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األمير يعود إلى أرض الوطن

عــاد سمو أمير الـبــاد ،الشيخ نــواف األحمد،
بسالمة الله ،إلى أرض الوطن ،مساء أمس ،بعد
قضاء سموه إجازة خاصة خارج البالد.
وكان في استقبال سموه ،على أرض المطار ،سمو

تقرير
اقتصادي

ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم ،وسمو الشيخ ناصر المحمد،
إلى جانب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد ،وكبار مسؤولي الدولة.
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قانون حضاري لـ «اإلقامة»
فـ ــي ص ـي ـغ ـت ـهــا ال ـن ـهــائ ـيــة
الـ ـت ــي ان ـت ـه ــت إل ـي ـه ــا لـجـنــة
ش ـ ــؤون الــداخ ـل ـيــة وال ــدف ــاع
الـ ـ ـب ـ ــرلـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــرر
التصويت عليها في اجتماع
يـعـقــد ا لـ ـي ــوم ،وال يستبعد
إدخال تعديالت عليها قبيل
التصويت ،حملت تعديالت
قانون إقامة األجانب الكثير
م ــن االم ـ ـت ـ ـيـ ــازات ل ـلــوافــديــن
والكفالء والدولة.
ف ـقــد ح ــارب ــت ال ـت ـعــديــات
صـ ــراحـ ــة ت ـ ـجـ ـ ًـارة اإلقـ ــامـ ــات
ً
بـ ـف ــرده ــا بـ ــابـ ــا كـ ــامـ ــا ل ـهــا،
ـوع
وتغليظها عـقــو بــة ا لــو قـ ً
بها ،في وقت تضمنت نصا
يعطي لصاحب العمل الحق
ف ــي عـمــل إق ــام ــة للموظفين
لــديــه حـتــى  5س ـنــوات ،و10
أع ـ ـ ـ ـ ــوام ألب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ال ـك ــوي ـت ـي ــة
ومـ ـ ــاك الـ ـعـ ـق ــار ،و 15سـنــة
ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ش ــري ـط ــة أن
يكون لجميع الفئات جواز
س ـف ــر ص ــال ــح ،م ــع ال ـس ـمــاح
بتجديدها لهم دون وضع
م ـ ـ ــدة م ـ ـ ـحـ ـ ــددة لـ ـلـ ـبـ ـق ــاء فــي
الـ ـك ــوي ــت ألي م ـن ـه ــم ،وه ــو
مــا يــؤكــد ع ــدم صـحــة مــا تم
تــداولــه بــأن مــدة اإلقــامــة لن
تتجاوز  5سنوات.
وف ـ ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار مـ ـح ــاربـ ـت ــه
لمخالفة اإلقامة رفع النص
الـ ـمـ ـقـ ـت ــرح غـ ــرامـ ــة م ـخــال ـفــة
اإلقـ ــامـ ــة مـ ــن ديـ ـن ــاري ــن إل ــى
أربـ ـع ــة ع ــن الـ ـي ــوم ال ــواح ــد،
و 10د نـ ـ ــا ن ـ ـ ـيـ ـ ــر ف ـ ـ ــي ح ــا ل ــة

غالء عالمي ...والمعالجات الكويتية
ضد المنطق
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• قصرها على  5سنوات غير صحيح
وال تغيير على وضع التجديد
ً
• مدتها  15عاما للمستثمرين و10
ألصحاب العقارات و 5لباقي الفئات
• «الداخلية والدفاع» ِّ
تصوت اليوم
على الصيغة المقترحة
ال ـ ــزي ـ ــارة ب ـج ـم ـيــع أن ــواع ـه ــا
ل ـل ـيــوم ال ــواح ــد ،ك ـمــا أعـطــى
ل ــوزي ــر الــداخ ـل ـيــة ال ـحــق في
تحديد شروط منح اإلقامة
وتجديدها.
ومـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــا الـ ـ ـت ـ ــي
ح ـم ـل ـهــا ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـج ــدي ــد
المكون من  35مــادة والــذي
سـ ـيـ ـح ــال بـ ـع ــد إق ـ ـ ـ ـ ــراره فــي
ـوم
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـيـ ـ ً
إل ــى مـجـلــس األم ـ ــة تـمـهـيــدا
لـ ـمـ ـن ــاقـ ـشـ ـت ــه والـ ـتـ ـص ــوي ــت
ع ـل ـي ــه ب ــالـ ـم ــداولـ ـتـ ـي ــن ،أن ــه
ف ـتــح الـ ـب ــاب أم ـ ــام ال ــزي ــارات
بجميع أنواعها لتكون من
 3أش ـهــر ح ـتــى ع ــام بعكس
الوضع الحالي ،التي تكون
ف ـيــه الـ ــزيـ ــارة م ــن ش ـهــر إلــى
 3أشـ ـه ــر .ك ـم ــا ع ــال ــج ث ـغــرة
المواليد الجدد ،والتي يقع

الـ ـ ــوافـ ـ ــدون ب ـس ـب ـب ـهــا تـحــت
طائلة المحاكمة ،إذ أوجب
عـ ـ ـل ـ ــى ك ـ ـ ــل أجـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــي ي ـ ـ ــرزق
بمولود في الكويت أن يتقدم
خالل أربعة أشهر من تاريخ
الميالد إلى الجهة المختصة
في «الداخلية» بجواز سفر
الـ ـم ــول ــود أو وث ـي ـق ــة س ـفــره
ل ـح ـص ــول ــه عـ ـل ــى تــرخ ـيــص
بــاإلقــامــة أو مهلة لـمـغــادرة
ً
شهرين كما
البالد ،بدال من ً
المعمول به حاليا.
٠٧

«الوطني» يعزز مسار االستدامة
بتحويل فروعه إلى صديقة للبيئة
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«التجارة» :مخزون السلع الغذائية جاويش أوغلو« :التطبيع» يساعد الفلسطينيين

في أعلى مستوياته

اس ـت ـقــاء الـمـعـلــومــات وال ـب ـيــانــات م ــن مـصــادرهــا
الرسمية ،الفتة إلى أن جميع أجهزة الدولة المعنية
تقوم بدورها لضمان توافر السلع وعدم انقطاعها.
وبينما حذرت من أن التخزين قد يتلف المواد
الغذائية ،و«على المستهلك أن يطمئن ويأخذ ما
يكفيه دون هلع» ،أكدت أنها ستقوم بالدور المنوط
ً
بـهــا ق ــان ــون ــا ،بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـج ـهــات الــرسـمـيــة،
للتصدي لمثل هــذه الـشــائـعــات ،وات ـخــاذ جميع
اإلجراءات تجاه مروجيها.

