  10519.52نقطة بعد أن ربح
نسبة  1.7في المئة ،أي  179.67نقطة لتتجاوز
مكاسبه لهذا العام نسبة  20في المائة بنصف
نقطة مئوية ،ويستمر كثاني أفضل أداء بين
األسواق المالية الخليجية.

تكبدت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية
خسارة كبيرة خالل فترة المزاد ،وهو موعد
تطبيق مراجعة اوزان  MSCIعلى الشركات
الكويتية ،والـتــي سببت تقلبات حــادة خالل
فترة المزاد ،لينتهي األسبوع الذي مال لجني
األرباح والضغط بخسارة مؤشر السوق العام
نسبة  1.3فــي الـمـئــة ،أي  82.76نقطة ليقفل
على مستوى  6207.57نقطة ،وكانت الخسارة
األكـبــر مــن نصيب مؤشر الـســوق األول الــذي
تكبد  1.5في المئة بعد خسائر كبيرة ألسهم
أجيليتي والــوطـنــي وبـنــك بــوبـيــان وبوبيان
بتروكيماويات ليفقد نحو  99نقطة ويقفل على

مقـارنـة نمـو مـؤشـرات أسـواق المـال الخـليجيـة خـالل األسبوع المنتهي في 2021/05/٢٧
مـؤشـر
الســوق

الكـويـت

السـعوديـة

الـدوحــة

مـسـقـط

المـنـامـة

أبـو ظـبـي

دب ــي

مستوى  6725.84نقطة ،بينما كانت خسائر
السوق الرئيسي ومؤشر رئيسي  50اقــل من
نقطة مئوية ،حيث فقد  49.32نقطة ليقفل على
مستوى  5420.63نقطة.
وسجلت حركة سيولة السوق ونشاطه أداء
اقــل مــن األس ـبــوع األس ـبــق ،وال ــذي كــان بأربع
جلسات فقط وجاءت بعض المتغيرات لصالحه
خ ـصــوصــا ال ـن ـش ــاط وال ـ ـ ــذي ت ــراج ــع بنسبة
محدودة بالرغم من خمس جلسات كاملة ،ولكن
كان واضحا تراجع المضاربات بينما دعمت
سيولة الجلسة األخيرة وهــي جلسة تطبيق
تـغـيــرات الـمــراجـعــة بـ ــأوزان الـشــركــات القيمة
المتداولة التي نمت بنسبة  13.4فــي المئة،
وزاد عدد الصفقات بنسبة محدودة بلغت 4.7
في المئة ،وكان الهدوء والتراجع سمة االسبوع
الماضي في بورصة الكويت ولألسبوع الثاني
على التوالي ،حيث فقدت الكثير من األسهم
زخمها القوي ومالت الى عمليات جني أرباح
وإعادة بناء مراكز على اسهم قيادية.

عمان والبحرين
سجل مؤشر ســوق سلطنة عمان المالي

تراجعا بنسبة  1في المائة تقريبا ،حيث فقد
 36.38نقطة ليقفل عـلــى مـسـتــوى 3831.71
نقطة ،وذل ــك على اثــر تـظــاهــرات احتجاجية
في سلطنة عمان خرجت للمطالبة بتحسين
ظروف العمل ،وتوفير فرص وظيفية في بعض
المحافظات العمانية ليفقد مؤشر سوق المال
بعض مكاسبه التي حققها خالل هذا الشهر
ويميل الــى جني األربـ ــاح بعد ان اقـتــرب من
مستوى  3900نقطة خالل األسبوع الثالث من
الشهر الحالي.
وتراجع كذلك مؤشر سوق البحرين المالي
بنسبة ثلث نقطة مئوية ،أي  4.06نقطة ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  1532.69نـقـطــة ،وبــالــرغــم من
تــراجــع سهم اهـلــي متحد فــي ســوق الكويت
كذلك كان هناك ارتفاع حاد إلصابات كوفيد
 19في مملكة البحرين ،لتبلغ اعلى مستوياتها
وارتفعت الوفيات ،حيث تجاوزت  20حالة في
اليوم الواحد بمنتصف األسبوع ،مما اثر سلبا
على نفسيات المتعاملين وقراراتهم في سوق
مـحــدود السيولة ،وهــو األدن ــى بين األســواق
المالية الخليجية مــن حيث السيولة وعــدد
الشركات المدرجة.

مـلـخـص تـداوالت السوق الكويتي العام خـالل األسـبـوع المنتـهـي فـي 2021/05/٢٧
األسـبـوع

إقـفـال المـؤشــر
إقـفـال
القيمـة المتـداولـة عـدد الصـفـقـات إقـفـال المـؤشــر
الكميـة
رئيـسـي 50
المـؤشــر األول
العــام
(صفقة)
(ديـنـار)
المتـداولـة (سهم)

عـدد جـلـسـات
الـتــداول

2021/05/20

6,290.33

10,339.85

10,695.05

3,868.09

1,536.75

6,517.85

2,750.96

2,145,115,345 2021/05/20

310,464,472

71,853

6,290.33

6,824.81

5,469.95

4

2021/05/27

6,207.57

10,519.52

10,764.13

3,831.71

1,532.69

6,548.19

2,816.46

2,137,599,861 2021/05/27

352,738,203

75,203

6,207.57

6,725.84

5,420.63

5

الفـرق

82.76-

179.67

69.08

36.38-

4.06-

30.34

65.50

الفـرق

7,515,484.00-

42,273,730.97

3,350.00

82.76-

98.97-

49.32-

1.00

التغير ()%

%1.3-

%1.7

%0.6

%0.9-

%0.3-

%0.5

%2.4

التغير ()%

%0.4-

%13.6

%4.7

%1.3-

%1.5-

%0.9-

%25.0
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اقتصاد

ممارسة تزيد الشائعات وتضلل المساهمين وتشعل المضاربات
محمد اإلتربي

يجب رصد عمليات النفي
التي تقوم بها الشركات
بتأكيد
ومحاسبتها عند القيام ً
هذه المعلومة او تلك الحقا.

توقع من الهيئة بعد كشفها من
الفرق الرقابية ،لكن بعد مرور
و قــت عليها يكون السهم تأثر
ايجابا ،وتم نفي وجود اي آثار
او معلومات غير اعتيادية.
ولـعــل اإلدراج فــي الـبــورصــة
يـسـتـلــزم شـفــافـيــة مـطـلـقــة ومــن
نــوع خــاص ،وكــل اســواق المال
ت ـم ـتــاز ب ـش ـفــاف ـيــة ال ـم ـع ـلــومــات
والـ ـ ـشـ ـ ـغ ـ ــل ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـك ـ ـشـ ــوف،
وبالتالي فإن التعامل مع بعض
الشركات على انها ملك خاص
او كيانات عائلية دون اعتبار
لشرائح المساهمين ،ال يتوافق
مع مبدأ اإلدراج في السوق.

رغ ــم أن تـعـلـيـمــات وقــوانـيــن
هـ ـيـ ـئ ــة أس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـ ـمـ ـ ــال ت ـنــص
ص ــراح ــة ع ـلــى ضـ ـ ــرورة تـقــديــم
إف ـص ــاح ــات واضـ ـح ــة وش ـفــافــة
وبـلـغــة مـفـهــومــة لـلـجـمـيــع ،فــإن
ال ـعــديــد م ــن ال ـشــركــات تــواصــل
تـ ـق ــدي ــم إفـ ـ ـص ـ ــاح ـ ــات م ـب ـه ـم ــة،
وبعضها مضلل ال يسمن وال
يغني من جوع.
وبعض الشركات «تتذاكى»
فـ ـ ـ ــي صـ ـ ـي ـ ــاغ ـ ــة اإلف ـ ـ ـصـ ـ ــاحـ ـ ــات
وتـقــدمـهــا مــن ب ــاب رف ــع العتب
ليس اال ،حيث ال تقدم وال تؤخر
بــا لـنـسـبــة للمستثمر ،أل ن ـهــا ال
تحمل أي معلومة جــديــدة ،بل
تزيد الشكوك وتعمق من اللغط
حول المعلومات الجوهرية التي
تتداول حول أي شركة ،وتشعل
المضاربات.

مسؤوليات البورصة والهيئة

اإلفصاح والشفافية

هيئة األسواق
َّ
خصصت الكتاب
العاشر من الالئحة
التنفيذية لملف
اإلفصاح والشفافية

وأله ـ ـم ـ ـيـ ــة مـ ـل ــف اإلف ـ ـصـ ــاح
وال ـش ـف ــاف ـي ــة خ ـص ـص ــت هـيـئــة
األســواق الكتاب العاشر كامال
لذلك ،وأوضحت كل اإلجــراء ات
بتفاصيل دقيقة ،ولعل من أبرز
وأهـ ــم م ــا يـخــص مـلــف افـصــاح
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات عـ ـ ــن الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
الـ ـج ــوه ــري ــة قـ ــد ش ـ ـ ــددت مـ ــواد
الـ ـفـ ـص ــل الـ ـ ــرابـ ـ ــع م ـ ــن الـ ـكـ ـت ــاب
الـ ـع ــاش ــر ل ــائـ ـح ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
على انه عند إعــداد اإلعــان عن
هذه المعلومات ،أو ايضاح اي
بيانات ،يجب مراعاة اآلتي:
ً
 - 1أن يـكــون اإلع ــان معبرا
ع ــن الـحـقـيـقــة وواضـ ـح ــا وغـيــر
مضلل.
 - 2أن يحتوي على قدر كاف
من المعلومات والبيانات بما
يـسـمــح ألي شـخــص بــالــوقــوف
عـ ـل ــى أثـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
الجوهرية.
 - 3أال يتم اخفاء او تجاهل
ذك ـ ـ ــر مـ ـعـ ـل ــوم ــات س ـل ـب ـي ــة عــن
الشركة.
 - 4ض ــرورة تجنب اإلف ــراط
ف ــي اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـم ـص ـط ـل ـحــات
الـتـقـنـيــة ف ــي اإلع ـ ــان ،وأن يتم
إ عـ ــداده بلغة بسيطة مفهومة
قدر اإلمكان.

 - 5إذا حــدث نـشــاط نتيجة
ت ـس ــري ــب م ـع ـل ــوم ــات جــوهــريــة
ي ـجــب ع ـلــى ال ـش ــرك ــة اإلف ـص ــاح
ع ـن ـهــا ف ـ ــورا ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عــن
مــاء مــة الـقـيــام ب ـهــذا اإلف ـصــاح
لمصلحة الشركة من عدمه.
 - 6الشركة مطالبة بتأكيد
ال ـم ـع ـلــومــات أو إي ـضــاح ـهــا أو
نفيها دون إبطاء.
وبالنظر الى ما سبق يتضح
أن كــل التعليمات تؤكد أهمية
الوضوح في تقديم المعلومات
دون تحايل او تضليل ،وبشكل
واض ـ ـ ـ ــح وسـ ـ ــريـ ـ ــع ،حـ ـت ــى وإن
ك ــان اإلف ـصــاح عــن المعلومات
الجوهرية يتعارض مع خطط
وتوجهات الشركة بشأن توقيت
اإلفصاح.
لكن ما يحدث في الواقع ،من
خ ــال عـمـلـيــات رص ــد واس ـع ــة،
عكس ذلك تماما ،ومع ذلك تمر
بعض اإلفصاحات مرور الكرام

دون طلب ايضاحات اضافية،
وبعضها يتم طلب ايضاحات
م ــا ي ـت ــوج ــب اع ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر فــي
انــه ما لم يكن اإلفصاح شامال
ووافـيــا ومقنعا ويحتوي على
معلومات كاملة ال ينشر على
موقع السوق.

مالحظات ومثالب
ومـ ـ ـ ـ ــن أبـ ـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـمـ ــاح ـ ـظـ ــات
والمثالب التي تعج بها العديد
من اإلعالنات ما يلي:
 - 1ش ـ ــر ك ـ ــات ت ـت ـح ــا ي ــل فــي
الرد على المعومات الجوهرية
بـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــوص تـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــارج ـ ـ ـ ــات
مـ ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات تـ ــاب ـ ـعـ ــة أو
زم ـي ـلــة بــأن ـهــا ت ـق ــوم بـمــراجـعــة
استثماراتها سنويا حالها حال
كل الشركات ،ويأتي الرد عائما
غـيــر ح ــاس ــم ،مـمــا يـفـتــح الـبــاب
أكثر للشائعات ،واستمرر تأثر

السهم سلبا او ايجابا بالردود
غير الحاسمة للشركات.
 - 2ب ـ ـعـ ــض اإل ف ـ ـصـ ــا حـ ــات
ُ
ت ـقـ َّـد م بلغة احتيالية مطاطة
تحتوي على معلومات مغايرة
لصلب ال ـمــوضــوع األســاســي،
وت ـخ ـت ــم اف ـص ــاح ـه ــا ب ــأن ــه فــي
ح ـ ــال تـ ــوافـ ــرت اي م ـع ـلــومــات
سيتم اإلفـصــاح عنها ،فتكون
بذلك أخفت بيانات جوهرية
ناضجة وقيد التنفيذ لم ترغب
فــي اإلعـ ــان عـنـهــا فــي توقيت
م ـحــدد يـتـمــاشــى م ــع مـصــالــح
مــاك أو متنفذين فــي اإلدارة،
دون مراعاة للقاعدة األعم وهي
جموع المساهمين.
 - 3و مـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـم ـ ـثـ ــا لـ ــب ا لـ ـت ــي
تشهدها العديد من اإلعالنات
م ـ ـلـ ــف األث ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ــوهـ ـ ــري م ــن
التخارجات أو المناقصة التي
تفوز بها شركة او التحالفات
ال ـتــي تـتــم بـيــن شــركــة وأخ ــرى،

إذ يتم إخـفــاء األث ــر ،والتحايل
بجملة بسيطة مـفــاد هــا ا ن ــه ال
يـم ـكــن اح ـت ـس ــاب األث ـ ــر ال ـمــالــي
حاليا ،علما بأن أي شركة تكون
لــدي ـهــا دراسـ ـ ــة وافـ ـي ــة ودق ـي ـقــة
ع ــن ك ــل م ـش ــروع او م ــزاي ــدة او
م ـنــاق ـصــة ت ـف ــوز ب ـه ــا ،وت ـع ــرف
مسبقا حجم العائد بدقة 100
فــي الـمـئــة ،اال أن هـنــاك أسبابا
ومأرب أخرى ،ويمكن للجهات
الرقابية طلب نسب تقريبية كما
هــو مسموح للشركات بتقديم
بيانات مالية أولية غير مدققة.
 - 4تـ ـ ـ ـب ـ ـ ــا ي ـ ـ ــن وا خ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاف
اإلفصاحات رغم تشابه الحالة،
ف ـب ـع ــض ال ـ ـشـ ــركـ ــات ت ـع ـل ــن عــن
حصولها على تمويل مع احد
البنوك دون تفاصيل ،وشركات
اخـ ـ ـ ــرى ت ـع ـل ــن عـ ــن ه ـي ـك ـل ــة مــع
بـ ـن ــك ،وتـ ـح ــدد ال ـم ـص ــرف وك ــل
الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،وأخـ ـ ـ ـ ــرى ت ـخ ـفــي
هوامش الفائدة او العائد.

 - 5ب ـعــض ا ل ـش ــر ك ــات تنفذ
ص ـ ـف ـ ـقـ ــات ب ـ ـيـ ــع وتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج مــن
اص ـ ـ ـ ــول ألحـ ـ ـ ــد األط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ذات
الصلة ،وتخفي اســم األصــل او
المشتري ،إذ يكون االعالن رفع
عتب بأنه تم تنفيذ صفقة ،وهنا
التساؤل :إذا كانت على أسس
سليمة وقانونية وال تشوبها
اي شــائ ـبــة ف ـل ـمــاذا ي ـتــم اخ ـفــاء
التفاصيل؟
 - 6بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض ا ل ـ ـ ـك ـ ـ ـيـ ـ ــا نـ ـ ــات
وال ـم ـجــام ـيــع تـنـفــي مـعـلــومــات
صـ ـحـ ـيـ ـح ــة ودقـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـق ـ ـ ــة ،وبـ ـع ــد
أي ـ ـ ــام ق ـل ـي ـل ــة ت ــؤك ــده ــا وت ـع ـلــن
تفاصيلها ،والمثير أن مثل هذه
ال ـم ـمــارســات تـمــر م ــرور ال ـكــرام
رقابيا دون محاسبة.
 - 7مذكرات تفاهم واتفاقات
وص ـ ـف ـ ـقـ ــات تـ ـت ــم عـ ـل ــى أص ـ ــول
واسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات خ ــارجـ ـي ــة دون
اعـ ـ ـ ـ ــان أمـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدم ك ـشــف
المعلومة ،وكثير من الغرامات

وع ـل ــى ه ـي ـئــة اسـ ـ ــواق ال ـمــال
وال ـ ـبـ ــورصـ ــة مـ ـس ــؤولـ ـي ــات فــي
ه ــذا الـمـلــف ،إذ يـجــب أن تكون
هـنــاك عمليات رصــد ومتابعة
دق ـي ـق ــة ل ــإف ـص ــاح ــات وق ـي ــاس
دقة ووضوح المعلومات فيها،
بحيث ال يتم نشر أي افصاح اال
اذا كان شامال ووافيا ،إذ لوحظ
مؤخرا تقديم أكثر من افصاح
ل ـ ــذات ال ـم ـع ـلــومــة ن ـت ـي ـجــة ع ــدم
وضوح اإلفصاح األول.
كـ ـم ــا يـ ـج ــب رصـ ـ ــد ع ـم ـل ـيــات
النفي التي تقوم بها الشركات
ومحاسبتها عند القيام بتأكيد
ه ــذه الـمـعـلــومــة او تـلــك الحـقــا،
ألنـ ـه ــا ف ــي ت ـل ــك الـ ـح ــال ــة ت ـكــون
ضـلـلــت ال ـم ـســاه ـم ـيــن ،وأخ ـفــت
م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ج ـ ــوه ـ ــري ـ ــة ي ـجــب
اإلفصاح عنها ،مع ضــرورة ان
يكون اإلفصاح واضحا بحيث
يتم بشكل بات التأكيد أو النفي
ل ـل ـم ـع ـلــومــة الـ ـج ــوه ــري ــة مـحــل
اإليضاح.
واألمر نفسه يخص البورصة
م ــن ج ـه ــة ف ـل ـت ــرة اإلف ـص ــاح ــات
الـتــي تعج بها شــاشــة الـســوق،
وب ـع ـض ـه ــا ي ـف ـت ـق ــد ل ـك ـث ـي ــر مــن
المعلومات ،فليس كل ما يأتي
م ــن ال ـشــركــة يـنـشــر اال اذا كــان
م ـس ـتــوف ـيــا ألركـ ـ ـ ــان اإلف ـ ـصـ ــاح،
ويقدم قيمة مضافة ومعلومة
فعال ،اما اإلفصاحات المطاطة
فال تفيد بل تضر.
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

مصادر التمويل لكل احتياجات ًالبلد غير مستدامة

• اإلدارة العامة بفرعيها التنفيذي والتشريعي ستقدم الموارد قربانا الستمرارها حتى ال يتبقى منها ما يكفي
• مشروع قانون التمويل العقاري غير مستدام ال من زاوية كفاية األموال وال االرتفاع الفاحش في تكاليف السكن

ذكر «الشال» أن التغيير
السريع لإلدارة العامة
متطلب جوهري ،وفي بلد
صغير ومحاط من قوى
إقليمية كبرى ،وفي واقع
اضطرابات اإلقليم وضعف
االستقرار العالمي يبقى
عنصر قوته في تالحم
جبهته الداخلية وتوافقها
على خطة إنقاذ.

قال تقرير الشال االقتصادي األسبوعي
إن ه ـن ــاك ش ـب ــه إجـ ـم ــاع لـ ــدى مــؤس ـســات
ال ـب ـح ــث حـ ــول ال ـع ــال ــم بـ ــأن هـ ـن ــاك عــاقــة
طــرديــة قــويــة بـيــن ك ـفــاء ة اإلدارة الـعــامــة
ألي بلد والقدرة على التعافي السريع من
تداعيات الجائحة ،والمرجح هو التباعد
في المستوى االقتصادي في المستقبل
لصالح الدول ذات اإلدارات الحصيفة.
وف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،وب ـت ـك ــال ـي ــف م ــزدوج ــة
لتبعات الجائحة وهبوط أسعار النفط،
اس ـت ـم ــر ال ـغ ـي ــاب ش ـب ــه ال ـك ــام ــل إلدارتـ ـه ــا
ال ـع ــام ــة ع ـلــى م ــدى ن ـصــف عـ ــام ،وعـنــد
التئام جناحها التنفيذي ،يتخذ من
ا ل ـقــرارات مــا يعمق آ ثــار اإلصابتين،
م ـث ــل ان ـت ـف ــاخ ال ـن ـف ـق ــات ال ـع ــام ــة رغ ــم
ضـخــامــة أرق ــام الـعـجــز ال ـمــالــي ،ومثل
ال ـس ـح ــب غ ـي ــر ال ـم ـب ــاش ــر مـ ــن اح ـت ـيــاطــي
األج ـي ــال ال ـقــادمــة ،وم ـثــل قـ ــرارات تأجيل
س ـ ـ ـ ــداد الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــروض بـ ـ ــا ن ـ ـفـ ــع ألح ـ ـ ــد مــن
ال ـ ـتـ ــأج ـ ـيـ ــل ،وم ـ ـثـ ــل تـ ـضـ ـخ ــم كـ ـش ــوف
ً
ال ـص ـف ــوف األم ــامـ ـي ــة ،وم ــؤخ ــرا
مشروع قانون التمويل العقاري
لـلـسـكــن ال ـخ ــاص ،واألخ ـي ــر غير
م ـ ـس ـ ـتـ ــدام ال م ـ ــن زاو يـ ـ ـ ـ ــة ك ـف ــا ي ــة
األم ــوال ،وال حـتــى زاوي ــة االرتـفــاع
ا ل ـف ــا ح ــش ف ــي ت ـكــا ل ـيــف ا ل ـس ـك ــن ،وال مــن
زاويـ ـ ــة ك ـف ــاي ــة األراضـ ـ ـ ــي ،وال م ــن زاويـ ــة
متطلبات البنى التحتية ،وال مــن زاو يــة
دوره في اتساع فجوة الخلل في التركيبة
السكانية ،وال مــن زاو ي ــة قــدرة ورغبة
البنوك التجارية في أخذ مخاطره.

غـيــاب ق ــرارات بـتـلــك الـمــواصـفــات ،وإنـمــا
اتخاذ قــرارات تــؤدي إ لــى تعميق تبعات
تلك األزمة.
و ف ــي ظـ ــروف ا ل ـح ــاج ــة ا ل ـم ـل ـحــة إلدارة
شــابــة وفــاع ـلــة ،تـمــر الـكــويــت بـحــالــة غير
م ـس ـبــو قــة م ــن خ ـل ــل و ش ـل ــل اإلدارة،

وح ـ ــال ـ ــة غـ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوق ــة م ـ ــن االحـ ـتـ ـق ــان
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،وع ـ ــام ـ ــل ال ـ ــوق ـ ــت ف ـ ــي غ ــاي ــة
األهمية ،فــإن استمر خلل وشلل اإلدارة،
وإن استمر تراكم التكاليف ،فلن يقتصر
ال ـض ــرر ع ـلــى مــؤس ـســات ال ــدول ــة ال ـعــامــة،
وإنـ ـم ــا سـ ــوف يـ ـط ــال ك ــل م ـك ــون ــات بـيـئــة
األعمال ،صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
وإن بلغت األوضاع تلك المرحلة ،فلن
ينفع معها حتى التغيير الجوهري في
اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة ،ف ـم ـص ــادر ا ل ـت ـمــو يــل
ل ـكــل اح ـت ـي ــاج ــات ال ـب ـلــد غـيــر
مستدامة ،واإلدارة العامة

بـفــرعـيـهــا الـتـنـفـيــذي والـتـشــريـعــي ســوف
ً
ت ـقــدم تـلــك ال ـم ــوارد قــربــانــا السـتـمــرارهــا
حتى ال يعود هناك ما يكفي منها.

ضعف االستقرار

وق ــرارات سريعة وجــريـئــة ،عــدا عــن ذلــك،
فـلــن ي ـكــون فــي الـبـلــد رابـ ــح ،ال ـكــل خــاســر
مـهـمــا اخـتـلـفــت مـشــاربـهــم وتــوجـهــاتـهــم،
ويكفي خسارة نصف عام من خلل وشلل
اإلدارة لن تعوض في ظل أوضاع حرجة.

وال ـت ـغ ـي ـي ــر الـ ـس ــري ــع ل ـ ـ ـ ــإدارة ال ـع ــام ــة
متطلب جوهري ،وفي بلد صغير ومحاط
مـ ــن قـ ـ ــوى إق ـل ـي ـم ـي ــة ك ـ ـبـ ــرى ،وفـ ـ ــي واقـ ــع
اض ـطــرابــات اإلق ـل ـيــم وض ـعــف االس ـت ـقــرار
ا لـعــا لـمــي ،يبقى عنصر قــو تــه فــي تالحم
جـبـهـتــه الــداخ ـل ـيــة وتــواف ـق ـهــا عـلــى خطة
انـ ـق ــاذ ،وذل ـ ــك ل ــن ي ـح ــدث م ــن دون وعــي

اإلدارة العامة
بمعنى آخر ،إن تجاوز أي أزمة مرتبط
ب ـصــاح وجـ ــرأة وس ــرع ــة ق ـ ــرارات اإلدارة
العامة ،وما يحدث في الكويت ،ليس فقط

الكويت تفقد الصالح من مؤسساتها
لمصلحة الطالح منها
«تثبيت ودعم مؤسسات الدولة الناجحة أحد أركان اإلصالح الرئيسية»
ذكر "الشال" أن ما يصنع الفرق بين مؤسسة وأخرى هو اإلنسان،
وأهمية اإلنـســان تكبر إذا كانت مسؤولياته إدارة مؤسسة عامة
تــؤثــر سياساتها وقــرارات ـهــا عـلــى البيئة الـعــامــة فــي الـبـلــد ،ورغــم
ضعف األداء لغالبية وزارات الدولة ومؤسساتها ،تبقى في الكويت
هيئات مضيئة ،مثل بنك الكويت المركزي وديوان المحاسبة وهيئة
أسواق المال.
وأصــدر بنك الكويت المركزي في أبريل الفائت كتيبين ،األول
تــوث ـيــق ل ـت ــداب ـي ــره ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـج ــائ ـح ــة ،وال ـث ــان ــي رأي ورؤى
المؤسسات ووكــاالت التصنيف االئتمانية العالمية في حصافة
إجراء اته في تلك الظروف االستثنائية ،ولسنا بصدد استعراض
ما جاء في الكتيبين ،فقد سبقتنا وسائل اإلعالم المختلفة في نشر
كامل أو ملخص لمحتوياتهما ،وفي حدود اطالعنا ،لم يدون أي رأي
سلبي حولهما ،وواقع أوضاع القطاع المصرفي تؤكد حصافتهما.
ما نــود التعرض له هو أن التعليق والـحــرص يجب أال يتوقف
عند نقد إيجابي للتدابير ،وإنما العودة إلى مقدمة الفقرة ،فاألصل
في الكويت بــات تآكل المؤسسات الحصيفة ،وانتشار مؤسسات
الجينات والمحاصصة بديال لها ،وبعد أزمــة العالم المالية عام
 ،2008تبنى بنك الكويت المركزي سياسة متشددة ،بمعنى افتراض
أس ــوأ سـيـنــاريــو فــي زم ــن تساقطت فـيــه مــؤسـســات مــالـيــة ضخمة
وعريقة مثل "ليمان براذرز" و"ميريل لينش" ،في ذلك الزمن ،انتقلت
أزمة العالم إلى مرحلتها الثانية ،أي من تصحيح جوهري ألسعار
األصول المالية والعقارية إلى تساقط بنوك وتدخل من حكومات
ومؤسسات مالية أخرى لتعويمها.

ومع هبوط أسعار النفط حينها بشكل حاد ،كان هم بنك الكويت
ال ـمــركــزي إب ـقــاء األزمـ ــة فــي مــرحـلـتـهــا األول ـ ــى ،أي أزم ــة تصحيح،
واتهم يومها بالمبالغة في ذلك التشدد وفي دفع البنوك إلى أخذ
مخصصات تحوطية ضخمة ،وثبتت صحة اإلجراءات عندما خرج
ً
القطاع المصرفي المحلي من األزمة ،ليس سليما فقط ،وإنما بتكوين
ً
طبقة شحوم استخدمها الحقا في حقبة سقوط أسعار النفط في
خريف عام .2014
وفي أزمة كورونا الحالية ،عاد بنك الكويت المركزي إلى سياساته
االستباقية ،وارتفعت مخصصات البنوك عام  2020بنحو  56.2في
المئة مقارنة بعام  ،2019ويبدو من تحاليل أداء المصارف ،الكويتية
ً
فقط ،للربع األول من عام  ،2021أنها سليمة ماليا ،ومستوى أرباحها
ارتفع بنحو  0.5في المئة مقارنة بالربع األول من عام  ،2020أي أداء
ما قبل الجائحة ،وارتفع بنحو  102.5في المئة مقارنة بأداء الربع
الرابع من عام .2020
تلك النتائج اإليجابية تتحقق بسبب سالمة النظرة لتطورات
المستقبل ،وبسبب سالمة المزاوجة بين العلم وتــراكــم الخبرات
وتوفر دليل إجرائي جاهز للتصرف السريع ،وذلك ما يفترض أن
يتوفر لكل المؤسسات العامة ،الرقابية والتنظيمية.
ونـعـتـقــد أن أح ــد أركـ ــان اإلصـ ــاح الــرئـيـسـيــة هــو تـثـبـيــت ودعــم
مؤسسات الــدولــة الناجحة ،واإلف ــادة مــن واقعها النتقال عدواها
ً
الحميدة إلى بقية مؤسسات الدولة ،وذلك ال يحدث حاليا ،فالكويت
تفقد الصالح من مؤسساتها لمصلحة الطالح منها.

 %118نمو صافي أرباح الشركات المدرجة
بلغت  447مليون دينار في الربع األول
أفـ ـ ــاد "الـ ـ ـش ـ ــال" ب ـ ــأن ع ـ ــدد ال ـش ــرك ــات
المدرجة ،التي أعلنت نتائجها المالية
عن الربع األول من السنة الحالية ،بلغ
 150شــركــة أو نـحــو  91فــي الـمـئــة من
عدد الشركات المدرجة البالغ  ،165بعد
استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد
نتائجها ،و تـلــك ا لـتــي تختلف سنتها
المالية.
وحققت تلك الشركات صافي أرباح
بـلــغ نـحــو  447.3مـلـيــون دي ـنــار ،بنمو
بـنـحــو  117.9ف ــي ال ـم ـئــة ع ــن مـسـتــوى
أرباح الربع األول من عام  2020البالغة
 205.3مــايـيــن ،وحـقـقــت تـقــدمــا بنحو
 235.3في المئة ،مقارنة بمستوى أرباح
نفس العينة للربع الرابع من عام ،2020
حين حققت تلك الشركات نحو 133.4
مليونا.
وزادت  6قطاعات من أصل  13قطاعا
نشطا من مستوى ربحيتها عند مقارنة
أدائـ ـه ــا م ــع أداء ال ــرب ــع األول م ــن عــام
 ،2020وانـتـقــل قـطــاعــان مــن الخسائر
إل ــى الــرب ـح ـيــة ،بينما تــراج ـعــت أرب ــاح
ثالثة قطاعات ،وقلل قطاع وحيد من
مـسـتــوى خ ـســائــره ،وع ـمــق ق ـطــاع آخــر
مستوى خسائره.
وأف ـض ـل ـه ــا أداء م ـط ـل ـقــا كـ ــان ق ـطــاع
ال ـخــدمــات الـمــالـيــة ال ــذي حـقــق أربــاحــا

ب ـن ـحــو  65.7م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،م ـقــارنــة
ب ـخ ـســائــر ب ـن ـحــو  118.4م ـل ـي ــون ــا ،أي
بــار تـفــاع مطلق بنحو  184.1مليونا،
ثانيها قطاع الصناعة بتحقيقه أرباحا
بلغت نحو  40.8مليونا ،مقابل خسائر
بنحو  4.2مــا يـيــن ،أي مرتفعا بنحو
 45مليونا ،تالهما قطاع العقار الذي
زاد أرب ــاح ــه م ــن ن ـحــو  13.4إل ــى نحو
 23.5مليونا ،أي بنحو  10.1ماليين،
وأك ـبــر انـخـفــاض فــي مـسـتــوى األرب ــاح
كــان مــن نصيب قطاع البنوك (شامال
البنك األهلي المتحد "البحرين") ،فقد
بلغت أرباحه نحو  234.3مليونا ،نزوال
من مستوى  238.8مليونا ،حققها في
الربع األول من العام الماضي ،منخفضا
بنحو  4.5ماليين.
وتشير نتائج الربع األول من العام
الـجــاري إلــى تحسن أداء  105شركات
م ـقــارنــة بــالــربــع األول م ــن ع ــام ،2020
مــن ضمنها زادت  45شــر كــة مستوى
أرباحها ،و 60شركة أخرى إما تحولت
إ لــى الربحية أو خفضت مــن مستوى
خـســائــرهــا ،أي أن  70.7فــي الـمـئــة من
الشركات التي أعلنت نتائجها حققت
ت ـقــدمــا ف ــي األداء ،وح ـق ـقــت  45شــركــة
هبوطا فــي مستوى أدائ ـهــا ،منها 22
شركة انخفض مستوى أرباحها ،بينما

 23شركة زادت من مستوى خسائرها
أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر.
وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة،
حققت  10شركات قيادية أرباحا بنحو
 316.1مليون دينار ،أو نحو  70.7في
ال ـم ـئــة م ــن إج ـم ــال ــي األرب ـ ـ ــاح الـمـطـلـقــة
لكل الـشــركــات المعلنة ،تصدرها بنك
الـكــويــت الــوطـنــي بنحو  84.3مليونا،
وجاء بيت التمويل الكويتي في المرتبة
الثانية بنحو  50مليونا ،والبنك األهلي
المتحد (البحرين) في المرتبة الثالثة
بـنـحــو  48.3مـلـيــونــا ،واح ـت ـلــت شــركــة
االتـ ـص ــاالت الـمـتـنـقـلــة (زي ـ ــن) الـمــرتـبــة
الرابعة بنحو  44.5مليونا.
و عـلــى النقيض ،حققت  10شركات
أعلى خسائر مطلقة بنحو  23.7مليون
ديـنــار ،ضمنها حققت شركة مشاريع
الكويت القابضة أعلى مستوى خسائر
مطلقة بنحو  8.4ماليين ،وتلتها شركة
طيران الجزيرة بنحو  5.2ماليين.

