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أعطال الكهرباء تنذر بصيف الهب

محليات

وصول األحمال إلى  13.700ميغاواط أخرج محطتين عن الخدمة وقطع التيار بـ  3مناطق
• عدم سفر المواطنين والمقيمين بسبب تدابير «كورونا» يهدد بزيادة
االستهالك وتكرار االنقطاعات
على وقع حرارة قاربت الخمسين درجة
مئوية أمس ،وبعد انقطاع التيار الكهربائي
ع ـن ـهــا خـ ــال س ــاع ــات ال ـظ ـه ـي ــرة ،تـحــولــت
مـنــاطــق مـشــرف وص ـبــاح الـســالــم وال ـعــدان
إلى «مشروع أفران حرارية» ،في إنذار مبكر
بصيف الهب في حال تكرار تلك األعطال.
وتحت وطــأة حمل كهربائي بلغ أمس
 13.700ميغاواط ،مقابل  11.680ميغاواط
خ ــال الـفـتــرة نفسها مــن ال ـعــام الـمــاضــي،
أع ـل ـنــت وزارة ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء ،خ ــروج
محطتي التحويل الرئيسيتين على الدائري
السادس « »Aوفي جنوب صباح السالم «»H

سيد القصاص

عن الخدمة ،مما سبب انقطاع التيار عن
أجــزاء واسعة من مناطق مشرف وصباح
السالم والعدان.
وبينما كشفت ال ـ ــوزارة ،فــي بـيــان لها،
ع ــن اس ـت ـن ـفــار فـ ــرق ال ـ ـطـ ــوارئ ال ـم ــوج ــودة
في الموقع ،والعمل على إصــاح األعطال
وإعادة التيار إلى المناطق المتضررة ،رأت
مـصــادر مطلعة أن هــذه األعـطــال مرشحة
للتكرار خالل موسم الصيف الراهن ،نتيجة
الــزيــادة الكبيرة فــي مـعــدل األح ـمــال الــذي
تجاوز  600ميغاواط منذ الثالثاء الماضي.
وتوقعت المصادر مواصلة ارتفاع ذلك

٠٣
«الشؤون» 50 :جمعية
أهلية من  148تنتظر
عمومياتها وانتخاباتها

المعدل نتيجة االستهالك الناجم عن عدم
تمكن القسم األكـبــر مــن المواطنين ،إلى
جانب الوافدين ،من السفر خالل موسم
ً
الـصـيــف ،الـتــزامــا ب ــاإلج ــراءات المشددة
ً
ً
محليا وعالميا لمواجهة جائحة كورونا.
وحذرت من أن تكون انقطاعات أمس
ً
مؤشرا لما سيكون عليه الوضع خالل
أشهر الصيف ،مؤكدة أن األمــر يحتاج
إل ــى أكـثــر مــن مـجــرد خ ـطــوات لترشيد
ً
اسـتـهــاك الـطــاقــة ،خـصــوصــا أن ذروة
موسم الحرارة ستحل خالل األسابيع
القليلة المقبلة.

محليات

٠٧

ً
 50دينارا غرامة عدم ارتداء الكمام

«الصحة» :بدء التشغيل التجريبي
لمركز التطعيم بجسر جابر

«الصحية» البرلمانية وافقت على المشروع
الحكومي مع تقليصها إلى النصف

03

●

محيي عامر

ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ح ــال ــة عـ ــدم االل ـ ـتـ ــزام ب ــارت ــداء
الكمامات الطبية ،والتي لوحظت في الشوارع
م ـنــذ إل ـغ ــاء ال ـح ـظــر ال ـجــزئــي وع ـ ــودة الـحـيــاة
الـتــدريـجـيــة ،انتهت لجنة ال ـشــؤون الصحية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـع ـم ــل ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة ،خ ــال
اجتماعها أمس ،إلى الموافقة على المشروع
الحكومي بتعديل القانون رقم  8لسنة 1969
الخاص باالحتياطات الصحية للوقاية من
ً
األمــراض ،الــذي يفرض رسوما مباشرة على
مخالفة ارتــداء الكمام الطبي ،مع تخفيضها
من  100دينار إلى .50
وتـ ـضـ ـم ــن االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح ،الـ ـ ـ ــذي انـ ـتـ ـه ــت إل ـي ــه
ً
«الـصـحـيــة» ،إضــافــة مــادة  17مـكــررا02 ،

«التجارة» تمنع تصدير مواد إنشائية
فــي إط ــار ال ـخ ـطــوات ال ـتــي تتخذها
وزارت ــه لضبط األس ـعــار ،أص ــدر وزيــر
ً
ال ـت ـج ــارة د .ع ـبــدال ـلــه ال ـس ـل ـمــان قـ ــرارا
بحظر تصدير وإعادة تصدير األسمنت
واألخشاب وحديد التسليح المجدول،
ً
ً
اعتبارا من أمــس ،حفاظا على القيمة
السوقية لمواد البناء.
على صعيد متصل ،حررت «التجارة»
مـحـضــر ض ـبــط م ـخــال ـفــة وإح ــال ــة إلــى

«الياقوت والفوزان
القانونية» تتوسع
ً
إقليميا بافتتاح مقر
جديد في تركيا

16

الزراعي ًالمحلي
المنتج
دعم
قرار
ُ َّ
في «التعاونيات» ينفذ غدا

يلزم الجمعيات بتغطية  %75من احتياجاتها منه

رفض «أوبك »+
زيادة اإلنتاج َ
وازن
أسعار النفط
15

●

جورج عاطف

ً
اع ـ ـت ـ ـبـ ــارا مـ ــن ال ـ ـغـ ــد ،ي ــدخ ــل حـيــز
الـتـنـفـيــذ قـ ــرار دع ــم ت ــروي ــج الـمـنـتــج
ال ـ ــزراع ـ ــي ال ـم ـح ـلــي ف ــي ال ـج ـم ـع ـيــات
التعاونية ،الــذي يلزم «التعاونيات»
بشراء ذلك المنتج من خالل المشاركة
فــي م ــزاد يــومــي وبنسبة ال تـقــل عن
 %75من احتياجاتها ،وحسب وفرة
اإلنتاج ،على أن يكون الشراء بموجب

فواتير مميكنة ومن منافذ التسوق
المعتمدة.
ً
وأل ـغ ــى الـ ـق ــرار ،الـ ــذي الق ــى ق ـبــوال
ً
واستحسانا واسعين لدى األوساط
ال ـت ـعــاون ـيــة ،ال ـم ـســاحــة المخصصة
التـ ـح ــاد ال ـم ــزارع ـي ــن ،ال ـت ــي ك ــان ــت ال
تـقــل عــن  %30مــن إجـمــالــي مساحة
عــرض الخضراوات والفاكهة ،داخل
األسواق المركزية واألفرع الصغيرة
في الجمعيات ،وألــزم «التعاونيات»

تـ ـح ــدي ــد هـ ــامـ ــش رب ـ ـ ــح ثـ ــابـ ــت ع ـلــى
مشترياتها من المنتجات الزراعية
كافة بنسبة ال تزيد على .%20
وألزم القرار الجمعيات بأن تخطر
إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني
في وزارة الشؤون بتعيين مندوب
من ضمن كادر الجمعية تعهد إليه
مهمة حـضــور ال ـم ــزادات فــي منافذ
الـتـســوق الـمـعـتـمــدة ل ـشــراء المنتج
ال ـم ـح ـلــي ،وتـ ـك ــون أول ــوي ــة 02

الـنـيــابــة الـتـجــاريــة بـحــق أح ــد محالت
بيع م ــواد الـبـنــاء ،حيث ضبطه فريق
الـتـفـتـيــش بـقـطــاع الــرقــابــة الـتـجــاريــة،
لرفعه األسعارً ،
بناء على رصد سابق
وبعد االطالع على الفواتير.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن ـ ـهـ ــا م ـس ـت ـمــرة
ف ــي ال ــرق ــاب ــة ع ـلــى األس ـ ـعـ ــار ،لـحـمــايــة
المستهلكين من االستغالل.

اجتماع «وكالء التربية»
اليوم يحسم تفاصيل
االختبارات وجداولها
●

كلية إدارة األعمال في
« »AUMتحوز االعتماد
األكاديمي من «»AACSB

كتاب

08
التيار السلفي ...نموه
المفاجئ والجدلية الفكرية
بين التراث والتجديد ()1

اقتصاد

١٠
أدوات االستثمار
تشكو ضعف إقبال
الشركات!

فهد الرمضان

بينما تحسم وزارة ا لـتــر بـيــة ا ل ـيــوم تعديالت
جـ ـ ــداول اخـ ـتـ ـب ــارات ط ـل ـبــة ال ـص ــف ال ـث ــان ــي عـشــر،
ومــواعـيــد بــدء العطلة للعاملين بــالـمــدارس بما
ي ـتــوافــق مــع تـعــديــل مــوعــد ب ــدء االخ ـت ـب ــارات ،من
المتوقع أن يعقد وزيــر التربية د .علي المضف
ً
ً
اليوم اجتماعا موسعا مع وكيل الــوزارة د .علي
اليعقوب والوكالء المساعدين؛ لبحث استعدادات
ال ـ ــوزارة لــاخ ـت ـبــارات الــورق ـيــة الـمــزمــع عـقــدهــا 9
يونيو المقبل ،ومناقشة كل الملفات التي تخص
توفير العمالة والكوادر البشرية الالزمة لتطبيق
االشـتــراطــات الصحية ،والـتــأكــد مــن االل ـتــزام بها
ُ
حتى تجرى االختبارات دون أي معوقات02 .

«أنا ضد قرار الـ  ...»60حملة كويتية واسعة للتراجع عن تطبيقه
تجتاح «تويتر» إللغاء القرار إلضراره بسوق العمل
تعاطف
عاصفة
ً

دوليات

٢٠

«إشارات» عربية باتجاه
دمشق وقطار التطبيع
يسير ببطء

رياضة

• مواطنون :بعيد تماما عن تعديل التركيبة السكانية ...وانعكاساته سلبية

●

جورج عاطف

وسـ ـ ــط ع ــاصـ ـف ــة تـ ـع ــاط ــف ،وتـ ـح ــت عـ ـن ــوان
«أن ــا ضــد ال ـق ــرار» ،أطـلــق عــدد مــن المواطنين،
أمــس« ،هــاشـتــاغ» على موقع تويتر ،إليصال
ام ـت ـع ــاض ـه ــم واح ـت ـج ــاج ـه ــم ال ـش ــدي ــدي ــن إل ــى
المعنيين والـجـهــات ذات العالقة فــي الــدولــة،
السيما وزيــر التجارة والصناعة ،د .عبدالله

الـسـلـمــان ،وم ـســؤولــي الـهـيـئــة ال ـعــامــة للقوى
العاملة ،على تطبيق قرار حظر إصدار إذن عمل
ً
لمن بلغ  60عاما فما فوق من حملة شهادات
ال ـثــانــويــة ال ـعــامــة وم ــا دون ـه ــا وم ــا يـعــادلـهــا،
والذي باشرت الهيئة تطبيقه منذ مطلع يناير
الماضي.
واعـتـبــر بـعــض الـمـشــاركـيــن فــي الـحـمـلــة أن
ً
«القرار بعيد تماما عن أي إجراءات أو ضوابط

تنظيمية تتخد فــي سبيل تـعــد يــل التركيبة
السكانية في البالد» ،مؤكدين أن «انعكاساته
السلبية على سوق العمل أضعاف إيجابياته،
إن وجدت».
وشدد هؤالء على «ضرورة إلغاء القرار ،أو
إدخ ــال تـعــديــات جــذريــة عليه تسمح لهؤالء
ال ـع ـم ــال ــة ،ال ــذي ــن أف ـن ــى مـعـظـمـهــم ح ـيــاتــه في
العمل خدمة للكويت ،بالبقاء وعــدم 02

٢٣
صورة عن شعار الحملة

آمال
تشلسي يحبط ً
سيتي ويتوج بطال لدوري
أبطال أوروبا

ةديرجلا

•
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األمير استقبل ولي العهد والغانم والخالد ولي العهد استقبل رئيسي السلطتين ووزراء
يتوجه اليوم إلى السعودية في زيارة رسمية

سموه هنأ رئيس اإلكوادور بتوليه مهامه الرئاسية

ً
األمير مستقبال رئيس مجلس األمة أمس
استقبل صاحب السمو أمير البالد ،الشيخ
ن ــواف األحـمــد بقصر الـسـيــف ،صـبــاح أمــس،
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
كـمــا استقبل سـمــوه رئـيــس مجلس األمــة
مرزوق الغانم ،ثم رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.
ً
واس ـت ـق ـبــل ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أيـ ـض ــا نــائــب

ً
ولي العهد مستقبال وزراء أمس
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الــدفــاع الشيخ
حمد الجابر ،ثم نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة
عبدالله الرومي.
وفـ ــي م ـج ــال آخ ـ ــر ،ب ـع ــث ص ــاح ــب الـسـمــو
ببرقية تهنئة إلى رئيس االكــوادور غييرمو
الس ــو م ـنــدوزا عـبــر فيها سـمــوه عــن خالص

تـهــانـيــه بـمـنــاسـبــة تــولـيــه مـهــامــه الــرئــاسـيــة،
مـتـمـنـيــا ل ــه ك ــل ال ـتــوف ـيــق والـ ـس ــداد ومــوفــور
الـصـحــة وال ـعــاف ـيــة ول ـل ـعــاقــات الـطـيـبــة بين
البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.
وب ـع ــث س ـمــو ولـ ــي ال ـع ـهــد وس ـم ــو رئـيــس
مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس
مجلس االمة مرزوق الغانم.
واسـتـقـبــل س ـمــوه كــذلــك رئ ـيــس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ثم نائب
رئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع الشيخ
حمد الجابر ،ووزير الخارجية وزير الدولة

رئيس الوزراء يلتقي وزير الداخلية الباكستاني وسفير كوريا
استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ صـبــاح الـخــالــد ،بحضور وزيــر
الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس
الــوزراء الشيخ د .أحمد الناصر ووزير
الداخلية الشيخ ثامر العلي ،في قصر
السيف أمس وزير الداخلية في باكستان
شيخ رشيد أحمد والــوفــد المرافق له،
ح ـيــث س ـلــم إل ــى س ـمــوه رس ــال ــة خطية
من رئيس وزراء باكستان عمران خان
تتعلق بالعالقات الثنائية بين البلدين
الصديقين وسبل تعزيزها.
واستقبل الـخــالــد فــي قصر السيف
أيضا سفير كوريا لدى الكويت الدكتور
هونغ يونغ كي بمناسبة انتهاء مهام
عمله.
ح ـض ــر ال ـم ـقــاب ـل ـت ـيــن رئ ـي ــس ديـ ــوان
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ع ـبــدال ـعــزيــز
الدخيل.

أعـلـنــت وزارة الــداخ ـل ـيــة الـكــويـتـيــة،
أمس ،وصول وزير الداخلية الباكستاني
شيخ رشيد أحمد إلى البالد على رأس
وف ــد أم ـنــي رف ـيــع الـمـسـتــوى فــي زي ــارة
رسمية تستغرق يومين.
وق ــال ــت االدارة ال ـع ــام ــة ل ـل ـعــاقــات
واإلع ـ ــام األم ـن ــي ،ف ــي ب ـيــان صـحــافــي،
إن هذه الزيارة تأتي في إطار التشاور
الثنائي حــول القضايا ذات االهتمام
المشترك السيما تلك المتعلقة بالشأن
األمني بين البلدين.
وأشـ ــارت إل ــى أن ــه ك ــان فــي استقبال
الــوزيــر الباكستاني لــدى وصــولــه الى
الكويت وكيل وزارة الداخلية المساعد
لشؤون المؤسسات اإلصالحية وتنفيذ
األح ـك ــام ال ـل ــواء ط ــال مـعــرفــي وسفير
باكستان لدى البالد سيد سجاد حيدر.

جددت جمعية الهالل األحمر،
أمـ ـ ــس ،ت ــأكـ ـي ــد أنـ ـه ــا س ـت ــواص ــل
دعمها للحد مــن اآلثــار الناجمة
ع ــن ال ـ ـعـ ــدوان اإلس ــرائ ـي ـل ــي على
قطاع غزة.
وش ــدد رئـيــس وفــد الجمعية،
ي ــوس ــف الـ ـمـ ـع ــراج ،ف ــي تـصــريــح
لـ ـ ــ«ك ـ ــون ـ ــا» ،ع ـق ــب ل ـق ــائ ــه ب ـمــديــر
جمعية الهالل األحمر المصري،
رامـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـنـ ـ ــاظـ ـ ــر ،ع ـ ـلـ ــى ت ـل ـب ـي ــة
ال ـ ـن ـ ــداءات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،وم ـ ــد يــد
الـعــون للمتضررين مــن الـعــدوان
اإلسرائيلي في غزة.
وأشــار إلــى مباحثات أجراها
مـ ــع ج ـم ـع ـي ـت ــي ال ـ ـهـ ــال األحـ ـم ــر
المصري والفلسطيني ،لالطالع

ع ـل ــى االحـ ـتـ ـي ــاج ــات األس ــاس ـي ــة
للشعب الفلسطيني ،خصوصا
بغزة في المرحلة المقبلة.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد ال ـن ــاظ ــر فــي
تصريح مماثل أهمية دور «الهالل
األحـ ـ ـم ـ ــر» الـ ـك ــويـ ـت ــي الـ ـمـ ـح ــوري
فــي الـعـمــل اإلن ـســانــي واإلغ ــاث ــي،
مشيدا بجهودها الدولية لخدمة
اإلنسانية.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــاظـ ــر إن الـ ـك ــوي ــت
جسدت «نموذجا متميزا» للعمل
االنساني الخيري ،مضيفا انها
ل ــم تـ ـت ــوان ب ـت ـقــديــم ال ـم ـســاعــدات
اإلغـ ـ ــاث ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة ل ـل ـش ـعــب
الفلسطيني.
وذك ـ ـ ــر أن ه ـ ــذه ال ـم ـس ــاع ــدات

الكويت تدين بشدة استمرار
استهداف الحوثيين للسعودية
أعــربــت وزارة الـخــارجـيــة عــن إدانــة
واستنكار الكويت ،وبأشد العبارات،
استمرار استهداف المدنيين والمناطق
المدنية في السعودية ،وآخرها الطائرة
َّ
المسيرة التي استهدفت مدينة خميس
مـشـيــط م ــن ق ـبــل مـيـلـيـشـيــا ال ـحــوثــي،
إضافة إلى استخدام هذه الميليشيات
الـ ـ ــزوارق الـمـفـخـخــة لـتـهــديــد الـمــاحــة
البحرية والتجارة العالمية وإمدادات
الطاقة الدولية.
وأعلنت «الخارجية» ،في بيان لها،
أن استمرار هــذه الهجمات اإلرهابية
واإلص ــرار عليها وتصاعد وتيرتها،

رئيس الوزراء مستقبال وزير الداخلية الباكستاني أمس

«الهالل األحمر» :سنواصل دعم غزة
للحد من آثار العدوان عليها

ل ـش ــؤون مـجـلــس الـ ـ ــوزراء الـشـيــخ الــدكـتــور
أح ـمــد ال ـن ــاص ــر ،ووزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة الـشـيــخ
ثامر العلي.
واستقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس
الـ ــوزراء وزي ــر الـعــدل وزي ــر الــدولــة لشؤون
تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.
وفي مجال آخر ،يغادر سمو ولي العهد

وال ــوف ــد ال ــرس ـم ــي ال ـم ــراف ــق ل ـس ـمــوه أرض
الوطن اليوم متوجها إلى المملكة العربية
السعودية وذلك في زيارة رسمية.

بما تشكله مــن تهديد أل مــن المملكة
واسـ ـتـ ـق ــرار ال ـم ـن ـط ـقــة ،ي ـم ـثــلتـحــديــا
للمجتمع الدولي ،وتقويضا لجهوده
الهادفة إلى وضع حد للصراع الدائر
فــي اليمن ،وانتهاكا لقواعد القانون
الدولي اإلنساني ،وهو ما يحتاج إلى
تحرك دولي سريع وحاسم لردعها.
واخـتـتـمــت بـيــانـهــا بــالـتــأكـيــد على
وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة
العربية السعودية الشقيقة ،وتأييدها
في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ
على أمنها واستقرارها وسيادتها.

المطيري :مخطط زمني تنفيذي إلنجاز
التحول الرقمي بـ «اإلعالم» و«الشباب»

المقدمة للمنكوبين والمتضررين
«ستبقى عالمة مضيئة في سجل
الكويت اإلنساني».
وكشف عن وجود تنسيق بين
الجمعية و»الهالل المصري» منذ
انــدالع العدوان على غــزة ،معربا
عن بالغ الشكر لسرعة االستجابة
الـكــويـتـيــة ل ـل ـن ــداءات اإلنـســانـيــة
في غزة.
وأكد الناظر أن الهالل األحمر
المصري يمثل حلقة وصــل بين
كل جمعيات الهالل األحمر لتقديم
المساعدات في غــزة ،مشيرا إلى
وج ـ ــود ال ـع ــدي ــد م ــن الـجـمـعـيــات
الــوط ـنـيــة تـسـعــى لـتـقــديــم الــدعــم
لألشقاء في فلسطين.

ت ـ ــرأس وزي ـ ــر اإلعـ ـ ــام وال ـث ـقــافــة وزي ــر
الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـب ــاب ع ـبــدالــرح ـمــن
المطيري ،أمــس ،االجتماع األول للجنة
العليا لمتابعة اإلج ــراء ات نحو التحول
الــرقـمــي والـمـكــونــة مــن الـجـهــات التابعة
ل ــه ف ــي ال ــوزارتـ ـي ــن ب ـم ـقــر وزارة اإلعـ ــام
وبحضور جميع أعضائها.
وقـ ــالـ ــت ال ـم ـت ـح ــدث ــة ال ــرس ـم ـي ــة بــاســم
«اإلع ـ ــام» ،أن ــوار م ــراد فــي تصريح عقب
نـ ـه ــاي ــة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع أنـ ـ ــه ت ـ ـطـ ــرق ل ـع ــرض
ومناقشة خطة كل جهة من هذه الجهات
ب ـخ ـص ــوص الـ ـتـ ـح ــول ال ــرقـ ـم ــي ودراسـ ـ ــة
إجراءاتها نحو هذا التحول مع التنسيق
فيما بينها في هذا الصدد بالتعاون مع
الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت مراد أن المطيري شدد على

«اإلعالم» :استثمار «إكسبو» إلبراز المشاريع التنموية

ض ـ ــرورة وض ــع مـخـطــط زم ـن ــي تـنـفـيــذي
مـحــدد إلنـجــاز هــذا التحول الرقمي لكل
جهة ومتابعة إ جــراء ا ت ـهــا لتطبيق هذا
األمر السيما أن هذا التوجه بات ضرورة
مـلـحــة ف ــي ظ ــل ال ـت ـطــور الـكـبـيــر ف ــي هــذا
المجال.
وأوض ـح ــت أن الـتــركـيــز عـلــى الـتــوســع
باستخدام التكنولوجيا يــأ تــي تطبيقا
الستراتيجية «اإلع ــام» وبــاقــي الجهات
التابعة لها بإدخال التكنولوجيا والذكاء
االصطناعي في كل أعمالها بهدف تسهيل
العمل في كل هذه الجهات وتقليل الدورة
المستندية فيها و تـقــد يــم خــد مــة مميزة
للجمهور والمتابعين في ظل االستخدام
المتنامي لالنترنت في البالد.
حـ ـض ــر االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع أعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـل ـج ـن ــة

وه ـ ـ ــم وك ـ ـيـ ــل وزارة اإلعـ ـ ـ ـ ــام ب ــاإلن ــاب ــة
فيصل المتلقم واألمـيــن الـعــام للمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب كامل
ال ـع ـب ــدال ـج ـل ـي ــل ومـ ــديـ ــر ال ـه ـي ـئ ــة ال ـعــامــة
للرياضة باالنابة الشيخ حمود المبارك.
ك ـمــا ح ـضــر االج ـت ـم ــاع وك ـي ــل ال ـ ــوزارة
بـمـكـتــب وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـشـبــاب
الــدك ـتــور مـشـعــل الــرب ـيــع ون ــائ ــب الـمــديــر
الـ ـع ــام ل ـق ـطــاع ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـســانــدة في
الهيئة العامة للشباب مشعل السبيعي
ونــائــب الـمــديــر ال ـعــام لـلـجـهــاز الـمــركــزي
لتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمار
الحسيني.

ورشة توعوية عن «حق االطالع»

قياديو الوزارة اطلعوا على تجهيزات الجناح الكويتي في معرض دبي
●

محمد راشد

كشفت مـصــادر مـســؤولــة فــي وزارة
اإلعــام ،أن الــوزارة بدأت استعداداتها
الفعلية للمشاركة في معرض إكسبو
دب ــي  ،2021ال ــذي سـيـقــام فــي أكـتــوبــر
المقبل.
وأكدت المصادر لـ «الجريدة» ،حرص
الوزارة على المشاركة الفاعلة في هذا
الحدث العالمي الذي يحظى باهتمام
ومتابعة مــن مختلف ال ــدول ،السيما
ان أنظار العالم تتجه إلى هذا المحفل
الـ ــدولـ ــي الـ ـ ــذي ي ـع ــد ف ــرص ــة مـنــاسـبــة
للتسويق للدول المشاركة.
ولـفـتــت إل ــى أن الـكــويــت ممثلة في
وزارة اإلعالم والــوزارات والمؤسسات
ذات الصلة ،تسعى إلى استثمار هذه

الفعالية ا لـكـبـيــرة ،للتسويق للكويت
وما تملكه من إمكانات ثقافية وأدبية
وتاريخية وتراث زاخر ومشرف.
وأوض ـحــت أن الـمـشــاركــة الكويتية
س ـت ـس ـلــط ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى إبـ ـ ـ ــراز ال ـ ــدور
االنساني الخيري الكبير الــذي تلعبه
ال ـ ـكـ ــويـ ــت عـ ـل ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد الـ ـع ــالـ ـم ــي،
والجهود المستمرة في دعم القضايا
اإلنـســانـيــة والـخـيــريــة فــي شـتــى بقاع
العالم.
وذكـ ـ ــرت ان الـ ـ ـ ــوزارة أع ـ ــدت بــرامــج
وفعاليات تتناول قضايا اجتماعية،
واقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى إب ـ ــراز
ا لـمـشــار يــع التنموية المستقبلية في
جـمـيــع ال ـم ـجــاالت ال ـتــي ت ـنــدرج ضمن
الخطة التنموية للبالد ،والتي تتماشى
ورؤيـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت  ،2035ال ـه ــادف ــة إلــى

 50دينارًا غرامة عدم ارتداء...
ورد بها« :يجوز قبول الصلح في الجرائم المنصوص عليها في
ً
ً
هذا القانون ،مقابل دفع مبلغ مالي قــدره  50دينارا كويتيا ،عن
كل مخالفة باستثناء الجريمة المنصوص عليها في البند  3من
ً
المادة  17من هذا القانون ،والحاالت التي ال يجوز فيها الصلح وفقا
لما تحدده الالئحة التنفيذية ،كما تحدد الالئحة التنفيذية لهذا
القانون إجراءات ونماذج الصلح واألجل الذي تؤدي فيه وقيمته».
ولعدم التوسع في منح صفة الضبطية القضائية ،أبقت اللجنة
على أن يكون للموظفين ،الذين يندبهم وزير الصحة من موظفي
الوزارة صفة هذه الضبطية في إثبات الجرائم ،المنصوص عليها
في هذا القانون ،في حين استبعدت ما تضمنه المشروع الحكومي
من أن تكون لغيرهم من الموظفين بالجهات الحكومية األخرى
الذين يكلفهم الوزير الصفة ذاتها ،وحددت اللجنة ،موعد تنفيذه،
بموجب تعديلها ،اليوم التالي من نشر الالئحة التنفيذية بالجريدة
ً
الرسمية أو بعد  30يوما من نشر القانون ،أيهما أقرب.
وبذلك سيظل تقرير «الصحية» رهن انعقاد الجلسة العادية

تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري
إقليمي وعالمي جاذب لالستثمار.
وأضــافــت أن ال ـ ــوزارة تنسق حاليا
لتشكيل ف ــرق إعــامـيــة وفـنـيــة إلع ــداد
الـخـطــة الـمـنــاسـبــة لـلـمـشــاركــة ،بحيث
تكون محط أنـظــار الصحف ووسائل
اإلعالم العالمية التي ستغطي فعاليات
المعرض ،خصوصا بعد النجاح الذي
حققته المشاركة السابقة في إكسبو
ميالنو ،مبينة ان مخاطبات ومراسالت
ت ـمــت خ ــال األس ــاب ـي ــع ال ـمــاض ـيــة بين
الوزارة والجهات ذات العالقة للتنسيق
حول آلية وبرامج ومشروعات كل جهة
ستتواجد في المعرض.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن ب ـع ــض ق ـي ــادي ــي
الـ ـ ـ ــوزارة مـ ــوجـ ــودون حــال ـيــا ف ــي دبــي
لالطالع على التجهيزات والتحضيرات

الخاصة بجناح الكويت في المعرض،
ب ـهــدف االس ـت ـع ــداد بـشـكــل جـيــد يــؤكــد
الـحــرص على االسـتـفــادة مــن مشاركة
ث ـق ــاف ــات م ـت ـنــوعــة ت ـم ـثــل دوال كـثـيــرة
تـسـعــى إل ــى ان ـت ـشــار إع ــام ــي وثـقــافــي
وفني واسع على نطاق عالمي.
وبينت المصادر أن الوزارة تسعى
إل ـ ــى ب ــث روح ال ـع ـم ــل واإلبـ ـ ـ ـ ــداع ل ــدى
مؤسسات الدولة المختلفة ،بهدف ترك
بصمة مؤثرة وانطباع متميز وجيد
عن الكويت ،وتعريف الشعوب والوفود
ال ـمــوجــودة بـثـقــافــة وع ـ ــادات وتقاليد
ال ـك ــوي ــت ،م ـعــربــة ع ــن أم ـل ـهــا أن تـكــون
المشاركة الكويتية متميزة كالعادة في
مثل هذه المناسبات الدولية.

ً
المقررة  8يونيو ،وفي حال عدم انعقادها سيظل معلقا على جدول
أعمال مجلس األمة ،ما لم ُي َّ
قدم طلب حكومي أو نيابي لمناقشة
المشروع ،الذي سيكون بمثابة «البعبع» لغير الملتزمين بارتداء
الكمام في األماكن العامة ،في جلسة خاصة.

قرار دعم المنتج الزراعي المحلي...
التعيين في ذلك للمواطنين ،على أن تسدد الجمعية مستحقات
ً
الموردين خالل مدة ال تتجاوز  15يوما من تاريخ التوريد.
ً
ووفق القرار ،تقوم الجمعية يوميا بعمل مقارنة أسعار مع ما
ال يقل عن « 3تعاونيات» وتزويد المراقب بكشف معتمد في ذلك
ً
على أن يتم أسبوعيا تغيير الجمعيات المعتمدة لمقارنة األسعار.

اجتماع «وكالء التربية» اليوم يحسم...
وقالت مصادر تربوية لـ «الجريدة» ،إن مجلس مديري عموم
المناطق التعليمية سيبحث في اجتماعه اليوم تعديالت جداول

قياديو الوزارة خالل الورشة

االختبارات ،ومواعيد بدء العطلة الصيفية للعاملين بالمدارس،
إضافة إلى موضوع المكلفين بالدوام أثناء االمتحانات.
جاهزية
وأوضـحــت المصادر أن أبــرز الملفات مناقشة مــدى
ً
مدارس االختبارات ،السيما أن تأخير موعد بدئها أعطى فرصة
أكبر للتأكد من هذه الجاهزية ،واكتمال أعمال الصيانة والتكييف
وغيرها.

«أنا ضد قرار الـ ...»60
مـغــادرتـهــا ،السيما أن بعضهم أمـضــى زه ــرة شبابه داخلها
ً
ً
مقيما فيها منذ ما يزيد على  ٤٠عاما».
وقال بعضهم إن السواد األعظم من هذه العمالة يمتهنون
ً
ً
حرفا ومهنا يصعب إيجاد بديل عنهم فيها أو تعويضهم في
حال طبق القرار عليهم وغادروا البالد ،مشددين على ضرورة
إيجاد حلول أخرى بخالف عدم التجديد لهم.
وينتظر آالف من العمالة الوافدة المشمولة بالقرار التعديالت
التي ستضاف إلى بنوده ،والتي سبق أن أشار إليها مسؤولو

بحضور عدد من الوكالء المساعدين ومديري اإلدارات ،أقامت
وزارة اإلعــام ورشــة توعوية للتعريف بقانون حق االطــاع على
المعلومات ،بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).

«القوى العاملة» ،إذ ستسمح لهم بتجديد إقاماتهم وفق ضوابط
واشتراطات محددة.
وكـ ــان ال ــوزي ــر ال ـس ـل ـمــان ،أك ــد لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» أن «الـتـعــديــات
المقترحة ستتضمن ف ــرض رس ــوم ثــابـتــة عــن الـعــامــل الـمــراد
تجديد إذن عمله (إقامته) ،ليستطيع بموجب ذلــك استكمال
عـمـلــه ف ــي ال ـب ــاد ب ـص ــورة قــانــونـيــة ودون مـخــالـفــة ال ـق ــرارات
ً
ً
المنظمة لسوق العمل» ،مضيفا« :نعكف حاليا على درس جميع
التصورات الخاصة بالرسوم الختيار أفضلها والمناسب منها
بما يحقق الهدف المرجو من القرار».

ةديرجلا
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محليات
«الصحة» :بدء التشغيل التجريبي لمركز التطعيم بجسر جابر

ً
المركز استقبل عشرات الراغبین صباحا ...ويواصل عمله بعد ظهر اليوم
عادل سامي

تجهيزه بكل
االحتياجات...
و 200موظف
لخدمة
المراجعين

السند

بـ ـ ــدأت وزارة ال ـص ـح ــة أم ــس
ال ـت ـش ـغ ـي ــل ال ـت ـج ــري ـب ــي ل ـمــركــز
التطعيم بالمركبات في الجزيرة
الجنوبية بجسر جابر األحمد،
وال ـ ــذي سـيـسـتـمــر ح ـتــى نـهــايــة
األسبوع الـجــاري ،على أن يبدأ
ً
التشغيل الفعلي للمركز اعتبارا
من األسبوع المقبل ،وتم تقديم
اللقاح للمراجعين بعد تلقيهم
رســالــة متضمنة مــوعــد ومكان
التطعيم.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ال ــرس ـم ــي
للوزارة د .عبدالله السند لـ"كونا"
أمس ،إن جهزت وزودت المركز
بكل االحتياجات المطلوبة من
معدات وأدوات طبية للتسهيل
وخ ــدم ــة الـمــراجـعـيــن ولـضـمــان
ت ـق ــدي ــم ال ـخ ــدم ــة وفـ ــق ال ـج ــودة
الالزمة والسالمة المطلوبة.
وأضاف د .السند ،أن الوزارة

وفــرت الطواقم الطبية والفنية
ً
والتمريضية واإلداري ــة ،مشيرا
إلــى أن هناك نحو  200موظف
من الطواقم العاملة من مختلف
القطاعات لخدمة المراجعين.
ولـفــت إل ــى أن ه ــذا الـمـشــروع
المميز قــام بشراكة بين وزارة
الصحة وعدة جهات منها شركة
نفط الكويت والشركة الكويتية
للصناعات البترولية المتكاملة،
إض ــاف ــة إلـ ــى وزارت ـ ـ ــي األش ـغ ــال
وال ــداخـ ـلـ ـي ــة وال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
ل ـل ـط ــرق وقـ ـ ــوة اإلط ـ ـفـ ــاء الـ ـع ــام،
حيث سيخدم المركز المناطق
القريبة منه.
ً
وأوض ــح أن هـنــاك  22مــركــزا
ل ـل ـت ـط ـع ـي ــم فـ ـ ــي الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــات
الـســت لـخــدمــة جميع المناطق
الخ ـت ـص ــار ال ـم ـســافــة وس ـهــولــة
الوصول إليها ،إضافة إلى مركز

نشاط فريق العمل في مركز التطعيم أمس (تصوير نوفل إبراهيم)
الكويت للتطعيم في مشرف ،كما
أن اللقاح يقدم لبعض القطاعات
األمنية بالمستشفى العسكري
وللقطاع النفطي في مستشفى
األحـ ـم ــدي ال ـتــابــع ل ـشــركــة نفط
الكويت.
واس ـت ـق ـب ــل الـ ـم ــرك ــز ،ص ـبــاح

«كيبك» :إنجاز المركز في وقت قياسي وبجودة عالية
ق ــال ــت ال ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة لـلـصـنــاعــات
البترولية المتكاملة (كيبك) ،أمس األول،
إن إنشاء مركز التطعيم السريع بالمركبات
في الجزيرة الجنوبية بجسر الشيخ جابر
األ حـمــد جــاء استكماال لمساعي القطاع
النفطي في مساندة جهود الدولة بمواجهة
جائحة كورونا.
وذكــر الرئيس التنفيذي بالوكالة في
"كيبك" الرئيس التنفيذي لشركة البترول
الوطنية وليد البدر لـ"كونا" ،على هامش

ج ــول ــة ت ـف ـقــديــة ب ــال ـم ــرك ــز ،أنـ ــه ت ــم تنفيذ
العمل فــي وقــت قياسي وب ـجــودة عالية،
بما يضمن انسيابية حركة الدخول إلى
المركز والخروج منه ،بغية تسريع وتيرة
الـتـطـعـيــم ،وتـسـهـيــا ع ـلــى الــراغ ـب ـيــن في
تلقي اللقاح.
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ـ ـبـ ــدر أن "كـ ـيـ ـب ــك" ب ــاش ــرت
تأسيس المركز بالتعاون مع شركة نفط
الـكــويــت ب ـنــاء عـلــى ق ــرار مـجـلــس الـ ــوزراء
ب ـت ـك ـل ـيــف م ــؤس ـس ــة الـ ـبـ ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة

وشركاتها التابعة بتنفيذه ،إذ تم تشكيل
ف ــري ــق عـ ـم ــل ضـ ــم ن ـخ ـب ــة مـ ــن ال ـعــام ـل ـيــن
الكويتيين في "كيبك" للعمل على إعداده
وتزويده بالتجهيزات الالزمة تحت إشراف
ومتابعة من وزارة الصحة ،وبالتنسيق مع
الجهات كافة ذات الصلة.
من جانبه ،قال الرئيس التنفيذي لـ"نفط
الكويت" عماد سلطان ،إن القطاع النفطي
أنجز البنى التحتية للمركز ،وعمل على
توفير كل الخدمات الالزمة للكوادر الطبية.

أم ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ـ ـشـ ـ ــرات الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
والمقيمين المستحقين لتلقي
الـ ـج ــرع ــة ال ـث ــان ـي ــة م ــن ال ـل ـق ــاح،
والمسجلين فــي منصة وزارة
الصحة.

توافد صباحي
وش ـهــد ص ـبــاح أم ــس ،تــوافــد
الـ ـعـ ـش ــرات م ـم ــن ح ـص ـل ــوا عـلــى
الجرعة األولى من لقاح "فايزر"،
لتلقي جرعتهم الثانية.
وترافق التدشين التجريبي
ل ـل ـم ــرك ــز م ــع حـ ـض ــور ع ـ ــدد مــن
ق ـ ـيـ ــادات وزارة ال ـص ـح ــة ،عـلــى
رأسهم وكيل الوزارة د .مصطفى
رضا ومدير إدارة الصحة العامة
د .فـهــد ال ـغ ـمــاس ال ـلــذيــن قــامــا
ب ـجــولــة اس ـت ـطــاع ـیــة مـیــدانـیــة
على الموقع لالطالع على سير
العمل والتأكد من كل التجهيزات
في الموقع ،والتأكد من التنظیم
وت ــوف ـی ــر ج ـم ـيــع االح ـت ـی ــاج ــات
وعدم وجود أي نواقص.

وتبلغ مساحة مركز تطعیم
جـســر جــابــر نـحــو  30أل ــف متر
مــربــع ف ــي ال ـج ــزی ــرة الـجـنــوبـیــة
ی ـش ـت ـمــل ع ـل ــى ع ـ ـیـ ــادات وغ ــرف
طوارئ وكبائن للتطعیم وأخرى
للوزارات والمؤسسات العاملة،
وغير ذلك.
ويـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر هـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــز،
ال ـم ـخ ـصــص ل ـخــدم ــة الـتـطـعـيــم
فــي ال ـس ـيــارات ،مــن أكـبــر مــراكــز
ال ـت ـط ـع ـيــم ف ــي ال ـك ــوي ــت وي ـضــم
 10ن ـقــاط ل ـم ـســارات مخصصة
ألص ـحــاب ال ـس ـيــارات الــراغـبـيــن
في التطعيم بإجمالي  20كابينة
تطعيم تستوعب  80سيارة في
وقت واحد.
وتــم تحديد مـســارات وطــرق
دخول السيارات لكبائن التطعيم
بطريقة سلسة إلى جانب وضع
العالمات اإلرشادية فوق الجسر
وال ـتــي ت ــدل عـلــى مــواقــع دخــول
الموقع والـخــروج منه لتسريع
وتيرة التطعيم وللتسهيل على

الراغبين بتلقي اللقاح وضمان
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـط ـع ـيــم ب ـس ـهــولــة
ويسر.
فـ ــي بـ ــدايـ ــة ال ـ ــدخ ـ ــول ل ـمــركــز
ال ـت ـط ـع ـيــم ت ـتــوفــر ن ـق ــاط أمـنـيــة
لـ ـلـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ث ـ ـ ــم  10م ـ ـ ـسـ ـ ــارات
للسيارات تم تخطيطها بألوان
مختلفة و ل ــون ا ل ـم ـســار بنفس
ل ـ ـ ــون الـ ـك ــابـ ـيـ ـن ــة ال ـم ـخ ـص ـص ــة
للتطعيم لتسهيل عملية الدخول
والـ ـخ ــروج وي ـس ـتــوعــب الـمــركــز
ً
 5آالف مركبة يوميا مــن خالل
 20كابينة.
وتـ ـ ــولـ ـ ــى ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـن ـف ـط ــي
تجهيز المركز بكامل الخدمات
م ــن ك ـه ــرب ــاء وت ـك ـي ـيــف وص ــرف
ص ـحــي ،إض ــاف ــة إل ــى ال ــزراع ــات
الـتـجـمـيـلـيــة إذ ت ـمــت زراع ـ ــة ما
يـقــارب  100نخلة مــوزعــة على
كامل المركز ،وإضافة إلى كبائن
التطعيم تم تجهيز كبائن أخرى
مخصصة لألدوية والصيدلية
والخدمات المساندة.

«التربية» :تجديد إقامات منفذي «األداء الحكومي» :تذليل عقبات إنجاز مبنى المطار «»T2
الخدمة «أونالين»

«المعلمين» تقترح تعديل دوام المعلمين بالمدارس
•

فهد الرمضان

واصـلــت وزارة التربية ،أم ــس ،إجــراءاتـهــا
الخاصة بتجديد إقامات العاملين لديها من
خالل نظام "األونالين" ،بالتعاون والتنسيق
مع وزارة الداخلية.
وفي هذا السياق ،شهدت "التربية" ،أمس،
تـجــديــد إقــامــات ع ــدد مــن العاملين بوظيفة
"منفذ خدمة" ،إذ استقبلت الجهات المختصة
في القطاع اإلداري طلبات منفذي الخدمة من
الذكور واإلنــاث لتجديد اقاماتهم عن طريق
نظام "األونالين" المرتبط مع وزارة الداخلية.
وقــالــت م ـصــادر تــربــويــة ،ل ـ "ال ـجــريــدة" ،إن
عملية تجديد االقامة تتم بكل سهولة حيث
يـتـقــدم منفذ الـخــدمــة بطلب تـجــديــد اقامته
لحجز موعد مراجعة للوزارة ،وعند حضوره
يتم استقباله في صالة المراجعين وفق ترتيب
معين لـضـمــان وج ــود الـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي
والمحافظة على النظام ،الفتة إلى أن اجراءات
تجديد االقــامــة ودف ــع الــرســوم تتم مــن خالل
االجـهــزة االكترونية دون اي تالمس مباشر
مع الموظفين الذين تم تخصيصهم من قبل
القطاع االداري النجاز هذه المهمة.
وأضافت المصادر أن عدد منفذي الخدمة
المعينين لدى وزارة التربية يفوق الـ ،2000
أغلبيتهم يعملون في مدارس وادارات منطقة
الـفــروانـيــة التعليمية ،الفـتــة إل ــى أن الـ ــوزارة
حرصت على تجديد اقامتهم لتفادي الوقوع
في أزمــة الغرامات وذلــك بعد الحصول على
مــوافـقــات وزارة الــداخـلـيــة الـتــي تـعــاونــت مع

"التربية" بتوفير حسابات لعدد من موظفيها
النجاز علميات تجديد االقامات.
وذكرت أن عملية تجديد االقامات مستمرة
حتى االنتهاء من آخر معاملة حيث من المتوقع
االنتهاء من تجديد كافة اقامات منفذي الخدمة
خالل اسبوعين ،الفتة إلى أن عمليات تجديد
اقــامــات المعلمين واالداري ـي ــن مستمرة هي
االخرى عن طريق نظام "األونالين".
ف ــي م ـجــال اخـ ــر ،أع ـلــن أم ـيــن س ــر جمعية
المعلمين عايض السبيعي تقديم الجمعية
عدة مقترحات الى وزير التربية د .علي المضف
ح ــول تعديل التقويم ال ــدراس ــي بعد تأجيل
امتحانات الصف الثاني عشر ،موضحا أن
المقترحات تتضمن العمل بقرار تعديل توقيت
الدوام المدرسي الصادر  22الجاري والتي تفيد
ببداية العطلة الصيفية للعاملين بالمرحلتين
االبتدائية والمتوسطة والموجهين الفنيين
مــع نهاية دوام الخميس  17يونيو المقبل،
وللمرحلة الثانوية مع نهاية دوام الخميس
مـطـلــع يــول ـيــو فـيـمــا ع ــدا الـمـكـلـفـيــن بــأعـمــال
امتحانات الثانوية العامة.
وذكر السبيعي ،في تصريح صحافي أمس،
أن الجمعية اقترحت أيضا التعديل على بداية
العام الدراسي  2022/2021لإلدارات المدرسية
بالمرحلة الثانوية لتكون  29سبتمبر بدال
من  19سبتمبر ،وتكون بداية دوام المعلمين
بالمرحلة الثانوية  3أكتوبر المقبل ،مضيفة
ان الجمعية تقدمت كذلك بمقترح زيادة مكافأة
المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة
بالمدارس نظرا لجهودهم خالل تلك الفترة.

أ كــد رئيس جهاز متابعة األداء الحكومي ،الشيخ
أحمد المشعل ،أهمية مشروع مبنى الــركــاب الجديد
بمطار الكويت الدولي " "T2الحيوي وضرورة إنجازه
وفــق البرنامج الزمني المعتمد ،موضحا أن الجهاز
على استعداد لتذليل أي صعوبات أو عقبات تواجه
تشغيل المشروع.
جاء ذلك خالل اجتماع عقده المشعل مع رئيس اإلدارة
العامة للطيران المدني ،الشيخ عبدالله العلي ،ووكيل
وزارة األش ـغــال الـعــامــة بالتكليف ،م .ولـيــد الـغــانــم ،آخر
مـسـتـجــدات ال ـم ـشــروع ،وذل ــك فــي إط ــار متابعة الموقف
التنفيذي للمشروعات الحكومية.
حضر االجتماع المختصون عن المشروع في كل من
وزارة األشغال و"الطيران المدني" ،إضافة إلى المختصين
في قطاع متابعة المشروعات الحكومية بالجهاز.

جانب من االجتماع

الدليل اإلرشادي أعطى الضوء األخضر لعودتهم
•

في الوقت الذي شهدت بعض الــوزارات تباينا
كبيرا وردود أفعال حول صدور قرارات باستدعاء
الـمـعـفـيــن م ــن الـعـمــل ألس ـب ــاب صـحـيــة مختلفة،
ومخاطبة جهات حكومية لديوان الخدمة المدنية
بشأن رفع نسبة عودة الموظفين في اإلدارات إلى
 100في المئة ،كشفت مصادر مطلعة في الديوان،
أن قــرار استدعاء الموظفين المعفين مــن العمل
في بعض اإلدارات وال ـ ــوزارات ،يأتي وفــق تقدير
المسؤول المباشر ،وفق مصلحة العمل.

وأك ـ ــدت ال ـم ـص ــادر ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" ،أن الــدلـيــل
اإلرشــادي وإجــراء ات العودة التدريجية للعمل
للجهات الحكومية أعـطــى "ال ـضــوء األخ ـضــر"،
ومسألة تقدير عودة المعفين حسب احتياجات
ك ــل ج ـهــة ع ـلــى ح ـ ــدة ،مـبـيـنــة أنـ ــه ي ـم ـكــن ع ــودة
ال ـح ــاالت الـمـعـفــاة؛ مـثــل ك ـبــار ال ـســن وأص ـحــاب
ب ـعــض األم ـ ـ ــراض ال ـمــزم ـنــة إلـ ــى ال ـع ـمــل بـشــرط
تخفيف ساعات العمل ،بما ال يتعارض والحالة
الصحية لكل موظف.
وأشارت إلى أن وزارتي العدل والمواصالت،
إضافة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة وجهاز

المراقبين الماليين ،استشارت ديــوان الخدمة
ال ـم ــدن ـي ــة التـ ـخ ــاذ قـ ـ ــرار اسـ ـت ــدع ــاء ال ـمــوظ ـف ـيــن
المعفين ،ورفع نسبة العمل في بعض اإلدارات
إلــى  100فــي المئة ،موضحة أن مــديــري بعض
اإلدارات خاطبوا رؤساء األقسام بضرورة إبالغ
موظفيهم بالقرار ،على أن يتم العمل به بدءا من
أمس ،وعلى أن تراعي اإلدارة إجــراء ات التباعد
واتخاذ االشتراطات الصحية كافة التي أوصت
بها وزارة الصحة.

«الشؤون» 50 :جمعية أهلية من  148تنتظر عمومياتها وانتخاباتها

• بن شفلوت لـ ةديرجلا• :نجحنا في عقد  55عمومية وإجراء االنتخابات خالل  4أشهر
• مخاطبة «طوارئ كورونا» بالجمعيات التي تضم آالف المنتسبين وترغب في عقد عمومياتها
•

جورج عاطف

أكـ ــد م ــدي ــر إدارة الـجـمـعـيــات األهـلـيــة
فــي وزارة الـشــؤون االجتماعية خالد بن
ش ـف ـلــوت ،أن ــه ف ــي أع ـق ــاب الـتـعـمـيــم ال ــذي
أصدرته الوزارة ،مارس الماضي ،والقاضي
بتأجيل عقد الجمعيات العمومية ،وإجراء
االنتخابات لجمعيات النفع العام (األهلية،
والخيرية) التي انتهت سنتها المالية حتى
إشعار آخر ،تم حصر الجمعيات التي لم
يتسن لها عقد عمومياتها ،وال ـتــي بلغ
إجماليها نحو  50جمعية من أصل 148
جمعية مشهرة.
وأوضـ ــح بــن شـفـلــوت لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" أن
اإلدارة ،قبل قرار التأجيل الذي اتخذ نتيجة
التصاعد الملحوظ في أع ــداد اإلصابات
اليومية بفيروس "كورونا" حينذاك ،نجحت
في عقد قرابة  55عمومية (عــاديــة ،وغير

عادية) لجمعيات انتهت سنتها المالية،
خالل الفترة من نوفمبر  2020حتى نهاية
فبراير الماضي ،مؤكدا استعدادها على
الوجه األكمل الستئناف عقد العموميات
وإجراء االنتخابات ،بالتنسيق مع مجالس
إدارة الجمعيات" ،وعـقــب منحنا الضوء
األخضر من اللجنة العليا لطوارئ كورونا
للبدء".

آالف األعضاء
ً
وكشف عن تلقي اإلدارة أخيرا مخاطبات
رسـمـيــة ع ــدة مــن جمعيات أهـلـيــة ترغب
في عقد "عمومياتها" وإج ــراء انتخابات
مـجــالــس إدارتـ ـه ــا ال ـتــي انـتـهــت واليـتـهــا
ال ـقــانــون ـيــة ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن ب ـعــض هــذه
المخاطبات واردة من جمعيات تضم أعدادا
كبيرة من المنتسبين واألعضاء تصل إلى

اآلالف ،على سبيل المثال ال الحصر جمعية
المعلمين والجمعية الطبية.
وبـيــن أن اإلدارة بــدورهــا ،حـ ّـولــت هذه
المخاطبات إلــى لجنة "ط ــوارئ كــورونــا"
للبت فيها ،السيما أن هاتين الجمعيتين
ال ـ ـسـ ــالـ ــف ذكـ ــره ـ ـمـ ــا يـ ــرغ ـ ـبـ ــان ف ـ ــي ع ـقــد
عموميتهما وإج ـ ــراء االنـتـخــابــات خــال
يونيو المقبل ،مـجــددا تأكيده استعداد
اإلدارة لالشراف على عقد هذه العموميات
وإجــراء االنتخابات متى سمحت اللجنة
بذلك.
ولفت إلى أن هناك "عموميات" لبعض
الجمعيات بسيطة من حيث األعداد( ،تضم
ن ـحــو  100مـنـتـســب وأق ـ ــل) وف ــي انـتـظــار
الحصول على موافقة "الـشــؤون" لعقدها
واجراء انتخاباتها ،بخالف التي يتخطى
أعـ ــداد منتسبيها ال ـ ـ  10آالف ،وتتطلب
موافقة "طوارئ كورونا" عليها قبل عقدها،

«إحياء التراث» تبدأ التسميع
بمسابقة حفظ القرآن غدًا

قالت إدارة مراكز
تحفيظ القرآن الكريم
التابعة لجمعية إحياء
التراث اإلسالمي،
إن موعد التسميع
للمشاركني في مسابقة
"حفظ القرآن الكريم"
للذكور غدًا.
وأضافت الجمعية ،في
بيان ،أمس ،أن املسابقة
نظمت خالل شهر
رمضان لهذا العام،
وتم تقسيمها إلى أربع
شرائح :األولى للكبار
من سن  19فما فوق
لحفظ سورتي البقرة
وآل عمران ،والثانية
للشباب من 18 – 15
سنة في حفظ الجزء
الـ  ،25فيما الثالثة
لألعمار من 14 – 11
سنة في حفظ الجزء
الـ  .28أما الشريحة
الرابعة ،فمخصصة
للناشئة من عمر – 6
 10سنة ،لحفظ الجزء
الـ .29
وأشارت إلى تخصيص
جوائز مالية قيمة
للفائزين باملراكز
األولى ،موضحة أن
اإلدارة تهدف إلى
تفعيل دور حلقات
تحفيظ القرآن الكريم،
وتنفيذ مشاريع عامة
رائدة لخدمة كتاب الله
وتعليمه لجميع أفراد
املجتمع.

 ...وتكرم مهتدين جددًا
بمسابقة «حفظ قصار السور»

«الخدمة المدنية» :استدعاء ُ
«المعفين» وفق احتياجات كل جهة
محمد جاسم ومحمد راشد

سلة أخبار

لضمان إحـكــام السيطرة بـصــورة أوســع
على التجمعات ،والمحافظة على التباعد
االجتماعي ،وتقليل فرص انتشار الوباء،
ال سيما أنه من المتوقع كثافة حضورها،
مؤكدا االستعانة برجال "الداخلية" لضبط
األمن واحكام السيطرة والتنظيم خالل عقد
ً
العمومية ،فضال عن منع التجمعات عقب
التصويت ،وهــو إج ــراء متبع فــي جميع
ً
العموميات التي أجريت سلفا.

تأجيل العموميات وإلغاؤها
وشــدد بن شفلوت على ضــرورة اتباع
ال ــدلـ ـي ــل االسـ ـ ـت ـ ــرش ـ ــادي ال ـ ـخـ ــاص بـعـقــد
العموميات وإجراء االنتخابات ،بالتنسيق
مــع وزارتـ ــي الــداخـلـيــة والـصـحــة لضمان
تحقيق أعلى اشتراطات السالمة قبل وأثناء
وبعد عقد العموميات واجراء االنتخابات،

الفتا إلى أن "هناك لجنة برئاسته مشكلة
من اإلدارة تختص بزيارة مقار العموميات
واالنـتـخــابــات قبل عقدها ،للوقوف على
مدى االلتزام باالشتراطات الصحية ،ومدى
الجاهزية من عدمه".
وشـ ــدد عـلــى أن للجنة ح ــق إل ـغ ــاء أو
تأجيل عقد العمومية ألسباب عدة ،وإلى
حين تعديل أوضاعها ،من ضمنها عدم
االل ـت ــزام بالدليل االس ـتــرشــادي الصحي
المنظم باالشترطات الصحية المنظمة
عملية عقد العموميات ،ومنها قياس درجة
الـحــرارة قبل الــدخــول ،وتوفير المعقمات
فــي أمــاكــن ع ــدة ،وال ـحــرص على التباعد
االجتماعي بين الحضور وارتــداء الكمام،
ً
فضال عن توفير مدخل ومخرج منفصلين
إلى قاعة االجتماع ،إلى جانب العديد من
االشتراطات الصحية األخرى.