انتخابات «التعاونيات» تنطلق من «خيطان»
●

الصقر :ضرورة خلق
شراكات استثمارية
مثمرة مع قطر

١٠

محليات

النواف للمحققين الجدد:
اإلنصاف واألمانة...
وال أحد فوق القانون

٠٤

محليات

«األميركية الدولية»
تحتفي بأول خريجة
في التصميم الغرافيكي

٠٦

ثقافات

وزير الخارجية التركي في المسجد األقصى عشية «مسيرة األعالم»

حذرت من بث الشائعات وشددت على معاقبة مروجيها
أك ــدت وزارة الـتـجــارة والـصـنــاعــة أن «مـخــزون
الـكــويــت مــن الـسـلــع الـغــذائـيــة األســاسـيــة مطمئن
وفي أعلى مستوياته ،بفضل الجهود التي تبذلها
الــدولــة» ،داعـيــة المواطنين والمقيمين إلــى عدم
التجاوب أو مجاراة أو إعادة بث ما يتم إعالنه عبر
وسائل التواصل االجتماعي ،من مقاطع لبعض
األشخاص أو الجهات غير الرسمية ،للحث على
تخزين السلع الغذائية.
وشــددت الــوزارة ،في بيان أمس ،على ضرورة

اقتصاد

تعديالته تغلظ عقوبة مخالفيها والمتاجرين بها
• تزيد زيارة الوافدين من  3أشهر إلى سنة
محيي عامر

األمير لدى عودته إلى البالد أمس وفي استقباله ولي العهد

راشيل زيغلر التينية
تجسد دور سنووايت

جورج عاطف

وســط حضور حاشد وكثيف
م ـ ــن جـ ــانـ ــب الـ ـن ــاخـ ـبـ ـي ــن ،دارت
عجلة انتخابات مجالس إدارات
ً
ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة م ـج ــددا
أمس بعد توقفها عامين بسبب
«كــورونــا» ،وكــانــت باكورتها في
جـمـعـيــة خ ـي ـط ــان ،ال ـت ــي شـهــدت
ً
ً
إق ـب ــاال كـثـيـفــا حـيــث تـنــافــس 12

ً
مــرش ـحــا عـلــى الـمـقــاعــد التسعة
لمجلس اإلدارة.
وأع ــرب ــت الــوك ـي ـلــة الـمـســاعــدة
لشؤون قطاع التعاون في وزارة
الشؤون بالتكليف هيام الخضير،
فـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح ،عـ ـ ــن سـ ـع ــادتـ ـه ــا
باستئناف انتخابات التعاونيات،
كــاشـفــة أن االن ـت ـخــابــات المقبلة
س ـت ـك ــون ف ــي ج ـم ـع ـيــة ال ـشــام ـيــة
والشويخ التعاونية.
٠٣

خــال زيــارة هي األولــى لمسؤول تركي رفيع
ً
الـمـسـتــوى مـنــذ  15ع ــام ــا إلس ــرائ ـي ــل ،أك ــد وزي ــر
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ،أمس،
ُّ
تحسن العالقات الدبلوماسية وتطبيعها بين
أن
ّ
أنـقــرة والــدولــة الـعـبــريــة سـيـصــبــان فــي مصلحة
الفلسطينيين.
وقــال أوغـلــو ،فــي مؤتمر صحافي مــع نظيره
اإلســرائ ـي ـلــي يــائـيــر الب ـيــد بــالـقــدس الـغــربـيــة ،إن
بالده تؤمن بأن حل الدولتين ضمن معايير األمم
المتحدة ،هو السبيل الوحيد لتحقيق سالم دائم
في الشرق األوسط ،وذكر أنه أبلغ البيد حساسية
ً
بالده حيال القدس والمسجد األقصى ،معربا عن
استعداد أنقرة التام لدعم أي حوار بين إسرائيل
والفلسطينيين.
وأضــاف« :نعتقد أن تطبيع عالقاتنا سيؤثر
ً
إيجابا على الحل السلمي للنزاع».
ولـفــت إلــى أنــه تـنــاول مــع نظيره اإلسرائيلي
ً
م ـس ــائ ــل إق ـل ـي ـم ـي ــة ت ـخ ــص ال ـج ــان ـب ـي ــن ،م ـش ـي ــرا
إل ــى مـســاهـمــة ال ـحــوار ال ــذي ج ــرى بـيــن الرئيس
اإلسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ،ونظيره التركي
رجب طيب إردوغان ،خالل زيارة األول ألنقرة ،في
شهر رمضان الماضي ،في الحفاظ على الهدوء.
َ
سفيري
ومــن دون الـتـطــرق إلــى مــوعــد إع ــادة
البلدين إلى أنقرة وتل أبيب ،ذكر أوغلو أن تركيا
وإسرائيل اتفقتا على إعادة عقد اجتماعات فنية
بين ال ــوزارات والمؤسسات العامة ذات الصلة؛
لتعزيز العالقات التجارية واالقتصادية المميزة
بين البلدين ،وحركة السياحة الوافدة 02

«سمران» تعزف
ِ
سيمفونية البادية
ّ
بالسرد

١٤

دوليات

جاويش أوغلو أمام قبة الصخرة
في القدس أمس (رويترز)

حزن وغضب في أميركا وصدمة عالمية بعد «مجزرة أطفال تكساس»

لبنان :شبح الجوع يقترب
من الجيش ٌ
وعين أميركية
على النفط

16

رياضة

• بايدن يدعو لمواجهة «لوبي األسلحة» ومشاهير يصرخون «كفى»
• المنفذ تعرض للتنمر ...واضطر لالبتعاد عن والدته المدمنة
عـ ّـمــت م ـشــاعــر ال ـح ــزن وال ـغ ـضــب ال ــوالي ــات
المتحدة ،بعد أن شهدت مدرسة بوالية تكساس
ً
م ـج ـ َـزرة حـقـيـقـيــة أس ـف ــرت ع ــن مـقـتــل  17طـفــا
وبالغين اثنين ،في عملية إطالق نار جماعية
نفذها مــراهــق ،ج ــددت مطالبة عــدد كبير من
األميركيين بتقييد حمل السالح ،وأثارت صدمة
تجاوزت حدود أميركا.
وأق ـ ـ ــدم شـ ــاب أم ـي ــرك ــي م ـض ـط ــرب ي ـب ـلــغ 18
ً
عاما يدعى سالفادور راموس ،على فتح النار
ً
عشوائيا داخل مدرسة روب االبتدائية بمنطقة
يوفالدي ،بعد أن أطلق النار على جدته في وقت
ً
سابق ،قبل أن ترديه الشرطة قتيال.

وقــال الرئيس جو بايدن العائد من جولته
اآلسيوية وبدا عليه التأثر ،إن «فقدان طفل يشبه
تمزيق قطعة من روحــك ،حــان الوقت لتحويل
ًّ
ً
حبا بالله،
األلــم إلــى تـحــرك» ،متسائال« :متى،
سنقف بوجه لوبي األسلحة؟» .ووصف ما حدث
ً
بـ «المجزرة» ،وأمر بتنكيس األعالم حدادا.
مــن ناحيتها ،قالت نائبته كــامــاال هاريس:
«كـفــى يعني كـفــى» ،مضيفة« :انـفـطــرت قلوبنا
ً
مجددا ،علينا أن نتحلى بالشجاعة للتحرك».
ووصـ ـ ــف ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ب ـ ـ ــاراك أوب ــام ــا
ً
الــواليــات المتحدة ب ـ «الـمـشـلــولــة» ،عــازيــا ذلك
«ليس إلى الخوف ،بل إلى لوبي السالح 02

بريطانيا تمنح الضوء
األخضر لبيع تشلسي

١٩
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األمير يعود إلى أرض الوطن بعد إجازة خاصة