 4.3مليارات دينار قيمة موجودات «المتحد» خالل الربع األول
لفت "الشال" إلى أن البنك األهلي المتحد
أع ـلــن نـتــائــج أعـمــالــه لـلــربــع األول مــن الـعــام
الحالي ،وأ شــارت تلك النتائج إ لــى تحقيقه
صافي أر بــاح (بعد خصم ا لـضــرا ئــب) بلغت
نحو  11.1مليون دينار ،بانخفاض مقداره
 4.2مــا يـيــن ،أي مــا نسبته  27.3فــي المئة،
مـقــار نــة بنحو  15.3مليونا للفترة نفسها
من عام  ،2020وتحقق ذلك نتيجة انخفاض
جملة اإل يــرادات التشغيلية بقيمة أعلى من
ا نـخـفــاض ا لـمـصــرو فــات التشغيلية ،إضافة
إلى ارتفاع جملة المخصصات.
وفي التفاصيل ،انخفضت جملة اإليرادات
التشغيلية بنحو  4.5ماليين د يـنــار ،أو ما
نسبته  15.5في المئة ،وصوال إلى نحو 24.5
مليونا ،مقارنة بنحو  29مليونا ،وتحقق
ذلك نتيجة انخفاض بند صافي استثمارات
في أوراق مالية بنحو  3.4ماليين ،وبنسبة
 60في المئة ،وصوال إلى  2.2مليون ،مقارنة
بنحو  5.6ماليين ،بينما ارتفع بند صافي
إ يــرادات التمويل بنحو  568ألفا ،أو بنحو
 2.9فــي ا لـمـئــة ،و ص ــوال إ ل ــى  19.93مليونا،
مقارنة بنحو  19.36مليونا.
وا نـخـفـضــت جـمـلــة م ـصــرو فــات التشغيل
ل ـل ـب ـنــك ب ـق ـي ـمــة أقـ ــل م ــن ان ـخ ـف ــاض إج ـمــالــي
اإل ي ــرادات التشغيلية ،وبنحو  1.27مليون
دينار ،أو ما نسبته  13.3في المئة ،وصوال
إ لــى نحو  8.33ماليين ،مقارنة بنحو 9.60
ماليين ،في نهاية الربع األول من عام ،2020
وتحقق ذ لــك نتيجة انخفاض بند تكاليف

موظفين و بـنــد اال سـتـهــاك مــا مجمله 1.32
مليون ،بينما ارتفع بند مصروفات تشغيل
أخرى بنحو  49ألفا.
وبـ ـلـ ـغ ــت ن ـس ـب ــة إج ـ ـمـ ــالـ ــي الـ ـمـ ـص ــروف ــات
التشغيلية إلى إجمالي اإليرادات التشغيلية
نحو  33.9في المئة ،بعد أن كانت نحو 33.1
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وارت ـف ـع ــت ج ـم ـلــة الـمـخـصـصــات
بنحو  1.14مـلـيــون د ي ـنــار ،أو بنسبة 33.3
في المئة ،عندما بلغت نحو  4.57ماليين،
مقارنة بنحو  3.43ماليين ،وبذلك انخفض
هامش صافي الربح حين بلغ نحو  45.3في
ا لـمـئــة مــن جملة إ ي ــرادات التشغيل ،بـعــد أن
كــان عند نحو  52.7فــي المئة خــال الفترة
المماثلة من عام .2020
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.304
مليارات دينار ،بانخفاض بلغت قيمته 65.5
مليونا ،ونسبته  1.5في المئة مقارنة بنحو
 4.370مليارات ،بنهاية عام  ،2020وانخفض
بنحو  129.9مليونا ،أو بنحو  2.9في المئة،
عند المقارنة بإجمالي الموجودات في نهاية
ا لــر بــع األول مــن عــام  2020عندما بلغ نحو
 4.434مليارات.
وانخفض بند نقد وأر صــدة لــدى البنوك
بنحو  61.9مليون دينار ،أي بنسبة بلغت
ن ـح ــو  33.6فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ،و صـ ـ ــوال إ ل ـ ــى نـحــو
 122.4مـلـيــو نــا 2.8( ،فــي ا لـمـئــة مــن إجمالي
ا لـمــو جــودات) مقارنة بنحو  184.3مليونا،
( 4.2في المئة من إجمالي الموجودات) في
نهاية العام السابق ،وانخفض بنحو 28.8

م ـل ـيــو نــا ،أي بـنـسـبــة  19ف ــي ا ل ـم ـئــة ،عـنــد مــا
بلغ نحو  151.2مليونا (  3.4فــي المئة من
إجمالي الموجودات) عند المقارنة بالفترة
نفسها من العام السابق.
وس ـجــل بـنــد مــديـنــو تـمــويــل ارت ـفــاعــا بلغ
ق ـ ــدره  31.5م ـل ـيــون د يـ ـن ــار ،و ن ـس ـب ـتــه  1فــي
المئة ،ليصل إلى نحو  3.145مليارات73.1( ،
فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي ال ـمــوجــودات) مقابل
 3.114مليارات ( 71.3في المئة من إجمالي
ا ل ـ ـمـ ــوجـ ــودات) ك ـم ــا ف ــي ن ـه ــا ي ــة عـ ــام ،2020
وار ت ـفــع بنحو  117.3مليونا أو مــا نسبته
 3.9في المئة عند مقارنته بالفترة نفسها
م ــن عـ ــام  2020ح ـيــن ب ـلــغ آ نـ ـ ــذاك م ــا قـيـمـتــه
 3.028مليارات ( 68.3في المئة من إجمالي
الموجودات) ،وبلغت نسبة إجمالي مدينو
تمويل إ لــى إجمالي ا لــودا ئــع نحو  84.6في
المئة مقارنة بنحو  79.6في المئة في نهاية
الربع األول من العام الفائت.
وتـشـيــر األرقـ ــام إل ــى أن مـطـلــوبــات الـبـنــك
( مــن غير ا حـتـســاب حـقــوق الملكية) سجلت
انخفاضا بلغت قيمته  76.7مليون دينار،
أي مــا نسبته  2فــي المئة ،لتصل إ لــى نحو
 3.790مليارات ،مقارنة بنحو  3.867مليارات
بنهاية عام  ،2020وانخفضت بنحو 112.8
مليونا ،أي بنسبة بلغت  2.9في المئة عند
الـمـقــارنــة بـمــا ك ــان عـلـيــه ذل ــك اإلج ـمــالــي في
نـهــا يــة ا لــر بــع األول مــن ا ل ـعــام ا ل ـفــا ئــت ،حين
بـلـغــت آ ن ــذاك نـحــو  3.903م ـل ـيــارات ،وبلغت
ن ـس ـبــة إج ـم ــال ــي ال ـم ـط ـل ــوب ــات إلـ ــى إج ـمــالــي

ال ـم ــوج ــودات ن ـحــو  88.1ف ــي ال ـم ـئــة مـقــارنــة
بنحو  88في المئة.
وتشير نتائج تحليل مــؤ شــرات الربحية
محسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع
مؤشرات الربحية تراجعت مقارنة بالفترة
نـفـسـهــا م ــن ع ــام  ،2020إذ ا ن ـخ ـفــض مــؤ شــر
العائد على معدل رأسمال البنك ( )ROCإلى
نحو  20.5في المئة مقارنة بنحو  29.7في
المئة ،وانخفض مــؤ شــر العائد على معدل
أ ص ــول ا لـبـنــك ( )ROAإ لــى نـحــو  1فــي المئة
قياسا بنحو  1.4في المئة ،وانخفض أيضا
مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين
ا لـخــاص بمساهمي البنك ( )ROEإ لــى نحو
 9.9في المئة مقارنة بنحو  13.2في المئة،
وتراجعت ربحية السهم الواحد ( )EPSإلى
 5.7فلوس مقابل  7.9فلوس.
وبـ ـل ــغ م ــؤش ــر م ـض ــاع ــف ال ـس ـع ــر /رب ـح ـيــة
ا لـسـهــم ( )P/Eنـحــو  13.5م ــرة م ـقــار نــة ب ــ7.9
مرات ،وذلك نتيجة انخفاض ربحية السهم
ا لــوا حــد ( )EPSبنحو  27.8في المئة ،مقابل
ارتفاع السعر السوقي للسهم بنسبة 23.2
فــي المئة ،مقارنة بمستوييهما  31مــارس
 ،2020وبلغ مؤشر مضاعف السعر  /القيمة
ا لــد فـتــر يــة ( )P/Bنـحــو  1.5م ــرة ،بـعــد أن كــان
 1.1مرة.
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صناعيون لـ ةديرجلا• :األجور تضاعفت وينبغي اإلسراع بعودة العالقين في الخارج
سند الشمري

الماضية
الفترة
شهد قطاع مواد البناء في ّ
ً
ارتفاعات سعرية غير مسبوقة ،أثرت كثيرا على
تكلفة البناء ،إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بنقص

األيدي العاملة ،وارتفاع أجورها ،والعرض
والطلب ،وغير ذلك ،في حين أفادت وزارة التجارة
والصناعة بأنه «سيتم اتخاذ خطوات لتشديد
الرقابة على أسعار مواد البناء ،واتخاذ اإلجراءات
القانونية بحق كل من يغريه استغالل حاجة

بداية قــال رئيس مجلس إدارة
شركة "سدير" للتجارة والمقاوالت
طـ ــارق ال ـم ـط ــوع ،إن أزمـ ــة ارت ـفــاع
أسعار مواد البناء ليست محلية،
بل عالمية ،بسبب ما خلفته جائحة
كورونا من اختالالت اقتصادية.
وأضـ ـ ــاف ال ـم ـط ــوع ،أن أس ـعــار
الشحن والنقل ارتفعت ،مما انعكس
على أسعار مواد البناء ،إضافة إلى
عــدم وجــود عمالة كافية لتشغيل
المصانع بكامل طاقاتها اإلنتاجية،
وق ــد ارتـفـعــت األس ـع ــار فــي معظم
دول العالم ،والكويت ليس بمنأى
عن ذلك.
وأوضح أن أجور األيدي العاملة
تضاعفت ،وه ــذه المعضلة تؤثر
على أسـعــار م ــواد الـبـنــاء ،وأيضا
تزيد من التكاليف ،والبد أن تكون
لدى الحكومة رؤية وخطة واضحة
لمعالجة اي خلل اقتصادي ناتج أو
ً
سينتج مستقبال عن أزمة كورونا.
ول ـفــت إل ــى وجـ ــوب وض ــع آلية
ت ـض ـم ــن سـ ــرعـ ــة عـ ـ ـ ــودة ال ـع ـمــال ــة
الـمــوجــودة والعالقة فــي الـخــارج،
ً
وسالمة المنظومة الصحية ،مشيرا

المستهلك ألي سلعة ويخالف القانون برفع
سعرها».
ً
وفي هذا الشأن ،سألت «الجريدة» عددا من
الصناعيين عن أسباب ارتفاع أسعار مواد البناء،
وما الحلول التي تضمن عودتها إلى وضعها

الطبيعي ،واتفقوا على أن من أهم أسباب ذلك
عدم وجود عمالة كافية لتشغيل المصانع بكامل
طاقاتها اإلنتاجية.
وأشار الصناعيون إلى أن أجور األيدي العاملة
تضاعفت ،وهذه المعضلة تؤثر على أسعار مواد

األزمة عالمية
بسبب ما
خلفته «كورونا»
من اختالالت
اقتصادية

البناء ،وأيضا تزيد تكاليفها ،مشيرين إلى محاولة
الجهات المعنية توفير حالة من التوازن ما بين
العرض والطلب ،عن طريق تنظيم عملية البناء،
حتى ال يكون هناك طلب مرتفع يقابله انخفاض
في العرض ،وفيما يلي التفاصيل:

عوامل عديدة
ساهمت في
رفع األسعار
والبعض استغل
الوضع وقام
باالحتكار

طارق المطوع

االرتفاعات
ستتسبب
في مشاكل
مستقبلية
قد تصل إلى
المحاكم

محمد النقي

إلى أن العديد من المواطنين أجلوا
عملية الـبـنــاء لـمـنــازلـهــم ،نتيجة
ارتفاع تكلفة البناء بشكل الفت.
وذكـ ــر أن أس ـع ــار مـ ــواد الـبـنــاء
مرتبطة باألحداث العالمية ،وتتأثر
ً
ً
إيجابا أو سلبا بها ،فهناك العديد
من المواد األولية يتم استيرادها
ً
مــن ال ـخــارج وتصنيعها محليا،
بالتالي أي معوقات خارجية تؤثر
ً
على األسعار محليا.
وقـ ــال ال ـم ـطــوع إن ق ـطــاع م ــواد

الـ ـبـ ـن ــاء كـ ـغـ ـي ــره م ـ ــن ال ـق ـط ــاع ــات
ً
االقتصادية ،تأثر كثيرا نتيجة أزمة
كــورونــا ،ومــا تبعها مــن إغالقات
ً
وإجـ ـ ــراءات وقــائـيــة ،مــوضـحــا أنــه
يجب خلق حالة من الـتــوازن بين
العرض والطلب ،كي ال يكون هناك
تغير كبير في األسعار.

المواد األولية
م ــن جـهـتــه ،ق ــال ئـيــس مجلس

إدارة شركة الصناعات الكويتية
القابضة محمد النقي إن ارتفاع
أسعار مــواد البناء التي شهدتها
البالد خــال الفترة الماضية كان
ً
متوقعا ،نتيجة العديد من العوامل
التي ساهمت بذلك.
ورأى النقي من أهم العوامل التي
ساهمت برفع أسعار مواد البناء،
هو انخفاض إنتاجية المصانع،
بسبب وجــود عمالتها الفنية في
الخارج ،وعدم قدرتها على العودة

إلى البالد ،بالتالي انخفض إنتاج
الـمـصــانــع وأصـبـحــت غـيــر ق ــادرة
على تلبية متطلبات الـســوق في
الوقت الراهن.
وأض ـ ــاف أن م ــن بـيــن الـعــوامــل
ً
أيضا ارتفاع أسعار المواد األولية،
نتيجة ارتفاع أسعار النقل ،إضافة
إلــى أن هناك البعض استغل هذا
الوقت وقــام باحتكار المواد ،مما
أدى إلى ارتفاع أسعارها أكثر.
وأوضح أنه يجب على الجهات

محمود الجمعة

المعنية خلق حالة من التوازن ما
بين الـعــرض والـطـلــب ،عــن طريق
تنظيم عملية البناء ،كي ال يكون
هناك طلب مرتفع يقابله انخفاض
في العرض.
وذكر نه في حال عادت العمالة
مــن الـ ـخ ــارج ،فسترتفع إنتاجية
المصانع ،إذ البد للجهات المعنية
مــن تسهيل أم ــور عودتها بأقرب
ً
وق ــت مـمـكــن ،مـبـيـنــا أن اسـتـمــرار
ال ــوض ــع ع ـلــى م ــا ه ــو عـلـيــه يـنــذر
بارتفاع األسعار أكثر مما عليه في
الوقت الحالي.

تدفق المشاريع
من ناحيته ،قال رئيس مجلس
إدارة شركة أمالك كابيتال القابضة،
محمود الجمعة ،إن م ــواد البناء
ش ـه ــدت خـ ــال ال ـف ـت ــرة الـمــاضـيــة
ً
ارتفاعات سعرية كبيرة جدا ،بعد
ركود حاد استمر قرابة العام بسبب
جائحة كورونا وما صاحبها من
إجراءات حكومية صحية وإغالقات
عامة لمواجهة هذا األزمة.
وأضـ ـ ــاف ال ـج ـم ـعــة أن ارتـ ـف ــاع
أسعار مــواد البناء عائد ألسباب
عديدة منها تدفق مشاريع البناء
ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر ،وسـ ـ ــط ان ـخ ـف ــاض
الطاقات اإلنتاجية لمصانع مواد
ال ـب ـنــاء ،فـبـعــض الـمـصــانــع يعمل
بطاقة إنتاجية تبلغ  25في المئة،
بالتالي ال تستطيع تلبية طلبات
ً
السوق حاليا.
وأوضــح أن انخفاض الطاقات
اإلنتاجية للمصانع جــاء بسبب
ع ــدم الـسـمــاح لعمالتها بالعودة
من بلدانها ،وعدم تطعيم العمالة

أسعار صرف العمالت العالمية

الموجودة في البلد ،مما أدى إلى
ارتـفــاع اجــرة العامل ،بالتالي أثر
ً
ذلك على أسعار مواد البناء عموما.
وذكر من بين األسباب التي أدت
ً
الرتفاع أسعار مــواد البناء أيضا
التوجه نحو إقرار قانون التمويل
العقاري للسكن الخاص ،إذ عمل
البعض على استغالل هذا التوجه
وقام برفع أسعار المواد ،لذا "البد
أن تراقب الحكومة األسعار ،وتضع
خطة لمواجهة هذه االرتفاعات قبل
أن تصبح أزمة في المستقبل".
وبين الجمعة أن ارتفاع أسعار
مواد البناء بهذا الشكل ،سيكون له
ً
تبعات كبيرة جــدا ،إذ اضطر عدد
مــن الـمــواطـنـيــن إل ــى تــأجـيــل بناء
منازلهم لحين انخفاض األسعار،
كما سيتسبب االرت ـفــاع بمشاكل
بـيــن ال ـم ـقــاول وال ـم ــواط ــن ،فتغير
األس ـع ــار سـيــرفــع الكلفة بالتالي
سيكون هناك خالف بين األطراف
المتعاقدة وقد يصل إلى المحاكم.
واعتبر أن حل معضلة ارتفاع
األسعار ،يكمن في مراقبة الجهات
الرقابية للسوق المحلي ،وتنظيم
عملية البناء وعدم منح تصاريح
ال ـب ـنــاء بــوقــت واح ـ ــد ،إن ـمــا يـكــون
بشكل تدريجي ،كي ال يكون هناك
طلب عــال في الـســوق ،إضافة إلى
اإلسراع بتطعيم العمالة الموجودة
ف ــي الـ ـب ــاد ،ووض ـ ــع آل ـي ــة ل ـعــودة
العمالة العالقة بالخارج.
وأفاد بأن على الحكومة اإلسراع
فــي حــل هــذه المعضلة قبل البدء
فــي طــرح مـشــاريــع تنموية ،حتى
ال تسحب الكميات المتوفرة في
السوق ،بالتالي سنشهد ارتفاعات
ً
أكبر من الحاصلة حاليا.

اإلنفاق على الطاقة المتجددة في الخليج
يتفوق على النفط
 2.17مليار دوالر قيمة عقود مشاريعها منذ بداية العام

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ذ ك ـ ـ ــرت م ـج ـل ــة " م ـ ـيـ ــد" أن ا لـ ـعـ ـق ــود ا ل ـم ـم ـن ــو ح ــة
ل ـم ـشــرو عــات ا ل ـطــا قــة ا ل ـم ـت ـجــددة ف ــي دول مجلس
التعاون الخليجي؛ في طريقها لتتجاوز العقود
الممنوحة لمشاريع ا سـتـخــراج النفط هــذا العام
ً
للمرة األولى تاريخيا مع تسارع التحول العالمي
ً
بعيدا عن الوقود األحفوري.
وحتى اآلن هذا العام ،تم منح  2.17مليار دوالر
من عقود مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة،
أي نحو ضعف القيمة اإلجمالية لعقود النفط في
المنبع .وبلغت القيمة اإلجمالية لعقود التنقيب
ع ــن ال ـن ـفــط الـمـمـنــوحــة ف ــي دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي  1.14مليار دوالر فقط بين  1يناير و20
ً
مايو من هذا العام ،وفقا لخدمة تتبع المشاريع
ميد بروجكتس.
وإذا ا سـ ـتـ ـم ــرت ق ـي ـمــة ا لـ ـعـ ـق ــود ا ل ـم ـت ـج ــددة فــي
تجاوز قيمة عقود التنقيب عن النفط الممنوحة،
فسيصبح عام  2021أول عام على اإل طــاق يفوق
إجمالي قيمة العقود القابلة للتجديد الممنوحة
قيمة عقود التنقيب عن النفط.
والعام الماضي ،بلغت قيمة عقود التنقيب عن
النفط التي تمت ترسيتها في منطقة دول مجلس
التعاون الخليجي ما مجموعه  2.9مليار دوالر ،أي
أكثر من ضعف القيمة اإلجمالية للعقود المتجددة
التي تمت ترسيتها ،التي بلغت  1.4مليار دوالر.
وفي عام  ،2019بلغت قيمة عقود التنقيب عن
النفط التي تمت ترسيتها في المنطقة نحو ثالثة
أضعاف قيمة عقود الطاقة المتجددة ،بقيمة 7.8
م ـل ـي ــارات دوالر ،م ـقــار نــة ب ـ ـ  2.8م ـل ـيــار لـمـشــار يــع
الطاقة المتجددة.

اتجاهات االستثمار المتباينة
ً
وفـقــا لــ"مـشــاريــع مـيــد" ،مــن الـمــرجــح أن تـكــون قيمة
مشاريع التنقيب عن النفط المقرر منحها قبل نهاية
ً
عــام  2021أعلى قليال من المشاريع المتجددة إذا تم
منح جميع العقود المجدولة في المنطقة دون تأخير.
ومن المقرر منح ما مجموعه  14.5مليار دوالر من
عقود المشاريع المتجددة هــذا العام ،مقارنة بـ 14.6
ً
مليارا في عقود مشاريع التنقيب عن النفط.

ومع ذلك ،فإن العديد من مشاريع االستكشاف
واإلنتاج الكبرى في منطقة دول مجلس التعاون
الخليجي تشهد تأخيرات كبيرة بسبب القضايا
الـمـتـعـلـقــة بــوبــاء كــوفـيــد  19ورد الـفـعــل الـمـتــزايــد
ضد المستثمرين العالميين الذين يمولون قطاع
الهيدروكربونات.
واالتـ ـج ــاه الـمـتـمـثــل ف ــي زي ـ ــادة ال ـتــأخ ـيــرات في
منح عقود التنقيب عن النفط يجعل من المرجح
أن ا لـقـيـمــة اإل جـمــا لـيــة لـعـقــود ا لـتـنـقـيــب عــن النفط
الـ ـمـ ـمـ ـن ــوح ــة س ـت ـس ـت ـم ــر فـ ــي الـ ـت ــأخ ــر عـ ــن ال ـم ـن ــح
المتجددة في نهاية العام.
كما أدى التحول نحو أنظمة إنتاج واستهالك
الطاقة غير المستندة إلى الوقود األحفوري إلى
إعالن مجموعة من شركات النفط والغاز العالمية
عــن أه ــداف لــزيــادة إن ـتــاج الـطــاقــة الـمـتـجــددة  ،أو
العمل على التقاط الكربون أو تقليل استثماراتها
في المنبع.
وعلى ا لــر غــم مــن أن مشاريع الطاقة المتجددة
ً
فــي دول مجلس ا لـتـعــاون الخليجي تشهد أيضا
تــأ خـيــرات متعلقة بــو بــاء كوفيد  ،19فإنها تشهد
زيـ ــادة فــي االس ـت ـث ـمــار إذ تـسـعــى شــركــات الـطــاقــة
الدولية إلى زيادة اإلنتاج من المرافق المتجددة.
فــي أغـسـطــس مــن ال ـعــام ال ـمــاضــي ،قــالــت شــركــة
النفط البريطانية  ، BPومقرها المملكة المتحدة،
إن ـ ـهـ ــا س ـت ـخ ـف ــض إنـ ـت ــاجـ ـه ــا م ـ ــن الـ ـنـ ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز
بنسبة  40فــي ا لـمـئــة بـحـلــول عــام  2030وستزيد
استثماراتها منخفضة الكربون بمقدار  10أضعاف
خالل نفس الفترة.
و قــا لــت شــر كــة  BPإ نـهــا سـتــز يــد مــن استثمارها
السنوي المنخفض الكربون من  500مليون دوالر
في  2019إلى  5مليارات بحلول عام .2030
و ه ـ ـ ــي تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف  50غ ـ ـي ـ ـغـ ــاواط م ـ ــن ا لـ ـط ــا ق ــة
المتجددة بحلول عام .2030
ً
وق ــال ــت ش ــرك ــة ت ــوت ــال ال ـفــرن ـس ـيــة أيـ ـض ــا ،إن ـهــا
تهدف إلى الحصول على  100غيغاواط من الطاقة
المتجددة بحلول عام .2030
فــي ا لـعــام ا لـمــا ضــي ،قالت " تــو تــال" إنها تخطط
ً
الستثمار مــا يصل إ لــى  3مـلـيــارات دوالر سنويا
كـجــزء مــن هــدفـهــا الـمـتـمـثــل فــي أن تـكــون مــن بين

أ كـبــر خمس شــر كــات فــي ا لـعــا لــم فــي مـجــال الطاقة
المتجددة.
في نهاية عام  ،2020بلغت قدرة توتال لتوليد
الطاقة المتجددة  7غيغاوات.
وتــدعــو خـطــة عـمــل الـشــركــة إل ــى االس ـت ـمــرار في
الـتــو ســع لـلــو صــول إلــى  100غـيـغــاواط مــن الطاقة
اإلنتاجية اإلجمالية من مصادر متجددة بحلول
عام  2030كجزء من هدفها إلنتاج  40في المئة من
مبيعاتها من مصادر الطاقة المتجددة والكهرباء
بحلول عام .2050

ارتفاع زخم مصادر الطاقة المتجددة
ُ
في تقرير نشر هذا الشهر ،قالت شركة االستشارات
 Rystad Energyومقرها أوسلو إن الطاقة المتجددة
سـتـشـكــل ح ـصــة أك ـب ــر بـكـثـيــر م ــن إم ـ ـ ــدادات الـطــاقــة
العالمية في عام  2050مما تتوقعه شركات النفط
الكبرى أو وكالة الطاقة الدولية (.)IEA
ُ
وت ـظ ـهــر نـمــاذجـهــا الـمـحــدثــة أن م ـص ــادر الـطــاقــة
المتجددة ستلبي  74في المئة من إجمالي الطلب
على الطاقة بحلول عام  ،2050مقارنة بـ  43في المئة
و 45ف ـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة و 69ف ـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة ف ـ ـ ــي أ كـ ـث ــر
السيناريوهات خطورة من شركات الطاقة Equinor
و  Shellو .BP
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تشكل مصادر
الطاقة المتجددة  35فــي المئة مــن الـســوق بحلول
عام .2040
وقــال الرئيس التنفيذي لشركة  ،Rystadجاراند
ريستاد ،إن االلتزام المتجدد باتفاقية باريس للمناخ
من قبل الواليات المتحدة هذا العام ،والعدد المتزايد
من البلدان التي لديها أهــداف خالية من انبعاثات
الكربون لعام  2050وتطورات التكنولوجيا المتجددة
قد غيرت مشهد الطاقة.
وتـ ــرى  Rystad Energyأن مـبـيـعــات ال ـس ـيــارات
الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ( )BEVsترتفع إلى
ً
 64مليونا بحلول عام  ،2030مقارنة بسيناريوهات
ً
شركات النفط التي تتراوح من  22إلــى  38مليونا
ً
وتقدير وكالة الطاقة الدولية بـ  30مليونا.
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يرتفع  1.17دوالر
الكويتي
البرميل
لالستفادة
«البترول»
لـ
معدلة
استراتيجية
ً
من احتياطيات النفط والغاز
ليبلغ  68.94دوالرا

ً
تتضمن الوصول بإنتاج الخام الثقيل إلى  580ألف برميل يوميا في 2040
●

أشرف عجمي

ذك ـ ـ ــر م ـ ـصـ ــدر ن ـف ـط ــي مـ ـطـ ـل ــع ،أن ث ـمــة
تعديالت طرأت على استراتيجية مؤسسة
البترول الكويتية لتطوير وزيادة إنتاجها
النفطي في عام  ،2040لتصل إلى  4ماليين
برميل يوميا.
ولفت المصدر إلى أن شركة نفط الكويت،
ُ
ال ـت ــي ت ـع ــد ال ـج ـهــة ال ـم ـنــوطــة بــال ـت ـطــويــر،
مهتمة حــالـيــا ب ــإع ــداد خـطــة تنفيذية في
هــذا اإلط ــار تتضمن إنـشــاء لجنة لتطوير
االستراتيجية ،إلى جانب إنشاء فرق عمل
لديها اإلمكانيات لتطوير وتحليل جميع

الـمــواقــف واأله ــداف والـمـبــادرات الخاصة
بتنفيذ تلك االسترتيجية ،من أجل وضع
أطـ ـ ــر م ـ ـحـ ــددة وش ــامـ ـل ــة ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مــن
احتياطيات النفط والغاز.
وأوضـ ــح أن الـتـعــديــات اهـتـمــت أيضا
بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة تـ ـحـ ـسـ ـي ــن إدارة ا لـ ـمـ ـح ــا ف ــظ
والبيانات ،التي تهدف إلى تحقيق التميز
التشغيلي عـلــى مـسـتــوى عــالـمــي لــزيــادة
الربحية.
وق ــال الـمـصــدر إن هـنــاك مـجـمــوعــة من
الـمـبــادرات لتمكين االستراتيجية ،حيث
ت ـت ـض ـمــن ت ـح ــدي ــد ن ـط ــاق الـ ـغ ــاز وم ـل ـفــات
اإلن ـت ــاج الـمـمـكـنــة ،بـمــا فــي ذل ــك اسـتـمــرار

ً
إنتاج الغاز الجوراسي على مراحل طبقا
للرؤية المحددةَّ .
وبين أن االستراتيجية
المعدلة تضمنت أيضا استكشاف وتطوير
وإنتاج احتياطيات نفطية تقليدية وثقيلة
جديدة ،ليصل إنتاج النفط الثقيل تحديدا
ً
إلــى نحو  580ألــف برميل يوميا بحلول
عام .2040
وأوضح المصدر أن الهيكلة التنظيمية
التي قامت بها «نفط الكويت» خالل الفترة
األخيرة تأتي في إطار تنفيذ التوصيات
الخاصة باالستراتيجية ،من أجل تحسين
العمل خالل الفترة المقبلة ،وحتى تكون
أكثر مرونة في اتخاذ القرارات.

ارتـ ـف ــع س ـع ــر ب ــرم ـي ــل الـنـفــط
ا ل ـك ــو ي ـت ــي  1.17دوالر ،لـيـبـلــغ
 68.94دوالرا فــي ت ــداوالت يوم
أمس األول ،مقابل  67.77دوالرا
في تداوالت يوم الخميس ،وفقا
ل ـل ـس ـعــر ال ـم ـع ـل ــن مـ ــن مــؤس ـســة
البترول الكويتية.
وف ـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة،
ختمت أسـعــار النفط األسـبــوع
مرتفعة أكثر من  5في المئة ،مع
ص ـعــود خ ــام الـقـيــاس العالمي
برنت الجمعة ليغلق عند ذروة
ع ــام ـي ــن ،بـفـضــل ب ـي ــان ــات قــويــة
لالقتصاد األميركي ،وتوقعات
النتعاش الطلب العالمي ،مما
ط ـغ ــى ع ـل ــى ب ــواع ــث ال ـق ـل ــق مــن

زيــادة المعروض اإليــرانــي فور
رفع العقوبات.
ارت ـف ــع بــرنــت  17سـنـتــا ،بما
ي ـع ــادل  0.2ف ــي الـمـئــة ليتحدد
سعر التسوية عند  69.63دوالرا
لـلـبــرمـيــل ،أع ـل ــى إق ـف ــال ل ــه منذ
مايو  .2019وزاد الخام األميركي
غرب تكساس الوسيط  53سنتا
أو  0.79في المئة ليغلق على
 66.32دوالرا للبرميل.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال إيـ ـ ــوغـ ـ ــن ف ــايـ ـنـ ـب ــرغ
الـ ـمـ ـحـ ـل ــل ف ـ ــي كـ ــومـ ــرتـ ــس ب ـنــك
«م ـت ـع ــززا ب ـب ـيــانــات اق ـت ـصــاديــة
ج ـيــدة وشـهـيــة لـلـمـخــاطــرة بين
المستثمرين فــي أســواق المال،
يستهدف برنت مجددا مستوى

 70دوالرا للبرميل المهم نفسيا».
وأضاف «المخاوف حيال الطلب
بسبب الجائحة تفسح الطريق
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـفـ ــاؤل فـ ـ ــي ضـ ـ ـ ــوء الـ ـ ـع ـ ــودة
السريعة للمستهلكين».