كرمت جمعية إحياء
التراث اإلسالمي 13
فلبينيا من املهتدين
الجدد من الجالية،
والذين فازوا في
مسابقة "حفظ قصار
السور" من القرآن
الكريم ،وذلك ضمن
أنشطة مشروعها
التعليمي "بلغني
اإلسالم" الذي ينظمه
مركز الهداية للتعريف
باإلسالم في محافظتي
األحمدي ومبارك الكبير
التابع للجمعية.
وأقيم الحفل برعاية
رئيس مركز الهداية
الشيخ صالح املجيبل،
بحضور نائب رئيس
املركز خالد األحمد،
وعدد من أعضاء املركز
والدعاة فيه ،حيث
تم توزيع الجوائز
وشهادات التقدير
على الفائزين في هذه
املسابقة التي أشرف
عليها الشيخ الداعية
زين العابدين الفلبيني.
وقال األحمد ،في
تصريح له ،إن مركز
الهداية ينظم هذه
األنشطة بهدف
استغالل وجود الكثير
من الجاليات األجنبية،
وحاجة هؤالء إلى من
يرشدهم لدين اإلسالم
بالحكمة واملوعظة
الحسنة بتوفير دعاة
على دراية بلغة كل
جالية ليسهل التواصل
معهم وتبليغ دين الله.

«الطرق» :افتتاح «السادس»
باتجاه المسيلة فجر اليوم

خالد بن شفلوت

أعلنت الهيئة العامة
للطرق والنقل البري،
افتتاح طريق الدائري
السادس باتجاه املسيلة
في مشروع تطوير
جنوب السرة (هـ ط/
 )256بعد إعادة تأهيل
األسفلت ،فجر اليوم
بطول  2.6كيلومتر.

محليات
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«قوافل لإلغاثة» تطلق «فلسطين البوصلة»
أطلقت جمعية قوافل لإلغاثة والتنمية المبادرة
الكويتية اإلنسانية «فلسطين البوصلة» لمساندة
القضية الفلسطينية.
وفــي هــذا الصدد ،قالت رئيسة جمعية قوافل

لإلغاثة والتنمية سنان األحمد إن المبادرة تأتي
ترجمة حقيقية لنبض المجتمع الكويتي ،وامتدادا
إلنسانيته تجاه فلسطين ،ومسيرة اعتزاز لدعم
قضيتها العادلة ألنها وستبقى هي البوصلة.

local@aljarida●com

ً
الكويت األولى خليجيا في معدالت تدخين الرجال

اليحيى :أسعار السجائر فيها األرخص بين دول مجلس التعاون بعد قطر
قالت اليحيى إن الكلفة
السنوية للتدخين في الكويت
 481مليون دينار ،وهو ما
يعادل  %1.43من ناتج
الدخل القومي.

معدل التدخين
بين اليافعين
 %24والفتيات
%8

●

عادل سامي

كشفت مقررة البرنامج الوطني
ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـت ــدخ ـي ــن ف ــي وزارة
الصحة د .آمال اليحيى أن الكويت
تحتل المرتبة االولى خليجيا في
م ـعــدالت تــدخـيــن الــرجــال بمعدل
 %39.9فيما نسبة التدخين بين
النساء .%3
وق ــال ــت ال ـي ـح ـيــى خـ ــال ن ــدوة
ت ـ ـحـ ــت شـ ـ ـع ـ ــار «آفـ ـ ـ ـ ــة الـ ـت ــدخـ ـي ــن
بـ ـي ــن صـ ـح ــة الـ ـشـ ـب ــاب وقـ ـص ــور
الـتـشــريـعــات» نظمتها الجمعية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـتــدخ ـيــن
وال ـ ـس ـ ــرط ـ ــان ب ـم ـن ــاس ـب ــة الـ ـي ــوم
ال ـع ــال ـم ــي ل ــام ـت ـن ــاع عـ ــن ال ـت ـبــغ
للعام  2021إن متوسط عمر بدء
التدخين في الكويت حسب دراسة
قامت بها إدارة تعزيز الصحة هو
 17سنة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت أن اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام
السجائر يبدأ من عمر  8سنوات،
ً
وهــو أمــر خطير ج ــدا ،الفـتــة إلى
أن مسحا أج ــري عـلــى اليافعين
ف ــي ع ــام  2016أوضـ ــح أن مـعــدل
الـتــدخـيــن بـيــن الــذكــور اليافعين

آمال اليحيى

( 15-13سنة) هو  %24والفتيات
 %8م ــن ال ــذي ــن يــدخ ـنــون بشكل
يومي.
وأشارت إلى أن «نسبة تدخين
الـسـيــدات  %3هــي فقط لتدخين
ال ـس ـج ــائ ــر ،وإذا أض ـف ـن ــا إل ـي ـهــا
تــدخـيــن بــاقــي أنـ ــواع الـتـبــغ مثل
الشيشة ستصل النسبة إلى ،%5
وإذا أضفنا التدخين االلكتروني
فسترتفع النسبة أكثر».
وذكـ ــرت أن «أس ـع ــار السجائر

الهيئة الخيرية تفتتح  3قرى بالنيجر
اف ـت ـت ـحــت ال ـه ـي ـئ ــة ال ـخ ـيــريــة
اإلسالمية العالمية ثــاث قرى
سـكـنـيــة إلي ـ ــواء ع ـش ــرات األس ــر
الـفـقـيــرة فــي الـنـيـجــر ،بحضور
وزي ــر الـصـحــة د .إدي إلـيــاســو
ً
مــايـنــاســارا ممثال عــن الرئيس
النيجيري بازووم محمد ،ووالي
والي ـ ـ ــة ط ـ ـ ــاوا إب ــراهـ ـي ــم م ـي ـكــو،
ولفيف مــن المسؤولين ،ودعــم
من أسرة آل السبيعي في قطر،
بتكلفة إجمالية بلغت مليونا
و 213ألف دوالر.
وقال المدير العام للهيئة بدر
الصميط إن افتتاح هذه القرى
السكنية ،متكاملة المرافق جاء
ً
تكريما لعشرات األسر العفيفة
بالنيجر ،فــي إط ــار الـمـبــادرات
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ل ـل ـه ـي ـئــة ال ـخ ـيــريــة
ومشروعاتها النوعية.
وأك ـ ـ ــد حـ ـ ــرص ال ـه ـي ـئ ــة عـلــى
أن ت ـضــم ك ــل ق ــري ــة إلـ ــى جــانــب
الـ ـ ــوحـ ـ ــدات ال ـس ـك ـن ـي ــة م ـس ـجــدا

جانب من إحدى القرى
لـ ـلـ ـعـ ـب ــادة ،وم ـ ــدرس ـ ــة لـتـعـلـيــم
األجيال ،ومركزا مهنيا لتنمية
قدرات الشباب ،وبئرا ارتوازية
لتوفير المياه الصالحة للشرب
لسكان القرية وخدمة مرافقها.
وأش ــار إلــى أن الهيئة تولي
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـم ـت ـكــام ـلــة أهـمـيــة
كـبـيــرة لـمــا تحمله مــن أسـبــاب

ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ،وت ـم ـك ـي ــن اإلنـ ـ ـس ـ ــان،
والعمل على استقراره ،وصناعة
ُ
حـيــاة كريمة تفضي إ لــى رقيه
وتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوره وشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوره بـ ــاألمـ ــن
واألمان.

في الكويت هي األرخص في دول
مجلس التعاون بعد دولــة قطر،
لذلك من السهل الحصول عليها»،
مـشـيــرة إل ــى أن الـكـلـفــة السنوية
لـلـتــدخـيــن ف ــي ال ـكــويــت ه ــي 481
م ـل ـيــون دي ـن ــار وت ـش ـمــل الـتـكـلـفــة
المباشرة والمتأثرين بالتدخين
السلبي وهو ما يعادل  %1.43من
ناتج الدخل القومي.
وأضافت أن التدخين يتسبب
بــوفــاة  49شخصا لكل مئة ألف
مـ ــن الـ ـسـ ـك ــان مـ ــن ال ـ ــذك ـ ــور وه ــي
النسبة األع ـلــى فــي دول مجلس
الـتـعــاون ،مشيرة إلــى أنــه حسب
التصنيفات التي تتبعناها خالل
السنوات العشر الماضية يعتبر
التدخين من أهم عوامل الخطورة
للمراضة وللوفاة المبكرة في دولة
ال ـك ــوي ــت ،إذ ك ــان تــرتـيـبــه ضمن
عوامل المخاطرة الخامس في عام
 2013وقفز ترتيبه في عام 2017
للمرتبة الثالثة.
وأكدت اليحيى أنه «من الناحية
التشريعية هناك تشريعات هامة
لحفظ الصحة العامة ومكافحة
التدخين مثل القانونين 1995/15

و  2014 /14لـ ـحـ ـم ــا ي ــة ا ل ـب ـي ـئ ــة
وغيرهما ،إضافة إلى االتفاقيات
ال ــدول ـي ــة ال ـم ـلــزمــة م ـثــل اتـفــاقـيــة
منظمة الصحة العالمية اإلطارية
بشأن التبغ ،والكويت من الــدول
الموقعة على هذه االتفاقية ،إلى
جانب األحكام الشرعية بما ورد
في الشريعة اإلسالمية».
ودعت إلى ضرورة إقرار قانون
الضريبة االنتقائية على منتجات
الـتـبــغ ،إذ إن الـضــريـبــة تــرفــع من
سعر هــذه المنتجات مما يؤدي
إلـ ــى خ ـفــض االس ـت ـه ــاك خــاصــة
لدى الصغار.
وأوضـ ـح ــت أن ه ـن ــاك ق ـ ــرارات
مــوجــودة وغـيــر مطبقة بفعالية
م ـث ــل ال ـب ـي ــع ل ـل ـق ــاص ــري ــن وم ـنــع
الـ ـ ـت ـ ــدخـ ـ ـي ـ ــن فـ ـ ــي م ـ ـ ـقـ ـ ــار الـ ـعـ ـم ــل
واألمــاكــن العامة المغلقة وشبه
المغلقة والـتــرويــج للتدخين في
وسائل اإلعــان المرئية والدراما
والتشريعات التي تضم قــرارات
تضر بسياسة مكافحة التدخين
م ـثــل ال ـس ـم ــاح بـ ـت ــداول الـشـيـشــة
االلكترونية والتعليمات الجمركية
للسماح بدخول بعض المنتجات.
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وزير الشباب :ليس لدي سلطة في تشكيل «الوطنية للتحكيم»
«صدور قرار تشكيلها تم بموجب قانون  2017 /87وهو تنفيذي ال ينال من استقالليتها»
محيي عامر

«الفتوى والتشريع»
طلبت موافقة
«المالية» على
إدراج مخصصات
«التحكيم» ضمن
ميزانية «الرياضة»
مع االحتفاظ
باستقالليتها

خالل رده على سؤال برلماني
لـ ـلـ ـن ــائ ــب الـ ـصـ ـيـ ـف ــي ال ـص ـي ـف ــي
ق ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ــر اإلعـ ـ ـ ـ ــام والـ ـثـ ـق ــاف ــة
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـشـبــاب،
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري ،إن
ال ـم ـســوغ ال ـقــانــونــي ف ــي إص ــدار
قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة
الوطنية للتحكيم الرياضي هو
أن وزيــر الدولة لشؤون الشباب
هو رئيس مجلس إدارة الهيئة
ال ـعــامــة ل ـلــريــاضــة وال ـم ـنــوط به
تفعيل أحكام القانون 2017/87
بـ ـش ــأن الـ ــريـ ــاضـ ــة ،وأن الـ ـق ــرار
الـ ـمـ ـش ــار إلـ ـي ــه ه ــو مـ ـج ــرد ق ــرار
تنفيذي كاشف عن إرادة المشرع،
حـيــث إن ال ــوزي ــر لـيــس لــه أدنــی
سلطة تقديرية في شأن اختيار
أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس إدارة الـهـيـئــة
الوطنية للتحكيم الرياضي أو
تجديد مــد تــه أو اختصاصاته،
والتي تكفل بها المشرع وحده

الحمد يقترح منح قرض ألصحاب
البيوت القديمة إلعادة بنائها
أعـلــن النائب أحـمــد الحمد
تقدمه باقتراح بقانون بإضافة
ً
مــادة جديدة برقم ( 28مكررا
هـ) إلى القانون رقم ( )47لسنة
 1993بشأن الرعاية السكنية.
وي ـق ـض ــي االق ـ ـتـ ــراح بـمـنــح
قـ ـ ـ ــرض إس ـ ـكـ ــانـ ــي ألص ـ ـحـ ــاب
الـ ـبـ ـي ــوت س ــابـ ـق ــة ال ـت ــرك ـي ــب،
والـ ـ ـت ـ ــي خ ـص ـص ــت ل ـل ــرع ــاي ــة
السكنية للمواطنين ومضت
عليها فترة طويلة وأصبحت
متهالكة وال تصلح للسكن،
لتمكين أصحابها مــن إعــادة
بنائها.
ونص االقتراح على اضافة
مــادة جــديــدة برقم ( 28مكررا
هـ) إلى القانون رقم  47لسنة
 93الـمـشــار إل ـيــه ،نـصـهــا كما
يلي «يصرف القرض المشار
إلـيــه فــي ال ـمــادة ( )28مــن هذا
القانون إلــى مالكي وحائزي
البيوت سابقة التركيب ،التي
خ ـص ـصــت ل ــأس ــر ال ـكــوي ـت ـيــة

أحمد الحمد

كسكن خاص ،ويخصص كامل
الـ ـق ــرض ألعـ ـم ــال هـ ــدم الـبـيــت
وإعادة بنائه ،ويكون القرض
ً
مصحوبا بضمان رهن عقاري
على البيت موضوع القرض،
ويـ ـ ـص ـ ــدر بـ ـ ـش ـ ــروط وقـ ــواعـ ــد
وإجـ ــراءات منح الـقــرض قــرار
من مجلس إدارة البنك.

دون غ ـ ـيـ ــره ،وأن ص ـ ـ ــدور قـ ــرار
التشكيل ال ينال من االستقاللية
التامة للهيئة الوطنية للتحكيم
الــريــاضــي ،ومــن ثــم يكون القرار
قد صدر من السلطة المختصة
بإصداره ومتفقا وصحيح أحكام
القانون (وهو ما أفادت به إدارة
الفتوى والتشريع بهذا الشأن).

ميزانية مستقلة
وأكد المطيري أن القانون رقم
 2017/87لم ينص على أن يكون
لهيئة التحكيم ميزانية مستقلة،
ولــم يحدد الـمــوارد المالية لها،
وق ـ ـ ــد تـ ـ ّـمـ ــت مـ ـخ ــاطـ ـب ــة م ـج ـلــس
الوزراء الموقر للنظر في توفير
م ـ ــوارد مــال ـيــة لـلـهـيـئــة الــوطـنـيــة
للتحكيم ،فأحال الموضوع إلى
«الفتوى والتشريع» ،التي انتهت
إلى اآلتي:

عبدالرحمن المطيري

الصيفي الصيفي

«فيما يتعلق بالموارد المالية
ل ـه ـي ـئ ــة ال ـت ـح ـك ـي ــم ،فـ ــا بـ ـ ـ ّـد مــن
الرجوع إلى وزارة المالية التخاذ
الالزم بإدراج االعتمادات المالية
الالزمة لهيئة التحكيم الرياضي
ضـمــن الـمـبــالــغ المخصصة في

موازنة الهيئة العامة للرياضة،
حيث لم يرد ّ
أي ذكر لهذه الموارد
في القانون رقم  .»2017/87وتابع:
ك ـمــا ت ــم إعـ ـ ــداد مـ ـش ــروع قــانــون
لتعديل بعض أحكام القانون رقم
 2017/87بشأن الرياضة المشار

إل ـ ـيـ ــه ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق م ـ ــع م ـج ـلــس
إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم
الرياضي ،تضمن نصا صريحا
ب ـ ـ ــأن ي ـ ـكـ ــون ل ـل ـه ـي ـئ ــة م ـي ــزان ـي ــة
مستقلة (المادة  /45مكرر) ،وتم
بمخاطبة «الـفـتــوى والتشريع»
لـ ـم ــراجـ ـع ــة م ـ ـش ـ ــروع الـ ـق ــان ــون
وإف ــراغ ــه بــالـصـيـغــة الـقــانــونـيــة
الـتــي طلبت أخ ــذ مــوافـقــة وزارة
ال ـم ــال ـي ــة ،وب ـم ـخــاط ـبــة األخ ـي ــرة
أف ـ ـ ــادت ب ــاإلبـ ـق ــاء ع ـل ــى ال ــوض ــع
الحالي للهيئة الوطنية للتحكيم
الرياضي ب ــإدراج المخصصات
الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـ ــازم ـ ــة لـ ـه ــا ض ـمــن
ميزانية الهيئة العامة للرياضة،
م ـ ــع االح ـ ـت ـ ـفـ ــاظ ب ـش ـخ ـص ـي ـت ـهــا
االعتبارية المستقلة.

ضابط عراقي
إلى ذلك ،وفي رده على سؤال

ب ــرل ـم ــان ــي ل ـل ـنــائــب د .ع ـبــدال ـلــه
الطريجي بـشــأن م ـبــررات دعــوة
الرياضي الضابط عدنان درجال،
(أحد أفراد الجيش العراقي) إلى
الكويت ،والذي شارك في احتالل
الكويت ،وكان مسؤوال عن سرقة
الـلـجـنــة األولـمـبـيــة واالت ـح ــادات
واألن ــدي ــة الــريــاض ـيــة ومــاحـقــة
وضـ ـب ــط العـ ـب ــي م ـن ـت ـخــب ل ـكــرة
القدم ،أجاب وزير اإلعــام :نفيد
بــأنــه لــم يـتــم تــوجـيــه دع ــوة إلــى
وزير الشباب والرياضة العراقي
لـ ــزيـ ــارة الـ ـك ــوي ــت ،وأن زي ــارت ــه
كانت في إطار جولته الخليجية
لدول مجلس التعاون الخليجي
الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي ك ـ ــأس ال ـخ ـل ـيــج
الـ ـع ــرب ــي ل ـل ـت ـن ـس ـيــق واإلع ـ ـ ـ ــداد
الستضافة دورة كــأس الخليج
العربي رقــم  25التي ستقام في
العراق.

ّ
ً
طلب جديد وقعه  16نائبا إلعفاء رئيس
المجلس بجلسة  6يونيو

وقع  16نائبا طلبا جديدا بإعفاء رئيس
مجلس االمــة من منصبه تقدم به النائب
عبدالعزيز الصقعبي ،ويقضي بعقد جلسة
خاصة لمناقشة االقتراح بتعديل الالئحة
الــداخـلـيــة للمجلس لتمكين ال ـن ــواب من
إعفاء الرئيس.
وج ــاء فــي الطلب :اسـتـنــادا إلــى الـمــادة
 72مــن الالئحة الداخلية لمجلس األمــة،
نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تحديد
عقد جلسة خاصة األحــد  6يونيو 2021
الساعة الحادية عشرة صباحا للمناقشة
وال ـت ـص ــوي ــت ع ـلــى االق ـ ـتـ ــراح ال ـم ـق ــدم من
الدكتور عبدالعزيز الصقعبي بشأن تعديل
الالئحة الداخلية لمجلس األمــة بتمكين
ن ــواب المجلس مــن إعـفــاء رئـيــس مجلس
األم ـ ــة ع ـلــى أن ت ـعــد الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة
تـقــريــرهــا بـخـصــوص ه ــذا االقـ ـت ــراح قبل
تاريخ الجلسة.
ووق ـ ـ ــع ال ـط ـل ــب  16ن ــائ ـب ــا هـ ــم م ـب ــارك

الحجرف ،ومهلهل المضف ،وحسن جوهر،
ومـحـمــد الــراج ـحــي ،وشـعـيــب الـمــويــزري،
وم ـح ـم ــد ال ـم ـط ـي ــر ،وسـ ـع ــود بــوص ـل ـيــب،
واس ــام ــة ال ـم ـن ــاور ،وال ـص ـي ـفــي الـصـيـفــي،
وفارس العتيبي ،ومساعد العارضي ،وفايز
الجمهور ،ود.احمد مطيع ،ود.عبدالكريم
الكندري ،وثامر السويط ،اضافة الى مقدم
الطلب.
وأكد الصقعبي أن الممارسات المزاجية
والفردية في إدارة العمل البرلماني هي
التي دفعتنا لتقديم مقترح جديد يقضي
بعزل رئيس مجلس االمة ،فضال عن عدم
ً
عقد جلسة اليوم ،رغم توقيع  26نائبا في
مخالفة صريحة للمادة  72من الالئحة.
وقال :تقدمنا بطلب جديد لعقد جلسة
خــاصــة األح ــد ال ـقــادم ،فــا يمكن ألحــد أن
يكون فوق المحاسبة والرقابة الشعبية.
من جهته ،أكد النائب شعيب المويزري،
أن ــه «ل ـيــس م ــن ح ــق رئ ـيــس مـجـلــس األم ــة

مرزوق الغانم وال مكتب المجلس أن يرفض
األسـئـلــة البرلمانية الـتــي يقدمها عضو
مجلس األم ــة ،السيما أنـهــا متوافقة مع
المادة  122من الالئحة الداخلية لمجلس
األمة».
وطالب المويزري ،في تصريح صحافي
أمس ،رئيس المجلس بأن يتقدم بما لديه
من معلومات حول ما يدعي في تصريحاته
المتكررة بــأن هناك مــؤامــرات تحاك ضد
ً
الـبـلــد وأه ـل ـهــا ،م ـشـيــرا إل ــى إن ــه «ك ــان من
المفترض عقد جلسة خاصة اليوم بناء
على طلب نيابي لتعديل الالئحة الداخلية
لمجلس األمة حتى يتمكن النواب من إعفاء
رئيس مجلس األمة».
وبين أن هــذا الطلب يعد الثالث الــذي
ً
ي ـق ــدم ب ـه ــذا ال ـخ ـص ــوص ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
ً
الطلب األول كان مقدما من النائب د .بدر
المال «بعزل الرئيس لمخالفته الدستور
والــائ ـحــة» ،أمــا الطلب الـثــانــي مـقــدم منه

ً
شخصيا ،وهذا الطلب الثالث اليوم .وأشار
إلى أن كل هذه الطلبات يتم تجاهلها من
ً
رئيس المجلس ،مضيفا أنه إلى اآلن «لم
يزود الرئيس أي نائب بالتقرير الخاص
بـلـجـنــة الـتـحـقـيــق ف ــي أح ـ ــداث جـلـســة 15
ديسمبر االفتتاحية».
وذكــر أن الرئيس منذ  8سـنــوات وهو
يكرر هذه التصريحات بوجود مؤامرات
ولــم يقم بتقديم أي بــاغ إلــى النيابة أو
ً
إلى وزارة الداخلية ،مضيفا أنه قدم نفس
السؤال إلى وزير العدل حتى ترد اإلجابة
حول المؤامرات التي يتحدث عنها رئيس
مجلس األمة.
واس ـت ـغــرب أن ــه مـنــذ  8س ـنــوات لــم يقم
أي م ـســؤول فــي الــدولــة بطلب معلومات
من رئيس المجلس عن المعلومات التي
ً
يتحدث عنها ،متسائال» أين دور الديوان
األمـيــري من تصريحات رئيس المجلس
والتي يقول فيها إن هناك مؤامرات؟».

برلمانيات
سلة برلمانية
الخليفة لفتح محمية
الجهراء أمام الجمهور

قدم النائب مرزوق الخليفة
اقتراحا برغبة «بفتح محمية
الجهراء أمام الجمهور
لزيارتها بعد إنشاء وسائل
الترفيه ،وكذلك إنشاء المقاهي
والمطاعم على أن تتم الزيارة
وفق الشروط والضوابط
التي تضعها الهيئة العامة
للبيئة بالتعاون مع الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية» .وقال في اقتراحه:
محمية الجهراء محمية
طبيعية كويتية تقع ضمن
التحريج في شرق مدينة
الجهراء ،وهي عبارة عن منطقة
ساحلية تتجمع فيها مياه
السيول ،وتجذب بذلك العديد
من الطيور المهاجرة وتوجد
بها بعض األشجار المزروعة.

المونس لمضاعفة الحد
األقصى لمستفيدي «عافية»

تقدم النائب خالد المونس
العتيبي باقتراح برغبة
«مضاعفة الحد األقصى
للمشمولين بنظام عافية،
للفئات التالية – مصابي
األمراض المزمنة من
أصحاب اإلعاقات الحركية،
والمصابين بالسرطان
واألورام بأنواعها– على
أن يشمل هذا القرار منفعة
العالج في العيادات الخارجية
والعيادات التخصصية،
وكذلك منفعة اإلقامة داخل
المستشفى ،وعدد جلسات
العالج الطبيعي.
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رومانوسكي :بالدنا قبلة الطلبة حول العالم « »GUSTنظمت ملتقى «أثر العمل
افتتاح جناح السفارة األميركية في «األفنيوز» لترويج التعليم العالي بالواليات المتحدة اإلنساني» بالتعاون مع «نماء الخيرية»
حمد العبدلي

السفارة تولي
اهتماما كبيرا
لتقديم جميع
التسهيالت
إلصدار
تأشيرات
الطلبة

نيلسون وين

دعــت السفيرة األميركية لدى
الكويت الينا رومانوسكي الطلبة
الكويتيين لـلــدراســة فــي أميركا،
لما تتمتع بــه مــن بيئة مناسبة
ل ـلــدراســة فــي مختلف ال ــوالي ــات،
مبينة ان ال ــدراس ــة فــي الــواليــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة م ـط ـل ــب ل ـل ـع ــدي ــد مــن
الطلبة حــول العالم ،وأن مــا بين
 9و 10آالف طالب كويتي يتلقون
تعليمهم في مختلف الجامعات
والمؤسسات التعليمية االميركية.
جــاء ذلــك خــال افـتـتــاح جناح
ال ـس ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي مجمع
االفنيوز لترويج التعليم العالي
ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ،والـ ــذي
يستمر أربعة أيــام تنتهي اليوم،
باالضافة الى اعادة افتتاح العمل
في الجناح خالل  11و 12يونيو
المقبل.
وأض ـ ــاف ـ ــت روم ــان ــوسـ ـك ــي أن
الـ ـمـ ـع ــرض يـ ـق ــدم االس ـ ـت ـ ـشـ ــارات
لـ ـلـ ـطـ ـلـ ـب ــة وأول ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاء أم ـ ــوره ـ ــم
بـخـصــوص ال ــدراس ــة فــي اميركا
والحصول على جميع المعلومات
الـ ـت ــي ي ـح ـت ــاج ــون ـه ــا فـ ــي كـيـفـيــة
الدراسة هناك ،مؤكدة ان أميركا
دولة عظيمة باستطاعة الطالب
ال ـ ــدراس ـ ــة ف ـي ـه ــا ب ـ ــأي تـخـصــص
يـتـمـنــاه وف ــي أي بـيـئــة مـنــاخـيــة
يختارها للتعليم ،كما أن الشعب
االمـ ـي ــرك ــي م ـن ـف ـتــح ع ـل ــى جـمـيــع

العتيبي :الكويت سباقة في العمل الخيري المؤسسي

السفيرة األميركية تستمع لشرح عن أحد البوثات في المعرض
ال ـش ـع ــوب ،وال ـح ـي ــاة آم ـن ــة فيها
بشكل كبير.
وأوضـحــت أن شــروط الدخول
ال ــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة اختلفت
ك ـث ـي ــرا خ ـ ــال ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا،
ولكن في الوقت الحالي ال توجد
اي شروط سوى الفيزا وفحص الـ
" ،"PCRوال توجد اي حدود مغلقة
بـيــن ال ــوالي ــات االمـيــركـيــة ،داعـيــة
الجميع الى دخول الموقع الرسمي
لمتابعة القرارات اوال بأول.
وم ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال ال ـم ـل ـحــق

ال ـث ـق ــاف ــي ب ــال ـس ـف ــارة االم ـيــرك ـيــة
نـيـلـســون وي ــن إن ه ــذا الـمـعــرض
م ـ ـخ ـ ـصـ ــص ل ـ ـت ـ ـعـ ــريـ ــف ال ـط ـل ـب ــة
وأولياء أمورهم بشروط الدراسة
ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،مــؤكــدا
ان السفارة تولي اهتماما كبيرا
لتقديم جميع التسهيالت إلصدار
التأشيرات للطلبة.
وأض ــاف ويــن :تــم قبول معظم
ال ـط ـل ـب ــات ال ـم ـق ــدم ــة ،والـ ـسـ ـف ــارة
تعطي الطلبة االولوية في تقديم
هذه الطلبات ،مشيرا الى ان اقامة

العتيبي يحيل دمج «مزارع لألبقار» إلى لجنة الجهراء

●

محمد جاسم

أح ــال رئ ـيــس الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي ،أســامــة
العتيبي ،موضوع دمج وتثبيت حدود 14
قسيمة زراعية بمنطقة الصليبية والخاصة
لتربية األبـقــار وإنـتــاج األل ـبــان ،إلــى لجنة
م ـحــاف ـظــة الـ ـجـ ـه ــراء ،ح ـي ــث وافـ ـق ــت بـلــديــة
الكويت على الطلب المقدم من الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن دمج
وتثبيت القسائم التي تحمل أرقام ، 33 ،32
 57 ،57 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34أ،67 ،60 ،59 ،
بمساحة إجمالية تبلغ  152ألف متر مربع
في منطقة الصليبية والمخصصة للشركة
الكويتية المتحدة لأللبان.
وذكــر الكتاب الموجه مــن المدير العام
لبلدية الكويت ،المهندس أحمد المنفوحي،

إلى رئيس المجلس البلدي أن المساحات
التقريبية لكل قسيمة من القسائم المراد
دمجها تبلغ  10آالف متر مربع ،عدا قسيمة
واحــدة  15أف متر مربع ،مبينة أن الطلب
ً
المقدم من هيئة الزراعة جاء مطابقا للنظم
والقوانين ،مع عرض الموضوع في لجنة
الموافقات التنظيمية التي أبدت موافقتها
إلحالة الموضوع للمجلس البلدي.
مــن جهة أخ ــرى ،أح ــال رئـيــس المجلس
البلدي طلبا آخر مقدما من وزارة الكهرباء
والـ ـم ــاء ب ـش ــأن تـخـصـيــص م ــوق ــع إلن ـش ــاء
محطة جــديــدة لتوليد الـقــوى الكهربائية
وتـقـطـيــر ال ـم ـيــاه ف ــي مـنـطـقــة الـنــويـصـيــب،
ضمن مشروع توسعة محطة النويصيب،
إلــى لجنة محافظة األحـمــدي ،وذكــر مدير
الـبـلــديــة فــي كـتــابــه الـمــوجــه إل ــى العتيبي،

أن الــرأي الفني لطلب وزارة الكهرباء جاء
بالموافقة بحسب ما شملته الــدراســة في
الطلب المقدم ،وباإلحداثيات على المخطط
المرفق ،بمساحة تبلغ مليونين و 564ألف
متر مربع.
وأضاف المنفوحي أن الموافقة مشروطة
بالمحافظة على المسارات المتداخلة مع
الموقع المقترح للمحطة ،والتنسيق مع
وزارات الخدمات بشأنها قبل التنفيذ ،مع
االلتزام بجميع االشتراطات الصادرة لها
ضمن قرار تخصيصها ،فضال عن االلتزام
والـتـقـيــد ب ــردود اللجنة الـفــرعـيــة للمرافق
والـخــدمــات الـعــامــة ،وتقديم دراس ــة تقييم
المردود البيئي ،إضافة إلى تحويل اإلدارة
تعديل الحدود وزحزحة وتقليص الموقع
ً
وفقا للطبيعة.

مثل هذا المعرض التعليمي تعد
فــر صــة ج ـيــدة للطلبة للتعريف
بالجامعات االمـيــركـيــة والحياة
هناك.
وتــوقــع أن يرتفع عــدد الطلبة
لهذا العام رغم الظروف الصحية
التي يمر بها العالم جراء انتشار
كــوف ـيــد  ،19الف ـتــا ال ــى اس ـت ـعــداد
السفارة ممثلة في القسم الثقافي
لتقديم جميع الخدمات واالجابة
عــن كــل االس ـت ـف ـســارات المتعلقة
بالدراسة.

نـ ـظ ــم م ـك ـت ــب ح ـ ـيـ ــاة ال ـط ــال ــب
ف ـ ــي ج ــامـ ـع ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ل ـل ـع ـل ــوم
والـتـكـنــولــوجـيــا ( )GUSTملتقى
افتراضيا تحت عنوان «أثر العمل
اإلن ـســانــي» ،بــالـتـعــاون مــع «نـمــاء
الخيرية» ،وهــو برنامج توعوي
مــوجــه للطالب والـطــالـبــات لمدة
يومين عبر منصة تيمز.
وذكر مكتب حياة الطالب ،في
ب ـيــان أم ــس" ،أن الـمـلـتـقــى يهدف
إل ــى تـعــزيــز قـيــم الـعـمــل الـخـيــري
وخدمة المجتمع ،وشمل عددا من
المحاضرات التي تطرقت للعمل
التطوعي اإلنساني وأهميته ،مع
تـسـلـيــط ال ـض ــوء عـلــى إسـهــامــات
الـكــويــت فــي هــذا الـمـجــال ،قدمها
مجموعة من المتخصصين".
م ــن ج ــان ـب ــه ،أوض ـ ــح الــرئ ـيــس
التنفيذي في «نماء» سعد العتيبي
أن تسمية الكويت بمركز العمل
االنساني هو تكريم أممي لم يأت
م ــن ف ـ ــراغ ،الف ـتــا إل ــى أن الـتـكــافــل
الـمـجـتـمـعــي ف ــي ال ـب ــاد ظـهــر مع
نشأة الكويت قبل  4قــرون ،حتى
غـ ــدت الـ ـب ــاد س ـبــاقــة ف ــي الـعـمــل
المؤسسي فــي هــذا المجال على
مستوى المنطقة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـبـ ــي ،خـ ــال
محاضرة حملت عنوان «نماذج من

«أبحاث الجامعة» ّ
كرم
الفائزين بيوم الملصق
العلمي للكليات
ك ــرم ق ـطــاع األبـ ـح ــاث ف ــي جــامـعــة الـكــويــت
ال ـفــائــزيــن بــأف ـضــل الـمـلـصـقــات الـعـلـمـيــة في
ف ـع ــال ـي ــة يـ ـ ــوم ال ـم ـل ـص ــق ال ـع ـل ـم ــي ل ـل ـك ـل ـيــات
اإلنـســانـيــة والـعـلـمـيــة والـبــاحـثـيــن مــن معهد
الـكــويــت لــأبـحــاث العلمية للعام األكــاديـمــي
 ،2021-2020ضمن الفئات الثالث المشاركة في
الفعالية ،وهي أعضاء هيئة التدريس ،والهيئة
األكاديمية المساندة ،وطلبة الدراسات العليا،
علما أن كليات مركز العلوم الطبية شهدت
المشاركة في الفعالية ألول مرة.
وح ـصــل ع ـلــى ال ـمــركــز األول وال ـث ــال ــث في
ن ـفــس ال ــوق ــت د .ع ـبــدال ـلــه س ـل ـطــان م ــن كلية
العلوم اإلدارية في فئة أعضاء هيئة التدريس
للكليات اإلنسانية ،وحل د .بدور العازمي من
كلية التربية فــي الـمــركــز الـثــانــي ،ود .محمد
السهلي من كلية العلوم االجتماعية في المركز
الثالث مكرر.
وف ــي فـئــة الـهـيـئــة األكــادي ـم ـيــة الـمـســانــدة،
حـصـلــت فــاطـمــة الـمـطـيــري م ــن كـلـيــة الـعـلــوم
االج ـت ـمــاع ـيــة ع ـلــى ال ـمــركــز األول ،ود .عبير
ال ــرش ــدان مــن كلية الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة على
المركز الثاني ،ود .يوسف العنزي مــن كلية
اآلداب على المركز الثالث.
وفــي فئة طلبة الــدراســات العليا ،حصلت
هبة المطيري من كلية العلوم االجتماعية على
المركز األول ،ويعقوب عبدالله من كلية التربية
على المركز الثاني ،وفاطمة أبو عجل من كلية
التربية على المركز الثالث.

العتيبي وعريف الملتقى
إدارة العمل اإلنساني» في الملتقى،
أن حب المساعدة لدى الكويتيين
لم يقتصر على الفقراء والمساكين،
بل انتقل أيضا إلــى دعــم التعليم
واالهتمام به ،فمدرسة المباركية
التي تعتبر أول مدرسة في البالد
بـ ــدأت مـسـيــرتـهــا كـعـمــل تطوعي
خـيــري لــدعــم التعليم فــي ،1912
ليأتي بعدها بعام تأسيس أول
جمعية خيرية ،مبينا أن العمل
الـخـيــري والـتـطــوعــي فــي الكويت
اهتم أيضا بدعم الجانب الثقافي،
فكان النادي االدبي في عام 1922
والمكتبة االهلية في .1926
وشـ ـ ـم ـ ــل الـ ـمـ ـلـ ـتـ ـق ــى مـ ـش ــارك ــة
الـمـسـتـشــار االع ــام ــي فــي "ن ـمــاء"
سامي الــرمـيــان ،الــذي تحدث عن

أثر الصورة في العمل االنساني،
كما أقيمت محاضرة حول العمل
االنساني واالهتمام بفئات الرعاية
االجتماعية ،قدمتها مديرة معهد
البناء البشري المهندسة عواطف
ال ـس ـل ـمــان ،إل ــى جــانــب مـحــاضــرة
تطرقت لقصص من واقــع العمل
االنـ ـس ــان ــي ،أل ـق ــاه ــا م ــدي ــر إدارة
اإلغاثة في "نماء الخيرية" خالد
الشامري.
من جانب آخر ،خصص مكتب
حياة الطالب في جامعة الخليج
شـ ـه ــادة إتـ ـم ــام ســاع ـت ـيــن خــدمــة
مـجـتـمــع للطلبة ال ــذي ــن حـضــروا
الـ ـب ــرن ــام ــج ،لـ ـم ــا لـ ــه مـ ــن أه ـم ـيــة
عـلــى صـعـيــد الـعـمــل المجتمعي
اإلنساني.

«الصداقة اإلنسانية» :ال نستقطع
أي نسبة إدارية من التبرعات

ً
الصراف مكرما البسام
ك ـشــف ر ئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة جمعية
الـ ـص ــداق ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة اإلن ـس ــان ـي ــة أح ـمــد
الصراف أن الجمعية هي أول جهة تعمل
ف ــي ال ـم ـج ــال ال ـخ ـي ــري واالنـ ـس ــان ــي دون
أن تستقطع اي نسبة اداريـ ــة مــن أم ــوال
التبرعات ،حيث تذهب أمــوال التبرعات
كاملة إلــى صــالــح األه ــداف الـتــي أسست
وأشهرت من أجلها الجمعية.
وأشار الصراف ،في تصريح صحافي
ا م ـ ـ ـ ــس ،إ ل ـ ـ ــى أن مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة ش ـعــر
بالسعادة بعد أن حذت بعض الجمعيات

الزميلة حذو جمعية الصداقة اإلنسانية
في عدم استقطاع أي نسبة من التبرعات،
مضيفا أن هذه الخطوة ستشجع الكثير
من الجمعيات األخرى على انتهاجها.
من جهة أخــرى ،قام الصراف والمدير
الـعــام خالد بــن سبت بــزيــارة إلــى يحيى
الـبـســام ،وال ــذي يعد أحــد أكبر الداعمين
أله ــداف الجمعية ،وقــدمــا درعــا تذكارية
له وذلك لدعمه وتبرعه الدائم والمستمر
للجمعية.

ةديرجلا
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كلية إدارة األعمال في « »AUMتحوز
االعتماد األكاديمي من «»AACSB

ممرات الكلية في الجامعة

في إنجاز جديد لها ،حازت كلية إدارة األعمال في
جامعة الشرق األوسط األميركية ( )AUMاالعتماد
األكاديمي من الهيئة الدولية لتطوير كليات إدارة
األعمال (.)AACSB
ويشمل هذا االعتماد جميع برامج البكالوريوس
التي ّ
تقدمها الكلية ،وهي :بكالوريوس العلوم في
المحاسبة وبكالوريوس العلوم في إدارة األعمال
ّ
تخصصات :التمويل ،والتسويق ،وإدارة
مع أربعة
نظم المعلومات ،وإدارة الـمــوارد البشرية ،إضافة
إلى ُبرنامج الماجستير في إدارة األعمال (.)MBA
ّ
وأ ّسست « »AACSBفي الواليات المتحدة قبل أكثر
ُ
وت ّ
عد أقدم هيئة عالمية العتماد
قرن من الزمن،
من ٍ
كليات إدارة األعمال ،إضافة إلى اعتبارها أكبر شبكة
تعليمية إلدارة األعـمــال ،والـتــي تربط بين الطلبة
واألساتذة وأسواق العمل في كل أنحاء العالم بهدف
إنشاء جيل جديد من القادة البارزين .وبوجودها
في أكثر من  100دولة حول العالم ،تساهم «»AACSB
في تعزيز المشاركة ،وتسريع االبتكار ،والتأثير في
تعليم إدارة األعـمــال Engagement, Innovation

ً
 and Impactوتساهم أيضا في لعب دور بارز في
ّ
والفعال
تأسيس مبادئ التعليم اإلداري المسؤول
من أجل مجتمع أفضل.

عملية التقييم ّ
الخاصة بـ «»AACSB

ّ
الكلية بمعايير
يشترط اعتماد « »AACSBالتزام
ً
ً
ّ
عملية تقييم تتضمن تقييما ذاتيا
الجودة واجتياز
ُ
وزيـ ــارات إرش ــاد وتقييم ،تختتم بــزيــارة ميدانية
للجامعة ومرافق التعليم ،يشارك فيها كل من أعضاء
الهيئة اإلدارية وأعضاء هيئة التدريس ،والموظفين،
والطلبة ،والخريجين ،وممثلين من ســوق العمل.
واعتماد « »AACSBهو تأكيد على جودة التعليم في
أي مؤسسة تعليمية تمنح شهادات في مجال إدارة
ّ ّ
األعمال .ويجدر هنا الذكر أن أقل من  6في المئة من
كليات إدارة األعمال ُمنحت اعتماد  ،AACSBوعليه
فإن  901مؤسسة في  58دولة حول العالم فقط حازت
االعتماد ومن بينها .AUM

آلية ومصادر التعليم في الكلية

ستيفاني براينت :االعتماد يعكس جهود الجامعة
وتفانيها في تطوير التعليم العالي
ً
ّتـعـلـيــقــا عـلــى اإلن ـج ــاز ال ــذي
حققته  ،AUMقالت ستيفاني
ب ـ ـ ــرايـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت ،ن ـ ــائـ ـ ـب ـ ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
التنفيذي ورئيسة قسم االعتماد
ّ
األكــادي ـمــي فــي «« ،»AACSBإن

جانب من المختبرات التعليمية في الكويت

مبنى كلية إدارة األعمال

ً
إعـتـمــاد ُ AACSBي ـعـ ّـد اعـتــرافــا
ً
دوليا بالمؤسسات التعليمية
ّ
التي أظهرت التميز في تعليم
ب ــرام ــج إدارة األعـ ـم ــال ف ــي كل
م ـجــاالتــه ،بـمــا فــي ذل ــك :عملية

الـتـعـلـيــم ،والـبـحــث األكــادي ـمــي،
وت ـط ــوي ــر ال ـم ـنــاهــج وال ـب ــرام ــج
األكاديمية ،والتجربة التعليمية
للطلبة».
وأضـ ــافـ ــت ب ــرايـ ـن ــت« :نـهـنــئ

جـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط
األم ـ ـي ـ ــرك ـ ـي ـ ــة ب ـ ـن ـ ـجـ ــاح ـ ـهـ ــا ف ــي
الحصول على االعتماد ونشيد
بـ ـف ــر ي ــق ك ـل ـي ــة إدارة األ ع ـ ـمـ ــال
بــأك ـم ـلــه ،ب ـمــن ف ــي ذل ــك اإلدارة
وأع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء هـ ـيـ ـئـ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــس
وال ـ ـ ـمـ ـ ــوظ ـ ـ ـفـ ـ ــونـ ـ ــن والـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــة،
لـ ـجـ ـه ــوده ــم الـ ـمـ ـتـ ـم ـ ّـي ــزة ال ـت ــي
ساهمت في الحصول على هذا
االعتماد العالمي ُ
الم ّ
شرف».
وأك ـ ـ ـ ــدت أن «ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام AUM
بالحصول على اعتماد AACSB
الـعــالـمــي هــو انـعـكــاس حقيقي
لجهود الجامعة وتفانيها في
ّ
ت ـطــويــر الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي كـكــل
وعـلــى كــل الـمـسـتــويــات ،وليس
فـ ـق ــط عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى طـلـبـتـهــا
وخريجيها ومجتمع األعمال»،
ً
م ـض ـي ـفــة أن «ط ـل ـب ــة الـ ـي ــوم هــم
قادة األعمال في الغد ،وإضافة
كـلـيــة إدارة األع ـم ــال فــي AUM
إلى شبكة كليات إدارة األعمال
ً
ُ
عالميا مــن AACSB
المعتمدة
سيكون لها تأثير إيجابي دائم
ً
ً
وعالميا».
محليا
على الجامعة
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التيار السلفي ...نموه المفاجئ والجدلية الفكرية بين التراث والتجديد ()1

ّ
تعريفه والمحطات التاريخية التي مر بها وبروز «الوهابية» في القرن الـ 18
وتتناول بالوصف والتحليل حقبة زمنية يمثل العقد األخير منها ما يعتبره
ينطلق المؤلف في دراسته من أن أي عملية تطور أو إصالح اجتماعي
البعض بداية ًأزمة لتيارات الصحوة وتراجعها ،مما يجعل هذا الجزء من
وسياسي في واقعنا ال يمكن تحقيقها دون فهم وتفاعل مع الحالة
الدراسة تلقائيا محل جدل ونقاش كبيرين ،وهو ما تهدف إليه الدراسة
الدينية بمختلف تنوعاتها ،وعليه تهدف هذه الدراسة ،التي أعدها د .علي
ً
محاولة إيجاد مناخ ثقافي وفكري موضوعي قدر اإلمكان ،في ظل
الزميع ،إلى استكمال رصد مسيرة وتطور أبرز التيارات اإلسالمية السنية أساساِ ،
والشيعية على الساحة الكويتية بين عامي  1981و2019م ،التي شهدت ما يشهده العمل اإلسالمي المعاصر عامة والكويتي خاصة من بدايات
ً ً
الدراسة
هذه
تعد
حيث
والميداني،
الفكري
المستويين
على
كبيرا
مراجعة للذات في خضم حالة من الصراع الشديد الذي
وعمليات
لمتغيرات
زخما
ً
ً
ً
استكماال للجزء األول الذي غطى مسيرتها وتطور حركاتها على الساحة يشهده داخليا وخارجيا ،وأمام تحديات عديدة تمثل مفترق طرق لها
الكويتية بين عامي  1950و1981م ،والذي سبق لـ«الجريدة» أن نشرت ولمجتمعاتها.
ً
ملخصه في حلقات سابقة في العام قبل الماضي .وتقوم الدراسة على ثالثة وتنبع أهمية الدراسة من أن هذه التيارات اإلسالمية الكويتية أدت أدوارا
أبواب ،هي «المالمح االجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع الكويتي» ،مؤثرة في الحراك االجتماعي ًوالسياسي والثقافي في الحقب التاريخية
و«أهم مالمح التطور الفكري والسياسي للحركات والتيارات اإلسالمية» ،المتعاقبة ومازالت تؤدي أدوارا رئيسية ،ولهذا ستحاول الدراسة متابعة
و«المجاالت والفضاءات المجتمعية لنشاط التيارات اإلسالمية».
متواز ،مع رصد مالمح تطور الدولة والمجتمع
مالمح هذه الحركات بشكل ٍ

المؤلف :د .علي الزميع

مصطلح السلفية
ً
يطلق علميا
ّ
على كل من تبنى
مبدأ فهم اإلسالم
وممارسته من خالل
العودة إلى مصدريه
األساسيين القرآن
ّ
والسنة

سـبــق اس ـت ـعــراض مـسـيــرة ال ـحــركــة السلفية
والتيار السلفي العام في الجزء األول من هذا
الكتاب ،والذي سبق أن نشرت «الجريدة» ملخصه
في العام قبل الماضي ،إذ كانت الحالة السلفية
في تلك الحقبة تمر بحقبة التأسيس ،وتعيش
حالة من الوجود والنمو الهادئ ،وذلك بالتركيز
على قضية الدعوة من خالل الحلقات العلمية
وال ـع ـمــل االج ـت ـمــاعــي الـتـقـلـيــدي ف ــي الـمـســاجــد
والدواوين.
َّ
واستمرت هذه الحالة حتى أوائل ثمانينيات
َّ
َ
النمو حالة
صاح َب هذا
القرن الماضي عندما
تدافع سلفي بتنوع فكري وشرعي وفضاء ات
وبرامج نشاط اجتماعي وسياسي وتفاعل مع
الواقع على األرض لهذا التيار وفصائله ،التي
َّ
مثلت بداية ظاهرة االنتعاش والنمو المتسارع
لـهــذا الـتـيــار بشكله الـعــربــي واإلس ــام ــي الـعــام
بشكل خاص ،ثم في
والحركة السلفية الكويتية
ٍ
تسعينيات القرن الماضي دخلت حقبة جديدة
ً
ً
من النمو والقوة داخليا وخارجيا.
وه ــذه الـحـقـبــة اتـسـمــت بــاالنـتـشــار والـتـنــوع
ً
والتعددية والريادة العالمية في الخارج فكريا
ً
وحركيا ،فشهدت حالة شديدة من المراجعات
النقدية الداخلية يستدعي فهمها الـعــودة إلى
األط ــروح ــات األصــول ـيــة للفكر الـسـلـفــي ،والـتــي
اس ـت ـعــرض ـهــا ال ـك ـت ــاب ك ـم ـقــدمــة لـ ـه ــذه الـحـقـبــة
المتميزة ،إذ صاحب نمو التيار جدل كبير حول
فهم السلفية وتعريفها ،وزاد من تعقيد محاولة
تقنين مثل هذه التعريفات سرعة وتيرة الحراك
الـمـيــدانــي للتيار وكـيــانــاتــه بشكل خلق فجوة
ضخمة بين حجم هذا التيار وواقعه وبين أطره
الفكرية والشرعية والسياسية ،وأصبحت قضية
ً
تعريف السلفية وخصوصا بعد التسعينيات
والغزو العراقي للكويت إحــدى أدوات الصراع
ال ـف ـكــري داخـ ــل ال ـت ـيــار وخ ــارج ــه ،وأداة فـكــريــة
وفقهية وسياسية لتبرير وتحفيز مسارات عمل
الفصائل السلفية المتنوعة ،التي وصلت في
ً
تمايزها إلى حد التعارض والتناقض أحيانا.

جدلية تعريف السلفية

بعض الباحثين
ً
يطرحون طرحا
ً
جدليا بأن السلفية
ً
أصبحت شعارا
ً
أكثر منها منهجا
فنجدها تتوقف
عند محطة تاريخية
وتتمحور حولها
وحول فهم فقهاء
هذه المحطة
لإلسالم

محنة القول بخلق
القرآن في زمن
الخليفة العباسي
المأمون تعتبر
لحظة تاريخية
حاسمة في بلورة
السلفية في مواجهة
النزعة العقلية

المقصود هنا السلفية التقليدية المعاصرة
بتنوعاتها وتفرعاتها المعاصرة التي تبنت
ال ـخــط ال ـتــراثــي الـسـلـفــي بـشـكـلــه الـتـقـلـيــدي في
مرجعيتها الفقهية ،والتي من أبــرز تجلياتها
الـ ـح ــرك ــة ال ــوه ــابـ ـي ــة ال ـس ـل ـف ـي ــة وام ـ ـتـ ــدادات ـ ـهـ ــا
ال ـم ـع ــاص ــرة بـفـصــائـلـهــا ورمـ ــوزهـ ــا م ــن عـلـمــاء
ومشايخ وفصائل انتشرت على امتداد العالمين
العربي واإلسالمي ،ومن أبرز مشايخها الشيخ
عبدالعزيز بن باز ،ومحمد ناصر الدين األلباني،
ومـحـمــد بــن صــالــح بــن عثيمين ،رحـمـهــم الـلــه،
وآخرون.
ً
ّيطلق مصطلح السلفية علميا على كــل من
خالل
تبنى مـبــدأ فهم اإلس ــام ومـمــارسـتــه مــن ّ
العودة إلى مصادره األساسية (القرآن والسنة)،
ً
وجعلهما مرجعية له ،وانطالقا من هذا الفهم
ال ــذي يـفـتــرض أن يتجلى فــي مـضـمــونــه الـعــام
الكثير من النقاء والتجديد المتحرر من سطوة
النص الفقهي التراثي اإلنساني التاريخي إلى
مرجعية المصادر واألصول الشرعية ،فإن هناك
انقسامات وتناقضات حادة داخل التيارات التي
ويعود
ترفع هذا الشعار ،وتتبنى ذلك المبدأ،
ّ
ذلك باألساس إلى وجود محطات تاريخية تمثل
الفكرة التأسيسية والتأصيلية لهذه التيارات،
ففي أثناء سعي هذه التيارات للوصول إلى رؤية
ّ
وممارستها
تمثل المرجعية التي تؤطر فهمها
ّ
لإلسالم من مصادره األساسية (القرآن والسنة)،
نجدها تتبنى رؤيــة فقهية تاريخية لفقيه ما،
رغم أن هذا الفقيه قد سعى إلى فهم اإلسالم من
ً
خالل اجتهاد شخصي له ،محاوال استخالص
رؤية شرعية وفقهية تتناسب مع واقعه وزمانه
هو ،والــذي قد يختلف بشكل جذري مع الواقع
ال ـم ـع ــاص ــر ،ب ـمــا ي ـت ـنــاقــض م ــع ج ــوه ــر مـفـهــوم
السلفية وتعريفها المعلن.
وهــذا أمر يبعث على التساؤل :كيف تتحول
هذه االجتهادات الفقهية التاريخية إلى أن تكون
هــي ال ـم ـصــدر والـمــرجـعـيــة الـفـقـهـيــة األســاسـيــة
لتلك ال ـت ـيــارات الـمـعــاصــرة؟ متناسين أن هــذه
المرجعية كانت مجرد محاولة وعملية اجتهادية
في زمانها وظرفها للوصول إلى فهم صحيح
لـمـقــاصــد الـشــريـعــة ف ــي إط ــار زم ـنــي وتــاريـخــي
وجغرافي وبشري خاص بحقبة ما ،وبالتالي
تـتـحــول إل ــى م ـجــرد مــدرســة ومـحـطــة تاريخية
تراثية ،تظل بفكرها هذا منتمية إلى الماضي،
وتــرفــض أن ت ـغــادره ،وه ــذا مــا يـكــرس حــالــة من

ونموهما في الفترة بين عامي  1981و2019م.
الكاتب إلى أنه حاول تجاوز ذكر الكثير من األمثلة والظواهر
ويشير
ً
المؤججة سلبا ًللمشاعر والمحيطة بحراك فصائل العمل
اإلسالمي ،حرصا على منع استغاللها في مناخ الفتنة الطائفية
الحرص
والمجتمعية القبلية والطبقية المستعرة ًفي المجتمع ،مع ً
على ذكر الحالة والقيم التي أفرزتها ،التزاما بالموضوعية ،وتجنبا
لمحاولة البعض استغاللها في معارك التشويه المتبادل،
مع االنتباه إلى أن هذه الحلقات ال تمثل تفاصيل األفكار
ومراجعتها الواردة في ثنايا الكتاب األساسي ،بل هي مجرد
محطات وومضات مختارة من متن الدراسة.
وفيما يلي تفاصيل الحلقة األولى من التيار السلفي
(ص :)264 - 168

عبد العزيز بن باز

محمد ناصر الدين األلباني

االنـفـصــال الـتــام بينها وبـيــن الــواقــع المعاصر
الذي تعيشه.