سموه عزى بايدن في ضحايا «مجزرة تكساس» وهنأ ملك األردن ورئيس األرجنتين بالعيد الوطني
عاد صاحب السمو أمير البالد ،الشيخ نواف
األحمد ،إلى أرض الوطن ،مساء أمس ،بعد قضاء
إجازة خاصة خارج البالد.
وقد كان في استقبال سموه ،على أرض المطار،
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم ،وسمو الشيخ ناصر
المحمد ،ورئـيــس مجلس الـ ــوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد ،وكبار المسؤولين بالدولة.
في مجال آخــر ،بعث صاحب السمو ،ببرقية
تعزية إلــى رئيس الــواليــات المتحدة األميركية،
ج ــوزي ــف ب ــاي ــدن ،عـ ّـبــر فـيـهــا س ـمــوه ع ــن خــالــص
تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطالق
الـنــار ال ــذي وقــع فــي إح ــدى ال ـمــدارس االبتدائية
بوالية تكساس األميركية ،والذي أسفر عن سقوط
العديد من الضحايا ،راجيا سموه ألسر الضحايا
جميل الصبر وحسن العزاء ،وللمصابين سرعة
الشفاء والعافية.
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،أع ــرب ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة عن
تعاطف الكويت وتضامنها مع الواليات المتحدة
من جراء مقتل عدد من التالميذ ومعلم في مدرسة

ابتدائية بمدينة «يوفالدي» في مدينة تكساس.
وتقدمت الــوزارة ،في بيان ،بخالص التعازي
وص ــادق الـمــواســاة إلــى أمـيــركــا قـيــادة وحكومة
وشعبا وإلى أسر الضحايا.
من جانب آخــر ،بعث صاحب السمو ،ببرقية
تهنئة إلى ملك األردن عبدالله الثانيّ ،
عبر فيها
سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد
الوطني لـبــاده ،متمنيا سموه له دوام الصحة
والعافية ،وللمملكة األردنية الشقيقة وشعبها
الكريم المزيد من التقدم واالزدهار في ظل القيادة
الحكيمة له.
كـمــا بـعــث س ـمــوه بـبــرقـيــة تـهـنـئــة إل ــى رئـيــس
األرجنتين ،ألبيرتو فيرنانديزّ ،
عبر فيها سموه
عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده،
متمنيا له موفور الصحة والعافية ،ولجمهورية
األرجنتين وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.
وبعث سمو نائب األمير وولــي العهد الشيخ
مـشـعــل األح ـم ــد ،ورئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد ببرقيات مماثلة.

ً
األمير محييا مستقبليه لدى وصوله إلى البالد أمس

صاحب السمو لدى عودته وفي استقباله ولي العهد

الغانم وكبار الشيوخ والمسؤولين في استقبال األمير أمس

«الخدمة المدنية» يعتمد برامج «الطبية المساعدة»
الفضلي :تخصصات نادرة وكوادر مطلوبة في سوق العمل
أعلنت عميدة كلية العلوم الطبية
ال ـم ـســاعــدة ف ــي جــامـعــة ال ـكــويــت ،د.
سعاد الفضلي ،موافقة ديوان الخدمة
المدنية على اعتماد عدد من البرامج
العلمية الجديدة في الكلية ،مشيرة
إلـ ـ ــى أنـ ـه ــا ت ـع ــد مـ ــن ال ـت ـخ ـص ـصــات
الـ ـ ـن ـ ــادرة والـ ـ ـك ـ ــوادر ال ـم ـط ـلــوبــة فــي
ســوق العمل بمجال المهن الطبية،
وت ــم تـحــديــد الـمـسـمـيــات الوظيفية
والكوادر لها.

وقالت الفضلي ،في تصريح أمس،
إن البرامج الجديدة التي تم اعتماد
الئحتها تضم  4برامج هي« :برنامج
ت ـك ـنــولــوج ـيــا األطـ ـ ـ ــراف الـصـنــاعـيــة
واألجـ ـه ــزة الـتـعــويـضـيــة ،وبــرنــامــج
ع ـ ــاج ال ـس ـم ــع والـ ـنـ ـط ــق ،وب ــرن ــام ــج
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـ ـعـ ــاج اإلشـ ـع ــاع ــي،
وبكالوريوس التمريض التخصصي
الــذي يضم  4تخصصات( :ممرض
عناية مركزة – ممرض والدة وقابلة

– ممرض جراحة وباطنية – ممرض
طب شرعي)».
وت ــابـ ـع ــت ال ـف ـض ـل ــي «ان اع ـت ـمــاد
البرامج العلمية الجديدة يخدم سوق
العمل في القطاع الصحي والخطة
التنموية التي تسعى دولة الكويت
لتطبيقها ،لما لها من صلة مباشرة
بــاحـتـيــاجــات س ــوق الـعـمــل الفعلية
ا لـحــا لـيــة والمستقبلية فــي الكويت
والعالم».

وذكـ ــرت «أن زيـ ــادة ع ــدد الـبــرامــج
الــدراسـيــة الـجــديــدة وال ـن ــادرة تؤكد
االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـم ـب ــاش ــر فـ ــي ال ـت ـق ــدم
وال ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز ،ف ـ ــي ظ ـ ــل وج ـ ـ ـ ــود ه ـي ـئــة
تدريسية متميزة ،ومعامل بحثية
متطورة في الكلية».

«الجمارك» :المشاركة في المعارض
المتخصصة مهمة لتعزيز الخبرات
أك ــد الـمــديــر ال ـعــام لـ ــإدارة الـعــامــة
لـلـجـمــارك الـكــويـتـيــة سـلـيـمــان الفهد
أمس أهمية المشاركة في المعارض
اإلقـلـيـمـيــة والـعــالـمـيــة المتخصصة
فــي المجال األمـنــي والــدفــاع المدني،
ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة م ـ ــن خـ ـ ـب ـ ــرات ال ـج ـه ــات
ال ـم ـش ــارك ــة ف ـي ـه ــا ،وإم ـك ــان ـي ــة بـحــث
التعاون المشترك معها.
وقال الفهد ،لـ «كونا» ،على هامش
مشاركته في النسخة ال ــ 14لمعرض
األم ــن والـســامــة (ميليبول قـطــر) ،إن

أهمية هــذه الـمـعــارض تتمثل أيضا
فــي االط ــاع على الـتـجــارب الناجحة
ل ـل ـج ـهــات ال ـم ـش ــارك ــة ،وع ـل ــى أح ــدث
األجهزة والمعدات التي تنتجها.
وأك ــد حــرص اإلدارة عـلــى تحقيق
أك ـبــر اس ـت ـفــادة ممكنة مــن مـثــل هــذه
الـمـعــارض ،س ــواء مــن خــال الـنــدوات
ال ـم ـقــامــة ع ـلــى هــام ـشــه أو ال ـم ـعــدات
المعروضة في أجنحته أو اللقاء ات
الجانبية مع ممثلي الدول والجهات
المشاركة.

وأش ــاد بالمكانة التي يتمتع بها
المعرض ،الذي يعد من أهم المعارض
العالمية التي تعرض أحدث األجهزة
ا لـتــي تستخدمها قطاعات الجمارك
واألمن الداخلي والدفاع المدني ،مبينا
أن ما يميز نسخة هذا العام استضافة
ندوات أمنية تركز على اإلدارة اآلمنة
للفعاليات الـكـبــرى ووســائــل تعزيز
األم ـ ــن ال ـس ـي ـب ــران ــي والـ ـتـ ـع ــرف عـلــى
الحلول المتوافرة لمواجهة التحديات
الملحة التي تواجه القطاع األمني.