ً
زينل« :أرزان» تمكنت من تخطي مخاطر «كورونا» جيدا

«لجأنا للتكنولوجيا الرقمية للتكيف مع األزمة والتعويض عن هبوط المبيعات»

وضعنا
خطة لضمان
توافر الموارد
المالية خالل
فترة الجائحة
فاستقطعنا
مخصصات
للحفاظ على
عملياتنا
والوفاء
بالتزاماتنا

عـقــدت مجموعة أرزان المالية جمعيتها
الـعـمــومـيــة عــن الـسـنــة الـمــالـيــة المنتهية في
 31ديسمبر  ،2020يــوم الخميس الماضي،
ب ـن ـس ـب ــة ح ـ ـضـ ــور ب ـل ـغ ــت  66.8ف ـ ــي ال ـم ـئ ــة،
ً
واتباعا لالشتراطات الصحية ،تم الحضور
والـ ـتـ ـص ــوي ــت ب ــال ـن ـظ ــام اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي لـعـقــد
الـجـمـعـيــات ال ـعــامــة ل ــدى ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة
الـمـقــاصــة ( )eAGMوش ـهــدت الـمــوافـقــة على
كل البنود المدرجة على جدول األعمال ،بما
فيها عدم توزيع أرباح على المساهمين عن
عام .2020
وفــي بــدايــة االجـتـمــاع ،رحــب نــائــب رئيس
م ـج ـل ــس اإلدارة وال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي فــي
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ج ــاس ــم زيـ ـن ــل بــال ـم ـســاه ـم ـيــن،
ً
م ـس ـتــذكــرا أبـ ــرز األحـ ـ ــداث االق ـت ـص ــادي ــة غير
الـمـسـبــوقــة ال ـتــي أث ــرت عـلــى اقـتـصــاد الـعــالــم
ً
ً
أجـمــع قــائــا إن»عـ ــام  2020ك ــان استثنائيا،
نتيجة اآلثار السلبية التي نتجت عن تسارع
جائحة كوفيد  19عبر عدة مناطق جغرافية
على مستوى العالم ،مما تسبب في تعطيل
األعمال التجارية واألنشطة االقتصادية ،كما
أدى إلى ظهور عوامل عدم تيقن غير مسبوقة،
بشأن البيئة االقتصادية العالمية».
وأوض ـ ــح زي ـنــل أنـ ــه ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن األث ــر
السلبي لجائحة كورونا ،فإن «أرزان المالية»،
ت ـم ـك ـنــت مـ ــن إدارة وت ـخ ـط ــي م ـخ ــاط ــر ه ــذه
األزم ــة بشكل جـيــد ،بــاتـخــاذهــا االحتياطات
االسـتـبــاقـيــة ال ــازم ــة ،واسـتـمــرارهــا بتطبيق
أفضل الـمـمــارســات ،منها استمرارية العمل
بأقصى طاقتها دون حدوث اضطرابات كبيرة
أو طفيفة.
وأضاف ،أن المجموعة لجأت إلى استخدام
م ـب ـت ـكــرات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا الــرق ـم ـيــة م ــن أجــل
الـتـكـيــف مــع األزمـ ــة ،والـتـعــويــض عــن هبوط

المبيعات إلــى مستويات منخفضة قياسية
ً
بسبب األزمــة ،في جميع أنحاء العالم ،الفتا
إلى أن الجائحة ،واإلغالقات العامة المرتبطة
بها تؤكد أن التواصل الرقمي بات اآلن ضرورة
البد منها ،وأصبح اإلنترنت بوابة الوصول
إلـ ــى ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـخ ــدم ــات األس ــاس ـي ــة مثل
منصات الصحة اإللكترونية ،والتحويالت
النقدية الرقمية ،وأنظمة الدفع الرقمي.
وذكر أن لجنة استمرارية األعمال ،ومواجهة
ً
ال ـك ــوارث فــي الـمـجـمــوعــة ،أص ــدرت دل ـيــا عن
تـفـعـيــل خـطــة اس ـت ـمــراريــة األع ـم ــال الـخــاصــة
بمجموعة أرزان وخالل الجائحة ،والحد من
المخاطر الصحية للموظفين ،كما وضعت
اإلدارة خطة لضمان تــوافــر الـمــوارد المالية
خالل فترة الجائحة ،لذا احتسبت المجموعة
المخصصات المناسبة لضمان قدرتها على
الحفاظ على عملياتها ،والوفاء بالتزاماتها
فــي حــا لــة تعليق أنشطة الشركة بشكل غير
متوقع ،مع األخذ بعين االعتبار طبيعة وحجم
وتنوع أعمال الشركة ،وتعدد الدول التي توجد
فيها أنشطة المجموعة.
وأش ــار زينل إلــى اسـتـمــرار «أرزان ثــروات»
وه ــي ش ــركــة تــاب ـعــة بـنـمــو أع ـمــال ـهــا وزيـ ــادة
قــاعــدة عمالئها فــي الـعــالــم ،وعـلــى الــرغــم من
الظروف االستثنائية فقد استحوذت الشركة
على مجموعة من األصول العقارية المميزة
فــي هــولـنــدا وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة
لمحفظة عـمــائـهــا ،كـمــا تـقــدمــت الـمــزيــد من
الخدمات والمنتجات المالية واالستثمارية
التي ساهمت في زيادة قاعدة عمالئها.
وأوضح أن إدارة المجموعة قامت بمراجعة
ومراقبة الوضع المالي للمجموعة بما فيها
التدفقات النقدية ،والتزامات الشركة المالية
للمؤسسات المالية ،ونسبة الرافعة المالية،

جاسم زينل
ونسبة السيولة مقارنة بالحدود المحددة
مــن الجهات الــرقــابـيــة ،كــذلــك مراقبة معايير
مدى كفاية رأس المال لتغطية مخاطر الشركة.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ال ـم ـج ـمــوعــة أخ ـ ــذت بعين
االعتبار تأثيرات التقلب في عوامل االقتصاد
الكلي ،والسيناريوهات المستخدمة لتحديد
الخسائر الناتجة عــن إنخفاض رقــم أصــول
المجموعة ،كذلك خسائر االئتمان المتوقعة،
وفـ ــي ضـ ــوء اس ـت ـم ــرار ع ــوام ــل عـ ــدم الـتـيـقــن،
ً
والتأثير الناتج من كوفيد  19 -ونظرا لتدهور
الوضع االقتصادي الحالي ،قامت مجموعة
أرزان المالية بمراجعة االفتراضات لعوامل
االقتصاد الكلي ،كما طبقت تقديرات متحفظة
فــي ح ـســاب الـمـخـصـصــات ال ـخــاصــة لجميع
قطاعات العمل لــدى المجموعة ،مما كــان له
األثر السلبي على نتائج المجموعة في نهاية
السنة المالية.
واس ـت ـعــرض زي ـنــل أداء الـمـجـمــوعــة خــال

«الغرفة» :انعقاد اللقاء التجاري الثنائي «الكويتي  -الفلسطيني» األربعاء
بتنظيم مشترك بين غــر فــة تـجــارة وصناعة
الكويت ومركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)،
ي ـع ـقــد «الـ ـلـ ـق ــاء الـ ـتـ ـج ــاري ال ـث ـن ــائ ــي ال ـك ــوي ـت ــي –
الفلسطيني االفتراضي» في الساعة  10:00صباح
االربـعــاء المقبل ،وسيشارك فــي اللقاء عــدد من
الشركات المختصة في قطاع المنتجات الغذائية
والزراعية الفلسطينية.

ويهدف اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التعاون
التجاري في قطاع األمــن الغذائي ،كما يحتوي
ال ـبــرنــامــج عـلــى مـجـمــوعــة مـتـحــدثـيــن م ــن مــركــز
التجارة الفلسطيني (بال تريد) ،منظمة األغذية
العالمية – ال ـفــاو ،وزارة الــزراعــة الفلسطينية،
إضــافــة الــى اتـحــاد الـغــرف التجارية الصناعية
الزراعية الفلسطينية.

بـهــذه المناسبة ،تــدعــو الـغــرفــة األع ـضــاء إلى
ال ـتــواصــل معها عــن طــريــق الـبــريــد اإللـكـتــرونــي
( ،)kcci@kcci.org.kwحتى يتسنى لها تزويدكم
بــرابــط المشاركة فــي هــذا الـلـقــاء ،كونها فرصة
سانحة لفتح آفــاق تجارية جديدة بين الكويت
وفلسطين.

«االستثمارات» :نتواصل بشكل دائم مع المساهمين والعمالء
أكدت شركة االستثمارات الوطنية أنها ستكون على
تواصل دائم مع مساهميها وعمالئها في إبقائهم على
إط ــاع دائ ــم بــالـتـطــورات فــي الـشــركــة مــن خــال مؤتمر
المحللين الربعي.
وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركة،
جــريــش نــايــر ،خــال مؤتمر المحللين للربع األول أن
ال ـعــائــد عـلــى مـتــوســط ح ـقــوق الـمـلـكـيــة وال ـعــائــد على

«زين» تشارك في النسخة االفتراضية
من الملتقى اإلعالمي

تستعرض توظيف ّ
منصاتها لدعم جهود مؤسسات الدولة خالل الجائحة
أعلنت شركة «زين» ُرعايتها
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ل ـل ــن ـس ـخ ــة
الـســابـعــة ع ـشــرة م ــن ُ
الملتقى
اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ،وال ـ ـ ــذي
انطلق عــن ُبـعــد بالتعاون مع
وزارة اإلعالم في الفترة من 29
–  31الـجــاري من خــال تقنية
االت ـ ـصـ ــال ال ـم ــرئ ــي ال ـ ُـم ـب ــاش ــر،
برعاية وحضور األمين العام
لجامعة ال ــدول العربية أحمد
أب ــوالـ ـغـ ـي ــطُ ،
ومـ ـش ــارك ــة وزي ــر
اإلع ــام والثقافة وزيــر الدولة
ل ـشــؤون الـشـبــاب عبدالرحمن
المطيري.
وقـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـ ـلـ ـع ــاق ــات واالتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت فــي
ّ ً
الشركة وليد الخشتي ُمعلقا:
«ل ـق ــد حــرص ـنــا ع ـلــى اس ـت ـمــرار
تقديم دعمنا ُ
للملتقى اإلعالمي
العربي خالل الظروف الحالية،
إلي ـمــان ـنــا الـ ـت ــام بــأه ـم ـيــة دور
اإلعالم وأثر الرسالة اإلعالمية
فـ ـ ـ ــي ت ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات
خصوصا خالل األزمات».
وتابع الخشتي بقوله« :لقد
كـ ــان لـ ــدى زيـ ــن ٌ
دور م ـح ــوري
طـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال جـ ـ ــائ ـ ـ ـحـ ـ ــة كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا،
ُ
ومـ ـن ــذ األيـ ـ ــام األولـ ـ ــى ل ـهــا في
تسخير منصاتنا اإل عــا مـيــة

والتكنولوجية ُلمساندة جهود
ُ
ال ــدول ــة ،وقـمـنــا بــالـتـعــاون مع
ّ
ُ
ُمختلف الوزارات وفي مقدمتها
وزارتـ ـ ـ ــا ال ـص ـح ــة وال ــداخ ـل ـي ــة،
لـ ـنـ ـش ــر ال ـ ـتـ ــوع ـ ـيـ ــة ال ـص ـح ـي ــة
وت ـع ــري ــف ال ـم ـج ـت ـمــع بــأهـمـيــة
االشتراطات الصحية الجديدة
التي فرضتها الجائحة».
واخ ـت ـت ــم ب ـق ــول ــه« :ن ــأم ــل أن
ُيـ ـب ــرز دع ـم ـن ــا لـ ـه ــذا الـ ُـمـل ـت ـقــى
الـ ُـمـتـمـيــز بـشـكــل س ـنــوي مــدى
التزامنا بممارسة مسؤوليتنا
االجتماعية ،فالشركة حريصة
على ممارسة دورهــا الريادي
ف ــي ال ـت ـفــاعــل م ــع ال ـم ـن ـتــديــات
الفكرية والثقافية واإلعالمية،
ال ــذي ُيعتبر هــذا ُ
الملتقى من
أبرزها على مستوى المنطقة،
ً
حـيــث يـعــد واح ـ ــدا م ــن أضـخــم
الفعاليات التي تعنى بالنشاط
اإلعالمي العربي».
وفي تعليقه على دعم «زين»
ل ـلـ ُـم ـل ـت ـقــى ،قـ ــال األمـ ـي ــن ال ـعــام
ل ـلـ ُـم ـل ـت ـقــى اإلعـ ــامـ ــي ال ـعــربــي
مــاضــي ال ـخ ـم ـيــس« :ف ـخ ــورون
ب ـش ــراك ــة زيـ ــن االسـتــراتـيـجـيــة
معنا على مدار العقد الماضي،
وهـ ــو األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـع ـكــس بال
شــك إيمانها الشديد بأهمية

وليد الخشتي

ماضي الخميس

دع ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع وال ـ ـبـ ــرامـ ــج
ُ
اإلعالمية التي تسهم في إثراء
وت ـعــزيــز ال ـح ــوار الـثـقــافــي في
المجتمع ،وهي األهــداف التي
ً
ت ـت ـمــاشــى ت ـم ــام ــا م ــع أه ـ ــداف
ُ
ُ
الملتقى اإلعالمي العربي منذ
تأسيسه».
وأضـ ــاف الـخـمـيــس« :تلعب
ً
شـ ـ ــركـ ـ ــات اال ت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت دورا
ً
حاسما في جهود االستجابة
م ــع األزم ـ ـ ــات ،وق ــد اسـتـجــابــت
«زين» لجهود مؤسسات الدولة
بدور مهم
بكل فعالية ،إذ قامت
ٍ
فــي دعــم ال ـم ـبــادرات والـبــرامــج

ال ـ ـتـ ــي س ـ ــاع ـ ــدت ف ـ ــي ت ـخـف ـيــف
تــأثـيــرات الجائحة والـحــد من
تــداعـيــاتـهــا ،ول ــم ت ــدع الشركة
ً
ظروف الجائحة أن تكون عائقا
في استمرار دعمها للمشاريع
واألفـ ـك ــار ال ـم ـب ـت ـكــرة ،وه ــو ما
ُي ّ
رسخ دورها الريادي كإحدى
أكبر الشركات الوطنية الداعمة
لمجاالت الثقافة واإلعــام في
الكويت».
ً
ويـشـهــد الـ ُـمـلـتـقــى ُم ـشــاركــة
واس ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن كـ ـ ـ ـ ــل أنـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاء
الــوطــن ال ـعــربــي ،بـحـيــث يقوم
ال ـ ُـم ـش ــارك ــون بــاالس ـت ـمــاع إلــى

ع ـ ــام « 2020إذ ت ـك ـب ــدت ال ـم ـج ـمــوعــة خــالــه
خسائر قــدرهــا  9.15ماليين دي ـنــار ،مقارنة
بأرباح قدرها  1.54مليون خــال عــام ،2019
ً
مضيفا أن عــام  2020يعتبر استثنائيا بكل
الـمـقــايـيــس بسبب جــائـحــة ف ـيــروس كــورونــا
المستجد ،والذي تأثر به االقتصاد العالمي
ً
عـمــومــا ،واق ـت ـصــادات ال ــدول الـتــي تعمل بها
ً
المجموعة خصوصا ،مما أثر مباشرة على
نتائج المجموعة وترجع األسباب الرئيسية
لذلك إلى:
ً
أوال :احتساب خسائر انخفاض في قيمة
شركة زميلة بلغ  4.56ماليين دينار.
ً
ثانيا :احتساب مخصصات لكل مــن ذمم
الـتـسـهـيــات االئـتـمــانـيــة وال ــدي ــون المشكوك
في تحصيلها وخسائر ائتمان النقد وشبه
النقد المحتجز ومخصص عقارات محتفظ
بـهــا لـغــرض الـمـتــاجــرة بــإجـمــالــي مبلغ 3.71
ماليين دينار.
ً
ثالثا :تكبد خسائر محققة وغير محققة من
ً
االستثمارات المصنفة أصوال مالية بالقيمة
العادلة مــن خــال األرب ــاح والخسائر قدرها
 2.18مليون دينار أغلبها من األسهم المدرجة
ببورصة الكويت لألوراق المالية.
واستطرد زينل أن الشركة الدولية للتمويل
(ش.م.ل) التابعة للمجموعة فــي لبنان التي
ً
تشهد حاليا اضطرابات اقتصادية وسياسية
كـبـيــرة ،تشمل ه ــذه األحـ ــداث ضــوابــط مهمة
عـلــى الـنـظــام البنكي الـلـبـنــانــي ،بـمــا فــي ذلــك
وضــع قـيــود على السحب الـنـقــدي لــأرصــدة
البنكية بــالـعـمــات األجـنـبـيــة ،وحـ ــدود على
التحويالت البنكية الدولية وتخفيض أسعار
الـفــائــدة المتعاقد عليها على الــودائــع ألجل
بالعمالت األجنبية ،أدت هذه اإلجــراء ات إلى
الـحــد بشكل كبير مــن ق ــدرة المجموعة على

الوصول إلى النقد واألصول األخرى للشركة
الدولية للتمويل.
وقال إنه عالوة «تخلفت الحكومة اللبنانية
عن الوفاء بالتزاماتها بشأن الديون السيادية،
إذ خ ـف ـض ــت وكـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـت ـص ـن ـي ــف خ ـف ـضــت
الـتـصـنـيــف ال ـس ـيــادي لـلـبـنــان ،وكــذلــك بعض
البنوك اللبنانية بما في ذلــك البنك الــذي تم
بشكل أســاســي إي ــداع أم ــوال الشركة التابعة
فيه ،عالوة على ذلك ،يعتبر االقتصاد اللبناني
ً
ً
حــال ـيــا اق ـت ـص ــادا ش ــدي ــد ال ـت ـض ـخــم ،وبـسـبــب
الظروف اإلقتصادية الحالية ،أوقفت الشركة
التابعة عمليات التمويل الجديدة وهي تراقب
أنشطة األعمال عن قرب.
وأك ــد زيـنــل أن اإلدارة تــولــت تقييم اآلث ــار
المحتملة لـهــذه األحـ ــداث عـلــى قــدرتـهــا على
االستمرار في ممارسة السيطرة على الشركة
الدولية للتمويل في لبنان وخلصت إلى أنه
ال ت ــزال لديها الـقــوة وال ـقــدرة على استخدام
تـلــك ال ـقــوة لـلـتــأثـيــر عـلــى ال ـعــائــدات وأن ـهــا ال
تزال معرضة لعوائد متغيرة للشركة التابعة،
وبناء عليه ،االستمرارية على تجميع الشركة
التابعة ،كما قامت اإلدارة بتقييم تأثير هذه
األحداث على القيمة الدفترية الستثمارها في
الشركة الدولية للتمويل ،ونتيجة لذلك ،قامت
المجموعة بتسجيل المخصصات المطلوبة
لخسائر ائتمان للنقد وشبه النقد المحتجز
إضــافــة إلــى ذمــم تسهيالت أقـســاط إئتمانية
في بيان األربــاح أو الخسائر المجمع للسنة
المنتهية في  31ديسمبر  2020عــاوة على
ذلك ،تعتقد إدارة المجموعة أن القيمة الدفترية
إلستثمار المجموعة في لبنان قابل لإلسترداد
وال توجد حاليا مــؤشــرات تــدل على ضــرورة
اإلع ـ ـتـ ــراف بـ ــأي خ ـس ــائ ــر ج ــوه ــري ــة إضــاف ـيــة
لالنخفاض في القيمة.

ج ـل ـســات الـ ُـم ـل ـت ـقــى ع ـبــر الـبــث
المرئي ُ
المباشر على ُمختلف
المنصات اإللكترونية وقنوات
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،وهــو
األمر الذي يجعل ُ
الملتقى أكبر
فعالية إلكترونية افتراضية
من نوعها على مستوى الوطن
العربي ،وبتواجد العديد من
اإلع ــام ـي ـي ــن ووزراء اإلع ـ ــام
ّ
واألكاديميين والطالب وملك
وسائل اإلعالم العرب ،وغيرهم
الكثير.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا يـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــد الـ ـ ُـم ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــى
ُ
ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ُمـ ـش ــارك ــة ك ـ ــل مــن
أبوالغيط ،والوزير المطيري،
ووزيـ ـ ـ ـ ــر اإلعـ ـ ـ ـ ــام ال ـب ـح ــري ـن ــي
علي الرميحي ،ونائب رئيس
مجلس الــوزراء ووزيــر اإلعالم
الفلسطيني نبيل أ بــورد ي ـنــة،
وال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـهـيـئــة
اإلذاعة والتلفزيون السعودية
محمد فهد الحارثي ،واألمين
الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـ ُـم ـ ـسـ ــاعـ ــد ال ـ ُـمـ ـش ــرف
على قـطــاع اإلع ــام واالتـصــال
بجامعة الدول العربية السفير
أحمد رشيد خطابي.

متوسط األصول بلغ  2.1بالمئة لكل منهما خالل الربع
الحالي .وبلغت نسبة الرافعة المالية  1:0.15في نهاية
الربع األول من عام  ،2021وكانت نسبة السيولة لدى
الشركة قد بلغت  26.4بالمئة ،كما ارتفع إجمالي األصول
وحـقــوق المساهمين العائدة للشركة األم إلــى 228.6
و 181.9مليون ديـنــار على الـتــوالــي ،مـقــارنــة ب ـ 218.3
مليونا و 172.2مليونا في  31مارس .2020

 Ooredooتنظم دورة تدريب
لإلسعافات األولية لموظفيها

بالتعاون مع معهد دسمان للسكري

فريق عمل  Ooredooمع طاقم عمل معهد دسمان للسكري
ن ـظ ـمــت ش ــرك ــة  Ooredooل ــاتـ ـص ــاالت دورة
ل ــإسـ ـع ــاف ــات األولـ ـ ـي ـ ــة وال ـت ـن ـف ــس االص ـط ـن ــاع ــي
واإلن ـع ــاش ( )CPRوص ــدم ــات الـقـلــب الـكـهــربــائـيــة
( )AEDلمدة يومين ،في معهد دسمان للسكري،
ش ــارك فيها  10مــن موظفي الشركة مــن مختلف
إداراتها ،حرصا من  Ooredooعلى صحة وسالمة
الموظفين والعمالء في حال حدوث حاالت طارئة،
كما حصل المتدربون بعد اجتياز التدريب على
إجـ ـ ــازة إس ـع ــاف أول ـ ــي وشـ ـه ــادة بــاج ـت ـيــاز دورة
اإلس ـعــافــات األول ـي ــة مـعـتـمــدة مــن جـمـعـيــة القلب
األميركية.
وتم تخصيص مدرب مختص من معهد دسمان
للسكري لهذه الدورة ،حيث قام في البداية بشرح
مفصل ألهــم مـبــادئ اإلسـعــافــات األولـيــة ،وكيفية
تعامل المسعفين مع مختلف الـحــاالت الطارئة،
ثــم ق ــام بـتــدريــب مــوظـفــي شــركــة  Ooredooعلى
كيفية ق ـيــاس ال ـعــامــات الـحـيــويــة والـتـعــامــل مع
حــاالت الجروح والـحــروق والصدمات والتدريب

على اإلنعاش القلبي الرئوي .وقال مدير أول إدارة
االتصال المؤسسي لدى  Ooredooالكويت مجبل
األي ــوب« :تشمل مظلة شــركــة  Ooredooالكويت
للمسؤولية االجتماعية عددا كبيرا من المبادرات
واألنشطة والفعاليات والبرامج التدريبية التي
ت ـهــدف إل ــى تــوعـيــة مــوظـفــي ال ـشــركــة والمجتمع
كافة ،والهدف الرئيسي لهذا البرنامج التدريبي
المتعلق بشؤون الصحة العامة هو زيــادة وعي
موظفينا بما يمكنهم من التدخل في حالة حدوث
أي أم ــر ط ــارئ فــي مـكــان الـعـمــل أو خــارجــه حتى
لحظة وصــول الفريق الطبي لخدمات الـطــوارئ،
فنحن نحرص دائما على صحة وسالمة موظفينا،
ونشجعهم بشكل مستمر عـلــى ر عــا يــة بعضهم
كوننا عائلة واحدة».
جدير بالذكر أن مهمة معهد دسمان للسكري
تتمثل فــي مـكــافـحــة وب ــاء ال ـس ـكــري فــي الـكــويــت،
من خالل التركيز على مرض السكري واألبحاث
والوقاية المتكاملة والتدريب والتعليم والعالج.

ةديرجلا
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«الوطني» يتوج بجائزة أفضل مختبر لالبتكار المالي في الكويت

في استبيان «غلوبل فاينانس» لألفضل حول العالم لعام ٢٠٢١
حـصــد الـمـكـتــب الــرق ـمــي لـمـجـمــوعــة بنك
الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي جـ ــائـ ــزة أفـ ـض ــل مـخـتـبــر
لالبتكار المالي في الكويت لعام  ،2021من
خالل االستبيان السنوي الذي أجرته مجلة
غلوبل فاينانس العالمية ،وشارك فيه مئات
ال ـخ ـبــراء والـمـحـلـلـيــن وك ـبــار المستشارين
وال ـمــديــريــن الـتـنـفـيــذيـيــن لـكـبــرى الـشــركــات
حول العالم.
ويعد "الوطني" أول بنك في الكويت يفوز
بهذه الجائزة المرموقة ،التي تمثل اعترافا
بنجاح الـمـبــادرات الـتــي يطلقها البنك في
مسار التحول الرقمي الذي ينتهجه من أجل
تقديم أفضل الخدمات لعمالئه.
وسـلـطــت جــائــزة ه ــذا ال ـعــام ال ـضــوء على
الــاعـبـيــن الــرائــديــن واالت ـج ــاه ــات الناشئة
في تعزيز ابتكار التكنولوجيا المالية ،بما

فــي ذل ــك الـمـخـتـبــرات الـتــي تــديــرهــا البنوك
والحكومات وأصحاب رؤوس األمــوال ،إلى
جانب الجامعات والمنظمات غير الحكومية.
وأع ـل ـن ــت "غ ـل ــوب ــل ف ــاي ـن ــان ــس" ال ـفــائــزيــن
ع ــن أف ـضــل ال ـمــؤس ـســات الـمـبـتـكــرة ،وكــذلــك
مختبرات الـبـنــوك والـشــركــات الـمــالـيــة ،إلى
جــانــب االب ـت ـك ــارات ف ــي مـنـتـجــات وخــدمــات
ج ــدي ــدة ،وذل ــك عـلــى مـسـتــوى سـبــع مناطق
جغرافية مختلفة على مستوى العالم في
أفريقيا وآسيا وأوروبا الوسطى والشرقية
وأميركا الالتينية والشرق األوسط وأميركا
الشمالية وأوروبا الغربية.
الـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ال ـم ـك ـت ــب ال ــرق ـم ــي
للمجموعة يضم تحت مظلته مختبر بنك
الـكــويــت الــوطـنــي لــابـتـكــار ال ــذي يـعــد أكبر
مسرع للتكنولوجيا المالية في المنطقة ،كما

أنه يلعب دورا هاما في استراتيجية البنك
الرقمية ،وتمكينه من استشراف فرص النمو
المستقبلي على صعيد التكنولوجيا المالية،
حيث يوفر انتشار بنك الكويت الوطني عبر
 4قارات ونحو  15بلدا حول العالم حاضنة
ونقطة التقاء للمبتكرين والشركات الناشئة
فــي مـجــال التكنولوجيا المالية ،مــن خالل
الـمـخـتـبــر ال ـجــديــد ال ــذي تــم تــأسـيـســه وفقا
ألعلى المعايير التي تعتمد نهج وأسلوب
التفكير اإلبداعي أساسا لها.
كما يشكل االبتكار الرقمي أ هــم الركائز
األســاس ـيــة السـتــراتـيـجـيــة الـبـنــك فــي سبيل
الحفاظ على مكانته الريادية على صعيد
الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة ال ــرق ـم ـي ــة إقـلـيـمـيــا
وعــال ـم ـيــا ،م ــن خـ ــال ن ـقــل وت ـط ـب ـيــق أح ــدث
م ــا ت ــوص ـل ــت إل ـي ــه ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـخ ــدم ــات

«بوبيان» يرعى المعرض الوظيفي االفتراضي
()ACK
األسترالية
للكلية
ً

ً
الحماد :تقرير االستدامة  2020تضمن جزءا خاصا حول تمكين الشباب
جـ ـ ـ ــاءت رعـ ــايـ ــة ب ـن ــك ب ــوب ـي ــان
لـلـمـعــرض الــوظـيـفــي االف ـتــراضــي
لـلـفــرص الــوظـيـفـيــة الـ ــذي نظمته
ال ـك ـل ـي ــة األس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة ب ــال ـك ــوي ــت
ً
( )ACKأخ ـ ـيـ ــرا مـ ـمـ ـي ــزة ،فـ ــي ظــل
السعي المتنامي من البنك لدعم
وتشجيع الشباب على االلتحاق
للعمل بالقطاع الخاص وتأهيلهم
بالخبرات الالزمة في سوق العمل.
وق ــال الـمــديــر الـعــام لمجموعة
الـمــوارد البشرية في البنك ،عادل
الحماد" :يحرص بنك بوبيان على
رعــايــة والمشاركة فــي الفعاليات
التى من شأنها أن تزيد من معرفة
الشباب ،السيما الذين على وشك
ّ
التخرج أو حديثي التخرج بالعمل
الـ ـمـ ـص ــرف ــي ب ـص ـف ــة ع ــام ــة،

بنك بوبيان على وجه
والعمل في ّ
الخصوص ،ألنه يتمتع ببيئة عمل
مختلفة ومميزة".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف" :إن ـ ـنـ ــا فـ ــي بــوب ـيــان
ً
نفتخر دائـمــا بأننا األكـثــر جذبا
للعمالة الوطنية ،مع توفير كافة
السبل واإلم ـكــانــات لهم مــن أجل
ص ـق ــل م ـه ــارات ـه ــم وال ـع ـم ــل عـلــى
تطويرها بجانب االرتقاء بمستوى
نشر ثقافة االستثمار التكنولوجي
بين الشباب الكويتيين ،بما يسهم
ف ــي ت ـعــزيــز ال ـت ـط ــور وال ـن ـم ــو في
التكنولوجيا واالبتكار لديهم".
وأوضح الحماد أن بنك بوبيان
ً
يعد واح ــدا مــن أهــم البنوك التى
ي ـض ـع ـهــا الـ ـشـ ـب ــاب ال ـك ــوي ـت ـي ــون
ال ـ ـط ـ ـمـ ــوحـ ــون فـ ـ ــي أولـ ــويـ ــات ـ ـهـ ــم
الـ ـ ــوظ ـ ـ ـي ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــة،
بـسـبــب الـمـنــاخ
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــوف ـ ــره
البنك للمزيد من
اإلبداع واالبتكار
وإطالق الطاقات
ال ـش ــاب ــة ،مــؤكــدا
أن اال ه ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــام
بـ ــال ـ ـمـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــن
وتنمية مواهبهم
ي ـ ـ ـ ـ ــأت ـ ـ ـ ـ ــي ض ـ ـمـ ــن
األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
وال ـق ـي ــم الـخـمــس
لـ ـبـ ـن ــك بـ ــوب ـ ـيـ ــان،
وهـ ـ ـ ــي "الـ ـت ــركـ ـي ــز
ع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـع ـ ـم ـ ــاء،
والعمل الجماعي،
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
واالبتكار ،والتركيز
على الموظفين".

وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ــم مـ ـ ــن خـ ــال
ال ـم ـعــرض ال ـتــواصــل م ــع الـشـبــاب
ال ــراغـ ـبـ ـي ــن ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل ال ـق ـط ــاع
ً
المصرفي عـمــومــا وبـنــك بوبيان
عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص ،حـيــث تم
تقديم شرح كامل لهم عن طبيعة
الـعـمــل ف ــي بــوب ـيــان وم ــا يميزها
واختالفها عــن بقية المؤسسات
األخرى ،خاصة ما يتعلق بجانب
دعـ ـ ــم الـ ـشـ ـب ــاب وم ـن ـح ـه ــم ف ــرص
االبتكار واإلبداع.

التدريب عن ُبعد

مــن ناحية أخ ــرى ،أكــد الحماد
أن "بوبيان" كان من أوائل البنوك
التي اعتمدت سياسة التدريب عن
ُبعد كجزء من خطط تطوير وزيادة
مهارات وخبرات العاملين بالبنك
في مختلف القطاعات ،حيث استمر
البنك في دعم موارده البشرية مع
استمرار األزمــة الحالية الناجمة
ع ــن فـ ـي ــروس كــوف ـيــد  ،19والـ ــذي
غير انـتـشــاره فــي مختلف أنحاء
العالم والكويت الكثير من مفاهيم
العمل وأشكال وطرق نقل الخبرات
والدورات التدريبية.
وق ــال الـحـمــاد إن ــه عـلــى سبيل
ال ـ ـم ـ ـثـ ــال ،ال الـ ـحـ ـص ــر ،بـ ـل ــغ ع ــدد
مــوظـفــي بــوب ـيــان ال ــذي ــن شــاركــوا
بالتسجيل فــي منصة LinkedIn
للتعليم وال ـتــدريــب اإللـكـتــرونــي،
حتى نهاية الشهر الماضى ،أكثر
من  600موظف ونحو  100موظف
ف ــي مـنـصــة ي ــوروم ـن ــي الـعــالـمـيــة
بالتعاون مع ،finance unlocked
الـ ـت ــي ت ـت ـض ـمــن دورات ت ــدري ــب

أسهم الـ «ميمي» ...عندما تصبح كلمة
الهواة هي العليا بأسواق المال
يسيطر ال ـغ ـمــوض عـلــى مستقبل كـثـيــر م ــن أداء
األصول والسلع العالمية ،وقد عاودت ظاهرة سيطرة
المستثمرين الصغار على المشهد إلى األضواء مرة
أخرى ،إذ نجحت تلك الفئة في التكتل مجددا والسماح
بصعود أسهم الـ "ميمي" ،في الوقت الذي انهارت أسعار
العمالت المشفرة.
وقبل أشهر قليلة من اآلن ،وبالتحديد في يناير
الماضي ،قرر مجموعة من صغار المستثمرين االتحاد
للمرة األولــى في مواجهة جشع كبار المستثمرين،
وبالتحديد صناديق التحوط والرهان ضدهم ،والعمل
على صعود تلك األسهم ،مما ّ
كبد تلك الصناديق في
نهاية المطاف بحينه خسائر بمليارات الدوالرات.
والـيــوم ،عــادت تلك الفئة التي تضم في غالبيتها
العظمى مراهقين صغارا من جيل األلفية الجديدة إلى
بسط سيطرتهم على األسواق مع عودة أسهم الـ "ميمي"
(وهو مصطلح يطلق على األسهم التي تلقى إقباال من
الشباب وصغار المستثمرين ،وتتسم بطفرات سعرية
عالية) للصعود بقوة دون وجود أسباب جوهرية ،إذ
ارتفعت أسعار األسهم في  AMCللترفيه بنحو 150
بالمئة منذ بدء انهيار أسعار "بتكوين" ،وفق ما ذكرته
صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وارتفعت أسهم "غيم ستوب" التي جاءت في قلب
المعركة بين كبار السوق وصغاره بنحو  25بالمئة،
في عالمة أخرى على أن تلك المرحلة عنوانها العريض
ّ
"إذا تكلم الصغار أنصت الكبار".
وينظر إلى فورة صعود أسهم الميمي على نطاق
واسع ،لكونها النتاج السلبي لزيادة معدالت السيولة
في السوق لمستويات غير مسبوقة ،إذ شهد العام
الماضي ،بالتزامن مع إج ــراءات "الفدرالي" قفزة في
مستويات تداوالت المستثمرين األفراد وانتعاش في

أسواق المشتقات وسيولة قياسية بفعل تلك الحزم.
وأسهم الميمي ،مصطلح يطلق على األسهم التي
تلقى إقباال من الشباب وصغار المستثمرين ،وتتسم
بطفرات سعرية عالية ،اتجاهها الصعودي في السوق
في مؤشر على أن اإلقبال على تلك األسهم لم يصل
إلى ذروته بعد.
وعلى مؤشر بلومبرغ لنحو  37سهم لشركة مدرجة
في قائمة أسهم الـ "ميمي" ،ارتفع أداء المؤشر األسبوع
الماضي نحو  10بالمئة في أفضل أداء للمؤشر منذ
يناير الماضي حينما ظهر عمالق جديد في السوق
هو صغار المستثمرين.
وعـلــى م ــدار تـعــامــات ارت ـفــع سـهــم "غـيــم سـتــوب"
بنحو  36بالمئة دون وجــود أسباب أيضا ليسجل
مع سهم  AMCللترفيه أفضل األسهم أداء داخل سلة
أسهم الميمي.
وكما حدث في الموجة األولى في يناير الماضي،
خـســر حـيـتــان ال ـس ــوق م ــن ص ـنــاديــق ال ـت ـحــوط التي
تــراهــن على هبوط تلك األسـهــم مليارات ال ــدوالرات.
وفي سهم  AMCوحده بلغت خسائر مستثمري البيع
على المكشوف نحو  1.3مليار دوالر ،وفــق بيانات
"بلومبرغ".
وتشير بيانات  S3 Partnersإلى أن حجم الخسائر
المرتبطة بسهمي "غيم ستوب" و AMCلمستثمري
البيع على المكشوف منذ مطلع العام الحالي بلغ نحو
 8مليارات دوالر.
وارتفعت أسهم شركة ،Churchill Capital Corp
وهي إحدى شركات االستحواذ ذات الغرض الخاص
وال ـمــوجــودة فــي القائمة أيـضــا بنحو  2بالمئة مع
تعافيها مــن مــوجــة خسائر ح ــادة قبل بــدء الموجة
الجديدة من عمليات الشراء ألسهم الميمي.