محمد بن عبدالوهاب
ً
البعض يراه مجددا
ً
ومجتهدا في مقابل
من يراه ناقص
الكفاءة العلمية

تعدد السلفيات
ً
م ــن ه ـنــا ت ـت ـعــدد ال ـس ـل ـف ـيــات ،وت ـت ـن ــوع وفّ ـقــا
لمحاوالت فهم المصادر األصلية (القرآن والسنة)،
فهناك السلفية التي ُبنيت على فكر وفقه اإلمام
أح ـم ــد ب ــن ح ـن ـبــل أو ابـ ــن ت ـي ـم ـيــة أو م ـح ـمــد بــن
عبدالوهاب أو ابن باز أو األلباني أو عبدالرحمن
عبدالخالق ،وهناك الحركات السلفية الجهادية
ومرجعهم تراث خاص بفهم فكري تاريخي ما.
ً
لــذلــك ب ــدأ بـعــض الـبــاحـثـيــن يـطــرحــون طــرحــا
ً
ً
جــدلـيــا أن السلفية أصبحت ش ـعــارا أكـثــر منها
ً
منهجا  ،فنجدها تتوقف عند محطة تاريخية
م ــا ،وتـتـمـحــور حــولـهــا وحـ ــول فـهــم فـقـهــاء هــذه
ً
التاريخية لإلسالم ،اعتقادا أنهم يعودون
المحطة
ّ
ً
للنص كتابا وســنــة ،في حين يــرى آخــرون أنهم
في الحقيقة يعودون لتفسير وتأويل ّ
معين لهذا
النص في ظــرف تاريخي سابق ،ليتوقفوا عند
محطة تاريخية بعينها.
لــذلــك يـجــب اسـتــدعــاء واس ـت ـعــراض الـمــراحــل
التاريخية التي مــرت بها هــذه المدرسة ،والتي
أسهمت في تشكيل أيديولوجيتها في محاولة
لفهم أدق ،فلقد بدأت الحقبة التأسيسية للسلفية
بمفهومها الـعــام مــع اإلم ــام أحمد بــن حنبل في
مواجهة مــدرســة ال ــرأي واالع ـت ــزال ،حيث تعتبر
م ـح ـنــة الـ ـق ــول ب ـخ ـلــق الـ ـق ــرآن ف ــي زمـ ــن الـخـلـيـفــة
العباسي المأمون لحظة تاريخية حاسمة في
بلورة النزعة السلفية في مواجهة النزعة العقلية
ً
التي تقوم على مبدأ التأويل بــدال مــن التسليم
وااللتزام بظاهر التنزيل؛ إذ رفض أحمد بن حنبل
ّ
فتعرض للتعذيب واالعتقال،
القول بخلق القرآن،
ّ
لكنه ثبت على قوله ،مما أكسبه مكانة متميزة
لدى التيار السلفي باعتباره اإلمام الممتحن.
ومــع نهاية الخالفة العباسية وعقب سقوط
بغداد في قبضة التتار ظهرت نزعة سلفية أكثر
ً
ً
نضجا ووضــوحــا على يــد أحـمــد بــن تيمية؛ إذ
حـ ّـمــل أهــل الـبــدع مسؤولية الـسـقــوط والـتــدهــور
ً
الــذي ُمنيت بــه الــدولــة اإلســامـيــة ،وك ـ ّـرس جــزءا
ً
كبيرا من سجاالته في الرد على هذه الفرق وبناء
ً
نظرية معرفية سلفية أكثر تطورا في الفقه والفكر
والسياسة ،مما أكسبه أهمية استثنائية داخل
المدرسة السلفية ،وقد أكمل النهج بعده ابن القيم
وابن كثير وغيرهما.

السلفية الوهابية
ثــم ب ــرزت السلفية الوهابية فــي مطلع القرن
الـ  18في شبه الجزيرة العربية ،على يد الشيخ

أحمد بن حنبل
رفض القول بخلق
ّ
فتعرض
القرآن
للتعذيب واالعتقال
لكن ثباته أكسبه
مكانة متميزة
لدى التيار السلفي
باعتباره اإلمام
الممتحن

مـحـمــد بــن ع ـبــدالــوهــاب (1792 - 1703م) ،الــذي
تعاون مع األمير محمد بن سعود مؤسس الدولة
ً
الـسـعــوديــة األول ــى فيما يمكن اعـتـبــاره تحالفا
ً
ً
دينيا سياسيا؛ إذ بايع ابــن عبدالوهاب األمير
محمد بن سعود على السمع والطاعة ،وبايعه
األمير ّعلى نشر دعوته إذا استتب له األمر ،وهذا
ما تحقق بالفعل؛ مما أدى إلــى انتشار الدعوة
الوهابية في كل الجزيرة العربية ،ثم خارجها
في مرحلة الحقة.
وقام فكر الشيخ ابن عبدالوهاب على محورين
أســاسـيـيــن ه ـمــا :األم ــر بــال ـم ـعــروف وال ـن ـهــي عن
الـمـنـكــر ،وإن ـك ــار ال ـشــرك وال ــدع ــوة إل ــى التوحيد
الـخــالــص بـمـحــاربــة ال ـتـ ّ
ـوســل وال ـت ـبـ ّـرك بــالــرســل
ً
ً
واألنبياء وباألولياء والصالحين أحياء وأمواتا.
ً
يــذكــر أن ال ـحــركــة الــوهــاب ـيــة أثـ ــارت تــاريـخـيــا
الكثير من الجدل واختلفت الرؤى حولها ،فهناك
ً
مــن يــرى أنها تركت آث ــارا عميقة فــي الكثير من
الـتـيــارات اإلســامـيــة الـتــي ظـهــرت فيما بـعــد؛ إذ
كـ ــان ب ـعــض هـ ــذه الـ ـتـ ـي ــارات ي ـن ـظــر إلـ ــى ال ـحــركــة
الوهابية باعتبارها حركة نهضة إسالمية ،غير
أنها لم تجد الظروف المواتية لتحقق مشروعها
ِّ
الـنـهـضــوي ،يـقــول الـمـفــكــر سـيــد قـطــب أح ــد أكبر
مفكري اإلخــوان المسلمين في هــذا الشأن« :لقد
ً
تركنا أجياال من التالميذ والطالب في خالل مئة
ُ َّ َ
ًّ
ً
وخمسين عاما مضللة ال تعرف شيئا حقيقيا
عــن أخطر مرحلة فــي تــاريــخ مصر الـحــديــث ،بل
ِّ
في تاريخ الشرق كله ...تركنا هذه األجيال كلها
تفهم أن تحطيم محمد علي للحركة الوهابية
ً
ً
ف ــي ال ـجــزيــرة الـعــربـيــة ك ــان ع ـمــا عـظـيـمــا ،وهــو
فــي حقيقته كــان جناية تاريخية على َ النهضة
ِّ
اإلسالمية التي كــان يمكن أن تبكر مئة عــام في
موعدها لو تركت هذه الحركة تمضي في طريقها
وتبلغ أهدافها في ذلك الحين».
وعلى الجانب اآلخر ،يصف البعض مؤسس
ه ــذه ال ـح ــرك ــة ال ـش ـيــخ اب ــن ع ـب ــدال ــوه ــاب بنقص
كـفــاء تــه الـعـلـمـيــة ،وك ــان ه ــذا نتيجة معارضته
األفكار اإلسالمية والموروثات الدينية السائدة
فــي عـصــره ،كما شــاع عنه أنــه كــان ذا شخصية
ً
ً
راديكالية وتصادمية ،ومتشددا دينيا ،ويتبنى
ق ــراء ة حرفية للنصوص الــديـنـيــة ،وأن ــه لــم يكن
ً
متسامحا مع أولئك الذين يختلفون معه ،وأنه
كان ذا توجه تمييزي ضد المرأة واألقليات ،ويرى
استخدام العنف لنشر أفكاره الدينية ،وكان يتهم
الخالفة العثمانية بالكفر ،مما حمله على إعالن
كثيرون،
الجهاد ضدها ،إال أنه في المقابل يرى
َّ
أن تصوير السلفية الوهابية على أنها تتبنى
َّ
َّ
َّ
بالتعددية ،وأنها
رجعية ال تؤمن
أيديولوجية
شديدة المحافظة ،وأنها تسعى إلى إقصاء األفكار
والـمـمــارســات الدينية األخ ــرى ،ربـمــا يـعــود إلى
التطورات التاريخية التي وقعت بعد وفاة الشيخ

محمد بن عبدالوهاب ،كما يرون أن هذه أوصاف
ً
ً
واتهامات تحمل ظلما وغبنا لفكر ودور الشيخ
ً
اب ــن عـبــدالــوهــاب ال ــذي يــرونــه مـمـثــا ألح ــد أبــرز
المدارس الشرعية والفكرية الدينية التجديدية
الـتــي حمت اإلس ــام مــن الكثير مــن التشويهات
ً
العقدية والشرعية ،فتعريفه للجهاد مثال تعريف
دفاعي ،وأن الفكر التكفيري الذي صار الوهابيون
ً
يوصمون به تاريخيا ال يوجد في كتابات الشيخ
المؤسس ،كما أنه كان يرى أن العلم ،ال الجهاد،
هو الطريقة األساسية لتصحيح فهم اإلســام؛
ولذلك ابتعد الشيخ في الجزء األخير من حياته
ع ــن مـنـصـبــه ال ــرس ـم ــي ف ــي ال ــدول ــة ال ـس ـعــوديــة،
وتفرغ لنشر العلم الشرعي ،وكان يؤمن بأهمية
إعادة تفسير النصوص الدينية وفق المعطيات
الزمانية والمكانية ،ويرفض التقليد والتفسير
الحرفي للنصوص.

سلفية عصر النهضة ...هل هي سلفية؟
ف ــي مـسـيــرة الـفـكــر اإلس ــام ــي ال ـحــديــث هـنــاك
جدلية كبرى حول مسيرة الحركة السلفية ،فهناك
ً
من يعتبر مدرسة عصر النهضة بروادها وجها
من أوجه التيار السلفي ومدارسه لتبنيها المنهج
السلفي األصولي المبني على العودة إلى النص
الشرعي وإسقاطه على الواقع اليومي من خالل
عملية اجتهاد دائـمــة ،وي ــرون أن مــدرســة عصر
النهضة ج ــاء ت بعد مرحلة سلفية الشيخ ابن
عبدالوهاب ذات األبعاد التراثية ،وتمثل لديهم
مــرحـلــة تـنــويــريــة تـجــديــديــة لـلـفـكــر الـسـلـفــي في
التاريخ اإلسالمي ،والتي تبلورت مالمحها بفضل
اجتهاد كل من جمال الدين األفغاني ومحمد عبده
ورشـيــد رضــا وآخــريــن ،والــذيــن كــا ّنــوا يعتبرون
لدى مناصريهم دعاة السلفية الحقة ومنهجها
ً
ً
ال ـت ـجــديــدي ،فـقــد كــانــت لــديـهــم مـنـهـجــا وروحـ ــا
يسعيان إلــى ال ــذود عــن هوية األمــة فــي وجــه ما
حاق بها من أخطار في ظل الهجوم االستعماري
عليها ،كما كانت مصدر إلهام لتيارات إسالمية
وعروبية عديدة ،وفي المقابل يرفض معظم رموز
السلفية التقليدية المعاصرة هذا الوصف ويرونه
ً
ت ــزوي ــرا لـمـفـهــوم الـسـلـفـيــة ،بــل يـصـفــون مــدرســة
عصر النهضة بأنها خروج على منهج السلف،
بــل خ ــروج عــن كثير مــن مـبــادئ اإلس ــام الحقة،
ً
فيصفونها أحيانا بالمدرسة العقلية المهملة
للنص الشرعي ،أو يتهمونها باالنحراف العقدي
ً
وتبني الكثير من القيم الغربية ،وخصوصا في
الـمـجــال االجـتـمــاعــي والـسـيــاســي كـمــوقـفـهــم من
المرأة والديمقراطية وغيرها.
في ظل هذا الجدل والتباين انتكست وجمدت
ه ـ ــذه الـ ـح ــرك ــة ،وأص ـب ـح ــت ت ـع ــان ــي بـفـصــائـلـهــا
ً
المختلفة وخ ـصــوصــا ام ـتــدادات ـهــا مــن حــركــات
اإلسالم السياسي من ظاهرة االنغالق والتشرنق،
وم ـح ــاول ــة اس ـت ـع ــادة ال ـمــاضــي بـشـكـلــه ال ـتــراثــي
وإظ ـه ــار ال ـح ــرص ع ـلــى تــأك ـيــد ال ـهــويــة الــديـنـيــة
السياسية انطالقا من رفع شعار إقامة الشريعة
والوحدة اإلسالمية السياسية ،ممثلة بالخالفة
ً
شكال دون االهتمام بالمضامين.

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

جمال الدين األفغاني

محمد عبده

مسببات االنتكاسة الفكرية للتيارات السلفية في عصر النهضة
لمعرفة مسببات االنتكاسة الفكرية للتيارات السلفية
التنويرية التجديدية ،يذهب الكثير من الباحثين إلى
أن قـ ــراء ة زمـنـيــة لـمـفـهــوم الـسـلـفـيــة تــوضــح أن سلفية
عصر النهضة مع جمال الدين األفغاني ومحمد عبده
ومدرستهما كانت قــد دعــت إلــى مـشــروع إحـيــاء ديني
وتجديد سياسي ،ومــن ثم تطوير الهياكل السياسية
لـلـخــافــة الـعـثـمــانـيــة لـتـتــاءم واح ـت ـيــاجــات ال ــواق ــع من
ناحية ومقاصد الشريعة من ناحية أخرى ،وكذلك دعت
لمواجهة االستعمار ،كما سعت لإلفادة ،قدر اإلمكان ،من

محمد بن صالح بن عثيمين

محمد بن عبدالوهاب

الحضارة الغربية واستثمار إنجازاتها وإيجابياتها
لمصلحة الشعوب اإلسالمية.
ّ
في حين تشكلت التيارات السلفية الالحقة لعصر
النهضة بمنحى تقليدي وتراثي ،ودخلت في سياقات من
الجمود واالنغالق وإهمال مسيرة االجتهاد والتجديد،
وال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى م ـع ــرك ــة ال ـه ــوي ــة ك ــأول ــوي ــة م ــن خ ــال
االسـتـغــراق فــي التاريخ والـتــراث فــي أطــر بــرامــج حدية
ً
المالمح ومؤدلجة التوجهات ،وخصوصا بعض حركات
اإلس ــام الـسـيــاســي والسلفية الـجـهــاديــة الـتــي انزلقت

في مواجهات داخلية مع مجموعات فكرية وسياسية
إسالمية أو وطنية ،فيرى خصومها ومنافسوها أنها
تحولت إلى عامل استنزاف للعالم العربي واإلسالمي.
ّ
تمخض هذا الواقع الفكري المثير للجدل عن ظهور
عــدد من األطــروحــات في اآلونــة األخـيــرة تحاول تقديم
قراءة سلبية شديدة للفكر السلفي التقليدي بمدارسه
المختلفة ،حيث تميل إلى المبالغة المفرطة في تحميله
ً
عبئا ليس بالقليل مما وصلت إليه حالة الفكر اإلسالمي
من االنسداد والعجز.

محمد رشيد رضا

جدلية فهم السلفية الوهابية
َ
ثمة تناقض في اآلراء حول تعريف السلفية الوهابية بين من يراها حركة نهضةٍ واستنارة
في معظم مراحلها التاريخية ،ومن رآها حاضنة للتطرف وللسلفية الجهادية التكفيرية،
َ
تقويمها في لحظة تأسيسها ،ثم في مسيرتها ثم واقعها
تستوجب القراء ة الموضوعية
المعاصر ،مع مراعاة مدى توافقها مع المعطيات الحالية من عدمه ،مع األخذ في االعتبار
ُ
المتغيرات الكبيرة التي حدثت ،فتلك هي الرؤية العلمية التحليلية التي يجب أن تقرأ بها
تلك الحركة َّ
وأية حركة أخرى مناظر ٍة لها مع االنتباه إلى أنه في العقود األخيرة بدأ جسم
ّ
التيار السلفي العام الشعبي يتسم بالكثير من مبادرات االنفتاح وتطوير مضامينه الفكرية
بأشكال عديدة.
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أحمد باقر

عبدالله الطريقي من جديد

رياح وأوتاد :الرهن والتمويل العقاري مناخ قادم ...وسبعة مخاطر ينطوي عليها
في الدول التي طبقت الرهن
العقاري يصادر البيت السكني
بسهولة لمصلحة البنوك
إذا عجز المقترض عن سداد
ثالثة أقساط ،وفي أزمة
الرهن العقاري عام 2008
صادرت البنوك أكثر من 4
ماليين منزل أميركي ،أما في
الكويت فمصادرة بيت األسرة
شبه مستحيلة.

من مخاوف مشروع
الرهن العقاري
ابتعاده عن أصل
مشكلة اإلسكان وهي
ندرة العرض وزيادة
الطلب وتوجهه
لزيادة التمويل
لطالبي الشراء
بقروض جديدة

ً
أوال  :ق ــا م ــت ا ل ـح ـكــو مــة بـتـغـيـيــر ا سـ ــم م ـشــروع
القانون من الرهن العقاري الى التمويل العقاري،
ولكن مواد القانون توضح أن التمويل المقصود
هو مقابل رهن العقار السكني ،لذلك فهو قانون
للتمويل والرهن العقاري وسيفتح الباب للبنوك
وشركات االستثمار وشركات التمويل التي يدخل
في نشاطها التمويل العقاري للتعامل مع السكن
ً
ً
ا لـخــاص ر هـنــا و تـصــر فــا و تـجــارة بعد أن منعتها
ً
الـمـجــالــس ال ـســاب ـقــة ،مـمــا ي ـهــدد ك ـث ـيــرا مــن األســر
الكويتية في المستقبل كما سأبين.
ً
ثانيا  :من المعروف أن ليس كل قانون يصلح
لـكــل ب ـلــدان الـعــالــم ،وذل ــك لــوجــود قــوانـيــن محلية
وأعـ ــراف وأمـ ــور مــرتـبـطــة ب ـظــروف كــل بـلــد تجعل
نجاح أي قانون ممكن في بلد معين وغير ممكن
ف ــي ب ـلــد آخـ ــر ،واألم ـث ـل ــة ع ـلــى ه ــذا ال ـك ــام ك ـث ـيــرة،
فالقيود التي وضعها البنك المركزي على القروض
ا لـشـخـصـيــة ف ــي ا ل ـكــو يــت بـحـيــث ال ت ـت ـعــدى نسبة
معينة من راتب الموظف والمتقاعد ال تكاد توجد
في دول االقتصاد الحر ،وكان سبب قرار المركزي
هو اندفاع كثير من الناس لالقتراض بما يفوق
قدرتهم على السداد ووقوعهم بعد ذلك في العجز.
ً
ث ــالـ ـث ــا :ي ـظ ـه ــر م ـم ــا ن ـش ــر عـ ــن م ـ ـشـ ــروع ق ــان ــون
الــرهــن الـعـقــاري أنــه لــم يــأخــذ بعين االعـتـبــار هــذا
االختالف ،ففي الدول التي طبقت الرهن العقاري
يصادر البيت السكني بسهولة لمصلحة البنوك
إذا عجز المقترض عــن ســداد ثــا ثــة أ قـســاط ،ففي
أز م ــة ا لــر هــن ا لـعـقــاري عــام  2008ص ــادرت البنوك
أكثر من  4ماليين منزل أميركي ،أما في الكويت
فمصادرة بيت األسرة شبه مستحيلة ،وال أستبعد
أن تصدر قوانين بعد إقرار قانون الرهن العقاري
تمنع مصادرة البيت وتحمل المال العام تسديد
األقساط عن العاجز عن السداد ،ولنا في موضوع
القروض أسوة سيئة ،إذ بالرغم من صدور قانون
صندوق المتعثرين وإنفاقه نحو ملياري دينار
للمقترضين ا لـمـتـعـثــر يــن فـقــد ص ــدر بـعــده قــا نــون
ً
صـنــدوق األ ســرة ا لــذي كلف أ يـضــا أكثر مــن مليار
دي ـن ــار ،وي ـجــري اآلن تـقــديــم اق ـتــراحــات بــرلـمــانـيــة

ج ــدي ــدة ل ـش ــراء ك ــل ال ـق ــروض وقـيـمـتـهــا  15مـلـيــار
وتقسيطها بدون فوائد ،ثم سيطالب بعض النواب
ً
بإسقاطها كليا بعد ذلك.
ً
والشاهد أن القانون أسند كثيرا من تفصيالت
ال ـم ــواد إل ــى الــائ ـحــة الـتـنـفـيــذيــة أو إل ــى ضــوابــط
يضعها البنك المركزي وهي سبع مواد من مواد
ا لـقــا نــون ا لـتـســع (ا ل ـمــواد  2و 3و 4و 5و 6و 7و)9
فـلــم يـضــع ال ـقــانــون تـفـصـيــاتـهــا رغ ــم خـطــورتـهــا،
وبالتالي يمكن تغيير هذه اللوائح بسهولة بناء
على ضغوط نيابية أو شعبية ،وبالتالي يتغير
جوهر القانون وتزداد الكلفة على المال العام.
ً
ً
را بـعــا  :مــن ا لـمـعــروف أ يـضــا أن جميع أو معظم
ال ـش ـب ــاب ال ــذي ــن خ ـص ـصــت ل ـهــم أو ق ــام ــوا ب ـشــراء
ً
قسائم سكنية حاليا قاموا باالقتراض من البنوك
لـبـنــائـهــا بـضـمــان الــراتــب وهــو ال ـقــرض الـمـعــروف
بــاســم الـقــرض الـمـقـســط ،ومـجـمــوع هــذه الـقــروض
حاليا يصل إ لــى  13مليار دينار كويتي ،وهناك
ً
أيضا القروض االستهالكية التي تزيد قيمتها على
ملياري دينار ،وكل من سيطبق عليه قانون الرهن
ً
العقاري سيقوم باالقتراض أيضا بضمان الراتب،
فهل سيكون قسط الرهن العقاري من ضمن النسبة
التي حــدد هــا البنك المركزي بحيث ال تزيد على
( %40أو  %30للمتقاعد) من الراتب أم خارجها؟
ّ
يحمل طالب
وإذا كان خارجها هل من الحكمة أن
الرعاية السكنية بأقساط أكثر من ذلك؟ وهل من
الحصافة أن (يتوهق) المواطن في الفوائد الربوية
المخالفة للشريعة أكثر مما هو متوهق؟
ً
خ ــامـ ـس ــا :مـ ــن الـ ـمـ ـخ ــاوف ال ـم ـت ــرت ـب ــة ع ـل ــى ه ــذا
ً
المشروع أيضا أنه التفت عن أصل مشكلة اإلسكان
وهي ندرة العرض وز يــادة الطلب وتوجه لزيادة
ال ـت ـمــويــل ل ـطــال ـبــي الـ ـش ــراء ب ـق ــروض ج ــدي ــدة مـمــا
ً
سيؤدي حتما الى رفع أسعار القسائم والبيوت
السكنية ألن المعروض منها قليل ومرتفع السعر،
في حين يكمن الحل السليم في العمل على زيادة
ً
المعروض خصوصا أن المستغل من أرض الكويت
أراض غير مستغلة
ال يزيد على  %10والباقي هو
ٍ
وه ــي مـلــك ال ــدول ــة ،وك ــان بــاإلم ـكــان تـقــديــم قــانــون

حمزة عليان
المطور العقاري وقد كان هذا هو توجه الحكومة
في السابق ،بحيث يزداد المعروض دون أي كلفة
ع ـلــى ا ل ــدو ل ــة س ــوى ق ـي ـمــة األرض ،و ل ـك ــن مـجـلــس
األمة رفض قانون المطور العقاري لألسف ،لذلك
سـتـسـتـمــر مـشـكـلــة اإل سـ ـك ــان م ــا ل ــم تـتـغـيــر عقلية
المجلس والحكومة.
ً
سادسا :لم يتطرق المشروع إلى من سيكون له
الرهن األول ،هل هو للبنك أم الدولة التي سددت
فوائد السبعين ألف دينار األولى ،حيث إن البنوك
ال تـقـبــل أن ت ـكــون ه ــي ال ــره ــن ال ـثــانــي ،لــذلــك نص
الـقــانــون عـلــى حــق الـبـنــوك بــالـتـصــرف فــي المنزل
ا ل ـمــر هــون ،و ه ــذا س ـيــؤدي ا ل ــى مـشـكـلــة اجتماعية
كبيرة ،ويكفي أن نعلم أن بنك االئتمان على وشك
اإل فــاس اآلن ر غــم ز يــادة رأسماله من ا لــدو لــة عدة
مــرات ،فكم سيكون حجم الطلبات على القروض
ً
خ ــال ا لـسـنــوات ا لـمـقـبـلــة خـصــو صــا إذا علمنا أن
ع ــدد طـلـبــات ال ـقــروض الـمـتــوقـعــة خ ــال الـسـنــوات
العشر المقبلة يفوق عدد جميع الطلبات السابقة
ال ـت ــي مــول ـهــا ب ـنــك ال ـت ـس ـل ـيــف ،وبــال ـتــالــي سـتـكــون
المبالغ المقترضة من البنوك هائلة ،والله يعين
المواطن والمال العام على سدادها للبنوك التي
هي المستفيد األكبر من هذا القانون.
ً
ً
ســاب ـعــا :أي ـضــا ج ــاء فــي ال ـم ـشــروع أن مــؤسـســة
الرعاية السكنية ستقوم بتنفيذ برنامج إسكان
اجـتـمــاعــي لـكــل مــن عـجــز عــن س ــداد الــرهــن وتـمــت
م ـص ــادرة بـيـتــه (مـ ــادة  )7م ـمــا يـعـنــي خ ـلــق مـســار
جــد يــد للمؤسسة و ع ــبء إ نـفــاق جــد يــد عـلــى ا لـمــال
ا لـعــام ،لــن يقف عند حــد معين ،خاصة إذا علمنا
أن القانون الذي صدر عام  2015لحل مشكلة من
بــاع بـيـتــه و عــدد هــم  1600كــو يـتــي لــم يـتــم تنفيذه
حتى اآلن.
لـكــل ه ــذه األ س ـب ــاب وا ل ـم ـخــاوف يـجــب أن تعيد
الحكومة درا ســة هذا المشروع لكي ال تقع البالد
في أزمة مناخ عقاري جديدة ،وبتكاليف فلكية ،فال
يجوز أن يلدغ مؤمن من جحر مرتين.

ال والية على المرأة ً()2
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ً
ً
ت ــؤدي ال ـمــرأة القطرية والخليجية عــامــة دورا ب ــارزا في
المجتمع الخليجي وتشارك في كل المجاالت التنموية،
تـخــدم وطـنـهــا بهمة واق ـت ــدار ،ت ـمــارس حقوقها المدنية
والسياسية بفعالية ،تقلدت مناصب قيادية ،صارت وزيرة
ومــديــرة وعـمـيــدة وقــاضـيــة ومحامية وطبيبة وسفيرة،
تغير المجتمع الخليجي وأصبح يتقبل مشاركة المرأة
في الحياة العامة ويقدر جهدها ،لكن المشرع الخليجي لم
ً
يتغير ،اليزال أسيرا ألقوال الفقهاء السابقين قبل ألف عام
فيما يتعلق بنظرته للمرأة وبحقوقها في الزواج والطالق
ً
والحضانة والعمل والسفر وحقوقها األخــرى ،خضوعا
لموروثات فقهية مرتكزها أعراف اجتماعية هيمنت على
المجتمعات الخليجية في الماضي ،وكانت المرأة حبيسة
منزلها ،جاهلة بأمور مجتمعها،ال مشاركة اجتماعية لها.
نحن نقدر اجتهادات فقهائنا العظام ،رحمهم الله ،ونبجل
جهودهم ،لكننا نعتقد أنها ناسبت مجتمعات الماضي
ً
حين كانت المرأة كائنا غير مشارك في البناء والتنمية
واإلنتاج ،والفقيه في النهاية ابن عصره ،واجتهاده مهما
عـظــم فــإنــه ال يخلص مــن تــأثـيــر أعـ ــراف مجتمعه وزمـنــه
وثقافة بيئته.
نـعــم اج ـت ـهــادات فقهائنا وتـنـظـيــراتـهــم لــوضـعـيــة ال ـمــرأة
ودورهـ ــا فــي الـحـيــاة الـعــامــة لـهــا كــل الـتـقــديــر واالح ـت ــرام،
لكنها محكومة بــإطــارهــا االجـتـمــاعــي ولـيــس لها صفتا
اإلطالق والتعميم المتجاوزتان للزمان والمكان .قد يقال:
إن هذه االجتهادات مستمدة من النص الديني ال مجرد
آراء بشرية ،والجواب :أن ذلك ال يعطيها صفتي التعميم
واإلط ــاق الـمـتـجــاوزيــن لعصرها ومجتمعها ،ألنـهــا في
النهاية مجرد قراءة بشرية أو فهم بشر لنص ديني ،ونحن
الـيــوم أبـنــاء عصرنا ومجتمعنا ،وحـلــول الماضي قــد ال
تتناسب وقضايا مجتمعاتنا المعاصرة ،ومن حقنا أن
ً
نقرأ ونفهم ذلك النص الديني فهما يتوافق ووضعية المرأة
اليوم ،ويتالءم مع روح العصر وقيمه ،ويتسق والمواثيق
الحقوقية الدولية التي صادقت عليها دولنا والتزمت بها،
وكل ذلك في إطار الثوابت الدينية.
يد الماضي مــازالــت قبضتها قوية وثقيلة على المشرع
ال ـق ـطــري والـخـلـيـجــي وال ـعــربــي عــامــة ف ــي نـظــرتــه لـلـمــرأة
ً
ً
كإنسانة أوال  ،وكمواطنة لها كل حقوق المواطن ثانيا،
وال أدل من حرمانها من حق تجنيس أطفالها ،وهو حق
طبيعي تمارسه معظم أمهات العالم.
اليزال مشرعنا يتبنى نظرة قوامها إعالء الرجل واالنتقاص
من أهلية المرأة في الوالية على نفسها وفي كل القضايا
المتعلقة باألسرة :الزواج والطالق والنفقة!
ي ـع ـلــل ال ـف ـقــه والـ ـق ــان ــون ال ـن ـف ـقــة ال ــزوج ـي ــة ب ــأن ـه ــا :مـقــابــل
احتباس المرأة في البيت! هذه نظرة متخلفة عن عصرها،
مجتمعاتنا تجاوزتها ،واإلسالم ال يعرف احتباس المرأة،
ً
اإلسالم ليس سجانا للنساء! ويعرفون عقد الزواج بأنه:
عقد يمتلك به الرجل بضع امرأة! ودفع المهر بأنه :مقابل
االستمتاع باألنثى!
هذه تعريفات جنسية ساقطة تنحدر من أعراف مجتمع
جــاهـلــي ك ــان ال ــرج ــل يـتـمـلــك فـيــه األن ـث ــى إم ــا ب ــال ــزواج أو
ً
بالسبي ،لكنها حتما تخالف المفهوم القرآني للزواج الذي
وصفه بالميثاق الغليظ وبالسكن النفسي المتبادل والقائم
على العشرة بالمعروف والمودة والرحمة واإلحسان بين
الزوجين بما يهيئ المحضن التربوي الصالح للتنشئة
السوية واآلمنة.
ً
المهر ليس ثمنا للمرأة ،وليس مقابل االستمتاع ،وليس
ألجل االحتباس ،إنما هو هدية تكريم وتقدير ومودة من
الزوج لزوجته ،ولله در الشيخ محمد الغزالي حين رفض
ً
هــذه التعريفات قائال :المجتمع الوضيع هو الــذي يفهم
الزواج على أنه عقد انتفاع بجسد ،أو يعرفه بأنه امتالك
بضع بثمن ،أين الود والتراحم والشرف والوفاء؟!
ينعى الشيخ الغزالي على الفقهاء تحاملهم على المرأة
ً
خضوعا ألعراف وتقاليد مناقضة لتعاليم اإلسالم ،فيقول
ً
ً
رحمه الله تعالى ساخرا :إن الصورة التي حسبت إسالما
وما هي بإسالم ،أن المرأة كائن ناقص متهم ،يحبس في
ً
البيت محروما من العلم واالرتقاء ومن كل نشاط اجتماعي
ً
أو سياسي ،ال ترى أحدا وال يراها أحد ،ال يسمح لها بعمل
جاد ،ال يسمع شهادتها في الدماء واألعراض وال تقبل لها
والية في أمر من األمور!
إنـنــا بـحــاجــة إل ــى رؤي ــة مـعــاصــرة إل ــى األح ـكــام المتعلقة
باألسرة كافة وبمفهوم (الوالية على المرأة) خاصة ،سواء
على المستوى الفقهي أو القانوني ،فمعظم األحكام الفقية
والقانونية المتعلقة بالمرأة مرتبطة بسياقها االجتماعي
ال ــذي لــم يـكــن ل ـل ـمــرأة فـيــه أي إس ـهــام فــي خـطــط التنمية
والتعليم وتطوير المجتمع.
* كاتب قطري
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زوايا ورؤى

hamzaolayan@icloud.com
أحد األصدقاء المتابعين لفت انتباهي إلى قضية الخبير النفطي
العربي المشهور وأول وزير للبترول في المملكة العربية السعودية
وهو عبدالله الطريقي ،والذي كتبت عنه مقاال نشر في "الجريدة"
ً
بتاريخ  ،2021-4-12قائال :إن الحكومة الكويتية حينذاك استبعدت
رأيه في موضوع اتفاقية المشاركة النفطية ،وأنت لديك اإلمكانية
والمعرفة للتحقق من ذلك.
وبالفعل رجعت إلى مضابط مجلس األمة للتأكد من المعلومة،
ووجدت أنها واقعة صحيحة ،حدثت بتاريخ  14أغسطس 1973
والتي نوقشت فيها تلك االتفاقية وفي جلسات أخرى ،وكان للنائب
محمد الرشيد مداخلة تساءل فيها :لماذا غيبتم دوره مع أن الكل
يعرف أنه مستشار للحكومة؟
الحقيقة أنني قرأت مطالعات ومناقشات ثرية وذات أهمية ،تدل
على مــدى الـحــرص والـجــديــة وكــم هــو مستوى اإلحــاطــة بالملف
لدى السادة األعضاء الذين تناوبوا على الكالم في الجلسة وكانت
برئاسة المرحوم خالد صالح الغنيم فتحدث النواب :غنام الجمهور
ومحمد الوسمي وبدر المضف وسامي المنيس ود .أحمد الخطيب
ومـبــارك الحساوي وعبدالله النيباري ،لكن مــا استوقفني حقا
ً
مرافعة النائب محمد الرشيد نظرا لما امتلك من حقائق وأرقام
ال سيما المتصلة بــدخــل الـكــويــت مــن الـنـفــط ،ومــا تحصل عليه
الشركات النفطية الغربية منذ سنة  1934حتى  ،1945فقد َ
تبين
له المبالغ التي حصلت عليها الكويت طــوال إحــدى عشرة سنة
بعد أن وصلت إلى  500مليون دينار في حينه ،وكيف أن الشركات
ً
كانت تنهب نهبا.
اسـتـعــرض الـنــائــب محمد الــرشـيــد تلك األرق ــام فكانت منذ سنة
 1934إلى سنة  1945نحو  172ألف دينار بعدها تصاعدت األرقام
وسجلت ما يلي:
 75 =1946ألف دينار.
 530 =1947ألف دينار.
 1.500.000 =1948دينار.
 2.600.000 =1949دينار.
 3.880.000 =1950دينار.
 6.120.000 =1951دينار.
 19.350.000 =1952دينار.
ثم يستطرد بالسؤال :انظر لتلك القفزات ذهبت إلى أيــن؟ يجيب
"وإلــى أين ذهبت؟ يجيب :ذهبت ببطن الشركات منها ما يتعلق
بزيادة اإلنتاج ومنها ما ذهبت إلى الشركات نفسها.
 69.079.000 =1954دينار.
 100.079.000 =1955دينار.
 103.626.000 =1956دينار.
ويصل إلى عام  1962ليسجل  164.820.000دينار ،ويوجه كالمه
إلى رئيس المجلس :أين حقوقنا عند هؤالء إذا كانت هناك مشاركة
صحيحة علينا أن نتتبع ما لنا وما علينا ال أن نتتبع جهة واحدة،
وبرأيه أن المطلوب هو استرجاع حقوق الكويت من الشركات.
وعند هــذه النقطة يستشهد بكالم عبدالله الطريقي وينقل عنه
مقدار األمــوال التي تملكها الشركات المالكة لالمتيازات :منطقة
امتياز أبوظبي البحرية  90مليون دوالر ،شركة بترول أبوظبي 70
مليون دوالر( ،الكونسوليوم) اإليرانية  336مليون دوالر ،مجموعة
شركات بترول الـعــراق  104ماليين دوالر ،شركة بترول الكويت
 204ماليين دوالر ،شركات بترول قطر  7ماليين دوالر ،شركة شل
ً
قطر  49مليون دوالر ،أرامكو السعودية  562مليون دوالر ،علما أن
معلومات أحمد زكي اليماني هي  400مليون دوالر.
تلك الحقبة كانت ذات شأن خطت فيها الكويت نحو التحرر من
ً
قيود الشركات االحتكارية أردنا تسليط الضوء عليها نظرا لما
تحمله من دروس لجهة وقفة النواب الذين قدموا نماذج مشرفة
ً
ً
لدورهم الوطني وحرصهم على مصلحة بلدهم أوال وأخيرا.

دزيانيس ميليانتسو*

المخاوف من دمج روسيا وبيالروسيا غير مبررة

جيم أونيل*

هل يدوم التعافي؟
يتمثل أحد العوامل المهمة في تشكيل
مسار التعافي بطبيعة الحال في أجزاء
من العالم التي ال تزال فيها جائحة
(كوفيد )19مستعرة ،حيث ال يزال عدد
كبير من االقتصادات النامية خاضعا
لضغوط كبيرة.
مـنــذ الــربـيــع الـمــاضــي ،ك ــان مــن الــواضــح في
ً
ً
ت ـصــوري أن تـعــافـيــا ســري ـعــا ك ـب ـيــرا سيأتي
ف ــي أعـ ـق ــاب ال ــرك ــود ال ـ ــذي أح ــدث ـت ــه جــائـحــة
«كــوف ـيــد ،»19بفضل اسـتـجــابــات الحكومات
فضال عن
الغربية المالية والنقدية الضخمة َ
ارتـفــاع احـتـمــاالت ق ــدوم اللقاحات الـف َّـعـالة،
ومع استمرار تراكم األدلة العلمية لمصلحة
لقاحات جــديــدة معتمدة (وخــاصــة فــي وقت
مبكر من هذا العام) ،ارتفعت أيضا احتمالية
قدوم التعافي القوي.
كما أشرت سابقا ،كانت كل المؤشرات الدورية
ُ
العالية الـتــردد األكـثــر ج ــدارة بالثقة تـظ ِـهـر
أن االنتعاش كان جاريا بالفعل ،فقد بدأ في
الصين ثم أصبح مرئيا في الواليات المتحدة
والمملكة المتحدة ،وبعد ذلك في معظم بلدان
أوروبـ ــا ال ـقــاريــة ،وت ـعــزز ه ــذا االت ـجــاه أحــدث
بـيــانــات الـتـجــارة فــي كــوريــا الجنوبية ،مما
يشير إلى نمو هائل على أساس سنوي بلغ
 ،%40وهــو المكسب األقــوى مــن هــذا القبيل
طوال عشر سنوات على األقل ،ورغم أن القاعدة
الضعيفة فــي أبــريــل  2020تجعل هــذا الرقم
السنوي يبدو ضخما ،فإنه يؤكد أن التجارة
العالمية تتعافى بقوة.
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـم ــؤش ــرات األك ـث ــر تثبيطا
المسجلة هذا الشهر في الواليات المتحدة-
حـ ـي ــث ج ـ ـ ـ ــاءت ب ـ ـيـ ــانـ ــات ج ـ ـ ـ ـ ــداول ال ـ ــروات ـ ــب
واس ـت ـط ــاع م ــدي ــري ال ـم ـش ـتــريــات ف ــي أبــريــل
أقــل كثيرا من التوقعات -ال يــزال العديد من
محللي جانب البيع يعدلون تقديراتهم للناتج
المحلي اإلجمالي لعام  2021صـعــودا ،لكن
ماذا قد يأتي الحقا؟
يتمثل أحد العوامل المهمة في تشكيل مسار
التعافي بطبيعة الحال في األجزاء من العالم
حـيــث ال ت ــزال جــائـحــة (كــوف ـيــد )19مستعرة،
فال يــزال عــدد كبير من االقـتـصـ ِّـادات النامية
ُ َ
خــاضـعــا لـضـغــوط كـبـيــرة ،وتـ ــلـ ــخـ ــص الـحــال
ف ــي الـهـنــد اآلن ه ــذه الـمـشـكـلــة ،وإن ل ــم تكن
الهند وحدها بكل تأكيد ،والبد أن يكون من
الواضح للجميع اآلن أنه حتى البلدان التي
تتصدر طــرح اللقاحات -مثل بلدي المملكة
المتحدة -لن تكون خالية من الفيروس قبل
أن يـتــم تطعيم سـكــان الـعــالــم ب ــأس ــره ،وكما

رأينا في أستراليا ونيوزيلندا ،ربما تتمكن
أي دولــة من السيطرة على الفيروس ،ولكن
إذا كانت فقط على استعداد لعزل ذاتها عن
بقية العالم تماما ،وهي استراتيجية ال يمكن
اإلبقاء عليها إلى أجل غير مسمى.
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،ف ــي الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة،
ك ـ ــان وصـ ـ ـ َـول الـ ـفـ ـي ــروس ال ـم ـت ـح ــور الـمـقـلــق
الــذي ُيـعتقد أنــه نشأ فــي الهند ()B.1.617.2
يعني أن األسابيع القليلة المقبلة ستزودنا
بدليل حاسم حــول استمرار فعالية لقاحي
أسترازينيكا وفايزر ضد سالالت جديدة من
الفيروس ،ومن المرجح أن نشهد في األشهر،
ورب ـم ــا ال ـس ـن ــوات ،الـمـقـبـلــة ال ـمــزيــد م ــن هــذه
االختبارات ضد المزيد من تحورات الفيروس.
فــي ظــل ه ــذه ال ـظ ــروف ،ال أح ــد يستطيع أن
يزعم أن التعافي يقوم على أساس قوي ،لكني
ما زلــت متفائال ،استنادا إلــى األدلــة األولية
ال ـتــي تـشـيــر إل ــى أن ال ـل ـقــاحــات سـتـظــل على
فعاليتها ،ع ــاوة عـلــى ذلــك يـبــدو أن تــوزيــع
اللقاحات على األجزاء األدنى دخال من العالم
مهيأ اآلن للتسارع بشكل كبير في النصف
الثاني من هذا العام.
باإلضافة إلى الفيروس المتحور على نحو
مستمر ،يتمثل خطر متنام آخــر في تشديد
األوض ـ ــاع ال ـمــال ـيــة ،وع ـلــى نـحــو ي ـكــاد يـكــون
متوقعا تـمــامــا ،اكتسب الـقــول االستثماري
الـمــأثــور "عـجــل بالبيع فــي مــايــو ،ثــم ارح ــل"
مكانة بارزة هذا الشهر ،نظرا للمخاوف بشأن
الـتـضـخــم؛ الـجــانــب اآلخ ــر لـلـتـعــافــي ال ــدوري
القوي ،وفي الواليات المتحدة ،سجلت أسعار
المستهلك في أبريل ارتفاعا بنسبة  %4.2على
أساس سنوي ،مما أدى إلى حالة من التوتر
الشديد في األسواق المالية.
ف ــي ان ـس ـجــام تـ ــام ،وص ــف م ـســؤولــو مجلس
االحتياطي الفدرالي األميركي ارتفاع األسعار
على أنه مجرد حالة مؤقتة ،وهذا يشير إلى
أنهم يخططون لتوخي الحذر بشأن السماح
بأي تغيير في السياسة النقدية ،لكن العديد
م ــن الـمـشــاركـيــن ف ــي ال ـس ــوق غـيــر مقتنعين
بــأن االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي ق ــادر على التنبؤ
بالتضخم بقدر أكبر مــن الــدقــة مقارنة بأي
شـخــص آخ ــر ،أو أن ــه سيستمر فــي التمسك
بموقفه الحالي.
هل هذه المخاوف مبررة؟ ربما تكمن اإلجابة
فــي مــؤشــر آخــر راقـبـتــه ط ــوال قسم كبير من
حياتي المهنية :استطالع توقعات التضخم
لخمس سنوات الذي تجريه جامعة ميشيغان،
فـكـثـيــرا مــا يستشهد مـســؤولــو االحـتـيــاطــي
الـفــدرالــي أنفسهم بـهــذا الـمــؤشــر ،ألنــه يميل
إلى كونه أكثر استقرارا من مؤشرات أخرى.
والجدير بالذكر أنه ارتفع مؤخرا ،وبالتالي
ي ـجــب مــراق ـب ـتــه ب ـع ـنــايــة ،وإذا ت ـمــاســك عند
م ـس ـت ــوى أعـ ـل ــى م ــن  %3أو تـ ـس ــارع بـشـكــل

أكبر ،فأظن أن االحتياطي الفدرالي قد يبدأ
بتغيير رأيه.
باإلضافة إلى هذين العاملين المؤثرين في
األمد القريب ،هناك أيضا قوى بنيوية كبيرة
ً
قد تؤثر في جودة هذا التعافي ،وخصوصا
إذا أفـضــت اخـتـيــارات سياسية بعينها إلى
تفاقم خطر التضخم ،وفي العديد من البلدان
الغربية ،ينتشر على نطاق واسع تصور -مبرر
بــاألدلــة فــي أغلبه -مـفــاده أن فجوة التفاوت
في الدخل والثروة أصبحت شديدة االتساع،
وع ـلــى ه ــذا فسيخضع صــانـعــو الـسـيــاســات
الـمـنـتـخـبــون ل ـض ـغــوط ق ــوي ــة لـحـمـلـهــم على
مالحقة سياسيات إعادة التوزيع.
في حين أن مثل هذه السياسات مبررة ،فإنها
في احتياج إلى تصميم جيد للمساهمة في،
أو التزامن مع ،إنتاجية أعلى في العديد من
الـبـلــدان ،وإذا لــم يحدث هــذا ،فستتسبب في
إثارة المزيد من المخاوف في األسواق المالية،
حيث تشتد المخاوف بالفعل بشأن مستويات
اإلنفاق الحكومي الحالية.
نـظــرا لــارتـفــاع الهائل ال ــذي شهدته أســواق
ال ـس ـن ــدات واألسـ ـه ــم م ـنــذ رب ـي ــع عـ ــام ،2020
فــإن التقلبات الـيــوم ليست مفاجئة .أمــا عن
أولئك الذين طبقوا نصيحة البيع في مايو،
فسينتظرون اآلن سباق سانت ليجير للخيول
في سبتمبر ،ففي ذلك الشهر ،كما يزعم القول
المأثور ،يعود الهدوء.
* رئيس مجلس إدارة غولدمان ساكس
إلدارة األصول سابقا ،ووزير خزانة المملكة
المتحدة األسبق ،ورئيس تشاثام هاوس،
وعضو لجنة عموم أوروبا لشؤون الصحة
والتنمية المستدامة.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،بالتفاق مع
«الجريدة»

ال أحد يستطيع أن يزعم أن
التعافي يقوم على أساس
قوي لكني ما زلت متفائال

ال تــزال العالقات القائمة بين روسيا وبيالروسيا ُت ّ
حير المراقبين
ً
نظرا إلى طابعها غير المتوقع ،فمنذ سنة واحدة فقط ،خاض البلدان
مفاوضات شاقة حول خطط تهدف إلى تحديد معالم تكاملهما ،لكن
ً
أدت هذه الخطوة إلى الكشف عن اختالفاتهما المتزايدة علنا ،وغداة
االنتخابات الرئاسية في بيالروسيا في شهر أغسطس الماضي واألزمة
ُ
بدل االنزعاج السابق بين الطرفين
التي ً واجهها النظام بسببها ،است ِ
فجأة بتعاون واضــح ،ودعــم الكرملين رئيس بيالروسيا ،ألكسندر
لوكاشينكو ،خالل أكبر احتجاجات شهدها البلد في تاريخه وال يزال
يدعمه في صراعه مع الغرب.
ثمة عامل واحد لم يتغير في خضم هذه التطورات كلها :الخوف من أن
تستفيد موسكو من مشاكل مينسك المتزايدة لتنفيذ دمج عدائي مع
كثمن مقابل مساعدتها ،لكن على أرض الواقع ،يكشف التفاعل
جارتها
ٍ
ً
ً
بين البلدين وضعا مختلفا بالكامل.
ً
يبدو أن الكرملين كان أكثر اهتماما بالحفاظ على استقرار بيالروسيا
متعاونة لموسكو
وأحداثها المتوقعة ،فقد تكون مينسك حليفة غير
ً
ً
أحيانا ،لكنها كانت أكثر إيجابية في هذه الظروف مقارنة بتداعيات
ّ
بلد يحد روسيا.
محاولة تعزيز النفوذ الروسي عبر زعزعة استقرار ٍ
نجح لوكاشينكو في قمع االحتجاجات وتجديد االستقرار ومنع
ّ
توسع الشرخ داخل النخبة الحاكمة ،لكن أصبح مجال المناورة الذي
ً ً
يملكه في مجال السياسة الخارجية اليوم محدودا جدا ،فروسيا ليست
ً
شريكة بيالروسيا الوحيدة ،بل يتعامل البلد أيضا مع الصين ويشهد
ً
ً
التعاون السياسي والتجاري والعسكري بين الطرفين توسعا متزايدا،
ومع ذلك ،ال مفر من أن تدفع العزلة السياسية والعقوبات الغربية بنظام
بيالروسيا إلى التقرب من موسكو.
بدأ هذا التوقع يتحقق منذ اآلن :تشهد التدريبات العسكرية المشتركة
مع روسيا زيادة ملحوظة ،ويتضح التعاون بين الوكاالت االستخبارية
ً
في البلدين عبر أحــداث مثل الكشف حديثا عن خطة االنقالب ضد
لوكاشينكو ،كذلكّ ،
تغير مسار الصادرات البيالروسية وباتت تمر
بالموانئ الروسية ،حتى أن مظاهر الوالء بين الطرفين قد تترسخ عبر
فتح قاعدة عسكرية روسية شاملة على األراضي البيالروسية ،وهي
خطوة قيد النقاش منذ سنوات عدة.
في الوقت نفسه ،لم تتغير مصالح بيالروسيا التقليدية أو استعدادها
ّ
للدفاع عنها رغم إضعاف مكانتها ،ويتضح هذا الواقع مع مرور األيام،
ً
فقد بدأ النظام البيالروسي يسترجع سيطرته على الوضع محليا،
وخالل المحادثات المرتبطة بتعزيز التكامل بين البلدين ،تتابع مينسك
المطالبة بالوصول إلى القدر نفسه من موارد الطاقة وإنهاء الضوابط
التجارية ،وفــي هــذا السياق ،قــال لوكاشينكو" :ال شــروط متساوية،
ال وحدة بين البلدين"!
في مطلق األحــوال ،لم تتطرق المفاوضات بعد إلى مسائل السيادة
الحقيقية ،أي العملة الموحدة ودمــج المنظمات العسكرية ،ولهذا
السبب ،مــن المتوقع أن تستمر عملية التكامل الطويلة والشائكة
ً
ً
أحيانا ،علما أنها قائمة منذ أكثر من عشرين سنة من دون تحقيق أي
إنجازات ملموسة.
على صعيد آخر ،ستتابع الشركات البيالروسية الكبرى التي تتكل
على الصادرات نشاطاتها في أجزاء متنوعة من العالم ،وبعبارة أخرى،
ً
ستتمسك بيالروسيا بروابطها المتعددة ،ولو بصيغة ّ
معدلة نظرا
إلى مشاكلها مع الغرب ،كذلك ،تفرض عليها مكانتها الجغرافية وبنية
اقتصادها أن تحافظ على عالقة فاعلة مع االتحاد األوروبي المجاور
ً
ً
ً
ً
ودول االتحاد الفردية أيضا .عاجال أو آجال ،ستتوصل مينسك إذا إلى
نسخة جديدة من التوازن بين مختلف األطراف.
ً
نظرا إلى احتدام المواجهة بين روسيا والغرب ،يبرز سؤال أكثر أهمية
حــول االتـفــاق بين مينسك وموسكو ،حيث تعرض مينسك توثيق
التحالف العسكري وتأخذ باالعتبار المصالح الروسية االستراتيجية
االقتصادي والسياسي ،وقد يبدو
مقابل االستفادة من ً الدعم الروسي َ
هذا االتفاق متناقضا لكنه التدبير الذي ض ِمن (وال يزال يضمن) الحفاظ
على سيادة بيالروسيا واستقاللها.
* «موسكو تايمز»

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٦.738

6.211

٥.187

2.343 2.728 3.326

أدوات االستثمار تشكو ضعف إقبال الشركات!

ُ
منتجات عديدة متاحة ...والتعلل بـ «كورونا» عذر أقبح من ذنب
عيسى عبدالسالم

قالت مصادر إن شركات
االستثمار يجب أن ترتقي
بأنظمتها الداخلية على
المستوى اإلداري والتنفيذي
للتعامل مع ّ
التطورات
المتسارعة في بورصة
الكويت ،بكل ما يتضمنه ذلك
التطوير ،سواء من حيث
اللوائح واإلجراءات والقواعد
التنظيمية ،أو باألدوات
والمنتجات التي يجري
إصدارها.

تـ ـشـ ـه ــد ب ـ ــورص ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
لألوراق المالية مفارقة غريبة،
فعلى الــرغــم مــن الـجـهــود التي
ب ــذل ـت ـه ــا ه ـي ـئ ــة أسـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال
وشركة بورصة الكويت لألوراق
المالية لالرتقاء بسوق األوراق
المالية على استقطاب رؤوس
األمـ ــوال األجـنـبـيــة ،إضــافــة الــى
إقرار قائمة من األدوات المالية
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـل ـبــي
رغ ـ ـبـ ــات ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ،تـقــف
ش ــرك ــات االس ـت ـث ـم ــار مـكـتــوفــة
األيـ ـ ــدي أم ـ ــام هـ ــذه ال ـت ـعــديــات
الكبيرة التي أدخلت على سوق
األوراق المالية بشأن االستفادة
م ـ ـ ــن ا ل ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات واألدوات
االستثمارية التي طرحت خالل
العامين الماضيين ،باستثناء
بعض ال ـحــاالت الـمـحــدودة من
بعض الشركات المرخصة لدى
هيئة أسواق المال.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
ل ـ ـ ـ "ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة" إن الـ ـش ــرك ــات
والمؤسسات المالية كانت في
السابق ّ
تعول على عدم ّ
تحركها
نحو توسيع أنشطتها المالية
واالستثمارية على ندرة األدوات
والمنتجات االستثمارية التي
ت ـ ـهـ ــدف إل ـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ـ ــادة مـ ـع ــدالت
السيولة ،على الرغم من نجاح
شركة بورصة الكويت لألوراق
المالية واالستثمارية في إقرار
العديد من المنتجات واألدوات
االستثمارية وفق خطة تطوير
ال ـســوق ال ـتــي تــم إن ـجــاز الـجــزء
األكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،ت ـ ـض ـ ــاف الـ ــى
أدوات أخـ ــرى ك ــان ــت م ــوج ــودة
فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق ،مـ ـشـ ـي ــرة ا ّلـ ـ ــى أن
قائمة هذه األدوات تتمثل في:
ال ـص ـن ــادي ــق ال ـع ـق ــاري ــة ال ـم ــدرة
للدخل ،وحقوق األولوية ،والبيع
على صانع السوق ،والمكشوف
(إق ــراض األسـهــم واقـتــراضـهــا)،
وص ـ ـف ـ ـقـ ــات ال ـ ـم ـ ـبـ ــادلـ ــة ،ون ـق ــل
الملكية ،إضافة الــى الصفقات
ال ـم ـت ـفــق ع ـل ـي ـهــا ،وال ـص ـنــاديــق

االستثمارية ،والمارجن ،وخدمة
صافي التعامالت (.)netting

منتجات عدة
وأ ضــا فــت ا لـمـصــادر أن هيئة
أسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـم ـ ــال قـ ـب ــل إق ـ ــراره ـ ــا
األدوات ا ل ـمــا ل ـيــة وا ل ـم ـن ـت ـجــات
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــاريـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ــوق
اسـتـعــانــت ب ــآراء هــذه الـشــركــات
ومـ ـقـ ـت ــرح ــاتـ ـه ــا قـ ـب ــل إق ـ ــراره ـ ــا
ف ــي ال ـس ــوق ال ـم ــال ــي ،وم ــن غـيــر
ال ـ ـمـ ــألـ ــوف ع ـ ــدم م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ه ــذه
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ات ـ ـجـ ــاه االسـ ـتـ ـف ــادة
م ــن ه ــذه األدوات وا ل ـمـنـت ـجــات
لتعظيم إيراداتها وخلق عوائد
جيدة ولمساهميها.
وذكـ ــرت أن ال ـج ـهــات المعنية
ب ـ ـس ـ ــوق الـ ـ ـم ـ ــال أب ـ ـ ـ ـ ــدت مـ ــرونـ ــة
كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي إدخ ـ ـ ـ ـ ــال تـ ـع ــدي ــات
كبيرة استجاية لرغبة شركات
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ،كـ ـمـ ـح ــاول ــة م ـن ـهــا
ل ـمــواء مــة األدوات االسـتـثـمــاريــة
ب ـم ــا ي ـت ـفــق م ــع م ـت ـط ـل ـبــات ه ــذه
الشركات ،منها على سبيل المثال
ال الـ ـحـ ـص ــر ،وت ـس ـه ـي ــل شـ ــروط
اإلدراج ،وإلـغــاء ســوق الـمــزادات،
وإتاحة استخدام اسهم الخزينة
ل ـل ـش ــرك ــة فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات ص ـنــاعــة
الـســوق وغيرها مــن التسهيالت
ال ـ ـتـ ــي م ـن ـح ـت ـه ــا ،حـ ــرصـ ــا ع ـلــى
تشجيع الشركات والمستثمرين
ع ـ ـلـ ــى تـ ـنـ ـمـ ـي ــة اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاراتـ ـه ــم
ومدخراتهم عبر سوق األسهم.
وأضافت أن شركات االستثمار
ي ـ ـجـ ــب أن تـ ــرت ـ ـقـ ــي ب ــأن ـظ ـم ـت ـه ــا
الـ ـ ــداخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى
اإلداري والتنفيذي للتعامل مع
ّ
التطورات المتسارعة في بورصة
ال ـكــويــت ،بـكــل م ــا يـتـضـمـنــه ذلــك
التطوير ،سواء من حيث اللوائح
واإلجراءات والقواعد التنظيمية،
أو ب ـ ــاألدوات وال ـم ـن ـت ـجــات الـتــي
يجري إصدارها.