الراشد شارك في مؤتمر مساندة الطفل بـ «الدوحة»
●

فهد الرمضان

ش ـ ــارك ال ـم ـس ـت ـشــار ال ـت ــرب ــوي بــالـمـنـظـمــة
العالمية لحماية الطفل في بروكسل ،عادل
الراشد ،بالمؤتمر الدولي لخطوط مساندة
الـطـفــل ،والـ ــذي عـقــد فــي الـعــاصـمــة القطرية
(الدوحة) على مدى يومين.

وقال الراشد ،في تصريح له ،إن ما تميز به
المؤتمر أن إدارة جميع جلساته تمت من قبل
أطفال مميزين رغم ثقل الملفات التي ُدرست،
ً
مشيرا إلى أن موضوع المؤتمر تناسب مع
اليوم العالمي لخطوط مساندة الطفل ،مما
يـعـنــي ذل ــك االن ـف ـتــاح الـعـظـيــم ع ـلــى ت ـجــارب
الــدول والمنظمات المختلفة ،والتي جمعت

شخصيات ومنظمات من أكثر دول العالم.
وأضاف أن المؤتمر ناقش مواضيع مهمة
كالتنمر والعنف والعدوان ،ووضع مجموعة
من الرؤى والحلول واألدوات ،وجمع مجموعة
ً
من التجارب والثقافات ،مناشدا المنظمات
المدنية الكويتية للمبادرة في تطوير أدواتها
ووسائلها في مشروع مساندة الطفل.

صندوق البيئة :كل الدعم لمشاركة الفرق التطوعية
أكـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة
ص ـنــدوق حـمــايــة الـبـيـئــة المدير
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـه ـي ـئــة الـ ـع ــام ــة لـلـبـيـئــة
الـشـيــخ عـبــدالـلــه األح ـم ــد ،تبني
الصندوق مبادرات هادفة لحماية
البيئة ،وتوفير كل الدعم للفرق
التطوعية والجمعيات البيئية
للمشاركة في حماية البيئة.
وق ــال األح ـمــد ل ــ«كــونــا» ،أمــس
األول ،إن اال ج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ا ل ـث ــا ن ــي
ل ـم ـج ـل ــس «الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق» تـ ـن ــاول
الموضوعات المدرجة على جدول
األعـ ـ ـم ـ ــال ،م ـن ـه ــا :االطـ ـ ـ ــاع عـلــى

المبادرات المقدمة من مؤسسات
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ـ ـم ـ ــدن ـ ــي وال ـ ـف ـ ــرق
التطوعية ،ومناقشة المشروعات
البيئية في الصندوق.
ً
وأض ـ ـ ــاف أنـ ــه اس ـت ـق ـبــل عـ ــددا
م ــن الـ ـمـ ـب ــادري ــن ،واس ـت ـم ــع إل ــى
مبادراتهم ،حيث تمت الموافقة
على تقديم ا لــد عــم لمركز العمل
ال ـ ـت ـ ـطـ ــوعـ ــي وف ـ ـ ــري ـ ـ ــق ال ـ ـغـ ــوص
(سنيار) لتركيب مرابط بحرية
حـ ــول الـ ـج ــزر ال ـج ـنــوب ـيــة وعـمــل
مصدات لحركة التيارات البحرية
لمنع جرف التربة .كما تم خالل

االجتماع عرض التقرير النهائي
لـلـمـشــروعــات ال ـتــي ت ــم االنـتـهــاء
منها تحت مظلة صندوق حماية
البيئة.
ودعــا األحمد جمعيات النفع
العام والفرق التطوعية وجميع
المبادرين إلى تقديم مبادراتهم
ال ـب ـي ـئ ـيــة ال ـت ــي م ــن شــأن ـهــا رفــع
المستوى البيئي في الكويت.

جاويش أوغلو« :التطبيع» يساعد...
من إسرائيل إلى تركيا.
من جهته ،قــال لبيد« :لــن نتظاهر أن العالقات بيننا لم تشهد
ً
هزات .ورغم ذلك ،كنا نعود دائما إلى الحوار والتعاون .وشعبان
ً
ً
لديهما تاريخ طويل يعرفان دائما كيف يغلقان فصال ويفتحان
ً
آخر جديدا ،وهذا ما نفعله اليوم .ونشأ بالشرق األوسط في أعقاب
اتفاقات أبراهام محور قوة ضد اإلرهاب ،وضد محاوالت تقويض
االستقرار».
ً
والحقاّ ،
توجه الوزير التركي والوفد المرافق له بصحبة عدد
من المسؤولين الفلسطينيين إلى المسجد األقصى ،حيث قاموا
بجولة في الباحات والمصليات.
وأدى أوغ ـلــو ال ـصــاة فــي الـمـصـلــى الـقـبـلــي ،وزار مـسـجــد قبة
ال ـص ـخــرة ف ــي خ ـطــوة الف ـت ــة ،تــزام ـنــت م ــع إصـ ــدار الـمـفـتــش الـعــام
للشرطة اإلسرائيلية ،يعقوب شبتاي ،أوامر برفع حالة التأهب في
صفوف قواته ،وتعزيزها بمدينة القدس الشرقية المحتلة والمدن
ً
الفلسطينية التاريخية في مناطق الـ ،48تحسبا الندالع مواجهات
وانفجار األوضاع األمنية نتيجة لـ «مسيرة األعالم» االستفزازية
ً
التي يعتزم اليمين اإلسرائيلي تنظيمها ،مرورا بالحي اإلسالمي
ً
وصوال إلى حائط البراق (المبكى) ،األحد المقبل.
(القدس ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

حزن وغضب في أميركا وصدمة...

عبدالله األحمد

وحزب سياسي لم ُيظهر أي استعداد للتصرف بأي طريقة قد
تساعد في منع هذه المآسي».

ودع ــا الـسـيـنــاتــور كــريــس مـيــرفــي ،خ ــال كـلـمــة أم ــام مجلس
الشيوخ ،إلى تمرير قوانين تحد من حوادث إطالق النار.
ّ
وكــان حاكم واليــة تكساس الجمهوري غريغ أب ــوت ،قــال إن
المهاجم «أطلق النار وقتل الضحايا بشكل مـ ّ
ـروع ومجنون»،
ّ
تصرف بمفرده.
بينما أكدت شرطة المنطقة أن راموس
ّ
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» ،أن راموس كان يتعرض،
ُّ
للتنمر من زمالئه في الفصل لفقر
بشكل مستمر في صغره،
ً
عائلته ،ووضــع كحال للعين وارت ــدى مالبس غريبة ،كما ترك
منزل والدته بسبب تعاطيها المخدرات.
ّ
للتنمر على مواقع التواصل ،وأثناء ممارسته
وكان يتعرض
ألعاب الفيديو ،بسبب مشاكل في النطق ولكنته.
وقبل ساعات من وقوع المذبحةّ ،
تبين أنه كان يراسل فتاة ال
ّ
تعرفه على «إنستغرام» ،وقال لها« :لدي سر صغير علي أن أقوله
لك ...أنا على وشك فعلها».
ً
وكــان رامــوس نشر أيضا على «إنستغرام» مقطع فيديو من
لعبة ومعها تعليق «يا أطفال يجب أن تخافوا».
ً
وناشدت شخصيات فنية ورياضية أميركية معروفة عالميا
الـسـلـطــات التشريعية فــي ال ـبــاد ،وض ــع حــد لفلتان األسلحة
الفردية ،مرددة شعار «كفى يعني كفى» .وطالبوا بتشريع يدقق
في خلفيات مشتري األسلحة ،بينما توالت التعازي من قادة
العالم للرئيس األميركي وعائالت الضحايا.
(عواصم  -وكاالت)