تخصصية عـلــى أع ـلــى مستوى
تغطي المهارات الفنية والمالية
التي يحتاج إليها موظفو البنك.
كما تعاون البنك مع مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي من خالل
مجموعة مــن ال ــدورات التدريبية
ً
التى استفاد منها  26موظفا حتى
اآلن خالل العام الحالي في جميع
المجاالت اإلدارية والمالية وبرامج
تعزز االبتكار واإلبداع.
وبالتعاون مع معهد الدراسات
ً
المصرفية ،درب البنك  159موظفا
خــال األشـهــر األرب ـعــة األول ــى من
ال ـعــام ال ـحــالــي ،حـيــث رك ــزت هــذه
البرامج التدريبية على المهارات
البنكية المتخصصة م ــن خــال
شـهــادات دولـيــة معتمدة يقدمها
المعهد لمختلف الوظائف
ً
واي ـضــا تعزيز خــدمــة العمالء
وتنمية ال ـق ــدرات الفنية لضمان
استمرارية الميزة التنافسية لبنك
ً
ً
بوبيان حاليا ومستقبال.
ولفت الحماد الى تقرير البنك
األول لالستدامة لسنة  2020تحت
عنوان "االستدامة  -جين موروث
وق ـي ـم ــة أس ــاسـ ـي ــة" ،الـ ـ ــذي ت ـن ــاول
االسـ ـت ــدام ــة وال ـح ــوك ـم ــة الـبـيـئـيــة
واالجتماعية وحوكمة الشركات،
التي تعد من األمور الرئيسة لتقيم
ً
أداء ومكانة البنك محليا وإقليميا
وعالميا.
ً
ً
وتضمن التقرير جــزءا خاصا
بالموارد البشرية للبنك وتمكين
الشباب والوصول الى أعلى النسب
من حيث توظيف العمالة الوطنية،
ّ
وهــو ما مكن البنك من الحصول
عـلــى جــائــزة األف ـضــل فــي توطين

عادل الحماد

الشباب الكويتيين على مستوى
القطاع الخاص على مدار السنوات
األخ ـ ـيـ ــرة بـنـسـبــة ك ـ ـ ــوادر وطـنـيــة
تجاوزت  78بالمئة من اإلجمالي
بالبنك ،في حين بلغت نسبة تمثيل
المرأة  17.2بالمئة عام  2020على
مستوى مدير فما فوق ،كما مثلت
الـ ـم ــرأة  7بــال ـم ـئــة ع ـلــى مـسـتــوى
المديرين التنفيذيين فما فوق.
ً
وإضــافــة إلــى ذلــك واتـســاقــا مع
دع ـ ــم مــوظ ـف ـي ــه مـ ــن خ ـ ــال ف ــرص
ال ـتــدري ــب وال ـت ـطــويــر ،فـقــد سجل
البنك أكثر من  46ألف ساعة تدريب
من خالل  224دورة تدريب.
ّ
وس ــل ــط ال ـت ـقــريــر ال ـض ــوء على
اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــاز الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـ ـعـ ــام 2020
بتقليل مـعــدل دوران الموظفين
وت ـع ـي ـي ــن م ــوظ ـف ـي ــن ج ـ ـ ــدد ،عـلــى
ال ــرغ ــم م ــن ال ـت ـح ــدي ــات ال ـخــاصــة
بجائحة كورونا ومعدالت دوران
الموظفين المرتبطة بها في بعض
المؤسسات والشركات األخرى.

الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة إل ـ ـ ــى ج ـم ـيــع
عمليات البنك التشغيلية.
ي ـ ـ ـ ــذ ك ـ ـ ـ ــر أن " غ ـ ـ ـلـ ـ ــو بـ ـ ــل
ف ـ ــايـ ـ ـن ـ ــان ـ ــس" الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة،
الـتــي تأسست عــام ،1987
وتتخذ من نيويورك مقرا
ل ـه ــا ،م ــن أع ـ ــرق ال ـم ـجــات
المتخصصة فــي قطاعي
ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد،
وي ـب ـلــغ ع ــدد قــرائ ـهــا أكـثــر
مــن  50ألـفــا مــن المديرين
ال ـت ـن ـف ـيــذي ـيــن وم ـس ــؤول ــي
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات االس ـت ـث ـم ــاري ــة
واالستراتيجية في المؤسسات المالية في
 191دولة حول العالم.
وت ـ ـجـ ــري ال ـم ـج ـل ــة سـ ـن ــوي ــا الـ ـع ــدي ــد مــن

االستبيانات حول االبتكار والربحية للبنوك
وال ـمــؤس ـســات الـمــالـيــة ح ــول ال ـعــالــم ،ويـتــم
على اثرها اختيار األفضل على المستويين
اإلقليمي والعالمي.

راع ذهبي للمعرض
«الخليج» ٍ
الوظيفي االفتراضي األول لـ AUM
شـ ـ ـ ـ ــارك ب ـ ـنـ ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج فــي
المعرض الوظيفي االفتراضي
األول للجامعة األ مـيــر كـيــة في
ال ـش ــرق األوس ـ ــط  ،AUMوق ــدم
دعمه برعاية ذهبية للمعرض
الــذي انطلق األسبوع الماضي
لطلبة الـجــامـعــة ،ضـمــن الـتــزام
وظيفية
البنك تجاه خلق فرص
ً
لـل ـش ـبــاب ال ـكــوي ـتــي ،وتـحـقـيــقــا
لرؤية "كويت جديدة" .2035
وخ ــال الـمـعــرض الوظيفي،
زار ج ـن ــاح ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج أكـثــر
مـ ـ ـ ــن  1000طـ ـ ــا لـ ـ ــب و خ ـ ــر ي ـ ــج
مـ ــن ال ـج ــام ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
الـشــرق األوس ــط .والتقى فريق
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوارد الـ ـبـ ـش ــري ــة م ـ ــن ب ـنــك
ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـش ـبــاب
والشابات الطموحين ،الراغبين
بـ ـ ــاالن ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــام إلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرفـ ــي ،حـ ـي ــث ق ـ ـ ــدم ل ـهــم
موظفو البنك شرحا وافيا حول
طبيعة العمل في بنك الخليج
والفرص المتاحة فيه ،وأجابوا

عن أسئلة المتقدمين .وقدم أكثر
مــن  170شـخـصــا عـلــى وظيفة
فــي بنك الخليج مــن خــال هذا
المعرض الوظيفي.
وعـ ـق ــد ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج أي ـضــا
نــدوة تثقيفية خالل المعرض،
تناولت كيفية تصميم وهيكلة
الحياة المهنية ،وحضرها أكثر
م ــن  200مـ ـش ــارك .وحـ ــول هــذه
الرعاية ،قالت مدير عام الموارد
البشرية في بنك الخليج ،سلمى
الحجاج :تسعى جميع إدارات
بـ ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج نـ ـح ــو ت ـكــريــس
مـكــانـتــه ال ــري ــادي ــة ف ــي الـكــويــت
كبنك المستقبل .وال يمكننا أن
نصل إلى هذه المكانة الريادية
إال بوجود رأس المال البشري
ذي ال ـ ـك ـ ـفـ ــاء ة الـ ـع ــالـ ـي ــة .ل ـه ــذا
نحرص دائما على التواجد في
مثل هــذه المعارض الوظيفية
لما لها من دور مهم في توسيع
شبكتنا من الموظفين ،وتجديد
وت ـطــويــر ال ـطــاقــات وال ـك ـفــاءات

سلمى الحجاج

لدينا في البنك .نفخر بدورنا
الــرائــد فــي توفير فــرص العمل
ل ـل ـش ـب ــاب ال ـك ــوي ـت ــي وس ـع ـي ـنــا
لتحقيق رؤيــة "كــويــت جديدة"
 ،2035بـخـلــق اق ـت ـصــاد وطـنــي
أكثر استدامة.

الخليج يرعى المعرض الوظيفي

«بيتك» يطلق حملة «فيكم بحر مع بطاقات فيزا»
أ طـلــق بيت التمويل الكويتي
(بـ ـيـ ـت ــك) ،ح ـم ـلــة "ف ـي ـك ــم ب ـح ــر مــع
بطاقات فيزا" من "بيتك" ،الجديدة
والغنية بالمزايا المتنوعة ،والتي
تـتـيــح لـلـعـمــاء تـجــربــة مصرفية
م ـم ـي ــزة وفـ ــرصـ ــا عـ ــديـ ــدة ل ـل ـفــوز
بـجــوائــز ّقيمة لــدى استخدامهم
بطاقات "فيزا-بيتك" ،األمــر الذي
ي ـض ـيــف ق ـي ـمــة وم ـك ــان ــة مـتـمـيــزة
لخدمات ومنتجات البنك.
وتستمر الحملة مــدة  3أشهر
حـ ـت ــى  18أغـ ـسـ ـط ــس مـ ــن الـ ـع ــام
الحالي ،وتتيح فرصا فريدة للفوز
بقوارب  Sea Rayأو Fliteboard
لـ ـ ــ 13مـ ــن عـ ـم ــاء "بـ ـيـ ـت ــك" ،حـيــث
يـ ـحـ ـص ــل الـ ـعـ ـمـ ـي ــل عـ ـل ــى ف ــرص ــة
الدخول في السحب عند استخدام
بـطــاقــات فـيــزا "بـيـتــك" االئتمانية
أو مسبقة الدفع كالتالي :فرصة
واح ـ ــدة ل ــدخ ــول ال ـس ـحــب م ــع كل
 1د.ك م ــن م ـج ـمــوع الـمـشـتــريــات
الـمـحـلـيــة ،فـيـمــا يـحـصــل حاملي
بطاقات فيزا بيتك (السحب اآللي
أو االئتمانية أو الدفع المسبق)
على  10فرص لدخول السحب مع
كل  1د.ك من مجموع المشتريات
ال ـعــال ـم ـيــة (مـتـضـمـنــة الـعـمـلـيــات
ال ـش ــرائ ـي ــة ال ـت ــي ت ـتــم ع ــن طــريــق
اإلنترنت بالعملة األجنبية).
ويجري "بيتك" تحت إشراف
مـ ـمـ ـث ــل عـ ـ ــن وزارة ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــارة
وا لـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــا ع ـ ــة  10س ـ ـحـ ــو بـ ــات

طالل العربيد (يمين) وخالد الشمالن
أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارب
 ،Fliteboardو  3س ـح ــو ب ــات
شـهــريــة عـلــى قـ ــوارب Sea Ray
.Boat
وأوضح المدير العام للخدمات
الـمـصــرفـيــة ل ــأف ــراد للمجموعة
ف ــي "ب ـي ـت ــك" -خــالــد ال ـش ـم ــان ،أن
إطـ ـ ــاق ال ـح ـم ـلــة ي ــؤك ــد ال ـح ــرص
الكبير واالهتمام البالغ بتعزيز
الـتـجــربــة المصرفية ل ــدى عمالء
"بيتك" وتحقيق الريادة في سوق
البطاقات المصرفية في الكويت،
ّ
مبينا مواصلة سعي البنك بمنح
العمالء حلول دفع آمنة وسهلة،
إلى جانب حصولهم على مكافأة
الستخدامهم بطاقات في الداخل
والخارج.

وأضاف الشمالن خالل كلمته
في المؤتمر الصحافي ،الذي عقد
إلعــان إطــاق الحملة ،ان "بيتك"
حـ ـ ــرص عـ ـل ــى أن ي ـص ـم ــم حـمـلــة
متكاملة تلبي تطلعات العمالء
في موسم الصيف ،السيما في ظل
صعوبات السفر ورغبة شريحة
كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن ال ـم ـج ـت ـم ــع ب ـق ـضــاء
اجــازاتـهــم فــي الكويت ،وبالتالي
ب ــادر "ب ـي ـتــك" ب ــدراس ــة متطلبات
ال ـ ـسـ ــوق وال ـم ـج ـت ـم ــع لـ ـط ــرح مــا
يناسبهم ويحقق رغباتهم.
ولـفــت إل ــى أن الحملة تساهم
فــي تشجيع استخدام البطاقات
ف ــي الـ ـس ــوق ال ـم ـح ـلــي ،وتـنـشـيــط
م ـب ـي ـعــات الـ ـتـ ـج ــار ،ف ـي ـمــا تـحـقــق
الجوائز العدالة في الفرص بين

ال ـع ـم ــاء ،م ـش ــددا ع ـلــى مــواصـلــة
الـ ـجـ ـه ــود ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع شــركــة
 ،Visaلتخطيط وتنفيذ العديد
من الحمالت ،لما لها من مــردود
إي ـ ـجـ ــابـ ــي عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى رض ــا
ال ـع ـم ــاء وم ـ ـعـ ــدالت االس ـت ـخ ــدام
وتوسيع الحصة السوقية لـ"بيتك"
ف ــي م ـج ــال ال ـب ـطــاقــات بــأنــواعـهــا
المختلفة.
وأكـ ــد مــواص ـلــة ت ـعــزيــز حـلــول
الدفع وتنفيذ استراتيجية "بيتك"
فــي المضي قدما نحو الصيرفة
الــرق ـم ـيــة ،وت ـب ـنــي الـتـكـنــولــوجـيــا
المالية في العمليات المصرفية
ضـ ـم ــن اعـ ـل ــى م ـع ــاي ـي ــر الـ ـج ــودة
واألمان.
من جانبه ،أشــار نائب المدير

الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـلـ ـبـ ـط ــاق ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة
ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة ب ــال ـت ـك ـل ـي ــف ط ــال
العربيد ،الى أن الحملة ما هي اال
اسـتـمــرار لسلسلة حـمــات انفرد
"ب ـي ـتــك" بــإطــاق ـهــا والقـ ــت صــدى
إيجابيا كبيرا مــن العمالء ،مثل
حملة بطاقات فيزا مفتاح "بيتك"
في أوروبا ،وحملة "اكتشف العالم
م ــع بـ ـط ــاق ــات فـ ـي ــزا م ــن "ب ـي ـت ــك"،
وحملة "استمتع بتجربة مميزة
في لندن" ،وكذلك حملة "بطاقتك
مفتاح بيتك في تركيا" ،وغيرها
الكثير من الحمالت التي حققت
نجاحات كبيرة وساهمت بتعزيز
رضا العمالء ومكافأتهم.
ونـ ـ ـ ّـوه ال ـعــرب ـيــد خـ ــال كلمته
ّ
بتميز
فــي الـمــؤتـمــر الـصـحــافــي،
الـبـنــك رقـمـيــا ،مـشـيــرا إل ــى خدمة
"المحافظ الرقمية" عبر الموبايل
والساعات الذكية التي توفر أحدث
أســال ـيــب ال ــدف ــع الــرق ـم ـيــة الــذكـيــة
بأعلى معايير األمــان المتطورة،
بالتعاون مع " ،"Garminو"،"Fitbit
و" ،"Samsungحيث أصبح بإمكان
ح ــام ـل ــي بـ ـط ــاق ــات "بـ ـيـ ـت ــك" بـكــل
أنواعها ،االستمتاع بتجارب دفع
ذك ـيــة وس ـه ـلــة ب ـكــل راحـ ــة وأم ــان
بمجرد تمرير الجهاز أو الساعة
الذكية على نقاط البيع المتوافقة
ً
ً
مع تقنية " "NFCمحليا وعالميا.
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بيجو  508الجديدة كليا...

وجه آخر لألسد
الفرنسي
بتصميم رياضي
الفت ...ومحرك
 PureTechتوربو
تصوير جورج ريجي

يوسف العبدالله insta: @Yousfalabdullah

ً
ً
بتصميم مختلف تماما ،جاء «األسد الفرنسي»( ،بيجو) الجديدة كليا ،في طراز 508
بتصميم رياضي الفت وبمحرك  PureTechتوربو  4سلندرات منسجمة مع ناقل
حركة أوتوماتيكي من  6سرعات.
و«الجريدة» تسلط الضوء اليوم عليها من خالل صفحة السيارات ،بعد تجربة
قيادتها في شوارع البالد بدعوة خاصة من الشركة الكويتية الستيراد السيارات
الشايع والصقر ،وكالء العالمة التجارية في الكويت.
جاء األسد الفرنسي (بيجو  )508الجديدة
ً
كليا ضمن ثالث فئات من التجهيزاتActive ،
ّ
األساسية التي تشكل فئة المدخل إلى هذا
ال ـط ــراز ،و Allureالـمـتـ ّ
ـوسـطــة الـتـجـهـيــزات،
و GT-Lineاألعلى بين الفئات الثالث.
وخـضــع الـجـيــل األح ــدث مــن ط ــراز بيجو
 508األن ـيــق ،ذي الـسـقــف المنحني للخلف
ّ
تصور كاملة ألجل إبراز اللغة
لعملية إعادة
ّ
الحادة والمستقبلية الجديدة
التصميمية
لدى بيجو .والذي ّ
يتميز من الجهة الخارجية
ً
ع ـبــر تـصـمـيــم ج ــدي ــد أك ـث ــر ق ـ ـ ّـوة وت ـع ـب ـيــرا،
ّ
تتضمن المقصورة الداخلية الرائعة
بينما
ّ
مــواد راقـيــة وتقنيات متطورة تشمل نظام
 ®Peugeot i-Cockpitالحصري بنسخته
األحدث.
أما المزايا البارزة األخرى مثل السيطرة
الـمـثـلــى عـلــى ال ـطــريــق ،ال ـم ـحـ ّـركــات الـفـ ّـعــالــة
الجديدة والخصائص التقنية غير المعدودة،
ّ
ف ـت ـشــكــل ق ـف ــزة ك ـب ـي ــرة م ــن ن ــاح ـي ــة ال ـج ــودة
واالبـ ـتـ ـك ــار ،م ـم ــا ي ـج ـعــل م ــن "ب ـي ـج ــو "508
ً ّ ً
مغيرا لقواعد اللعبة ضمن
الجديدة عنصرا
ّ
فئة سيارات الصالون التنفيذية ،وهي تشكل
ً
تـحـ ّـديــا لمجموعة مــن الـعــامــات التجارية
الـبــارزة للسيارات
الراقية.

خرج األسد الفرنسي (بيجو  508الجديدة
ً
كليا) باألسس التي يقوم عليها هذا الطراز،
بـيـنـمــا تـسـتـفـيــد م ــن ال ـت ـق ـن ـيــات وال ـت ـجــربــة
الديناميكية التي ّ
طورتها مجموعة Groupe
ّ
 ،PSAمـمــا يـضـمــن الـتـمــتــع بـتـجــربــة قـيــادة
ً
ّ
حسية وأداء مثير فعال.
ّ
وتضم سيارة بيجو  508محرك PureTech
بشاحن توربيني يتصل مع نظام نقل حركة
 EAT6أوتــومــات ـي ـكــي م ــن  6س ــرع ــات يشمل
ّ
مقبض تبديل سرعات كهربائي ،مع تحكم
بلمسة واحـ ــدة ،إضــافــة إل ــى وج ــود عجلة
قـ ـي ــادة ك ـهــربــائ ـيــة ،م ـمــا ي ـض ـمــن الـ ـت ــوازن
المثالي بين السيطرة الناعمة والثابتة
في جميع ظروف القيادة.

تصميم غير تقليدي
ّ
ّ
مصممو بيجو  508الجديدة
عبر
عن هدفهم بوضوح ،وهو االبتعاد
عــن الـشـكــل الـتـقـلـيــدي مــن  4أب ــواب
وغطاء لصندوق األمتعة ،واالتجاه
نحو تطوير تصميم يحاكي أكثر
ً
شـ ـك ــا مـ ــن  5أبـ ـ ـ ــواب مـ ــع سـقــف
م ـن ـح ـ ٍـن فـ ــي ال ـج ـه ــة ال ـخ ـل ـف ـيــة.
وبالتالي تــم تخفيض ارتـفــاع

الـ ـسـ ـي ــارة ،م ـم ــا أس ـه ــم بـمـنـحـهــا ال ـخ ـطــوط
اإليروديناميكية لسيارة كوبيه.
وبـيـنـمــا تـبـقــى مــرتـبـطــة بـشـكــل حقيقي
مــع األج ـيــال الـســابـقــة منها – "بـيـجــو "504
و 504كــو بـيــه األيقونيتين – إال أن "بيجو
ّ
تتميز بأنها أكثر انسيابية
الجديدة
"508
ّ
ّ
مع مظهر جذاب .وتتعزز وقفة السيارة من
ّ
المميز
الجهة األمامية عبر شبك الرادياتور
ّ
ال ــذي يـتــألــق بنمط رقـعــة الـشـطــرنــج وطــاء
كــرومــي ،وهــو يـبــرز فــي المنطقة الوسطية
بـيــن األضـ ــواء األمــام ـيــة ن ــوع  .LEDويحمل
هذا الشبك في وسطه شعار األسد الخاص
بعالمة "بيجو" التجارية ،بينما يوجد شعار
ّ
المحرك.
 508على غطاء
تمنح األضواء النهارية العمودية الجارية
بتقنية  LEDشـخـصـيــة خـ ّ
ـاص ــة مـمـ ّـيــزة
ل ـل ـس ـي ــارة ،وقـ ــد جـ ــرى تـخـفـيــض
مـ ـسـ ـت ــوى ارت ـ ـف ـ ــاع غ ـط ــاء
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـرك بـ ـه ــدف
تـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ـ ــز

ً
المظهر الديناميكي بشكل كبير تناغما مع
لغة التصميم العصرية التي تتبعها "بيجو".
ّ
فيتميز
أما خط سقف "بيجو  "508الجديدة
ً
ً
بانخفاضه أيضا وانسيابه القوي  -تماشيا
مع لمسات التصميم السائدة بقطاع الفئة
الراقية من السيارات  -بينما تأتي األضواء
الخلفية محاطة بشريط أفقي باللون األسود
الــامــع وال ــذي أصـبــح اآلن سمة ســائــدة في
العديد من طرازات "بيجو" الحديثة .وتظهر
أضـ ـ ـ ــواء  LEDال ـخ ـل ـف ـيــة ال ـث ــاث ـي ــة األبـ ـع ــاد
المستوحاة من سيارات "بيجو" النموذجية
َّ
الملونة،
الجديدة وكأنها مثل "مخالب األسد"
وهــي مـ ّـيــزة تصميمية ترتبط مـبــاشــرة مع
عالمة "بيجو" التجارية.

تقنيات ّ
متطورة
ّ
تتميز "بيجو  "508من الداخل عبر التركيز
عـلــى ال ـج ــودة واألص ــال ــة .وتـتـمـحــور لــوحــة
الـقـيــادة الــراقـيــة ح ــول النسخة األح ــدث من
نظام  ®Peugeot i-Cockpitالمثالي الــذي
أصبح اآلن في جيله الثالث.
ويشتمل نظام  ®Peugeot i-Cockpitعلى
عجلة ق ـيــادة مـ َ
ـدمـجــة وشــاشــة لـمــس عالية
ّ
ال ــدق ــة  HDق ـيــاس  10 – 8بــوصــات ووح ــدة
عرض رأسية ( )HUDمع شاشة رقمية عالية
الوضوح قياس  12.3بوصة
وقد جرى تركيب شاشة اللمس الوسطية
ً
ّ
تتضمن
ف ــي مــوقــع مـنــاســب ت ـمــامــا ،وه ــي
سبعة مفاتيح مشابهة لمفاتيح البيانو
ي ـت ــم م ــن خ ــال ـه ــا ت ـش ـغ ـيــل ال ــوظ ــائ ــف
األ س ــا سـ ـي ــة ل ـن ـظ ــام :®i-Cockpit
الــراديــوّ ،
مكيف الهواء ،المالحة،
ض ـب ــط وضـ ـعـ ـي ــات الـ ـسـ ـي ــارة،
الهاتف ،انعكاس الهاتف،

و ن ـ ـظـ ــام  i-Cockpit® Amplifyفـ ــي فـئــة
تجهيزات .GT-Line
و يـ ــو فـ ــر نـ ـظ ــام i-Cockpit® Amplify
ً
خ ـي ــارا مــن بـيــن بيئتين مختلفتين يمكن
تخصيصهما بالكامل Boost :و ،Relaxمما
ُ
سهم في االرتقاء بالحواس عبر النظر في
ي ِ
تعديل كثافة اإلنارة المحيطية ولون الشاشة
والسمع عبر وضعيات الموسيقى المحيطية
ّ
متعددة النقاط
واللمس عبر برامج تدليك
بواسطة المقعد.
وي ـ ـم ـ ـك ـ ــن ت ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــص وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ع ـ ــرض
 ®i-Cockpitالرأسية بشكل كامل من خالل
ست وضعيات عرض مختلفة ،وهي موجودة
فــوق عجلة الـقـيــادة وتـقـ ّـدم معلومات حول
القيادة ضمن خط نظر السائق.

جودة من الفئة األولى
وت ـس ــاه ــم م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـع ـن ــاص ــر فــي
توفير بيئة ناعمة وعصرية وراقية تحيط
ّ
ّ
ّ
وتتضمن هذه العناصر
بالركاب كلهم،
الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات وج ـ ـ ــودة
الـ ـم ــواد الـمـسـتـخـ َـدمــة
ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـت ـ ـ ـج ـ ـ ـه ـ ـ ـيـ ـ ــزات
وال ـ ـ ـك ـ ـ ـسـ ـ ــوات – م ـثــل
جـلــد  Nappaالـفــاخــر
– واالن ـت ـب ــاه الــدقـيــق
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل ف ـي ـم ــا
ّ
ي ـت ـع ــل ــق بــال ـل ـم ـســات
الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة داخ ـ ـ ـ ــل
سيارة "بيجو ."508
ّ
وي ـ ـشـ ــكـ ــل ال ـت ـن ـظ ـيــم
ال ـ ــدقـ ـ ـي ـ ــق ل ـك ـي ـف ـي ــة

ً
اس ـت ـخ ــدام جـمـيــع ه ــذه ال ـم ـك ـ ّـون ــات تـعـبـيــرا
ً
حقيقيا عن مزايا سيارات الصالون الفخمة.
أما المقاعد الحاصلة على مصادقة ،AGR
فقد تم تصميمها بشكل يتالء م مع طبيعة
ّ
تتضمن مجموعة من
جسم اإلنـســان ،وهــي
الوضعيات الكهربائية ألجل تعديل المساحة
المتوافرة لألرجل ،االرتفاع ،انحناء المقعد
وال ــدع ــم ألس ـفــل الـظـهــر .وي ـتــوافــر الـمـقـعــدان
ً
ُاألماميان اختياريا مع نظام تدليك هوائي
ثـمــانــي الـجـيــوب ،مــع اشتماله على خمسة
برامج تدليك مختلفة.
كما تتوافر الكثير من المساحة التخزينية
َّ
ً
في السيارة  -ما يصل إلى  32لترا  -موزعة
ّ
في مختلف أرجاء مقصورة الركاب ،إضافة
إلى العديد من المنافذ لشحن
األجهزة المحمولة .كما توجد
فتحة سقف بانورامية كبيرة،
حيث تتيح دخول الكثير من
النور إلــى المقصورة ،بينما
ّ
يولد النظام الصوتي الراقي
مـ ـ ــن نـ ـ ـ ــوع  ®Focalت ـج ــر ب ــة
سمعية مثالية داخل السيارة.

أنظمة المساعدة
توفر بيجو  508الجديدة باقة واسعة من أنظمة
المساعدة بالقيادة من الجيل األحدث:
ّ
• المساعدة في تثبيت المسار ضمن نظام التحكم
ّ
المتكيف بالسرعة – االستخدام األول من نوعه ضمن
مجموعة سيارات "بيجو"
• الجيل األحدث من نظام الكبح ّ
الفعال للسالمة
• المساعدة في الحفاظ على المسار
• التحذير لزيادة انتباه السائق
ّ
• المساعدة في التحكم بشعاع الضوء العالي
• ّ
التعرف على حدود السرعة
َّ
• ّ
التعرف المعزز على اإلشارات المرورية
ّ
• نظام المراقبة الفعال للنقطة العمياء
• نظام ( 2 Visioparkمراقبة بنطاق  360درجة)

تجربة ةديرجلا.

انطالق مريح وثبات رائع على الطريق

بدعوة خاصة من شركة من الشركة الكويتية الستيراد السيارات الشايع
والصقر ،وكالء العالمة التجارية في الكويت ،قامت "الجريدة" بتجربة قيادة
ً
بيجو  508الجديدة كليا في شوارع البالد وكان من الالفت في األسد الفرنسي
الجديد التصميم الرائع الذي جاء بنكهة رياضية شملت المظهر والجوهر.
ففي داخلية بيجو  ،508مقاعد رياضية مريحة وداخلية مصممة بشكل
اسطوري غير تقليدي يعكس فخامة الصانع الفرنسي في تصميم داخلية
ً
المركبة ،فضال عن تزويدها بشاشة لمس مميزة سهلة االستخدام تضم
ميزة  apple car playو  ،andriod autoوهو األمر الذي يعكس التسهيالت
المجهزة لقائدي المركبة.
وكان من الالفت خالل قيادة بيجو ،اقتصادية المحرك ،إضافة الى التكييف
ً
البارد الذي كان ممتازا جدا رغم تجربة قيادة السيارة في درجــات حرارة
عالية تقارب  49درجة خالل فترة الظهر.
وللقيادة المريحة للمركبة وقـفــة ،فقد شهدت تجربة الـقـيــادة انطالقا
مريحا وثباتا رائعا ،تزامن معها هدوء ونعومة الفتة للمركبة على الطريق.
جدير بالذكر ان الشركة الكويتية الستيراد السيارات الوكيل الحصري
لعالمة بيجو في الكويت ،توفر خدمة تجربة قيادة جميع مركبات بيجو
في البالد الى المنازل من خالل التواصل معهم للحجز المسبق.

انتهاء تصوير الموسم األخير من «»Peaky Blinders
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مارلين مانسن

أعـلــن الـقــائـمــون على مسلسل درامــا
الـعـصــابــات الشهير ،Peaky Blinders
انتهاء تصوير الموسم السادس واألخير
من العمل.
ونشرت الصفحة الرسمية للسلسلة
الشهيرة عبر "فيسبوك" ،صورة من أمام
غرفة مكتب تومي شيلبي ،لتوجه الشكر
لكل ُصناع المسلسل ،في رسالة النهاية
مــن القائمين على العمل للجميع بعد
انتهاء عملية التصوير.
وسرعان ما تلقت الصفحة الرسمية
ل ـس ـل ـس ـل ــة الـ ـ ـعـ ـ ـص ـ ــاب ـ ــات ،الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
التعليقات التي تتساءل عن موعد طرح
الموسم السادس واألخير من المسلسل،
وال ـتــي رجـحــت الكثير مــن الـتـقــاريــر أن

ُيـعــرض بنهاية الـعــام الحالي مــن دون
موعد محدد.
وكــان وقف تصوير الموسم الجديد
من المسلسل تسبب في نزيف األموال،
حيث بلغت تكلفة التأخير في التصوير
مـ ـ ــا ب ـ ـيـ ــن  650ألـ ـ ـف ـ ــا وم ـ ـل ـ ـيـ ــون ج ـن ـيــه
إسـتــرلـيـنــي ،تتحملها قـنــاة BBC ONE
المنتجة للسلسلة.
وي ـظ ـهــر ف ــي ال ـم ــوس ــم الـ ـس ــادس من
المسلسل النجوم ناتاشا أوكيفي في
دور "ل ـيــزي س ـت ــارك" ،وب ــول أنــدرســون
في دور "آرثــر شيلبي" ،وصوفي راندل
ف ــي دور "أدا شـيـلـبــي" ،وف ـيــن ك ــول في
دور"م ــايـ ـك ــل ج ـ ـ ــراي" ،وه ـ ــاري كـيــرتــون
كـ"فين شيلبي".

ناتاشا أوكيفي

مانسن يواجه اتهامات
جديدة بإساءة المعاملة

ً
الموسيقى تصدح مجددا
في دار أوبرا فيينا

أليشا كيز تغني مع «دي إم
إكس» في ألبومه األخير

طالت مغني ال ــروك مارلين مانسن ادع ــاءات
جــديــدة ،تفيد بأنه اعـتــدى على صديقة سابقة
ل ــه ،بـنــاء على دع ــوى قضائية ض ــده ،نيابة عن
امـ ــرأة مـجـهــولــة ،بـعــدمــا اتهمته أيـضــا الممثلة
إسمي بيانكو ،التي شاركت في مسلسل "Game
 ،"of Thronesالشهر الماضي باالعتداء عليها
والعنف.
وتفيد الدعوى الجديدة ،بــأن مانسن واسمه
الحقيقي براين وورن ــر اعتدى على "جاين دو"،
وهــو اســم مستعار يستخدم لتسمية طــرف في
نزاع قانوني أو كاسم لشهود مهددين عند تقديم
شهاداتهم ،واعتدى عليها بشكل متكرر ،وأجبرها
على مشاهدة فيديو يصور مشاهد تعذيب تحت
تهديد السالح إلحدى معجبات المغني الشهير.
ونـ ـف ــى أحـ ـ ــد أع ـ ـضـ ــاء ف ــري ــق م ــان ـس ــن ب ـشــدة
االت ـه ــام ــات ،وقـ ــال إن االدعـ ـ ـ ــاءات ال ـتــي قدمتها
بيانكو "كاذبة بشكل يمكن إثباته" ،واتهم الممثلة
ومحاميها "بمطالبات مالية هائلة بناء على سلوك
(أ ف ب)
لم يحدث مطلقا".