«أقبح من ذنب»!
وب ـي ـنــت الـ ـمـ ـص ــادر أن بـعــض

ش ــرك ــات االس ـت ـث ـمــار ،بــاسـتـثـنــاء
ش ــرك ــات ق ـل ـي ـلــة ،ت ـع ــان ــي ضـعـفــا
ش ـ ــدي ـ ــدا عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد ت ـط ــوي ــر
الـ ـس ــوق الـ ـم ــال ــي ،م ـس ـت ــدرك ــة أن
الـتـعــويــل عـلــى ال ـظــروف الــراهـنــة
وم ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات األوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـت ــي
ط ــرأت عـلــى الـكـيــانــات المتعلقة
بــالـســوق الـمــالــي نتيجة جائحة
فـيــروس كــورونــا قــد تكون سببا
في تعطيل وكبح قدرات شركات
االس ـت ـث ـم ــار ،ل ـكــن ق ــد ي ـك ــون هــذا
"ع ــذرا أقـبــح مــن ذن ــب" فــي الوقت
الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـنـ ـج ــح شـ ـ ــركـ ـ ــات أخـ ـ ــرى
محلية في االستفادة من الفرص
واألدوات االستثمارية الموجودة
في السوق المحلي.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،وم ـ ـ ــن واق ـ ــع
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات األخ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة لـ ـج ــأت
بـ ـع ــض ال ـ ـشـ ــركـ ــات إل ـ ـ ــى ه ـي ـك ـلــة
اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـي ـ ـت ـ ـهـ ــا وخـ ـطـ ـتـ ـه ــا

جهل بتغيرات السوق
ويـ ـق ــول مـ ـص ــدر رق ــاب ــي إن اتـ ـص ــاالت
واستفسارات وردت إليهم لالستفسار عن
كيفية اإلدراج في سوق المزادات والسوق
الموازي ،على الرغم من أنه تم إلغاء هذه

ما هو ســوق األسهم غير المدرجة ""otc
وما هي طريقة التداول به.

شركة وساطة معروضة
للبيع بـ  10ماليين دينار!
•

كـشـفــت م ـص ــادر اس ـت ـث ـمــاريــة ع ــن تــوجــه أحــد
المالكين الرئيسيين في شركة استثمار مدرجة
بالبورصة لبيع عدد من الحصص المدرجة في
السوق ،بما فيها الشركة األم ،وهي شركة تقليدية
ً
تاريخية ،سعيا إلى استغالل التحسن النسبي في
ً
أسعار األصول حاليا ،وتحقيق بعض التخارجات
المربحة.
وأف ـ ـ ــادت الـ ـمـ ـص ــادر ،بـ ــأن م ــن ض ـمــن األصـ ــول
المطروحة للتخارج شركة وساطة بقيمة تصل
ً
إلى نحو  10ماليين دينار كويتي ،استنادا إلى
اسم وتاريخ الشركة ،وقاعدة العمالء ،التي لديها
ســواء في السوق المحلي أو األســواق اإلقليمية
والعالمية وبعض األصول األخرى.
ومــن غير المعروف حتى اآلن سبب الدخول
والتوسع المفاجئ في السوق ،ثم العودة لبيع
بـعــض الـحـصــص ،لـكــن الـمـبــالـغــات فــي األسـعــار

وعـ ّـولــت الـمـصــادر على دور
اتـ ـ ـح ـ ــاد ش ـ ــرك ـ ــات االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
ال ـم ـحــوري ات ـج ــاه شــركــاتــه في
صـ ـق ــل خـ ـب ــراتـ ـه ــم وت ــدريـ ـبـ ـه ــم
وإقامة الندوات التي من شأنها
دف ـ ـ ــع ع ـج ـل ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوران اتـ ـج ــاه
السوق المالي واالستفادة من
األدوات االس ـت ـث ـمــاريــة ،ع ــاوة
عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة ل ـ ـ ــوم م ـج ــال ــس
إدارات هــذه الـشــركــات فــي عدم
هيكلة إدارات ـهــا وإج ُــراء الــازم
بخصوص المضي قدما نحو
المزيد من التوسع واالستفادة
من الفرص المتاحة.

وأشـ ــار الـمـصــدر ال ــى أن هيئة أس ــواق
الـ ـم ــال وش ــرك ــة ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت أقــامــت
ال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوات االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
والتعريفية التي طرأت على السوق المالي

وعند إطــاق العديد من األدوات المالية
واالستثمارية ،لكن يبقى هناك دور كبير
ع ـلــى ال ـش ــرك ــات نـفـسـهــا ف ــي االس ـت ـعــانــة
ب ـج ـهــات اس ـت ـشــاريــة ل ـتــدريــب موظفيها

وتنمية قدراتهم ،ووضع خطط لالستفادة
من الفرص التي باتت موجودة فعليا في
السوق ،لكن ينقصها المبادرة.

أسعار صرف العمالت العالمية

«املركزي» يوافق لـ«بيتك» على إصدار صكوك بمليار دوالر

ُأسواق األسهم في الشرق األوسط
تنهي مايو على مكاسب
تـسـتـعــد األس ـه ــم ف ــي ال ـشــرق
األوسـ ـ ـ ــط إلن ـ ـهـ ــاء ال ـش ـه ــر عـلــى
ارتفاع ،وسط احتماالت حدوث
ان ـ ـت ـ ـعـ ــاش اق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ،ح ـيــث
قادت المؤشرات المعيارية في
اإلمارات المكاسب حتى مايو.
ووف ـ ـ ـ ـ ــق "ب ـ ـ ـلـ ـ ــوم ـ ـ ـبـ ـ ــرغ" ،قـ ــال
ه ـ ــار ش ـ ـج ـ ـي ـ ــت أوزا ،ر ئ ـ ـيـ ــس
األبـ ـح ــاث ف ــي "إن ـتــرنــاش ـيــونــال
سيكيوريتيز" ،ومقرها أبوظبي:
"هناك عوامل متعددة" للمكاسب
في جميع أنحاء المنطقة ،بما
في ذلــك "التطعيمات وتخفيف
القيود ،وانتعاش أسعار النفط،
ً
ف ـض ــا ع ــن ال ـن ـم ــو ف ــي ال ـق ـطــاع
ال ـ ـخ ـ ــاص" .وم ـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ق ـ ــال إن
الوضع السياسي ال يزال يلقي
بثقله على األسهم المصرية.

وبينت أنه كانت هناك توقعات
وتفاؤل بتفاعل شركات االستثمار
ع ـلــى ضـ ــوء ال ـتــرق ـيــات ال ـجــديــدة
على مؤشر ستاندارد آنــد بــورز،
وف ـ ــوتـ ـ ـس ـ ــي راسـ ـ ـ ـ ـ ــل ،ومـ ـ ــورغـ ـ ــان
س ـتــان ـلــي ،وع ـم ـل ـيــات الـتـســويــق
التي قامت بها البورصة وهيئة

أخبار الشركات

ً
المطلوبة قد تصعب عمليات التخارج ،خصوصا
ً
أن قـطــاع الــوســاطــة لــم يـعــد مغلقا كـمــا ك ــان في
السابق ،فرسوم الرخصة ال تتجاوز ألف دينار،
في حين أن رأس المال المطلوب خمسة ماليين،
وش ــرك ــة ال ــوس ــاط ــة ب ــال ـك ــام ــل ب ــات ــت عـ ـب ــارة عــن
"سيستم آلي" فقط.
من جهة أخرى ،دخلت بعض المجاميع ،التي
خرجت في السابق من السوق سواء من مناصب
قـيــاديــة أو أفلست بعض الـشــركــات ،الـتــي كانت
ضمن مجاميع استثمارية خــر جــت مــن السوق
في نقاشات أولية لتنفيذ بعض االستحواذات
على حصص في شركات مدرجة وتمر بمرحلة
الفحص النافي للجهالة.
في سياق متصل ،أفاد مصدر من التحالفات
الـمـهـتـمــة بــال ـشــراء ب ــأن "لــدي ـهــم خ ـطــوط ائـتـمــان
ً
وعــروضــا مــن بنوك لتمويل جــزء مــن الصفقات
المقبلة بأسعار فائدة مشجعة وفترة سماح جيدة
تشجع على الحصول على التمويل".

وقـ ــد ق ـفــز خـ ــام ب ــرن ــت ،وهــو
م ـ ـ ـصـ ـ ــدر رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس لـ ـ ـ ــإيـ ـ ـ ــرادات
القـتـصــادات الخليج ،نحو 3.5
ف ــي الـمـئــة ه ــذا ال ـش ـهــر .وأنـهــى
مـ ــؤ شـ ــر  S&P 500األ س ـ ـبـ ــوع
الـمــاضــي بــالـقــرب مــن مستوى
قياسي ،فيما أغلق مؤشر MSCI
ل ــأس ــواق ال ـنــاش ـئــة ع ـنــد أعـلــى
مستوى في شهر.
وارت ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت األسـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم ف ــي
ال ـس ـع ــودي ــة ودب ـ ــي وال ـب ـحــريــن
وعمان ومصر ،األحد .وتراجعت
األسهم في أبوظبي وقطر ،فيما
تغيرت األسهم الكويتية بشكل
طفيف.
وفي التفاصيل ،ارتفع مؤشر
السوق األول في الكويت بنسبة
 0.6ف ــي ال ـم ـئــة ،ب ــدع ــم م ــن بنك

خير دليل

دور االتحاد

مبادرات في البورصة و«هيئة األسواق»

األسواق منذ فترة طويلة ،األمر الذي يعني
أن هناك جهال بالتغيرات التي طرأت على
السوق ،عالوة على أن هناك شركات تحمل
رخصا من قبل هيئة أسواق المال ال تدرى

محمد اإلتربي

ال ـخ ـم ـس ـيــة ال ـت ــي أع ــدت ـه ــا خ ــال
ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة وق ـبــل انـطــاق
أزم ــة كــورونــا ،وأج ــرت تعديالت
على خطط العمل لها في بعض
األس ــواق ،لتتوافق مــع األوضــاع
ال ــراهـ ـن ــة وم ــواجـ ـه ــة ال ـت ـحــديــات
الـكـبـيــرة ال ـتــي تـسـتــوجــب إج ــراء
ه ـي ـك ـلــة ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى أن ـظ ـم ـت ـهــا
وإداراتـ ـ ـه ـ ــا ال ـع ـل ـيــا والـتـنـفـيــذيــة
وإدارات االسـتـثـمــار والـمـخــاطــر
المختلفة.

أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال ل ـه ــا أخـ ـي ــرا أم ــام
كـبــريــات ال ـشــركــات الـعــالـمـيــة ،إال
ّ
أن الـتـطـبـيــق ع ـلــى أرض الــواقــع
اخ ـت ـلــف ،ال سـيـمــا م ــع عـ ــزوف أو
ع ــدم ق ـنــاعــة كـثـيــر م ــن ال ـشــركــات
بــاالسـتـفــادة مــن تـلــك المنتجات
واألدوات ،الفتة الى أن خير دليل
على أن بعض شركات االستثمار
ل ــم ت ـح ـ ّـرك ســاك ـنــا ،خ ــال الـفـتــرة
الماضية على مستوى البحث عن
مصادر جديدة لتعظيم إيراداتها،
أن بعض الشركات المرخص لها
م ــن ه ـي ـئــة أس ـ ــواق الـ ـم ــال لــديـهــا
تـخـمــة ف ــي رأس ال ـم ــال الــرقــابــي،
وب ـع ـض ـهــا ل ـج ــأ ال ـ ــى تـخـفـيـضــه،
بسبب عدم وجود رؤية واضحة
لديها أو خطط للتوسع في الوقت
الــراهــن ،مؤكدة أن هناك ضــرورة
على هــذه الـشــركــات بالبحث عن
قنوات استثمارية جديدة ،ألنها

تمتلك السيولة والـ "كاش" ،وباتت
ف ــي مــوقــف ال تـحـســد عـلـيــه أم ــام
مساهميها ،لكونها لم تدخل في
أي استثمارات جديدة ،رغم مرور
سنوات لها في ميزانيتها.
ولـفـتــت إل ــى أن هـنــاك شــركــات
اتـجـهــت إل ــى تـقـلـيــص أنشطتها
والتركيز على غرض أو غرضين،
وال ـح ـص ــول ع ـلــى م ــواف ـق ــة هيئة
أسواق المال بتخفيض رأسمالها
أو االحتفاظ برأس المال لخدمة
النشاط ،الــذي تفضل أن ّ
تقدمه،
الس ـي ـم ــا نـ ـش ــاط م ــدي ــر مـحـفـظــة
استثمار ،ونشاط وسيط أوراق
مالية غير مسجل لــدى بورصة
ال ـكــويــت ل ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة ،مما
جعلها تبحث عن قنوات جديدة
لـتـعـظـيــم إي ــراداتـ ـه ــا ،ف ـضــا عن
ت ـف ـض ـي ــل ب ـع ـض ـه ــا الـ ـبـ ـح ــث عــن
االس ـت ـث ـم ــار ال ـم ـب ــاش ــر ،بـ ــدال مــن

االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى خـ ــدمـ ــات س ــوق
األس ـه ــم ك ـم ــورد رئ ـي ــس لـلــدخــل،
بـعــدمــا كــانــت تــركــز بـشـكــل كبير
على نشاط األوراق المالية.

الكويت الوطني  1 +في المئة،
ال ـب ـنــك األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد 0.9 +
فــي الـمـئــة ،بـنــك بــوبـيــان 0.8 +
فــي المئة حتى الـســاعــة 10:44
صباحا .وفي السعودية ،صعد
مؤشر تداول العام لليوم الرابع،
وه ـ ــو أطـ ـ ــول س ـل ـس ـلــة مـكــاســب
في شهر.
وانخفض مؤشر  ADXالعام
في أبوظبي لليوم الثالث ،وهو
أطول سلسلة خسائر في شهر،
فيما لــم يتغير الـمــؤشــر الـعــام
ً
ل ـس ــوق دبـ ــي ال ـم ــال ــي إال قـلـيــا
ً
مساء بالتوقيت
الساعة 12:06
المحلي ،وارتفع مؤشر EGX 30
المصري ،بعد انخفاضه ألربعة
أيــام ،بقيادة مكاسب في البنك
التجاري الدولي.

أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" ،موافقة بنك الكويت المركزي
على طلب إصــدار أوراق مالية "صكوك" ،بقيمة ال تتجاوز مليار
دوالر أو ما يعادلها بالعمالت األخرى كحد أقصى.
وقال "بيتك" ،في بيان للبورصة ،إن الغرض من اإلصدار تدعيم
قــاعــدة رأسـمــال البنك ضمن الشريحة األول ــى ل ــرأس الـمــال وفق
متطلبات "بازل ."3

«المشتركة» :ترسية مناقصة بـ  4.48ماليين دينار
كشفت شــركــة المجموعة المشتركة لـلـمـقــاوالت ،أ ن ــه تمت
تــرسـيــة مـنــاقـصــة أع ـمــال إن ـشــاء خ ـطــوط تــدفــق الـنـفــط ال ـخــام،
واألعمال المتعلقة بها في حقل برقان والمقوع.
قيمة المناقصة
ولفتت المشتركة ،في بيان للبورصة ،أن ً
بلغت  4.48ماليين دينار ،وبمدة تنفيذ  12شهرا.
وأوضحت أنه سيتم تحقيق نتائج جيدة على المركز المالي
لها خالل فترة تنفيذ المشروع.

«كفيك» ّ
تحصل  97ألف دينار من قيمة حكم

أسعار صرف العمالت العربية

أعلنت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار "كفيك"عن تطور
خاص في اإلج ــراء ات التنفيذية المتخذة ضد شركة كابيتال
العربية القابضة ،والحكم ا لـصــادر ضدها لمصلحة "كفيك"
بمبلغ  1.945مليون دينار.
وحسب بيان "كفيك" لبورصة الكويت أن اإلجراءات التنفيذية
العربية أثمرت عن تحصيل مبلغ  96.51ألف
المتخذة ضد
كابيتال ً
ً
دينار ،تمثل سدادا جزئيا من كامل قيمة الحكم ،ليصبح إجمالي
المبلغ الذي تم تحصيله حتى تاريخه  791.40ألف دينار.
وتابعت أن اإلج ــراء ات التنفيذية ما زالــت قائمة لــدى إدارة
التنفيذ لتحصيل باقي قيمة الحكم بمبلغ  1.15مليون دينار.
وأفادت "كفيك" بتسجيل إيرادات ناتجة عن رد مخصصات
انتفى الغرض منها بقيمة  96.51ألف دينار ،خالل الربع الثاني
من عام  ،2021وزيادة في النقد لدى البنوك بنفس القيمة.

«أهلي متحد» :ال تطورات بشأن االستحواذ
أفصح البنك األهلي المتحد عن سير التطورات بخصوص
االستحواذ على البنك من قبل بيت التمويل الكويتي "بيتك"
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى إفـ ـص ــاح ــات ال ـب ـن ــك ال ـس ــاب ـق ــة والـ ـت ــي ت ـش ـمــل كــل
اإلفصاحات الـصــادرة من شهر يناير ،إلــى شهر أبريل 2021
بخصوص نفس الموضوع ،وأنه لم تطرأ أي تطورات بخصوص
هذا الموضوع منذ إفصاح البنك المؤرخ  29ديسمبر ،2020
والمتعلق بتمديد فترة التأجيل الستئناف إجراءات االستحواذ
على البنك من "بيتك".
ً
ً
وأف ــاد البنك بــأنــه سيقوم بــاإلفـصــاح ف ــورا ً وتـبــاعــا عــن أي
ت ـط ــورات بـخـصــوص ه ــذا ال ـمــوضــوع حــرصــا عـلـ ًـى الشفافية
والمتعاملين معه والتزاما بالقوانين
وعلى مصالح مساهميه
ً
والـلــوائــح المنظمة لــذلــك ،مشيرا إلــى عــدم وجــود أي تأثيرات
جوهرية على مركزه المالي.

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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اقتصاد

«الشركة دخلت أزمة كورونا من موقع قوة مدعومة بتنوع منتجاتها»
جراح الناصر

أكد رئيس مجلس إدارة شركة
الكويت والشرق األوسط (كميفك)
حمد الذكير انــه رغــم التعقيدات
الـتــي فرضتها تــداعـيــات جائحة
ك ـ ــورون ـ ــا فـ ـ ــإن الـ ـش ــرك ــة نـجـحــت
خــال  2020في تطوير أعمالها،
وال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى اس ـت ـم ــراري ــة
جميع خدماتها دون انقطاع ،وفق
استراتيجية تساعد في تحقيق
االسـ ـت ــدام ــة ل ـج ـهــة ال ـن ـمــو مــالـيــا
وتشغيليا.
وق ــال الــذكـيــر ،خــال الجمعية
الـعـمــومـيــة لـلـشــركــة ال ـتــي عـقــدت
بنسبة حضور بلغت  82.599في
الـمـئــة ،إن استراتيجية "كميفك"
دعـمـتـهــا ف ــي الـقـفــز بـنـجــاح على
التحديات االقتصادية الصعبة
التي مر بها العالم بسبب األزمة،
وعززت من قدراتها على مواجهة
ه ــذه الـتـحــديــات بــأرضـيــة صلبة
وإمكانات متطورة ،واستعداداتها
المسبقة حفزتها للمواجهة بقدرة
مالية وتشغيلية أكـبــر ،مضيفا:
"دخـلـنــا أزم ــة ك ــورون ــا مــن موقع

خدمات إلكترونية
قــال الذكير إن «كميفك» مستمرة في تقديم خدمات التداول
اإللكتروني في أســواق الخليج ،ودول الشرق األوســط وشمال
أفريقيا ،والــواليــات المتحدة .ومن أجل دعم وتقوية خدماتها
اإللكترونية ،بين أن الشركة أطلقت منصة تداول جديدة عالمية،
ستتيح للمستثمرين التداول في األسواق المحلية واإلقليمية،
إضافة الى أسواق الواليات المتحدة ،وأوروبا ،وآسيا.
واستدرك« :عالوة على ذلك ستمكن المنصة الجديدة العمالء
من التداول في المشتقات ،والدخل الثابت ،والصرف األجنبي»،
مشددا على أن «كميفك» تهدف إلى أن تكون دومــا مواكبة لكل
التقنيات الجديدة لمنح عمالئها أفضل الخبرات والخيارات فيما
يتعلق بجميع الخدمات المقدمة والتفاعل معها.

قوة مدعومين بتنوع منتجاتنا
والتأثير اإليجابي الستراتيجية
كميفك الرقمية ،ومركزها المالي
ال ـق ــوي وخ ـبــرت ـهــا االسـتـثـمــاريــة
الواسعة".
وك ـش ــف أن "ك ـم ـي ـفــك" تمكنت
من تطوير خدمة صانع السوق،
وكــرســت جـهــودهــا لـضـمــان نمو
واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار ب ـ ــورص ـ ــة الـ ـك ــوي ــت،
موضحا أنــه باعتبار أن الشركة
صانع السوق األول في الكويت،
نـ ـجـ ـح ــت "كـ ـمـ ـيـ ـف ــك" ف ـ ــي ت ـع ــزي ــز
السيولة واستقرار أسهم عمالئها،
الفتا إلى أن "كميفك" ستستمر في
القيام بتطوير وابتكار منتجات
مـ ـتـ ـق ــدم ــة لـ ـعـ ـم ــائـ ـه ــا ،وقـ ــامـ ــت
أيـضــا بتطوير خــدمــات وأدوات
استثمارية عدة ،وتطوير منصتها
للتداول االلكتروني.
وش ــدد عـلــى أن إدارة الشركة
ال تـ ــزال ت ــرك ــز ع ـلــى مـسـتـهــدفــات
استراتيجيتها في طرح منتجات
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،بــال ـع ـمــل
عـ ـل ــى ضـ ــم ن ـخ ـب ــة مـ ــن الـ ـعـ ـم ــاء،
وع ـلــى تـنــويــع أنـشـطــة المحافظ
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة ،وال ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق
واألفـ ـ ـ ـ ــراد ،مـضـيـفــا أن "كـمـيـفــك"
تـ ــواصـ ــل الـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى ال ـع ـمــل
بنشاط من أجل إطــاق منتجات
واس ـ ـ ـتـ ـ ــرات ـ ـ ـي ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــات مـ ـبـ ـتـ ـك ــرة
للعمالء المحليين واإلقليميين
والمستقبليين ،وفي الوقت نفسه
ت ـك ــرس ج ـهــودهــا لـلـحـفــاظ على
إدارة مـسـتـقــرة ل ــأص ــول مـقــابــل
التقلبات المرئية وغير المرئية
التي تمر على األسواق.

أداء الشركة
وأشــار الذكير إلى أن "كميفك"
حـ ـ ـقـ ـ ـق ـ ــت صـ ـ ــافـ ـ ــي ربـ ـ ـ ـ ـ ــح عـ ــائـ ــد

لمساهميها فــي  2020قــدره 7.9
ماليين دينار ،مقارنة بصافي ربح
قدره  655ألفا في  ،2019مبينا أن
هذا الربح ترجم إلى ربح أساسي
ومخفف للسهم قدره  30.0فلسا
في العام الحالي ،مقارنة بأرباح
أس ــاس ـي ــة وم ـخ ـف ـفــة ق ــدره ــا 2.5
فلس فــي  .2019وارتـفــع إجمالي
اإليـ ــرادات  192فــي المئة مقارنة
ب ـ ـ ـ ـ ــ ،2019وي ــرج ــع ذل ـ ــك أس ــاس ــا،
إضافة الى الدخل العادي ،إلى بيع
أصل  9ماليين دينار في .2020
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ــأن ـ ــه م ـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة
التشغيلية ارتفع دخل العموالت
 49.5فــي الـمـئــة ،مـقــارنــة بـ ــ،2019
وخ ــال الـعــام بلغت العمولة من
خ ــدم ــات الـ ـت ــداول عـبــر اإلنـتــرنــت
 1.01مليون دينار (بزيادة قدرها
 86.2في المئة) ،مقارنة بـ 545ألفا
في  ،2019ويرجع ذلك أساسا إلى
زيادة التداول في سوق الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ،م ــوض ـح ــا أن ال ــدخ ــل
مــن عمولة السمسرة بعد زيــادة
النشاط في بورصة الكويت ارتفع
ليبلغ إجمالي القيمة المتداولة
في بورصة الكويت  21.50مليارا،
ب ــزي ــادة قــدرهــا  35.45فــي المئة
عــن  ،2019عـنــدمــا بلغت القيمة
المتداولة حوالي  15.88مليارا.
وأ ضـ ـ ـ ـ ــاف أن ر سـ ـ ـ ــوم اإلدارة
ل ـ ــأص ـ ــول الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارة ب ـل ـغ ــت 1.4
مليون دينار ،وهي أقل من 2019
ال ـبــال ـغــة  1.5م ـل ـي ــون ،وإج ـمــالــي
األصــول االئتمانية التي تديرها
الـ ـش ــرك ــة ب ـل ــغ  340م ـل ـي ــون ــا فــي
 2020مـقــارنــة بـ ــ 366مليونا في
 ،2019مبينا أن إجمالي إيــرادات
تقييم االستثمارات التي تضررت
انخفض بسبب كورونا ،وتكبدت
الشركة خسائر بـ 1.5مليون دينار
عـلــى االس ـت ـث ـمــارات خ ــال ،2020

جانب من «العمومية»
مـقــارنــة بــأربــاح قــدرهــا  784ألفا
في .2019
وذك ــر أن إجمالي المصاريف
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة انـ ـخـ ـف ــض  2.9فــي
المئة من  2.9مليون دينار العام
ال ـم ــاض ــي إل ـ ــى  2.8م ـل ـي ــون ه ــذا
العام ،وانخفضت النفقات بشكل
رئـيـســي بسبب انـخـفــاض تكلفة
الموظفين نتيجة ارت ـفــاع معدل
دوران الموارد البشرية في ،2020
متابعا" :في كميفك نؤمن بالنمو
الـمـتــوازن ال ــذي يحقق بمعدالت
م ـع ـت ــدل ــة ،وق ـ ــد ت ـب ـن ـي ـنــا وس ــائ ــل
اس ـت ـث ـمــاريــة ف ــري ــدة الس ـت ـهــداف
األصــول ذات المخاطر المقبولة
واألرب ــاح المناسبة ،لنستمر في
جهودنا إليجاد فرص قيمة تحقق
أهداف عمالئنا".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـشـ ــركـ ــة
سـتـحــافــظ خ ــال الـفـتــرة المقبلة
على استراتيجيتها في التخلص

م ــن األص ـ ــول طــوي ـلــة األجـ ــل غير
الـمــدرة ،وتحسين أداء شركاتها
التابعة ،والتركيز على التوسع في
جودة خدمات العمالء ،وتحقيق
الـنـمــو فــي أربــاح ـهــا ،وستستمر
في تركيزها على تقديم منتجات
وخ ــدم ــات ج ــدي ــدة ،والـمـحــافـظــة
على وضعها الريادي في تطوير
المنتجات والخدمات.

االقتصاد العالمي
وتطرق الذكير إلــى االقتصاد
العالمي ،حيث لفت إلى أنه شهد
مع مطلع  2020تحديات قاسية،
ان ـع ـك ـســت س ـل ـبــا ع ـلــى م ــؤش ــرات
األس ـ ــواق اإلقـلـيـمـيــة والـعــالـمـيــة،
حيث اعتبر معظم المحللين أن
 2020قد تكون األسوأ في تاريخ
االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي مـنــذ الـحــرب
العالمية الثانية.

وبـ ـي ــن أن ـ ــه رغ ـ ــم ال ـت ـح ــذي ــرات
التي أطلقتها معظم المؤسسات
االقـتـصــاديــة العالمية مــن اآلثــار
السلبية المحتملة لـهــذا الــركــود
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـع ـص ـي ــب بـسـبــب
كورونا فإن الناتج المحلي لمعظم
االقتصاديات المتقدمة والنامية
ف ــي ال ــرب ــع ال ـث ــان ــي م ــن  2020لم
ت ـكــن سـلـبـيــة ب ــال ــدرج ــة الـكـبـيــرة،
بل تغيرت نبرة المحللين واتفق
معظمهم على أن هذا الركود أقل
حدة مما تم تداوله مسبقا.
وم ـ ــع ن ـه ــاي ــة  2020حــاف ـظــت
م ـع ـظــم م ــؤش ــرات أس ـ ــواق ال ـمــال
اإلقليمية والعالمية على أدائها
اإليـ ـج ــاب ــي ،ح ـي ــث أغـ ـل ــق مــؤشــر
مـ ـ ــورغـ ـ ــان سـ ـت ــانـ ـل ــي ك ــابـ ـيـ ـت ــال
إن ـتــرنــاشــونــال ال ـعــال ـمــي (MSCI
 )WORLD INDEXالخاص بالدول
ال ـم ـت ـقــدمــة ع ـلــى ارتـ ـف ــاع م ـق ــداره
 15.90فــي الـمـئــة مـقــارنــة بنفس

الفترة من  2019التي حققت 27.67
في المئة ،حيث كانت تعتبر سنة
استثنائية لمعظم المؤشرات منذ
 ،2014بينما شهد مؤشر مورغان
ستانلي كابيتال إنترناشونال
للدول النامية (MSCI Emerging
 )Marketsأداء م ـم ــا ث ــا لـلـعــام
ال ـس ــاب ــق ،ح ـيــث ارتـ ـف ــع ال ـمــؤشــر
 18.31في المئة مع نهاية 2020
مقارنة بارتفاع  18.42في المئة
لنفس الفترة من  ،2019لينعكس
باإلجمالي على المؤشر الخاص
ب ـ ـمـ ــورغـ ــان سـ ـت ــانـ ـل ــي ك ــاب ـي ـت ــال
إن ـتــرنــاشــونــال ال ـعــال ـمــي (MSCI
 )ACWIالذي يجمع بين األسواق
المتقدمة والـنــامـيــة مـعــا ،ليغلق
ع ـلــى ارتـ ـف ــاع مـ ـق ــداره  16.25في
الـمـئــة مـقــارنــة بنفس الـفـتــرة من
 ،2019والتي حققت ارتفاعا بـ26.6
في المئة.

«ناقالت النفط الكويتية» تتسلم ناقلة الخام العمالقة «الصديق»
الفليج :الشركة أكملت خطتها لتحديث أسطولها
أع ـلــن الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي بــالــوكــالــة
لـ ـش ــرك ــة نـ ـ ــاقـ ـ ــات الـ ـنـ ـف ــط ال ـك ــوي ـت ـي ــة
عبدالناصر الفليج تسلم ناقلة النفط
الـخــام العمالقة "الـصــديــق"  VLCCمن
شركة بوهاي Bohai Shipping Heavy
( .IndustryCo. Ltdا لـ ـصـ ـي ــن) ،ا ل ـتــي
ً
قامت ببناء هذه الناقلة ،مبينا أن هذا
التعاون هو األول للكويت مع الصين
في مجال بناء السفن.
وقال الفليج ،في بيان صحافي ،إنه
بتسلم ناقلة النفط العمالقة "الصديق"
أك ـم ـلــت "ن ــاق ــات ال ـن ـف ــط" خـطـتـهــا في
تحديث وتطوير أسطولها ،من خالل

تنفيذ مشاريع بناء ناقالتها الجديدة،
والـتــي تــم إنجازها على أربــع مراحل،
حيث ّ
تو جت المرحلة الرابعة بتسلم
الناقلة "الصديق".
وأضاف أنه بتسلم الناقلة "الصديق"
أصبح عدد ناقالت أسطول الشركة 32
ناقلة مختلفة األحجام واألغراض تلبي
اح ـت ـيــاجــات وخ ـطــط ق ـطــاع الـتـســويــق
ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي ل ـ ـ ــدى مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول
ً
الـكــويـتـيــة ،الـ ــذي ي ـحــرص دائ ـم ــا على
توفير المتطلبات الالزمة لنقل النفط
الكويتي الخام ومشتقاته حول العالم
بصورة آمنة ومستمرة.

ً
ويبلغ طول الناقلة  333مترا ،بعرض
ً
ً
 60مترا ،وغاطس يصل إلى  22.5مترا،
وتـبـلــغ ســرعـتـهــا  15ع ـقــدة بــالـســاعــة،
وحمولتها نحو  323أ لــف طــن متري
من النفط الخام ،ما يعادل  2.25مليون
ً
برميل ،علما بأنها قــادرة على تفريغ
كــامــل الـحـمــولــة ف ــي ف ـتــرة تـقــل ع ــن 24
ساعة.
ت ـ ـجـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى أن ال ـن ــاق ـل ــة
ُ
"الصديق" تعد صديقة للبيئة ،لكونها
مـ ـجـ ـه ــزة ب ــأن ـظ ـم ــة ُ
وم ـ ـ ـعـ ـ ــدات خ ــاص ــة
بمعالجة االنبعاثات الغازية المختلفة
الناتجة من الناقلة ومعالجة أكاسيد

الكبريت وأكاسيد النيتروجين والحد
م ــن ان ـب ـع ــاث ث ــان ــي أك ـس ـي ــد ال ـك ــرب ــون
وانبعاث المركبات العضوية المتطايرة
ومياه الموازنة.
وأك ـ ـ ــد ال ـف ـل ـي ــج أن "ن ـ ــاق ـ ــات ال ـن ـفــط
الكويتية" ملتزمة بتطبيق االشتراطات
ً
والمعايير العالمية ،طبقا للقوانين
البحرية ا لــدو لـيــة وهيئات التصنيف
العالمية ،األمر الذي يحقق أداء متميزا
ألسطولها ،وبالتالي رفع اسم الكويت
ً
ع ــال ـي ــا ض ـم ــن ال ـم ـح ــاف ــل ال ــدولـ ـي ــة فــي
الصناعة البحرية.

«األولى للوقود» :خصم خاص
للعمالء مع «بورتراج» و«كايكو»

لقطة جماعية
أعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة األول ـ ـ ــى
للتسويق المحلي للوقود
تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدي ـ ـ ــم خـ ـ ـ ـص ـ ـ ــم خ ـ ـ ــاص
ب ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة  20فـ ـ ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة
عـ ـ ـل ـ ــى ج ـ ـم ـ ـيـ ــع الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
ل ـع ـمــائ ـهــا ،ب ــال ـت ـع ــاون مع
شــركــة ب ــورت ــراج لـخــدمــات
الـ ـط ــري ــق وشـ ــركـ ــة كــاي ـكــو،
الشركة الكويتية الستيراد
السيارات "الشايع والصقر"،
الموزع الحصري إلطــارات
م ـ ـ ـي ـ ـ ـشـ ـ ــان ،حـ ـ ـي ـ ــث ي ـم ـن ــح
ال ـخ ـصــم ل ـع ـمــاء "األولـ ـ ــى"
المشتركين مع "بــورتــراج"
م ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـتـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــق
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،إض ــاف ــة ال ــى
الخدمات المجانية لــذوي
االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات الـ ـخ ــاص ــة
عـنــد إب ـ ــراز بـطــاقــة االعــاقــة
الخاصة بهم.
وس ـت ـك ــون ه ـن ــاك خــدمــة
جـ ـ ــديـ ـ ــدة تـ ـق ــدمـ ـه ــا ش ــرك ــة
"بـ ـ ــورتـ ـ ــراج" ،وه ـ ــي تــوفـيــر
إطارات ميشالن على جميع
أنواع المركبات ،حيث يمكن
لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة مــن
ه ــذا ال ـع ــرض ف ــي مـحـطــات
"األول ـ ـ ـ ـ ــى" ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة فــي

مـ ـن ــاط ــق غـ ـ ــرب ال ـش ـع ـي ـبــة،
كبد ،الفحيحيل ،العارضية،
ويعد هذا العرض المذهل
لـ ـعـ ـم ــاء "األولـ ـ ـ ـ ـ ــى" ف ــرص ــة
لـلـتـمـتــع ب ـق ـي ــادة آم ـن ــة مــع
إط ـ ـ ـ ـ ــارات "م ـ ـي ـ ـشـ ــان" ذات
الطراز العالمي.
وتعمل "بورتراج" دائما
عـ ـ ـل ـ ــى اب ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــار وت ـ ـطـ ــويـ ــر
خ ــدم ــات ـه ــا ب ـت ـق ــدي ــم أع ـلــى
م ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــودة
ل ـع ـم ــائ ـن ــا ال ـق ـي ـم ـي ــن عـلــى
م ـ ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــة ،وي ـ ــأت ـ ــي
ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــرض اس ـ ـت ـ ـمـ ــرارا
لريادة "األولــى" في مكافأة
عمالئها ومنحهم تجربة
فــريــدة ومـمـيــزة ،وفــي إطــار
مواصلة سلسلة العروض
والخصومات التي تطلقها
لـلـعـمــاء عـلــى م ــدار ال ـعــام،
األم ـ ــر ال ـ ــذي يـضـيــف مـيــزة
تنافسية لـ "األولى".

وصول الناقلة الجديدة
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المنصور« :العقارية القابضة» تخطت تداعيات «كورونا»
ةديرجلا
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«لدينا خطة مستقبلية هادفة ونعمل على تنمية الفرص التشغيلية وتقليص المخاطر ألدنى درجة ممكنة»
محمد اإلتربي

ق ــال الــرئ ـيــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـشــركــة ال ـكــوي ـت ـيــة الـعـقــاريــة
القابضة ،طــارق المنصور ،إن الشركة لديها خطة هادفة
للمرحلة المقبلة بعد أن تخطت مصاعب وتحديات أزمة
جائحة كورونا.
وأضاف المنصور ،عقب الجمعية العمومية للشركة التي
عقدت أمس بنسبة حضور بلغت  :%79نركز على خفض
ً
االلتزامات وتعزيز التدفقات النقدية ،ونتلمس فرصا جديدة
عالية الجدوى.
وأكــد أنــه بالرغم مــن التحديات التي فرضتها ظــروف
الجائحة ،تمكنت العقارية من المحافظة على أداء متوازن
وتـخـطــت الـمـصــاعــب ،الـتــي خـيـمــت عـلــى ال ـســوق الـعـقــاري
بشتى قطاعاته ،وتتطلع إلى مواكبة التحسن التدريجي
ألداء السوق العقاري وتحسن مستويات أسعار األصول
وعودة األداء االقتصادي عموما ألداء أفضل مما كان عليه
وقت اإلغالق الكلي.
و تــا بــع أن اإلدارة التنفيذية مستمرة فــي تحقيق
أقصى درجات التعاون مع مجلس اإلدارة وبذل أقصى
جهد ممكن من أ جــل تقليل المخاطر واالستمرار في
المحافظة عـلــى حـقــوق المساهمين وتنمية ا لـفــرص
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ،ال ـت ــي ت ـحــت م ـظ ـلــة ال ـش ــرك ــة الـكــويـتـيــة
العقارية القابضة وشركاتها التابعة والزميلة وتفعيل
القطاعات التشغيلية المدرة ،وكذلك االهتمام بتطوير
ا ل ـمــوارد ا لـبـشــر يــة ،ا لـتــي تمثل أ حــد عـنــا صــر التطوير

التركيت« :أركان» تربح
 923ألف دينار بنمو ٪٧٠

«نجحت في تخطي آثار جائحة كوفيد »١٩
أعلنت شركة أركان الكويت العقارية "أركان"
نتائجها المالية للربع الثاني من عام ،2021
مؤكدة تحقيقها نتائج إيجابية ساعدتها في
مواصلة خطواتها الثابتة التي تعزز مكانتها
الــراسـخــة بين الـشــركــات الـعـقــاريــة المحلية،
بــواقــع أرب ــاح قــدرهــا  923ألــف ديـنــار ،وبنمو
نسبته  70في المئة.
وتعتبر شــركــة "أرك ــان الـكــويــت العقارية"
إحــدى الـشــركــات القالئل التي استطاعت أن
تحافظ على نموها واستقرارها رغم جائحة
"كورونا" ،التي عصفت بالكثير من المؤسسات
والشركات المحلية منها والعالمية.
وليس هذا بغريب على هذه الشركة التي
واصلت نجاحاتها خالل السنوات السابقة،
بدليل أنها نجحت بمضاعفة أصولها بنسبة
 100في المئة خالل السنوات الخمس األخيرة،
ً
إذ استطاعت الشركة بفضل الله أوال ثم بفضل
مجلس إدارتها واإلدارة التنفيذية الشابة التي
يتولى إدارت ـهــا نــائــب رئـيــس مجلس االدارة
والرئيس التنفيذي عبدالرحمن التركيت ،أن
تحافظ على ريــادتـهــا للسوق الـعـقــاري رغم
التحديات والعقبات التي ّمر بها االقتصاد
ً
ب ــدء ا مــن االزم ــة الـمــالـيــة العالمية فــي 2008
ً
ووص ـ ــوال إل ــى جــائـحــة ف ـيــروس ك ــورون ــا في
.2019
وبهذا الخصوص ،أكد نائب رئيس مجلس
اإلدارة وال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ،عـبــدالــرحـمــن
التركيت ،التزام "أركان" بخطتها االستراتيجية
التي ساعدتها على تجنب الخسائر المادية
من جهة ،ومواصلة تحقيق األرباح من الجهة
ً
األخرى ،مضيفا أن هذا االلتزام هو الذي ساعد
الشركة على الحفاظ على مكانتها الراسخة

في السوق العقاري ،وعلى الحفاظ على نسب
إش ـغــال مـسـتـقــرة فــي ع ـقــارات ـهــا ،إضــافــة إلــى
الحفاظ على ال ـمــردود المناسب والمستمر
أثناء وبعد جائحة "كورونا".
وذكر التركيت أن مسيرة "أركان" لم تقف
ً
أبدا حتى أثناء جائحة كورونا التي ضربت
ّ
العالم أجمع نهاية عام  2019وهزت عروش
الكثير من الشركات التجارية والعقارية ،إذ
لـجــأت "أرك ــان" إلــى تفعيل خطط الـطــوارئ
ل ــدي ـه ــا ،واضـ ـع ــة ن ـص ــب أع ـي ـن ـهــا مـصـلـحــة
المساهمين بالدرجة األولى ،مع التركيز في
الوقت نفسه على صحة وسالمة عمالئها
ومــوظـف ـيـهــا ع ـلــى ح ــد س ـ ــواء ،لـتـتـمـكــن في
نهاية األمر من الوصول إلى بر األمان بكل
ثقة واقتدار.

َ
تعود ملقة ،الوجهة
الـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة
الـشـهـيــرة لــانـضـمــام م ــرة أخــرى
إلــى شبكة وجهات الخطوط الجوية
القطرية العالمية ،بالتزامن مع تخفيف
القيود المفروضة على السفر.
َ
ّ
إسبانيا؛ من
وتعد مدينة ملقة في
ّ
الــوج ـهــات الــرئـيـسـيــة ال ـتــي يفضلها
المسافرون في جميع أنحاء العالم
ّ
ل ـق ـضــاء ع ـطــات ـهــم ،و ّسـيـتـمــكــن
الـمـســافــرون الــذيــن تـلــقــوا اللقاح
بالكامل من زيارة هذه الوجهة ّ
مرة أخرى
ً
قريبا ،مع االستمتاع بخدمات "القطرية"
الـحــائــزة جــوائــز عالمية وك ــرم الضيافة
األصيلة على متن رحالتهم من الدوحة.
وق ــال أكـبــر الـبــاكــر ،الــرئـيــس التنفيذي
لـمـجـمــوعــة "ال ـق ـطــريــة"" :ف ــي الــوقــت الــذي
تفتح فيه دول العالم أبوابها الستقبال
الـ ّ
ـزوار من جديد؛ فإن القطرية على أهبة
االسـتـعــداد لالضطالع بــدورهــا الــريــاديّ
ف ــي دع ــم تـعــافــي الـقـطــاعـيــن االق ـت ـصــادي
ًّ
جليا
واالجتماعي في العالم ،ويظهر ذلك
من خالل جهودنا في دعم قطاع السياحة
ً
في إسبانيا .ولطالما لعبت إسبانيا دورا
ً
ً
اسـتــراتـيـجـيــا مـهـمــا بالنسبة للخطوط،
ّ
ًّ
كما يتضح ذلك جليا من خالل شراكتنا
الوثيقة مع الخطوط الجوية اإليبيرية،
وت ـنــامــي شـبـكــة وج ـهــات ـنــا ف ــي إسـبــانـيــا
ّ
بشكل مطرد".
ٍ
الباكر" :تواصل الناقلة القطرية
وأضاف
ّ
مـهـ ّـمـتـهــا الـمـتـمــثـلــة ب ــإع ــادة ب ـنــاء شبكة
ّ
وجهاتها المتنامية ،على الرغم من هذه
األوقـ ــات الـعـصـيـبــة .ويـمـكــن للمسافرين
ح ـج ــز رح ــات ـه ــم ب ــأم ــان واط ـم ـئ ـن ــان مــع
القطرية ،واالستمتاع بالمرونة القصوى
ّ
الـ ـت ــي س ـت ـمــك ـن ـهــم مـ ــن ت ـع ــدي ــل وت ـغ ـي ـيــر
ٌ
حجوزاتهم في حال طرأ أمر ما على خطط
سفرهم".
و تـعـ ّـد َملقة الجميلة؛ مدينة إسبانية

وعالمية في الوقت ذاتــه ،وهــي تقع على
طول منطقة كوستا ديل سول في جنوب
ّ
أندلسية .وتتيح ملقة
إسبانيا في إقليم
ّ ً
ً
لــ ّ
ـزواره ـ ــا ط ـي ـف ــا م ـت ـن ــوع ــا م ــن األن ـش ـطــة
لالستمتاع بها ،مــن ضمنها استكشاف
ّ
الـحـصــن الــرومــانــي ال ـتــاري ـخــي ،وال ـت ـنــزه
ّ
ع ـلــى أحـ ــد ش ــواط ــئ م ـل ـقــة ال ـخ ــاب ــة على
البحر األبيض المتوسط ،وزي ــارة واحد
ّ
من متاحفها الرائعة العديدة .وسيتمكن
َ
العديد من المسافرين لدى زيارة ملقة من
القيام برحلة لزيارة المعالم الشهيرة في
ماربيال وبويرتو بانوس".
َ
وأصـبـحــت ملقة ثــالــث وجـهــة إسبانية
عـلــى شـبـكــة "ال ـق ـطــريــة" فــي يــونـيــو ،2018
ّ
وستسير الناقلة القطرية رحالتها إليها
ّ
ي ــوم ــي الـجـمـعــة واألح ـ ــد م ــن ك ــل أس ـب ــوع،
على متن طائرتها الحديثة والمستدامة
ّ
تضم
من طــراز إيرباص  ،A350-900التي
ً
 36مقعدا على درجة رجال األعمال و247
ً
م ـق ـعــدا عـلــى ال ــدرج ــة الـسـيــاحـيــة .وسيتم
تشغيل هذه الرحالت الصيفية في الفترة
ّ
وتسير الناقلة
من  2يوليو إلى  12سبتمبر.
ًّ
ًّ
أسبوعيا من وإلى
حاليا  19رحلة
القطرية
ّ ً
إس ـبــان ـيــا ،م ــن ضـمـنـهــا رح ـلــة يــومــيــا إلــى
ً
ًّ
أسبوعيا إلى مدريد ،وقريبا
برشلونة ،و10
َ
ًّ
سيتم تسيير رحلتين أسبوعيا إلى ملقة.

عبدالرحمن التركيت

واالرتقاء والمحافظة على أصول وممتلكات الشركة
وتنميتها.
وذكر أن الجائحة الصحية "كورونا" فاجأت العالم أجمع
بشكل مبكر العام الماضي ،ووضعت تحديات كبيرة على
ً
بيئة األعمال والوضع االقتصادي عموما وأربكت خطط
دول الـعــالــم على الصعيد االق ـت ـصــادي ،خــاصــة أن األزمــة
عميقة ومتشعبة وتفوق إمكانات وقدرات القطاع الخاص،
إال أن الشركة الكويتية العقارية القابضة سعت إلى مواصلة
سياسة تخفيض التزاماتها المالية والعمل على هيكلة
أوضاع وعمليات الشركة التشغيلية لضمان استمراريتها
وتعزيز وتنمية مصادر الدخل وتقليص التداعيات السلبية
لألزمة إلى أقصى درجة ممكنة.
وعلى صعيد القطاع العقاري ،أوضح المنصور أنه جاء
في صدارة القطاعات التي تأثرت بشدة ،وشهد ضغوطا غير
مسبوقة في العام الماضي ،ويتوقع في ضوء عمق األزمة
الحالية أن تتواصل معاناة القطاع العقاري نتيجة حجم
التحديات والتداعيات ،التي خلفتها أزمــة العام الماضي
ً
ً
على السوق والقطاع العقاري ،فقد كــان عاما استثنائيا
ً
وصعبا بكل المقاييس ،من ناحية الضغوط التي تعرض لها
ً
ً
سوق العقار ،حيث تأثر تأثرا بالغا بالتغيرات الكبيرة غير
المسبوقة التي أحدثتها جائحة "كوفيد  "19على االقتصاد
ً
الكويتي عموما.
وتــابــع :لقد كــان مــن أب ــرز سـمــات الـقـطــاع وقــف األعـمــال

والمشاريع وعمليات البيع والشراء ونقل الملكية والوفرة
الــزائــدة فــي الـمـعــروض عـلــى كــل مـسـتــويــات وتخصصات
ً
القطاع ،وبفائض كبير ،فأسواق التأجير والمكاتب تحديدا
التي كانت مرتفعة األسعار ونــادرة المعروض في أماكن
متميزة ،أصبح المعروض منها أكبر من الحاجة في ظل
تعطل األعمال ووقفها قسريا نتيجة الجائحة ،ما أصاب
الطلب على العقارات االستثمارية والتجارية والسكنية
بركود كبير.

الجمعية العمومية
وأقــرت الجمعية العمومية للشركة الكويتية العقارية
القابضة ،التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغ  %79على
البيانات المالية للشركة عن العام الماضي  ،2020كما أقرت
تقرير مراقبي الحسابات وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية
وتقريري الحوكمة والرقابة الداخلية.
وقـ ــال ال ـم ـن ـصــور إن مـجـلــس ادارة ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة
العقارية القابضة حرص خالل العام الماضي ،الــذي كان
عــا مــا استثنائيا ،على متابعة تنفيذ الخطط واأل ه ــداف
االستراتيجية التي كانت موضع التنفيذ ،وأولى المجلس
أهمية كبرى لمعايير الحوكمة ،حيث نحرص على أن تكون
ً
تلك المعايير اسلوب عمل وجزءا من استراتيجية الشركة
ً
ونهجا أساسيا.

طارق المنصور

ّ
«وسطاء العقار» :قانون التمويل العقاري يعزز
قدرة المواطن على امتالك بيت
ّ
ّ
«يسهل طلب التمويالت العقارية ويقلل مدة االنتظار لدى بنك االئتمان»
قال رئيس اتحاد وسطاء العقار
عـبــدالـعــزيــز الــدغـيـشــم ،إن قــانــون
التمويل العقاري للسكن الخاص
مطبق في معظم دول العالم ،ومن
مميزاته توفير السيولة وزيــادة
ال ـق ــرض اإلس ـك ــان ــي ،عـ ــاوة على
ً
ً
أنه يؤدي دورا كبيرا في تحسين
ق ــدرة ال ـمــواطــن عـلــى تملك بيته،
وسيسهل على المواطنين طلب
التمويالت العقارية ،وتقليل مدة
االنتظار في طابور بنك االئتمان.
وأوض ـ ــح الــدغـيـشــم ،أن الـقــانــون
ي ـت ـيــح ف ــرص ــة ل ـل ـب ـنــوك ال ـت ـجــاريــة
لتسويق األموال والسيولة الفائضة
ً
لديها في السوق المحلي ،بــدال من
استثمارها في األسواق الخارجية،
مما سيكون له انعكاس جيد على
الـســوق المحلي ،كما أنــه سيخفف
الضغط على الميزانية العامة للدولة،
بما يضمن حـقــوق المواطنين في
الرعاية السكنية.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـبـ ــاحـ ــث
الـمـتـخـصــص ف ــي ال ـش ــأن ال ـع ـقــاري
عبدالرحمن الحسينان ،إن القانون
ليس بدعة ومعمول به في العديد
م ــن ال ـ ــدول وي ـح ـتــاج لتوضيحات،
ً
واصفا إياه بإحدى األدوات المهمة
والرئيسية في العديد من الدول لحل

أزمة السكن وتوفيره بأسعار مناسبة
لألفراد الراغبين في السكن الخاص.
وأض ــاف الحسينان ،أن القانون
انـ ـتـ ـظ ــرت ــه الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن األوسـ ـ ـ ــاط
المالية والعقارية ألنه سيساهم في
التخفيف من اآلثــار السلبية لتراكم
الـطـلـبــات االسـكــانـيــة لـمــن يشملهم
ً
برنامج الرعاية السكنية ،مستدركا
أن القانون سيعزز من قدرة البنوك
التمويلية ويسهم بشكل ّ
فعال في
حل األزمة اإلسكانية التي يعانيها
المواطنون.
وأوض ــح أن الـعــديــد مــن األسئلة
التي يتم تداولها في السوق العقاري
عبر وســائــل الـتــواصــل االجتماعي
سـتـتـضــح ب ـعــد إقـ ـ ــرار ال ـق ــان ــون من
مجلس األمــة وعما إذا كانت هناك
تعديالت سيتم إقرارها من عدمه.
وذكر أن تطبيق القانون سيضغط
على األراض ــي المخصصة للسكن
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص وس ـ ـي ـ ــدف ـ ــع أس ـ ـعـ ــارهـ ــا
الرتفاعات جنونية ،في حال غياب
ً
التوجه ألراضي سكنية جديدة بعيدا
عن المناطق الداخلية.
وقـ ـ ـ ــال إن مـ ــن ب ـي ــن ال ـت ـخ ــوف ــات
المشروعة من طرح القانون أهمها
أنه لم يمهد األرضية المناسبة للسير
به ،مع عدم تحرير األراضي وسيؤدي

إلى اإلخالل بالتركيبة السكانية مع
زيادة األعمال الوافدة.
وأشــار الحسينان إلى أن البنوك
من جهتها غير مستعدة ألنها ترى
فيه مخاطرة كبيرة ،باعتبار أنه ال
يتيح لها تسييل العقار في حال تعثر
المستفيدين من القرض.
وأضـ ـ ــاف أن م ــن ب ـيــن الـمـخــاطــر
األخرى التي تواجه القانون ما يتعلق
بــاالل ـتــزامــات الـمــالـيــة الـنــاشـئــة عن
القروض بحكم القانون وما سيعانيه
الورثة في حال وفاة المستفيد.
من ناحيته ،تطرق الخبير العقاري
سليمان الدليجان إلى الفروقات التي
يحملها ال ـقــانــون ال ـجــديــد مـقــارنــة
بــاألوضــاع الحالية" ،فالبنوك هي
من سيتولى تمويل المواطن ،مما
ً
ً
سيوفر بديال تمويليا لطلبات السكن
ً
الخاص" ،مشيرا إلى أن الحد األعلى
للقرض العقاري بدون فوائد يصل
إلى  70ألف دينار وهو ما سيزيد من
قدرة المشتري على الشراء.
وقال الدليجان ،إن الحد األقصى
ً
لفترة سداد األقساط حاليا  58سنة
وبـعــد تطبيق ال ـق ــرار سـتـكــون مــدة
ال ـســداد  30سـنــة ،وه ــو مــا سيكون
ً
في مصلحة البنوك الممولة ،الفتا
إلى أن البنك ال يمكنه مصادرة وبيع

عبدالرحمن الحسينان

عبدالعزيز الدغيشم

بيت المواطن بالوضع الحالي ،لكن
يمكن أن يتم ذلك بعد تطبيق القرار.
وأض ـ ــاف أن م ــن ب ـيــن ال ـفــروقــات
األخـ ـ ــرى أنـ ــه ال تـتـحـقــق أربـ ـ ــاح من
القرض الحكومي الحالي ،بينما ال
تحصل الحكومة على دفعات شهرية
مــن المواطنين ،بــل تدفع الحكومة
ً
شـهــريــا فــوائــد ق ــروض المواطنين
للبنوك ،وهذه بال شك خسارة للدولة.
وذكر أن الوضع الحالي يتضمن
البيت المرهون لــدى بنك االئتمان
الــذي يمكن أن يستمر آلخــر وريــث،
بينما قد يتعثر المواطن بالسداد،

ً
متسائال هل ستقوم الحكومة وفق
القانون الجديد بااللتزام بالتعويض
حتى ال يتم بيع العقار؟!.
وب ـي ــن أن ال ـح ـكــومــة ت ــدف ــع 70
ألف دينار دفعات عند استحقاق
المواطن قسيمة حكومية أو شراء
عقار خالل فترة قصيرة تسترجعه
ب ـف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ت ـم ـت ــد  58س ـنــة،
بينما فــي الــوضــع الـجــديــد تدفع
الحكومة فــوا ئــد شهرية للبنوك
تمتد  30سـنــة ،وال تسترجع أي
مبالغ سابقة.