ةديرجلا
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محليات
الناصر يلتقي رئيس «الصليب األحمر» رئيس التحرير يستقبل السفير الفلسطيني
طهبوب أشاد بمواقف الكويت في دعم قضية بالده

الناصر وبيتر ماورير

ICQC
2022-24

ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـث ـ ـ ــل س ـ ـمـ ــو
الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــد،
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء،
وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـشـ ـي ــخ
ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور أحـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـنـ ــاصـ ــر،
أ م ــس األول ،ر ئ ـي ــس ا لـلـجـنــة
ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـص ـل ـيــب األح ـم ــر
ب ـي ـتــر م ــاوري ــر ،ع ـلــى هــامــش
أ عـمــال المنتدى االقتصادي
العالمي المنعقد في مدينة
داف ـ ــوس ،إذ ت ــم خ ــال الـلـقــاء

بحث آ فــاق التعاون الوثيق،
وسـ ـ ـب ـ ــل ت ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـت ـن ـس ـي ــق
المشترك بين دو لــة الكويت
واللجنة الدولية في مختلف
المجاالت اإلنسانية.

ً
مستقبال طهبوب أمس
الزميل خالد هالل المطيري
استقبل ر ئـيــس التحرير ،الزميل خالد
ه ــال الـمـطـيــري ،فــي مكتبه بـ ـ "ال ـجــريــدة"،
أمس ،السفير الفلسطيني لدى البالد رامي
طهبوب.
وتطرق اللقاء إلى استعراض العالقات
الكويتية -الفلسطينية ،وبحث آخر تطورات

«الشؤون» :لجنة للنظر في شغل
الوظائف الرقابية بـ «التعاونيات»
•

جورج عاطف

على وقــع رفــض دي ــوان الـخــدمــة المدنية
قـ ـ ــرار وزيـ ـ ــر ال ـ ـشـ ــؤون الـ ـس ــاب ــق ،د .م ـش ـعــان
العتيبي ،رقم (/37ت) لسنة  ،2021بشأن تنظيم
ش ــروط شـغــل وظـيـفــة م ــراق ــب مــالــي وإداري
فــي الجمعيات التعاونية ،مــا حــدا بالوزير
إلــى إص ــدار ال ـقــرار رقــم (/51ت) لسنة ،2021
بإلغاء القرار السالف ذكره ،وما يترتب عليه
من آثــار ،علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون
االجتماعية ،ممثلة في قطاع التعاون ،تعكف
ً
حــا لـيــا عـلــى تشكيل لـجـنــة للنظر فــي شغل

الوظائف الرقابية التخصصية في الجمعيات
التعاونية.
ً
ووفـ ـق ــا ل ـم ـصــادر "ال ـ ـشـ ــؤون" ف ــإن الـلـجـنــة
س ـت ـكــون بــرئــاســة وك ـي ــل الـ ـ ـ ــوزارة ،والــوك ـيــل
الـمـســاعــد ل ـشــؤون قـطــاع الـتـعــاون نــائـبــا لــه،
إضافة إلى عضوية مديري إدارتــي الشؤون
اإلداريـ ـ ـ ــة وال ــرق ــاب ــة وال ـت ـف ـت ـيــش ال ـت ـعــاونــي،
بهدف وضع آليات وشروط تعيين المراقبين
الماليين واإلداريين في الجمعيات التعاونية
بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ،وتحديد
برنامج الختيارهم.
وب ـي ـن ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،أن الـ ـ ـ ـ ــوزارة تـسـعــى

م ــن خ ــال ه ــذه الـلـجـنــة إل ــى وض ــع بــرنــامــج
االحتياجات العلمية والعملية التي يجب أن
يستفيد منها المراقبون الماليون واإلداريون
بالتنسيق مع الجهات المختصة ،فضال عن
متابعة وتقييم عملهم بالتنسيق مع اإلدارة
المعنية.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت حـ ـ ـ ــرص الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ع ـ ـلـ ــى وضـ ــع
اشتراطات توافقية ،ومن ثم رفعها إلى الديوان
ً
ً
العتمادها ،تجنبا لرفضها مجددا ،كما حدث
ً
بالقرار المذكور آنفا ،السيما أن وظيفة مراقب
مالي وإداري باتت مرغوبة بصورة كبيرة ،في
ً
ظل االمتيازات المالية التي أقرت لهم أخيرا.

القضية الفلسطينية ،إ ضــا فــة إ ل ــى تـبــادل
وجهات النظر حول التطورات السياسية
على الساحتين اإلقليمية والدولية.
وأشاد السفير طهبوب بمواقف الكويت
قيادة وحكومة وشعبا تجاه دعم القضية
الفلسطينية والشعب الفلسطيني ،واصفا

العالقات بين البلدين بالمميزة والتاريخية
والراسخة.
وثمن دور جريدة "الجريدة" والصحافة
ّ
الـكــويـتـيــة فــي دع ــم فـلـسـطـيــن ،وقـضــايــاهــا
العادلة ،وحرصها على مساندة القضايا
العربية واإلسالمية.

الموسى :آليات «األشغال» تزيل «السافي»
•

سيد القصاص

أكــد وزيــر األشـغــال العامة وزيــر الكهرباء
والـمــاء والطاقة المتجددة م .علي الموسى
وجـ ـ ــود ف ـ ــرق األش ـ ـغـ ــال وال ـ ـطـ ــرق ال ـســري ـعــة،
بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبلدية الكويت،
عـلــى ال ـطــرق ال ـتــي ت ـضــررت ج ــراء العاصفة
الترابية األخيرة التي ضربت البالد ،حرصا
على إزالة الرمال "السافي" الذي تجمع على
الطرق وأصبح عائقا أمام الحركة المرورية.
وق ـ ــال ال ـم ــوس ــى ،لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،إن آل ـيــات
الهيئة ا لـعــا مــة للطرق وا لـنـقــل ا لـبــري تعمل
ع ـل ــى إزال ـ ـ ــة الـ ــرمـ ــال الـ ـت ــي ت ـج ـم ـعــت بـسـبــب
ال ـع ــواص ــف الــرم ـل ـيــة ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا ال ـبــاد
م ـنــذ م ـن ـت ـصــف ال ـش ـهــر ال ـ ـجـ ــاري ،م ـب ـي ـنــا أن
ت ـلــك األعـ ـم ــال تــوجــد ع ـلــى طــريــق أم صـفــق،

وم ــداخ ــل مــدي ـنــة ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،وم ــداخ ــل
الوفرة والخيران.
ودعا مرتادي تلك الطرق إلى أخذ الحيطة
والـ ـح ــذر أثـ ـن ــاء ال ـ ـمـ ــرور ،خ ــاص ــة م ــع وج ــود
تنبيهات لتخفيف السرعة أثناء إزالة الرمال
مــن على ال ـطــرق ،مشيرا الــى أنــه بخصوص
طرق مدينة صباح األحمد سيتم إزالة الرمال
من الكيلو صفر حتى المدينة خــال الفترة
المسائية.
ولفت الى أن كميات الرمال التي تجمعت
بسبب الـعــاصـفــة الـتــرابـيــة كـبـيــرة ،وتحتاج
إل ـ ــى م ــزي ــد مـ ــن الـ ــوقـ ــت والـ ـجـ ـه ــد إلزالـ ـتـ ـه ــا،
مثمنا جهود العاملين في األشغال والطرق
والجهات المشاركة لتسيير الحركة المرورية
عـلــى تـلــك ال ـط ــرق ،والـمـحــافـظــة عـلــى سالمة
مرتاديها وعلى أمالكهم.