عادت دار األوبرا في العاصمة النمساوية
الستقبال روادهـ ــا ،بعد أن َّ
كبلها اإلغــاق
ألكثر من نصف عام ،بسبب قيود فيروس
كورونا.
ُ
وب ــدأت دار أوب ــرا فيينا ،الـتــي تـعــد رمز
الفن والمسرح العالمي الراقي ،في استقبال
رواده ــا فــي أج ــواء مفعمة بالسعادة ،رغم
استمرار اإلجراءات الوقائية.
وتمثل دار األوبرا ،الواقعة وسط العاصمة
ً
(فيينا) ،ببنائها التاريخي المميز ،واحدا من
أهم المعالم األوبرالية في العالم ،إضافة إلى
ُ
أنها تعد أحد أهم عناوين دور األوبــرا في
العالم ،والتي تم إنشاؤها قبل  152عاما ،لما
تقدمه من عروض في أعلى مستويات األداء
واإلمكانيات الفنية .وتقدم نحو  350عرض
أوبرا و 60عمل "باليه" راقص َعلى مدار العام
في صالة تتسع ألكثر من ألفي شخص ،ما
يضعها في مقدمة عروض األوبرا العالمية.
(كونا)

انـطـلــق أل ـب ــوم مـغـنــي الـ ــراب "دي إم إك ــس"
األخير بعد شهرين من وفاته عن  50عاما أوائل
أبريل الماضي.
وكشف األلبوم الجديد عن مشاركة متميزة
للمغنية الـعــالـمـيــة ألـيـشــا ك ـيــز ،ال ـتــي تعتبر
مفاجأة األلبوم الــذي يترقبه الجمهور ،حيث
كان "دي إم إكس" يعمل على إطالقه قبل وفاته
المفاجئة الشهر الماضي.
واألل ـب ــوم ،ال ــذي يحمل عـنــوان "إكـ ــزودس"،
وأص ــدرت ــه أم ــس األول شــركــة اإلن ـت ــاج "دي ــف
جام" بعد شهرين تقريبا من وفاة المغني في
مستشفى بإحدى ضواحي نيويورك بسبب
نوبة قلبية ،يكشف عــن شعور بالندم خالل
األغ ــان ــي ال ـ ــ 13الـتــي يتضمنها ،وه ــو الثامن
لمغني الراب واسمه الحقيقي إيرل سيمونز،
الذي اشتهر في أواخــر التسعينيات ،ويتميز
بمشاركة نجوم هيب هوب بمن فيهم أليشا كيز
وجاي زي وناس وسنوب دوغ وآشر وبونو.
(أ ف ب)

أحد عروض أوبرا فيينا

ليا سيدو تنافس في «كان»
بـ «»The French Dispatch

أليشا كيز

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :تحصل اليوم على نتائج جيدة لم
تكن تتوقعها ،فيرتاح بالك.
ً
عاطفيا :خطوة استثنائية تقوم بها تجاه
الحبيب ،فتفتح الطريق أمامك.
ً
اجتماعيا :تتجاوب الحياة معك في هذه
األثناء ،وتحقق بعض رغباتك.
رقم الحظ.17 :

الفيلم يعرض بالمسابقة الرسمية للمهرجان في يوليو

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :تندفع نحو أفق جديد في أعمالك،
بغية التوسيع واالستثمار.
ً
عاطفيا :سوف يجد ّ
حبك طريقة مناسبة
للتعبير عن نفسه في حينه.
ً
اجتماعيا :أنــت ق ــوي ،فــا تغضب أمــام
أمور صغيرة تافهة وتزول بسرعة.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ُ
ً
مهنيا :كثرة الكالم ال تشبع البطون ،بل
الجهد في العمل هو ما يشبعها.
ً
ً
عاطفيا :يتخذ الحبيب موقفا منك ،ألنك
تعده وال تفي بوعدك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :االن ـش ـغ ــال ب ــأق ــوال ال ـنــاس
َّ
وأفعالهم ال يفيدك ،فابحث عما ينفعك.
رقم الحظ27 :

مشهد من «»The French Dispatch
تستعد النجمة العالمية ليا سيدو
ل ـل ـم ـن ــاف ـس ــة مـ ـ ـج ـ ــددا ف ـ ــي ال ـم ـس ــاب ـق ــة
ا لــر سـمـيــة لـمـهــر جــان ك ــان السينمائي
بـ ـفـ ـيـ ـلـ ـمـ ـه ــا ا ل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــد The French
.Dispatch
وسـ ـيـ ـع ــرض ف ـي ـل ــم ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،الـ ــذي
يحمل عنوان The French Dispatch
فـ ــي ال ـم ـس ــاب ـق ــة ال ــرس ـم ـي ــة ل ـم ـهــرجــان
كان السينمائي في يوليو ،كما أعلن
المنظمون أمس األول.
وك ـ ـتـ ــب الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــون عـ ـل ــى ص ـف ـحــة
الـ ـمـ ـه ــرج ــان ال ــرس ـم ـي ــة فـ ــي "ت ــويـ ـت ــر":
"سيقدم العرض األول لهذا الفيلم الذي
كان من المقرر أن يعرض في مهرجان
كان  ،"2020الذي ألغي بسبب اإلغالق
األول بفرنسا "في نسخة كان ."2021
ويـ ـجـ ـم ــع الـ ـفـ ـيـ ـل ــم الـ ـ ـ ــذي صـ ـ ـ ـ ّـور فــي
أن ـ ـغـ ــول ـ ـيـ ــم ب ـ ـج ـ ـنـ ــوب غـ ـ ـ ــرب فـ ــرن ـ ـسـ ــا،
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـ ـنـ ـج ــوم أبـ ــرزهـ ــم لـيــا
سيدو وبيل مــوري ،الممثل المفضل
لمخرج الفيلم ويس أندرسون ،وتيلدا
سوينتون تيموثي شاالمي وأدر يــان
برودي وماثيو أمالريك.

الفيلم الثالث
وهـ ـ ــذا ال ـف ـي ـل ــم الـ ـث ــال ــث الـ ـ ــذي يـعـلــن
عرضه في " كــان" ،وسيتم الكشف عن
الــائ ـحــة الــرس ـم ـيــة الـمــرتـقـبــة لــأفــام
المؤهلة للمسابقة الخميس المقبل،
خالل المؤتمر الصحافي التقليدي.
ي ـقــام ال ـم ـهــرجــان ه ــذه ال ـس ـنــة م ــن 6
إ لــى  17يوليو في قصر المهرجانات
عـنــد ج ــادة الك ــروازي ــت ،بـعــد أن تكون
معظم القيود الصحية المفروضة في
فرنسا رفعت ،ومنها تلك التي تحدد
عدد الحاضرين.
وتأكدت حتى اآلن مشاركة فيلمين
في المسابقة هما  Annetteللمخرج
ل ـيــوس ك ــاراك ــس ،مــن بـطــولــة مــاريــون

ك ــو ت ـي ــار وآدم درا يـ ـف ــر ،و ه ــو ُي ـعــرض
فــي افتتاح المهرجان ،وBenedetta
للمخرج الهولندي بول فيرهوفن مع
فيرجيني إيفيرا.
وه ـ ــي ل ـي ـس ــت ال ـ ـمـ ــرة األولـ ـ ـ ــى ال ـت ــي
تـ ـ ـش ـ ــارك فـ ـيـ ـه ــا الـ ـفـ ـن ــان ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة
الـشـهـيــرة لـيــا س ـيــدو ،بـمـهــرجــان كــان
ال ـس ـي ـن ـمــائــي الـ ــدولـ ــي ،ف ـق ــد س ـب ــق أن
اق ـت ـن ـصــت أه ــم ج ــوائ ــزه ع ــن أدواره ـ ــا
المميزة بالسينما العالمية.

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـهـنـيــا :ال ـت ـفــرد ب ــرأي ــك وع ــدم الـمـشــاركــة
سيؤديان إلى نفور الزمالء منك.
ً
عاطفيا :ما الفائدة من كثرة الـجــدال مع
الشريك؟ تحاورا بهدوء ومحبة.
ً
اجتماعيا :اهتم في أوقات فراغك بما فيه
نفع لعقلك وراحة لجسدك.
رقم الحظ.39 :

السعفة الذهبية
وقــد نــالــت الـفـنــانــة الـمــولــودة خــال
يونيو عــام  1985في بــار يــس ،جائزة
ال ـس ـع ـفــة الــذه ـب ـيــة م ــن م ـه ــرج ــان كــان
عـ ــن دور ه ـ ـ ــا فـ ــي ف ـي ـل ــم blue in the
 warmestعام  ،2013وهي أرفع جوائز
المهرجان ،التي عادة ما ينالها مخرج
الـعـمــل ف ـقــط ،لـتـخـتــرق بــذلــك تـقــالـيــد
وأعراف واحد من أهم المهرجانات
السينمائية (كان).

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :يحاول البعض تشويه صورتك
المهنية ،لكنهم لن يتمكنوا.
ً
عاطفيا :شخص من الطرف اآلخــر يثير
َّ
اهتمامك ،فتحل باللطف واللباقة.
ً
اجتماعيا :بقدر ما يصفو ذهنك يتسع
إدراكك ألمور كثيرة حولك.
رقم الحظ.28 :

عام 2000
وبدأت سيدو مسيرتها الفنية
عــام  2000وذاع صيتها في عام
 2008م ـ ــع فـ ـيـ ـل ــم "ا ل ـش ـخ ـص ـي ــة
الجميلة" ،وترشحت بعدها 4
مرات لجائزة سيزار ،كما كانت
ب ـط ـل ــة ف ـي ـل ــم  007ط ـي ــف ع ــام
 ،2015إلى جانب دانيال كريغ
وهــو الــرابــع وال ـع ـشــرون من
سلسلة أفالم جيمس بوند.
(أ ف ب)

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ليا سيدو

ً
مهنيا :أنجز كل ما عليك في وقته ،وال تدع
األشغال تتراكم عليك.
ً
عــاطـفـيــا :س ــام قلبك تـجــده فــي مقاومة
الشهوات ،ال في االنقياد لها.
ً
اجتماعيا :خفف مــن رغبتك الــزائــدة في
ّ
الطعام ،وإال تسببت بمشاكل لنفسك.
رقم الحظ.56 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
َ
ً
مـهـنـيــا :ال ت ــرض ب ــأي واس ـطــة لتطوير
َ
مهامك ،واسع بنفسك إلى هدفك.
ً
ً
عــاطـفـيــا :انـتـظــرت طــويــا الت ـخــاذ قــرار
عاطفي ،وقد حان الوقت إلعالنه.
ً
اجتماعيا  :ينتشر حسن ُسمعتك بين
ّ
المعارف ،ويقدرون صفاتك الحميدة.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ماذا يفيدك أن تناقش طوال الوقت
وتهمل إنجاز عملك؟
ً
عــاطـفـيــا :ثـمــة َم ــن يـسـتــدرجــك مــن األهــل
للقيام بارتباط عاطفي قد ال يصلح لك.
ً
اجتماعيا :اجتهد في التغلب على ميولك
ً
ً
السيئة ،فترتاح معنويا وجسديا.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :على قــدر مــا ي ــزداد عملك إتقانا
ً
تكسب ثمارا طيبة.
ً
عاطفيا :تعيش حالة عاطفية غير مستقرة،
ألنك ال تمنحها الوقت الكافي لتنمو.
ً
اجتماعيا :ال تخجل مــن خــدمــة والــديــك،
وأحسن إليهما بحضورك ومعاملتك.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تحصل اليوم تغييرات غير متوقعة
ً
تجعلك قلقا على وضعك.
ً
عاطفيا :قد تخسر الرهان مع شريك ُ
العمر،
فانتظر عبور العاصفة لتتفاهما.
ً
اجـتـمــاعـيــا :مهما تعلم مــن أم ــور ،فــإن ما
تجهله هو فوق ما تعلمه.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :ممنوع اليوم ارتكاب األخطاء ،ألنك
ستتعرض إلى خسارة جسيمة.
ً
عاطفيا  :تنقاد لرغبة غير منضبطة قد
ً
ً
تدفع ثمنها غاليا قريبا.
ً
ً
اجتماعيا :تشعر بأن تغييرا ما قد حدث
ً
على حياتك الشخصية حاليا.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :اطلب مساعدة الزمالء ،وال تخجل
عند أي صعوبة تعترض طريقك.
ً
ً
عاطفيا :العاطفة هي التي تقودك أحيانا
ً
بدال من أعمال عقلك.
ً
اجتماعيا :كثرة المطالعة واإلصغاء إلى
ً
الحكماء تزيدك معرفة ونضوجا.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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«القصة باختصار» و«سلطانة» و«الرسالة األخيرة»
تحصد المراكز األولى في مهرجان الكويت للسينما
أعلن مهرجان الكويت للسينما الجديدة،
الخميس الماضي ،أسماء األفالم الفائزة في
دورته األولى ،التي تواصلت من  25إلى 27
الجاري ،بتنظيم

ملصق «ا

لرسالة األخيرة»

 ...وملص

ق «الق
صة باختصار»

من نقابة الفنانين واإلعالميين بالكويت.
وأعلن عضو لجنة التحكيم الفنان خالد
أمين ،نيابة عن رئيس اللجنة علي الريس،
في ختام المهرجان االفتراضي الــذي قدمته
اإلعــام ـيــة س ــوداب ــه ع ـلــي ،ف ــوز فيلم
"الـقـصــة بــاخـتـصــار" بـجــائــزة أفضل
فيلم روائــي كويتي قصير للمخرج
ع ـبــدال ـعــزيــز الـ ـب ــام ،فـيـمــا ف ــاز فيلم
"س ـل ـطــانــة" لـلـمـخــرج الـعـمــانــي خــالــد
الزدجالي بجائزة أفضل فيلم وثائقي
ق ـص ـي ــر ،وف ـي ـل ــم "ال ــرس ــال ــة األخـ ـي ــرة"
للمخرج الـعــراقــي مــاك علي كأفضل
فيلم روائي قصير.
وف ــاز بالمركز الـثــانــي فيلم "واح ــد"
للمخرج حمود العنزي في قسم األفالم
ال ــروائ ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـق ـص ـيــرة ،وفـيـلــم
"الــريــادة" للمخرج الكويتي عبدالعزيز
الـ ـم ــرش ــد فـ ــي ق ـس ــم األفـ ـ ـ ــام الــوثــائ ـق ـيــة
الـقـصـيــرة ،وفـيـلــم "ي ــوم ع ــادي" للمخرج
أنس الزهراوي من فلسطين قسم األفالم
الروائية العربية القصيرة.
وحصل على المركز الثالث بقسم األفالم
الــروائـيــة الكويتية القصيرة كــل مــن فيلم

القديري يكرم السفير الكوري بلوحة
تشكيلية للبقصمي
أق ـ ــام ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي مـحـمــد
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدي ـ ـ ــري وال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــانـ ـ ــة ثـ ــريـ ــا
ا لـبـقـصـمــي ح ـفــل وداع لسفير
كــوريــا الجنوبية وحــرمــه لــدى
الـكــويــت هــونــغ يــونـجــي ،وبعد
ال ـ ـتـ ــرح ـ ـيـ ــب بـ ــال ـ ـض ـ ـيـ ــف جـ ــرى
الحديث عن ذكرياته بعد ثالث
س ـن ــوات م ــن ال ـخــدمــة ومحبته
ل ـل ـض ـي ــاف ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة خ ــاص ــة
عالقته بأهل الكويت واألصدقاء
وإعجابه بالديوانية الكويتية
التي تشبه إلى حد كبير تراتبية
الـجـلــوس فــي الـبـيــوت الـكــوريــة
ب ـح ـي ــث يـ ـتـ ـص ــدر ك ـب ـي ــر ال ـس ــن
واجهة البيت.
وأه ـ ـ ــدى الـ ـق ــدي ــري ف ــي ه ــذه
الـمـنــاسـبــة ال ــى الـسـفـيــر لــوحــة
ت ـش ـك ـي ـل ـيــة رس ـم ـت ـه ــا ال ـف ـن ــان ــة
ثريا البقصمي كعربون ذكرى
ً
ومحبة ،والتقطا صورا تذكارية

"حمام البيت" إخراج نصار النصار ،مناصفة
مع فيلم "همة" إخراج علي الفرحان.
وف ــي ق ـســم األف ـ ــام الــوثــائ ـق ـيــة الـقـصـيــرة،
ف ــاز فـيـلــم "س ـع ــف" إخ ـ ــراج وج ـ ــدان ال ـم ــرزوق
مــن ال ـس ـعــوديــة ،وف ــي قـســم األفـ ــام الــروائ ـيــة
العربية القصيرة فاز فيلم "حقي" إخراج أروى
جندوبي من تونس.

حضور نسائي
وشهدت المسابقات حضورا واضحا لجيل
الشباب ،إضافة إلــى حضور عربي سينمائي
واســع ،فيما استطاعت المخرجات العربيات
ترسيخ حضورهن البارز.
وأشاد الريس ،في كلمته التي ألقاها الفنان
خــالــد أمـيــن نيابة عـنــه ،بجهود وزي ــر اإلعــام
والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب على رعايته
لـلـمـهــرجــان ،وه ــذا "ل ـيــس بــاألمــر المستغرب،
خ ـص ــوص ــا فـ ــي ظـ ــل دعـ ـم ــه ال ـ ــدائ ـ ــم لـلـشـبــاب
وإبداعاتهم" .وأضــاف" :كنا في لجنة التحكيم
أمام  50فيلما غطت مسابقات المهرجان ،وأكدت
قدرة المبدع السينمائي الكويتي والعربي ،على
حد ســواء ،على تجاوز الكثير من المصاعب،
خصوصا في ظل اإلجراءات االحترازية".

أمام لوحتين قديمتين معلقتين
في بيت القديري احتفظ بهما؛
واحـ ــدة ت ـعــود لــرســامــة كــوريــة،
وأ خ ــرى رسمتها الفنانة ثريا
تتشابهان إلى حد ما.

«أعمالي تشجع على حماية البيئة من التلوث وتوثيق األحداث العالمية»
مريم طباجة

تتواصل سهيلة العطية ،مدرب معتمد في مجال الحرف
والفنون اليدوية ،مع أدواتها الفنية بأسلوب ممزوج بالتراث
واألصالة الحديثة ،حيث جسدت أفكارها اإلبداعية في فن
الرسم باألنسجة وأدوات أعادت تدويرها وتصنيعها باتقان
واهتمام« ،الجريدة» التقت العطية للتعرف أكثر على فنها،
وفيما يلي التفاصيل:
• م ـ ـ ـ ـ ــا ا أل د و ا ت ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي
ت ـس ـت ـخــدم ـي ـن ـهــا ف ــي لــوحــاتــك
الفنية؟
 أعـتـمــد فــي إن ـتــاج أعماليب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى ع ـلــى بـقــايــا
األق ـ ـم ـ ـشـ ــة إلي ـ ـمـ ــانـ ــي بــأه ـم ـيــة
إعادة التدوير وحماية البيئة
المحلية مــن الـتـلــوث ،وعملي
بمنزلة تشجيع على المحافظة
عـلــى الـبـيـئــة ،وأغ ـلــب إنـتــاجــي
الـفـنــي هــو ع ـبــارة عــن أنسجة
أحـ ـ ـص ـ ــل عـ ـلـ ـيـ ـه ــا مـ ـ ــن م ـش ـغــل
الخياطة وبـقــايــا مـحــات بيع
األقـ ـمـ ـش ــة ،وأسـ ـتـ ـخ ــدم اإلب ـ ــرة
وأن ــواع ــا م ــن ال ـخ ـيــوط وورق ــا
شفافا ومقصا وصمغا وصورا
وأدوات هندسية.
• م ــاذا تطلقين على عملك
بالتحديد كونك تستخدمين
ا ل ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر مـ ـ ــن االدوات ع ـلــى
اللوحة؟
 إجـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاال أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس ك ــلفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــون األ نـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـج ـ ـ ــة fabric
 ،artو ت ـ ـت ـ ـعـ ــدد أ فـ ــر ع ـ ـهـ ــا فــي

من أعمالها

مـ ـج ــال الـ ـف ــن ال ـت ـش ـك ـي ـلــي بـيــن
الـكــوالج والريسايكل والرسم
والـقـمــاش ،مثل البورتريهات
وال ـ ـم ـ ـك ـ ـسـ ــدم ـ ـيـ ــديـ ــا وأشـ ـ ـغ ـ ــال
فنية أخ ــرى كصناعة الــدمــى،
والخداديات والمفارش وبعض
قطع الديكور ،واألكسسوارات
الـ ـمـ ـن ــزلـ ـي ــة ،وأي ـ ـضـ ــا تـصـمـيــم
ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـمـ ــابـ ــس ال ـ ـفـ ــريـ ــدة،
وحـصـلــت عـلــى ش ـهــادة مــدرب
م ـع ـت ـم ــد ل ـ ـل ـ ـتـ ــدريـ ــب فـ ـ ــي هـ ــذا
المجال.
• الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـف ـ ـنـ ــي الـ ـ ــذي
ي ـ ـت ـ ـخ ـ ـي ـ ـلـ ــه ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن أيـ ـ ــن
تستوحيه في أعمالك؟
 الفن الــذي أمارسه عالميوت ـمــارســه الـكـثـيــر مــن الـنـســاء
الكويتيات كهواية للخياطة،
لكني تخصصت بوضع الهوية
الـكــويـتـيــة فــي إن ـتــاج أعـمــالــي،
وهـ ــذا م ــا يـمـيــز م ـعــروضــاتــي،
وال ـ ـسـ ــاحـ ــة ال ـم ـح ـل ـي ــة ت ـف ـت ـقــر
إلــى فـنــانــات يتجهن إلــى دعم
وت ــوثـ ـي ــق الـ ـه ــوي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
فــي فــن راق قــديــم لــه مسميات

أعلن حساب "روتانا أوديو"،
عودة حفالت الرياض ،واختيار
الـنـجــم الـسـعــودي محمد عبده
إلحـ ـي ــاء ث ــان ــي حـ ـف ــات مــوســم
الــريــاض ،على أن يـكــون الحفل
يوم الجمعة  4يونيو.
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـف ـ ـ ــل سـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـق ـ ـ ــام وس ـ ـ ــط
إجـ ـ ـ ـ ــراءات احـ ـت ــرازي ــة مـ ـش ــددة،
لمنع انتشار فيروس كورونا،
فـ ــي فـ ـ ــور سـ ـي ــزون ــز الـ ــريـ ــاض،
وسيتم االلـتــزام بحجز التذاكر
ل ـل ـم ـح ـص ـن ـي ــن م ـ ــن الـ ـفـ ـي ــروس
فقط ،وحــددت اإلجــراءات نسبة
 40ف ــي ال ـم ـئــة ل ـل ـح ـضــور ،وفــق
الـبــروتــوكــوالت الـتــي وضعتها
الهيئة العامة للترفيه.
الحفالت ستبدأ في العاشرة
م ـ ـسـ ــاء ب ـت ــوق ـي ــت الـ ـسـ ـع ــودي ــة،
بإشراف وتنظيم شركة روتانا،
ويمكن للجمهور غير المحصن
أن يحجز تذكرته ويتابع الحفل
عبر تطبيق "فن ."BOX
من جانب آخر ،أبرمت شركة
روت ــان ــا الـفـنـيــة ،ع ـقــدا حصريا
مع "فنان الـعــرب" محمد عبده،
لتوزيع أعماله ،ولضمان وصول
أع ـم ــال ــه إلـ ــى ال ـج ـم ـهــور ف ــي أي
مكان في العالم وبأسرع وقت.

سهيلة العطية
عالمية ،وفي مصر لها أسواق
ضخمة لبيع منتجات هذا الفن
الباتشوورك أو االبليك ،وألني
أؤمن بأن الفنون وسيلة مهمة
لنقل التراث والهوية ،اجتهدت
في إنتاج ما يقارب  200عمل،
تمثل ا لـجــوا نــب المختلفة عن
الكويت ماضيها وحاضرها.
• مـ ــا أكـ ـث ــر الـ ـم ــوض ــوع ــات
التي تعملين عليها وتمثلها
لوحاتك؟
 ت ـ ـم ـ ـث ـ ـيـ ــل ك ـ ـ ـ ــل األ عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــالالـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة وال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة
والـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات الـ ـمـ ـشـ ـه ــورة
وتصاميم معبرة عن األسواق

خبريات
مسلسل «الزيارة» يجمع
دينا الشربيني وتقال شمعون

محمد عبده

وأعـ ـل ــن ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لـ"روتانا" سالم الهندي ،العقد
الـ ـحـ ـص ــري م ــع الـ ـفـ ـن ــان مـحـمــد
عبده ،بهدف مواكبة كل ما هو
جديد في طرق وسائل التواصل
السمعي والبصري.
وأبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى "فـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب"
سعادته بهذا العقد الجديد،
مـ ــؤكـ ــدا ث ـق ـت ــه ال ـك ـب ـي ــرة ال ـتــي
تــربـطــه م ــع "روت ــان ــا" ،مـشــددا
على أن كل ما يقدم عليه يصب
فــي مصلحة جـمـهــوره وطــرق
تواصله معهم.

تشارك املمثلة املصرية
دينا الشربيني في مسلسل
"الزيارة" ،وهو من أعمال
"شاهد" ،والذي يجمعها بتقال
شمعون ،كارول عبود ،إيلي
متري ،عبدو شاهني ،سيرينا
الشامي وكوكبة من املمثلني
اللبنانيني ،ويتم تصويره
في لبنان .فكرة العمل مبنية
على مقابالت مع أشخاص
حقيقيني عاشوا تجربة الرعب
على امتداد ثالثني عامًا،
والعمل من إخراج أدولفو
مارتينيزُ .
وسيعرض املسلسل
قريبًا على "شاهد ."VIP

نجالء بدر تشارك في
«المحكمة» و«ليلة العيد»

وعد تكشف عن تعرضها للسرقة
على يد عاملتها المنزلية

العطية :الفن وسيلة مهمة لنقل التراث والهوية
•

محمد عبده يغني في الرياض الجمعة

كشفت الفنانة السعودية وعــد عن تعرض منزلها لحادث
ســرقــة ،وتـحــدثــت عـبــر مقطع مـصــور بثته عـلــى حسابها في
"انستغرام" ،عن تفاصيل الواقعة ،وكيف تمت سرقة منزلها
من قبل الخادمة.
وتحدثت وعد عن انشغالها في األيــام الماضية بتداعيات
حادث سرقة تعرضت له من قبل عاملتها المنزلية ،التي هربت
وسرقت  4أساور ذهب ثمينة كانت الفنانة تضعها في غرفتها
قيد االستخدام الدائم لها ،مؤكدة أن العاملة سرقتها على الرغم
من معاملتها الجيدة لها.
ولـفـتــت إل ــى أنـهــا تـضــع ع ــادة مـجــوهــراتـهــا الثمينة فــي خزنة
محكمة اإلغالق ،إال أن األساور المسروقة كانت تتركها في متناول
ً
اليد ،ألنها ترتديها كثيرا ،فأبلغت الشرطة بهذا الحادث ،والتي
تمكنت بالفعل من القبض على العاملة.
وظهرت وعد في الفيديو وهي تقوم بجولة على
أغــراض ـهــا الـشـخـصـيــة ،خشية أن تـكــون العاملة
ســرقــت مـنـهــا أش ـيــاء دون عـلـمـهــا ،مـشـيــرة الــى
أن حــادث السرقة أبكاها خاصة لمعاملتها
الجيدة لهذه العاملة.

القديري يسلم السفير الكوري اللوحة

١٩

مسك وعنبر

والـ ـ ـع ـ ــادات وال ـت ـق ــال ـي ــد ،وإل ــى
جانب حفالت ال ــزواج والمهن
وال ـح ــرف واأللـ ـع ــاب الشعبية
وال ـمــرأة الكويتية ،وتصاميم
معبرة عن الشهداء ،والحفالت
الــوطـنـيــة ،إضــافــة إل ــى توثيق
األح ــداث العالمية والمحلية،
مـ ـم ــا يـ ــؤثـ ــر عـ ـل ــى مـ ـش ــاع ــري،
وبعض الــدعــوات التي تردني
للمشاركة فيها خالل المعارض
ت ـح ـت ــم عـ ـل ــي اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ب ـعــض
ال ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـغــل
الـســاحــة مـثــل "ال ـتــوحــد" ويــوم
ال ـمــرأة العالمي وي ــوم الكتاب
ويوم البيئة وجائحة كورونا
على سبيل المثال.

وعد

تستأنف الفنانة نجالء بدر
تصوير مشاهدها في فيلم
«املحكمة» مع املخرج محمد
أمني ،خالل األيام املقبلة،
حيث يتبقى لها يومان
ّ
وتودع العمل بالكامل .الفيلم
تأليف أحمد عبدالله ،ويتولى
بطولته مجموعة كبيرة من
الفنانني ،منهم :غادة عادل
ومحمود عبداملغني وفتحي
عبدالوهاب وصالح عبدالله
وجميلة عوض ،وغيرهم.
كما تعود نجالء بدر لتصوير
مشاهدها في فيلم «ليلة
العيد» مع املخرج سامح
عبدالعزيز الشهر املقبل.
وكانت نجالء انتهت أخيرا من
تصوير فيلم «النهاردة يوم
جميل».

ةديرجلا

•
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دوليات
سلة أخبار

الحرب على الفلسطينيين وتفعيل الجامعة العربية
ودور السعودية ومصر في استعادة التوازن االستراتيجي
ً
ً
سـنـظــل ويـظــل ال ـعــالــم ،زم ـنــا طــويــا ،يذكر
انتفاضة شباب األقصى و حــي الشيخ جراح
على منع الصالة في المسجد األقصى ،وعلى
محاوالت تهجير العرب من القدس ومصادرة
أمــاكـهــم ،كـمــا يــذكــر ال ـحــرب عـلــى أط ـفــال غــزة
وش ـيــوخ ـهــا ون ـســائ ـهــا وح ـ َـج ــره ــا وش ـجــرهــا
ومــا تحت أرضـهــا ،للمرة الرابعة في غضون
سنوات قليلة.
ّ
كـ ـم ــا س ـي ـظ ــل ال ـ ـعـ ــالـ ــم يـ ــذكـ ــر كـ ـي ــف اتـ ـح ــد
وتضامن الفلسطينيون ،على امتداد فلسطين
ا لـتــار يـخـيــة ،بـمــن فيهم الفلسطينيون ا لــذ يــن
ليس لديهم جنسية غير اإلسرائيلية.
وم ــا ق ـ ّـص ــرت بـعــض األط ـ ــراف الـعــربـيــة في
التضامن والمساعدة بشتى السبل والوسائل،
وعلى وجه الخصوص العمل الحثيث لمصر
والسعودية ،واألردن وتونس العضو العربي
في مجلس األمن.
ّ
لـكــن الـجـمـهــور الـعــربــي والفلسطيني كــان
ينتظر من أشقائه العرب أكثر من ذلك بكثير
مـجـتـمـعـيــن وم ـمــارس ـيــن ل ـل ـح ــراك الـسـيــاســي
والدبلوماسي ،ســواء بمواجهة ا لـحــرب على
ً
فلسطين حاليا وفي السنوات الماضية ،كما
ٌ
في سائر األزمات التي تعاني منها دول عربية
مثل العراق وسورية ولبنان وليبيا واليمن من
الهيمنة عليها ومصادرة قرارها الحر.
ً
ٌ ّ
صحيح أن هناك اهتماما من طرف عربي
أو أكثر بعدد من األزمات العربية المتفاقمة،
ّ
لكن الجهد المشترك كما سبق القول ما يزال
ً
ً
ّ
غائبا أو ضعيفا ،وهو مما يزيد حدة االختالل
في التوازن االستراتيجي في المنطقة العربية.
ففي كل أزمة من هذه األزمات ،بما في ذلك
ا لـقـضـيــة الفلسطينية ،يـتــم ت ـقــاذف األ سـبــاب
ويتراوح األمر بين العدوان اإلسرائيلي المدمر
والمستمر ،والتدخل اإليراني الفاقع والمهيمن

فؤاد السنيورة *

في أكثر من قطر عربي ،وكذلك الوجود التركي
وال ــروس ــي ،وم ــن وراء ذل ــك أج ـن ــدات إقليمية
ودولية تتصارع وتنقسم فيما بينها بشأن
إنفاذ القرارات الدولية ،واستعادة االستقرار،
وترميم هياكل الدولة الوطنية وإعادة اإلعمار
في هذا البلد المنكوب أو ذاك.
ّ
وف ـ ـ ــي ط ـل ـي ـع ــة ذل ـ ـ ــك كـ ــلـ ــه تـ ــأتـ ــي ال ـق ـض ـي ــة
الفلسطينية ،وهي قضية الخروج من االحتالل
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي وإقـ ــامـ ــة الـ ــدولـ ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
الـمـسـتـقـلــة ب ـح ــدود ال ــراب ــع م ــن يــون ـيــو 1967
وعــاص ـم ـت ـهــا ال ـق ــدس ال ـشــرق ـيــة .ال ي ـج ــوز أن
ت ـض ـيــع ه ــذه ال ـق ـض ـيــة ال ـجــام ـعــة ل ـكــل ال ـعــرب
والمسلمين في العالم في حمأة هذا االجتياح
األخير ،وأن يقتصر الجهد العربي والدولي
على توفير هدنة عسكرية بين حربين.
ً
ليس عيبا بالطبع ا لـلـجــوء إ لــى المجتمع
ّ
ا لــدو لــي ،و بـخــا صــة فــي قضية فلسطين ،لكن
ال ـج ـهــد ال ـعــربــي م ــن أج ــل فـلـسـطـيــن وغـيــرهــا
ً
ً
ُي ـص ـبــح أف ـعــل ُ
وم ـ ـقـ ـ َّـدرا بـشـكــل أك ـب ــر ،ونــاف ـعــا
ً
أ كـثــر للفلسطينيين إذا كــان مشتركا على 3
مـسـتــويــات :مـسـتــوى الـتــأثـيــر عـلــى المجتمع
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي ،ومـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى ال ـ ـتـ ــأث ـ ـيـ ــر ع ـ ـلـ ــى دول
وجهات التدخل ،ومستوى مساعدة الشعب
مباشر وجماعي.
بشكل
الفلسطيني
ٍ
ٍ
ً
وبطبيعة الحال ،لن يكون واقعيا أن تقدر
الـ ــدول الـعــربـيــة عـلــى الـتــأثـيــر ال ـســالــف الــذكــر
ّ
إال مــن خــال :استعادة نشاط العمل العربي
ال ـم ـش ـتــرك ف ــي إطـ ــار جــام ـعــة ال ـ ــدول الـعــربـيــة
وجهاتها ومفوضياتها المختلفة ،والتوافق
على سياسات مشتركة تجاه قضية فلسطين
وتجاه القضايا واألزمات األخرى التي تعصف
بدولنا العربية.
ً
ودائما في إ طــار "نظام المصلحة العربية
المشتركة" ،ا لــذي تمكنت القمة العربية لعام

ّ
وتحد ياته بصورة
 2007من تحديد معالمه
غير مسبوقة ،والسيما من خالل ما أطلق عليه
"إعالن الرياض" ،وهو النظام الذي يستند إلى
الدعم ا لــذي توفره مصر والسعودية ومعها
دول الخليج العربي ،وذ لــك الستعادة القرار
ّ
الحر من قوى إقليمية واز نــة تحاول
العربي
السيطرة عليه.
ً
لقد تراجع العمل العربي المشترك كثيرا
ُ
نتيجة االنقسام أو التجاهل ،تجاه كل األزمات
التي تعصف باألمة ،ومنها قضية فلسطين.
ّ
لكن هذا االنقسام أو التجاهل ما َّ
هدد الدول
المتأزمة السالفة الذكر فقط ،بل ويهدد سائر
الدول العربية بتشجيعه اآلخرين اإلقليميين
والدوليين على تحدي سيادتها واستقرارها
ً
وتنميتها أيضا.
لــذلــك ه ـن ــاك مـصـلـحــة عــرب ـيــة عـلـيــا ف ــي أن
َ
تستعيد الجامعة العربية َ
قوامها ونشاطها،
بالتوافق الشامل أو تــوا فــق معظم األ ط ــراف،
بدعم ثابت من قبل مصر والسعودية.
ّ
ُ
ً
لقد جرى الكالم كثيرا من قبل على أن العلة
تكمن في ميثاق الجامعة ،الذي يرهن القرار
لإلجماع ،أو في تقصير بعض الدول عن أداء
ّ
ّ
األهم اإلرادة
التزاماتها .وكال األمرين مهم .لكن
السياسية العامة ،التي ال تبدو متوافرة حتى
ُ
اآلن .وال ـم ـعـ َّـول فــي نـهــايــة األم ــر عـلــى ترجمة
ّ
اإلرادة ال على إعالن النيات.
والــواقــع أنـنــا شـهــدنــا فــي األع ــوام األخـيــرة
ً
ً
نـشــاطــا مـتــزايــدا لمصر فــي شـتــى الـمـجــاالت،
التي تتعلق بمصالحها ،والمصالح العربية
ٌ
وواضح
العليا .والشاهد األخير على ذلك قوي
في الحرب اإلسرائيلية األخيرة على القدس
وغزة وفلسطين.
وك ـم ــا ت ـحــركــت م ـصــر ف ــي فـلـسـطـيــن ،وفــي
ّ
ليبيا والسودان والعراق ولبنان ،فإن المأمول

أن تتقدم مساعيها لبعث الحياة في أوصال
جامعة ال ــدول الـعــربـيــة ،وبـخــاصــة أنـهــا دولــة
ً
ّ
المقر أ يـضــا ؛ إذ إن تعافي الجامعة وتوكيد
حضورها يخدمان األمن القومي العربي ،وأمن
ّ
كــل دول ــة عــربـيــة ،وهــو ال ــذي تــؤكــد السلطات
المصرية بالحرص عليه وبالتدخل لحمايته،
إذا لزم األمر.
هـ ـ ـن ـ ــاك اإلرادة ا لـ ـسـ ـي ــا سـ ـي ــة ا لـ ـمـ ـص ــر ي ــة
والسعودية ،وهناك الحجم والقدرات .وهناك
ُ
من جهة أخــرى اعتراف معظم الــدول العربية
ب ـقــوة ك ــل م ــن مـصــر وال ـس ـعــوديــة وإرادت ـه ـمــا
ودوره ـ ـ ـمـ ـ ــا وقـ ــدرات ـ ـه ـ ـمـ ــا .الـ ـجـ ـه ــد ال ـم ـص ــري
والسعودي لتفعيل العمل العربي المشترك
فــي القضية الفلسطينية و فـيـمــا ســوا هــا من
َّ
ٌ
ومقدر.
مطلوب
القضايا العربية
ً
ً
لقد كــان العقد الماضي عقدا خطيرا على
األمن العربي واالستقرار .وقد عادت القضية
الفلسطينية لاللتهاب ،وهي أصل المشكالت
ً
ّ
جميعا ،لتثبت أن القضية الفلسطينية ال تزال
ّ
حاولت
حية في ضمير ووجدان العرب ،مهما
ّ
إسرائيل اختزال هذه القضية العربية المحقة
أو إلغاء ها.
ً
لــذ لــك ،فنحن جـمـيـعــا ننتظر مـصــر ،التي
العقد العربي،
كانت عبر تاريخ طويل واسطة ِ
كـمــا نـنـتـظــر ال ـت ـعــاون ال ـم ـصــري  -الـسـعــودي
َّ
والمقدر في صنع السياسات
الحازم والحاسم
ال ـف ـ ّـعــال ــة والـ ـم ــؤث ــرة ،وب ـم ــا ي ـح ـقــق ال ـن ـهــوض
ال ـعــربــي الــوط ـنــي وال ـس ـيــاســي واالق ـت ـص ــادي
وال ـث ـق ــاف ــي ،وب ـم ــا ي ـمـ ّـهــد الس ـت ـع ــادة ال ـت ــوازن
االستراتيجي في المنطقة العربية .ولن يطول
االنتظار بإذن الله؛ "تأبى الرماح إذا اجتمعن
ً
ً
تكسرا  ...وإذا انفردن تكسرت أعوادا".