َ
ّ
«القطرية» تستأنف رحالتها إلى ملقة وتوسع شبكة
وجهاتها في الواليات المتحدة
ّ
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،يـ ـم ــث ــل اس ـت ـئ ـن ــاف
رح ــات "ال ـق ـطــريــة" إل ــى أتــانـتــا بــواقــع 4
ً
ً
رح ــات أسـبــوعـ ّـيــا اعـتـبــارا مــن  1يونيو؛
ع ــودة شبكة وج ـهــات الـنــاقـلــة "الـقـطــريــة"
فــي الــواليــات المتحدة األميركية للعمل
بشكل كامل إلى  12بوابة أميركية ،أي ما
يزيد بوجهتين عما كان عليه األمــر قبل
انتشار الجائحة .كما ستزيد الخطوط
ً
أيضا عدد رحالتها إلى بوسطن وميامي
ونيويورك وفيالدلفيا وسان فرانسيسكو
وسـيــاتــل ،وتــواصــل تقديم خـيــارات سفر

أكـثــر مــرونــة لمسافريها مــع أكـثــر مــن 85
ًّ
أسبوعيا عبر الــواليــات المتحدة.
رحلة
وستتيح هــذه الــرحــات أمــام المسافرين
أف ـض ــل خـ ـي ــارات ال ـس ـفــر إل ــى ال ـعــديــد من
الوجهات السياحية على شبكة الوجهات
العالمية للناقلة الـقـطــريــة بـمــا فــي ذلــك،
كـيــب تـ ــاون وال ـمــالــديــف وجـ ــزر السيشل
وزنجبار ،إلى جانب العديد من الرحالت
إلى وجهاتها الرئيسية في إفريقيا وآسيا
والشرق األوسط.
ّ
وقال الباكر" :على ّ
التحديات
الرغم من

ُ
الرحالت المضافة إلى شبكة وجهاتنا
في األميركتين:
ًّ
أسبوعيا
• أتالنتا – استئناف  4رحالت
ً
اعتبارا من  1يونيو
• بوسطن – زيــادة عدد الرحالت إلى 4
ً
ًّ
أسبوعيا اعتبارامن  3يوليو
رحالت
• مـيــامــي – زي ــادة ع ــدد الــرحــات إل ــى 5
ً
ًّ
أسبوعيا اعتبارا من  7يوليو
رحالت
• نـيــويــورك  -زي ــادة ع ــدد الــرحــات إلــى
ً
ًّ
يوميا اعتبارا من  21يوليو
رحلتين

• فيالدلفيا  -زيادة عدد الرحالت إلى 5
ً
ًّ
أسبوعيا اعتبارا من  2يوليو
رحالت
• ساو باولو  -زيادة عدد الرحالت إلى
ً
ًّ
يوميا اعتبارا من  6أغسطس
رحلتين
• سان فرانسيسكو – زيادة عدد الرحالت
ً
ًّ
يوميا اعتبارا من  2يوليو
إلى رحلة
• سياتل – زيادة عدد الرحالت إلى رحلة
ً
ًّ
يوميا اعتبارا من  8يوليو

التي فرضها انتشار جائحة كوفيد – 19؛
ف ــإن "ال ـق ـط ــري ــة" حــاف ـظــت ع ـلــى ال ـتــزام ـهــا
تجاه مسافريها والشركاء التجاريين في
الــواليــات المتحدة األمـيــركـيــة ،وذل ــك من
خــال مــواصـلــة تسيير رحــاتـهــا وإع ــادة
بناء شبكة وجهاتها في أميركا وإطالق
وجهتين جديدتين هما :سان فرانسيسكو
ّ
وسياتل .كما عززت الناقلة خدماتها في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مــن خ ــال شراكاتها
االستراتيجية مع خطوط أالسكا الجوية،
والـخـطــوط الـجــويــة األمـيــركـيــة ،وخطوط
ج ـيــت ب ـلــو ال ـج ــوي ــة ،ل ـن ـقـ ّـدم بــذلــك أفـضــل
خيارات السفر أكثر من أي شركة طيران
أخرى ،ونتيح لمسافرينا في أميركا أفضل
السبل وأكثرها مرونة للسفر إلى جميع
أنحاء العالم هذا الصيف".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـبـ ـ ــاكـ ـ ــر" :مـ ـ ـ ــع اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
ال ـم ـس ــاف ــري ــن ل ــرح ــات ـه ــم وال ـت ـح ـل ـيــق مــع
الناقلة ا لـقـطــر يــة؛ فإنهم سيتمكنون من
السفر براحة واطمئنان على متن الخطوط
الـ ـج ــوي ــة الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ال ـ ـحـ ــائـ ــزة تـصـنـيــف
 5ن ـج ــوم ف ــي "ت ــدق ـي ــق ت ــداب ـي ــر ال ـســامــة
الخاصة بكوفيد -19على مستوى شركات
الـطـيــران" مــن سـكــاي تــراكــس ،إلــى جانب
السفر عبر مـطــار حمد الــدولــي ال ــذي ّ
تم
تصنيفه كــأول مطار في الشرق األوســط
وآس ـي ــا يـحـصــل ع ـلــى تـصـنـيــف  5نـجــوم
ف ــي "ت ــدق ـي ــق ت ــداب ـي ــر ال ـس ــام ــة ال ـخــاصــة
بكوفيد -19على مستوى المطارات" .كما
نفتخر بقيادة قطاع الطيران خــال هذه
األوقــات العصيبة ،وإرســاء أعلى معايير

االبتكار والسالمة وخدمة العمالء ،ونحن
ّ
نتطلع إلى الترحيب بمسافرينا على متن
ً
طائراتنا قريبا في الوقت الذي يخططون
فيه لقضاء عطالتهم الصيفية".
وت ـسـ ّـيــر الـنــاقـلــة الــوطـنـيــة ل ــدول ــة قطر
ً
ً
أس ـ ـ ـطـ ـ ــوال حـ ــدي ـ ـثـ ــا م ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات ذات
الـكـفــاءة فــي اسـتـهــاك ال ــوق ــود ،وتــواصــل
التزامها بتقديم خدمة مستدامة وتتسم
بــالـمـســؤولـيــة الـبـيـئـيــة لـمـســافــريـهــا .كما
تسير  53طائرة من ط ــراز .A350وبسبب
تــأثـيــر جــائـحــة كــوفـيــد  -19عـلــى الـسـفــر؛
ّ
ً
اتـخــذت "القطرية" ق ــرارا بإيقاف أسطول
طائراتها من طراز إيرباص  ،A380حيث
إنه ال يوجد مبرر بيئي لتشغيل طائرات
بهذا الحجم الكبير فــي الـســوق الحالية.
ً
ً
كـمــا أطـلـقــت "الـقـطــريــة" مــؤخــرا برنامجا
ً
خاصا يتيح للمسافرين فرصة التعويض
الطوعي عن الكربون الناجم عن رحالتهم،
منذ نقطة حجز تذاكر السفر.
وحازت "القطرية" جائزة أفضل "شركة
طـ ـي ــران ف ــي الـ ـع ــال ــم" خـ ــال ح ـف ــل ت ــوزي ــع
جوائز سكاي تراكس العالمية  .2019كما
حصدت الناقلة الوطنية لدولة قطر جائزة
"أفضل شركة طيران في الشرق األوسط"،
وجــائــزة "أفـضــل درج ــة رج ــال أع ـمــال" في
العالم وجــائــزة "أفـضــل مقعد على درجــة
رج ــال األع ـم ــال" عــن مـقــاعــد كـيــو ســويــت.
وتتيح "القطرية" مقاعد كيو سويت على
رحالتها إلى أكثر من  40وجهة عالمية،
بما فيها بانكوك وكيب تاون والمالديف
وسنغافورة.

ةديرجلا
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اقتصاد

َ
النفط
أسعار
وازن
اإلنتاج
زيادة
»+
«أوبك
رفض
ً
نفطيون لـ ةديرجلا  :مطالبات بتثبيت الوضع الحالي وعمل دراسات لرفع سعر البرميل تدريجيا
•

أكد خبراء نفطيون تماسك مستوى أسعار الخام الحالية الى نهاية عام  ٢٠٢١واستقرارها حول  70دوالرا للبرميل.
وقال الخبراء ،في تحقيق أجرته «الجريدة» ،إن دور منظمة أوبك وتحالفاتها من دول «أوبك  »+ساهم في السنوات األخيرة في
ضبط كميات المعروض من النفط الذي تنتجه الدول األعضاء بشكل ّأدى الى استقرار األسواق الى حد كبير ،مؤكدين في هذا اإلطار
الدور المحوري الذي لعبته دول «أوبك» وحلفائها من دول «أوبك  »+في حماية أسعار النفط ،خاصة أن هذا التحالف النفطي
تبلغ حصته اإلنتاجية نحو  45بالمئة من إنتاج النفط الخام في العالم ،وتساهم بما يتجاوز  60بالمئة من صادرات النفط العالمية عبر
الحدود.
ّ
وشددوا على ضرورة اتباع سياسة لجدولة إنتاج النفط من شأنها دعم أسعار النفط ،ألن تلك السياسة تدعم استراتيجية التحكم
ّ
في ضخ كميات النفط التي تتناسب ومتطلبات األسواق ،حيث ال يؤدي اإلفراط في اإلنتاج الى فوائض مفاجئة في المخزونات
العالمية من الخام ،األمر الذي قد يؤدي في نهاية األمر الى تراجعات حادة باألسعار ،الفتين الى ضرورة مراجعة األسواق بشكل
دوري وسياسة التحكم في اإلنتاج ،وفقا ألوضاع األسواق النفطية والحالة االقتصادية في العالم.
وقالوا إن رفع العقوبات عن إيران وعودتها الى اإلنتاج بشكل طبيعي وكذلك عودة إنتاج ليبيا إلى األسواق لن تؤثر بشكل كبير على
أسعار النفط ،ألن الزيادة السنوية في الطلب العالمي على النفط تستطيع استيعاب حصص هاتين الدولتين .وفيما يلي التفاصيل:
أشرف عجمي

بداية توقع الخبير النفطي ،د .خالد بودي ،أن
تتماسك أسعار النفط وتستقر حول  70دوالرا
للبرميل حتى نهاية العام الحالي ،خاصة إذا
حــافـظــت منظمة أوبـ ــك عـلــى ت ــزوي ــد األسـ ــواق
بكميات مــن ال ـخــام تـتــوافــق مــع حـجــم الطلب
في إطار الحد قدر اإلمكان من تراكم الفوائض
والمخزونات العالمية في األسواق والمحافظة
على عدم الضغط على األسعار ،األمر الذي قد
يؤدي في النهاية الى تراجعها.
وقال إن رفع العقوبات عن إيران وعودتها الى
اإلنتاج بشكل طبيعي وكذلك عودة إنتاج ليبيا
إلى األســواق لن يؤثر بشكل كبير على أسعار
النفط ،ألن الزيادة السنوية في الطلب العالمي
على النفط تستطيع استيعاب حصص هاتين
الدولتين.

دور محوري
وأضاف :حرصت منظمة أوبك في السنوات
األخيرة على ضبط كميات المعروض من النفط
الــذي تنتجه الــدول األعضاء وحلفاء المنظمة
بشكل أدى الى استقرار األسواق الى حد كبير،
مؤكدا في هذا اإلطار الدور المحوري الذي لعبته
دول منظمة أوبك وحلفاؤها من دول "أوبك بلس"
في حماية أسعار النفط ،خاصة أن هذا التحالف
النفطي تبلغ حصته اإلنتاجية نحو  45بالمئة
من إنتاج النفط الخام في العالم ،وتساهم بما
يتجاوز  60بالمئة من صادرات النفط العالمية
عبر الحدود.
ولفت الى أن بداية انحسار فيروس كورونا
س ـي ـكــون ل ــه تــأث ـيــر إي ـجــابــي ع ـلــى اإلق ـت ـصــاد
العالمي وانتعاش االقتصاد الذي سيعمل على
ّ
تتحسن
ارتفاع الطلب على الخام ،وبالتالي
األسعار ،وهذا ما نشهده حاليا.
وأكد بودي أن

جدولة إنتاج النفط سياسة تدعم المحافظة على
أسعار النفط ،حيث يتم التحكم في ضخ كميات
النفط التي تتناسب ومتطلبات األسواق حتى
ال يؤدي اإلنتاج من دون حسابات الى فوائض
مفاجئة فــي أس ــواق النفط ت ــؤدي ال ــى تراجع
قد يكون حــادا في األسعار ،الفتا الى ضرورة
مراجعة األسواق بشكل دوري وسياسة التحكم
فــي اإلن ـتــاج ،وفـقــا ألوض ــاع األسـ ــواق النفطية
والحالة االقتصادية في العالم.

زيادة الطلب
م ــن جــان ـبــه ،قـ ــال الـخـبـيــر الـنـفـطــي يــوســف
القبندي إن هناك دالئل على ظهور بوادر لتعافي
عالمات بعض االقتصادات العالمية الكبرى مثل
الصين والواليات األميركية ،فضال عن انفتاح
بعض الدول الصناعية تدريجيا بعد الوصول
الــى نسب عالية مــن التطعيم ،مثل بريطانيا
وك ــذل ــك م ــع اق ـ ـتـ ــراب ال ـم ــوس ــم ال ـص ـي ـفــي ،فــإن
الى زيادة الطلب على الطاقة،
التوقعات تشير ّ
األمر الذي يعني توقع استمرار ارتفاع األسعار
خــال النصف الثاني للعام الحالي ،وخاصة
الربع األخير من هذا العام.

األسواق الفورية
وأضـ ــاف :على ال ـمــدى القصير ،فإن
ع ــودة إيـ ــران لــإنـتــاج سـيـكــون أثــرهــا
على االسعار واألســواق محدودا ،ألن
ال ـم ـفــاوضــات تـسـيــر ب ـبــطء م ــع بعض
اإلخـفــاقــات ،ولكن على الـمــدى الطويل
م ــن ال ـم ـم ـكــن أن تـ ـك ــون هـ ـن ــاك ح ــرب
أسـعــار تؤثر على األس ــواق الفورية
فقط ،وللعلم فإن إيران مازالت تصدر
مـ ـعـ ـظ ــم كـ ـمـ ـي ــاتـ ـه ــا الـ ــى

تماسك تحالف
«أوبك »+
المساهم
بنحو %60
من صادرات
النفط العالمية
سبب رئيس في
ارتفاع األسعار
خالد بودي
أسواق الشرق ،وخاصة الصين والهند من خالل
الوسطاء ،ولذلك حتى لو تم االتفاق ،فلن يكون
هناك تأثير على الكميات المعروضة واألسعار،
وخاصة هذا العام.
وأش ـ ــار ال ــى أن "أوبـ ـ ــك" كــانــت دائ ـم ــا تلعب
دور صمام االمان فى المحافظة علي االسعار
وتنظيم الكميات المنتجة ،ويعد هذا واضحا
من خالل اتفاق "أوبك" األخير لتخفيض الكميات
داخــل "أوبــك" وخارجها لوقف نزيف األسعار،
معربا عن رأيــه بــأن اعتماد معظم اقتصادات
دول "أوب ــك" على النفط كدخل ،فإنها ستعمل
بجدية للمحافظة على هــذه األسـعــار ،خاصة
بعد أن عانت كثيرا بالسنوات
األخـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرة ،خ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة أن
األس ـ ـعـ ــار الـمـنـخـفـضــة
قد أثــرت بشكل حاسم
على مشاريع تلك الدول
والتزاماتها التنموية.
ّ
وتوقع ارتفاع األسعار
وتأرجحها ما بين  70و80
دوالرا للبرميل بــدايــة
العام المقبل ،خاصة
بعد بداية التعافي من
الفيروس.

التزام زمني
وأعرب القبندي عن
اع ـت ـقــاده ب ــأن "أوب ــك"
س ـت ـل ـتــزم ب ــال ـج ــداول
الزمنية لــإنـتــاج التدريجي،
نـظــرا لظهور ب ــوادر تعافي ال ــدول الصناعية
وزيادة الطلب.

زيادة االستهالك
ّ
من جانبه ،توقع أستاذ هندسة البترول في
جامعة الكويت ،د .أحمد الكوح ،أن تكون هناك
زيــادة في استهالك النفط في الفترة المقبلة،
األمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف الى زيادة
في اإلنتاج من قبل بعض الــدول ،الفتا الى أن
األسعار المرتفعة حاليا ستكون مؤقتة يأتي
بعدها تذبذب يميل الى االنخفاض على المدى
القريب.

حلحلة ملف
إيران النووي
وعودتها
لإلنتاج لن تؤثرا
على األسعار
واألسواق وسعر
البرميل ما بين
ً
 70و 80دوالرا
يوسف القبندي

حقبة «أوبك»
الحالية
هي األفضل
ونجاحها في
الربط مع الدول
المنتجة أدى
لتوازن األسواق
واألسعار
أحمد الكوح

وقــال إن إيــران تصدر النفط رغــم العقوبات
بطرق أخرى غير قانونية ،الفتا الى أن الوصول
الى اتفاق حول ملفها النووي سيجعلها منفتحة
على األسواق بشكل اكبر ،وكذلك النفط الليبي
الذي بدأت الحكومة الليبية في تصديره قد يكون
له تأثير على األسعار ،لكن بشكل طفيف مقارنة
بحجم إنتاج دول منظمة أوبك.

أفضل حقب المنظمة
وأكد أن وصول األسعار الى المستوى الحالي
مع الظروف الحالية التي ّ
يمر بها العالم بسبب
جائجة كــورونــا يدلل على وجــود إدارة جيدة
مــن قبل المسؤولين فــي "أوبـ ــك" وتحالفاتها
من دول "أوبــك بلس" ،المتمثلة في السعودية
وروسيا وكذلك الكويت واإلمارات ،موضحا أن
تلك الحقبة من منظمة أوبك من افضل الحقب،
لكونها استطاعت الربط مع الدول المنتجة من
خارج المنظمة وبناء تحالف قوي يحافظ على
توازن أسواق النفط.
وأضــاف أنــه مما ال شك فيه أن هناك بــوادر
ّ
جلي لــزيــادة الطلب على الخام،
تظهر بشكل
خــاصــة مــع انـحـســار الـفـيــروس واإلق ـب ــال على
التطعيم بعد ظهور اللقاحات المختلفة ،األمر
ال ــذي سـيــزيــد مــن حــركــة التنقل وب ــدء تسيير
شركات الطيران حول العالم.

أزمة األسعار
وأشار الى أن سياسة "أوبك" واستراتيجيتها
حيال أزمة األسعار كانت واضحة ولم تتجاوب
مع أي ضغوط لزيادة اإلنتاج حتى يتم تجفيف
المخزونات العالمية من النفط والوصول الى
األس ـع ــار ال ـمــرجــوة م ــن أج ــل ت ـ ــوازن األس ـ ــواق،
موضحا أن تلك االستراتيجية التي اتبعتها
"أوبك" كانت بمنزلة رسالة الى العالم ان األسعار
الحالية التي وصل اليها الخام تعد مقبولة.

عوامل عدة
بـ ــدوره ،ق ــال الخبير النفطي أحـمــد ك ــرم إن
أسعار النفط الحالية واستقرارها على الوضع
الحالي جاء نتيجة عدة عوامل أهمها االرتفاع
النسبي على الطلب النفطي ،وذلــك بعد عودة

من الضروري
مواصلة دور
«أوبك»
متابعة
األسواق
والتنسيق
الدائم مع الدول
المصدرة
أحمد كرم

القطاعات الصناعية العالمية بالشكل التدريجي،
مع استمرار تزايد أعداد متلقي لقاحات فيروس
كورونا.
وأضــاف أنه مع هذا االستمرار في التطعيم
وانخفاض معدالت إصابة الفيروس سيزداد
الطلب ايضا بشكل ملحوظ ،وخاصة مع دخول
موسم الصيف الــذي ي ــزداد فيه االحتياج إلى
ال ــوق ــود ،خــاصــة مــع ع ــودة الـحـيــاة الطبيعية
لشركات الطيران ووسائل النقل األخرى وعودة
موسم السفر.
وأشار إلى أنه ربما نرى ثبات أسعار النفط
على هذه المعدالت الحالية أو ارتفاع طفيف،
الفتا الى أنه إذا ما كانت هناك توترات سياسية
مؤثرة بمنطقة الشرق األوسط ،فعندها سيكون
هناك ارتفاع كبير في معدالت األسعار.

بوادر إيجابية
وذك ــر أن ــه مــع ظـهــور ب ــوادر إيجابية بشأن
حلحلة ملف إيران النووي وتوافر النوايا لحل
هذه الملف بين الجانبين اإليراني واألميركي
ستكون هناك عــودة لإلنتاج النفطي اإليراني
بشكل طبيعي ،وعلى نفس الخطى ،فإن عودة
اإلنتاج الليبي تدريجيا ودخول هذه الكميات
لألسواق النفطية سيكون التأثير هنا بالشكل
السلبي على أسعار النفط بسبب ارتفاع معدالت
والمعروض ،موضحا أن ذلك إذا ما حدث
اإلنتاج
ّ
فال بد من تدخل "أوبك" مجددا لدراسة األوضاع
وات ـخ ــاذ قـ ـ ــرارات تثبيت اإلن ـت ــاج والـحـصــص
لتثبيت أسعار النفط وعدم تراجعها بشكل كبير.

دور متواصل
وتابع كرم أن دور "أوبك" يجب أال يتوقف عند
هذا الحد ،وعليها متابعة السوق بشكل حثيث،
وأن تعمل على التنسيق بشكل دائم مع الدول
الـمـصــدرة األخ ــرى وات ـخــاذ ال ـق ــرارات المسبقة
لسيناريوهات اإلن ـتــاج ،حتى يتم المحافظة
على األس ـعــار الحالية ،فضال عــن ض ــرورة أن
تسعى منظمة أوبــك لعمل الــدراســات التي من
شأنها تثبيت أسعار النفط الحالية وارتفاعها
بالمستقبل بشكل تدريجي دون التأثير على
الحياة االقتصاديه العالمية.

وجهة نظر

مستقبل الطاقة المتجددة لمصلحة النفط الخليجي!
د .عبدالسميع بهبهاني *

ص ــدم ــت وكـ ــالـ ــة الـ ـط ــاق ــة ال ــدولـ ـي ــة عــالــم
الطاقة ،بتقريرها "صافي الصفر" (تصفير
االنبعاثات الكربونية) بحلول عــام ،2050
الذي أشار إلى أن العالم لن يحتاج إلى أي
م ـشــاريــع إضــاف ـيــة لـلـنـفــط وال ـغ ــاز تـتـجــاوز
ً
ما تمت الموافقة عليه بالفعل اعتبارا من
هذا العام.
وذه ـ ـبـ ــت شـ ــركـ ــات الـ ـط ــاق ــة األس ـت ــرال ـي ــة
واآلسـ ـي ــوي ــة ،وع ـل ــى رأسـ ـه ــا الـ ـي ــاب ــان ،إلــى
أن هـنــاك الـعــديــد مــن ال ـطــرق نـحــو "الصفر
الصافي" ليس فقط تلك التي ّ
تفصلها وكالة
الطاقة الدولية.
غـ ـي ــر أن الـ ــوكـ ــالـ ــة تـ ــدعـ ــي أن طــري ـق ـهــا
ه ــو "ال ـطــري ـقــة األك ـث ــر جـ ــدوى م ــن الـنــاحـيــة
التقنية وفعالة من حيث التكلفة والقبولة
ً
اجتماعيا“ في الحاجة إلى أمن الطاقة.
وإذا اتبع العالم مسار "صافي الصفر لعام
 "2050الذي حددته الوكالة ،إضافة إلى قيادة
بسرعات أقل من  100كم في الساعة ،وتحديد
ً
تكييف الـهــواء بمعدالت أكثر اع ـتــداال ،فإن
الطلب على الفحم سينهار بنسبة  90في
الـمـئــة ،والـطـلــب عـلــى الـنـفــط بنسبة  75في
المئة ،وعلى الغاز الطبيعي بنسبة  55في
المئة (وكالة).
ً
بناء على توقعات الوكالة
هذه النتيجة
فــي تقرير ســابــق أن تنمو مـعــدالت الطلب
على النفط  4.4في المئة مع  ،2025ليصل
ً
ال ــى  109مــايـيــن بــرمـيــل يــومـيــا فــي .2040
وكـ ـع ــادة ت ـق ــاري ــر وك ــال ــة ال ـط ــاق ــة (ب ــاري ــس)
صاحبة العامل األحادي المؤثر في الطلب
الذي هو انبعاثات الكربون الذي وصلت في
الــدول الصناعية إلى  70في المئة ،وسائر
الدول العالم إلى  30في المئة ،منها فقط 1.5

في المئة من دول النفط "أوبك" من الغازات
الــدفـيـئــة .إن نسبة ال ـكــربــون المنبعث إلــى
الـغــازات الدفيئة األخــرى هو  55في المئة،
والتي بني عليها قرار خفض حرارة العالم،
وم ــن ثــم أوص ــت بــالـتـحــول ال ـكــامــل للطاقة
المتجددة.
هذه النتيجة المضللة تهمل االنبعاثات
ال ــزراعـ ـي ــة وال ـح ـي ــوان ـي ــة ال ـت ــي ه ــي م ـصــدر
أساسي آخــر ليس لغاز الميثان والكربون
المتحول .هذا األسلوب في انتقائية اآلثار
وتـضـخـيـمـهــا يـجـعـلـنــا ن ـش ـكــك ف ــي ال ــداف ــع
الـجـيــوسـيــاســي ل ـم ـشــروع "مــؤت ـمــر بــاريــس
 "2015الــذي ،في اعتقادي ،أن الدافع وراء ه
ك ــان ال ـك ـســاد الـصـنــاعــي الـ ــذي أصـ ــاب دول
أوروب ـ ـ ـ ــا ونـ ــوايـ ــا ت ـص ـن ـيــع الـ ـط ــاق ــة ول ـيــس
اسـتـكـشــافــا فــي وق ــوده ــا ،إضــافــة إل ــى نفاد
حقول بحر الشمال (منبعها األساسي).
هذا ما دفعها النتقاء انبعاثات الكربون
ومن النفط بالذات كمصدر أساسي الرتفاع
ح ــرارة األرض ،فاستثنتها بقوانين تقيد
جــدوى اإلنـتــاج ،متناسية ضمور الغابات
وتزايد عدد البراكين (التي ازدادت أعدادها
السنوية خالل الـ  200عام السابقة من  5إلى
 65بــركــانــا فــي الـسـنــة) ،وتــزايــد عــدد سكان
األرض وزيادة المساحات الزراعية.
إن خـطــة "ال ـطــاقــة ال ــدول ـي ــة" ف ــي تصفير
االنبعاثات الكربونية (صفر في المئة) عن
طريق:
• تقنين قوانين تعقد استكشافات الطاقة
األحفوري.
• التحول الكامل إلى الطاقة المتجددة.
• وف ــرض م ـصــادر طــاقــة مـعـ ّـيـنــة (ه ــواء،
شمس ،وماء).

ذل ـ ـ ــك أدى إل ـ ـ ــى إهـ ـ ـم ـ ــال مـ ـ ـص ـ ــادر ط ــاق ــة
ال ــوق ــود األســاس ـيــة وتـقـيـيــد التكنولوجيا
المسايرة لها ،كاالستفادة من حرارة األرض
( )Geothermal Energyو ع ـطــل مـشــار يــع
اصـطـيــاد وحـبــس الـكــربــون ال ــذي لــه فــوائــد
كبيرة وذات قيمة مضافة .فإضافة إلى أنها
تـقـلــص ان ـب ـعــاثــات ال ـك ــرب ــون فتكنولوجيا
اصطياد وحبس الكربون لها كلفة تشغيلية
أقل بحوالي  28في المئة من تشغيل ألواح
الـطــاقــة الـشـمـسـيــة ،وأك ـثــر مــن ذل ــك لـمــراوح
ً
الطاقة الهوائية .صناعيا عد للكربون 10
فوائد مطبقة منها:
• تقوية كونكريت البناء.
• إنعاش مساحات التربة الزراعية زيادة
منتج ثمرة.
• اإلنتاج الثانوي للنفط.
• زيادة طحالب البحر.
• إنتاج الطاقة البيولوجية.
• تبريد إضافي لمواد البناء.
• إنتاج الوقود الصناعي (الميثانول).
• صناعة المواد البالستيكية  ...وغيرها.
ً
و قــد كتبنا مسبقا عــن آ ب ــار يتيمة (غير
منتجة) ذات حرارة تفوق  150درجة مئوية
يمكن االستفادة منها إلنشاء محطات طاقة
كهربائية الحرارية.

فرضية ضمور مستقبل النفط
ً
كتب الكثير متشائما عن مستقبل الطلب
على النفط ،رغم توقعات وكالة الطاقة نفسها
ً
أن الطلب  109ماليين برميل يوميا في .2040
وافترضت الوكالة أن التحدي األكبر القادم
سيكون انتشار السيارات الكهربائية بمعدل

نمو تصنيع يتراوح بين  30و 40في المئة
بمعدل شراء  3في المئة.
فعلى فــرض أن الـمــوجــود مــن الـسـيــارات
الكهربائية  9ماليين حاليا ،فإنها تسلب من
إنتاج العالمي للنفط أقــل من  1بالمئة في
 ،2025بنسبة متفائلة جدا .ومنها تفاوتت
ش ــرك ــات ال ـطــاقــة ف ــي تــوقـعــاتـهــا عـلــى ذروة
الطلب على النفط ،فـ "وكالة الطاقة" تتوقع
الذروة قبل  ،2040و"ريستاد للطاقة" تتوقع
نـقـصــا حـ ــادا ف ــي اإلن ـت ــاج  ،2050و"غ ــول ــدن
ساكس" توقعت ذروة الطلب على النفط في
 ،2026وحــذرت "وود ماكينزي" من الحاجة
الى استثمارات جديدة للنفط في إنتاج 23
مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا إضــافـيــة مــن مـصــادر
الجديدة لتعويض النقص القادم.
هذا التباين في تقدير ذروة الطلب والقدرة
اإلن ـتــاج ـيــة س ــاق ال ـش ــرك ــات االسـتـكـشــافـيــة
الـ ـكـ ـب ــرى ل ـل ـن ـفــط إل ـ ــى الـ ـتـ ـح ــوط وت ـق ـل ـيــص
ميزانياتها الــرأسـمــالـيــة الــى  60فــي المئة،
بــاإلضــافــة إلــى إف ــاس الـشــركــات الصغيرة،
وه ــذا كـلــه أدى إل ــى تــوقـعــات لـظـهــور نقص
في االنتاج النفط والغاز يصل الى أكثر من
 25في المئة .إن مستقبل النفط يعتمد على
االقـتـصــادات الناشئة والنامية بنمو يقدر
بـ  4.4بالمئة في  ،2025والبتروكيماويات
تساهم في  60بالمئة من نمو الطلب بمعدل
ً
يصل إلى  5في المئة سنويا.
ً
في تصوري أن الحاجة ملحة جدا لزيادة
القدرة اإلنتاجية للنفط ،رغم تفاؤل تقارير
الطاقة البديلة المتناقضة .ومؤشرات ذلك
كثيرة ،فإضافة إلى ما عرضت من تضارب
ت ـقــديــرات الـطـلــب وذروة اإلنـ ـت ــاج ،ن ـجــد أن
مؤشرات أسهم شركات النفط العالمية في

تصاعد بتوجهها إلى النفط الرخيص ذي
الـمـخــاطــر الـصـغـيــرة ،فــا يـمـكــن لالقتصاد
الـعــالـمــي أن يبنى عـلــى ق ــرار وكــالــة الطاقة
السياسي في إعدام الوقود األحفوري (نفط،
وفـحــم ،وغ ــاز) فــي سبيل تصفير االنبعاث
ً
ً
الكربوني ،غير المقنع علميا واقتصاديا.

مستقبل نفط «أوبك»
فــي تحليلي إن سـلـ ّـمـنــا بـتــوجــه الــوكــالــة
الــى الطاقة البديلة ،وتوجه شركات النفط
ال ـعــال ـم ـيــة إلـ ــى ال ـت ـح ــول ف ــي انـ ـت ــاج الـنـفــط
الرخيص ،إضافة الى التنافس الشديد القادم
بـيــن أك ـبــر اق ـت ـصــاديــن (ال ـص ـيــن وال ــوالي ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة) وتـ ـن ــام ــي االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي،
سيسبب ذلك نقصا شديدا للطاقة وزيــادة
في الطلب على الطاقة يبدأ في نهاية .2023
هذا النقص سيكون في مصلحة دول "أوبك"
ذات كلفة إنتاج رخيصة والوفرة العالية.
ه ــذا م ــا أدركـ ـت ــه دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي ،إذ بلغت استثماراتها السنوية
خــال العامين السابقين في االستكشاف
والتطوير والبتروكيماويات نحو  300إلى
 400مليار ،أعلى من مشاريع "المتجددة"
الـ ـ ـت ـ ــي ب ـ ـلـ ــغ  240مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــارا .ومـ ـ ـ ــع األسـ ـ ــف
اس ـت ـث ـمــارات الـكــويــت فــي الـقـطــاع النفطي
ً
كانت األقل خليجيا ،إذ انخفضت بنسبة 86
بالمئة في مارس  2021مقارنة مع مارس
 ،2019إذ  65مليارا آمل أن يتدارك ذلك قبل
أن تفوت الفرصة.

*خبير واستشاري نفط

اقتصاد
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«الياقوت والفوزان القانونية» تتوسع «الوطني» يوفر لعمالئه حلول دفع ذاتية
ً
إقليميا بافتتاح مقر جديد في تركيا
شراكة مع  Kilinç Law & Consultingتعزز التعاون بين البلدين

خليفة الياقوت

قال الياقوت إن وجود
مجموعة الياقوت والفوزان
القانونية في جمهورية تركيا
يعد إضافة كبيرة لدعم األفراد
وأصحاب االعمال الكويتيين
لتشجيعهم على توسيع
استثماراتهم داخل تركيا في
اطار قانوني مالئم ومناسب
يضمن حقوقهم واهدافهم
االستراتيجية.

من «اليمين» خليفة الياقوت ومبارك السليطي وليفينت كلينيغ
ً
تنفيذا لخطتها االستراتيجية
ف ــي ال ـت ــوس ــع اإلق ـل ـي ـمــي ،أعـلـنــت
م ـج ـم ــوع ــة الـ ـي ــاق ــوت وال ـ ـفـ ــوزان
القانونية افتتاح مقر جديد لها
فــي اسـطـنـبــول مــن خ ــال شــراكــة
رسمية مع شركة & Kilinç Law
 Consultingللمحاماة التركية.
وتسعى هذه الشراكة لتعزيز
ال ـت ـع ــاون ال ـت ـج ــاري ب ـيــن تــركـيــا
وال ـك ــوي ــت ف ــي ق ـط ــاع ــات عــديــدة
يعتبر أهمها مشروعات البنية
التحتية ،والنفط والغاز وقطاع
االستثمار العقاري والمقاوالت،
ً
وتـمـثــل ه ــذه ال ـشــراكــة جـ ــزءا من
تحالف بين المجموعة وشركة
الـسـلـيـطــي ل ـل ـم ـحــامــاة الـقـطــريــة
و"."Kilinç Law & Consulting
و ت ـ ـعـ ــد شـ ــر كـ ــة Kilinç Law
 & C o n s u l t i n gمـ ـ ـ ــن أ ك ـ ـبـ ــر
شــركــات المحاماة التركية على
المستويين المحلي واألوروبــي

خالل توقيع االتفاقية

ح ـيــث ت ــوج ــد م ـقــرات ـهــا بـتــركـيــا،
وأذرب ـ ـي ـ ـج ـ ــان ول ـ ـ ـنـ ـ ــدن .وط ـب ـق ــا
ل ـش ـهــادات الـعـمــاء فــي مؤسسة
 legal500العالمية يعد الشريك
ا ل ـم ــؤ س ــس  Levent Kilinçمن
األف ـض ــل ع ـلــى م ـس ـتــوى الــوســط
الـ ـق ــان ــون ــي ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،وإضـ ــافـ ــة
كبيرة من خالل خبرته الواسعة
ف ــي مـ ـج ــال مـ ـش ــروع ــات ال ـطــاقــة
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاوالت واالنـ ـ ــدمـ ـ ــاجـ ـ ــات
واالستحواذات وكذلك العقار.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي خ ـل ـي ـف ــة
ال ـ ـ ـيـ ـ ــاقـ ـ ــوت ،الـ ـ ـش ـ ــري ـ ــك الـ ـم ــدي ــر
بـمـجـمــوعــة ال ـي ــاق ــوت والـ ـف ــوزان
القانونية ،فــي تـصــريــح ،أهمية
هــذه الـشــراكــة الـتــي تعد تنفيذا
لرؤية المجموعة في أن تصبح
األفضل على المستوى المحلي
واإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي" ،فـ ـم ــن خـ ـ ــال مـقــر
المجموعة الجديد باسطنبول
ب ــا ل ـت ـع ــاون م ــع & Kilinç Law
 Consultingوفريقها المتميز
ن ـط ـم ــح إلـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ــادة وت ـش ـج ـيــع
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار االج ـ ـن ـ ـبـ ــي داخـ ـ ــل
دول ــة ال ـكــويــت م ــن خ ــال تقديم
الخدمات القانونية بالمعايير
الـ ــدول ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـش ــرك ــات ال ـت ــرك ـي ــة
العاملة بدولة الكويت خاصة في
قطاعات المقاوالت ومشروعات
الـ ـبـ ـنـ ـي ــة الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة وال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
الـ ـتـ ـج ــاري ب ـم ـخ ـت ـلــف االن ـش ـطــة
والتخصصات".
وأض ـ ــاف ال ـي ــاق ــوت أن وج ــود
المجموعة في جمهورية تركيا
يعد إضــافــة كبيرة لدعم األفــراد
وأص ـ ـحـ ــاب االع ـ ـمـ ــال ال ـكــوي ـت ـيــن
لـ ـتـ ـشـ ـجـ ـعـ ـيـ ـه ــم عـ ـ ـل ـ ــى ت ــوسـ ـي ــع
اسـتـثـمــاراتـهــم داخ ــل تــركـيــا في

اطـ ــار قــانــونــي م ــائ ــم ومـنــاســب
يـ ـضـ ـم ــن حـ ـق ــوقـ ـه ــم واهـ ــداف ـ ـهـ ــم
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،حـ ـي ــث تـعـمــل
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة دائـ ـ ـم ـ ــا عـ ـل ــى دع ــم
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ال ـك ــوي ـت ـي ــن فــي
المستوى المحلي وايضا الدولي
م ــن خ ــال اك ـثــر م ــن  16اتـفــاقـيــة
تعاون مشتركة مع اكبر شركات
ال ـم ـح ــام ــاة ف ــي م ـخ ـت ـلــف ان ـح ــاء
ال ـعــالــم مـثــل ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
وأوروبا والشرق األوسط.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أع ـ ـ ــرب Levent
 Kilinçع ـ ــن ف ـ ـخـ ــره "أن ن ـع ـلــن
شراكتنا مــع مجموعة الياقوت
وال ـفــوزان القانونية والـتــي تعد
من الشركات الرائدة في القطاع
الـقــانــونــي بــدولــة الـكــويــت ،حيث
تعد هــذه الـشــراكــة حجر اســاس
لنا في Kilinç Law & Consulting
ن ـ ـظـ ــرا الهـ ـمـ ـي ــة دول ـ ـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت
حـ ـي ــث سـ ـتـ ـق ــوم ه ـ ـ ــذه الـ ـش ــراك ــة
بتقديم الدعم القانوني لالفراد
والمؤسسات الكويتية التي تقوم
بتنفيذ اعمال لها في تركيا سواء
عن طريق االستشارات القانونية
او ح ـ ــل الـ ـ ـن ـ ــزاع ـ ــات ال ـق ـض ــائ ـي ــة
ب ــالـ ـمـ ـح ــاك ــم الـ ـت ــركـ ـي ــة ومـ ــراكـ ــز
التحكيم و الوساطة في تركيا".
وأض ـ ـ ــاف انـ ــه "م ـن ــذ اول ي ــوم
ف ـ ــي ت ــأ سـ ـي ــس & Kilinç Law
 Consultingونـحــن نـهــدف الــى
ت ـق ــدي ــم افـ ـض ــل خ ــدم ــة قــانــون ـيــة
لعمالئنا في جميع المستويات
وم ــراح ــل عـمـلـهــم ون ـق ــوم بعمل
جاد جدا للوصول لثقة العمالء
بقدرتنا وخبراتنا فــي مختلف
التخصصات القانونية التابعة
للنظام القانوني التركي".

يحرص بنك الكويت الوطني
عـلــى تـقــديــم أحـ ــدث ح ـلــول الــدفــع
ً
الــرق ـم ـيــة وأك ـث ــره ــا ت ـ ـطـ ــورا ،بما
ي ـس ــاه ــم فـ ــي ت ـل ـب ـيــة اح ـت ـيــاجــات
عمالئه اليومية بسرعة وسهولة.
وفــي ذلــك اإلطــار ،يقدم "الوطني"،
بــال ـت ـعــاون م ــع جـمـعـيــة الـشــامـيــة
الـتـعــاونـيــة ،خــدمــة الــدفــع الذاتية
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام بـ ـط ــاق ــات ال ــوط ـن ــي
االئـتـمــانـيــة ع ــن طــريــق تـمــريــرهــا
ع ـل ــى أج ـ ـهـ ــزة ال ـم ـس ــح ال ـضــوئــي
الـمــوجــودة على عــربــات التسوق
داخل الجمعية.
وتوفر الخدمة الجديدة أوقات
ً
االن ـ ـت ـ ـظـ ــار وصـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى أم ــاك ــن
تحصيل مــدفــوعــات قيمة السلع
قبل الخروج من الجمعية ،ما يمنح
ع ـمــاء "ال ــوط ـن ــي" تـجــربــة تسوق
أسرع وأكثر سهولة.
وي ـعــد "الــوط ـنــي" أول بـنــك في
الكويت يوفر لعمالئه ذلك النوع
من حلول الدفع الرقمية المتطورة
أثناء التسوق.

وبهذه المناسبة ،قال مدير أول
في مجموعة الخدمات المصرفية
الشخصية في البنك سند الشطي:
"نلتزم بتوفير أحدث حلول الدفع
ً
الرقمية وأكثرها تطورا ،بما يمنح
عمالء نا تجربة مصرفية مميزة
تعكس ريــادة الوطني وإمكاناته
الهائلة".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـش ـ ـطـ ــي "ن ـس ـع ــى
ل ـح ـصــول ع ـمــائ ـنــا ع ـلــى تـجــربــة
ت ـســوق اسـتـثـنــائـيــة وشــام ـلــة عن
طــريــق تـقــديــم أك ـثــر ح ـلــول الــدفــع
ً
تـ ـ ـط ـ ــورا ب ــال ـك ــوي ــت إضـ ــافـ ــة إل ــى
العروض الحصرية" ،مؤكدا حرص
"ال ــوط ـن ــي" عـلــى مــواص ـلــة تقديم
ً
أكثر الخدمات المصرفية ابتكارا
في الكويت ،بما يرسخ استمرار
تفوقه الرقمي ويساهم في تلبية
احتياجات كل عمالء البنك بسرعة
وسهولة.
وأش ــار الشطي إلــى استهداف
"الـ ــوط ـ ـنـ ــي" الـ ـت ــوس ــع فـ ــي تـقــديــم
خدمات الدفع الرقمية المتطورة

أطـ ـل ــق ب ـن ــك ب ــوبـ ـي ــان أك ـبــر
حـمـلــة عـلــى مـسـتــوى الـكــويــت
لـتـشـجـيــع ومـ ـك ــاف ــأة ال ـع ـمــاء
الذين تلقوا التطعيم ،بجوائز
ق ـ ـي ـ ـمـ ــة عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارة ع ـ ـ ــن رح ـ ـ ــات
للخارج متضمنة كل التكاليف
والنفقات وجوائز نقدية قيمة
ألكثر من  20فائزا.
وق ـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي
إلدارة االت ـصــاالت والعالقات
الـمــؤسـسـيــة فــي الـبـنــك قتيبة
الـبـســام إن هــذه الحملة التي
بدأها البنك قبل نحو شهرين
تـعـتـبــر األك ـب ــر ع ـلــى مـسـتــوى
ال ـك ــوي ــت ،ب ـه ــدف دع ــم جـهــود
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـت ــي تـ ـه ــدف إل ــى
إعـ ــادة الـحـيــاة إل ــى طبيعتها
بأسرع وقت ممكن.

الفوز من خالل «مساعد»
وح ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــة أوض ـ ـ ــح
الـ ـبـ ـس ــام أنـ ـ ــه ي ـم ـك ــن لـجـمـيــع
ع ـم ــاء ال ـب ـنــك ال ـم ـش ــارك ــة في
الـ ـسـ ـح ــب م ـ ــن خـ ـ ــال تـطـبـيــق

الـبـنــك لـلـهــواتــف الــذك ـيــة عبر
المساعد اإللكتروني (مساعد)،
مــن خ ــال إدخـ ــال جملة "نعم
للتطعيم" ،حيث سيتم تسجيل
الجميع مباشرة في الحملة،
وس ـي ـت ــم إجـ ـ ـ ــراء س ـح ــب عـلــى
الـجــوائــز فــي نهاية أغسطس
 ،2021وس ـي ـكــون م ــن ش ــروط
اسـتــام الـجــائــزة ألي فــائــز أن
يقوم بإبراز شهادة التطعيم
الخاصة به.
وس ـي ـكــون مـتــاحــا للجميع
الفوز بمجموعة من الجوائز
هي:
الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى :رح ـل ــة
لشخصين إ ل ــى لـنــدن شاملة
التذاكر واإلقــامــة لمدة  3أيــام
وحـ ـض ــور مـ ـب ــاراة كـ ــرة ال ـقــدم
والتسوق.
ال ـ ـجـ ــائـ ــزة الـ ـث ــانـ ـي ــة :رح ـل ــة
لشخصين إلى جبل شمس في
سلطنة عمان شاملة التكاليف.
الـجــوائــز مــن  3إلــى  :5رحلة
لشخصين الى دبي لمدة  3أيام
لحضور معرض إكسبو دبي.

قتيبة البسام

الجوائز من  6إلى 250 :10
دينارا لكل فائز.
الجوائز من  11إلى 100 :20
دينار لكل فائز.
وأف ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن اإلقـ ـ ـب ـ ــال عـلــى
ال ـت ـس ـج ـي ــل فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم األول
إلط ـ ــاق ال ـح ـم ـلــة كـ ــان ك ـب ـيــرا،
ح ـيــث س ـجــل أك ـث ــر م ــن 2000
عـمـيــل ،إل ــى جــانــب قـيــام نحو
 100ع ـم ـيــل بــال ـت ـس ـج ـيــل مــن

«الدراسات المصرفية» يشارك في معرض
الفرص الوظيفية االفتراضي لـ «»ACK
في إطار دعم معهد الدراسات
ال ـم ـصــرف ـيــة ل ـحــدي ـثــي ال ـت ـخــرج
مــن الـكــويـتـيـيــن ،ش ــارك المعهد
ول ـ ـل ـ ـمـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي م ـع ــرض
ال ـف ــرص الــوظـيـفـيــة االف ـتــراضــي
الــذي أقامته الكلية األسترالية
بالكويت ( ،)ACKيومي  ٢٦و٢٧
الـ ـج ــاري ،ب ـه ــدف ال ـت ــواص ــل مع
الخريجين الكويتيين ا لـجــدد،
وإطــاعـهــم على الـخــدمــات التي
يقدمها المعهد ،والمساهمة في
توفير فرص وظيفية لهم.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن الـ ـظ ــروف
الـتــي خلفتها جــائـحــة كــورونــا،
وال ـت ــي ح ــال ــت دون إق ــام ــة مثل
ه ـ ــذه الـ ـمـ ـع ــارض وال ـم ـن ـتــديــات
الــوظ ـي ـف ـيــة بــال ـش ـكــل الـتـقـلـيــدي
الـ ـمـ ـتـ ـع ــارف ع ـل ـي ــه ،ف ـ ــإن مـعـهــد
الدراسات المصرفية حرص على
تلبية د ع ــوة الكلية االسترالية
بـ ــال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وش ـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي ه ــذا
ال ـم ـعــرض ال ـه ــام ،لـلـتــواصــل مع

الخريجين الجدد ،ومشاركتهم
خبراته وما يقدمه لهم ولجميع
الخريجين الكويتيين.
وأك ـ ــد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لمعهد
الدراسات المصرفية أ د يعقوب
الــرفــاعــي "أه ـم ـيــة دع ــم الـشـبــاب
الـ ـك ــويـ ـت ــي واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ف ـي ــه،
والعمل على التطوير من قدراته،
والسعي لتوجيهه ،لمساعدتهم
على تحقيق طموحاتهم لبناء
مستقبلهم ،والحرص على تنمية
األج ـي ــال ال ـنــاش ـئــة ،بــاعـتـبــارهــم
ال ــركـ ـي ــزة األس ــاسـ ـي ــة لـتـحـقـيــق
ال ـت ـن ـم ـي ــة وال ـ ـت ـ ـقـ ــدم والـ ـتـ ـط ــور
لوطننا الحبيب الكويت".
وت ـع ـك ــس مـ ـش ــارك ــة ال ـم ـع ـهــد
فــي ه ــذا الـمـعــرض حــرصــه على
التواصل الــدائــم مع الخريجين
الكويتيين الجدد ،إلطالعهم على
الخدمات التي يقدمها المعهد
م ــن دورات تــدري ـب ـيــة وحـلـقــات
ن ـق ــاش ـي ــة ،وش ـ ـ ـهـ ـ ــادات م ـه ـن ـيــة،

يعقوب الرفاعي

ودراس ـ ــات بحثية وغـيــرهــا من
الخدمات الهامة ،التي تساهم في
تأهيلهم وظيفيا ،وفــي تحقيق
طـمــوحــاتـهــم لـبـنــاء مستقبلهم،
باعتبارهم ث ــروة وطنية يجب
رعايتها وتنميتها.

البداية بالموظفين
وكان البنك أطلق في فبراير
الماضي حملة بين موظفيه

لـتـشـمــل ك ــل الـجـمـعـيــات وأم ــاك ــن
الـتـســوق لضمان حـصــول جميع
عمالء البنك على نفس التجربة.
وفــي إطــار حرصه على تقديم
تجربة تسوق شاملة ،قــدم البنك
العديد من العروض االستثنائية
لعمالئه خــال شهر رمـضــان من
بـيـنـهــا إم ـكــان ـيــة ال ـح ـص ــول على

« »KIBيطلق «أكاديمية االئتمان» بالتعاون
مع مؤسسة «موديز» العالمية
أسس بنك الكويت الدولي ""KIB
أكاديمية االئتمان بالتعاون مع
ً
مــؤسـســة مــوديــز ال ــرائ ــدة عالميا
فــي مـجــال األب ـح ــاث االقـتـصــاديــة
والتحليالت المالية والتقييمات
االئتمانية بـهــدف تطوير قــدرات
ومـ ـه ــارات الـمــوظـفـيــن ف ــي مـجــال
ال ـت ـم ــوي ــل واالئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ال ـت ـج ــاري
ً
وف ـقــا ألعـلــى المعايير العالمية،
وم ـن ـح ـهــم شـ ـه ــادة م ـع ـت ـمــدة فــي
االئ ـت ـم ــان ال ـت ـج ــاري " "CICCبعد
إتـ ـم ــام ب ــرن ــام ــج ت ــدري ـب ــي شــامــل
ومتكامل ،فــي إط ــار خطط البنك
االستراتيجية ،وبرنامجه لتطوير
مـ ـه ــارات الـمــوظـفـيــن الـكــويـتـيـيــن
حديثي التخرج.
ً
ب ــدأ ه ــذا ال ـبــرنــامــج فـعـلـيــا في
شهر أبريل الماضي ،ومن المقرر
أن يستمر مدة ستة أشهر متتالية،
إذ يتوجب على المشتركين فيه
إت ـمــام ث ــاث دورات متتابعة من
أج ــل ال ـح ـصــول عـلــى ش ـه ــادة في
ً
االئتمان التجاري " "CICCبدءا من
دورة المحاسبة للموظفين في
مجال االئتمان " ،"ACPتليها دورة
متخصصة في التمويل التجاري
" ،"CLثم دورة حول مشاكل التمويل
المتعثرة " "PLومخاطر الربحية
ً
واالئتمان " ،"PCRعلما أن البرنامج
يعتمد على التعلم من خالل عدد

فراس الدارمي

هشام المباركي

م ــن ال ـف ـص ــول ال ــدراسـ ـي ــة وورش
ال ـع ـمــل االف ـت ــراض ـي ــة إلـ ــى جــانــب
التدريب العملي في مقر العمل.
وقال نائب المدير العام إلدارة
الـ ـ ـم ـ ــوارد الـ ـبـ ـش ــري ــة فـ ــي ال ـب ـن ــك،
ف ــراس ال ــدارم ــي" :نـسـعــى فــي KIB
إلــى تطوير مـهــارات فريق العمل
م ــن خ ـ ــال اس ـت ـق ـط ــاب ال ـم ــواه ــب
الجديدة الشابة ،وتقديم دورات
تــدريــب وال ـبــرامــج المهنية التي
تعزز خبراتهم العملية وكفاءتهم
في العمل.
وأضـ ـ ــاف الـ ــدارمـ ــي أن ذلـ ــك ما
شأنه المساهمة في تحقيق خطط
الـبـنــك االسـتــراتـيـجـيــة الطموحة

واالرت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاألداء إل ـ ـ ــى أع ـل ــى
المعايير ،إلى جانب تعزيز تجربة
التوظيف ورضا موظفيه.
مــن جــانـبــه ،أك ــد نــائــب المدير
العام لإلدارة المصرفية التجارية
– رئ ـي ــس الـ ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
التجارية المحلية ،هشام المباركي
أن ف ـ ـكـ ــرة ت ــأسـ ـي ــس "أك ــاديـ ـمـ ـي ــة
االئـتـمــان" بالتعاون مــع مؤسسة
م ــودي ــز ال ـعــال ـم ـيــة ج ـ ــاءت بـهــدف
استقطاب الموظفين الكويتيين
حــديـثــي ال ـت ـخــرج م ــن الـجــامـعــات
المحلية والدولية ،من أجل تطوير
م ـه ــارات ـه ــم ف ــي مـ ـج ــال ال ـت ـمــويــل
واالئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ،وت ـعــزيــز

«بوبيان» :جوائز للعمالء المطعمين من خالل «مساعد»
خ ـ ـ ـ ــال تـ ـطـ ـبـ ـي ــق الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ف ــي
موقع وزارة الصحة الخاص
بالتطعيم.
وبـ ـي ــن أن ال ـف ـت ــرة الـمـقـبـلــة
ستشهد المزيد من العروض
وال ـف ـعــال ـيــات ال ـتــي تستهدف
الذين تلقوا التطعيم مع منح
جميع ال ـع ـمــاء ،س ــواء مــن لم
ي ـت ـلــق ال ـت ـط ـع ـيــم الـ ـم ــزي ــد مــن
ال ـ ـعـ ــروض وال ـ ـمـ ــزايـ ــا ،م ــؤك ــدا
أن الـهــدف ليس التفريق بين
العمالء فالجميع لــدى البنك
ع ـمــاء م ـم ـي ــزون ،ل ـكــن تـهــدف
ح ـمــات م ـكــافــأة الــذيــن تلقوا
ال ـت ـط ـع ـي ــم إل ـ ـ ــى دع ـ ـ ــم ج ـه ــود
الــدولــة للوصول الــى المناعة
الـمـجـتـمـعـيــة ،وس ــرع ــة ع ــودة
الحياة إلى طبيعتها من خالل
تـطـعـيــم أك ـبــر ع ــدد مـمـكــن من
المجتمع.

سند الشطي

استرداد نقدي على مشترياتهم من
الجمعيات بنسبة  15في المئة عند
استخدام حلول الدفع اإللكترونية
(& Samsung Pay, Garmin Pay
 )Fitbit Payواسترداد نقدي بنسبة
 5في المئة عند استخدام بطاقات
ال ــوط ـن ــي االئ ـت ـمــان ـيــة أو مسبقة
الدفع المؤهلة ،وذلــك عند الشراء
من الجمعيات التعاونية منتشرة
فــي كــل أرج ــاء الكويت ،بالتعاون
مــع اتـحــاد الجمعيات التعاونية
واالستهالكية.
وتـ ـ ـع ـ ــد ب ـ ـطـ ــاقـ ــات "الـ ــوط ـ ـنـ ــي"
االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة الـ ـط ــريـ ـق ــة ال ـم ـث ـلــى
إلت ـمــام الـمــدفــوعــات ،حـيــث يمنح
اسـتـخــدامـهــا الـعـمـيــل الـكـثـيــر من
ال ـس ـه ــول ــة وال ـ ـمـ ــزايـ ــا ،خـصــوصــا
عند التسوق باستخدام البطاقة
االئتمانية ومنها برنامج مكافآت
الوطني ،برنامج مايلز الوطني،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى خ ــدم ــة ح ـمــايــة
المشتريات ،وخدمة تمديد فترة
الضمان والكثير غيرها.