عجلة انتخابات «التعاونيات» دارت من خيطان
«الشؤون» أشرفت على أول انتخابات منذ «كورونا»
•

األمور سارت
بسالسة...
و«تعاونية
الشامية
والشويخ»
التالية

الخضير

جورج عاطف

وسط حضور حاشد وكثيف
مـ ــن ال ـن ــاخ ـب ـي ــن ،ع ـ ـ ــادت عـجـلــة
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات مـ ـج ــال ــس إدارات
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة ّإل ــى
ً
الـ ــدوران م ـج ــددا ،عـقــب توقفها
لما يربو على العامين مع بداية
ظهور جائحة كورونا ،ليتسنى
للمساهمين ا خ ـت ـيــار مجالس
إدارات جــديــدة عـبــر االنـتـخــاب
المباشر ،السيما أن األصل في
ال ـق ــان ــون  2013 /118ال ـص ــادر
ب ـشــأن الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة؛
االنتخاب ال التعيين.
واس ـت ـه ـل ــت وزارة الـ ـش ــؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة ،مـمـثـلــة ف ــي إدارة
ش ـ ـ ـ ــؤون الـ ـعـ ـض ــوي ــة وإش ـ ـهـ ــار
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــات واالتـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــادات
التعاونية بقطاع التعاون ،عقد
االنـتـخــابــات بجمعية خيطان،

وال ـ ـتـ ــي ي ـت ـن ــاف ــس عـ ـل ــى الـ ـف ــوز
ً
بمقاعدها التسعة  12مرشحا،
ح ـيــث حـ ــددت ال ـ ـ ــوزارة مــدرســة
معاذ بن جبل المتوسطة للبنين
ّ
وضمت
لتكون مركزا لالقتراع،
 19لجنة؛  10للرجال و 9نساء.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ت ـ ّـم ــت االس ـت ـعــانــة
باألنظمة اآللـيــة خــال العملية
ّ
االنـتـخــابـيــة ،لـحــل أي اشكالية
تقابل الناخبين خاصة بشؤون
العضوية أو التصويت.

حضور كثيف

إقبال كثيف على انتخابات جمعية خيطان

م ــن جــانـبـهــا ،قــالــت الــوكـيـلــة
المساعدة لشؤون قطاع التعاون
فــي وزارة ال ـشــؤون بالتكليف،
هيام الخضير« :سعداء بعودة
اس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف ع ـ ـقـ ــد انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
م ـجــالــس إدارات ال ـت ـعــاون ـيــات
التي انتهت واليتها القانونية،

ّ
ب ـع ــد ت ــوق ــف جـ ـ ــراء اإلجـ ـ ـ ــراءات
االحترازية المتخذة في أعقاب
ظهور الجائحة».
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـخـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــر
لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" أن جــولـتـهــا على
ل ـ ـجـ ــان االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع ال ـم ـخ ـص ـصــة

للنساء والرجال أظهرت سهولة
و ســا ســة العملية االنتخابية،
رغـ ـ ـ ـ ــم كـ ـ ـث ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــور م ــن
الناخبين ،كاشفة أن االنتخابات
ال ـم ـق ـب ـلــة س ـت ـك ــون ف ــي جـمـعـيــة
الشامية والـشــويــخ التعاونية،

وشـ ــاكـ ــرة م ـس ــؤول ــي ومــوظ ـفــي
ق ـط ــاع ال ـت ـع ــاون ع ـلــى ال ـج ـهــود
المضنية الـمـبــذولــة فــي سبيل
عقد االنتخابات.
ُيـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ــر أن قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ت ـن ـظ ـي ــم
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فـ ــي ال ـج ـم ـع ـيــات

واالتـ ـ ـح ـ ــادات ال ـت ـعــاون ـيــة حــدد
مدة االنتخاب بـ 3ساعات كاملة،
وي ـ ـجـ ــوز ت ـم ــدي ــده ــا أو تـغـيـيــر
مـ ــواع ـ ـيـ ــدهـ ــا حـ ـس ــب ال ـ ـظـ ــروف
واألح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـت ـ ــي ت ـق ـت ـض ـي ـهــا
الضرورة.

«الصحة العالمية» تطلع على تطبيق «الفروانية» تصنيف األمراض
الرشيدي :النظام الجديد يساعد الطبيب على التشخيص السليم
•

عادل سامي

زار وفد من المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة
العالمية مستشفى الـفــروانـيــة ،لــاطــاع على
تطبيق المستشفى نـظــام تصنيف األ م ــراض
في العيادات الخارجية ،كــأول مستشفى على
مستوى العالم.
وق ـ ــال م ــدي ــر م ـن ـط ـقــة ال ـف ــروان ـي ــة الـصـحـيــة
د .مـحـمــد ال ــرش ـي ــدي ،ف ــي ت ـصــريــح صـحــافــي،
أم ــس ،إن هــذا الـنـظــام عـبــارة عــن مـحــرك بحث
يساعد الطبيب على الحصول على التشخيص
السليم ،كما أنه يتحدث بلغة كل طبيب ،وينقل
المعلومات بصورة سلسة ومفهومة ،حيث يتم
أخذ المعلومات عن كل مريض ،ويستفيد منها
أيضا صانع القرار لوضع السياسات الصحية.
ولفت الرشيدي إلى أن األمراض المزمنة غير
المعدية المنتشرة تشكل تحديا كبيرا لألنظمة
الصحية ،مبينا أن هــذا النظام سيساهم في
معرفة نسب انـتـشــار ال ـمــرض ،ونـســب الـتــردد
ل ـل ـع ـيــادات ال ـخــارج ـيــة ،ون ـســب ال ـت ــردد لنظام
الحوادث والمشاكل الصحية التي يواجهونها،

مما يخلق "سـجــا" كــامــا عــن هــذه األم ــراض،
وسـجــا لــأطـبــاء وال ـمــرضــى ووزارة الصحة
والدولة ،وهو يواكب رؤية  2035 - 2025التي
تتمثل في "العيش بحياة صحية".
وأفاد بأن هذا النظام سيساعد في متابعة
مــؤشــرات األم ــراض ومتابعة تطبيقها ،ســواء
كانت سلبية أو إيجابية ،مضيفا أن زيارة وفد
المكتب اإل قـلـيـمــي لمنظمة ا لـصـحــة العالمية
جـ ـ ــاءت ل ـت ـط ـب ـيــق م ـس ـت ـش ـفــى الـ ـف ــروانـ ـي ــة ه ــذا
النظام في العيادات الخارجية لتبادل الخبرات
واالطالع على البرنامج.
وأشار إلى أن رحلة تطبيق هذا النظام كانت
منذ مارس  ،2021وتم تطبيقه في ديسمبر من
العام ذاته ،كاشفا عن وجود توجه لتطبيق هذا
النظام في طوارئ المستشفى مستقبال ،علما
أن نسخة البرنامج هي الـ ،11وتعتبر طفرة في
مجال المعلومات الصحية.