إحباط هجوم حوثي
بزورقين قبالة الصليف

أعلن "تحالف دعم
الشرعية" الذي تقوده
السعودية في اليمن
إحباط "هجوم عدائي"
وشيك لجماعة "أنصار
الله" الحوثية ،باستخدام
زورقين مفخخين جنوبي
البحر األحمر أمس.
وأضاف "التحالف"،
في بيان ،أنه "تم تدمير
زورقين مفخخين مقابل
ميناء الصليف قبل تنفيذ
ً
االعتداء" ،مشيرا إلى
أن "الميليشيا الحوثية
مستمرة في تهديد
خطوط المالحة البحرية
والتجارة العالمية" .وجاء
ذلك غداة تدمير "التحالف"
ّ
مسيرة ملغومة
طائرة
أطلقتها الجماعة اليمنية
المتمردة المدعومة من
إيران باتجاه مدينة
خميس مشيط جنوب
المملكة.

اتصاالت وبرقيات تهنئة
بإعادة انتخاب األسد

* رئيس الحكومة اللبنانية األسبق

مصر تزخم مبادرتها الفلسطينية بمقترحات لمفاوضات سالم
كامل يزور األراضي الفلسطينية وتل أبيب ...والقاهرة تستقبل أول وزير خارجية إسرائيلي منذ  7سنوات

تلقى الرئيس السوري،
بشار األسد ،برقيات
تهنئة واتصاالت من
رؤساء دول أجنبية
وعربية ،بمناسبة
ً
إعادة انتخابه رئيسا
للبالد ،رغم تنديد القوى
الغربية والمعارضة
السورية.
وأعلنت الرئاسة
السورية ،أمس ،تلقيها
برقية تهنئة من الرئيس
اللبناني ميشال عون،
الذي تمنى أن تتواصل
الجهود في المرحلة
المقبلة لتثبيت
االستقرار وعودة
النازحين إلى دمشق.
كما هنأ كل من رئيس
جمهورية أبخازيا ،غير
المعترف بها دوليا،
أصالن بجانيا ،والزعيم
الكوري الشمالي كيم
جونغ أونغ ،والرئيس
الفلسطيني محمود
عباس ،األسد بعد
فوزه بوالية رئاسية
جديدة مدتها  7سنوات
بنسبة  95.1بالمئة من
األصوات في االنتخابات
التي أجريت الخميس
الماضي.

المشيشي في قطر
والمنفي يزور تونس

فلسطينيون على بحر غزة أمس األول

القاهرة  -حسن حافظ

المصرية
تشهد المبادرة
ً
تجاه الفلسطينيين زخما
ً
متواصال مع زيارة لرئيس
االستخبارات المصري
إلى األراضي الفلسطينية
وإسرائيل ،واستقبال القاهرة
بشكل متزامن وزير خارجية
إسرائيل ألول مرة منذ سنوات
مساع
عديدة ،وسط حديث عن ٍ
ومقترحات إلعادة إطالق
مفاوضات السالم ،بعد تثبيت
التهدئة.

(أ ف ب)

بالتزامن مع زيــارة وزير الخارجية اإلسرائيلي
غ ــاب ــي اش ـك ـي ـنــازي ل ـل ـقــاهــرة ،وه ــي األول ـ ــى لــوزيــر
خــارجـيــة إســرائـيـلــي فــي عـهــد الــرئـيــس عبدالفتاح
السيسي ،يبدأ رئيس المخابرات المصرية اللواء
عـبــاس كــامــل ،ال ـيــوم ،زي ــارة لـكــل مــن غ ــزة والضفة
الغربية وإسرائيل ،في تكريس للجهود المصرية
إلق ـ ــرار وق ــف إطـ ــاق الـ ـن ــار ،وال ـ ــذي أن ـه ــى الـقـصــف
اإلسرائيلي لقطاع غزة ،وأوقف التصعيد المتبادل
بين الجانبين ،فضال عن بلورة مقترحات مصرية
من أجل تثبيت هدنة طويلة األمد ،وبدء مفاوضات
بـيــن الـجــانـبـيــن الس ـت ـعــادة م ـســار ال ـس ــام ،عـلــى أن
تستضيفها القاهرة في الفترة المقبلة.
وسبقت زي ــارة كامل وصــول وفــد أمني مصري
إلى قطاع غزة مساء أمس األول ،للقاء قــادة حركة
حماس والفصائل ،من أجل التمهيد لزيارة رئيس
المخابرات المصرية ،ومناقشة بنود األجندة التي
ستتم مناقشتها خــال زيــارة كامل التي ستحمل
تصورات مصرية حول األزمة الفلسطينية ومستقبل
المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.
وقالت مصادر مصرية مطلعة ،لـ «الجريدة» ،إن
اللواء كامل سيبدأ بزيارة الرئيس محمود عباس
وقادة فتح في رام الله ،ثم يتوجه إلى قطاع غزة للقاء
قادة حماس والفصائل الفلسطينية ،على أن تعقبها
زيارة تل أبيب للقاء المسؤولين اإلسرائيليين ،في
إطار جولة لعرض المقترحات المصرية التي تمت
بلورتها خالل لقاء الوفود المصرية األمنية خالل
زيارة القطاع والضفة األيام الماضية.
وتتضمن أجندة زيارة كامل الحديث عن مقترح

مصري شامل لتثبت وقف إطالق النار ،عبر االتفاق
على هدنة طويلة األمد ال تقل عن عام ،والعمل على
حل قضية األسرى وتبادلهم بين الطرفين ،وطرح
إمكانية استئناف المفاوضات بين اإلسرائيليين
والفلسطينيين بوساطة مصر ،على أن تستضيف
ال ـق ــاه ــرة هـ ــذه الـ ـج ــوالت ال ـت ـف ــاوض ـي ــة ،وأن كــامــل
سيضغط من أجل إطالق جولة المفاوضات سريعا.
ولفتت المصادر إلى أن من ضمن الملفات التي
سيناقشها عـبــاس كــامــل ،ملف إع ــادة اإلع ـمــار في
قطاع غــزة ،وكيفية إدارة هــذا الملف ،بما فــي ذلك
مناقشة تشكيل هيئة دولية إلدارة ملف مشروعات
إعادة اإلعمار ،وأن التحركات المصرية تأتي في إطار
اهتمام القاهرة بالقضية الفلسطينية ،باعتبارها
قضية أساسية لألمن المصري القومي ،وأن القاهرة
تــرســخ عـبــر ه ــذه الـتـحــركــات دوره ــا كــوسـيــط بين
مختلف األطراف.
وتلقت الجهود المصرية دفعة أميركية ،إذ ثمن
وزي ــر الخارجية األمـيــركــي أنتوني بلينكن ،خالل
زيارته للقاهرة ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي
األربعاء الماضي ،الجهود المصرية الحثيثة في هذا
اإلطار للتوصل إلى وقف إطالق النار بين الجانبين
الفلسطيني واإلسرائيلي ،والعمل على تثبيته.
وش ـ ــدد ال ـس ـي ـس ــي ع ـل ــى أن ت ـ ـطـ ــورات األح ـ ــداث
األخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري الستئناف
ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات الـ ـمـ ـب ــاش ــرة بـ ـي ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن
واإلســرائ ـي ـل ـي ـيــن ب ــان ـخ ــراط أم ـيــركــي فــاعــل ل ـعــودة
ال ـطــرف ـيــن م ـج ــددا إل ــى ط ــاول ــة الـ ـح ــوار ،وأن مصر
حريصة على التعاون الوثيق مع الواليات المتحدة

في هذا اإلطار ،وموقف مصر الثابت بالتوصل إلى
حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني
وفق المرجعيات الدولية.

«البنتاغون»
وأفاد بيان لوزارة الدفاع األميركية (البنتاغون)
بأن الوزير لويد أوستن أكد دعم اإلدارة األميركية
إلرســاء أمــن دائــم بناء على وقــف إطــاق الـنــار بين
إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة ،وذلك بعد
يومين من زيارة وزير الخارجية األميركي انتوني
بلينكن للمنطقة.
وقال البيان إن أوستن جدد ،في اتصال بنظيره
اإلسرائيلي بيني غانتس ،دعم الواليات المتحدة
الصارم ألمن إسرائيل ،مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا
على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن أولويات الدفاع
المشتركة.

كوخافي
من جهة ثانية ،يزور رئيس هيئة أركان الجيش
اإلس ــرائ ـي ـل ــي أف ـي ــف كــوخــافــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
الـشـهــر الـمـقـبــل ،حـيــث سيجتمع مــع رئ ـيــس هيئة
األركان المشتركة للجيوش األميركية ووزير الدفاع
ومـسـتـشــار األم ــن الـقــومــي ومـســؤولـيــن أميركيين
آخرين.
وتتناول محادثات كوخافي ما تصفه إسرائيل
بالتحديات المشتركة للتهديد اإليراني ،ومشروع

طهران النووي وحزب الله ،وتداعيات الحرب على
غزة وتهديد الصواريخ الدقيقة ،كما سيبحث بناء
قوة مشتركة.
اإلسرائيلية أن كوخافي سيقدم
وذكــرت اإلذاعــة ٍ
ما وصفتها باستنتاجات استخبارية عن المشروع
ال ـ ـنـ ــووي اإلي ـ ــران ـ ــي ونـ ـت ــائ ــج ال ـح ـم ـل ــة ال ـع ـس ـكــريــة
اإلسرائيلية األخيرة على غزة.
وك ــان ــت ال ــزي ــارة م ـق ــررة الـشـهــر ال ـمــاضــي ضمن
سلسلة ز يـ ــارات لـمـســؤو لـيــن أمنيين إسرائيليين
في محاولة لثني واشنطن عن العودة إلى االتفاق
النووي مع إيران ،لكن التصعيد اإلسرائيلي في غزة
اضطره إلى تأجيلها.

قآني
ودخ ــل قــائــد «فـيـلــق ال ـق ــدس» ،الـ ــذراع الخارجية
لـلـحــرس ال ـث ــوري اإلي ــران ــي ،إسـمــاعـيــل قــآنــي على
خط األح ــداث ،معلنا أن الفلسطينيين تمكنوا من
صناعة «أكثر من  3000صاروخ من النوع المتطور»
بأنفسهم.
وقال قآني إن «المقاومة الفلسطينية باتت تفكر
وتخطط في استعادة كل األرض الفلسطينية ،بما
في ذلك أراضي  1948و ،»1967وكرر كالما شبيها
لتصريحات األمين العالم لحزب الله حسن نصرالله
قـبــل أي ــام ،قــائــا« :أن ـصــح الصهاينة بــالـعــودة إلــى
أوروبــا وأميركا قبل بيع منازلهم هناك والمجيء
إلى األراضي المحتلة ،وإعادة بنائها قبل أن تصبح
باهظة الثمن».

بدأ رئيس الوزراء
التونسي هشام
المشيشي ،أمس،
زيارة رسمية إلى
دولة قطر تستغرق 3
أيام ،وستبحث فرص
التعاون االقتصادي
بين البلدين وإمكان
حصول تونس على
تمويالت وقروض
ووديعة مالية لمعالجة
الوضع االقتصادي
المتردي .إلى ذلك،
عقد الرئيس التونسي
ّ
سعيد مباحثات
قيس
مع رئيس المجلس
الرئاسي الليبي محمد
المنفي ،في تونس
العاصمة أمس ،وأكد
ّ
سعيد استعداد بالده
للوقوف إلى جانب
ليبيا خالل المرحلة
االنتقالية الحالية
لتثبيت االستقرار
وتوحيد المؤسسات.

ةديرجلا

•
العدد  / 4744األحد  30مايو 2021م  18 /شوال 1442هـ

foreigndesk@aljarida●com

21

إيران :مالحقات أمنية للداعين إلى مقاطعة «الرئاسية»
قائد «الحرس الثوري» :استراتيجية واشنطن لم تتغير وال استقرار بالمنطقة في عهد بايدن
أطلق مسؤولون إيرانيون
سلسلة تهديدات ّ
وتوعدوا
دعاة مقاطعة االنتخابات
الرئاسية ،مع تنامي مخاوف
بأن يشهد االستحقاق،
 18يونيو المقبل،
المقرر في ً
ً
عزوفا تاريخيا عن المشاركة،
بعد استبعاد ّ
جل المرشحين
المحسوبين على التيار
اإلصالحي والمعتدل ،في حين
الثوري
استبعد قائد الحرس ً
أن تشهد المنطقة هدوءا
خالل والية الرئيس األميركي
جو بايدن.

إندونيسيا تفرج
عن ناقلة نفط
إيرانية متهمة
بااللتفاف على
العقوبات األميركية

ق ـبــل أق ــل م ــن  3أس ــاب ـي ــع على
إجــراء االستحقاق المقرر في 18
يــونـيــو الـمـقـبــل ،ه ــدد مـســؤولــون
إي ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــون دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة مـ ـق ــاطـ ـع ــة
االنتخابات الرئاسية ،وتوعدوا
بمالحقتهم عـلــى خلفية ارتـفــاع
االنـ ـتـ ـق ــادات الس ـت ـب ـعــاد مجلس
ّ
صيانة الدستور جل المرشحين
الـ ـ ـب ـ ــارزي ـ ــن م ـ ــن اإلص ــاحـ ـيـ ـي ــن
والمعتدلين ،إلفساح المجال أمام
فــوز شبه مؤكد لرئيس السلطة
ال ـق ـضــائ ـيــة ،األص ــول ــي إبــراه ـيــم
رئيسي ،الموصوف بأنه الخيار
ال ـم ـف ـضــل ل ـل ـمــرشــد األعـ ـل ــى علي
خامنئي.
ّ
ولوح رئيس قوى األمن ،العميد
حسين أشتري ،بعصا األمن ضد
المقاطعين.
وقال في مقابلة تلفزيونية ،ليل
الجمعة ـ الـسـبــت ،إن األشـخــاص
ال ــذي ــن ي ــدع ــون اإلي ــران ـي ـي ــن إل ــى
مقاطعة االنتخابات ُ
سيالحقون.
وأضاف« :حدد المرشد األعلى
ّ
واجـبــات الجميع ،وبالتالي فــإن
ال ـشــرطــة وال ـق ـض ــاء سـيـتـعــامــان
م ــع َمـ ــن ي ــدع ــو الـ ـن ــاس إلـ ــى عــدم
المشاركة وفق القانون».
ووص ــل حــد تــرهـيــب مقاطعي
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات إل ـ ـ ــى وصـ ـمـ ـه ــم ب ـ
«مفارقة اإلسالم» ،حيث قال ممثل
المرشد ،خطيب الجمعة في مدينة
مـشـهــد ،أحـمــد عـلــم ال ـهــدى ،أمــس
األول ،إن «مـقــاطـعــة االنـتـخــابــات
ف ــي إيـ ــران بـمـنــزلــة ت ــرك اإلس ــام،
والــذيــن يـقــولــون إنـنــا لــن نـشــارك
في االنتخابات ليسوا مسلمين».
واس ـ ـتـ ــدل إمـ ـ ــام م ـش ـه ــد ،وه ــو
والـ ـ ـ ـ ــد زوجـ ـ ـ ـ ــة رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـس ـل ـط ــة
ً
القضائية الـمــرشــح األوف ــر حظا
ب ــاالن ـت ـخ ــابــات ،ب ـج ــزء م ــن كـتــاب
«أصول الكافي» للكلينيّ ،
وفسره
بأنه «الذي يقول إنني لن ّ
أصوت
في االنتخابات ،حسب رواية عن
الــرســول ،ليس بمسلم ،فما بالك
بالكاتب صاحب القلم المكسور
الذي يدعو لمقاطعة االنتخابات»؟
واع ـت ـبــر عـلــم ال ـه ــدى ،بـحـســب ما
ن ـق ــل ع ـنــه ف ــي م ـن ـص ــات إي ــران ـي ــة
أمس ،أن «إصدار المرشد ومراجع
التقليد فتاوى حول أن المشاركة
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات واج ـ ـ ــب دي ـنــي
يستند إلى هذه الرواية» .ودافعت

إيراني في طهران يمر أمام صورة لرئيسي ،المرشح الوحيد الذي يملك فرصة للفوز في االنتخابات
األوسـ ـ ــاط ال ـم ـت ـشــددة ع ــن تــأيـيــد
المرشحين
المرشد لرفض أهلية
ّ
من قبل «صيانة الدستور» وحثه
لإليرانيين على المشاركة الكثيفة
وهــاجـمــت األصـ ــوات الـتــي نــددت
بالخطوة التي يتوقع أن تتسبب
ف ــي نـسـبــة عـ ــزوف تــاري ـخ ـيــة عن
التصويت.
وجاء التهديد والوعيد وسط
ردود ف ـع ــل ش ـع ـب ـيــة وس ـيــاس ـيــة
واس ـ ـعـ ــة ضـ ــد الـ ـمـ ـض ـ ّـي بـ ــإجـ ــراء
االنـتـخــابــات الـتــي ح ــذر الرئيس
المعتدل حسن روحاني من أنها
ستشبه «الجثة الهامدة».
وفي وقت سابق ،أعلن الرئيس
الشبعوي السابق أحمدي نجاد
أنه لن يشارك في التصويت عقب
استبعاد «صيانة الــدسـتــور» له.
كما اعتبر السياسي اإلصالحي
البارز تاج زادة ،الذي تم استبعاده
من الئحة السباق إلى مواجهة ما
وصفه بـ «انقالب انتخابي».
وقــال زادة ،الــذي سبق أن دعا
إل ــى مــراج ـعــة ال ــدس ـت ــور وسـجــن
عــدة سنوات لنشاطه السياسي،
عـ ـب ــر حـ ـلـ ـق ــة نـ ـق ــاشـ ـي ــة ب ـم ـن ـصــة

«ك ـل ــوب ه ـ ــاوس» ،بـحـضــور نحو
 12ألف إيراني ،إلى رفع األصوات
والقول بأن اإليرانيين لن يقبلوا
بشرعية النتيجة ،ولــن يشاركوا
في «مسرحية االنتخابات».
ولم يكتف «صيانة الدستور»
ب ــاس ـت ـب ـع ــاد اإلص ــاحـ ـيـ ـي ــن فــي
االنتخابات الرئاسية لعام ،2021
لكنه استبعد ال ـت ـيــارات األخ ــرى
داخــل الـنـظــام ،بما فــي ذلــك أفــراد
مـثــل الــرئـيــس الـســابــق للبرلمان
المحافظ المعتدل علي الريجاني.
ومن المقرر أن يختار اإليرانيون
ً
ال ـش ـه ــر ال ـم ـق ـبــل خ ـل ـف ــا لـلــرئـيــس
روحــانــي ،وســط مشاعر استياء
واس ـ ـعـ ــة إزاء أزمـ ـ ــة اق ـت ـص ــادي ــة
واج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة خـ ــان ـ ـقـ ــة ،وعـ ـق ــب
احتجاجات استخدمت السلطات
الشدة في التعامل معها ،في شتاء
 2018 - 2017وفي نوفمبر .2019

تهديد سالمي
ّ
إلــى ذل ــك ،ح ــذر قــائــد «الـحــرس
ال ـثــوري» ،الـلــواء حسين سالمي،
من أنه «ال يمكن الوثوق بالواليات

ً
المتحدة أبدا» ،رغم مواصلة بالده
التفاوض معها بشكل غير مباشر
فــي فيينا ،بـهــدف إحـيــاء االتـفــاق
الـ ـن ــووي ورف ـ ــع ال ـع ـقــوبــات الـتــي
فرضها الرئيس السابق دونالد
ترامب على طهران.
واتهم سالمي ،في تصريحات
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،واشـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـط ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ــي عـ ـه ــد
ال ــرئ ـي ــس ج ــو ب ــاي ــدن بـمــواصـلــة
«استراتيجيتها المخربة السابقة»
في المنطقة والسعي للهيمنة على
طاقات ومصادر العالم اإلسالمي،
فضال عن دعمها إلسرائيل وقوى
إقليمية.
واستبعد المسؤول المتشدد
أن تشهد المنطقة اسـتـقــرارا في
ظــل والي ــة الــرئـيــس الديمقراطي
ج ــو ب ــاي ــدن ،ورأى أن إدارتـ ـ ــه لم
تتغير عــن سياسة سلفه ،لكنها
«تـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم أسـ ــال ـ ـيـ ــب م ـخ ـت ـل ـفــة
لتحقيق األهداف ذاتها».
ورأى أن وا شـ ـنـ ـط ــن ت ــوا ص ــل
اح ـتــال ـهــا ل ـ ــدول إق ـل ـي ـم ـيــة ،مثل
العراق ،وتسعى لتأجيج الصراع
فـ ــي سـ ــوريـ ــة والـ ـيـ ـم ــن .وأك ـ ـ ــد أن
األميركيين أرغموا على الخروج

(أ ف ب)

من افغانستان ،معتبرا أن الخيار
ال ــوح ـي ــد أم ــام ـه ــم «ال ـ ـخـ ــروج مــن
المنطقة ،وإن لم يخرجوا فسيتم
إخراجهم».
وي ـ ــأت ـ ــي حـ ــديـ ــث سـ ــامـ ــي عــن
مـ ــواج ـ ـهـ ــة الـ ـ ــوجـ ـ ــود ال ـع ـس ـك ــري
األمـيــركــي بالمنطقة غــداة تقرير
لموقع  The daily callerتحدث
عن ّ
توجه «البنتاغون» لطلب اإلذن
ّ
من «البيت األبيض» لشن ضربات
ض ــد مـيـلـيـشـيــات مــوال ـيــة إلي ــران
في العراق.

استبعاد الحرب
فــي م ـ ــوازاة ذل ــك ،وص ــف قائد
القوة الجوفضائية في «الحرس
الثوري» ،العميد أمير علي حاجي
زادة ،تهديدات إسرائيل ضد بالده
بأنها ّ
«ترهات كالمية».
واس ـت ـب ـعــد زادة أن تـ ـق ـ ّـدم تل
أب ـي ــب ع ـلــى م ـهــاج ـمــة الـمـنـشــآت
ال ـ ـنـ ــوويـ ــة اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ،قـ ــائـ ــا إن
«الكيان الصهيوني ُمني بالهزيمة
م ــن ص ــواري ــخ وق ــذائ ــف الـشـعــب
الفلسطيني التي صنعها بنفسه

ومن أنابيب الصرف الصحي في
قطاع غزة المحاصر».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ال ـ ـك ـ ـيـ ــان
ال ـص ـه ـيــونــي أن ي ـح ــزم حـقــائـبــه
ويبدأ في البحث عن منطقة أخرى
للعيش فيها بأميركا أو أالسكا أو
ً
أوروبا مثال».
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــق ،ذكـ ـ ــر
دب ـل ــوم ــاس ــي أوروب ـ ـ ـ ــي رفـ ـي ــع أن
الـجــولــة الخامسة مــن محادثات
فيينا الدائرة حاليا ،بشأن إحياء
ً
االتـفــاق الـنــووي ،لم تتقدم كثيرا
حتى اآلن ،وإنــه كلما اقتربنا من
الـنـهــايــة ،أصـبـحــت الـمـهـمــة أكثر
ً
صعوبة وتعقيدا.
في سياق قريب ،أفــادت وكالة
أنـبــاء الطلبة اإليــرانـيــة «إيـسـنــا»،
أمس ،بأن السلطات اإلندونيسية
أف ــرج ــت ع ــن نــاقـلــة ن ـفــط إيــرانـيــة
مـ ـحـ ـتـ ـج ــزة مـ ـن ــذ أواخ ـ ـ ـ ـ ــر ي ـن ــاي ــر
الماضي ،بتهمة نقل المحروقات
بـ ـ ـص ـ ــورة غ ـ ـيـ ــر ق ـ ــان ـ ــونـ ـ ـي ـ ــة ،فــي
محاولة لاللتفاف على العقوبات
األميركية.
(طهران  -وكاالت)

تقرير ّ
يبرئ جونسون في «تجديد شقته» تركيا ترفض «خريطة اإلسالم» النمساوية
بعدما ّ
تسببت هذه القضية في فضيحة سياسية
فــي أبــريــل الـمــاضــي ،أك ــد تـقــريــر للمستشار الجديد
للحكومة البريطانية المكلف ضمان احترام القواعد
الوزارية كريستوفر غيت ،أن رئيس الحكومة المحافظ
بوريس جونسون ّ
«رمم شقته الرسمية في داونينغ
ّ
بتهور ،ومن دون االهتمام بشكل أكثر صرامة
ستريت
بطريقة تمويل هذه األشغال ،لكنه لم يرتكب أي خطأ
وال يوجد أي تضارب المصالح».
وكانت هذه القضية ّ
تسببت بفضيحة سياسية،
عندما واجه رئيس الحكومة اتهامات بأنه أراد تمويل
ّ
هذه األعمال المكلفة من «تبرعات خاصة».
وذك ـ ــرت وس ــائ ــل اإلع ـ ــام أن ت ـجــديــد ال ـش ـقــة الـتــي
يشغلها بالقرب مــن مقر الحكومة فــي  10داونينغ
ّ
ستريت ،مع خطيبته كاري سيموندز وطفلهما ،كلف
 200ألــف جنيه إسترليني تقريبا ( 232أ ُلــف يــورو)،
وهو مبلغ أكبر بكثير من الـ  30ألفا التي خ ّصصت له
للقيام بهذه األشغال.
ودرس ج ــون ـس ــون ف ـت ــح ب ـ ــاب ت ـب ــرع ــات ألش ـغ ــال

الـتـجــديــد ،ثــم س ــدد أح ــد الـمــانـحـيــن األث ــري ــاء لحزب
المحافظين جزءا من الكلفة.
ً
لكن غيت قــال إن جونسون «لــم يكن يعرف شيئا
ً
عــن تمويل األشـغــال الـتــي ب ــدأت عندما كــان مريضا
بـشـكــل خـطـيــر ،إث ــر إصــاب ـتــه ب ـكــورونــا مـطـلــع إبــريــل
 .»2020وأض ــاف أن رئيس الحكومة لــم يعلم باألمر
قبل فبراير  2021بعد تسريبات لوسائل اإلعالم ،وقد
سدد الفاتورة بنفسه في مارس .وأكد المستشار أنه
ال وجود لتضارب مصالح في هذه القضية.
وك ــان جــونـســون نـفــى ،فــي نـهــايــة ابــريــل الماضي
بمجلس العموم ،أن يكون ارتكب ّأي مخالفة ،مؤكدا
أنه ّ
سدد التكاليف بنفسه .لكنه تجنب توضيح ما إذا
كان تلقى «هبة» أعادها في وقت الحق.
وقــال متحدث باسم رئاسة الحكومة إن «التقرير
المستقل للورد غيت يكشف أن رئيس الوزراء تصرف
دائما وفق القانون الوزاري» .ويشكل أي انتهاك لهذا
القانون مبررا لالستقالة.
(لندن -أ ف ب)

الكنيسة اإلنجيلية بفيينا دعت لسحبها من اإلنترنت
رفـضــت تــركـيــا «خــريـطــة اإلسـ ــام» التي
وضـعـتـهــا الـحـكــومــة الـنـمـســاويــة لتحديد
مواقع المساجد والمؤسسات اإلسالمية
على أراضــي النمسا ،في خطوة اعتبرتها
هيئات إسالمية أنها تساهم فــي «وصــم»
المسلمين بالبالد.
وق ــال ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة ال ـتــرك ـيــة ،في
ب ـيــان ،إن «ت ـقــديــم وزيـ ــرة االدم ـ ــاج س ــوزان
راب لـخــريـطــة تـفـ ّـصــل جـمـيــع الـمــؤسـســات
اإلس ـ ّـامـ ـي ــة ف ــي ال ـن ـم ـســا أم ـ ــر م ــرف ــوض»،
وح ــض ــت فـيـيـنــا ع ـلــى ع ــدم «إع ـ ـ ــداد سجل
للمسلمين ،بل على تبني سياسة مسؤولة».
ونـ ـش ــر الـ ـم ــوق ــع ال ـت ـف ــاع ـل ــي لـلـحـكــومــة
النمساوية «الخريطة الوطنية لــإســام»
ً
الـتــي تـحــدد أس ـمــاء ومــواقــع  623مسجدا
إضافة إلى مسؤولين
ومؤسسة وجمعية،
ُ
وروابطهم المحتملة ،وقد أعدت بالتعاون

مــع جامعة فيينا ومــركــز توثيق اإلســام
الـسـيــاســي .وش ــددت راب على أن الغرض
من الخريطة «ليس وضع المسلمين بشكل
عام في موضع الشك» ،بل هدفها «مواجهة
العقائد السياسية ،وليس الدين».
لـكــن ه ــذه ال ـم ـبــادرة أث ــارت قـلــق العديد
من مسلمي النمسا ،كما نأى بنفسه عنها
«ح ـ ــزب الـ ـخـ ـض ــر» ،ال ـش ــري ــك ف ــي االئ ـت ــاف
ال ـح ـكــومــي م ــع ال ـح ــزب ال ـحــاكــم م ــن يمين
الوسط.
وأعلنت منظمة الشباب المسلم (إم جيه
أو) في النمسا ،أمس ،تحريك دعوى قضائية
ضد «الخريطة» ،معتبرة أنها «تجاوز غير
مسبوق للحدود».
وقال المجلس التمثيلي للمسلمين في
النمسا إن الخريطة «تظهر نية الحكومة
الواضحة لوصم جميع المسلمين كخطر

محتمل» ،واشتكى مــن «تــزايــد العنصرية
ضد المسلمين».
كما أعربت الكنيسة اإلنجيلية أيضا عن
تحفظها حيال نشر هذه الخريطة ،وطالب
األسقف ميكائيل شالوبوكا وزيرة االندماج
بسحب الخريطة من شبكة اإلنترنت ،كما
حـظــرت جامعة فيينا اسـتـخــدام شعارها
على الخريطة.
ً
ومنذ تنفيذ إرهابيين هجوما أسفر عن
مقتل  4بفيينا في نوفمبر الماضي ،وهو
األول من نوعه الــذي ينفذ في النمسا ،تم
اإلبــاغ عن ارتفاع في حــوادث االعـتــداءات
اللفظية والـجـســديــة ضــد مسلمي الـبــاد،
ال ــذي ــن ي ـصــل ع ــدده ــم إل ــى ن ـحــو  700ألــف
شخص مــن إجـمــالــي عــدد الـسـكــان ،البالغ
 8.773ماليين نسمة.
(أنقرة ،فيينا  -وكاالت)

«كورونا» يضغط في آسيا وظهور «ساللة فيتنامية»
السعودية تسمح بدخول مواطني  11دولة ...وإغالق حي صيني بالكامل

ً
ّ
متظاهرون ينظمون احتجاجا ضد اإلقفال والتطعيم في لندن أمس

(رويترز)

تـعــانــي دول ش ــرق وج ـن ــوب آس ـيــا بـشــدة
مــن فـيــروس «كــورونــا» ،حيث سجل بعضها
أرقاما قياسية في اإلصابات بالفيروس ،في
حين ظهرت في إحداها ساللة جديدة «أكثر
خطرا» من غيرها.
فـقــد اكـتـشـفــت فـيـتـنــام ســالــة ج ــديــدة من
ً
فيروس كورونا تعد هجينا بين الساللتين
ً
الهندية والبريطانية ،وتنتشر سريعا عبر
الهواء.
وقال وزير الصحة الفيتنامي نغوين ثانه
لــونــغ ،أمــس« ،بعد إج ــراء التسلسل الجيني
على مرضى تم اكتشافهم حديثا ،اكتشفنا
ساللة جديدة ،وهي هجين من ساللتي الهند
والمملكة المتحدة» .وأضاف أن بالده ستعلن
تفاصيل الساللة الجديدة للعالم قريبا.
وبعد نجاح احتواء «كورونا» معظم العام
الماضي ،تتصدى فيتنام حاليا لتفش ينتشر
بسرعة أكبر.
وأصيب نحو  3600شخص في  31من بين
 63من مدن وأقاليم فيتنام منذ أواخر أبريل
فيما يمثل أكثر من نصف إجمالي اإلصابات
في البالد.
أما في ماليزيا ،فقد أعلنت وزارة الصحة
فيها ،أم ــس ،تسجيل  9020إصــابــة جــديــدة،
وهي أعلى زيادة يومية منذ بدء الجائحة ،إذ
إن هذا هو خامس يوم على التوالي تسجل
فيه ماليزيا عددا قياسيا من اإلصابات ،في
حين سجلت تايوان ،أمس 486 ،إصابة جديدة.
ّ
وفي تايلند ،سلطت موجة من اإلصابات
تجتاح زنــزانــات الـبــاد الـضــوء على مشكلة
الـسـجــون المكتظة فــي المملكة حيث يكون
لبعض النزالء مساحة للنوم أقل من مساحة
نعش.