لتشجيعهم على تلقي اللقاح،
وهـ ـ ــي ال ـح ـم ـل ــة الـ ـت ــي حـقـقــت
نجاحا كبيرا ،حيث تجاوزت
نسبة الذين تلقوا التطعيم من
موظفي البنك أكثر من  25في
المئة ،ويتوقع أن ترتفع أكثر
خالل األسابيع المقبلة وصوال
إلى النسب المستهدفة من قبل
الحكومة.
وأوضـ ــح الـبـســام أن نجاح
حـ ـمـ ـل ــة مـ ــوظ ـ ـفـ ــي "ب ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــان"
شجعت اإلدارة على توسيع
الحملة لتشمل العمالء ،حيث
ت ـض ـم ــن ذل ـ ـ ــك مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
الفعاليات بالتعاون مع عدد
م ــن الـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـيــرة
الـمــدرجــة ضمن قائمة عمالء
بوبيان ،حيث سيتاح لعمالء
البنك الحصول على منتجات
مـجــانـيــة م ــن ه ــذه الـمـشــاريــع
ب ـ ـم ـ ـجـ ــرد إبـ ـ ـ ــرازهـ ـ ـ ــم ش ـ ـهـ ــادة
التطعيم.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع" :م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ه ــذه
ال ـف ـع ــال ـي ــات يـ ـك ــون ال ـب ـن ــك قــد
حـقــق هــدفـيــن ،األول مساندة

عمالئه من أصحاب المشاريع
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة وت ـ ـقـ ــديـ ــم ه ــداي ــا
بسيطة لعمالئه من اصحاب
الحسابات المختلفة تقديرا
لهم على حرصهم على صحة
الـمـجـتـمــع وس ــام ــة اآلخ ــري ــن
وسالمة الكويت".
و ك ــان البنك نظم فعاليات
أي ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاون مـ ــع
س ـي ـن ـي ـس ـك ـي ــب  360و م ــر ك ــز
الحمراء للتسوق خالل العيد،
وع ـ ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن ال ـم ـط ــاع ــم
والكافيهات لتشجيع ومكافأة
العمالء الذين تلقوا التطعيم.

قــدرات ـهــم وخ ـبــرات ـهــم ف ــي تحليل
احتياجات العمالء.
وأضـ ــاف الـمـبــاركــي أن الـهــدف
ً
يـشـمــل أي ـض ــا ت ـحــديــد الـمـخــاطــر
وال ـح ـل ــول ال ـت ـمــوي ـل ـيــة ،وتـفـسـيــر
المعايير المالية واآلثار المترتبة
على ممارسة المحاسبة في تحليل
االئـتـمــان ،مما سيؤهلهم لتقديم
االس ـت ـش ــارات الـمــالـيــة وتحسين
قدراتهم في تطبيق سياسة إدارة
ال ـم ـخــاطــر ال ـت ــي يـتـبـنــاهــا الـبـنــك
وتعزيز ثقافة االلتزام بالمعايير
المهنية.
وأوضح أن حصول الموظفين
على شهادة في االئتمان التجاري
" "CICCسوف يساعدهم على رفع
مستوى األداء في مجال العمليات
الـتـشـغـيـلـيــة ،وت ـعــزيــز معرفتهم
بالجوانب التجارية وقدراتهم في
ات ـخــاذ ال ـق ــرارات وإدارة وتحليل
ً
االئتمان التجاري في البنك وفقا
ألعلى المعايير العالمية ،بفضل
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن خـ ـب ــرة مــؤسـســة
مــوديــز العريقة فــي مـجــال تقييم
االئ ـت ـم ــان وإدارة ال ـم ـخــاطــر مما
ً
ً
سـيـضـمــن لـهــم مـسـتـقـبــا مهنيا
ً
مشرقا في القطاع المصرفي.

«برقان» يعلن فائزي «يومي»
أع ـ ـلـ ــن بـنــك
بــرقــان أسـمــاء
ال ـفــائــزيــن في
ال ـس ـح ــوب ــات
ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
عـلــى حـســاب
يـ ــومـ ــي ،وق ــد
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز ك ـ ـ ــل
واح ــد منهم
بـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــزة
 5000دينار،
وكــان الحظ
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه
السحوبات من نصيب:
 .1حسن اوسكان
 .2سهيل دحام ظاهر
 .3محمد عبدالله السميط
 .4الشيخة عائشة الصباح
 .5جنان جمال عيسى
وإضافة للسحب اليومي،
يوفر بنك برقان سحبا ربع
س ـ ـنـ ــوي لـ ـحـ ـس ــاب "يـ ــومـ ــي"
للفوز بجائزة نقدية بقيمة
 125000د ي ـ ـنـ ــار ،و ل ـل ـتــأ هــل
ل ـل ـس ـحــوبــات ربـ ــع الـسـنــويــة

يتعين على العمالء أال يقل
رصيدهم عن  500د.ك لمدة
شهرين كاملين قبل تاريخ
ال ـ ـس ـ ـحـ ــب ،ك ـ ـمـ ــا أن كـ ـ ــل 10
دنانير تمثل فرصة واحــدة
ل ــدخ ــول ال ـس ـحــب ،وإذا كــان
رصـيــد الحساب  500دينار
ومــا فــوق فسيكون صاحب
الحساب مؤهال للدخول في
كــل مــن السحوبات اليومية
وربع السنوية.

«التجاري» يجري سحب «النجمة» األسبوعي و«أكثر من راتب»
أجرى البنك التجاري سحوباته على حساب النجمة
وحملة "أكثر من رات ــب" ،وتــم إجــراء السحب أمــس في
مبنى البنك الرئيسي ،بحضور ممثل عن وزارة التجارة
والصناعة أحمد البصمان ،مع االلتزام باالشتراطات
الصحية والوقائية المتمثلة في التباعد االجتماعي.
وقام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،وج ــاء ت نتيجة الـسـحــب على
النحو التالي:
أوال :سحب حساب النجمة االسبوعي – جائزة 5000
دينار من نصيب الفائز سامر محمود يوسف يونس.
ثانيا :سحب حملة "أكثر من راتب" – جائزة تعادل
راتبا يصل إلى  1000دينار من نصيب الفائزة حنان
جاسم محمد علي ناصر جمال.
وأوضـ ــح الـبـنــك أن حـمـلــة "أك ـثــر مــن راتـ ــب" موجهة
للعمالء الكويتيين الذين يقومون بتحويل رواتبهم
الـبــالـغــة  500دي ـنــار أو أكـثــر عـلــى الـبـنــك ،وخصوصا
العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي والشركات
المدرجة لدى البنك ،ومن مزايا هذه الحملة الحصول
عـلــى هــديــة نـقــديــة فــوريــة تـبـلــغ قيمتها مــن  250إلــى
 500دينار ،أو قرض من دون فائدة بقيمة  5أضعاف
الــراتــب ،وبـحــد أقـصــى  10000ديـنــار ،وسيكون هناك
سحب أسبوعي للعمالء الكويتيين الحاليين والجدد
ممن يقومون بتحويل رواتبهم على البنك لربح مبلغ
يعادل راتبا واحدا من الرواتب التي يتقاضونها شهريا،

ك ـ ـمـ ــا يـ ـمـ ـك ــن ل ـل ـع ـم ــاء
الكويتيين المتقاعدين،
إضــافــة ال ــى المقيمين
الذين يقومون بتحويل
مــديــون ـي ـت ـهــم الـبــالـغــة
 10000دينار وما فوق
الـ ــى ال ـب ـنــك ال ـح ـصــول
ع ـ ـلـ ــى ه ـ ــدي ـ ــة نـ ـق ــدي ــة
قـ ــدرهـ ــا  1فـ ــي ال ـم ـئــة
مــن قـيـمــة المديونية
المحولة.
يـ ــذكـ ــر أن ج ــوائ ــز
"حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب الـ ـنـ ـجـ ـم ــة"
مـمـيــزة بحجم مـبــالــغ ال ـجــوائــز الـمـقــدمــة ،إضــافــة إلــى
ت ـنــوع ـهــا طـ ـ ــوال ال ـس ـن ــة ،والـ ـت ــي ت ـت ـض ـمــن س ـحــوبــات
أسبوعية بقيمة  5000دينار ،وشهرية بقيمة 20000
دينار ،إضافة إلى جائزة نصف سنوية بقيمة 500000
دي ـن ــار ،وس ـحــب آخ ــر ال ـع ــام عـلــى أك ـبــر ج ــائ ــزة نقدية
مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1500000
دينار.
وع ــن آل ـيــة ف ـتــح ح ـســاب الـنـجـمــة وال ـت ــأه ــل لــدخــول
ال ـس ـحــوبــات ،مــن ال ـم ـعــروف أن ــه يـمـكــن فـتــح الـحـســاب
فقط بإيداع  100دينار ،ويجب أن يكون في الحساب
مـبـلــغ ال يـقــل عــن  500دي ـنــار لـلـتــأهــل ودخـ ــول جميع

السحوبات على كــل الجوائز التي يقدمها الحساب،
وكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز ،فضال عن
الـمــزايــا اإلضــافـيــة التي يوفرها الـحـســاب ،إذ يحصل
العميل على بطاقة سحب آلي ،ويستطيع الحصول على
بطاقة ائتمان بضمان الحساب ،وكذلك الحصول على
كل الخدمات المصرفية من البنك التجاري.
وك ـشــف الـبـنــك أن ح ـســاب الـنـجـمــة م ـتــاح للجميع،
وبــإمـكــان أي شـخــص فـتــح حـســاب النجمة مــن خــال
تطبيق  CBK Mobileبخطوات بسيطة ومن أي مكان
وفي أي وقت.

سفيتالنا خودتشينكوفا تجسد «آنا كارينينا»
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أعلنت شركة  Netflixاألميركية ،إطالق أول مشروع درامي لها في روسيا ،وهو
تصوير مسلسل "آ نــا كــا" التلفزيوني المستوحى من روا يــة ليف تولستوي "آنا
كارينينا" ،وا لــذي ُ
سيعرض ،بعد تحقيقه ،على منصة اإلنترنت التابعة للشركة
في بلدان العالم الكثيرة.
وقامت نجمة السينما الروسية ،سفيتالنا خودتشينكوفا ،بأداء دور آنا كارينينا
بالمسلسل ،في بيان نشره المكتب الصحافي لـ ،Netflixوجاء به أيضا أن تصوير
حلقات المسلسل بدأ في متنزه متحف ياسنايا بوليانا في مقاطعة توال الروسية.
وقال مدير المسلسالت في الشركة ،مايكل أزولينو ،إن المشروع السينمائي يتحقق
بالتعاون مع شركة  Production 3-2-1الروسية المنتجة لألفالم ،وقد تولى فاليري
فـيــودورو فـيـتــش ويفغيني نيكيشيف إ خ ــراج المسلسل ،أ مــا سيناريو الفيلم فأعده
رومان كانتور وماريا نيكولينا.
وذكر كاتب سيناريو المسلسل ،رومان كانتور ،أن أحداثه تدور ليس في القرن الـ،19
كما هو األ مــر في روا يــة تولستوي ،بل في القرن ا ل ــ ،21حيث تــدور قصة الحب بين آنا
كارينينا الزوجة المستقبلية لمحافظ بطرسبورغ وفرونسكي ،نجل إمبراطور األلمنيوم
الروسي.

«»Thor: Love and Thunder
يعرض في مايو ٢٠٢٢
الجزء الجديد يشهد انضمام كرو إلى هيمسورث وبورتمان

سفيتالنا

جاي زي :تعلمت السباحة من أجل ابنتي
قــال مغني الــراب األميركي جــاي زي إنه
تعلم السباحة بعد والدة بلو ايفي ،ابنته
األولى من زوجته المغنية بيونسي ،من أجل
ضمان سالمتها.
تصريحات زي جــاءت خــال ح ــواره في
بــرنــامــج "ذا ش ـ ــوب" ،حـيــث قـ ــال" :ل ــم أتعلم
السباحة حتى والدة بلو ايفي" ،وتحدث عن
مخاوفه كأب ،مثل كل أب ُيرزق بمولود ألول
مرة ،من أن يحدث أمر سيئ لطفله.
وأضــاف" :لو حدث أن سقطت في المياه
ولم أستطع إنقاذها ،فال أستطيع مجرد أن
أتخيل حدوث ذلك ،لذلك فكرت في أنه يجب
أن أتعلم السباحة ،وهذه كانت بداية عالقتي
مع السباحة".
وكــانــت بيونسي أنجبت بلو ايـفــي في
يـنــايــر  ،2012واسـتـقـبــل ج ــاي وبيونسي
توأمهما رومي وسير في صيف .2017
(د ب أ)

جاي زي وبيونسي وابنتهما

 5آالف متفرج في حفل «إندوشين» بباريس

هيمسورث وبورتمان يتصدران ملصق الفيلم
بعد عدة أشهر شهدت الكثير من التعثرات؛ بسبب تفشي جائحة "كورونا" ،التي
أثرت على األعمال السينمائية ،أعلن القائمون على الفيلم الضخم Thor: Love
 and Thunderانتهاء عملية التصوير.
ونقلت تقارير فنية عن بعض القائمين على الفيلم إعالنهم نهاية تصوير
ا لـعـمــل ،كـمــا كشفت عــن ا نـضـمــام الممثل ا لـعــا لـمــي را س ــل كــرو إ لــى فــر يــق عمل
الجزء الثاني من فيلم  ،Thor: Love and Thunderلينضم بذلك إلى كريس
هيمسورث ،الذي يعيد تأدية دوره كـ"إله الرعد" ،جنبا إلى ناتالي بورتمان؛
وكريستيان بيل ،الذي سيلعب دور الشرير في العمل.
ً
وو ف ـقــا لـلـتـقــار يــر ،لــم يـتــم ا لـكـشــف عــن دور ك ــرو ،لـيـظــل مـفــا جــأة لمتابعي
السلسلة ،إلى ذلك عاد من جديد تايكا وايتيتي كمخرج للفيلم ،ولم يكشف
عن أي معلومات عن قصة العمل المنتظر القادم من إنتاج شركة مارفل.
العمل يعد الثاني من سلسلة  ،Thorالذي يقوم وايتيتي بإخراجه ،بعد
ُ
فيلم  ،Thor: Ragnarokالذي طرح عام .2017
وقد صرح وايتيتي قائال" :الجزء الرابع من  ،Thorسيجعل فيلم Thor:
 ،Ragnarokيبدو كأنه عمل ضعيف ،حيث إن الجزء الجديد به العديد من
التغييرات ،باإلضافة إلى الحبكة التي تزيد من إثارته".
وسيرى الفيلم ،الذي ينتظره كثيرون ،النور في  6مايو  ،2022بعدما كان
من المقرر عرضه في نوفمبر  ،2021وهو من بطولة كريس هيمسورث،
وناتالي بورتمان ،وتيسا تومسون ،ومن تأليف وإخراج تايكا وايتيتي.
يأتي ذلك رغم القيود المفروضة على دور العرض السينمائية ،حيث
استطاعت استوديوهات مارفل انتاج  23فيلما ،فضال عن  14فيلما آخر
لألبطال الخارقين في مراحل مختلفة من التصوير ،وهذا يمثل امتيازا
فيلميا تاريخيا يصعب تخطيه.
وحققت مارفل ،من خالل التركيز على أفالم األبطال الخارقين22.5 ،
مـلـيــار دوالر فــي شـبــاك الـتــذاكــر الـعــالـمــي ،بـمــا فــي ذلــك فيلم "أفـنـجــرز
إندغيم" ( ،)Avengers: Endgameالذي أصبح الفيلم األكثر ربحا على
اإلطالق عند إصداره.
و يـمـثــل ا لـعـمــل أول فيلم " "Thorلـبــور تـمــان مـنــذ فيلم (Thor: The
 ،)Dark Worldوستؤدي بورتمان دور أنثى (المحارب الشجاع) في
الفيلم ا لـجــد يــد ،و هــو تـطــور مــأ خــوذ عــن سلسلة مــن قصص ()Thor
المصورة الحديثة.
كما تشارك بورتمان في فيلم  Star Wars: Kenobiالجاري تجهيزه
بدور "بادمي أميداال" ،إلى جانب النجم العالمي صامويل جاكسون
بشخصية "ميس ويندو" ،وهايدن كريستنسن التي تجسد "أناكين
سكاي ووكر" ،وجيمي سميتس التي تلعب شخصية "بايل أورجانا".
وكانت شركة ديزني قد أعلنت عن طاقم العمل بالفيلم ،مشيرة
إ ل ــى أ ن ــه م ــن ا ل ـم ـف ـتــرض أن ي ـطــرح خ ــال ع ــام  ،2021ع ـلــى منصة
"ديزني بلس".

من أجواء الحفل
رقص  5آالف متفرج على وقع موسيقى فرقة الروك الفرنسية "إندوشين" ،واضعين كمامات،
لكن متالصقين ،في صالة بيرسي الباريسية ،خالل حفلة موسيقية أقيمت بهدف إجراء دراسة
علمية حــول تقويم خطر انتقال الوباء في األحــداث التي ينتظرها قطاع الموسيقى الحية
والترفيه الذي دمره "كوفيد."19 -
ويبدو أن كلمات أغنية "ماريلين" ،التي تمت تأديتها خالل الحفلةّ ،
تعبر عن شعور العديد
من محبي الموسيقى" :نريد أن نعيش أقوى من قبل".
ّ
وقبل دخولهم ،سلم رواد الحفلة ،الذين تتراوح أعمارهم بين  18و 45عاما ،مظروفا يحتوي
على اختبار لعاب أجري قبل الحفل ،ولم تكن هناك حاجة إلى تباعد جسدي ،لكن الكمامات
كانت إلزامية ،وبسبب حظر التجول الذي يبدأ عند التاسعة مساء في فرنسا ،بدأت الحفلة
(أ ف ب)
الموسيقية بحلول السادسة مساء.

سيغال يمارس السياسة في حزب روسي

ناتالي بورتمان

انضم الممثل األميركي الشهير ستيفن
سيغال ،ا ل ــذي يتمتع بالمواطنة الروسية،
إلى الحزب السياسي الروسي "روسيا عادلة"،
وهو جزء من المعارضة في مجلس الدوما
الروسي ،لكنه يتردد أنه ميال للنظام.
ويشتهر سـيـغــال 69 ،عــامــا ،بـ ــأدواره في
أفالم الحركة مثل " ،"Above the Lowو"Hard
 ،"to killويعرف بصداقته لكل من الرئيس
ال ـف ـنــزوي ـلــي ن ـي ـكــوالس م ـ ــادورو ،وال ــروس ــي
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ـي ــن ،ال ـ ــذي مـن ـحــه ال ـمــواط ـنــة
الــروسـيــة عــام  ،2016ولكنه ال يــزال يحتفظ
أيضا بجنسيته األميركية.
أما الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو
فقد أعلن أنه يعتزم تصوير فيلم مشترك مع
سيغال ،بعنوان ""Nico Maduro de tumbar
(ن ـي ـك ــو ق ـ ــوي جـ ـ ـ ــدا) ،ويـ ـق ــات ــان مـ ــن خــالــه
الشياطين ،وجاء ذلك بعدما قدم سيغال له
(د ب أ)
سيف ساموراي كهدية.

ستيفن سيغال

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـم ـي ــل إلـ ـ ــى ت ـك ـث ـيــف ن ـشــاطــاتــك
فالمشاريع كثيرة وهي بانتظارك.
ً
عاطفيا :ال تـصّـ ّـدق مــا يقوله اآلخ ــرون عن
الحبيب فقد تملكهم الحسد منه.
ً
اجتماعيا :من الضروري االهتمام بمشاكل
األهل وإشعارهم أنك إلى جانبهم.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :قد تعرض عليك فرصة مميزة فال
تدعها تفوت منك.
ً
عاطفيا :ال بد من فتح صفحة جديدة مع
الحبيب وإزالة الغيوم فوق عالقتكما.
ً
تضيعها ً
اجتماعيا :كل ساعة ّ
سدى تحرم
منها أفراد عائلتك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تراكم المشاكل في العمل يؤدي
إلى عدم االلتزام بالمواعيد فانتبه.
ً
عاطفيا :لــدى الشريك مالحظات كثيرة
عليك لكنه ال يريد إزعاجك.
ً
ّ
تتصرف بطريقة غريبة للفت
اجتماعيا:
ً
األنظار ومن األفضل أن تبقى طبيعيا.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :لـ ــو شـ ـع ــرت ب ـث ـق ــل ال ـض ـغ ــوط
فالمطلوب منك إنجاز مهماتك بمهارة.
ً
عاطفيا :تتعاطف مع الحبيب في مشكلته
وتحاول التخفيف عنه قدر المستطاع.
ً
اجـتـمــاعـيــا :طــاعــة الــوالــديــن واإلح ـســان
إليهما يجلبان الخير لك طوال عمرك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
ً
مـهـنـيــا :حـســابــاتــك الـمــالـيــة تتطلب وقـتــا
لمراجعتها ألنك تهمل االطالع عليها.
ً
عاطفيا :كلما تفاهمت مع الحبيب حول
ّ
مستقبلكما فإنكما تتقدمان نحو األفضل.
ً
اجتماعيا :هواياتك الفنية متعددة لكنك ال
ّ
تركز على واحدة وتمارسها.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :الـيــوم مناسب لعقد الصفقات أو
للبحث عن مركز أفضل.
ً
عاطفيا :التطرف في المواقف مع الشريك
ً
ً
ً
يؤذيكما معا فكن متفهما ومرنا.
ً
اجتماعيا :ما أكثر المشاكل االجتماعية التي
ً
تعانيها لكن صالبتك تزيدك تحديا.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تـمـ ّـر الـيــوم بــأزمــة مهنية تجعلك
ّ
ً
مضطربا فتماسك وابحث عن حل.
ً
ً
عاطفيا :يذيع أحدهم أخـبــارا عن حياتك
العاطفية فحاول معرفته.
ً
اجتماعيا :بعض األصدقاء ّ
يمرون بأزمات
ً
فتجد نفسك مهتما باحتياجاتهم.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنياّ :كرر محاوالتك أمام الصعوبات وال
ّ
تتردد في اتخاذ القرار المناسب.
ً
عاطفيا :تبدو الساعات مع الحبيب قصيرة
ّ
فتمتعا بها قدر استطاعتكما.
ً
ً
اجتماعيا :إن رغبت في أمر ال يؤذي أحدا
ّ
فال تتوقف حتى تحققه.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
م ـه ـن ـي ــا :س ـ ــارع إل ـ ــى ت ـخ ـطــي ال ـع ـق ـبــات
بــاسـتـشــارة بـعــض االخـتـصــاصـيـيــن في
عملك.
ً
عاطفيا :تدور مناقشة بينك وبين الحبيب
تنتهي بخالف وامتعاض.
ً
اجتماعيا :إذا افتقدت ّتواضعك أمام الغير
فالكثيرون سوف يتخلون عنك.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ّ
تتصرف بطريقة
مهنيا :تستطيع اليوم أن
حكيمة ومناسبة في جميع المواقف.
ً
عاطفيا :مــواجـهــة الحبيب صعبة لكنك
تريد أجوبة قبل أخذ أي موقف.
ً
اجتماعيا :ربما ترغب في ممارسة هواية
رياضية لكن وقتك ال يسمح بذلك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً ّ
مهنيا :ركز اليوم على األمور األساسية ودع
الثانوية الى وقت آخر.
ً
عاطفيا :من واجبك أن تراعي شعور شريك
العمر بهدية من حين إلى آخر.
ً
اجتماعيا :ال تنس حاجتك إلــى االصــدقــاء
ً
واجعل التواصل معهم مستمرا.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :عليك اختيار أحد مشروعين ّ
يقدمان
ً
إليك وبرجك مع األسرع تنفيذا.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :إن دع ـت ّــك م ـح ـبــة ال ـش ـ ّـري ــك إلــى
التضحية فال تتأخر ألنه مستحق.
ً
اجتماعيا :اثبت في تواضعك وابتعد عن
الغرور يحترمك جميع معارفك.
رقم الحظ.22 :

مزاج
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ّ
«الوطني للثقافة» ونادي الكويت للسينما يوقعان مذكرة تفاهم

ً
تنفيذا لرؤية وتوجيه وزير اإلعالم في تنمية التعاون المشترك بين المجلس والجمعيات األهلية

من أجواء التوقيع
ّ
وقـ ـ ـ ــع الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي
ل ـل ـث ـق ــا ف ــة وا ل ـ ـف ـ ـنـ ــون واآلداب
ونـ ـ ـ ــادي الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـس ـي ـن ـمــا،
ص ـبــاح أمـ ــس ،م ــذك ــرة تـفــاهــم
ً
وتعاون ثقافي ،تنفيذا لرؤية
وتوجيه وزير االعالم والثقافة
وزير الدولة لشؤون الشباب،
ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـم ـط ـي ــري ،فــي
تنمية التعاون المشترك بين
المجلس والجمعيات األهلية
المعنية بنشاطات الثقافة.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ــرسـ ـم ــي
باسم المجلس ،األمين العام
الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـقـ ـط ــاع ال ـث ـق ــاف ــة،
د .عـ ـيـ ـس ــى األ ن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاري ،إن
تـ ــوق ـ ـيـ ــع م ـ ـ ــذك ـ ـ ــرات الـ ـتـ ـف ــاه ــم
ي ـ ــأت ـ ــي لـ ـتـ ـعـ ـضـ ـي ــد ال ـ ـشـ ــراكـ ــة
الـمـجـتـمـعـيــة م ــع الـجـمـعـيــات
األهلية ،وخاصة مع جهة ذات
تخصص رائد ،هي السينما.
وزاد ب ـ ــأن نـ ـ ــادي ال ـك ــوي ــت
ل ـل ـس ـي ـن ـم ــا مـ ـ ــن ال ـج ـم ـع ـي ــات
الـ ــرائـ ــدة ف ــي م ـج ــال ـه ــا ،حـيــث
أ س ـ ـسـ ــت بـ ـ ـق ـ ــرار وزاري ع ــام
1976م ،و تـ ــرأ سـ ــه ن ـخ ـبــة مــن
الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـصـ ـي ــن؛ ب ـ ـ ـ ــدء ا مــن
م ـح ـمــد ن ــاص ــر ال ـس ـن ـعــوســي،
وانتهاء بحسين الخوالد ،وله
ق ــاع ــدة واس ـع ــة م ــن األع ـض ــاء
السينمائيين المتميزين ،وإنه
لـ ـش ــرف ل ـل ـم ـج ـلــس أن يــدشــن
مذكرة التفاهم هذه لتعضيد

الـتـعــاون المهني والـفـنــي مع
نادي الكويت للسينما».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف األن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاري أن
ال ـمــذكــرة ال ـتــي ت ـســري لـثــاث
س ـ ـ ـنـ ـ ــوات قـ ــاب ـ ـلـ ــة ل ـل ـت ـج ــدي ــد
ً
تلقائيا وتنص على التعاون
ف ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــاالت عـ ـ ــديـ ـ ــدة ،وم ــن
ذل ــك تـنـسـيــق حـمـلــة إعــامـيــة
مـ ـشـ ـت ــرك ــة لـ ـتـ ـس ــوي ــق ج ـم ـيــع
الـفـعــالـيــات الـثـقــافـيــة المتفق
ع ـل ـي ـه ــا ،وت ـن ـش ـي ــط الـ ـ ـ ــدورات
التدريبية والرحالت العلمية
للعاملين في مجال السينما،
وت ـ ـ ـبـ ـ ــادل إص ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات ال ـك ـت ــب
والمطبوعات وتـبــادل نتائج
الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدوات والـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرات
وتنسيق إعداد برنامج زمني
تنفيذي لألنشطة والفعاليات
ً
ال ـم ـش ـتــركــة ،وف ـق ــا لـلـضــوابــط
الطرفين.
المعمول بها لدى
ّ
وأفـ ـ ــاد بـ ــأن ال ـم ـج ـلــس وف ــر
مقرا لنادي الكويت للسينما
بـمـنـطـقــة ال ــدع ـي ــة ،يـسـتــوعــب
األ نـشـطــة المتنوعة ويساهم
في االرتـقــاء بــدور الـنــادي في
المجتمع.
وعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــب إت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــام مـ ـ ــراسـ ـ ــم
ال ـت ــوق ـي ــع ،قـ ــال األمـ ـي ــن ال ـعــام
للمجلس ،كامل العبدالجليل:
س ـع ــدن ــا الـ ـي ــوم ب ــاإلن ــاب ــة عــن
ال ـق ـي ــادي ـي ــن وال ـع ــام ـل ـي ــن فــي
األمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـم ـج ـلــس

بـ ـت ــوقـ ـي ــع مـ ـ ــذكـ ـ ــرة الـ ـتـ ـف ــاه ــم
وا ل ـت ـعــاون مــع جمعية أهلية
رائـ ـ ـ ـ ــدة ،ه ـ ــي نـ ـ ـ ــادي ال ـك ــوي ــت
للسينما ،المشهرة كجمعية
ن ـفــع م ـنــذ ع ــام  ،1976وال ـتــي
ت ـع ـنــى ب ــاالرتـ ـق ــاء بــالـمـشـهــد
الـ ـفـ ـن ــي ال ـم ـت ـم ـث ــل ب ــال ـن ـش ــاط
السينمائي ورعاية المواهب
السينمائية المحلية ،استنادا
إلــى رصـيــدهــا الــرائــد فــي هذا
المجال.
وأضـ ــاف« :سـنـحــرص على
تنمية بناء الشراكات الثنائية
م ـع ـه ــا فـ ــي كـ ــل مـ ـج ــال ي ـخــدم
المجال السينمائي والعاملين
فيه».
وزاد الـعـبــدالـجـلـيــل :تــأتــي
ه ــذه ا ل ـش ــرا ك ــات المجتمعية
بتوجيهات الوزير المطيري،
لتعزيز التعاون مع مؤسسات
ال ـم ـج ـت ـمــع الـ ـم ــدن ــي ،وس ــوف
ي ـن ـش ــط ال ـم ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
م ــع نـ ــادي ا ل ـكــو يــت للسينما
للعمل لمصلحة ومتطلبات
ً
الـمـشـهــد ال ـف ـنــي ،وف ـقــا لألطر
ال ـت ــي ت ــم االتـ ـف ــاق عـلـيـهــا في
ال ـم ــذك ــرة ،م ــع ال ـح ــرص ال ـتــام
ع ـل ــى مـ ــراعـ ــاة ق ــان ــون ح ـقــوق
المؤلف والحقوق المجاورة،
وهي الملكية الفكرية واألدبية
وا ل ـ ـ ـخـ ـ ــا صـ ـ ــة ،أو ا ل ـم ـم ـل ــو ك ــة
للطرف اآلخر.

وذك ـ ــر أن م ــذك ــرة الـتـفــاهــم
م ــع نـ ــادي ا ل ـكــو يــت للسينما
ه ــي الـســابـعــة ضـمــن سلسلة
االتفاقيات مع جمعيات النفع
ا لـعــام المتخصصة بالثقافة
والفنون والـتــراث ،وسيسعى
المجلس لتمكين ا لـنــادي من
ال ـق ـي ــام بـ ـ ــدوره الـطـلـيـعــي في
مجال فن السينما.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ش ـ ـ ـكـ ـ ــر رئـ ـ ـي ـ ــس
مجلس إدارة النادي ،حسين
ال ـخ ــوال ــد ،ال ــوزي ــر الـمـطـيــري،
والعبدالجليل ،على دوريهما
ال ـك ـب ـي ــري ــن فـ ــي دع ـ ــم الـ ـن ــادي
وتفعيل أنشطته ،وحرصهما
ع ـل ــى بـ ـن ــاء جـ ـس ــور ال ـت ـع ــاون
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــرك لـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة دعـ ــم
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوادر الـ ـع ــامـ ـل ــة فـ ــي حـقــل
السينما.
حضر مــرا ســم التوقيع من
المجلس الوطني للثقافة د.
األنـ ـص ــاري ،وم ــراق ــب الثقافة
ا لـخــار جـيــة بالمجلس محمد
ب ـ ـ ـ ــن رضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،والـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار
ـس مـظـفــر
اإلع ـ ــام ـ ــي ل ـل ـم ـج ـل ـ ّ
عبدالله ،فــي حين مثل نــادي
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـس ـي ـن ـم ــا ح ـس ـيــن
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــوالـ ـ ـ ــد ،وأم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ال ـ ـسـ ــر
عبدالمحسن ا لـتـمــار ،وأ مـيــن
الصندوق إسماعيل مال الله،
وعضو مجلس اإلدارة عــادل
المشعل.

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

بدر محارب :التجريب ترف مسرحي يحتاج إلى جمهور خاص

ًّ
ً
«في الكويت ال أرى مسرحيا يقدم أعماال تجريبية متكاملة»
ً
عضوية كثير من لجان التحكيم ،وهو حاليا عضو في
محمد القالف
عدة لجان وهيئات مختصة بالمسرح.
أنجز الكاتب والمخرج بدر محارب العديد من األعمال محارب تحدث لـ «الجريدة» عن المسرح التجريبي
لمسرح الطفل والشباب والكبار ،والمسرح الجماهيري الذي ظهر في نهاية القرن التاسع عشر وبداية
ً
القرن العشرين في جميع أنحاء العالم ،وهي فترة لم
والنوعيً ،كما أخرج وكتب أعماال مسرحية سواء
كان منفردا أو بالتعاون مع أحد الكتاب ،وشارك في يصنف التجريب فيها عند النقاد والباحثين ،مما أثار

تقديم
مسرحيات
تجريبية
باستمرار
قد يبعد
الجمهور عن
المسرح

• ه ــل ي ـ ـمـ ـ َـارس ال ـت ـجــريــب في
المسرح؟
 ال ـت ـجــريــب بــالـمـعـنــى ه ــو أيع ـمــل ي ـقــام ف ــي مـخـتـبــر أو معمل
لـ ـتـ ـق ــدي ــم عـ ـم ــل جـ ــديـ ــد أو شـكــل
جــديــد لتأكيد حقيقة أو لتغيير
أم ــر م ـع ـيــن ،ه ــذا بـشـكــل عـ ــام ،أمــا
التجريب كاصطالح في المسرح
فهو تـجــاوز التقاليد المسرحية
وتقديم شكل مختلف عن المسرح
التقليدي ،مــن خــال إث ــارة دهشة
المتلقي بتقديم شكل ال يتوقعه
على المسرح سواء بالنص أو بلغة
الجسد أو اإلضاءة أو التفاعل مع
الجمهور مباشرة بشكل مختلف،
والتجريب قد يستغني عن النص
وي ـق ــدم عـمـلــه ب ـنــاء عـلــى التعبير
الـجـســدي أو إث ــارة مــواضـيــع غير
مخطط لها وغير معلومة النتائج
مع الجمهور ،فهناك صور كثيرة
م ـنــه ،فــالـتـجــريــب ال شـكــل ل ــه ،وال
تحكمه أية قواعد مسرحية متعارف
عليها ،فهو شكل يقدم ألول مرة،

مشهد من مسرحية «نكون أو ال نكون»

للمشاهد أو المتلقي ،فمثال في
م ـســرح الـعـبــث عـنــد بيكيت حين
كتب مسرحيته في انتظار غودو،
كان عمال تجريبيا في بدايته ولكن
فـيـمــا بـعــد اص ـبــح الـعـبــث مذهبا
مسرحيا ،وكذلك بريخت حين تمرد
وأزال الـحــائــط الــرابــع والـتـقــى مع
الجمهور وتحاور معهم وخاطب
عقولهم بــدال مــن مشاعرهم ،كان
ع ـم ــا ت ـج ــري ـب ـي ــا ع ـل ــى ال ـم ـس ــرح
لكن فيما بعد ظهر لنا المسرح
الملحمي وانتهت فكرة التجريب
عند بريخت ،لذلك التجريب هو ما
يقدم ألول مرة وال يتكرر.
• مــا المسرحيات الـتــي قدمت
فيها التجريب ويمكنك إعطاءنا
ً
ملخصا لها؟
 من خالل ما قدمته في المسرحال يفترض بي ككاتب أو كمخرج
تصنيف العمل إن كــان تجريبيا
أو غير تجريبي ألن هذا هو عمل
نقاد المسرح ،ولكن كمالحظة مني،
لم أقــدم التجريب ألجل التجريب،
وحين تكون هناك لمحة تجريبية
في أحد أعمالي فهي لخدمة النص
أو ال ـعــرض الـمـســرحــي التقليدي
األرسـ ـ ـط ـ ــي ،ول ـ ــم أقـ ـ ــدم ال ـت ـجــريــب
للتجريب ،فقد أكون قدمت التجريب
كلمحة صغيرة في مسرح تقليدي،
ً
م ـثــا ف ــي مـســرحـيــة تــاتــانـيــا (فــي
ً
نهاية المسرحية قدمت شكال أعتقد
أنه مختلف على األقل في الكويت
أو الوطن العربي ألنني لم أشاهد
مثيله في أي عمل سابق وذلك من
خ ــال ع ـمــل ف ــاش ب ــاك مسرحي
على خشبة المسرح على طريقة
السينما لكنه حي أمام الجمهور،
ح ــدث ذل ــك فــي المشاهد األخـيــرة
من المسرحية ،بمعنى أن المتلقي
ي ـشــاهــد الـمـمـثـلـيــن ال ــذي ــن كــانــوا
بالمشاهد السابقة ولم يتحدثوا
بل كانوا خارج الحدث ،حين كانوا

التساؤل :هل هو مذهب أم مدرسة أم تيار؟ غير أن
ً
ُ
كثيرا من الكتاب والمخرجين أمثال ستانيسالفسكي
وبريخت وبيسكاتور وغيرهم قاموا بتعريف معنى
التجريبّ ،
كل من منظوره الخاص ،وأصبح يمارس عند
المسرحيين ،ثم انتقل هذا اللون المسرحي للوطن
العربي ..وفيما يلي تفاصيل الحوار:

يتحاورون دون أن نسمعهم ،لكنهم
اآلن ومع نهاية المسرحية أعيدت
بعض المشاهد السابقة من زاوية
أخــرى وأصبحوا في قلب الحدث
ونـسـتـمــع ل ـح ــواره ــم ال ـم ــؤث ــر في
الـحــدث وكشف اللعبة) نحن هنا
نشاهد ما شاهده المتلقي وما لم
يشاهده رغم حضور المشهد أمامه،
هذا ما قدمته خدمة للنص أساسا
وه ــو نــص أرس ـطــي تـقـلـيــدي لكن
أعتقد أنها كانت لمحة تجريبية،
وبرأيي ال يوجد عندنا مسرحيات
تجريبية وأنا لم أقدم أي مسرحية
تجريبية بشكل كامل إنما كانت
لمحة أو لحظة فيها نوع من االبداع
ون ــوع مــن ال ـخ ــروج عــن الـمــألــوف
والمتعارف عليه مسرحيا.
• هل تعد مسرحية "نكون أو ال
ً
نكون" شكال من أشكال التجريب
خاصة إذا كان ال ينفي الموروث؟
 ف ــي م ـســرح ـيــة "نـ ـك ــون أو النكون" كانت هناك لي رغبة في أن
ً
أق ــدم هاملت كــويـتـيــا ،فشخصية
هاملت قدمت بأشكال متنوعة حول
العالم بــآالف المرات قــدم كجندي
في الحرب األهلية وابــن زعيم في
قبيلة الهنود الحمر وقدم ابن بحار
 ..إلخ ،في الكويت لم نشاهد هاملت
بهوية كويتية مع أن الشكل واإلطار
العام للوضع االجتماعي لهاملت
مــوجــود فــي تــراثـنــا ،األب والملك
الـ ــذي ي ـعــادلــه نــوعــا م ــا الـنــوخــذة
ف ــي الـ ـت ــراث ال ـش ـع ـبــي ،واالن ـت ـق ــام
والثأر والحب هي صفات ومشاعر
إنسانية مــوجــودة فــي كــل العالم،
في أوروبا وأميركا والكويت ،لكن
واجهتني عقبة السؤال :ما الجديد
ال ــذي ســأقــدمــه حين أق ــدم هاملت
كشخصية كويتية؟ لذلك حاولت ان
أدخل هاملت الحقيقي مع هاملت
الـكــويـتــي وأحــده ـمــا يكمل اآلخــر
وال يـكــرره إنـمــا يكمله ،مسرحية

هناء المال حاضرت عن أولويات عالم التدريب

•

فضة المعيلي

أعـ ـ ـ ـ ـ ــرب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـج ـم ـع ـي ــة
ا لـكــو يـتـيــة لـلـفـنــون التشكيلية
عبدالرسول سلمان عن سروره
ب ـت ــوق ـي ــع مـ ــذكـ ــرة تـ ـف ــاه ــم بـيــن
الـجـمـعـيــة والـمـجـلــس الــوطـنــي
ً
للثقافة والفنون واآلداب ،مؤكدا
ضـ ــرورة تـعــزيــز ه ــذا ال ـت ـعــاون،
والدور الريادي للمجلس.
وأش ــاد سلمان بــدور األمين
ا لـعــام المساعد لقطاع الفنون
ف ــي "الــوط ـنــي لـلـثـقــافــة" د .بــدر
الـ ــدويـ ــش ،اإلي ـج ــاب ــي ف ــي هــذه
االتفاقية ،وشكره على حضوره

األمـسـيــة الثقافية الـتــي جــاء ت
ضمن أهداف هذه المذكرة.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي األم ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي
احتضنتها "الكويتية للفنون
التشكيلية" ،قدمت د .هناء المال
محاضرة بعنوان" :األولــويــات
المهمة في عالم التدريب".
وأش ـ ـ ـ ــاد د .ال ـ ــدوي ـ ــش بـ ــدور
الجمعية في إغناء وإثــراء الفن
التشكيلي الكويتي ،وتطويره
منذ تأسيسها ،وتقدم بالشكر
لـلـجـمـعـيــة ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـن ـشــاط
المتميزَّ ،
وقدم شكره للدكتورة
المال على أدائها الراقي.

بدر محارب
بشكل مستمر قد يبعد الجمهور
عـ ــن الـ ـمـ ـس ــرح ،ل ـك ــن ال م ــان ــع مــن
ت ـقــديــم مـســرحـيــة تـجــريـبـيــة بين
فترة وأخ ــرى ،وال مانع أيضا من
تقديم لمحات تجريبية قصيرة
فــي الـمـســرح التقليدي ليتقبلها
الجمهور ويتفهمها.
• َم ـ ــن ف ــي ال ـس ــاح ــة ف ــي دول ــة
ً
ً
الكويت يقدم مسرحا تجريبيا؟
 فــي الـكــويــت ال أرى مسرحيايـقــدم مسرحا تجريبيا متكامال
ك ـن ـه ــج ف ـ ــي تـ ـع ــاطـ ـي ــه م ـ ــع عـمـلــه
الـمـســرحــي ،ول ــم أشـهــد مسرحية
تجريبية متكاملة مــن خــال لغة
الجسد أو نص مسرحي تجريبي،
ولكن من ممكن أن نذكر المخرج
سليمان البسام الذي قدم لمحات
ت ـج ــري ـب ـي ــة ف ـ ــي بـ ـع ــض أعـ ـم ــال ــه،
ومـ ــن ف ـئ ــة ال ـش ـب ــاب ن ـج ــد ال ـف ـنــان
مـحـمــد الـحـمـلــي ي ـح ــاول أن يقدم
ال ـت ـجــريــب ف ــي م ـســرحــه ويـسـعــى
لتقديم تفرد او صيغ مختلفة في
المسرح الجماهيري ،وربـمــا هو
ال يـقـصــد الـتـجــريــب إن ـمــا يقصد
تـقــديــم المختلف الن ـت ــزاع دهشة
الـمـتـلـقــي ،كثير مــن المسرحيين
هنا غير مطلعين على التجارب
المسرحية في العالم كله ،لذلك من
الصعب ان نجد مسرحيا كويتيا
يستخدم التجريب كنهج في أعماله
المسرحية ،ولـكــن تــوجــد لمحات
صغيرة في بعض المسرحيات من
هنا وهناك.
• ك ـل ـم ــة أخـ ـ ـي ـ ــرة ت ـ ــود قــول ـهــا
ل ـل ـم ـت ـخ ـص ـص ـي ــن وال ـم ـه ـت ـم ـي ــن
بالمسرح عن التجريب.
 -المسرح التجريبي قد يكون

بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـج ـم ـهــور ل ــدي ـن ــا فــي
ً
الكويت مبهما وغير مفهوم ،ولذلك
أت ـم ـنــى م ــن ك ــل م ـه ـتــم بــالـمـســرح
ال ـت ـج ــري ـب ــي ويـ ـسـ ـع ــى ألن ي ـقــدم
تجاربه المعملية المسرحية على
خشبة المسرح أن يرأف بالجمهور
ويقدم له المتعة من خالل التجريب
كوسيلة لجذبه ،وال يقدم التجريب
على المسرح بشكل معقد ومبهم
وغــامــض إنما بالشكل المناسب
ألنه كما اشرت إليك جديد بالنسبة
لنا ،والمسرح التجريبي مجهول
لــدى شريحة كبيرة من الجمهور
المسرحي عندنا ،لذلك فليحاول
أن يبث جرعات مفهومة وممتعة
ويــدخــل فيها التجريب مــن خالل
لغة الجسد أو عناصر أخرى غير
م ـس ـبــوقــة ،ل ـكــن ال ي ـغ ـفــل الـمـتـعــة
وال ـ ــوض ـ ــوح ل ـم ــا ي ـق ــدم ــه ،وفـيـمــا
بعد سيأخذ المسرح التجريبي
مكانه تدريجيا من ضمن األعمال
الـمـســرحـيــة ف ــي ال ـكــويــت ،ويمكن
أن ي ـق ــدم ب ـعــد ذلـ ــك م ــا ي ـش ــاء من
ت ـج ــارب ــه ال ـم ـســرح ـيــة ،فــالـمـســرح
التجريبي شأنه شأن ألوان عديدة
من المسرح ،يجب أن يزرع اإلمتاع
ليجني جمهورا محبا ومتابعا له،
وأن يعي الدرس من بعض األعمال
الـمـســرحـيــة ال ـتــي كــانــت ت ـقــدم في
المهرجانات المسرحية السابقة
مـ ـس ــرحـ ـي ــات م ـب ـه ـم ــة وغ ــام ـض ــة
أش ـعــرت الـجـمــاهـيــر بـتـعــالــي أهــل
المسرح عليهم مما أدى البتعادهم
عن الحضور المسرحي.

هيا الشعيبي ّ
تصور
«فتح األندلس» في لبنان

•

هناء المال

كاملة يقدمها هاملت الكويتي فهد
بلهجته الـعــامـيــة وبخصوصية
ث ـقــاف ـتــه ال ـت ــي تـحـكـمـهــا الـ ـع ــادات
وال ـت ـقــال ـيــد ال ـم ـحــاف ـظــة ،وهــامـلــت
الــدن ـمــاركــي ،شخصية شكسبير
األصلية بنفس الحوارات المترجمة
عن مسرحية هاملت االصلية ،وهي
كانت تجربة أردت تقديمها بالشكل
هذا لتكون مختلفة عما قدم ،ويمكن
اعتبارها نوعا من أنواع التجريب
في المسرح الكويتي.
• ما رؤية الفنان بدر محارب في
أهمية التجريب بشكل عام؟
 م ــن وج ـه ــة ن ـظ ــري أع ـت ـقــد أنالتجريب بمثابة تــرف مسرحي،
ف ـف ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ــا وال ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـعــري ـقــة
بالمسرح شاهدنا التجريب بعد
أكـ ـث ــر مـ ــن ألـ ـ ــف س ـن ــة مـ ــن وجـ ــود
المسرح عندهم ،أت ــوا بالتجريب
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرحـ ــي ب ـ ـعـ ــدمـ ــا هـ ـضـ ـم ــوا
وعاصروا وأخرجوا أفكارا ومذاهب
وم ـ ــدارس مـســرحـيــة عـ ــدة ،بينما
ال ـم ـس ــرح ف ــي مـنـطـقـتـنــا الـعــربـيــة
يـكــاد يصل عـمــره لمئة وسبعين
عاما أو أقل من ذلك ،ولذلك فتقديم
عمل مسرحي تجريبي كــامــل قد
ي ـكــون فـيــه ن ــوع مــن ال ـتــرف أو قد
يكون صعب الفهم عند الجمهور
المسرحي لحداثة نشأة المسرح
لدينا مقارنة بأوروبا ،لكن هذا ال
يمنع من وضع لمحات تجريبية
ف ــي ال ـنــص الـمـســرحــي التقليدي
ليتقبله الجمهور ،وال مانع أيضا
مــن تقديم عمل تجريبي متكامل
لكسر الروتين المسرح التقليدي
وتـقــديــم ش ــيء مختلف بين فترة
وأخ ـ ــرى ،ألن الـمـســرح التجريبي
ي ـح ـت ــاج إل ـ ــى ن ــوع ـي ــة مـعـيـنــة من
الجمهور يتقبله ويتفهمه ،بينما
ال ـج ـم ـهــور ال ـم ـســرحــي ع ـنــدنــا قد
اع ـت ــاد ال ـم ـســرح الـتـقـلـيــدي ،لــذلــك
أرى أن تقديم مسرحيات تجريبية

مريم طباجة

ّ
تصور حاليا مسلسل "فتح
قالت الفنانة هيا الشعيبي إنها
األندلس" في لبنان ،الفتة إلى أنه عمل درامي تاريخي كبير
يضم نخبة من كبار الفنانين من الكويت ولبنان وسورية.
وعن دورهــا في المسلسل ،ذكــرت الشعيبي لـ"الجريدة"،
أنها "ستكون ضيفة شرف ،وتؤدي دور زوجة قائد وجندي
عظيم في المعارك".
وأشـ ــارت إل ــى أن "ك ــل ش ــيء جميل فــي لـبـنــان ،واألج ــواء
بـخـيــر" ،كــونـهــا مــا زال ــت هـنــاك للعمل عـلــى مسلسل "فتح
األندلس".
وع ــن أعـمــالـهــا األخـ ــرى ،قــالــت" :ل ــدي مسلسل (ف ــي مهب
ً
الريح) ،الذي ُيعرض حاليا على إحدى القنوات التلفزيونية".

خبريات
وفاة غافين ماكالود القبطان
الباسم في «»The Love Boat

توفي غافني ماكالود ،املمثل
املخضرم الذي اشتهر
بدوره كقبطان سفينة
سياحية دائم االبتسام في
املسلسل الكوميدي "THE
 ،"LOVE BOATالذي ُعرض
في سبعينيات وثمانينيات
القرن املاضي ،عن  90عاما.
ولم يكن ماكالود معروفا
لدى الجمهور ،إال بعد
حصوله على دور كاتب
إخباري تلفزيوني في
مسلسل "THE MARY
"TYLER MOORE SHOW
عام  ،1970الذي حقق
نجاحا ساحقا ،واستمر
 7مواسم ،وهو ُيعد من
كالسيكيات املسلسالت
الكوميدية األميركية التي
تعتمد على شخصيات
محددة.
ورغم انتقاد العرض ،أثبت
أنه يتمتع بشعبية كبيرة،
واستمر  11موسما ،ما أدى
إلى إنتاج العديد من األفالم
املستندة إليه.
(أ ف ب)

الفيشاوي يهدي لسمير
غانم أغنية «عالحرية»

أهدى املمثل املصريأحمد
الفيشاوي ،أغنيته الجديدة
(عالحرية) لروح املمثل
املصري الراحلسمير غانم،
إذ نشر صورة لإلعالن
الدعائي لألغنية على
صفحته الخاصة بموقع
َّ
التواصل االجتماعي ،وعلق
عليها" :تراك الحرية هينزل
بكرة (األحد) ،إهداء لروح
الفنان سمير غانم".
وكان الفيشاوي َّ
أجل إصدار
"عالحرية" ،بسبب وفاة
سمير غانم .ونشر صورة
على صفحته الخاصة
كتب عليها" :سيتم تأجيل
تراك حرية ،نظرا للظروف
الحالية" ،كما قال" :وأيضا
حدادا على وفاة الفنان
الكبير سمير غانم".

مهرجان «رؤى» ينطلق
افتراضيًا  2يونيو

هيا الشعيبي

ً
ُ
 50تشكيليا يطلقون «األقصى في قلوبنا» نصرة للقضية الفلسطينية

بحضور إعالمي وثقافي
ودبلوماسي ،انطلقت
فعاليات المعرض الفني
التضامني (األقصى في
قلوبنا) ،ليقدم باقة متنوعة
ومبدعة من األعمال
التشكيلية ًألكثر من 50
ً
فنانا تشكيليا عرضوا أجمل
إبداعاتهم التي تتناول ّ
وتعبر
عن القضية الفلسطينية.

للفنان دور
كبير في
دعم القضايا
الوطنية
وتجلى
ذلك في هذا
المعرض
الرائع

باسمة حمادة

•

عزة إبراهيم

ن ـ ـظ ـ ـمـ ــت نـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــة الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن
واإلعالميين الكويتيين ،برئاسة
د .نـبـيــل الـفـيـلـكــاوي ،وبــإشــراف
رئيس قطاع الفنون التشكيلية
الـفـنــان عـلــي ال ـعــوض ،المعرض
الفني "األقصى في قلوبنا" ،ألكثر
ً
ً
ُم ــن  50ف ـنــانــا تـشـكـيـلـيــا ،وذل ــك
نـ ـص ــرة لـلـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
وتـ ــأك ـ ـيـ ــدا عـ ـل ــى دور ال ـ ـفـ ــن فــي
مناقشة األزمات ،والتعبير عنها
بأساليب إبداعية متنوعة.
اف ـ ـت ـ ـت ـ ــح ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــرض س ـف ـي ــر
فلسطين بالكويت رامي طهبوب،
وألـ ـق ــى ك ـل ـمــة اف ـت ـت ــاح ـي ــة ت ـعـ ّـبــر
على عمق العالقات التي تجمع
الشعبين الكويتي والفلسطيني،
كما حرص على المشاركة السفير
الباكستاني ،وو ف ــد دبلوماسي
رفيع المستوى ،إلى جانب باقة
كبيرة مــن الفنانين والمثقفين
واإلع ــام ـي ـي ــن وم ـح ـبــي ال ـف ـنــون
التشكيلية.

أصداء المعرض
وق ـ ـ ــال ال ـس ـف ـي ــر ط ـه ـب ــوب فــي
كلمته" :إذا تألمت فلسطين ،بكت
الـ ـك ــوي ــت ،وإذا ن ـ ــادى الـمـسـجــد
األق ـ ـصـ ــى ه ـ َّـب ــت الـ ـك ــوي ــت وهـ ـ َّـب
الكويتيون ،شكرا للكويت ،شكرا
ل ـلــرجــال ول ـل ـن ـســاء ال ـح ــرائ ــر في
الـكــويــت الطيبة الـكــريـمــة ،شكرا
ل ـك ــل ك ــوي ـت ــي وك ــوي ـت ـي ــة ،وع ـلــى
رأسـ ـ ـه ـ ــم سـ ـم ــو األمـ ـ ـي ـ ــر ال ـش ـي ــخ
نواف األحمد ،وسمو ولي العهد
الـ ـشـ ـي ــخ م ـش ـع ــل األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،وم ــا
أتـمـنــاه أن ينقل الجميع أصــداء

نبيل الفيلكاوي
هــذا المعرض ،حتى يــرى العالم
بــأســره م ــاذا فـعــل أب ـنــاء الكويت
ل ـف ـل ـس ـط ـي ــن والـ ـ ـق ـ ــدس ،وت ـح ـي ــا
الكويت".
بــدوره ،أشــاد سفير باكستان
لــدى الكويت سيد سجاد حيدر
بالجهود اإليجابية التي تبذلها
الكويت من أجل الدفاع عن الحق
الفلسطيني وعن القدس الشريف،
ونــوه بعمق العالقات الكويتية
 الفلسطينية – الباكستانية،وتمنى أن تتحرر فلسطين وتبقى
القدس عاصمتها األبدية.

مكانة الكويت
من جهته ،قال نقيب الفنانيين
واإلعـ ــام ـ ـي ـ ـيـ ــن فـ ــي الـ ـك ــوي ــت د.
نبيل الـفـيـلـكــاوي ،إن "الـمـعــرض
يــأ تــي ترسيخا لمكانة الكويت
وقيادتها الحكيمة فــي التأكيد
على أهمية األقصى الشريف في

قـلــوب الـعــرب والمسلمين ،على
حد سواء ،لذا تأتي هذه المبادرة
من قبل قطاع الفنون التشكيلية
إلقامة هذه التظاهرة ،التي تأتي
تــزامـنــا مــع االنـتـفــاضــة الجديدة
ال ـتــي يـعـيـشـهــا شـعـبـنــا الـعــربــي
الفلسطيني على كامل األراضي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ض ـ ــد االح ـ ـتـ ــال
الصهيوني".
من جانبه ،أوضح العوض أن
من 200
المعرض يتضمن أكثر ُ
لــوحــة ،مــن بينها لــوحــات قدمت
َّ
ستقدم
في مقر النقابة ،وأخــرى
ف ــي الـ ـمـ ـع ــرض الـ ـم ــزم ــع إقــام ـتــه
ب ـم ـج ـمــع ال ـح ـم ــراء خـ ــال األيـ ــام
القليلة المقبلة ،وسيضم أعماال
مشاركة من جميع الدول العربية.