جمع البيانات
بـ ــدوره ،ذك ــر مــديــر مستشفى الـفــروانـيــة

د .عـلــي الـمـطـيــري أن مستشفى الـفــروانـيــة
هــو أول مستشفى يطبق هــذا النظام على
مستوى إقليم شرق المتوسط ،مشيرا إلى
أن هذا البرنامج طبق خالل فترة بسيطة،
وســاعــد األط ـب ــاء عـلــى تصنيف األمـ ــراض،
وتـسـهـيــل جـمــع ال ـب ـيــانــات واإلح ـصــائ ـيــات
ل ــأ م ــراض ،لتسهيل عملية الـبـحــوث التي
ستعمل عليها وزارة ا لـصـحــة ،متمنيا أن
يطبق هذا البرنامج في جميع مستشفيات
الكويت.
وع ـ ـ ــن زيـ ـ ـ ـ ــارة وف ـ ـ ــد الـ ـمـ ـكـ ـت ــب اإلق ـل ـي ـم ــي
للمنظمة ،أوضــح المطيري أن الوفد أشاد
ب ـت ـط ـب ـيــق ه ـ ــذا الـ ـب ــرن ــام ــج فـ ــي مـسـتـشـفــى
الفروانية كأول مستشفى عالمي ،معبرا عن
فخره الطــاع المنظمة على هــذا البرنامج
وتـطـبـيـقــه ف ــي مـسـتـشـفــى ال ـف ــروان ـي ــة على
أرض الواقع.
في مجال آخر ،أوصى مؤتمر "استقطاب
أميركا والدول األوروبية أطباء الدول النامية
والعربية ...أدواته وخطورته وكيفية إيقافه"،
أمــس ،بـضــرورة احتضان العقول العربية

كأحد أهم أساليب التنمية ،السيما في الدول
العربية الفقيرة.
وق ــال األم ـيــن ال ـعــام لــات ـحــاد الخليجي
لمكافحة السرطان ،رئيس المؤتمر الدكتور
خ ــال ــد الـ ـص ــال ــح ،فـ ــي ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي،
إن ال ـم ــؤت ـم ــر الـ ـ ــذي اس ـت ـضــاف ـتــه ال ـك ــوي ــت،
أمــس األول ،أوص ــى ب ـضــرورة الـتـعــاون مع
جامعة الدول العربية ،إليجاد آلية للكشف
والتصدي لألساليب التي تستخدمها الدول
المحتاجة للهجرة للحد منها.
ً
وأضاف الصالح أن المؤتمر أوصى أيضا
بـضــرورة احتضان جامعة ال ــدول العربية
ومجلس التعاون الخليجي تلك اآللية ،وعمل
ورش عمل ومؤتمرات للكشف عن أساليبها
وأضرارها للحد منها.
وأوضح أن هجرة العقول العربية خارج
أوطانها تعد أحد من الخسائر والمخاطر
التي يتعرض لها عالمنا العربي حاليا ،كما
أنها مشكلة تعانيها أغلب الــدول العربية
باستثناء بعض دول الخليج.
وذكــر أن "ال ــدول العربية تتكبد خسائر

بـقـيـمــة  200م ـل ـيــار دوالر س ـنــو يــا بسبب
هجرة هذه العقول ألسباب ضعف االهتمام
بالبحث العلمي".
وأفاد بأن أسباب ودوافع الهجرة من دول
المنشأ تـتــراوح بين العوامل االقتصادية
والعلمية والسياسية واالجتماعية ،مضيفا
أن معدل الزيادة في الهجرة يشكل 6ر 8في
الـمـئــة سـنــويــا حـيــث بـلـغــت أع ـ ــداد الـعـقــول
المهاجرة من البالد العربية نصف مليون
في  1990لترتفع إلى مليون في .2000
ولفت إلى انها وصلت إلى أكثر من 2.6
مـلـيــون فــي  ،2020مـشـيــرا إل ــى أن "ك ــل ذلــك
يوضح خطورة مستقبل التنمية بسبب هذه
الهجرة في عالمنا العربي".
وأوضــح أن "هجرة العقول لها تأثيرات
إي ـج ــاب ـي ــة ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدول ال ـم ـس ـت ـق ـب ـلــة ال ـتــي
تـسـتـعـيــن بـ ـك ــوادر عـلـمـيــة بــأع ـلــى درجـ ــات
التعليم والتدريب فتوفر في ميزانياتها إلى
جانب توفر األيدي العاملة الرخيصة نتيجة
الهجرات غير الشرعية ،وهذا ينعكس على
تحسن اقتصادات تلك الدول".

سلة أخبار
«الكهرباء» اعتمدت كشوف
المستحقين لمكافأة األمامية

كشف وكيل وزارة الكهرباء
واملاء والطاقة املتجددة
بالتكليف م .خليفة الفريج،
عن اعتماد الوزارة لكشوف
املوظفني املستحقني ملكافأة
الصفوف األمامية ،بعد
معالجة املالحظات التي
أوردها ديوان الخدمة
املدنية في كتابه األخير بعد
مراجعته للك شوف التي تم
إرسالها سابقا.
وشدد الفريج في تصريح
صحافي على حرص
الوزارة على صرف املكافأة
ملستحقيها دون عراقيل يمكن
أن تؤخرها ،مشيدا بجهود
جميع العاملني الذين بذلوا
جهودا واضحة خالل أزمة
"كورونا" من خالل تحملهم
مسؤولياتهم كل في موقعه.
وأوضح أن الوزارة ستقوم
بإرسال الكشوف لديوان
الخدمة املدنية لتدقيقها
ومراجعتها من ثم اعتمادها،
تمهيدا ألخذ املوافقات الالزمة
لصرفها.

«اإلصالح» تعتمد آلية
التدقيق الشرعي على أعمالها

عقدت جمعية اإلصالح
االجتماعي ،جمعيتها
العمومية العادية ،أمس األول،
بمقرها في منطقة الروضة،
حيث اعتمدت التقريرين
املالي واإلداري ،إضافة إلى
تقرير التدقيق الشرعي ألول
مرة ،عن الفترة املنتهية في
 .2021 /12 /31واستذكر
رئيس مجلس اإلدارة د .خالد
املذكور ،في كلمة له خالل
االجتماع ،مآثر الداعية املربي
الشيخ أحمد القطان ،رحمه
الله ،صاحب منبر الدفاع عن
القدس واألقصى واملدافع
عن قضايا املسلمني .وأشاد
الحضور بإضافة التقرير
الشرعي ألنشطة نماء الخيرية
كأول جمعية نفع عام تقوم
بهذا اإلجراء بالتنسيق مع
وزارة الشؤون االجتماعية،
وصوت أعضاء الجمعية
العمومية على إلزام مجلس
اإلدارة بتلك اآللية.
وفي ختام أعمال "العمومية"،
تم انتخاب مجلس إدارة
جديد ،واختيار حمد العلي
أمينًا عامًا جديدًا للجمعية.