وثبتت إصــابــة أكـثــر مــن  22ألــف شخص
داخـ ــل س ـج ــون مـخـتـلـفــة ،ح ـيــث ت ــم تشجيع
المساجين الذين يعيشون متالصقين على
وضع الكمامات حتى أثناء نومهم.
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،أغ ـل ـق ــت ال ـس ـل ـط ــات الـصـيـنـيــة،
ً
أم ــس ،حـيــا فــي مدينة غوانتشو الجنوبية،
فــي محاولة للسيطرة على ارتـفــاع فــي عدد
اإلصابات بفيروس «كورونا» في المنطقة.
ً
وس ـ ّـج ـل ــت ال ـم ــدي ـن ــة ،ال ـت ــي تـعـتـبــر م ــرك ــزا
ً
صناعيا وتقع شمال هونغ كونغ وتعد نحو
 15مليون نسمة 20 ،إصابة جديدة األسبوع
الماضي.
وقال مكتب الصحة البلدي بغوانتشو ،في
مذكرة أمس ،إنه تم تحديد  5شوارع في حي
ليوان وسط المدينة على أنها «مناطق عالية
المخاطر» ،وأمــرت السكان بالتزام منازلهم
ريثما يتم استكمال فحوص «كورونا».
وأغلقت األسواق والمدارس وأماكن الترفيه
في المنطقة.
وسارعت حكومة المدينة إلجراء عمليات
فحص واسعة ،تم في إطارها إجراء فحوص
لـنـحــو  700ألـ ــف ش ـخــص ب ـح ـلــول األربـ ـع ــاء
المقبل.
وقال مسؤولون محليون في قطاع الصحة
إنهم يعتقدون أن تفشي الفيروس المحدود
في غوانتشو قد يكون مرتبطا بامرأة تبلغ
مــن العمر  75عاما ثبتت إصابتها بنسخة
ّ
ّ
التعرف عليها
المتحورة ،التي تم
الفيروس
أول مرة في الهند.
ً
فــي المقابل ،تشهد الهند حاليا تباطؤا
ً
ً
تــدريـجـيــا فــي ال ـعــدوى ،بعدما عــاشــت أيــامــا
عصيبة في الفترة الماضية.
وسجلت السلطات الصحية ،أمــس ،نحو

 174ألف إصابة جديدة خالل  24ساعة ،وهي
أقل حصيلة يومية خالل  45يوما ،وبها يصل
ال ـعــدد اإلجـمــالــي لــإصــابــات فــي ال ـبــاد منذ
ظهور الوباء إلى  27.7مليونا.
أما الوفيات فقد زادت  3617خالل  24ساعة،
ليصل العدد اإلجمالي إلى  322ألفا.
كما كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»
األميركية أن الطفرة التي تشهدها الهند في
تفشي الساللة الجديدة ،تضرب الشباب بقوة
وسرعة ،وهو ما يمثل المزيد من الضغوط
على المستشفيات المكدسة بالفعل.
في المقابل ،قررت السعودية ،أمس ،السماح
بــدخــول الـقــادمـيــن إلـيـهــا مــن  11دولـ ــة ،بعد
رفع حظر فرضته للحد من انتشار فيروس
«كــورونــا» ،لكن «مع تطبيق إجــراءات الحجر
الصحي المؤسسي».
ونقلت «وكالة األنباء السعودية» الرسمية
(واس) ع ــن م ـصــدر بـ ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة ،أنــه
سـ ُـيـسـمــح ب ــدخ ــول ال ـقــادم ـيــن م ــن اإلم ـ ــارات
وأل ـمــان ـيــا والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وأي ــرل ـن ــدا
وإيطاليا والبرتغال وبريطانيا والسويد
وســوي ـســرا وفــرنـســا وال ـيــابــان اع ـت ـبــارا من
اليوم.
ّ
وكانت السعودية علقت السماح بدخول
المملكة ،مؤقتا للقادمين من  20دولــة ،لغير
الـمــواطـنـيــن والــدبـلــومــاسـيـيــن والممارسين
الصحيين وعائالتهم ،في فبراير الماضي.
وجــاء قــرار األمــس« ،بناء على ما عرضته
هـيـئــة ال ـص ـحــة ال ـع ــام ــة ب ـخ ـصــوص الــوضــع
الوبائي في عدد من الدول المعلنة ،الذي أظهر
استقراره ،وفاعلية السيطرة على الجائحة في
بعض هذه الدول».
(عواصم ـ ـ وكاالت)

دوليات
سلة أخبار
بايدن لن يعود إلى «األجواء
المفتوحة» مع موسكو

في محاولة جديدة إلظهار
حزمه في مواجهة روسيا،
رغم الخطوات الكثيرة التي
ً
أظهرت انفتاحا ،فإن الرئيس
األميركي جو بايدن الذي
ُيعيد بالده إلى اتفاقات
دولية عدة كان سلفه دونالد
ّ
يصر
ترامب قد انسحب منها،
على البقاء خارج معاهدة
«األجواء المفتوحة» للمراقبة
العسكرية .ويأتي هذا القرار
المخالف إلرادة الرئيس
األميركي الجديد بالتنسيق
مع موسكو في المسائل
المرتبطة باألمن الدولي ،قبل
أقل من  3أسابيع من ّ
قمته
األولى مع نظيره الروسي
فالديمير بوتين في  16يونيو
بجنيف .وقال ناطق باسم
وزارة الخارجية األميركية ،إن
«الواليات المتحدة تشعر مع
األسف لتقويض انتهاكات
روسيا معاهدة األجواء
المفتوحة» .وأضاف« :في
ختام مراجعتها للمعاهدة،
ال تنوي الواليات المتحدة
بالتالي السعي للعودة إليها،
ألن روسيا لم تقم بأي خطوات
لمعاودة االمتثال إليها».

سلوفينيا :اآلالف يتظاهرون
للمطالبة بانتخابات مبكرة

تظاهر اآلالف في لوبليانا،
عاصمة سلوفينيا ،ضد
رئيس الوزراء يانيتس يانسا،
للمطالبة بإجراء انتخابات
مبكرة .ودعت نقابات وأحزاب
معارضة إلى التظاهرة،
حيث يواجه رئيس الحكومة
القومي اليميني اتهامات
بقمع وسائل اإلعالم ونقض
النظام الديمقراطي وسيادة
القانون .ومن المقرر إجراء
االنتخابات البرلمانية العادية
صيف العام المقبل.

كولومبيا :نشر الجيش بعد
سقوط قتلى باالحتجاجات

أمر الرئيس الكولومبي إيفان
دوكي الجيش باالنتشار في
شوارع كالي ،ثالث كبرى
مدن البالد ومركز التظاهرات
ّ
ّ
العنيفة المستمرة ضد ُ
الحكومة منذ شهر ،حيث قتل
خالل نهار أمس  4أشخاص
خالل احتجاجاتّ .
وقرر دوكي
نشر الجيش في كالي إثر
ّ
ً
ترؤسه اجتماعا لمجلس
األمن القومي في المدينة
البالغ عدد سكانها  2.2مليون
نسمةُ .
وعقد هذا االجتماع
ساعات على مقتل ،4
ُبعيد
ّ
أحدهم محقق في مكتب
ّ
ّ
محتجون
المدعي العام ،قتله
بعدما أطلق النار على جمع
منهم.

مالي ً :قائد ًاالنقالب
رئيسا مؤقتا لـ «االنتقالية»

أصدرت المحكمة الدستورية
ً
في مالي قرارا أعلنت فيه
قائد االنقالب العسكري
الكولونيل أسيمي غويتا
ً
رئيسا للجمهورية وللمرحلة
االنتقالية .وجاء في قرار
المحكمة أن غويتا «سيمارس
مهام وصالحيات وسلطات
رئيس المرحلة االنتقالية
لقيادة العملية االنتقالية
إلى خواتيمها» ،بعد انتزاعه
السلطة األسبوع الماضي.
ّ
وأكدت المحكمة أنها اتخذت
القرار ّ
جراء «شغور منصب
الرئاسة» بعد استقالة الرئيس
االنتقالي باه نداو.
واعتقل جنود نداو ورئيس
الوزراء مختار وان ،االثنين،
قبل إطالقهما الخميس بعدما
توقيفهما أثار
استقاال .لكن
ّ
تنديدا دوليا ،ومثل ثاني
انقالب يشهده البلد غير
المستقر في غضون عام.

ةديرجلا
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ً
األزرق يدشن تدريباته استعدادا ألستراليا

وصول وفد منتخب نيبال وحكام «التصفيات اآلسيوية» اليوم

رياضة
«التحكيم» تنتصر لمحترف
طائرة العربي آرش كمالوند
ألزمت النادي بسداد  20500دينار باقي مستحقات الالعب
●

حازم ماهر

يستهل المنتخب الوطني
األول تدريباته في
السابعة مساء ،استعدادا
لمواجهة منتخب أستراليا،
في التصفيات اآلسيوية
المشتركة التي تستضيفها
الكويت ،ويصل وفد نيبال
وحكام البطولة إلى البالد
اليوم.

يــد شــن المنتخب الوطني األول لكرة
الـقــدم تدريباته فــي الـســاعــة  7.00مساء
ال ـي ــوم ع ـلــى اس ـت ــاد ال ـك ــوي ــت ،اس ـت ـعــدادا
ل ـمــواج ـه ـتــه ال ـمــرت ـق ـبــة أمـ ـ ــام الـمـنـتـخــب
األسترالي ،الخميس المقبل ،من منافسات
الـمـجـمــوعــة ال ـثــان ـيــة ال ـت ــي تستضيفها
ال ـك ــوي ــت ،ض ـمــن ال ـم ـنــاف ـســات اآلس ـيــويــة
المشتركة ،المؤهلة لنهائيات كأس العالم
 2022بقطر ،وكأس آسيا  2023بالصين.
وكان وفد المنتخب الوطني أنهى أمس
األول تدريباته في معسكره بدبي ،الذي
أقيم منذ  18الجاري ،وعاد إلى البالد في
الثالثة عصر أمس ،وخضع أعضاء الوفد
للمسحات في مطار الكويت الدولي ،ثم
توجهوا مباشرة إلى فندق شيراتون فور
بوينت ،للدخول في "فقاعة التصفيات"،
وهو النظام الذي تتبعه العديد من الدول
لتنظيم البطوالت الرياضية المختلفة.
إلى ذلك ،يحسم رئيس الجهاز الطبي

للمنتخب د .عبدالمجيد البناي مصير
عبدالعزيز وادي ،الذي تعرض لكدمة في
كاحل الـقــدم ،ليتم وضعه في "الجبس"،
حيث يجري الالعب أشعة اليوم لتحديد
مدى استمراره أو استبعاده من صفوف
المنتخب.
إلى ذلك ،يصل إلى البالد وفد منتخب
نيبال فــي الثامنة مـســاء الـيــوم بــرا عبر
منفذ الـعـبــدلــي ،عـلــى أن يـبــاشــر الفريق
ت ــدري ـب ــات ــه غ ـ ــدا ع ـل ــى اس ـ ـتـ ــاد ال ـص ــداق ــة
والسالم ،بينما يصل في  4:15عصر غد
المنتخب األسترالي قادما من دبي ،بعد
أن أقام هناك معسكرا تدريبيا أيضا ،على
أن يدشن الفريق تدريباته غدا على استاد
ثــامــر ب ـن ــادي ال ـســال ـم ـيــة ،أم ــا المنتخب
األردنــي ،الذي أقام معسكرا تدريبيا في
دبي أيضا ،والــذي سيتدرب على استاد
صباح السالم بالنادي العربي ،فسيصل
إلى البالد في الثانية ظهر بعد غد.

العبدالرزاق يحرز فضية 100
فراشة بـ «أكروبوليس»
أحرز العب منتخبنا الوطني للسباحة وليد خالد
العبدالرزاق الميدالية الفضية بفئة 100م فراشة ،في
بطولة أكروبوليس الدولية ،التي ينظمها االتحاد
الدولي للسباحة في العاصمة اليونانية أثينا.
ومن المقرر أن يدخل العبدالرزاق في منافسات
مؤهلة ألولمبياد طوكيو ،ليمثل السباحة الكويتية،
ّ
إلى جانب ّ
والسباح عباس قلي.
السباحة الرا دشتي،
وذكرت رئيسة وفد الكويت في أولمبياد طوكيو
فاطمة حيات لـ "الجريدة" ،ان ّ
السباحة في السلطان،
التي سبق لها تمثيل الكويت في األولمبياد ستكون

ضمن الوفد الكويتي المغادر إلى طوكيو ،لتقديم
الدعم إلى السباحة الكويتية والالعبة الرا دشتي،
ولالستفادة من خبراتها في معترك األولمبياد.
وفي سياق مختلف ،حقق العب منتخبنا الوطني
للمالكمة عبدالرحمن العنزي الميدالية البرونزية
فــي بطولة آسيا للمالكمة المقامة فــي دبــي "أكثر
من  91كلغم" ،وبات العنزي أول العب عربي يحقق
ميدالية في البطولة حتى اآلن.
وكــان العنزي قدم مستويات الفتة في البطولة
متجاوزا المالكم األفغاني في ربع النهائي.

وي ـق ـيــم مـنـتـخـبــا اس ـت ــرال ـي ــا واألردن،
إلــى جانب المنتخب الوطني ،في فندق
الشيراتون ،أما منتخبا نيبال والصين
تايبيه فيقيمان فــي فـنــدق فــور بوينت،
بينما يقيم أع ـضــاء الــوفــود ومـســؤولــو
االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي وال ـح ـك ــام ف ــي فـنــدق
ريجنسي.

وصول الحكام
أم ـ ــا حـ ـك ــام الـ ـمـ ـب ــاري ــات ف ـم ــن ال ـم ـقــرر
وصولهم إلى البالد اليوم ،على أن يجروا
تدريباتهم على استاد عبدالله الخليفة،
وق ــررت اللجنة المنظمة إقــامــة المباراة
األولـ ـ ــى ف ــي ال ـســاب ـعــة مـ ـس ــاء ،وال ـثــان ـيــة
فــي الـعــاشــرة ،على اسـتــاد جابر األحمد
الدولي ،وستقام مباريات الجولة األخيرة
في ملعبين مختلفين في نفس التوقيت.

حسين راضي

قضت الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ،في
قرار تحكيم نهائي بجلسة إلكترونية ،برئاسة
رئـيــس غــرفــة التحكيم المحكم الـفــرد ،الدكتور
أحمد القحطاني ،بإلزام النادي العربي بسداد
مـبـلــغ ق ــدره  20500دي ـنــار (بــاقــي مستحقات)
لالعب اإليــرانــي المحترف فــي صفوف الفريق
األول ل ـك ــرة ال ـط ــائ ــرة ب ــال ـن ــادي ال ـع ــرب ــي آرش
كمالوند ،عن العقدين المؤرخين  24سبتمبر
 2018و 17يوليو  ،2019وإل ــزام الـنــادي بمبلغ
 1000دي ـن ــار ،تـعــويـضــا أدب ـيــا لــاعــب ،ورفــض
التعويض المادي.
كما ألزمت الهيئة النادي بمصروفات أتعاب
التحكيم وقدرها  1500دينار ،وبرسوم
ق ـيــد ال ـط ـلــب الـتـحـكـيـمــي وقــدرهــا
 500دينار.
وبذلك يكون الحكم الصادر
بتاريخ  22أبريل الماضي هو
أول قرار باسم الهيئة ،التي
بدأت عملها بشكل رسمي
ً
ا عـ ـتـ ـب ــارا م ــن  8سبتمبر

 ،2020م ــؤك ــدة اس ـت ـق ـبــال ـهــا ط ـل ـبــات الـتـحـكـيــم
والواسطة للمنازعات الرياضية.
وأن ـش ـئــت الـهـيـئــة ب ـمــوجــب ال ـف ـصــل الـتــاســع
رقــم  87لسنة  2017بشأن
مـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون
ً
الــريــاضــة ،إي ـمــانــا من
الـمـشــرع الكويتي
ب ــأه ـم ـي ــة وجـ ــود
هـ ـيـ ـئ ــة وط ـن ـي ــة
مستقلة تتولى
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــازعـ ـ ـ ــات
الــريــاض ـيــة داخ ــل
الـ ـك ــوي ــت مـ ــن خ ــال
مـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــو م ـ ـ ــة ذات
معايير عالمية.

آرش كمالوند

المؤدب يقترب من قيادة السالمية
اقترب المدرب التونسي حاتم المؤدب من القيادة
الفنية لفريق السالمية لكرة الـقــدم ،خلفا للمدرب
ثــامــر ع ـنــاد ،ال ــذي انـتـهــت ف ـتــرة إع ــارت ــه قــادمــا من
اتحاد الكرة.
وكان المؤدب عمل في الكويت ألكثر من موسم
مع الفحيحيل ،قبل أن ينتقل في  2017إلى الدوري
القطري مساعدا لمواطنه قيس اليعقوبي في قيادة
العربي القطري ،ومن ثم تولى اإلدارة الفنية لنفس
الفريق.

وقال مصدر داخل نادي السالمية ،لـ"الجريدة"،
إن المؤدب بات الخيار األول إلدارة السالمية ،بعد
ترشيحات وضعته إلى جانب األلماني رولف مدرب
الفريق السابق ،وأيضا محمد المشعان الذي تولى
القيادة الفنية للسماوي مطلع الموسم الماضي.
وأضاف المصدر أن إدارة السالمية تواصلت مع
المؤدب الذي أبدى ترحيبا بالعودة إلى الكويت من
بوابة السالمية ،وهو ما ينذر بتفعيل بقية إجراءات
التعاقد خالل األيام المقبلة.

ملف المحترفين على طاولة الكويت
األبيض يواجه السلط األردني بكأس االتحاد اآلسيوي
●

أحمد حامد

فتحت إدارة نادي الكويت ملف فريق كرة
القدم وقائمة األبيض في الموسم الجديد،
وسط رغبة في االنتهاء من التجهيز للموسم
المقبل في أقرب وقت.
وكان الكويت قد اختتم منافسات الموسم
بالصعود إلى الدور الثاني في بطولة كأس
االتحاد اآلسيوي ،بعد أن حجز بطاقة التأهل

عن المجموعة الثالثة ،ليضرب موعدا في
الثالث عشر من سبتمبر المقبل في عمان،
حيث سيواجه السلط األردنــي ذهابا ،على
أن تكون مـبــاراة الـعــودة فــي  27مــن الشهر
نفسه في الكويت .وتضع إدارة الكويت ما
ّقدمه المحترفون الخمسة في قائمة األبيض
تحت التقييم ،ونال المحترف التونسي أحمد
العكايشي أعلى درج ــات التقييم ،وهــو ما
يفتح الباب في اتجاه استمراره حال لم يتم

استمراره أو إعالن االعتزال.
مــن جانبه ،أعلن العــب الكويت مشاري
العازمي انتهاء مشواره مع األبيض ،وكتب
الالعب الذي انتقل إلى صفوف الفريق مطلع
ال ـمــوســم ال ـمــاضــي ق ــادم ــا م ــن كــاظـمــة عبر
حسابه على "تويتر" :أتطلع لتجربة جديدة،
و"كل الشكر والتقدير إلى خالد الغانم ،على
وقفته معي في بداية الموسم أثناء إصابتي،
ّ
وتحمله تكاليف العملية".

وجود بديل أفضل منه ،وهو ما ينطبق على
الفرنسي عبدول سيسوكو ،في حين أن رحيل
التونسي رامي البدوي ،واإلسباني ديمبلي
ب ــات م ــؤك ــدا ،إل ــى جــانــب اإليـ ـف ــواري جمعة
سعيد ،رغم وجود عقد لألبيض مع الالعب
يمتد إلى نهاية الموسم المقبل.
وعلى صعيد الالعبين المحليين ،يدرس
جهاز الكرة ملف الالعبين ُ
المعارين ،كما
ينتظر قرار قائد الفريق حسين حاكم بشأن

ً
ً
الشمري تسجل رقما قياسيا
مضاوي
ً
ً
كويتيا جديدا بسباق  100متر

حـقـقــت ال ـع ــداءة م ـضــاوي ال ـش ـمــري ،أمــس
األول ،رقما قياسيا جديدا للكويت في سباق
 100متر جــري ،مسجلة  11.88ثانية ضمن
فعاليات بطولة الدوري الماسي أللعاب القوى
لعام  2021المقامة في قطر ،لتحطم بذلك الرقم
السابق ،البالغ  12.34ثانية.
وأش ــاد م ــدرب منتخب الـكــويــت لسباقات
الـســرعــة وال ـح ــواج ــز ،ب ــدر دش ـتــي ،بــاإلنـجــاز
ً
الجديد للعداءة الشمري ،معربا عن فخره بما
حققته في منافسات الــدوري الماسي بقطر،
ال ــذي يشهد منافسة شــديــدة بين نخبة من
الالعبات المتميزات على مستوى العالم في
رياضة ألعاب القوى.
ُ
وقــال إن ال ـعــداءة الـشـمــري ،الـتــي تـعــد أول
كويتية تشارك في منافسات الدوري الماسي،

سـ ــوف تـ ـش ــارك م ــع زم ـي ـل ـهــا الـ ـع ــداء يـعـقــوب
اليوحة في أولمبياد طوكيو الذي سيقام في
صيف هــذا ال ـعــام ،على أن يسبق المشاركة
م ـع ـس ـكــر ت ــدريـ ـب ــي فـ ــي ت ــرك ـي ــا وال ـم ـش ــارك ــة
بالبطولة العربية في تونس.
ُي ــذك ــر أن الـبـطـلــة األول ـم ـب ـيــة الـجــامــايـكـيــة
شيلي إن فرايزر حققت المركز األول في سباق
ـوان ،وج ــاءت
 100مـتــر بــزمــن ق ــدره  10.84ثـ ـ ٍ
ثانية النيجيرية بيليسنغ أو كـجـبــار بزمن
قــدره  10.90ثــوان ،فيما نالت المركز الثالث
األميركية أوليفر جيسفين بزمن  11.03ثانية،
َّ
وحلت الشمري في المركز الثامن.
جاء ذلك في إطــار إقامة منافسات "جولة
ال ـ ــدوح ـ ــة" ،ث ــان ــي ج ـ ــوالت الـ ـ ـ ــدوري ال ـمــاســي
أللعاب القوى لعام  ،2021بمشاركة كبيرة من

مضاوي الشمري
أبطال العالم واألولمبياد الذين يتنافسون
في العديد من المسابقات قبيل مشاركتهم
فــي دورة األلـعــاب األولمبية المقرر إقامتها
بطوكيو في يوليو المقبل.
(كونا)

األهلي سوبر إفريقيا للمرة السابعة في تاريخه

فاز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين
حقق األهلي المصري بطولة
كـ ــأس ال ـس ــوب ــر اإلف ــري ـق ــي لـلـمــرة
ال ـس ــاب ـع ــة ف ــي ت ــاريـ ـخ ــه ،ب ـعــدمــا
ف ــاز ع ـلــى ن ـظ ـيــره نـهـضــة بــركــان
الـ ـمـ ـغ ــرب ــي م ـ ـسـ ــاء أمـ ـ ــس األول
ب ـهــد ف ـيــن دون رد ،ع ـل ــى مـلـعــب
ج ــاس ــم ب ــن ح ـم ــد بـ ـن ــادي ال ـســد
القطري في مدينة الدوحة ،التي
اس ـت ـضــافــت ال ـل ـقــاء وف ـق ــا للعقد
المبرم مع االتحاد االفريقي لكرة
القدم (كاف).
وأضاف الفريق األحمر اللقب
الـ ـس ــاب ــع لـ ــه فـ ــي ك ـ ــأس ال ـس ــوب ــر
وال ــراب ــع لــه فــي حــوالــي  6أشـهــر،
ب ـعــدمــا ت ــوج م ــن ق ـبــل ب ــال ــدوري
الـمـصــري الـمـمـتــاز وك ــأس مصر
ودوري األبطال اإلفريقي ،ليرفع
رص ـي ــده إل ــى  22ب ـطــولــة ق ــاري ــة،
ويحتل المركز الثاني خلف نادي
ري ـ ــال م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي األك ـث ــر
حصوال علي البطوالت القارية.

العبو األهلي المصري يحتفلون بالتتويج (ا ف ب)
وجاء هدفا األهلي عبر محمد
شـ ــريـ ــف وص ـ ـ ـ ــاح مـ ـحـ ـس ــن ،فــي
الدقيقتين  57و ،81بعد أن ظهر

تــأثــر فــريــق نهضة بــركــان بدنيا
ط ــوال ال ـشــوط ال ـثــانــي ،واسـتـغــل
األهلي هذا األمر في انتزاع اللقب

الغائب عن خزائنه منذ عام ،2014
حيث كان آخر لقب توج به أمام
الصفاقسي التونسي.

ةديرجلا
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فرايزر تعلن نفسها بقوة في سباق  100م بلقاء الدوحة
فازت العداءة الجامايكية آن
فرايزر بسباق  100م أمس
األول في لقاء الدوحة أللعاب
القوى ،المرحلة الثانية من
الدوري الماسي.

أع ـل ـنــت ال ـ ـعـ ــداءة الـجــامــايـكـيــة
ش ـي ـلــي -آن فـ ــرايـ ــزر -ب ــراي ــس عن
نفسها بقوة قبل أقــل من شهرين
على أولمبياد طوكيو المؤجل من
الصيف الماضي بسبب فيروس
كورونا ،وذلك بعد فوزها بسباق
 100م أمس األول في لقاء الدوحة
أللعاب القوى ،المرحلة الثانية من
الدوري الماسي.
ً
وسـ ـجـ ـل ــت اب ـ ـنـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــ 34ع ــام ــا
الـمـتــوجــة بــأرب ـعــة أل ـق ــاب عالمية
أفضل رقم لهذا العام قــدره 10.84
ث ـ ـ ــوان ،ف ــي خ ـط ــوة ت ـش ـكــل أفـضــل
تحضير لمسعاها إلى أن تصبح
أول رياضية تتوج بثالث ذهبيات
أولمبية في سباق  100م ،بعدما
سبق لها أن نالت هذا الشرف في
أول ـم ـب ـي ــادي بـكـيــن  2008ول ـنــدن
.2012
وتـفــوقــت ف ــراي ــزر -بــرايــس على
النيجيرية بليسينغ اوكاغباري
( 10.90ثــوان) واألميركية جافيان
أوليفر ( 11.03ثانية).
وم ــع ب ـقــاء خـمـســة ل ـق ــاءات في
ال ـ ــدوري ال ـمــاســي قـبــل أولـمـبـيــاد
طوكيو الذي ينطلق في  23يوليو،
ك ــان ــت األنـ ـظ ــار شــاخ ـصــة بشكل
خاص على مسابقة الوثب الثالثي
عند السيدات بمشاركة أصحاب
المراكز الثالثة األولى في أولمبياد
ريو  2016ومونديال الدوحة .2019
وكـ ــانـ ــت ال ـغ ـل ـب ــة لـلـفـنــزويـلـيــة
يوليمار روخاس التي سجلت في
وثبتها األولــى  15.15م وذلــك كان
ً
كــافـيــا لكي تـخــرج منتصرة أمــام
الجامايكيتين كيمبرلي وليامس
وشانييكا ريكيتس.
وحـ ـقـ ـق ــت روخـ ـ ـ ـ ـ ــاس ،الـ ـف ــائ ــزة
بالفضية فــي ريــو  2016وتوجت

باللقب العالمي في الدوحة 2019
ولـ ـن ــدن  ،2017أفـ ـض ــل وثـ ـب ــة في
مسيرتها األس ـبــوع الـمــاضــي في
إسبانيا بعدما حققت  15.43م،
مسجلة أف ـضــل وث ـبــة ل ـهــذا الـعــام
وثاني افضل وثبة في التاريخ.
واكـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــت حـ ــام ـ ـلـ ــة ال ــذهـ ـبـ ـي ــة
األولمبية كاتيرين إيبارغيت ،بطلة
العالم السابقة والحائزة ميداليات
ع ــدة فــي بـطــولــة ال ـعــالــم ،بالمركز
الثامن بعدما حققت  13.86م.
وكــان الفوز لكينيا في سباقي
 1500م للرجال و 800م للسيدات،
حـيــث أنـهــى تيموثي شـيــرويــوت

السباق األطول بزمن  3.30.48دقائق
فــي حين حسمت مواطنته فايث
كيبييغون ،صاحبة فضية 1500
م في بطولة العالم ،سباق اللفتين
بزمن  1.58.26دقيقة.

كيني يفوز بسباق  200م
وأحرز األميركي كيني بدناريك
ً
سباق  200م ،متفوقا على الكندي
أندري دي غراس بفارق جزء بالمئة
ً
من الثانية ،قاطعا المسافة بزمن
 19.88ث.
وحــل األميركي اآلخ ــر جاستن
غاتلين ،الحائز  5ميداليات أولمبية

«روالن غاروس» تنطلق اليوم في مباريات ليلية
ي ـض ــع اإلسـ ـب ــان ــي رافـ ــايـ ــل نـ ـ ـ ــادال والـ ـص ــرب ــي ن ــوف ــاك
ديوكوفيتش نصب أعينهما تسجيل لقب "غراند سالم"
ّ
جديد في سجليهما ببطولة فرنسا المفتوحة مع انطالق
منافسات "روالن غاروس" اليوم في حقبة جديدة ستشهد
مباريات ليلية خلف أبواب مغلقة.
بالنسبة إلــى ن ــادال ،فــإن الفوز باللقب الرابع عشر في
باريس سيرفع رقمه القياسي بعدد األلقاب في البطوالت

سلة أخبار
أالبا متلهف للمشاركة
مع ريال مدريد

جانب من منافسات سباق 200م
و 12ميدالية عالمية والــذي أوقف
ألربعة أعوام بسبب المنشطات ،في
المركز الخامس بزمن  20.49ثانية.
وحقق األميركي راي بنجامين،
ثــالــث أس ــرع رج ــل فــي سـبــاق 400
حواجز والحاصل على الميدالية
الفضية العالمية لعام  2019خلف
النجم النروجي كارستن وارهولم،
ً
ً
ً
رقما قياسيا خاصا بلقاء الدوحة،
ً
مسجال  47.38ثانية.
وحــل منافسه ال ـلــدود القطري
ً
عـبــد الــرحـمــن ســامـبــا راب ـع ــا فقط
خ ـلــف ال ـبــرازي ـلــي أل ـي ـســون دوس
س ــانـ ـت ــوس وإيـ ـسـ ـلـ ـن ــدر ك ــاي ــرون

ً
األربع الكبرى إلى  ،21متجاوزا نظيره السويسري روجيه
ً
فيدرر " "20الذي سينافس مجددا في العاصمة الفرنسية
التي فاز فيها مرة وحيدة في عام .2009
من جانبه ،قد يسجل ديوكوفيتش ،بطل عام  ،2016لقبه
التاسع عشر فــي بـطــوالت الــ"غــرانــد ســام" فــي حــال فــوزه
العام الحالي.
ً
ً
من شأن ذلك أن يجعل الصربي المصنف أوال عالميا ،أول

ديوكوفيتش وفيدرر ونادال

العب يفوز بالبطوالت األربع الكبرى في مناسبات متعددة
منذ أكثر من نصف قرن.
بالتالي ،سيخوض واحــد من "الثالثة الكبار" المباراة
النهائية في  13يونيو بعدما أوقعت القرعة المصنف األول
ديوكوفيتش والمصنف الثالث نــادال والمصنف الثامن
فيدرر في المسار ذاته.
وذلك يعني أن ديوكوفيتش يواجه فيدرر في ربع النهائي
قبل أن يواجه نــادال في نصف النهائي ،في حال تابع كل
منهم طريقه في البطولة.
وسيبدأ نادال الذي تغلب على ديوكوفيتش في نهائي
روما ،مشواره في فرنسا المفتوحة أمام األسترالي أليكسي
ً
بوبيرين المصنف  62عالميا.
وسيلتقي ديوكوفيتش في ال ــدور األول مع األميركي
تينيس ســانــدغــريــن ،فيما يــواجــه ف ـيــدرر ال ــذي يخوض
غمار البطولة للمرة األولى منذ  ،2019مع العب متأهل من
التصفيات.
ً
وال يزال فيدرر ،الذي يحتفل قريبا بعيد ميالده األربعين،
ً
ً
مرشحا طبيعيا للفوز باللقب ،لكن أولويته هي بطولة
ويمبلدون التي يحمل رقمها القياسي مع ثمانية ألقاب.
ً
فــي المجموعة الـمــوجــودة فــي "روالن غ ــاروس" أيضا،
النمساوي دومينيك تيم الوصيف مرتين في البطولة ،لكنه
اليوم بمستوى وثقة متراجعين.

الجامايكية فرايزر
مــاك ـمــاس ـتــر م ــن الـ ـج ــزر الـ ـع ــذراء
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،لـكـنــه ح ـقــق أفـضــل
زمن له هذا الموسم بعدما سجل
 48.26ثانية.
وكانت هناك مفاجأة في مسابقة
القفز بالزانة عند السيدات ،حيث
تفوقت األميركية كايتي ناغيوت
ع ـل ــى أصـ ـح ــاب الـ ـم ــراك ــز ال ـثــاثــة

األولى في بطولة العالم ،الروسية
أنجيليكا س ـيــدوروفــا المشاركة
ت ـح ــت ع ـل ــم مـ ـح ــاي ــد ،األم ـي ــرك ـي ــة
ساندي موريس واليونانية كاترينا
ستيفانيدي حاملة اللقب األولمبي.
وح ـق ـقــت ن ــاغ ـي ــوت الـ ـف ــوز بـعــدمــا
س ـج ـلــت ف ــي أفـ ـض ــل م ـحــاوالت ـهــا
 4.84م.