دور الفنان
وحضر المعرض مجموعة
مـ ــن ال ـف ـن ــان ـي ــن ،م ـن ـهــم فــاط ـمــة

باسمة حمادة
الطباخ ،وباسمة حمادة ،التي
أش ـ ـ ـ ــادت ب ـت ـن ـظ ـيــم الـ ـمـ ـع ــرض،
وأع ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ــت عـ ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـع ـ ــادتـ ـ ـه ـ ــا
بالمشاركة والـحـضــور نصرة
للقضية الفلسطينية ،وتأكيدا
على دور الفنان في دعم قضايا
وطنه.
وأض ـ ــاف ـ ــت حـ ـ ـم ـ ــادة" :ع ـشــت
ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة مـنــذ
الصغر ،وتربينا على اإلخالص
لـ ـه ــا مـ ـن ــذ ال ـ ـط ـ ـفـ ــولـ ــة ،وي ـج ــب
علينا جميعا التكاتف وتقديم
كـ ـ ــل س ـ ـبـ ــل الـ ـ ــدعـ ـ ــم إلخـ ــوان ـ ـنـ ــا
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن ،ودور الـفـنــان
كبير ج ــدا ،ويتجلى الـيــوم في
ه ـ ــذا الـ ـمـ ـع ــرض ال ـ ــرائ ـ ــع ،الـ ــذي
يضم أجمل إبــداعــات الفنانين
التشكيليين بالكويت ،تعبيرا
عن إيمانهم الراسخ بالقضية
ونصرة األقصى".
ب ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ــا ،أك ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـف ـ ـن ــان

السفير الفلسطيني
التشكيلية ثريا البقصمي ،أنها
ف ـخ ــورة بــالـمـشــاركــة م ــن خــال
لــوحــة رسـمـتـهــا مـنــذ س ـنــوات،
لكن آن األوان أن ّ
تعبر بها عن
ن ـص ــرة األقـ ـص ــى ،وه ــي ع ـبــارة
عن قبة المسجد باللون األزرق
تعلوها ُسحب حمراء بلون الدم
الفلسطيني.
كما شارك الفنان التشكيلي
هيثم جوهر بلوحة َّ
جسد فيها
قبة األقصى ُمحاطة بالحجارة
التي يدافع بها الفلسطينيون
عــن أرض ـهــم ،مستخدما أل ــوان
األك ــري ـل ــك .وش ــارك ــت مـســؤولــة
بيت الخزف الكويتي التشكيلية
دي ـم ــة ال ـقــري ـنــي بـعـمــل يـجـ ّـســد
األقصى تتساقط منه الحجارة،
مــع تطعيم الـصــورة بالتطريز
الـفـلـسـطـيـنــي الـ ــرائـ ــع ،ل ـكــن في
صــورة محزنة ،حيث تتساقط
منه الدماء.

إقامة معرض
يضم لوحات
من الوطن
العربي
بمجمع
الحمراء

علي العوض

طرحت اإلدارة املنظمة
ملهرجان القاهرة للفيلم
املصري القصير (رؤى)،
«التريلر» الرسمي للدورة
الرابعة من املهرجان ،املقرر
إقامة فعالياته من  2إلى 10
يونيو املقبل.
وذكرت اإلدارة عبر الصفحة
الرسمية للمهرجان على
«فيسبوك» ،أن الدورة
الرابعة ستقام بشكل
افتراضي عبر املنصة
اإللكترونية للمهرجان،
نظرا للظروف االستثنائية
جراء جائحة كورونا.
وسوف يقدم املهرجان في
دورته الرابعة  123فيلما
قصيرا ،من بينها  50فيلما
تتنافس على الجوائز .كما
يحتفي املهرجان هذا العام
بذكرى الناقد السينمائي
واملخرج سامي السالموني
بعرض  3أفالم من أعماله
يوم  2يونيو أول أيام
املهرجان ،إضافة لفيلم
قصير يتضمن سيرته
الفنية وأعماله بشكل عام.
جدير بالذكر ،أن
مهرجان»رؤى» كان من
املقرر إقامة فعاليات دورته
الرابعة في مارس املاضي
بالجامعة األميركية في
القاهرة ،برئاسة مالك
خوري ،لكن تم تأجيله بعد
قرار رئيس مجلس الوزراء
بحظر إقامة املهرجانات
والفعاليات الكبرى ،بسبب
تداعيات فيروس كورونا.
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ً
ً
واشنطن تستورد نفطا إيرانيا ألول مرة منذ ربع قرن

• روحاني يقيل محافظ «المركزي» وسط لغط سياسي • مقرب من خامنئي ينتقد حفيد الخميني
ً
• نجاد ألجهزة األمن :ضعوا كاميرات في «نطنز» بدال من التنصت على منزلي
طهران  -فرزاد قاسمي

أكدت الواليات المتحدة
استيراد شحنة نفط إيرانية
ألول مرة منذ أكثر من ربع ً
قرنً ،في خطوة حملت بعدا
إنسانيا وإشارات إيجابية
باتجاه تلطيف أجواء التوتر
بين البلدين ،مع تواصل
مفاوضات فيينا بشأن إحياء
االتفاق النووي ،فيما أقال
الرئيس اإليراني حسن روحاني
محافظ البنك المركزي المرشح
لخوض االنتخابات الرئاسية.

مسلحون مجهولون
ً
يغتالون مسؤوال
في مرقد شيعي
شمال العاصمة

ف ـ ـ ــي خ ـ ـ ـطـ ـ ــوة حـ ـمـ ـل ــت دالالت
إيجابية ،وتعد األولــى من نوعها
منذ ما يربو على ربع قرن ،كشفت
وزارة الـطــاقــة األمـيــركـيــة عــن أول
واردات مــن الـنـفــط اإلي ــران ــي ،منذ
ع ــام  ،1991وال ـتــي بلغت  33ألــف
برميل يوميا.
ورغــم أن الخبر ،الــذي أحجمت
الـسـلـطــات اإلي ــران ـي ــة ع ــن تــأكـيــده،
أ م ـ ـ ـ ـ ــس األول ،حـ ـ ـم ـ ــل م ـ ـفـ ــا جـ ــأة
لجميع المتابعين الــذيــن ربطوه
ب ـم ـف ــاوض ــات ف ـي ـي ـنــا ،ب ـش ــأن رف ــع
الـعـقــوبــات الـتــي فــرضـهــا الرئيس
األمـيــركــي السابق دونــالــد ترامب
مـنــذ ع ــام  ،2018وإح ـي ــاء االت ـفــاق
ال ـنــووي المقيد لـبــرنــامــج طـهــران
ال ـ ــذري ،ف ــإن األوس ـ ــاط السياسية
في طهران أكدت أن الخطوة جاءت
ألسباب إنسانية ،وتم تنسيقها قبل
انطالق المفاوضات غير المباشرة
بين البلدين ،بهدف تسهيل حصول
إيران على الدواء.
وتحدثت تقارير عن أن الواليات
الـمـتـحــدة ل ــم ت ـس ـتــورد الـنـفــط من
إيـ ــران بـشـكــل م ـبــاشــر ،وذكـ ــرت أن
عملية االستيراد هــذه هي نصف
كمية النفط التي استولت عليها
الـ ـبـ ـح ــري ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة مـ ــن سـفــن
تنقل الـنـفــط اإلي ــران ــي بالمخالفة
للعقوبات المفروضة على طهران
من قبل واشنطن.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،رصـ ـ ــدت أج ـه ــزة
الـمـخــابــرات األمـيــركـيــة سفينتين
تــابـعـتـيــن لـلـبـحــريــة اإلي ــران ـي ــة قد
تكون وجهتهما النهائية فنزويال،
ال ـخ ــاض ـع ــة ل ـع ـق ــوب ــات أم ـيــرك ـيــة،
ف ــي خ ـطــوة ق ــد ت ـكــون اسـتـفــزازيــة
وبـتــوقـيــت ح ـســاس ،حـيــث تشهد
الـجــولــة الخامسة مــن مفاوضات
فيينا مناقشة أبرز النقاط الخالفية
بشأن إحياء االتفاق النووي المبرم
عام .2015
وكـ ـشـ ـف ــت مـ ـجـ ـل ــة بــول ـي ـت ـي ـكــو
األم ـيــرك ـيــة أن «ف ــرق ــاط ــة إيــران ـيــة،
ونــاق ـلــة ال ـن ـفــط ال ـســاب ـقــة م ــاك ــران،
وال ـت ــي ت ــم تـحــويـلـهــا إل ــى سفينة
ت ــاب ـع ــة ل ـل ـب ـح ــريــة ،تــوج ـه ـتــا إل ــى
الـجـنــوب عـلــى ط ــول ســاحــل شــرق
أفــريـقـيــا» ،مبينة أن «المسؤولين
األمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن لـ ـيـ ـس ــوا م ـت ــأك ــدي ــن
بشكل قاطع من وجهة السفينتين
اإلي ــران ـي ـت ـي ــن ،ل ـك ـن ـهــم ي ـع ـت ـقــدون
أنهما ربما تتجهان إلى فنزويال،
إذ ال تزال نوايا طهران من إرسال
السفينتين إلى أقصى الغرب أمرا
غ ــام ـض ــا» .وأش ـ ـ ــارت الـمـجـلــة إلــى

غريفيث بصنعاء
لدفع السالم

وصل المبعوث الخاص لألمين
العام لألمم المتحدة إلى اليمن
مارتن غريفيث إلى العاصمة
صنعاء ،أمس ،لبحث العملية
السياسية ووقف الصراع الذي
يشهده اليمن منذ سبع سنوات.
ومن المقرر أن يعقد غريفيث
مع مسؤولين في جماعة
«أنصار الله» الحوثية المتمردة
لقاءات لبحث دفع العملية
السياسية ووقف إطالق النار
الشامل ،ومناقشة الوضع
اإلنساني.
وتزامن وصول المسؤول
األممي مع استمرار القتال في
مأرب وإحباط قوات «التحالف»
لهجوم بطائرة مسيرة
استهدف خميس مشيط.

إثيوبيون ينتقدون أميركا
بتجمع مناصر للحكومة

النيران تخرج من بئر نفطية إيرانية على الخليج (رويترز)
أن مـجــرد وج ــود السفن الحربية
اإليرانية في الفناء الخلفي ألميركا
سيمثل تحديا للبيت األبيض ،ومن
ال ـمــرجــح أن يــؤجــج ال ـج ــدل حــول
ق ــرار الــرئـيــس جــو بــايــدن بــإعــادة
المفاوضات مع طهران.

إقالة ولغط
إلى ذلك ،أقال الرئيس اإليراني
ح ـس ــن روحـ ــانـ ــي م ـح ــاف ــظ الـبـنــك
المركزي عبدالناصر همتي ،واحد
من عدد قليل من المعتدلين الذين
ي ـخ ــوض ــون ان ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاســة
التي تجرى في  18يونيو المقبل،
والذي أعلن قبوله قرار تنحيته من
منصبه من أجل الترشح لخوض
السباق.
وعلمت «الـجــريــدة» ،من مصدر
مطلع ،أن إقالة همتي جاءت بسبب
إصراره على تثبيت الوضع المالي
حتى االنتخابات ،ورفضه تنفيذ
سـيــاســات مــالـيــة ت ـحــاول حكومة
روحاني تنفيذها قبل االستحقاق،
مـضـيـفــا أن هـمـتــي اس ـت ـغــل كلمة
ل ــه م ـس ــاء أمـ ــس األول ل ـكــي يكيل

االت ـ ـهـ ــامـ ــات ل ـح ـك ــوم ــة روح ــان ــي
ويحملها المسؤولية عــن جميع
الـمـشــاكــل االق ـت ـصــاديــة والـمــالـيــة
ال ـتــي تــواجـهـهــا الـ ـب ــاد ،قــائــا إن
رئ ـيــس ال ـم ـصــرف ال ـمــركــزي ينفذ
قــرارات الحكومة وليس لديه رأي
معتبر ،وتحدث همتي عن سوابق
أبــدى فيها رأيــه في بعض األمــور
المالية الـتــي وصفها بالخاطئة،
لكن الحكومة لــم تقبل نصائحه،
األمـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــذي أغ ـ ـضـ ــب روحـ ــانـ ــي
ك ـث ـيــرا بـحـســب ال ـم ـص ــدر .وأشـ ــار
المصدر إلى أن روحاني عين أكبر
كوميجاني ،مساعد همتي ،مشرفا
عـلــى الـمـصــرف ال ـمــركــزي ،بـعــد أن
فشلت وساطات في إقناع الرئيس
بالتراجع عن قرار اإلقالة.
وه ـم ـتــي ،الـ ــذي ُع ـي ــن محافظا
للبنك المركزي في  ،2018شخصية
مـعـتــدلــة ضـمــن سـبـعــة مرشحين
أقــرهــم مجلس صيانة الــدسـتــور،
لكن معظم المرشحين اآلخرين من
غالة المحافظين.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،هـ ــدد أحـ ــد ق ــادة
منظمة أنصار حزب الله اإليرانية،
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـ ــ«ال ـ ـحـ ــرس ال ـ ـث ـ ــوري»،

عناصر من «الحشد» ينتشرون في المنطقة الخضراء في  26الجاري

اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن الـ ــذيـ ــن يـ ـفـ ـك ــرون فــي
ال ـ ـخـ ــروج ب ــاح ـت ـج ــاج ــات شعبية
مـنــاهـضــة لــانـتـخــابــات ،والـنـظــام
فـ ــي األيـ ـ ـ ـ ــام ال ـم ـق ـب ـل ــة .ون ـ ـقـ ــل عــن
الجنرال سعيد قاسمي ،القيادي
فــي المنظمة الـتــي يخضع أغلب
قــادتـهــا لـعـقــوبــات أمـيــركـيــة ،قوله
وه ــو يـخــاطــب م ــن يــريــد ال ـخــروج
ب ــاح ـت ـج ــاج ــات ل ـ ـل ـ ـشـ ــوارع« :ه ـيــا
أخ ــرج ــوا ل ـل ـش ــوارع ،ل ــن أرحـ ــم أيــا
منكم».
وأضاف قاسمي« :من هو أقوى
منكم قد خرج للشوارع سابقا مع
كل الدعم الذي كان يحظى به ،لكن
أي ــن م ـص ـيــره» ،ف ــي إش ـ ــارة لزعيم
المعارضة اإلصالحية مير حسين
موسوي ،الذي يقبع تحت اإلقامة
الجبرية منذ  ،2011بعد احتجاجه
على نتائج انتخابات .2009
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،داف ـ ــع مـهــدي
طائب ،رئيس مقر «عمار» ،المقرب
لبيت المرشد األعلى علي خامنئي،
عــن إج ـ ــراءات «صـيــانــة الــدسـتــور»
بــاس ـت ـب ـعــاد ب ـع ــض ال ـمــرش ـح ـيــن،
ق ــائ ــا« :إنـ ـن ــا وص ـل ـنــا الـ ـي ــوم إلــى
مــرحـلــة تطهير ال ـث ــورة ،وسنفوز

فيها بالتأكيد» .وقــال طــائــب ،في
ج ــزء مــن حــديــث مـتـلـفــز« :سمعت
أن حفيد اإلم ــام المؤسس ،حسن
ال ـخ ـم ـي ـن ــي ،ق ـ ــال لـ ــو ك ـن ــت م ـكــان
المرشحين المؤهلين الستقلت»،
اعتراضا على االستبعاد من سباق
االنتخابات ،مضيفا« :اآلن يتفهم
الـمــرء لـمــاذا قــال اإلم ــام الخميني
إنه ليس من المناسب له أن يصبح
رئيسا» ،وأشار إلى موقف خامنئي
قبل أسابيع قليلة من بدء تسجيل
المرشحين للرئاسة ،حين طلب
مــن حفيد الخميني ع ــدم خــوض
االنتخابات.
وتابع رئيس مقر «عمار» حديثه
بتحذيره حسن الخميني بشكل
ضـمـنــي ق ــائ ــا« :ك ـتــب اإلم ـ ــام إلــى
شخص أكـبــر مـنــك ،إلــى منتظري
الـ ــذي ال تـصــل أن ــت إل ــى مستوى
ت ـل ـم ـيــذه ،ك ـتــب أنـ ــه بـسـبــب آرائـ ــك
إذا أصبحت قــائــدا فـســوف تسلم
الـسـلـطــة لـلـيـبــرالـيـيــن وال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة» ،واص ـفــا قـ ــرارات وآراء
المرشد بأنها «فوق كل شيء حتى
الواقع».
في هذه األثناء ،هاجم الرئيس

اإليــرانــي السابق محمود أحمدي
ن ـ ـجـ ــاد ،ال ـم ـس ـت ـب ـع ــد مـ ــن خ ــوض
االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة ،األج ـهــزة
األم ـن ـيــة ،بـسـبــب «تـنـ ّـصـتـهــا عليه
ً
وعلى اإليــرانـيـيــن» ،قــائــا« :عليكم
أن تضعوا الكاميرات فــي منشأة
نطنز النووية حتى ال يفجروها»،
في إشــارة إلــى الـحــادث الــذي وقع
أبريل الماضي واتهمت السلطات
اإليرانية إسرائيل بالوقوف خلفه.

اغتيال ومحاكمة
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،اغـ ـ ـت ـ ــال م ـس ـل ـحــون
مجهولون ،أمس ،مسؤوال إيرانيا
يعمل في أحد المراقد الشيعية أمام
منزله في شمال العاصمة طهران.
مــن جهة أخ ــرى ،أعـلــن محامي
الفرنسي بنجامان بريير ،الموقوف
في إيران منذ مايو  ،2020أمس ،أن
موكله سيحاكم بتهمة التجسس
والــدعــايــة ضــد الـنـظــام السياسي
في إيران.

«إشارات» عربية باتجاه دمشق
وقطار التطبيع يسير ببطء

العراق :التحقيق مع اللواء مصلح
قد يستغرق أسبوعين

بعد االنـتـشــار الـعـسـكــري ،ال ــذي نفذته فــي المنطقة
الخضراء في بغداد  26الجاري وحاصرت خالله مداخل
القصر الجمهوري ،واصلت الفصائل العراقية المسلحة
ضغوطها على حكومة مصطفى الكاظمي الطالق سراح
القيادي في «الحشد الشعبي» الذي يتزعم «لواء الطفوف»
اللواء قاسم مصلح المسؤول عن المنطقة الحساسة على
الحدود بين سورية والعراق.
وعلمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أنه رغم استمرار
ضغوط الفصائل حتى بعد تصريح قوي لوزير الدفاع
حذرها فيه من قدرة الجيش على التعامل معها بحزم
اذا احتاج لذلك ،فإن الحكومة تتوقع استمرار التحقيق
مع مصلح أسبوعين في التهم الكثيرة الموجهة اليه
وف ــي مـقــدمـهــا اغ ـت ـيــال نــاشـطـيــن ف ــي «ح ـ ــراك تـشــريــن»،
وإطــاق الصواريخ على قواعد للجيش العراقي تضم
ً
جنودا ومستشارين أميركيين ،إضافة الى تهم متعلقة
بتهريب المخدرات.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر إن ال ـف ـصــائــل الـمـسـلـحــة تـطــالــب
الكاظمي ليس فقط بــإطــاق ســراح مصلح على الفور
وإغالق ملفه بل وإعادته الى منصبه كأن شيئا لم يكن،
مشيرة إلى أن بغداد شهدت تحركات عسكرية واسعة
لتأمين المنطقة ا لـخـضــراء وا لـمـنــا طــق المحيطة بها
بالتزامن مع لقاءات سياسية مهمة وغير معلنة.

سلة أخبار

(رويترز)

ً
ووفقا لمصدر امني لم يرغب في االفصاح عن اسمه،
ف ــإن ه ــذه الـتـحــركــات ج ــاءت بـتــوجـيــه الـكــاظـمــي وبـعــد
تنامي الـهــواجــس االمـنـيــة الحكومية مــن ردود أفعال
جديدة للفصائل.
في هذه األثناء ،أجرت رئيسة البعثة الدولية (يونامي)
في العراق جنين بالسخارت اتصاالت محاولة توضيح
موقفها بـعــدمــا وص ــف م ـســؤول فــي حـكــومــة الكاظمي
لقاءاتها مع بعض قادة الفصائل الذين أصدروا أوامر
باقتحام المنطقة الخضراء في  26الجاري بأنها «أدوار
الـسـيــاقــات الـقــانــونـيــة» .وي ـقــول نــاشـطــون وسياسيون
وإعــامـيــون عراقيون إن بالسخارت بحثت مــع بعض
قادة الميليشيات موضوع استبدال الكاظمي.
وبينما جدد التحالف الدولي التأكيد أن مهمته في
العراق لهزيمة «داعش» تحولت من القتال المباشر إلى
الدعم اإلضافي للقوات العراقية بالمشورة والتدريب،
مشيرا إلى أن القوات العراقية هي التي تقود القتال وأن
وجوده في العراق مستمر «بدعوة رسمية من الحكومة
ال ـعــراق ـيــة» ،أعـلــن ال ـحــرس ال ـث ــوري اإلي ــران ــي بمحافظة
«أذربـيـجــان الغربية» شـمــال غــربــي إي ــران تفكيك خلية
مسلحة جنوبي المحافظة ومقتل اثنين من عناصرها
كــانــا ب ـصــدد الـتـسـلــل ال ــى ايـ ــران مــن ال ـع ــراق عـبــر منفذ
بيرانشهر.

بــان ـت ـظــار اخـ ـت ــراق م ــا ح ــول س ــوري ــة ف ــي ال ـق ـمــة بين
الرئيسين األميركي جو بايدن والروسي فالديمير بوتين
المقررة في جنيف منتصف الشهر المقبل ،ال تزال عملية
«التطبيع» مع دمشق ،بعد فوز الرئيس السوري بشار
األسد بوالية جديدة لسبع سنوات ،تواجه عراقيل ،رغم
ظهور إشــارات عربية يمكن وصفها بااليجابية تجاه
دمشق.
وقوبلت االنتخابات بتشكيك من دول غربية بنزاهتها
ً
خصوصا انها جــاء ت خــارج اي عملية سياسية تأخذ
باالعتبار الحرب التي شهدتها البالد منذ .2011
في المقابل ،تلقى األسد تلقى برقيات تهنئة من قادة
لبنان والسلطة الفلسطينية والجزائر ،وتحدثت صحيفة
«الـشــرق األوس ــط» السعودية عــن «صـمــت إيـجــابــي» من
عــدد مــن ال ــدول العربية تجاه االنتخابات ،ولفتت إلى
ع ــدم ص ــدور أي مــواقــف مــن الـجــامـعــة الـعــربـيــة رافـضــة
لنتائج االقتراع.
وفي بغداد ،وصف الزعيم الشيعي العراقي مقتدى
الصدر االنتخابات السورية بأنها إشراقة لنفض غبار
الحروب والقتل في سورية .وكان الصدر انتقد األسد في
وقت سابق وحرم على العراقيين القتال في سورية ودان
المجازر من كل األطــراف .وتتحدث مصادر عراقية عن
مشاورات خليجية مع الصدر أفضت إلى هذا الموقف
المنفتح على دمشق.
وفي مؤشر آخر ،جرت االنتخابات للمرة األولى منذ
 2011في سفارتي سورية في الكويت واإلم ــارات على
عكس االنتخابات التي جرت في .2014
ل ـك ــن وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـق ـط ــري ال ـش ـي ــخ م ـح ـمــد بــن
عبدالرحمن آل ثاني قال قبل يومين ،إن بالده ال تعتزم
ً
تطبيع العالقات مع سورية بعد فوز األسد ،مضيفا« :لم
َ
نر أي أفق لحل سياسي يرتضيه الشعب السوري حتى
اآلن ...لم نر أي تقدم في ذلــك ،هناك استمرار في نفس
النهج والسلوك».
وأض ــاف بــن عـبــدالــرحـمــن« :ال يــوجــد لــديـنــا أي دافــع
لعودة العالقات في الوقت الحالي مع النظام السوري».
ً
ً
وكانت تقارير إعالمية أشارت إلى أن وفدا سعوديا
يرأسه رئيس جهاز المخابرات السعودية زار العاصمة
ال ـس ــوري ــة ق ـبــل ع ـيــد ال ـف ـطــر ال ـم ـب ــارك ،وال ـت ـقــى الــرئـيــس
السوري بشار األسد ،ورئيس مكتب األمن الوطني اللواء
علي مملوك ،وأن الطرفين اتفقا على إع ــادة العالقات
كافة بين البلدين .لكن السفير رائد قرملي ،مدير إدارة
تخطيط السياسات بوزارة الخارجية السعودية اكتفى

بشار األسد
بالتصريح إن هذه التقارير «غير دقيقة» .وكانت اإلمارات
أع ــادت فتح سفارتها فــي دمـشــق أواخ ــر عــام  2018في
محاولة لمواجهة نفوذ دول غير عربية في سورية مثل
إيران .ولدى اإلمارات قائم باألعمال في سورية .وأوفدت
سلطنة عمان ،وهي من الدول العربية القليلة التي أبقت
ً
على العالقات الدبلوماسية مع دمشق ،سفيرا إلى هناك
في .2020
ورغم إعالن وزير الخارجية التركي ،مولود جاويش
أوغـلــو ،أن االنتخابات الرئاسية السورية «تفتقر إلى
الشرعية» ،كشف نائب وزيــر الخارجية السوري بشار
الجعفري السبت الماضي عن حدوث لقاءات أمنية بين
مسؤولين سوريين وأتــراك ،لكنه أضاف في حديث مع
قناة «الميادين» الموالية لدمشق وطهران أن هذه اللقاءات
«لم تسفر عن شيء».
على مستوى آ خــر تلقى األ س ــد التهنئة مــن روسيا
والصين وإيران وبيالروسيا وفنزويال وكوريا الشمالية
ً
وجمهورية أبخازيا التي انفصلت أحاديا عن جورجيا
بدعم روسي.
وفــي واشنطن ،هناك تذكير بقيود «قــانــون قيصر»،
والـعـقـبــات الـقــانــونـيــة أم ــام المساهمة بــاألع ـمــار .وقــال
مسؤول في الخارجية األميركية« :ليست لدينا أي نية
على اإلطالق لتطبيع عالقاتنا مع نظام األسد ،وندعو
جميع الحكومات األخرى التي تفكر في القيام بذلك إلى
ً
التفكير مليا في كيفية معاملة الرئيس السوري لشعبه».
وبحسب «الشرق األوسط» ،أبلغت إدارة الرئيس جو
ً
ً
بايدن دوال عربيا في األقنية الدبلوماسية بهذا الموقف،
وذكرتها بـ «قيصر» ،لكنها لم تقد حملة علنية رفيعة
المستوى لوقف التطبيع.
ً
وكــان الفتا أن يتزامن إعــان نتائج االنتخابات مع
قبول الحكومة السورية في المجلس التنفيذي بـ«منظمة
الصحة العالمية» ،بعد شهر من دفع أميركا وحلفائها
لتجميد ام ـت ـيــازات دم ـشــق فــي «مـنـظـمــة حـظــر الـســاح
الكيماوي» لمعاقبتها على سلوكها في مجال «الملف
الكيماوي».

ندد متظاهرون مؤيدون
للحكومة اإلثيوبية بالواليات
المتحدة لفرضها قيودا على
المساعدات لبالدهم بسبب
الصراع في تيغراي خالل تجمع
ضخم نظمته السلطات لتظهر
الدعم الشعبي لمواقفها أمس.
وشارك أكثر من عشرة آالف في
التجمع ،ورفع بعضهم الفتات
باإلنكليزية والعربية واألمهرية
وكتب عليها شعارات مثل
«أميركا أظهري لنا حيادك»
و«إثيوبيا ال تحتاج لراع»
و«امألوا السد» في إشارة لسد
النهضة الذي تعارض مصر
والسودان الملء الثاني له.
وكانت المظاهرة أكبر من
التجمعات المعتادة كما أن
االنتقاد العلني للواليات
المتحدة أمر نادر الحدوث.

البابا يدعو قادة
مسيحيي لبنان إلى قمة

أعلن البابا فرنسيس
أنه سيدعو قادة لبنان
المسيحيين إلى الفاتيكان
في األول من يوليو للصالة
من أجل «السالم واالستقرار»
في بلدهم .ويشهد لبنان
أزمة مزدوجة اقتصادية
وسياسية .ويعيش أسوأ
أزمة اقتصادية منذ الحرب
األهلية ( ،)1990-1975إذ بات
أكثر من نصف السكان تحت
خط الفقر.

«األعلى الليبي» يندد
باستعراض حفتر

اعتبر المجلس األعلى للدولة
في ليبيا ،االستعراض
العسكري ،الذي نظمته القيادة
العامة لما يسمى بـ«الجيش
الوطني» بزعامة خليفة
ً
ً
ً
حفتر« ،خرقا خطيرا وسلوكا
ً
ً
عدوانيا» ،داعيا «المجلس
الرئاسي» بصفته القائد األعلى
للجيش الليبي إلى ضرورة
وضع حد للخروقات ،والعمل
على إرساء وقف إطالق النار،
والشروع في توحيد المؤسسة
العسكرية وفق «عقيدة وطنية
خالصة تقوم على حفظ
الحدود وصون الدستور
والنأي عن العملية السياسية».
واعتبر المجلس العرض
ً
العسكري «سلوكا تصعيديا
وإشارات تلويح بالقوة ولغة
السالح يتزامن مع اقتراب
الليبيين من تسوية سياسية
شاملة ،ويعكس رغبة محمومة
لالستيالء على السلطة بالقوة».

ةديرجلا
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رئيس وزراء فلسطين يبدأ اليوم جولة عربية تشمل الكويت

ّ
مصر تطالب إسرائيل بتجنب التوتير ووفد حكومي فلسطيني سيشارك في استقبال عباس كامل بغزة

ً
شكري مستقبال أشكينازي في القاهرة أمس (أ ف ب)

القاهرة  -حسن حافظ

ربطت إسرائيل التهدئة في
األراضي الفلسطينية المحتلة
وتثبيت وقف إطالق النار
في قطاع غزة وإعادة إعماره
باإلفراج عن جنودها األسرى
لدى الفصائل الفلسطينية
بقيادة حركة حماس.

نتنياهو وكامل في القدس أمس

ّ
وس ــط ت ــرق ــب الح ـت ـمــال ان ـت ـهــاء فـتــرة
حكمه القياسية ،استقبل رئيس الحكومة
اإلســرائـيـلـيــة بنيامين نتنياهو ،أمــس،
رئ ـيــس ج ـهــاز االس ـت ـخ ـبــارات الـمـصــريــة
ً
عباس كامل والوفد المرافق له ،تزامنا مع
وصول وزير خارجيته غابي أشكينازي
إلى القاهرة ،في أول زيارة من نوعها منذ
ً
 13عاما ،بحث فيها مع نظيره المصري
سامح شكري األوضاع في غزة.
وعـلـمــت "ال ـجــريــدة" أن قضية تـبــادل
األســرى أهــم ما سيناقشها كامل خالل
ً
زي ــارت ــه غـ ــزة ،ف ـض ــا ع ــن قـضـيــة إع ــادة
اإلع ـم ــار ،ال ـتــي تـشـهــد مــواقــف متباينة
بسبب رغبة "حماس" في اإلشراف عليها
والـحــرص األمـيــركــي  -اإلسرائيلي على
عدم تدخله واالستفادة منه.
وقـ ــالـ ــت م ـ ـصـ ــادر مـ ـص ــري ــة م ـط ـل ـعــة،
إن مـلــف ت ـب ــادل األسـ ــرى سـيـكــون محل
األولـ ــويـ ــة ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـح ــال ـي ــة ،مبينة
أن ن ـج ــاح ــه سـ ـي ــؤدي إلـ ــى إق ـ ـ ــرار هــدنــة
طويلة األمد ،وسيخلق مناخا من الثقة
بـيــن مختلف األط ـ ــراف ،مـمــا ي ــؤدي إلــى
إطــاق عملية إعــادة اإلعـمــار ،مــع إمكان
إج ـ ــراء م ـف ــاوض ــات ب ـيــن اإلســرائـيـلـيـيــن
ً
والفلسطينيين في القاهرة مستقبال.
وخالل محادثاته مع كامل ،بحضور
وزيـ ـ ـ ــر االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات إيـ ـلـ ــي ك ــوه ـي ــن،
وم ـس ـت ـش ــار األمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي م ــائ ـي ــر بــن
شبات ،ومسؤولين آخرين في األجهزة
اإلسرائيلية ،ربط نتنياهو بشكل شبه
م ـبــاشــر ال ـت ـهــدئــة ال ـم ـس ـتــدامــة وإدخـ ــال
المساعدات اإلنسانية وإعادة إعمار غزة
باإلفراج عن جنود إسرائيل األسرى لدى
فصائل غزة.
وأك ــد نتنياهو خ ــال الـلـقــاء مطالبة
إسرائيل باستعادة الجنود والمدنيين
الـمـحـتـجــزيــن ف ــي غ ــزة ف ــي أقـ ــرب وق ــت،
ً
مبينا أنه تم بحث آليات منع "حماس"
من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من
ً
استخدام الموارد التي ستوجه مستقبال
لدعم سكان القطاع.
وقـبــل اجـتـمــاعــه بــوزيــر الــدفــاع بيني

غــان ـتــس وت ــوج ـه ــه إلـ ــى رام ال ـل ــه لـلـقــاء
الــرئ ـيــس الـفـلـسـطـيـنــي مـحـمــود عـبــاس،
بحث كامل مع نتنياهو تعزيز التعاون
وال ـق ـضــايــا إقـلـيـمـيــة .ورح ــب الـجــانـبــان
بالعالقات الثنائية وبالتفاهمات التي
تم التوصل إليها وبالجهود المشتركة
حيال قضايا أمنية وسياسية مختلفة.
و ف ـ ـ ـ ـ ــي رام ا ل ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــه ،أ جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ر ئ ـ ـيـ ــس
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ال ـم ـص ــري ــة م ـ ـشـ ــاورات
م ـ ــع ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ت ـن ــاول ــت
آخ ــر الـمـسـتـجــدات والـ ـع ــدوان عـلــى غــزه
وتداعياته وما ّ
تتعرض له مدينة القدس
ومـقــدســاتـهــا وكــذلــك مـلــف إع ــادة إعـمــار
غــزة وال ـحــوار الوطني إلنـهــاء االنقسام
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ب ـح ـســب ع ـض ــو الـلـجـنــة
المركزية لحركة فتح حسين الشيخ.
وحـ ـم ــل ك ــام ــل رسـ ــالـ ــة مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
عبدالفتاح السيسي إلى عباس ،أكد فيها
د عــم مصر الكامل للشعب الفلسطيني
ومـقــدراتــهّ .
ووج ــه ب ـ "اسـتـمــرار الجهـود
واالج ـت ـم ــاع ـ ــات لـ ـحـ ــل مـشـكـلــة األسـ ــرى
والـ ـمـ ـفـ ـق ــودي ــن ب ـي ــن إس ــرائـ ـي ــل وح ــرك ــة
حماس".

المعركة مفتوحة
وبينما وصل وفد إعالمي يضم لميس
الحديدي وعمرو أديــب إلــى قطاع غزة،
أفــاد مصدر فلسطيني باتفاق مصري-
فـلـسـطـيـنــي حـ ــول ضـ ـ ــرورة وج ـ ــود وفــد
وزاري من الحكومة الفلسطينية خالل
زيارة الوفد المصري للقطاع اليوم.
وقبيل وص ــول رئـيــس االستخبارات
ال ـم ـص ــري ل ـغ ــزة ،أع ـل ــن رئ ـي ــس الـمـكـتــب
ال ـس ـي ــاس ــي ل ـح ــرك ــة حـ ـم ــاس بــال ـق ـطــاع
ي ـح ـي ــى الـ ـسـ ـن ــوار أن ال ـف ـص ــائ ــل كــانــت
م ـس ـت ـع ــدة ل ــوق ــف إط ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار ودون
ش ــروط فــي غـضــون ســاعــات مــن ان ــدالع
العدوان ،وأبلغت المصريين والقطريين
والممثلين عن األمم المتحدة في األيام
ً
األول والثاني والثالث بــذلــك ،مبينا أن
الهدف من خــوض هــذه الجولة "إيصال

رسالة لالحتالل بأننا ال يمكننا أن نقبل
أن يستفرد بالمسجد األقصى والقدس
وبــأهـلـنــا فــي الـشـيــخ ج ــراح وسـيــاســات
الفصل العنصري ضد أهلنا في األراضي
المحتلة عام ."1948
وشدد السنوار ،أمس ،على أن المعركة
ضد إسرائيل وممارساتها التمييزية ال
ّ
تزال مفتوحة ،لكن الجانب الفلسطيني
"ال يريد الحرب وال يريد القتال ،ألن كلفته
ً
باهظة" ،مشيرا إلى أن "حماس" انتقلت
إلى "أساليب مقاومة سلمية".

أشكنازي بمصر
وف ـ ــي ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،اس ـت ـب ــق أش ـك ـن ــازي
مـبــاحـثــاتــه م ــع ش ـك ــري ،بـتــأكـيــد ال ـت ــزام
إسرائيل بــإعــادة جنودها األســرى لدى
"حماس" .ونشر أشكنازي لدى وصوله
إلــى القاهرة تغريدات باللغات العبرية
والعربية واإلنكليزية على حسابه في
ً
"تويتر" كتب فيها" :شكرا على دعوتك.
إنها أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي
ً
لمصر منذ  13عــامــا" ،والتي قامت بها
وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفنى
عام .2008
وأضاف" :سنجري خالل هذه الزيارة
ً
عددا من اللقاء ات لبحث قضايا ثنائية
لتعزيز العالقات االقتصادية والتجارية
ون ــوغ ــل ف ــي آل ـي ــات الـتـهــدئــة ح ـيــال غــزة
وإعادة بناء القطاع تحت إشراف دولي،
وسنركز فوق كل االعتبارات على إعادة
جنودنا ومواطنينا األسرى لدى حماس".
ولفت أشكنازي إلى أنه سيناقش مع
المسؤولين المصريين إعالن وقف دائم
إلطــاق الـنــار مــع "حـمــاس" ،وإقــامــة آلية
خــاصــة بتقديم الـمـســاعــدات اإلنسانية
وإعادة إعمار القطاع.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب جولة
قام بها وزير الخارجية األميركي أنتوني
بلينكن بالمنطقة ،األربعاء والخميس،
شملت إسرائيل والضفة الغربية ومصر
واألردن ،س ـعــى خــالـهــا لـتـثـبـيــت وقــف

النار مع الفصائل الفلسطينية ،وحشد
المجتمع الــدولــي لــدفــع جـهــود اإلغــاثــة
في غزة.
وقال السفير أحمد حافظ ،المتحدث
ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ،إن
شكري أكد خالل لقاء اشكنازي «ضرورة
البناء على إعالن وقف إطالق النار عبر
التوقف عن كل الممارسات التي تؤدي
إلى توتر األوضاع وتصعيد المواجهات
خاصة باألراضي الفلسطينية ،وضرورة
مــراعــاة الحساسية الخاصة المرتبطة
بــال ـقــدس الـشــرقـيــة والـمـسـجــد األقـصــى
وكل المقدسات اإلسالمية والمسيحية».
كما أعرب شكري عن «أهمية التحرك
خــال الـفـتــرة المقبلة التـخــاذ مــزيــد من
التدابير التي تهدف إلى تعزيز التهدئة
وتــوفـيــر ال ـظ ــروف ال ــازم ــة لـخـلــق مناخ
موات إلحياء المسار السياسي ّالمنشود
ٍ
وإط ــاق مـفــاوضــات ج ــادة وب ــن ــاءة بين
الجانبين بشكل عاجل ،مع االمتناع عن
ُ
أي إجراءات تعرقل الجهود المبذولة في
هذا الصدد».
وأعــاد وزيــر الخارجية تأكيد موقف
مـصــر الـثــابــت مــن أن الـتــوصــل إل ــى حل
الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق
ً
السالم العادل والدائم ،مؤكدا حق الشعب
الفلسطيني في تقرير مصيره عبر إقامة
دول ـت ــه الـمـسـتـقـلــة وعــاصـمـتـهــا ال ـقــدس
الشرقية على خطوط الرابع من يونيو
عام .1967
واختتم حافظ تصريحاته باإلشارة
إلى أن الوزيرين بحثا كذلك سبل العمل
على تسهيل عملية إع ــادة إعـمــار قطاع
غزة بشكل عاجل خالل المرحلة ُ
المقبلة.
كـمــا اتـفـقــا عـلــى مــواصـلــة الـتـشــاور بين
البلدين والسلطة الوطنية الفلسطينية
من أجل بحث كيفية الخروج من الجمود
الحالي في مسار السالم.

ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي م ـح ـم ــد إشـ ـتـ ـي ــة ووزي ـ ــر
خارجيته ري ــاض المالكي الـيــوم جولة
عربية تشمل الكويت واألردن ُ
وعمان.
وأوضح سفير فلسطين رامي طهبوب
أن رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ووزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ً
سيجريان عــددا من اللقاء ات ،أولها مع
أمير البالد الشيخ نــواف األحمد وولي
العهد الشيخ مشعل األحمد ،وسيلتقيان
ً
أيضا وزيــر الخارجية ،ورئيس مجلس
األمة مــرزوق الغانم ،على أن يعقب هذه
اللقاءات جلسة اجتماعات رسمية تضم
رئيسي وزراء البلدين.
وشدد طهبوب على أهمية العالقات
بين البلدين ،حيث تأتي هذه الزيارة في
إطار التنسيق الدائم ،وكذلك شكر الكويت
على المستويين الرسمي والشعبي على
مواقفها المساندة للشعب الفلسطيني.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـصـ ـ ــدر ف ـ ـ ــي "ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة"
الـفـلـسـطـيـنـيــة إن اتـ ـص ــاالت ت ـج ــرى مع
المسؤولين القطريين لتشمل الجولة
ً
الدوحة أيضا .وأضاف أن الجولة تهدف
إل ــى تـثـبـيــت الـتـهــدئــة فــي غ ــزة وال ـقــدس
المحتلة وإيجاد خطوات للمساهمة في
إعادة إعمار القطاع وتقديم الشكر لتلك
القضية الفلسطينية.
الدول لدعمها
ّ
وفـ ـ ــي حـ ـي ــن ت ـ ــوق ـ ــع عـ ـض ــو ال ـل ـج ـن ــة
الـمــركــزيــة لـحــركــة فـتــح ،صـبــري صـيــدم،
ارتـفــاع وتـيــرة االنـتـهــاكــات اإلسرائيلية
قبيل إعالن الحكومة اإلسرائيلية وفشل
نتنياهو في تشكيلهاّ ،
تقدم أمس وزير
اإلس ـك ــان اإلســرائ ـي ـلــي اق ـت ـحــام عـشــرات
المستوطنين ساحات المسجد األقصى.
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،واص ـل ــت الـسـلـطــات
المصرية فتح معبر رفح البري لألسبوع
الثاني على التوالي ،من أجــل استقبال
الجرحى والمصابين والحاالت الحرجة،
ً
فضال عــن إدخ ــال المساعدات إلــى غــزة،
والعمل على عبور العالقين من الجانبين.

جولة خليجية

رغم تمسك الصين بروايتها
الــرس ـم ـيــة ع ــن ظ ـه ــور ف ـيــروس
"ك ــورون ــا" ف ــي أواخـ ــر ديسمبر
 2019فـ ــي سـ ـ ــوق ل ـل ـم ــأك ــوالت
البحرية بمدينة ووهان ،نافية
نفيا قــاطـعــا سـيـنــاريــو تسربه
من مختبر في المدينة ،أفــادت
صـحـيـفــة "ت ــايـ ـم ــز" ،أم ـ ــس ،بــأن
االستخبارات البريطانية تعتقد
ب ــوج ــود أدل ـ ــة مـ ـت ــزاي ــدة ب ـشــأن
ت ـس ــرب "ك ـ ــورون ـ ــا" م ــن مختبر
ووهان.
ونـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــت ال ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة ،ع ــن
مـصــادر لــم تــذكــرهــا ،ان أجهزة
االستخبارات الغربية ،بما في
ذلك البريطانية ،كانت تعتبر في
وقــت ســابــق أن فرضية تسرب
الـ ـفـ ـي ــروس ض ـع ـي ـفــة ،ل ـك ــن اآلن
تمت إعادة مراجعة هذا التقييم،
وتـعـتـبــر اآلن أن ــه م ــن "الـمـمـكــن
تسرب الفيروس من مختبر".
وكذلك ذكرت صحيفة "دايلي
ميل" أن البروفيسور البريطاني
أن ـ ـ ـغـ ـ ــوس دال ـ ـغ ـ ـل ـ ـيـ ــش ،وعـ ــالـ ــم
الفيروسات النرويجي بيرغر
س ــورنـ ـس ــن ،أع ـل ـن ــا ف ــي دراسـ ــة
أن ـه ـمــا ع ـث ــرا ع ـلــى دل ـي ــل يثبت
األص ــل الـمـخـتـبــري لـلـفـيــروس،
مضيفين أنهما وجدا عددا من
خصائص "كــورونــا" ،ما يشير
إلى وجــود "تالعب مستهدف"،
وعـ ـث ــرا خ ـ ــال ب ـح ــث ع ــن ل ـقــاح
"كورونا" على "بصمات فريدة"
يأت
تشير إلى أن الفيروس لم ِ
م ــن ال ـط ـب ـي ـعــة ،وأف ـ ـ ــادا بــأنـهـمــا
كانا يمتلكان دليال أوليا على
"تصنيع الفيروس في الصين
م ـنــذ الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،ل ـكــن تم
تجاهله مــن قـبــل األكاديميين
والمجالت الطبية الكبرى".
وصــار مختبر ووه ــان ،مهد
الوباء ،تحت األضواء اإلعالمية
ال ـك ـث ـي ـفــة ف ــي اآلون ـ ـ ــة األخـ ـي ــرة،
خصوصا بعد تقرير صحيفة
وول ستريت جــورنــال نقل عن
االس ـت ـخ ـبــارات األمـيــركـيــة أن 3

صينيون ينتظرون للحصول على التطعيم في مدينة غوانغزو (رويترز)
بــاح ـث ـيــن م ــن م ـخ ـت ـبــر ووه ـ ــان
س ـع ــوا ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى رعــايــة
طبية في نوفمبر  ،2019أي قبل
وق ــت طــويــل مــن كـشــف الصين
عن الجائحة.
وأم ـ ـ ـ ــر الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
جــو بــايــدن ،األرب ـعــاء الماضي،
أجهزة االستخبارات بـ"مضاعفة
ج ـ ـهـ ــودهـ ــا" لـ ـت ــوضـ ـي ــح م ـن ـشــأ
الفيروس ،وتقديم تقرير خالل
 90يوما.
في غضون ذلــك ،أثــار إطالق
تـ ـق ــاري ــر إع ــامـ ـي ــة بــري ـطــان ـيــة
اســم "الساللة التايلندية" على
نسخة جديدة متحورة لفيروس
"كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا" ح ـف ـي ـظ ــة ت ــاي ـل ـن ــد،
خصوصا أن التحقيقات كشفت
أن أول إصابة به كانت لشخص
قادم من مصر.
وطلبت الحكومة التايلندية
م ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن ع ـ ــدم تـسـمـيــة
الـ ـس ــال ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،الـ ـت ــي تــم
اكتشافها في المملكة المتحدة
ب ــ"ال ـســالــة ال ـتــاي ـل ـنــديــة" ،وق ــال
رئـ ـي ــس ق ـس ــم الـ ـعـ ـل ــوم ال ـط ـب ـيــة

بتايلند د .سوباكيت سريالك:
"إذا ك ــان األص ــل م ــن مـصــر فال
ي ـن ـب ـغــي أن ي ـط ـل ــق ع ـل ـي ــه اس ــم
المتحور التايلندي" ،مضيفا:
"هـ ـ ـ ــذا مـ ـش ــاب ــه لـ ـم ــا ح ـ ـ ــدث فــي
اليابان عندما وجدوا المتحور
ال ـبــرازي ـلــي أبـلـغــوا أن ـهــا ساللة
برازيلية ،لذلك ينبغي أن تسمى
الـنـسـخــة ال ـجــديــدة بــالـمـتـحــور
المصري".
ورصـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة ل ـل ـم ــرة
األولــى في تايلند ،لدى مسافر
مصري يبلغ  33عاما ،حسبما
أفـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـص ـح ـي ــة
البريطانية ،لكن اكتشفت 109
إصابات بها في بريطانيا منذ
ذلك الحين.
إلى ذلك ،أعلنت وسائل إعالم
مصرية ،أمس ،وفاة أول سيدة
مـشـتـبــه ف ــي إصــابـتـهــا بالفطر
األس ــود ،في محافظة سوهاج.
وأكد مصدر مسؤول في مديرية
الشؤون الصحية بسوهاج وفاة
س ـيــدة مــن مـصــابــي "ك ــورون ــا"،
واشـتـبــه األط ـبــاء فــي إصابتها

بالفطر األسود بعد مالحظتهم
ظهور عالمات ســوداء بمنطقة
األنــف ،ويجري اآلن تخصيص
غ ـ ــرف م ـن ـف ـص ـلــة لـ ـع ــزل ح ــاالت
اإلصابة بالفطر األسود ،تحسبا
النتشاره بالمحافظة.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا أظـ ـ ـه ـ ــرت بـ ـي ــان ــات
مراكز السيطرة على األمــراض
وال ــوق ــاي ــة مـنـهــا ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة أن البالد تمضي على
طــريــق ب ـلــوغ ه ــدف تطعيم 70
في المئة من البالغين بجرعة
واح ـ ــدة ع ـلــى األقـ ــل م ــن الـلـقــاح
بحلول  4يوليو المقبل ،سجلت
الهند أمــس أدنــى زيــادة يومية
في اإلصابات الجديدة منذ 46
ي ــوم ــا ،ب ـعــد تـسـجـيــل 165553
إصـ ـ ــابـ ـ ــة خـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـ ــ 24س ــاع ــة
ال ـمــاض ـيــة ،م ــع تـسـجـيــل 3460
ح ــال ــة وفـ ــاة ج ــدي ــدة ،وأظ ـه ــرت
بـيــانــات وزارة الصحة أن عدد
اإل ص ـ ـ ــا ب ـ ـ ــات يـ ـبـ ـل ــغ اآلن 27.9
مليونا ،وعدد الوفيات .325972
(عواصم  -وكاالت)

سلة أخبار
بايدن ينتقد تبني جمهوريي
تكساس «القانون »7

دان الرئيس األميركي جو بايدن
مشروع قانون على وشك أن
يتبناه النواب الجمهوريون
في والية تكساس الجنوبية،
االنتخابات «أكثر
رسميًا ،لجعل
ّ
أمانًا» ،معتبرا أنه يمثل «اعتداء»
جديدًا على حق التصويت
والديمقراطية.
وقال في بيان بعد بدء تداول
املسودة النهائية ملشروع
القانون في املجلس التشريعي
لتكساس ،إن تكساس تنضم
اآلن الى واليتي جورجيا
وفلوريدا اللتني يهيمن عليهما
الجمهوريون «عبر االعتداء على
الحق املقدس في التصويت»،
مشيرا إلى أنه «يستهدف
بال تكافؤ األميركيني السود
واألقليات األخرى».
وتوصل مجلسا الكونغرس
في تكساس لتسوية حول
نص بعنوان «قانون مجلس
الشيوخ ( »7سينيت بيل )7
يفرض خصوصا قيودا على
مواعيد التصويت والتصويت
عبر البريد ويمنع االنتخاب من
السيارات.

«انقالب» على إردوغان
في مسقط رأسه

ذكرت صحيفة نيويورك
تايمز األميركية ،أمس ،أنه في
وقت يتعرض الرئيس التركي
رجب طيب إردوغان لضغوط
سياسية على الصعيد
ّ
الوطني ،تسللت معارضته إلى
مسقط رأسه ،في مقاطعة ريزه
على ساحل البحر األسود،
حيث شهدت املنطقة على
مدى أسابيع احتجاجات ضد
إلنشاء محجر
خطط إردوغان
ً
ُي ّ
هدد بتدمير  ّ 220فدانا من
األشجار ،التي تمثل موردا
أساسيا ملنطقة أكيز ديره
الريفية.
وبدأت التظاهرات في نهاية
أبريل املاضي ،مما دفع
السياسيني املعارضني للتوافد
إلى املنطقة لدعم لألهالي بعد
ّ
تحرك مسؤولني حكوميني
لقمع االحتجاجات.

فــي هــذه األثـنــاء ،يبدأ رئيس ال ــوزراء

ً
نظرية تسرب «كورونا» من المختبر تنال زخما قبرص :انتخابات تشريعية على وقع
انخفاض قياسي في إصابات الهند ...وتايلند تتحدث عن «ساللة مصرية»

دوليات

البرازيل :اتساع رقعة
االحتجاجات ضد بولسونارو

فضيحة «الجوازات الذهبية»

أدلى ،أمس ،القبارصة بأصواتهم في انتخابات
برلمانية جرت في ظل أجواء من الغضب على خلفية
فضيحة "ج ـ ــوازات الـسـفــر الــذهـبـيــة" الـتــي تعصف
ً
بالجزيرة المتوسطية ،ومن المرجح أن تظهر تراجعا
في شعبية األحزاب الرئيسية.
واسـتـغــل الـقــومـيــون الـمـتـشـ ّـددون الـســاعــون إلى
استثمار المزاج العام المناهض للمؤسسة التقليدية
القلق المرتبط بملف الهجرة ،وهــي مسألة يــزداد
التركيز عليها في البلد العضو في االتحاد األوروبي.
وكــالـعــادة ،اقتصرت االنتخابات على المناطق
الـخــاضـعــة لسيطرة الـحـكــومــة ،إذ ُيستثنى الثلث
الشمالي من الجزيرة المنفصل حيث يحكم القبارصة
األتراك.
ّ
وف ـ ــي ن ــوف ـم ـب ــر الـ ـم ــاض ــي ،ت ـخ ــل ــت قـ ـب ــرص عــن
برنامجها ّ لمنح جــوازات السفر مقابل االستثمار
ً
ب ـع ــدم ــا ب ــث ــت م ـح ـطــة الـ ـج ــزي ــرة "وث ــائـ ـقـ ـي ــا" يـظـهــر
صحافيين يــؤدون دور وسطاء سريين لمساعدة
رجل أعمال صيني يسعى للحصول على جواز سفر
قبرصي بغض النظر عن ّ
سجله اإلجرامي.
وتـ ــم ت ـص ــوي ــر رئـ ـي ــس ال ـب ــرل ـم ــان ديـمـيـتــرتـيــس
س ـي ـلــوريــس ون ــائ ــب م ـع ــارض بـشـكــل س ــري وهـمــا
يحاوالن تسهيل عملية الحصول على جواز السفر
ً
الحقاّ ،
شددا
للمستثمر الهارب .ورغم استقالتهما
على براءتهما.
ّ
كما تشكل مسألة الهجرة قضية أخرى ذات أهمية
ّ
في االنتخابات إذ لدى قبرص أعلى معدل لطالبي
اللجوء في التكتل مقارنة بعدد السكان ،وفق وكالة
"يوروستات" اإلحصائية.
وذكرت الحكومة أن قبرص تشهد "حال طوارئ"
ّ
ّ
جراء تدفق المهاجرين من سورية وغيرها.
وع ـلــى غـيــر الـ ـع ــادة ،ل ــم تـلـعــب مـســألــة االنـقـســام

العائدة لعقود بين القبارصة اليونانيين واألتراك
ً
ً
دورا كبيرا في الحمالت االنتخابية هذا العام.
وانـ ـه ــارت آخ ــر ج ــول ــة م ــن ال ـم ـح ــادث ــات الــرام ـيــة
لتوحيد الجزيرة والمدعومة من األمم المتحدة عام
 2017بينما فشلت قمة لألمم المتحدة عقدت في
جنيف الشهر الماضي في التوصل إلى اتفاق بشأن
استئناف المحادثات.
ويحق ألكثر من  558ألف ناخب اإلدالء بأصواتهم.
ويسعى أكثر من  10أحزاب أو تشكيالت سياسية إلى
الحصول على  56مقعدا في انتخابات من المرجح
ُ
أال تسفر عن غالبية مطلقة .وتجرى االنتخابات كل
 5سنوات ،وتحرص األحزاب السياسية على تجنب
تكرار ما حدث عام  2016عندما امتنع واحد من كل
 3ناخبين مسجلين عن التصويت.
وتشير استطالعات ال ــرأي إلــى أنــه مــن المرجح
أن تستفيد األحــزاب الصغيرة من فضائح الفساد
المتكررة في السنوات األخيرة مما يؤدي إلى تراجع
هيمنة "حــزب التجمع الديمقراطي" اليميني الذي
يتزعمه الرئيس نيكوس أناستاسيادس و"الحزب
الـتـقــدمــي لـلـشـعــب ال ـعــامــل ال ـش ـيــوعــي" ال ــذي يمثل
الدعامة ّالتقليدية األخرى للسياسة القبرصية.
ويتوقع بأن يبقى حزب "ديسي" المحافظ األكبر
ف ــي ال ـبــرل ـمــان لـكــن م ــن دون أغـلـبـيــة ،مـمــا سيجبر
ان ــاس ـت ــاس ـي ــادس ع ـلــى مــواص ـلــة ال ـح ـكــم م ــن خــال
حكومة أقلية.
ً
ويـعــد نـظــام الحكم فــي قـبــرص تنفيذيا ،إذ يتم
انتخاب الرئيس بشكل منفصل ،لكن االقتراع سيعد
ً
مقياسا لشعبية أناستاسيادس الذي تنقضي مدة
واليته في .2023
(نيقوسيا ـ ـ وكاالت)

ماكرون :سنسحب جنودنا إذا سارت
ُّ
التطرف اإلسالمي
مالي في اتجاه
أع ـلــن الــرئ ـيــس الـفــرنـســي إي ـمــانــويــل مــاكــرون
في مقابلة ُمع صحيفة لوجورنال دو ديمانش
ّ
الـفــرنـسـيــة ن ـش ــرت أمـ ــس ،أن ب ــاري ــس ستسحب
ّ
ّ
قواتها من مالي في حال سار هذا البلد «باتجاه»
ً
تطرف إسالمي ،بعدما شهدت انقالبا ثانيا خالل
 9أشهر.
وتدعم فرنسا عبر «قــوة بــرخــان» ،التي تضم

نحو  5100عنصر ،مالي التي تواجه منذ 2012
هجمات إرهابية.
وصـ ّـرح الرئيس الفرنسي ،في مقابلته خالل
ُ
«قلت للرئيس
زيارته لرواندا وجنوب إفريقيا،
المالي باه نداو :اإلسالم الراديكالي في مالي مع
ً
وجــود جنودنا هناك ،هذا لن يحصل أبــدا .لكن
ّ
إذا سارت األمور في هذا االتجاه ،سأنسحب».