ً
سباليتي مدربا لنابولي اإليطالي
أعلن نادي نابولي اإليطالي
تـعـيـيــن لــوت ـش ـيــانــو سـبــالـيـتــي
على رأس الجهاز الفني للفريق،
خلفا لجينارو غــاتــوزو .وكتب
رئـ ـي ــس ال ـ ـنـ ــادي أوريـ ـلـ ـي ــو دي
ً
لورينتيس ،على "تويتر"" ،أهال
ً
بلوتشيانو ،سنقوم معا بعمل
رائع".
ويخلف سباليتي غــاتــوزو،
ال ــذي غ ــادر ال ـن ــادي بـعــد فشله
ف ــي ال ـت ــأه ــل ب ــال ـف ــري ــق ل ـ ــدوري
أبطال أوروبا في آخر اللحظات
ب ــال ــدوري ،عـنــدمــا حــل نابولي
خــام ـســا بـ ـف ــارق ن ـق ـطــة واحـ ــدة
عن يوفنتوس صاحب المركز
الــرابــع ،بعد الـتـعــادل  1-1على
أرض ـ ـ ـ ــه أم ـ ـ ـ ــام ف ـ ـيـ ــرونـ ــا ن ـه ــاي ــة
األسبوع الماضي.
وكان الفوز سيضمن للفريق
الـجـنــوبــي الـمــركــز ال ــراب ــع ،لكن
ن ــاب ــول ــي س ـي ـغ ـيــب عـ ــن دوري
أبـطــال أوروب ــا للموسم الثاني
على التوالي.
ويعود سباليتي ( 62عاما)
إلى التدريب للمرة األولــى منذ

سباليتي

رحيله عن إنتر في  ،2019بعدما
ضمن وصول الفريق إلى دوري
أب ـطــال أوروبـ ــا فــي الموسمين
اللذين قضاهما في سان سيرو.
و حـقــق سباليتي لقب كأس
إيطاليا مرتين وكــأس السوبر
مرة مع نادي رومــا ،إلى جانب
ل ـق ـب ـيــن فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري ال ــروس ــي
وكـ ــأس خ ــال تــدري ـبــه لزينيت
سان بطرسبرغ.

إيمرسون وغارسيا يؤكدان انتقالهما لبرشلونة توصيه بإلغاء قاعدة احتساب
الهدف خارج الديار باثنين

أكد الظهير البرازيلي األيمن إيمرسون ،الذي
لعب الـمــوســم الـمــاضــي لــريــال بيتيس ،انتقاله
لنادي برشلونة.
وقال الالعب ،في مؤتمر صحافي ،امس االول،
من معسكر المنتخب البرازيلي ،الــذي يستعد
لمواجهتي اإلك ــوادور وبــاراغــواي في تصفيات
أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر :2020
"بالتأكيد ،الكل يعلم أن لدي عقدا مع برشلونة
بداية من أول يوليو .لدي عقد لثالث سنوات مع
برشلونة .برشلونة دخل بالفعل في اتصاالت مع
بيتيس ،وأعلن رغبته في ضمي الموسم المقبل".
ُيذكر أن حقوق الالعب مملوكة لريال بيتيس
وبــرشـلــونــة ،الـلــذيــن قــامــا بـشــرائــه مــن أتلتيكو
مينيرو ،لكن االتـفــاق كــان ينص على أن يلعب
الالعب أول موسمين لبيتيس ،والمواسم الثالثة
األخرى للنادي الكتالوني.
وأبدى برشلونة ،الذي يبحث عن ظهير أيمن
مــوثــوق ،اسـتـعــداده لــدفــع المبلغ ال ــازم (تسعة
ماليين ي ــورو) ،لكي ينتقل إيمرسون لصفوفه
الموسم المقبل".
وق ــال الــاعــب" :أن ــا سعيد ،ألنــه الـنــادي الــذي

حـلـمــت بــالـلـعــب ل ــه م ـنــذ ب ــداي ــة ع ـم ــري .كل
الالعبين يريدون االنضمام لبرشلونة .أريد
االنتقال إليه في أسرع وقت ممكن ،ومحاولة
إظهار عملي وحجز مكاني".
من جانب آخر ،أكد مدافع مانشستر سيتي
إريك غارسيا أنه سينضم إلى صفوف برشلونة
الموسم القادم ،معتبرا أنه اتخذ قرارا "شجاعا"
بهذه الخطوة.
وف ــي مـقــابـلــة م ــع صـحـيـفــة لـسـبــورتـيــو
الرياضية الكتالونية ،قال الالعب (20
عاما)" :لقد فكرت في مستقبلي،
وأ عـ ـتـ ـق ــد أن اآلن هـ ــو ا ل ــو ق ــت
األف ـ ـض ـ ــل .أعـ ـتـ ـق ــد أن ـ ــه ق ـ ــرار
ش ـجــاع ومـقـتـنــع بــالـخـطــوة
التي اتخذتها".
كما تحدث الــاعــب عن
إم ـكــان ـيــة ال ـم ـقــارنــة بينه
ومدافع "البرسا" جيرارد
بيكيه ،مشيرا إلى أن هذا
األمر ال يقلقه.
(إفي)

ايريك غارسيا

علمت وكالة األنباء األلمانية أمس ،أن لجنة في
االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) أوصت بإلغاء
قاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين في
مسابقات األندية األوروبية.
وكشفت مصادر مقربة من المناقشات أن لجنة
مسابقات األندية في اليويفا قدمت المقترح ،لكن
سيكون على اللجنة التنفيذية لليويفا اتخاذ
القرار النهائي.
وج ــرى تقديم قــاعــدة احـتـســاب الـهــدف خــارج
الديار بهدفين في عام  ،1965ويتم تطبيقها في
دوري أبطال أوروبا والدوري األوروبي في حالة
تعادل فريقين بالنتيجة اإلجمالية في مباراتي
الذهاب واإلياب في أدوار خروج المهزوم.
وفي حالة التعادل في النتيجة اإلجمالية
يـتــأهــل ال ـفــريــق ال ــذي سـجــل أه ــداف ــا أكـثــر
خارج ملعبه ،وفي حالة تساوي الفريقين
في ذلك تمدد المواجهة إلى وقت إضافي
في مباراة اإلياب.

ً
إيطاليا تكتسح سان مارينو  -7صفر وديا
ق ـ ـبـ ــل أس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــن م ـ ـ ــن بـ ــدء
م ـش ــواره ــا ف ــي ن ـهــائ ـيــات كــأس
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ض ـ ــد تـ ــرك ـ ـيـ ــا ،ح ـق ـقــت

إي ـطــال ـيــا ،بتشكيلة اخـتـبــاريــة،
ً
ً
فـ ـ ـ ــوزا ك ــاسـ ـح ــا ع ـل ــى ضـيـفـتـهــا
وجـ ــارت ـ ـهـ ــا ال ـم ـت ــواض ـع ــة س ــان

ً
هدفا في مرمى سان مارينو
فيراري نجم منتخب إيطاليا يسجل

مارينو -7صفر ،أمس األول ،في
لقاء ودي أقيم في كالياري.
وبمواجهة المنتخب األدنــى
ً
تصنيفا في العالم ( ،)210خاض
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب روبـ ـ ــرتـ ـ ــو مــان ـش ـي ـنــي
اللقاء بتشكيلة رديفة ،من أجل
م ـن ــح ب ـع ــض ال ــاع ـب ـي ــن فــرصــة
فــرض أنفسهم قبل اإلع ــان عن
التشكيلة النهائية لكأس أوروبا.
واستدعى مانشيني تشكيلة
أول ـيــة للبطولة ال ـقــاريــة مــن 33
ً
العبا ،على أن يقلصها من اآلن
ً
حتى الثالثاء إلى  26العبا.
وأن ـهــى "األتـ ـس ــوري" الـشــوط
ً
األول متقدما بهدفي فيديركو
برنارديسكي ( )32وجان ماركو
ف ـ ـيـ ــراري ،ال ـ ــذي س ـج ــل ف ــي أول
مشاركة له مع المنتخب الوطني
(.)34
وفـ ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،تــألــق
م ــات ـي ــو ب ــول ـي ـت ــان ــو بـتـسـجـيـلــه
ث ـنــا ئ ـيــة ( 49و ،)77ع ـلــى غ ــرار

ماتيو بيسينا ( 75و ،)87فيما
كـ ــان أنـ ــدريـ ــا ب ـي ـلــوتــي صــاحــب
الهدف اآلخر (.)67
وبذلك ،حافظ مانشيني على
سجله الـخــالــي مــن الـهــزائــم مع
ً
المنتخب للمباراة الـ 26تواليا،
ل ـي ـق ـت ــرب مـ ــن الـ ــرقـ ــم ال ـق ـيــاســي
المسجل باسم فيتوريو بوتسو
ب ـيــن  1935و 1939و قـ ـ ــدره 30
مباراة متتالية.
وتـ ـخ ــوض إي ـط ــال ـي ــا مـ ـب ــاراة
استعدادية أخــرى ضد التشيك
يوم الجمعة المقبل ،قبل أن تبدأ
مشوارها في كأس أوروبا ضمن
م ـنــاف ـســات ال ـم ـج ـمــوعــة األولـ ــى
التي تجمعها بتركيا ،سويسرا
وويلز.
وتـقــام مـبــاريــات إيطاليا في
دور المجموعات على الملعب
األولمبي في رومــا ،وفق توزيع
المباريات على المدن األوروبية
الـ 11التي تستضيف النهائيات.

رياضة

وإذا جــرى تغيير القاعدة ،فــإن المواجهات
التي يتعادل فيها الفريقان بالنتيجة اإلجمالية
سـتـمــدد م ـبــاشــرة إل ــى وق ــت إض ــاف ــي ،وه ــو ما
يرجح أن عــددا أكبر من المواجهات سيحسم
في النهاية عبر ضربات الجزاء الترجيحية.
وكــان إلقــامــة المباريات بــدون جماهير في
ظل جائحة فيروس كورونا ،وإقامة مباريات
ف ــي مــاعــب م ـحــايــدة ف ــي ظ ــل األزمـ ـ ــة ،دور في
إصدار التوصية ،رغم أن اليويفا يأمل في عودة
الجماهير بأعداد كبيرة في الموسم المقبل.
وي ــرى مـســؤولــو الـيــويـفــا أيـضــا أن تسجيل
األه ــداف خ ــارج الــديــار بــات أكـثــر سهولة على
الفرق ،مما كان عليه عند سن القاعدة المعمول
بها حاليا.
فــاالسـتــادات الحديثة بــاتــت ال تحمل نفس
ال ــرهـ ـب ــة ل ــاع ـب ـي ــن ،ح ـت ــى فـ ــي ح ــال ــة ح ـضــور
الجماهير ،كما أن الجوانب التكتيكية لكرة القدم
شهدت تغييرات.

فريد يعود إلى السيليساو
بعد طول غياب
عاد العب الوسط فريدريكو رودريغيز سانتوس "فريد" ،نجم
مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،أمس األول ،إلى المنتخب البرازيلي
(السيليساو) ،الــذي يستعد لمباراتيه المقبلتين أمــام اإلكــوادور
وبــاراغــواي ،ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر  ،2022ما
يأتي بعد غياب استمر ما يقرب من ثالث سنوات.
وقال فريد ( 28عاما) في بيان أدلى به عندما وصل إلى معسكر
منتخب البرازيل في حي جرانجا كوماري بريو دي جانيرو" :أنا
سعيد بالعودة إلى المنتخب البرازيلي".
وغاب العب الوسط عن صفوف المنتخب الوطني منذ بطولة
كأس العالم  2018بروسيا ،حيث لم يشارك هناك في أي مباراة ،ألنه
تعرض إلصابة قبل وقت قصير من انطالق المنافسات.
وأكد فريد أن األداء الجيد الذي قدمه مع المان يونايتد ،النادي
الماضي،
الذي لعب معه  41مباراة كالعب أساسي خالل الموسم
ً
سمح له باستعادة ثقة تيتي ،مدرب منتخب البرازيل ،مضيفا أن
عــودتــه إلــى "راقـصــي السامبا" كانت أحــد األه ــداف التي وضعها
لنفسه لهذا العام.
وستستضيف البرازيل ،متصدرة تصفيات أميركا الجنوبية
برصيد  12نقطة ،اإلك ــوادور يــوم  4يونيو على ملعب بيرا ريو
في بورتو أليغري ،وبعد  4أيام ستحل ضيفة على باراغواي في
أسونسيون.
(إفي)

أكد ديفيد أالبا أنه ال يطيق
انتظار بدء المشاركة ضمن
صفوف ريال مدريد اإلسباني
لكرة القدم ،بعد أن انضم
للفريق قادما من بايرن
ميونيخ بطل الدوري األلماني
(بوندسليغا).
وكان الريال ،الذي يسعى إلى
تعيين مدرب جديد للفريق
خلفا لزين الدين زيدان ،أعلن
التعاقد مع أالبا في صفقة
انتقال حر بانتهاء عقد
الالعب مع بايرن ميونيخ،
ووقع النجم النمساوي عقدا
لمدة  5أعوام مع النادي
الملكي اإلسباني.
وبعد اإلعالن عن الصفقة،
أمس األول ،لجأ أالبا إلى
وسائل التواصل االجتماعي
للحديث بشأن انتقاله
من ميونيخ إلى العاصمة
اإلسبانية ،بعد إحراز  27لقبا
مع البايرن.

فيليكس سعيد
في أتلتيكو مدريد
قال البرتغالي جواو فيليكس
مهاجم أتلتيكو مدريد ،أمس
األول ،إنه "سعيد" في صفوف
"الروخيبالنكوس" ،وإنه
يعرف ما هو قادر على القيام
به كالعب .وصرح فيليكس
( 21عاما) ،في مؤتمر صحافي
من مقر معسكر منتخب
البرتغال ،حيث سيشارك معه
في بطولة أمم أوروبا" :لدي
عقد ممتد .أنا العب أتلتيكو
مدريد ،وأنا سعيد هناك"َّ .
كما انتهز المهاجم ،الذي وقع
مع النادي المدريدي في 2019
على عقد ممتد لمدة سبعة
مواسم ،الفرصة للحديث
عن اإلشادة التي قدمها له
مدرب أتلتيكو دييغو بابلو
سيميوني ،وكذلك االنتقادات
التي تلقاها خالل الموسم.
وأكد فيليكس أنه يعرف بشكل
تام نوع اللعب الذي يستطيع
تقديمه ،موضحا أن "األمر
متروك للناس لرؤيته ،وليس
َّ
علي أن أقول ذلك".

ماريبان :مواجهة ً
األرجنتين صعبة جدا
قال مدافع المنتخب التشيلي
جييرمو ماريبان ،إن المباراة
القادمة أمام األرجنتين
في التصفيات المؤهلة
لكأس العالم في قطر 2022
ً
ستكون "صعبة جدا" ،بسبب
األداء الجيد الذي يتمتع
به العبوها .وصرح نجم
موناكو" :إنها مباراة صعبة
ً
جدا ،نحن نعرف جودة العبي
األرجنتين ،ولكن في هذه
المباريات من المهم دائما
أن نكون في وضع جيد ،وأن
نكون متحدين ،وأعتقد أننا
نظهر أننا في وضع جيد".

 50نقطة لتايتوم في سلة
بروكلين نتس

فجر جايسون تايتوم طاقته
ّ
الجمعة بخمسين نقطة في سلة
بروكلين نتس ،ومنح فريقه
ً
ً
بوسطن سلتيكس فوزا جديدا
ً
" "119-125واضعا إياه في
المقدمة بنتيجة " "1-2في سلسلة
المواجهات بين فريقي المنطقة
الشرقية ضمن منافسات الدور
األول من المراحل اإلقصائية
"بالي أوف" بدوري كرة السلة
األميركي للمحترفين.
وفي مباراة أخرى ،سجل تراي
يونغ  21نقطة و 14تمريرة
حاسمة ،ليقود أتالنتا هوكس
للفوز على نيويورك نيكس
" ،"94-105ويتقدم عليه " "1-2في
مجموع مباريات سلسلة الدور
األول للمنطقة الشرقية.
وعلى ملعب آخر ،حقق لوس
أنجلس كليبرز فوزه األول ،ليهزم
داالس مافريكس " "108-118في
المباراة الثالثة بينهما ،ليقلص
النتيجة إلى  1-2في السلسلة.

ةديرجلا
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آخر كالم
حوار كيميائي

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

الكويت عاصمة
النفط بالعالم

د .حمد محمد المطر

عند الحديث عــن التطوير االقـتـصــادي فــي الكويت،
ال ّ
بد من االلتفات إلى أمرين مهمين يشكالن المعطيات
األساسية ألي عملية تطوير وتحديث ،األول أن الكويت
مجتمع شبابي نسبة الشباب فيها تفوق ال ـ  ٧٠بالمئة
من عدد سكانها ،ولذلك ال ّ
بد من التفكير بإيجاد مشاريع
ّ
ّ
وتؤمن
اقتصادية تستوعب الشباب وتوظف طاقاتهم،
ً
ً
ً
فرص عمل حقيقية لهم ،وتوفر مجاال حيويا واقتصاديا
ّ
لمراكمة خبراتهم وإبداعهم ،فطاقة الشباب خلقة ،وال
يمكن الحديث عن التطوير والتقدم من دون االستناد إلى
هذه الطاقة وتوظيفها.
والثاني هو أن الكويت دولة تعتمد على سلعة واحدة
هي النفط ،ولذلك ال ّ
بد من التفكير باالستثمار الخالق
لهذه السلعة وتطويرها ،حيث تكون القاعدة األساسية
للتطور االقـتـصــادي ،وإذا كــانــت الكويت دول ــة ال يوجد
فيها سوى النفط ،فهذا ال يعني أن تكون مصادر دخلها
ّ
محصورة في بيع النفط فقط ،بمعنى أن هذا ال يعني أن
ً
ً
تكون حقال نفطيا وميناء ،بل هناك إمكانية لتأسيس
وإنشاء صناعات ال حصر لها تعتمد على النفط ،ومن
يدرس الكثير من الصناعات المتقدمة حول العالم يالحظ
أن الـصـنــاعــات النفطية تـكــاد تـكــون هــي األهـ ــم ،ويــدخــل
ً
مــن ضمنها طـيــف كـبـيــر مــن الـصـنــاعــات وال ـس ـلــع ،ب ــدء ا
ً
باألدوية والمستحضرات الكيميائية مرورا بالمنسوجات
ً
ّ
والسلع البالستيكية ،وصوال إلى السيارات والصناعات
الثقيلة ،فالنفط أصـبــح قــاعــدة واسـعــة وعــريـضــة لكثير
من الصناعات المتقدمة التي يمكن توطينها واستثمار
طاقات الشباب فيها.
ُ
طرحت فكرة تحويل المناطق الحدودية في
لقد سبق أن
ّ
الكويت إلى مناطق صناعات متوسطة وثقيلة ،وتقدمت
بــاقـتــراح برغبة ينص على نقل الـصـنــاعــات المتوسطة
والثقيلة إلى المناطق الحدودية ،إلنعاش هذه المناطق،
وربــط الـحــدود بالنشاط االجتماعي واالقـتـصــادي ،مما
يـســاهــم ف ــي تــأمـيـنـهــا م ــن ج ـهــة ،وي ــوف ــر م ــن جـهــة أخ ــرى
مساحات كبيرة إلنشاء مناطق ومدن صناعية متقدمة،
ً
وتحديدا للقطاع النفطي.
إن االنتقال من اقتصاد يعتمد على بيع النفط الخام
إلى اقتصاد يعتمد على تصنيعه ،يعد خطوة كبرى في
التطوير االقتصادي واالجتماعي ،ويحقق نهضة حقيقية
ً
ً
ّ
ويؤمن تنويعا حقيقيا لمصادر الدخل ،من
في الكويت،
خالل تحويل المصدر الوحيد إلى مصادر متعددة ،ويوفر
فرص عمل كبيرة ومنتجة للشباب ،ويحرر الكويت من أن
ّ
ً
يبقى دخلها مربوطا بأسعار النفط وتقلباتها.
لقد آن ّاألوان ألن تتحول الكويت إلى عاصمة النفط في
العالم ،ألنها تمتلك كل الفرص واإلمكانات الالزمة لذلك،
وألنها  -وهو األهم  -تستحق ذلك.
***
ّ
« »Catalystمادة حفازة:
سلعة يتيمة  +حقل وميناء = مشاريع بتروكيماوية

تركوا عنكم لعب اليهال
ل ــدي ك ـتــابــان ف ــي ع ـلــم ال ـن ـفــس ،وك ـتــاب
فــي الـطــب الـنـفـســي ...وأعـتــرف أنـهــا ليست
ً
كتبا حديثة ،ولكنها تمثل نفس األ ســس
المعرفية...
ثم توجهت لكتب أخرى معنية بالسلوك
اإلنساني (...)Human Behavior
مع األسف ،كل وقتي وجهدي ضاع دون
ً
أن أجد إجابة لسؤال حيرني كثيرا!
هـ ــذا الـ ـس ــؤال يـتـعـلــق ب ـمــا فـعـلــه بعض
النواب لتعطيل الجلسات ،عن طريق احتالل
كراسي الوزراء!!
هل هذا السلوك دعوة الختيار وزراء من
بين أعضاء البرلمان؟
أم أن ال ـهــدف أبـعــد مــن ذل ــك؟ كــاإلصــرار
على أن تكون الحكومة منتخبة بالكامل...
والجواب على الشق الثاني من السؤال
لخصته ال ـمــادة ( )56مــن الــدس ـتــور ،التي
تنص على التالي:
"يعين األمير رئيس مجلس الوزراء ،بعد

المشاورات التقليدية ،ويعفيه من منصبه،
كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم،
بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء".
مـ ـ ــا م ـ ـع ـ ـنـ ــاه أنـ ـ ـ ــه ل ـ ـيـ ــس ب ـ ـيـ ــد ال ـس ـل ـط ــة
التشريعية أن تعين أو تعفي أي رئيس
وزراء ،ألن الـ ـم ــادة ال ــدس ـت ــوري ــة صــريـحــة
ً
جدا في هذا المقام ...أي أن األمر بيد سمو
األمير ،واألمير فقط من يملك هذا الحق.
أم ــا إذا كــانــت الـمـســألــة مـســألــة "ع ـنــاد"،
لتعطيل الـجـلـســات وإج ـب ــار سـمــو األمـيــر
على تغيير الحكومة ،بمن في ذلك رئيسها،
واختيار حكومة جديدة ،فإنه من األسهل
فرض عدم التعاون ،مع التبرير المناسب.
لو كنت في موقع رئيس الــوزراء فإنني
سأطلب تجاهل احتالل الكراسي ،والجلوس
في أماكن أخرى داخل قاعة عبدالله السالم.
ْ
ما حدث ويحدث عبارة عن "لعب َيهال"،
وليس مــن بينهم مــن يحترم الدستور أو
لديه الفهم الكامل للديمقراطية.

وحتى عندما انعقدت جلسة الخميس
قــام الـنــائــب الــدكـتــور عبدالكريم الكندري
بنقل كرسي رئيس الوزراء إلى مكان آخر،
ً
متعلال بأن مكان الرئيس على المنصة!
ل ــم ي ـتــوقــع ال ـك ـث ـيــرون م ــن نــائــب مثقف
ومـتـعـلــم ول ــدي ــه دكـ ـت ــوراه ف ــي ال ـقــانــون أن
يتصرف بهذه الطريقة (؟؟؟؟؟) ،وأترك لكم
وصفها!!
وم ــن حــديـثــي مــع الكثير مــن األصــدقــاء
وال ـم ـع ــارف وآخ ــري ــن ،أسـتـطـيــع تلخيص
موقفهم أو األغلبية منهم بالتالي:
ً
"معظم ا لـنــاس ،حتى المؤمنون تماما
بــالـحــريــة والــديـمـقــراطـيــة ،ال ي ــري ــدون هــذا
االعوجاج في السلوك الديمقراطي ،وخير
لهم التخلي عن حقهم الديمقراطي من أجل
بقاء الوطن ونظام الحكم ،مهما كلفهم ذلك".
واألمر متروك لسمو األمير ،حفظه الله.

يفرق االقتصادي شارما في كتاب "صعود وسقوط األمم ،قوى
التغيير ما بعد األزم ــات" بين بليونيرية سيئين وبليونيرية
خيرين ،الفريق األول "السيئون" يأتون عادة من إمبراطوريات
ع ــائ ـل ـي ــة ،ي ـع ـن ــي ولـ ـ ـ ــدوا ب ـم ــاع ــق ذه ـ ــب فـ ــي أفـ ــواه ـ ـهـ ــم ،بـ ــدول
االقتصاديات الناشئة التي تكون فيها المؤسسات السياسية
والقانونية ضعيفة ومخترقة ،وبالتالي يتمكن هؤالء السيئون
من حصاد ثمار الكسب الكبير عبر تلك األنظمة الضعيفة ،ومن
خالل اختراقهم مؤسسات الفساد السياسي.
ً
في تلك الدول تكون عالقات القرابة والنسب سببا في تهميش
المنافسة ،واستبعاد القوى الشابة التي تريد مكانها تحت شمس
المساواة والعدالة في الفرص.
يميز شــارمــا بين البليونيرية الــذيــن بنوا أنفسهم بجدهم
واجتهادهم غير الذين ورثــوا ثــروات عائلية ضخمة ،لكن هذه
ال ـق ــاع ــدة لـيـســت مـطـلـقــة ،ف ـفــي ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة ش ــرك ــات مثل
سامسونغ وهونداي هي شركات عائلية ،ويمكن عد أصحابها من
الخيرين ،فهم ساهموا في نمو اقتصاد ذلك البلد عبر الصناعات
المنتجة ،لكن القاعدة تظل كحكم عام سائدة بين من ورث وبين
من عمل وأنتج ،كعامل فرق بين البليونيرية السيئين والخيرين.
فــي الـبـلــدان الفقيرة تنمو مـســاحــات الـفـســاد لــدرجــة كبيرة،
وتتقلص نسب الفساد كلما زاد ثراء تلك الــدول ،لكن ليس هذا
ً
الكالم مطلقا ،ففي دول النفط الثرية يجب قياس وضعها مع
غيرها من شاكلتها في إنتاج النفط ،فمن خمس وعشرين دولة
منتجة للنفط ،هناك تسع عشرة دولة مصدرة للنفط يكثر فيها
البليونيرية الـسـيـئــون ،وتـتــزايــد معهم نـســب الـفـســاد ،وهـنــاك
عالقة قوية بين معدالت الفساد ونمو ثروات أصحاب الباليين،
فهؤالء يسعون إلى قضم حصة األسد من الناتج القومي للدولة،
واألنـظـمــة الـحــاكـمــة تـكــون ع ــادة فــي تـحــالــف دائ ــم مــع أصـحــاب
ً
الباليين .لنتأمل وضعنا هنا ،هل نحن نتشابه مثال مع النرويج
كدولة ثرية مصدرة للنفط بعيدة عن عالم القلق المستقبلي؟ أم
اننا مجرد دولة سيفوه مع خالجينه...؟!

صرصور ُيربك مراسل «سي إن إن»
ظهر االرتباك والرعب على
وج ــه كـبـيــر مــراس ـلــي شبكة
"ســي إن إن" األمـيــركـيــة لدى
الكونغرس ،مانو راجو ،حين
كـ ــان ف ــي ب ــث ح ــي وم ـبــاشــر،
بسبب صرصور.
وقـ ـ ــال م ــوق ــع س ـبــوت ـن ـيــك،
أمس األول ،إن الفيديو الذي
تــم تــداولــه بشكل كبير على
مواقع التواصل االجتماعي،
ونشره موقع صوت بيروت،

خفاش يعيد «الهندية» إلى المطار
غادرت طائرة تابعة للخطوط
الجوية الهندية المطار بنيودلهي،
ص ـب ــاح ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي ،في
ط ــري ـق ـه ــا إلـ ـ ــى مـ ـط ــار نـ ـي ــوي ــورك
بالواليات المتحدة ،كما هو مقرر،
غير أنها عــادت إلــى مطار أنديرا
غــانــدي الــدولــي ،بعد الــذعــر الــذي
انتاب الركاب على الطائرة ،والذي
كان وراءه "خفاش".
وقال موقع سكاي نيوز ،أمس،

د .ناجي سعود الزيد

سيئون وخيرون

حسن العيسى

التدخين يسحب فيتامين  Cمن الجسم

ُ
إن الخفاش شوهد في مقصورة
ال ــرك ــاب ف ــي ط ــائ ــرة بــوي ـنــغ 737
تابعة للخطوط الجوية الهندية
ّ
(إيــر إنديا) ،وهو يحلق في حالة
اضـطــراب داخــل المقصورة .ومع
انتشار الذعر على الطائرة ،أبلغ
الطاقم قائدها بوجود الخفاش،
الـ ــذي ق ــام ب ـ ــدوره ب ــإب ــاغ مــراقــب
الحركة الجوية في المطار ،حيث
أعلنت حالة الطوارئ االحتياطية.

قام طبيب روســي لمعالجة
اإلدم ـ ـ ــان ،ف ــادي ــم زوبـيـتـسـكــي،
بـتـحــديــد الـمـنـتـجــات الـتــي من
ش ــأن ـه ــا أن ت ـس ــاع ــد ف ــي إزالـ ــة
النيكوتين من الجسم ،تشمل
الـخـضــراوات الصحية ،الجزر
والملفوف.
وقال الطبيب إن النيكوتين
ي ـخ ـف ــض مـ ـسـ ـت ــوى ف ـي ـتــام ـيــن
ً
"س ــي" فــي الـجـســم ،مـشـيــرا في

تقرير نقله مــو قــع سبوتنيك،
أمــس ،إلى أن البرتقال يساعد
عـ ـل ــى تـ ـج ــدي ــد مـ ـسـ ـت ــوى ه ــذا
الفيتامين في الجسم.
ونصح زوبيتسكي بتناول
الزنجبيل الـخــام لقمع إدمــان
ً
النيكوتين ،فضال عن مساعدته
في تقليل محتوى السموم في
الدم من تناول النيكوتين.

يـ ـظـ ـه ــر االرتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاك والـ ــرعـ ــب
ع ـ ـلـ ــى وج ـ ـ ـ ــه راج ـ ـ ـ ـ ـ ــو ،ك ـب ـي ــر
مــراسـلــي الـشـبـكــة ،أث ـنــاء بث
حــي ومـبــاشــر ،بسبب زحــف
صرصور كبير على جسمه.
وبـ ـ ـ ـ ـ ــدأ الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرص ـ ـ ــور ف ــي
ال ـظ ـهــور حـيـنـمــا ك ــان راج ــو
يتكلم فــي ا لـتـغـطـيــة ،فأكمل
طــري ـقــه م ــن صـ ــدر ال ـمــراســل
حتى أذنه إلى أن ثبت أسفل
رقبته.

وفيات
الجمعة 5 / 28
سليمان على سليمان السعيد

 83عاما ،شيع ،ت97166665 ،99675166 :

عصيب مناور فالح العنزي

 67عاما ،شيع ،ت50551315 ،99114848 :

سعد مرزوق سعد العبدالله

 70عاما ،شيع ،ت99860608 :

نشمية حاجية علي صغير

 68عاما ،شيعت ،ت99790898 :

نورة فرتاج دريع الهاجري

زوجة دلواح سيف بداح الهاجري
 57عاما ،شيعت ،ت99755129 ،66788700 :

علي رميضين جاسم الرميضين

 28عاما ،شيع ،ت51542889 ،65098926 ،99161494 :

خريطة كونية جديدة تشكك
في النظرية النسبية

هندي فرج فيروز الهندي

 83عاما ،شيع ،ت97556939 :

السبت 5 / 29
أحمد جواد فاخر القالف

 55عاما ،شيع ،ت :الرجال.99282218 ،66683414 :
النساء97901100 :

سلمى ناصر منصور الفرج

أرملة قيشيعان عبدالرحمن المطيري
 58عاما ،شيعت ،ت97856505 ،66041414 :

عبدالرضا باقر أحمد إبراهيم الزنكوي
 70عاما ،شيع ،ت98905549 :

سكينة حسن غريب علي

أرملة عباس حسين دشتي
 93عاما ،شيعت ،ت99012290 ،99231563 :

صالح وسمي دبى الظفيري

 91عاما ،شيع ،ت99829505 :

مواعيد الصالة
صمم علماء الفلك أكبر خريطة على اإلطالق،
توضح مكان وجــود الـمــادة المظلمة فــي جميع
أنحاء الكون ،باستخدام ضوء  100مليون مجرة،
وتشكل هذه المادة نحو  27في المئة من الكون،
وقوة جاذبيتها كافية لربط مجرات بأكملها معا
في بنية تعرف باسم الشبكة الكونية.
وقال موقع روسيا اليوم أمس األول إن العلماء
أنشأوا اآلن أكبر خريطة على اإلطالق لهذه المادة
الغامضة ،ويمكن أن يشير ذلك إلى وجود خطأ
ما في نظرية النسبية ألينشتاين ،وقاموا أيضا

بتعيين موقع الفراغات الكونية الشاسعة ،حيث
قد ال تنطبق القوانين التقليدية للفيزياء.
ويستطيع علماء الفلك رســم خريطة لوجود
المادة المظلمة ،من خالل النظر إلى الضوء الذي
ينتقل إلــى األرض من المجرات البعيدة؛ إذا تم
تـشــويــه ال ـض ــوء ،فـهــذا يعني أن هـنــاك م ــادة في
المقدمة ،حيث ينحني الضوء عندما يأتي نحونا،
وباستخدام أساليب الذكاء االصطناعي لتحليل
صور  100مليون مجرة.
وتظهر المناطق األكثر سطوعا في الخريطة،

وال ـت ــي ي ـتــم ت ـصــورهــا ع ـلــى ش ـكــل رق ـعــة مــرقـطــة
باللون الــوردي واألرجــوانــي واألســود ،متجمعة
داخل حلقة شاحبة (صورة متراكبة لمجرة درب
التبانة) ،المناطق األكثر كثافة من المادة المظلمة،
والتي تتوافق مع مجموعات المجرات الفائقة،
بينما تظهر المناطق السوداء.
وقال د .نيال جيفري ،من جامعة كوليدج لندن
و ،École Normale Supérieureبــاريــس ،الــذي
شــارك في قيادة المشروع" :إنــه يظهر لنا أجزاء
جديدة من الكون لم نرها من قبل.

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

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

وعـلــى الــرغــم مــن أن الـحـســابــات الـتــي أجــراهــا
فريق  DESتشير إلى أن توزيع هذه المادة يتوافق
ع ـلــى ن ـط ــاق واسـ ــع م ــع ال ـت ـن ـبــؤات ف ــي ال ـن ـمــوذج
الـقـيــاســي ،فــإنــه لـيــس مـنــاسـبــا ت ـمــامــا ،وأض ــاف
جيفري" :إذا نظرت إلى الكون فإن المادة ليست
متكتلة كما هو متوقع  -هناك تلميحات إلى أنها
أكثر سالسة .وقد تبدو شيئا صغيرا نسبيا ،لكن
إذا كانت هذه التلميحات صحيحة فقد يعني ذلك
أن هناك شيئا خاطئا في نظرية النسبية العامة
ألينشتاين".

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:16

العظمى 42

الشروق

04:49

الصغرى 28

الظهر

11:45

ً
أعلى مد  03:29صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

 01:47م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:42

ً
أدنى جزر  08:27صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:12

 09:37م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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