اتسعت رقعة االحتجاجات
الشعبية في البرازيل على
سياسة رئيس البالد ،جايير
بولسونارو اليميني ،على خلفية
جائحة فيروس "كورونا".
وشارك عشرات آالف البرازيليني
في هذه التظاهرات الجديدة
التي جرت في  24والية ومنطقة
فدرالية واحدة على األقل.
وفرقت الشرطة بالغاز املسيل
للدموع والرصاص املطاطي
تجمعا نظمه محتجون في
مدن عدة.
وفي وسط مدينة ريو دي
جانيرو ،هتف نحو  10آالف
شخص وضعوا كمامات
وهم يتظاهرون في الشوارع
"بولسوفيروس ارحل"،
و"بولسونارو إبادة".

كولومبيا :الجيش ُيحكم
قبضته على كالي

أحكم الجيش الكولومبي،
أمس ،قبضته على مدينة كالي
ثالث كبرى مدن البالد ومركز
تظاهرات احتجاجية عنيفة
مستمرة ّ
ّ
ضد حكومة الرئيس
إيفان دوكي ،وقد دخلت شهرها
ّ
الثاني دون وجود حل في األفق،
مسفرة عن مقتل  13شخصا.
وتأتي هذه االحتجاجات بعد
شهر على بدء التظاهرات
ضد مشروع حكومي لزيادة
الضرائب.

ةديرجلا
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إجراءات احترازية إضافية للمنتخب األسترالي في «التصفيات»
كاراسكو يتأنى قبل إعالن قائمة المباراة األولى
حازم ماهر

بينما قرر كاراسكو التأني
قبل إعالن قائمة األزرق
للقاء أستراليا في التصفيات
اآلسيوية ،وتأجيلها حتى قبل
اللقاء بساعات ،حدد االتحاد
األسترالي مطالبه في كتاب
تلقاه «الكرة» أمس.

قرر الجهاز الفني للمنتحب
الوطني األول لكرة القدم إرجاء
قائمة مباراة أستراليا ،المقرر
لها  10مساء الخميس المقبل،
عـ ـل ــى اسـ ـ ـت ـ ــاد جـ ــابـ ــر األحـ ـم ــد
الدولي ،في المجموعة الثانية
ال ـتــي تـسـتـضـيــف ال ـكــويــت ما
تـبـقــى م ــن مـنــافـســاتـهــا ،م ــن 3
إلــى  15يونيو المقبل ،ضمن
التصفيات اآلسيوية المؤهلة
لنهائيات كــأس الـعــالــم 2022
بـ ـقـ ـط ــر ،وكـ ـ ـ ــأس آس ـ ـيـ ــا 2023
بالصين.
ويــأتــي ال ـق ــرار تحسبا ألي
ظروف طارئة قد يتعرض لها
الالعبون خــال االستعدادات
للقاء ،ومن بينها اإلصابات.
يذكر أنه سيتم تقديم قائمة
خاصة بكل مباراة على حدة،
وفقا للوائح االتحاد اآلسيوي،
وذلك حسبما ذكرت "الجريدة"
في عدد سابق ،بدخول القائمة
كاملة ( 30العبا) في الفقاعة،
واخ ـت ـي ــار قــائ ـمــة ل ـكــل م ـب ــاراة
على حدة.
وكان األزرق دشن تدريباته
فــي الـثــامـنــة مـســاء أم ــس على
اس ـتــاد ن ــادي الـكــويــت ،وال ــذي
شـ ـ ـ ــارك فـ ـي ــه الع ـ ـبـ ــو األبـ ـي ــض
يوسف ناصر وسامي الصانع
وطالل فاضل وأحمد الزنكي،
الذين غابوا عن معسكر دبي
بسبب مشاركتهم مع ناديهم
فـ ـ ــي ب ـ ـطـ ــولـ ــة كـ ـ ـ ــأس االتـ ـ ـح ـ ــاد
اآلسيوي ،وجاء التدريب مغلقا
تنفيذا لإلجراء ات االحترازية،
الس ـي ـمــا أن ال ـت ـص ـف ـيــات تـقــام
بنظام "الفقاعة" ،حيث يقتصر
األمر على اإلقامة والتدريبات
والمباريات دون اختالط.

تدريب سابق لألزرق
ويركز الجهاز الفني ،بقيادة
ال ـمــدرب االسـبــانــي كــاراسـكــو،
خالل التدريبات ،على الخطة
الـتــي سـيــواجــه بها المنتخب
األس ـت ــرال ــي ،وال ـت ــي ستعتمد
عـ ـل ــى أسـ ـ ـل ـ ــوب م ـ ـ ـتـ ـ ــوازن بـيــن
ال ـه ـجــوم والـ ــدفـ ــاع ،م ــع فــرض
رق ــاب ــة لـصـيـقــة ع ـلــى األوراق
الرابحة في المنافس.
يذكر أن المنتخب الوطني

يـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري تـ ـ ــدري ـ ـ ـبـ ـ ــاتـ ـ ــه خـ ـ ــال
التصفيات على فترة واحــدة،
ت ـ ـفـ ــاديـ ــا إلص ـ ــاب ـ ــة ال ــاع ـب ـي ــن
بـ ـ ـ ــاإلرهـ ـ ـ ــاق واإلجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــاد ،مــع
إخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاع ال ـ ــاعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن ع ـق ــب
ال ـم ـبــاريــات مـبــاشــرة لـتــدريــب
استشفائي ،وكذلك في الفترة
الصباحية لليوم التالي.
وع ـقــد ك ــاراس ـك ــو اجـتـمــاعــا
مــع الــاعـبـيــن أم ــس بحضور

األردن يلتقي فيتنام اليوم

محمود والعلي إلى قطر واإلمارات

يختتم المنتخب األردني األول لكرة القدم استعداداته لخوض
منافسات المجموعة الثانية ،بمواجهة منتخب فيتنام اليوم في
دبي.
ويعول الجهاز الفني للمنتخب األردني كثيرا على تجهيز الفريق
للتصفيات المشتركة عبر مواجهة الـيــوم ،والـتــي تشهد اكتمال
الـصـفــوف ،بعد انـضـمــام العـبــي نــاديــي الفيصلي والـسـلــط الذين
شاركوا مع فريقيهما في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي مؤخرا.
ومن المقرر وصول منتخب األردن إلى الكويت في الثانية ظهر
الغد ،للدخول في "الفقاعة".

غادر أمس الحكم الدولي علي محمود ،والحكم الدولي
المساعد عـبــاس غـلــوم إلــى العاصمة القطرية (الــدوحــة)،
لـلـمـشــاركــة ف ــي إدارة م ـبــاريــات الـمـجـمــوعــة الـخــامـســة في
التصفيات اآلسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس
العالم  2022بقطر ،وكأس آسيا  2023بالصين.
ك ـمــا غـ ــادر ال ـح ـكــم ال ــدول ــي أح ـمــد ال ـع ـلــي إل ــى اإلمـ ـ ــارات،
لـلـمـشــاركــة ف ــي إدارة م ـب ــاري ــات الـمـجـمــوعــة ال ـســاب ـعــة من
التصفيات ذاتها.

ً
أبل رئيسا التحاد الرياضة للجميع
أصــدر وزيــر اإلعــام والثقافة وزيــر الدولة لشؤون الشباب،
ً
عـبــدالــرحـمــن ال ـم ـط ـيــري ،ق ـ ــرارا ب ــإع ــادة تـشـكـيــل مـجـلــس إدارة
اتـحــاد الــريــاضــة للجميع بــرئــاســة نائب المدير الـعــام للهيئة
العامة للرياضة ،مستشار وزير الشباب ،محمود أبل ،ومشعل
السبيعي نــائـبــا لـلــرئـيــس ،وعـضــويــة كــل مــن جـمــال المبيلش
وعبدالعزيز المجيبل وســارة المرهون ونجاة الصايغ ومريم
حاجه وعبدالمحسن البابطين ومحمد بوربيع وأحمد الماجد
ود مساعد الخياط.
وأعرب أبل عن خالص الشكر والتقدير للوزير المطيري على
ً
الثقة الغالية التي أوالها إياه وزمالءه ،مؤكدا حرصهم على بذل
قصارى جهدهم لتحقيق الغايات المرجوة لالتحاد في تفعيل
مفهوم الرياضة للجميع ونشر الثقافة الرياضية.
وأوضح أن مجلس إدارة االتحاد سيعقد اجتماعه األول مساء
ّ
التوجه العام
غد لتوزيع األدوار ووضع خطة عمل تنسجم مع
الستراتيجية تطوير الرياضة الكويتية .2026 /2021

مطالب أستراليا
إلى ذلك ،تلقى اتحاد الكرة
كتابا مــن نظيره األسـتــرالــي،
أكــد فيه األخـيــر أن المنتخب
س ـي ـت ـخ ــذ بـ ـع ــض اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــاي ـ ــة م ــن
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،مـنـهــا عــدم
استخدام المصاعد الخاصة
ب ــالـ ـفـ ـن ــدق الـ ـ ـ ــذي س ـي ـق ـي ــم بــه
الوفد ،إلى جانب جلب بعض
األدوات الــريــاض ـيــة الـخــاصــة
السـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدامـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ـ ــي صـ ــالـ ــة

وصول وفد الصين تايبيه
الـ ـح ــدي ــد ،إض ــاف ــة إلـ ــى رف ــض
دخول عمال الفندق إلى غرف
الــاع ـب ـيــن وأعـ ـض ــاء األج ـه ــزة
الـفـنـيــة واإلداريـ ـ ــة ط ــوال فترة
اإلقامة.
يـ ــذكـ ــر أن وفـ ـ ــد ال ـم ـن ـت ـخــب
األسترالي سيصل إلى البالد
ف ــي ال ـســاعــة  4:15بـعــد عصر
اليوم ،على أن يباشر تدريباته

غــدا على اسـتــاد ثــامــر بنادي
السالمية.

وصول الصين تايبيه
ووصـ ـ ـ ــل م ـن ـت ـخ ــب ال ـص ـيــن
تــايـبـيــه ف ــي ســاعــة مـبـكــرة من
صباح أمس ،ويستهل الفريق
تــدريـبــاتــه فــي السابعة مساء

اليوم على استاد علي صباح
السالم.
كـ ـم ــا وصـ ـ ــل وفـ ـ ــد مـنـتـخــب
نـيـبــال ب ــرا فــي الـثــامـنــة مساء
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،وي ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــل ال ـ ـفـ ــريـ ــق
تــدري ـبــاتــه ال ـي ــوم عـلــى اسـتــاد
الصداقة والسالم.
ووصل أيضا الحكام الذين
سيديرون المنافسات.

ً
زنيفر يعلن رحيله عن العربي ناصر الشطي مدربا للقادسية
●

محمود أبل

مــديــر المنتخب فـهــد عــوض،
وتـ ـ ـ ــم خ ـ ــال ـ ــه ال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد ع ـلــى
أه ـم ـي ــة الـ ـفـ ـت ــرة ال ـح ــال ـي ــة مــن
التدريبات ،وطالبهم بضرورة
الـ ـت ــركـ ـي ــز واالب ـ ـت ـ ـعـ ــاد ت ـمــامــا
ع ــن ك ــل م ــا يـشـغــل تـفـكـيــرهــم،
ك ـمــا طــال ـب ـهــم ب ــاالب ـت ـع ــاد عن
حسابات المنتخبات األربعة
في المجموعات الثماني التي
ستحجز تذكرة التأهل كأفضل
مركز ثان.

عبدالرحمن فوزان

أعـ ـ ـل ـ ــن العـ ـ ـ ــب خـ ـ ــط الـ ــوسـ ــط
محمد زنيفر رحيله عن الفريق
األول لكرة القدم بالنادي العربي
مع نهاية عقده بنهاية الموسم
ال ـم ـن ـصــرم ،وب ــذل ــك بـ ــات العـبــا
ُحــرا ،السيما أنــه يملك بطاقته
الدولية.
وانضم زنيفر لـ"األخضر" في
منتصف الموسم قبل الماضي،
َّ
وقدم معه مستويات جيدة ،لكن
مشاركاته كانت نادرة خالل هذا
ال ـم ــوس ــم ،خ ـصــوصــا ف ــي فـتــرة
الـمــدرب الـكــرواتــي انتي ميشا،

السيما مــع خ ــروج الــاعــب من
أفكاره ومخططاته.
َّ
و س ـ ـب ـ ــق لـ ــز ن ـ ـي ـ ـفـ ــر أن م ــث ــل
الـ ـ ـق ـ ــادسـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب ق ـب ــل
االنضمام لـ"األخضر" ،ويبحث
ع ـ ــن فـ ــرصـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــع أح ــد
األن ـ ــدي ـ ــة ال ـم ـح ـل ـي ــة ب ــال ـم ــوس ــم
المقبل الستعادة اكتشاف نفسه
واللعب بشكل مستمر.

●

احمد حامد

ً
استقر مجلس إدارة نادي القادسية رسميا على
األخوين ناصر وميثم الشطي لقيادة الفريق األول
لكرة القدم في الموسم الجديد ،على أن يقوم المدرب
علي بولند بدور المحلل الفني للفريق.
وكان القادسية فسخ عقد المدرب السابق للفريق
االسباني بابلو فرانكو بعدما أخفق خالل موسمين
في استعادة لقب الدوري الممتاز.
ويأتي تعيين ناصر الشطي مديرا فني الألصفر
ً
وشقيقه ميثم مساعدا وكالهما وجــد في القلعة
الصفراء في الموسمين اآلخرين بقطاع الناشئين،
من أجل اعادة ترتيب أمور الفريق األول وضخ دماء
جديدة في صفوف القادسية.
وسبق للشطي ان قاد فريق العربي مطلع مارس

 2017خـلـفــا ل ـل ـمــدرب ال ـصــربــي مـ ـي ــودراغ ،ونـجــح
وقتها فــي النهوض ب ــأداء الفريق األخـضــر إال أن
إدارة النادي لم تجدد تعاقدها معه وأسندت مهمة
األخـضــر لـلـمــدرب محمد إبــراهـيــم ،لـيـغــادر ناصر
وميثم لقيادة قطاع الناشئين في القادسية.
ومــن المنتظر أن تعلن إدارة القادسية رسميا
ع ــن ت ـع ـي ـيــن ن ــاص ــر وم ـي ـث ــم ال ـش ـط ــي ،إلـ ــى جــانــب
بولند ،وبعد االستقرار ايضا على الجهاز اإلداري
المصاحب.
جدير بالذكر ان ناصر الشطي ( 35سنة) كان
الع ـبــا ف ــي ال ـعــربــي ب ــداي ــة مـنــذ تـسـعـيـنـيــات الـقــرن
الماضي و ن ــال بعد انتهاء مسيرته فــي المالعب
شهادات تدريبية وعايش مدربين عالميين ،وهو
ما ينطبق على شقيقه ميثم  41سنة.

ً
ّ
النواف كرم الفرق الرياضية في الحرس الوطني «يد» الكويت يهزم ردستار الصربي وديا
●

النواف يتوسط المكرمين
كـ ّـرم نائب رئيس الحرس الوطني الفريق
أول مـتـقــاعــد ال ـش ـيــخ أح ـم ــد الـ ـن ــواف ،ال ـفــرق
الرياضية في "الحرس" الحائزة للمراكز األولى
بدوري الوزارات والمؤسسات الحكومية ،في
حفل أقيم بالرئاسة العامة للحرس الوطني،
ب ـح ـض ــور وكـ ـي ــل الـ ـح ــرس ال ــوط ـن ــي ال ـفــريــق
الركن المهندس هاشم الرفاعي وكبار القادة
والضباط.
ً
وألقى النواف كلمة نقل فيها إلى المكرمين
تحيات رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ
سالم العلي ،وقــال" :يطيب لي أن ألتقي بكم
اليوم ألهنئكم بنجاحكم وتميزكم وتمثيلكم

للحرس الوطني بـصــورة مشرفة ،مــن خالل
الحصول على المراكز األولى في العديد من
البطوالت ،التي شاركتم فيها".
وأكد أن "قيادة الحرس الوطني حريصة كل
الحرص على دعم الرياضيين ورفع مستوى
اللياقة البدنية لمنتسبي الحرس الوطني"،
مشيرا إلى أن "الرياضة تعد ركيزة من الركائز
الــرئـيـسـيــة ال ـت ــي تـعـتـمــد عـلـيـهــا ال ـتــدري ـبــات
العسكرية".
وطــالــب فــي الــوقــت ذات ــه الـمـســؤولـيــن في
االتـحــاد الرياضي ب ـ "حسن التخطيط ودقــة
المتابعة ،وأن يبثوا روح النشاط الرياضي

بين الوحدات واألفراد عن طريق المهرجانات
الــريــاض ـيــة وال ـم ـســاب ـقــات الــداخ ـل ـيــة لنحقق
المزيد من التميز".
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس فـ ـ ــرع االت ـ ـحـ ــاد
الـ ــريـ ــاضـ ــي ال ـع ـق ـي ــد د .ص ــال ــح جـ ـمـ ـع ــان إن
اإلن ـ ـجـ ــازات ال ـم ـت ـم ـيــزة ،ال ـت ــي حـقـقـتـهــا فــرق
الحرس الوطني ،تعد ثمرة للتوجيهات والدعم
المتواصل من القيادة العليا للحرس الوطني.
وأشاد جمعان بالجهود المبذولة من قبل
اإلداري ـيــن والـمــدربـيــن ،حيث واصـلــوا العمل
لتأهيل الفرق وصقل مهارات الالعبين ،حتى
تمكنوا من حصد األلقاب والبطوالت.

محمد عبدالعزيز

ف ــاز الـفــريــق األول لـكــرة اليد
بـ ـن ــادي الـ ـك ــوي ــت ع ـل ــى ن ـظ ـيــره
فريق ردستار الصربي بنتيجة
 ،30 -38أم ــس األول ،فــي أولــى
م ـب ــاري ــات ــه ال ـت ـجــري ـب ـيــة ضـمــن
ً
معسكره التدريبي المقام حاليا
ً
في صربيا؛ استعدادا لمشاركته
ف ــي ال ـب ـطــولــة اآلس ـي ــوي ــة ال ـ ـ 23
لألندية أبـطــال ال ــدوري المقرر
أن يستضيفها ن ــادي الــوحــدة
الـسـعــودي خــال الفترة مــن 12
حتى  21يونيو المقبل.
ويواصل األبيض تدريباته
المكثفة في معسكره الصربي
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى فـ ـ ـت ـ ــرتـ ـ ـي ـ ــن صـ ـب ــاحـ ـي ــة
ومسائية تحت إشرف الجهاز
الـفـنــي ب ـق ـيــادة الــوط ـنــي هيثم
الــرش ـيــدي ،وذل ــك مـنــذ وصــول
ال ـ ــوف ـ ــد األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء الـ ـم ــاض ــي؛
ً
س ـع ـيــا الس ـت ـك ـمــال ال ـبــرنــامــج
ال ـم ــوض ــوع ل ـل ـب ـطــولــة ،والـ ــذي
يهدف في الفترة الحالية إلى
التركيز على الجانب التكتيكي
والخططي والتطبيق الميداني
ل ـطــرف الـلـعــب ال ــذي سيعتمد

عـلـيــه ال ـفــريــق خ ــال الـبـطــولــة.

السوسي آخر المحترفين
وم ـ ـ ــن ال ـم ـن ـت ـظ ــر أن ي ـن ـضــم
ال ـم ـح ـت ــرف ال ـت ــون ـس ــي مـحـمــد
الـســوســي إل ــى معسكر الفريق
ً
في صربيا اليوم أو غــدا ،وذلك
عقب انتهاء ارتباطه مع فريقه
ترومبلي في الدوري الفرنسي،
ليكمل عـقــد محترفي األ بـيــض
فـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة ،إذ انـ ـتـ ـظ ــم مــن
ب ــداي ــة ال ـم ـع ـس ـكــر ال ـم ـح ـتــرفــان
المونتنغري فــوك الزوفـيـتــش،
العب هوكس الكوري الجنوبي
وم ـ ــواط ـ ـن ـ ــه الـ ـظـ ـهـ ـي ــر األي ـ ـسـ ــر
س ـت ـي ـف ــان ف ــوج ــوف ـي ـت ــش الع ــب
الـ ــريـ ــان الـ ـقـ ـط ــري الـ ـس ــاب ــق فــي
التدريبات مباشرة ،ولحق بهما
ال ـتــون ـســي ال ـثــانــي ف ــي الـفــريــق
الع ــب الـشـمــال الـقـطــري الـيــاس
ً
الزمال ،أمس ،طمعا في االندماج
ً
سريعا مع باقي العبي الفريق.

السالمية يواصل تدريباته
من جانب آخر ،يواصل فريق

نواف الشمري يصوب على مرمى ردستار الصربي
السالمية تدريباته اليومية في
م ـع ـس ـكــره ال ـم ـق ــام ف ــي ال ــدوح ــة
ً
عـلــى فـتــرتـيــن ص ـبــاحــا ومـســاء
ً
استعدادا لمشاركته في البطولة
ذاتـهــا ،وذلــك عقب وصوله إلى
قطر مساء الجمعة الماضي.
وأع ـ ـل ـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاوي ج ـ ــدول
مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ـ ــه الـ ـتـ ـج ــريـ ـبـ ـي ــة فــي

المعسكر القطري ،بحيث يلعب
أولى مبارياته االربعاء المقبل
مــع الـشـمــال الـقـطــري ،والثانية
 5يــونـيــو مــع الـغــرافــة والثالثة
واالخـ ـي ــرة م ــع الــدح ـيــل  7مـنــه،
ليتجه بعدها إلــى مدينة جدة
السعودية  10يونيو المقبل.

23
ً
تشلسي يحبط آمال سيتي ويتوج بطال لدوري أبطال أوروبا
ةديرجلا
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رياضة

جانب من مراسم تتويج تشلسي
توج تشلسي اإلنكليزي بلقب
دوري أبـطــال أوروب ــا لكرة القدم
للمرة الثانية في تاريخه ،وذلك
بعدما حسم النهائي اإلنكليزي
البحت الثالث في تاريخ المسابقة
بـ ـف ــوزه ع ـلــى مــانـشـسـتــر سيتي
 -1صفر أمــس األول ،على ملعب

كانتي أفضل العب في النهائي
فاز الفرنسي نغولو كانتي ،العب وسط تشلسي ،بجائزة أفضل
العب في نهائي دوري األبطال الذي حقق فيه فريقه اللقب الثاني له
في التاريخ عقب الفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد.
ً
وقـ ّـدم الدولي الفرنسي مجددا -مثلما فعل في األدوار السابقة-
ً
ً
ً
عرضا بدنيا وكرويا رائعا لدفع فريقه على ملعب "الدراغاو" كما شكل
ً
ً
ً
ثنائيا رائعا في وسط الملعب مع زميله جورجينيو ،وفقا للمراقبين
الفنيين باالتحاد األوروبــي لكرة القدم "يويفا" وهما جون بيكوك
وباتريك فييرا .وبهذا أصبح كانتي ثاني العب فرنسي يفوز بجائزة
أفضل العب في المباراة النهائية ،بعدما فاز بها مواطنه كينغسلي
كومان ،العب بايرن ميونخ ،في نهائي النسخة الماضية( .إفي)

"دراغــاو" في بورتو أمام جمهور
حدد بـ  14110متفرجين.
ويدين تشلسي باللقب الثاني،
بعد ال ــذي أح ــرزه فــي عــام ،2012
وح ــرم ــان سـيـتــي م ــن لـقــب َحـ ِـلـ َـم
ب ــه مـنــذ أن انـتـقـلــت ملكيته الــى
اإلماراتيين عام  ،2008لأللماني
كاي هافيرتس الذي سجل هدف
المباراة الوحيد في الدقيقة .42
وعوض األلماني الذي يحتفل
ً
ق ــريـ ـب ــا ب ـع ـي ــد م ـ ـيـ ــاده ال ـث ــان ــي
والعشرين ،بذلك بدايته الصعبة
مــع الفريق اللندني ال ــذي انتقل
الـيــه الصيف الـمــاضــي مــن باير
ليفركوزن.
وانتقلت الخصومة المحلية
بين مانشستر سيتي وتشلسي
الــى ملعب "دراغ ـ ــاو" فــي بــورتــو،
الذي استضاف النهائي الثامن في
المسابقة القارية األم بين فريقين
مــن نفس الـبـلــد ،فـجــدد تشلسي
تفوقه على بطل الدوري الممتاز
بعدما فاز عليه في نصف نهائي

توخيل :نبحث عن اللقب التالي

توخيل

أكد توماس توخيل مدرب تشلسي ،أن الفريق يبحث عن
مزيد من األلقاب ،بعد تتويجه بدوري األبطال على حساب
مانشستر سيتي.
وقال توخيل خالل المؤتمر الصحافي عقب المباراة ،أمس
األول" :إنه إنجاز رائع .واجهنا فريقا قويا جدا ،وكنا نعلم
أننا يجب أن نقدم أفضل مستوى كي نحقق االنتصار .فزت
على مستويات أقل ،لكنني لم أكن أدرك هذا الشعور .سنحتفل
اآلن ،ثم ننطلق بحثا عن النجاح التالي ،نحو اللقب التالي".
وأضـ ــاف ال ـم ــدرب األل ـمــانــي" :ال أع ـلــم مــا إذا كـنــت مستعدا
للحديث عن العبين بعينهم ،ألننا جميعا ظهرنا بصورة رائعة.
تحلينا بشجاعة فائقة في لحظات كان من الصعب خاللها الخروج
من الضغط" ،بعد إنزال الهزيمة بالسيتي .0-1
كما تطرق توخيل إلى التشكيل المثير للجدل الذي دفع به بيب
غوارديوال ،والذي تخلى عن العب وسط مدافع من أجل مجموعة
هجومية.
وأوض ـ ــح" :ك ـنــت أتــوقــع أن يـلـعــب فــرنــانــديـنـيــو حقيقة.
اختار فريقا هجوميا جدا ،فريقا فنيا ألقصى درجة.
تخيلنا الباقي ،وكنا نعرف أن أزبيليكويتا وتشيلويل
سيساعدان زمالء هما في خط الوسط .كانت مباراة
صعبة جدا حتى نهايتها".

الكأس ثم في المرحلة ال ـ  35من
الدوري.
وجـ ـم ــع ن ـه ــائ ــي أمـ ـ ــس األول
فريقين إنكليزيين للمرة الثالثة،
وقد فشل سيتي بقيادة المدرب
اإلس ـب ــان ــي بـيــب غـ ــوارديـ ــوال في
اإلفـ ـ ـ ـ ــادة مـ ــن الـ ـف ــرص ــة الـثـمـيـنــة
ً
والخروج منتصرا من أول نهائي
له في المسابقة القارية األم.
وبـعــدمــا تــوقــف م ـشــواره عند
نصف النهائي مرة مع برشلونة
وثــاث مــرات مع بايرن ميونيخ
األل ـمــانــي مـنــذ تـتــويـجــه الـثــانــي
واألخ ـي ــر ع ــام  2011م ــع ال ـنــادي
الكتالوني ،بــدأت مسابقة دوري
األبطال تشكل عقدة لغوارديوال
مـ ـن ــذ وصـ ــولـ ــه الـ ـ ــى مــانـشـسـتــر
سيتي ،إذ انتهت مغامرته عند
ثمن النهائي في موسمه األول ثم
عند الربع النهائي في المواسم
ال ـثــاثــة ال ـمــاض ـيــة ،قـبــل أن يفك
العقدة هذا الموسم بالوصول الى
نصف النهائي ،إذ أزاح باريس

س ــان جــرمــان الفرنسي وصيف
البطل ،لكن المغامرة انتهت أمس
األول عـلــى ي ــد ال ـن ــادي اللندني
الذي خاض النهائي األول له عام
 2008ضد جار سيتي مانشستر
يونايتد وخسر بركالت الترجيح.
وف ــي الـمـقــابــل ،ع ــوض نظيره
األلماني توماس توخل سقوطه
الموسم الماضي في النهائي مع
سان جرمان ضد بايرن ميونيخ
ً
بنتيجة  -1صـفــر ،مــا لعب دورا
ً
أساسيا في التخلي عن خدماته
في نهاية .2020
وب ـ ــدأ الـ ـم ــدرب ــان ال ـل ـق ــاء بنية
هجومية واضـحــة بعدما أشــرك
غ ــواردي ــوال الـمـهــاجــم اإلنكليزي
ً
ً
رحيم ستيرلينغ أساسيا ،مضحيا
بــال ـقــائــد ال ـم ـخ ـضــرم ال ـبــرازي ـلــي
فرناندينيو المتخصص بالناحية
الــدفــاع ـيــة ،كـمــا ال ـح ــال بالنسبة
لإلسباني رودري.
ل ـك ــن ه ـ ــذه ال ـن ـي ــة الـهـجــومـيــة
لسيتي لــم تـتــرجــم عـلــى أرضـيــة

الملعب خالل الدقائق األولى من
الشوط األول ،إذ غابت الفرص عن
المرميين ،قبل أن يبدأ تشلسي
ب ـت ـه ــدي ــد م ــرم ــى ب ـط ــل ال ـ ـ ــدوري
الممتاز بفرصة أول ــى إثــر خطأ
دفاعي لتصل الكرة الى هافيرتس
الذي عكسها عرضية لفيرنر ،لكن
ً
األخير أخفق في التسديد مفرطا
فرصة ذهبية للتسجيل (.)10
وع ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــم الـ ـس ــاب ــق
لــاي ـبــزيــغ لـلـتـفــريــط ف ــي فــرصــة
مـثــالـيــة ب ـعــدمــا سـ ــدد ب ـيــن يــدي
ال ـح ــارس ال ـبــرازي ـلــي إي ــدرس ــون،
وهو في موقع مثالي للتسجيل
( ،)14قبل أن يتبع هــذه الفرصة
ـوان معدودة في
بتسديدة بعد ثـ ٍ
الشباك الجانبية (.)15
ووســط عجز ستيرلينغ أمام
التألق الــدفــاعــي للظهير األيمن
ريـ ـ ــس جـ ـيـ ـم ــس ،كـ ـ ــاد فـ ـ ـ ــودن أن
يخطف الـتـقــدم لسيتي مــن أول
فرصة حقيقية لفريقه ،لوال تدخل
المدافع األلماني أنتونيو روديغر

يومية سياسية مستقلة

وتـ ـ ـع ـ ــرض ت ـش ـل ـس ــي ل ـض ــرب ــة
بــإصــابــة ق ـلــب ال ــدف ــاع ال ـبــرازي ـلــي
تياغو سيلفا ما اضطر توخل الى
استبداله بالدنماركي أنــدريــاس
كريستينسن (.)39

هافيرتس يسجل الهدف
لكن هذه اإلصابة لم تؤثر على
معنويات تشلسي ،إذ نجح بعد
دقائق معدودة في افتتاح التسجيل
عبر هافيرتس الــذي وصلت إليه
ك ـ ــرة ب ـي ـن ـيــة م ـت ـق ـنــة م ــن م ــاون ــت،
فتخطى إيدرسون الذي لمس الكرة
من دون أن ينجح في اعتراضها،
وس ــدد فــي الـشـبــاك الخالية (،)42
ً
مسجال هدفه األول على اإلطــاق
في المسابقة.

أكد اإلسباني بيب غوارديوال،
المدير الفني لمانشستر سيتي،
عقب خسارة لقب دوري األبطال
على يد تشلسي بهدف نظيف،
فـ ــي ال ـن ـه ــائ ــي أم ـ ــس األول ،أن
الع ـب ـيــه ق ــدم ــوا مـ ـب ــاراة مقبولة
بالنظر إلى أنها األولى لهم في
نهائي "التشامبيونز ليغ".
وق ـ ـ ـ ـ ــال غ ـ ـ ـ ـ ــواردي ـ ـ ـ ـ ــوال ،خـ ــال
المؤتمر الصحافي عقب المباراة
التي أقيمت على ملعب الدراغاو،
"نشعر بالحزن ،وعلينا التعلم
م ــن الـ ـخـ ـس ــارة ،قــدم ـنــا مــوسـمــا
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــا .ب ــذلـ ـن ــا قـ ـص ــارى
جهدنا ،لكننا لم نستطع الفوز،
ولكننا سنعود أقوى".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :واج ـ ـه ـ ـنـ ــا فــري ـقــا
بحجم تشلسي ،ولــم ننجح في
صـنــاعــة ف ــرص ك ـث ـيــرة .بالنظر
للنهائي األول لنا ،لعبنا مباراة
مقبولة .أظهرنا شجاعة كبيرة،
وبذلنا قصارى جهدنا .سأهنئ

أعرب اإلسباني سيزار أزبيليكويتا ،الذي رفع
كأس دوري أبطال أوروبا ،أمس األول ،بعدما ّ
توج
به فريقه تشلسي على حساب مانشستر سيتي،
عن شعوره بالفخر ،لكونه قائد هذا الفريق.
وبعد انتهاء مباراة النهائي ،التي أقيمت السبت
على ملعب دراغ ــاو فــي البرتغال ،بفوز "البلوز"
بـهــدف نظيف سجله كــاي هافيرتز ،قــال القائد:
"إنه شعور من الصعب وصفه .إنهاء الموسم بهذا
الشكل أمر مدهش .لم أستطع القيام بهذه الخطوة
من قبل .إنها ليلة جميلة جدا".

غوارديوال
الــاعـبـيــن عـلــى الـمــوســم الكبير
ال ـ ــذي ق ــدم ــوه ،وع ـل ــى ال ـم ـب ــاراة
الـكـبـيــرة الـتــي لعبناها ال ـيــوم"،
متابعا" :التأهل للنهائي بمنزلة
الـ ـحـ ـل ــم لـ ـن ــا ،رغـ ـ ــم عـ ـ ــدم ف ــوزن ــا
باللقب .أتمنى أن نعود مجددا".
(إفي)

إصالحات عميقة
ً
ً
إصالحا عميقا لمسابقة
وأجرى االتحاد األوروبي في األشهر األخيرة
دوري أبطال أوروب ــا بحلول عــام  ،2024مع رفــع عــدد األندية المشاركة
من  32إلى ً 36
ناديا ،حيث ستقام  100مباراة إضافية من المفترض أن
تجذب القنوات الناقلة ،و"بطولة مصغرة" مستوحاة من دورات الشطرنج
لتحل بدال من دور المجموعات المعتمد حاليا والذي يقسم األندية إلى
 8مجموعات من  4فرق.
وأث ــار النظام الجديد بعض االنـتـقــادات خصوصا بـشــأن روزنــامــة
مضغوطة أصال بالمباريات.
ومــوازاة مع ذلك ،فتح االتحاد األوروبــي إجــراءات تأديبية ضد أندية

ناصر الخليفي
ريال مدريد وبرشلونة اإلسبانيين ويوفنتوس ،آخر األندية المتمردة
التي لم تتراجع عن المشروع والتي من جانبها أكدت بقاءها "ملتزمة
بتحديث كرة القدم".

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

اإلعالنات:

وأضاف" :لقد كانت مسيرة طويلة ،وهذا أفضل
ما يمكن الفوز به على مستوى األندية .إنه لفخر
أن أكــون قائدا لهذا الفريق ،وكــان دوري أن أرفع
الكأس".
وأبرز الالعب أن "مفتاح هذا الفريق يكمن في
طاقة وقــوة المجموعة .وكذلك العمل الجماعي.
فـخــور جــدا بــالـفــريــق .فــي الـبــدايــة لــم يتوقع أحد
فوزنا ،وها نحن نتوج باللقب .لقد تقدمنا خطوة
بخطوة .كنا نعلم أن األمر سيكون صعبا".
(إفي)

تشيلويل :ناضلنا بأرواحنا

وتابع "يجب أن يكون لدى جميع الفرق إمكانية المشاركة ً
يوما ما في
أكبر المسابقات ،مع البقاء تحت لواء االتحاد األوروبي لكرة القدم" ،مؤكدا
انفتاحه على التغييرات في شكل المسابقة األم.
ً
وختم قائال" :مسابقة دوري األبطال عالمة تجارية قوية جدا يجب
الحفاظ عليها ،لكن يجب أن نكون قادرين ً
دائما على التكيف مع السوق،
وهذا صحيح بالنسبة لجميع المسابقات المحلية أو الدولية".

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

إصابة تياغو سيلفا

غوارديوال :بذلنا قصارى جهدنا أزبيليكويتا :فخور بأنني قائد «البلوز»

ً
الخليفي :دوري السوبر لم يكن حريصا على الدفاع عن كرة القدم
أكد رئيس نادي باريس سان جرمان وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة
القدم القطري ،ناصر الخليفي ،لوكالة "فرانس برس" ،إن مشروع الدوري
السوبر األوروبي "لم يكن حريصا على الدفاع عن مصالح كرة القدم".
وقال الخليفي "كرة القدم موجودة منذ سنوات وسنوات .الدوري السوبر
لم يكن حريصا على الدفاع عن مصالح كرة القدم" ،في إشارة الى الدوري
السوبر الذي أطلقه الشهر الماضي  12فريقا من أكبر األندية في القارة
العجوز قبل أن يتم إجهاضه بعد  48ساعة.
وأضاف "يمكنك التفكير في إجراء تغييرات ولكن ليس كسر التقليد
الذي يجعل كل ناد يأمل في تحقيق أحالمه" ،مؤكدا والءه في هذه األزمة
لالتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) ودوري أبطال أوروبا ،المسابقة األهم
في عالم الكرة المستديرة في القارة العجوز منذ عام .1955
ً
وتتويجا لوالئهِّ ،
عين الخليفي ً
رئيسا لرابطة األندية األوروبية خلفا
لرئيس يوفنتوس اإليطالي أندريا أنييلي ،أحد أعمدة إطــاق مشروع
الدوري السوبر األوروبي.
وأوضح الخليفي أن حقيقة أن مشروع الدوري السوبر يقضي بمشاركة
مباشرة كل ًموسم لألندية الـ 15الـ"مؤسسة" ،مع  5فرق إضافية فقط يتم
اختيارها وفقا لمعايير رياضية ،كانت بمنزلة خط أحمر يتعارض ً
تماما
مع تقليد الجدارة لكرة القدم األوروبية.

في الوقت المناسب لقطع الطريق
عليه (.)28

وتعرض سيتي لضربة قاسية
في بداية الشوط الثاني بإصابة
النجم البلجيكي كيفن دي بروين
بعد احتكاك بروديغر ،ما اضطر
غوارديوال الى استبداله بالبرازيلي
غابريال جيزوس (.)60
ورغـ ـ ــم ل ـج ــوء غ ـ ــواردي ـ ــوال ال ــى
ف ــرن ــان ــديـ ـنـ ـي ــو ،عـ ـ ـ ــرف ت ـش ـل ـســي
كيف يحبط عزيمة بطل ال ــدوري
الممتاز ،وأفشل جميع محاوالته،
ً ً
بل كان حتى قريبا جدا من توجيه
الـضــربــة القاضية لــه عبر البديل
األميركي كريستيان بوليشيتش
لكن محاولته مرت قريبة من القائم
األيمن (.)73
وحاول غوارديوال تدارك الموقف
فـ ــي ربـ ـ ــع الـ ـس ــاع ــة األخـ ـ ـي ـ ــر ،ف ــزج
ً
بأغويرو بــدال من ستيرلينغ لكن
ً
شيئا لم يتغير لتبقى النتيجة على
حالها حتى النهاية.

أكد مدافع تشيلسي بن تشيلويل أنهم ناضلوا بأرواحهم
خالل الشوط الثاني من المباراة للحد من تقدم مانشستر
سيتي والتتويج بلقب دوري األبطال.
وأضاف تشيلويل" :ناضلنا كثيرا ،كنا نعلم أنها مباراة
صعبة جدا".

أخبار منوعة
• أعلن قائد مانشستر سيتي اإلنكليزي الدولي البلجيكي
كيفن دي بروين أنه يعاني كسرين في وجهه بسبب اصطدامه
بمدافع تشلسي الدولي األلماني أنتونيو روديغر ،أمس األول،
خالل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم،
على بعد أقل من أسبوعين من انطالق كأس أوروبا .2020
• ح ـجــز بــري ـن ـت ـفــورد م ـق ـعــده ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ف ــي ت ــاري ـخ ــه بـ
"البريميرليغ" إثر فــوزه على سوانزي سيتي في نهائي الدور
الفاصل بهدفين نظيفين في اللقاء الذي احتضنه ملعب "ويمبلي"
أمس األول.
• أكد كولن بقاءه في الدوري األلماني "البوندسليغا" بالموسم
المقبل ( )2022-2021بعد أن حسم البطاقة المتبقية على حساب
"الطامح" للظهور للمرة األولى في تاريخه هولشتاين كيل بعد
أن حسم مواجهتي الذهاب واإلياب بنتيجة (.)2-5
• أعـلــن منظمو جــائــزة إيطاليا الـكـبــرى لـلــدراجــات الـنــاريــة،
المرحلة السادسة من بطولة العالم ،أن الدراج السويسري الواعد
في فئة موتو  3جايسون دوباسكييه توفي األحد عن ً 19
عاما
عقب حــادث تعرض لــه ،أمــس األول ،خــال التجارب التأهيلية
في موجيلو.

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

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :
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هناك كم هائل من البحوث العلمية عن فيروس الكورونا
ومرض "كوفيد ،"19 -منذ انتشار الوباء...
معظم البحوث جيدة ،وعشرون في المئة منها ممتازة،
ً
ً
ً
وهناك أيضا بحوث سخيفة نوعا ما وتستغرب جدا كيف
تم قبولها ونشرها!!
ً
مــر علي بتاريخ  25مــايــو  2021بحث غــريــب ،وأيـضــا
ً
ظريف ،ومن قام به علماء مرموقون جدا ومنشور في مجلة
ً
علمية محترمة جدا ،وهي مجلة الجمعية األميركية للطب
(.)journal of American medical association)(JAMA
مـلـخــص الـبـحــث دون إط ــال ــة ،أو حـتــى ش ــرح أو ســرد
ً
التفاصيل أو حتى التطرق ألهميته ...غريب جدا ،وباإلمكان
ً
القيام بمحاولة تفسيره ،ولكنني لست مهتما بذلك اآلن،
حتى أتجنب اإلطالة.
استنتاج البحث كما يلي:
كلما ازداد معدل هرمون الذكورة في الرجال المصابين
ّ
بالكورونا كلما قلت حدة األعراض ،ما معناه أن انخفاض
معدل هرمون التستوستيرون ( )testosteroneيؤدي إلى
ارتفاع حدة المرض وأعراضه كالحرارة والتهابات الجهاز
ً
التنفسي وأجـهــزة الـبــدن األخ ــرى ،كما أنــه يفسر جزئيا
ازدياد الحاالت والوفيات بين الرجال ،مقارنة بالنساء!
ً
والظاهرة األخرى أيضا أنه برغم وجود هذا الهرمون
بكميات قليلة في النساء فإن معدالته ،سواء ارتفعت او
انخفضت ،ال تؤثر على درجة حدة المرض.
ً
غريب طبعا أن يكون لهذا الهرمون تأثير على أعراض
ً
الكورونا ،وإن كان هناك تفسير معقد نوعا ما لذلك ،ولكن
ً
اختالف تأثيره بين الذكور واإلناث يجعلني أكثر اقتناعا
ً
ً
ً
بأن المرأة لربما فعال أقوى وأكثر تحمال وصبرا من الرجل،
برغم انخفاض معدل هرمون الرجولة لديها!!

ضرير صيني يتسلق «إيفرست»
ت ـس ـلــق ال ـص ـي ـنــي تـشــانــغ
ً
هونغ ( 46عاما) أعلى قمة في
العالم من الجانب النيبالي،
ليصبح أول ضرير في آسيا
وال ـثــالــث فــي الـعــالــم يتسلق
جبل إيفرست.
وقـ ـ ـ ـ ــال تـ ـ ـش ـ ــان ـ ــغ" :بـ ـغ ــض
ً
النظر عما إذا كنت معاقا أو
ً
طـبـيـعـيــا ،س ــواء كـنــت فـقــدت

 43ألف...
يراقبونك!

بـصــرك أو يــديــك أو ساقيك،
ً
ال يهم ما دمت تملك تفكيرا
ً
ً
سليما يمكنك دا ئ ـمــا إكمال
شـ ـ ـ ــيء ال يـ ـمـ ـك ــن ل ــآخ ــري ــن
القيام به".
وأك ـ ـ ـمـ ـ ــل تـ ـش ــان ــغ ع ـم ـل ـيــة
ت ـس ـلــق ال ـج ـب ــل ،الـ ـ ــذي يـبـلــغ
ً
ارتـفــاعــه  8849م ـتــرا ،فــي 24
الجاري( .رويترز)

القهوة والعصائر على «الريق» ُم ّ
ضرة
كـتــب مــوقــع  Interiaأن ع ــدم تـنــاول
وجبة إفطار كاملة وشــرب العصير أو
الشاي يمكن أن يكون غير صحي.
وقـ ـ ــال م ــوق ــع س ـب ــوت ـن ـي ــك ،أمـ ـ ــس ،إن

األط ـ ـ ـبـ ـ ــاء جـ ـ ّـم ـ ـعـ ــوا ق ــائـ ـم ــة ك ــامـ ـل ــة مــن
المشروبات ،التي يمكن أن يؤثر شربها،
ً
سلبا على الجسم.
على معدة فارغة،
ولـ ـ ـف ـ ــت األطـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء إلـ ـ ـ ــى أن ع ـص ــائ ــر

ال ـ ـح ـ ـم ـ ـض ـ ـيـ ــات ت ـ ـح ـ ـتـ ــوي ع ـ ـلـ ــى ن ـس ـبــة
عالية مــن فيتامين "س ــي" ال ــذي ّ
يقوي
الـمـنــاعــة ،لـكــن حـتــى كمية صـغـيــرة من
المشروب تسبب ّ
تهيج المعدة وحرقتها
والتجشؤ ،مضيفين أن عصير الطماطم
من إنتاج ًحمض المعدة ،الذي يمكن أن
يسبب أيضا األلم أو عسر الهضم.
ون ـصــح األط ـب ــاء ب ـعــدم ش ــرب الـشــاي
ّ
والقهوة على معدة فارغة ،ألن ذلك يخل
ب ــال ـت ــوازن ال ـح ـم ـضــي ،وق ــد يـ ــؤدي إلــى
الجفاف ،الفتين إلى أن القهوة السوداء
على معدة فارغة تطلق هرمون التوتر
"ال ـكــورت ـيــزول" ،مما ي ــؤدي إلــى خفقان
القلب والقلق ونوبات من الهلع.
وأشـ ــاروا إلــى أن تـنــاول المشروبات
ال ـغــازيــة عـلــى م ـعــدة ف ــارغ ــة يــزيــد عمل
الـكـبــد والـبـنـكــريــاس وال ـم ـعــدة ،ويـ ّ
ـدمــر
األسنان.

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

ـص عطى
هــي طبيعة ن ـفــس :كــل ش ـخـ ٍ
ي ـن ـق ـل ــب حـ ـ ـ ّـسـ ـ ــاس ضـ ـ ــد الـ ـ ـل ـ ــي ع ـط ــاه
يـ ـنـ ـط ــر إنـ ـ ـ ــه صـ ـ ــح سـ ـهـ ـم ــه مـ ـ ــا خ ـطــا
ّ
وإال إن ـ ـ ـ ـ ــه ط ـ ـ ـ ــاش م ـ ـ ــن دون ا ت ـ ـجـ ــاه
َ
وان ـ ـ ـ ـ ــت ي ـ ــالـ ـ ـل ـ ــي ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ــم وخـ ـط ــا
درب خ ـ ـطـ ــاه
ا لـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون مـ ـ ـت ـ ــا بـ ـ ـع ـ ــه
ٍ
فـ ــرق م ــن ي ـم ـشــي ع ـل ــى ال ـج ـم ــر ووط ــا
وواح ـ ـ ـ ـ ٍـد مـ ــا داس فـ ــي عـ ـم ــره ح ـصــاه
وم ـ ـ ــن سـ ـع ــى لـ ـ ـل ـ ــدار ل ـ ــو ف ـ ـجـ ــره ب ـطــى
وم ــن يـبـيــع الـ ــدار ف ــي صـبـحــه ومـســاه
ّ
ومـ ـ ـ ـ ـ ــن أالعـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه يـ ـ ـ ــدثـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ــا بـ ـغـ ـط ــا
ومـ ـ ــن عـ ـل ــى وضـ ـ ــح الـ ـنـ ـق ــا ب ـ َّـي ــن هـ ــواه
ْ
ال ـس ـي ــاس ــه ...چـ ــذب م ــو " أخ ــذ وع ـطــا"
الـ ـسـ ـي ــاس ــه ...الـ ـح ــق ي ــوص ــل مـنـتـهــاه
ـف ك ــال ـس ـي ــف ب ــال ـح ــق إن سـطــى
مـ ــوقـ ـ ٍ
ّ
ّ
مـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــل ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ٍـة ت ـ ـ ـب ـ ـ ـقـ ـ ــى وراه

جونسون يتزوج في «اللحظة األخيرة»
ذك ـ ـ ـ ــرت وس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ـ ــام
البريطانية أن رئيس الوزراء
البريطاني بوريس جونسون
عـقــد قــرانــه أم ــس األول على
خطيبته كاري سيموندز في
"حفل سري".
وق ـ ــال ـ ــت ص ـح ـي ـف ـت ــا م ـيــل
أون ص ـن ــداي وذي ص ــن ،إن
ً
جــونـســون ( 56عــامــا) تــزوج

ً
م ــن س ـي ـمــونــدز ( 33ع ــام ــا)،
ب ـح ـضــور أص ــدق ــاء مـقـ ّـربـيــن
وأقارب.
ً
وحضر نحو  30شخصا
حـ ـ ـف ـ ــل الـ ـ ـ ـ ــزفـ ـ ـ ـ ــاف ،بـ ـم ــوج ــب
إج ـ ـ ــراءات ال ـحــد م ــن انـتـشــار
فيروس كورونا ،بعد تلقيهم
دعوات في اللحظة األخيرة.
(أ ف ب)

ً
«الزعيم» يعدم مواطنا سمع موسيقى كورية جنوبية
أم ــر زع ـيــم كــوريــا الشمالية،
ك ـيــم ج ــون ــغ أون ،ب ــإع ــدام أحــد
األش ـ ـخـ ــاص ،ل ـك ـنــه هـ ــذه ال ـم ــرة
ً
ليس مسؤوال كما جرت العادة،
بــل هــو مــواطــن سمع موسيقى
كورية جنوبية.
ونقل "سكاي نيوز" أمس عن
موقع "ديلي إن كي" المتخصص
في شــؤون كوريا الشمالية ،أن
ً
ك ـيــم أعـ ــدم رجـ ــا ل ـم ـجــرد بيعه
ً
أفالما وشرائط موسيقى كورية
جنوبية بصورة غير شرعية.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـمـ ــوقـ ــع أن أح ــد
عمالء المخابرات السريين في
الـ ـب ــاد أوشـ ـ ــى ب ــال ــرج ــل ،ال ــذي
ً
يعمل مهندسا ،وذكــر أن اسمه
األخير "لي".
وكانت تهمة الرجل أنــه كان
ي ـب ـيــع أجـ ـه ــزة زاخـ ـ ــرة ب ــاألف ــام
والموسيقى والبرامج اإلذاعية
الجنوبية.
المنتجة في كوريا
ُ
وذك ــر الـمــوقــع أن "ل ــي" أع ـ ِـدم
ً
رميا بالرصاص أمام حشد من
 500شخص ،فيهم أفراد عائلته.
وق ــال ــت ال ـس ـل ـط ــات ب ــال ــدول ــة

الشيوعية المنعزلة في تبريرها
ً
للجريمة إن "ل ــي" ارتـكــب "فعال
ً
مناهضا لالشتراكية" ،وهي جزء
م ــن ق ــان ــون جــديــد ب ــدأ ســريــانــه
العام الماضي.

ثقل الحقائب كشف غسل أموال
مالحظة بسيطة مــن رج ــال األم ــن فــي العاصمة البريطانية،
ً
لـنــدن ،قــادت إلــى الكشف عــن مبلغ مالي ضخمّ ،
تبين الحـقــا أنه
"غير شرعي".
وقال موقع سكاي نيوز ،أمس ،إن شرطة لندن ذكرت ،في بيان،
ً
أنها صادرت  5ماليين جنيه إسترليني نقدا ،هو أكبر مبلغ نقدي
تصادره شرطة العاصمة البريطانية على اإلطالق.
ً
وبدأت القصة بعدما الحظ أحد رجال الشرطة شخصا يواجه
مشكلة في حقائب ّ
تبين أنها مليئة بالنقود.
وبحسب بيان للشرطة ،فقد أوقفه رجال الشرطة بعدما ارتابوا
ً
ً
في أمره ،ووجدوا "مبلغا كبيرا من المال" في الحقائب.
وقالت الشرطة إن تفتيش الشقة كشف عن مخطط لغسل األموال
وأموال تزيد قيمتها على  5ماليين جنيه إسترليني.

كسوف كلي للشمس في يونيو
سيتمكن الروس ،خالل أسبوع ،من رؤية كسوف كامل للشمس،
ّ
في مناطق الشرق األقصى ،في حين سيتمكن سكان بقية المناطق
من رؤية كسوف جزئي للشمس.
وقال كبير الباحثين في معهد أبحاث الفضاء التابع ألكاديمية
العلوم الــروسـيــة ،أولـيــغ أوغــولـنـيـكــوف ،فــي تصريح نقله موقع
روسـيــا الـيــوم ،أمــس األول ،إن الكسوف الـقــادم سيحدث يــوم 10
ّ
يونيو المقبل ،وسيتمكن سكان روسـيــا مــن مشاهدة الكسوف
الجزئي من مختلف المناطق ،في حين سيتمكن سكان مناطق
الشرق األقصى من مشاهدة كسوف كامل.
ووفق معهد أبحاث الفضاء الروسي ،سيحجب القمر  27بالمئة
من قطر الشمس ،التي ستبدو مثل تفاحة مقضومة.
ً
وبما أن الكسوف لن يحجب الشمس كليا ،فإنه لن يكون هناك
ظالم على األرض ،وإذا لم ينظر الراصد إلى الشمس في الوقت
المناسب ،فلن يالحظ ّ
أي شيء.

وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدر ل ـ ـل ـ ـمـ ــوقـ ــع
اإلخباري ،إن أي شخص يقبض
ً
عليه متلبسا بمشاهدة مقطع
ف ـي ــدي ــو م ــن ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة
سيلقى مصير "لي".

وفيات
أحمد محمد عبدالعزيز الميلم

ً
 87عاما ،شيع ،ت99029696 :

محمد ًعقيل عبدالرحيم محمد أمين توفيقي
 81عاما ،شيع ،ت99735688 :

عبدالله تركي سعيد الهاجري

ً
 59عاما ،شيع ،ت50145050 :

فيصل فارس عبدالله الفارس

ً
 46ع ــا م ــا  ،ش ـيــع ،ت،99060021 ،99604834 ،99956569 :
99558867

عبدالله وديد رماح القحطاني

ً
 52عاما ،شيع ،ت99781780 :

رجاء محمد فهد الصميط

ً
 62عاما ،شيعت ،ت96661002 ،99669618 :

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

03:16

العظمى 42

الشروق

04:49

الصغرى 28

الظهر

11:46

ً
أعلى مد  04:21صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

 02:13م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:42

ً
أدنى جزر  09:14صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:13

 10:27م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