«ورتل» 12.8 :ألف مستفيد
من األنشطة الرمضانية

قال املستشار اإلعالمي بإدارة
شؤون القرآن الكريم والسنة
النبوية التابعة لجمعية
النجاة الخيرية (ورتل)
الشيخ طالل فاخر ،إن عدد
املستفيدين من األنشطة
والفعاليات والدورات خالل
شهر رمضان تجاوز 12.800
مستفيد .وأوضح فاخر،
في تصريح صحافي ،أمس،
أن "ورتل" نظمت امللتقى
الرمضاني الثالث بمشاركة
نخبة من العلماء والدعاة ،وتم
خالله طرح مواضيع وقصص
قرآنية قدمت العديد من العبر
والفوائد لجميع أفراد األسرة،
واستفاد من محاضرات
امللتقى  857شخصا ،كما تم
رفع املحاضرات على اإلنترنت
ليستفيد منها الجمهور
بشكل دائم .وأشار إلى تنظيم
 8برامج ودورات استفاد
منها  2110أشخاص ،و11
مجلس سماع استفاد منها
 9842شخصا .وأكد استمرار
جهود "ورتل" طوال العام في
تنشئة األجيال الجديدة من
األطفال والشباب على تعلم
القرآن وحفظه ،من خالل إقامة
الحلقات والدورات العلمية
واملحاضرات املتخصصة في
علوم القرآن.

محليات
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النواف للمحققين الجدد :اإلنصاف واألمانة
وإرساء قيم العدالة ...وال أحد فوق القانون
رعى تخريج دفعة باحثين قانونيين مرشحين للعمل بإدارة التحقيقات

النواف وقادة الداخلية مع المحققات

محمد الشرهان

الصبر وتحمل
المشاق والوفاء
َ
بالقسم ومراعاة
الجوانب
األسرية

مواصلة
التحصيل
العلمي لالرتقاء
بالعمل والتميز
في أداء الواجب
الوطني

شمل النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء ،وزير الداخلية
ال ـف ــري ــق أول م ـت ـقــاعــد الـشـيــخ
أح ـ ـ ـمـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواف ،ب ــرع ــايـ ـت ــه
وحـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــوره ،ح ـ ـفـ ــل تـ ـخ ــري ــج
الدفعة السابعة من الباحثين
القانونيين المرشحين للعمل
مـحـقـقـيــن ف ــي اإلدارة ال ـعــامــة
للتحقيقات ،والتي تضم 196
م ـح ـق ـقــا و م ـح ـق ـق ــة (ج) ،مـمــن
أتـ ـ ـم ـ ــوا دورت ـ ـ ـهـ ـ ــم ال ـت ــدري ـب ـي ــة
تـحــت إشـ ــراف مــركــز الـتــدريــب
التخصصي ب ـ ــاإلدارة الـعــامــة
لـلـتـحـقـيـقــات ،وذلـ ــك بـحـضــور
وكـيــل وزارة الداخلية الفريق
أنــور البرجس ،والمدير العام
إلدارة ا لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات ا ل ـ ـلـ ــواء
ح ـق ــوق ــي د .ف ـه ــد ال ـ ــدوس ـ ــري،
ونــواب المدير العام ومديري
التحقيق بالمحافظات الست.
وألقى اللواء الدوسري كلمة
رح ـ ــب ف ـي ـهــا ب ــال ـن ــائ ــب األول،
ً
معربا عن شكره له على دعمه
اإلدارة فــي كــل مــا تسعى إلــى
تحقيقه من أهداف ،مشيرا إلى

أن الدورة التدريبية (السابعة)
شارك فيها  37ضابطا ،و159
مدنيا ،من بينهم  79فتاة ،و80
شابا ،ليلتحقوا بزمالئهم ممن
يحملون على عاتقهم حماية
وصيانة حقوق أفراد المجتمع
وتثبيت قواعد العدل.
وتـ ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ع ـ ــام
«الـتـحـقـيـقــات» ل ـشــؤون إدارات
الـتـحـقـيــق ج ـمــال ال ــري ــش على
الـخــريـجـيــن ال ـقـســم الـقــانــونــي
أم ـ ـ ــام الـ ـن ــائ ــب األول لــرئ ـيــس
مجلس الوزراء وزير الداخلية،
إيذانا بانضمامهم إلى العمل
باإلدارة.
ب ـ ــدوره ،وج ــه ال ـن ــواف كلمة
إلى المحققين الجدد نقل فيها
إليهم تهنئة القيادة السياسية
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا ل ـ ـل ـ ـبـ ــاد ،مـ ـع ــرب ــا عــن
سعادته بهذه المناسبة التي
تشهد انضمام كوكبة جديدة
م ــن الـمـحـقـقـيــن إل ــى زمــائـهــم،
إلرس ــاء قيم الـعــدالــة والحفاظ
عـ ـل ــى ح ـ ـقـ ــوق ال ـم ـج ـت ـم ــع مــن
مواطنين ومقيمين.

وحث النواف المحققين على
الـصـبــر وتـحـمــل مـشــاق العمل
والـتـحـلــي بــاألمــانــة وال ـصــدق،
إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـ ـعـ ــدل إلن ـص ــاف
ال ـم ـظ ـل ــوم ورد الـ ـحـ ـق ــوق إل ــى
أصحابها ،كما وجه إلى وضع
مـ ـي ــزان الـ ـع ــدل أمـ ـ ــام عـيــونـهــم
دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا وم ـ ـ ــراع ـ ـ ــاة ال ـ ـجـ ــوانـ ــب
األسرية والوفاء بالقسم الذي
أقسموه ،باإلضافة إلى االلتزام
بــأوقــات الـعـمــل ،تــوفـيــرا لوقت
وجهد المواطنين والمقيمين،
مـشــددا على «تطبيق القانون
على الجميع بمسطرة واحدة،
فال يوجد أحد فوق القانون».
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواف ضـ ـ ـ ـ ــرورة
مواصلة الخريجين التحصيل
العلمي واالستفادة من تجارب
المحققين والمحققات األقــدم
واالسـ ـتـ ـم ــاع إلـ ــى نـصــائـحـهــم
الكتساب المزيد مــن المعرفة
والخبرات لتحقيق التميز في
واجبهم الوطني ،متمنيا لهم
التوفيق في حياتهم العملية
المقبلة.

البرجس« :تعاون  »1يرفع مستوى التنسيق
الميداني ضد أي تهديد لألمن

«الداخلية» تشارك في تكريم ّ
بوربيع لدخوله «غينيس» للمرة الثالثة
أك ــد وك ـيــل وزارة الــداخ ـل ـيــة ال ـفــريــق أن ــور
البرجس أن التمرين المكتبي "تعاون  "1يسهم
فــي تعزيز الـتـعــاون بين الجهات العسكرية
والمدنية المشاركة ،ويرفع مستوى التنسيق
والتعاون الميداني في إدارة المواقف األمنية
ضد أي تهديد يمس أمن البالد وسالمتها.
وقال البرجس ،في بيان صادر عن اإلدارة
العامة للعالقات واإلعالم األمني ،إن التمرين
ال ــذي نـفــذ خ ــال الـيــومـيــن الـمــاضـيـيــن يــأتــي
ضمن البرامج التدريبية التي تقوم بها الوزارة
واألجهزة المتعاونة معها ،لالرتقاء بكوادرها
مــن نــاحـيــة الـجــاهــزيــة الـمـيــدانـيــة واإلداري ـ ــة،
وت ـطــويــر ال ـخ ـطــط الـعـمـلـيــاتـيــة م ــع الـجـهــات
العسكرية والمدنية المشاركة.
وش ـكــر ال ـج ـهــات ال ـم ـشــاركــة ف ــي الـتـمــريــن،
م ـنــوهــا ب ـتــوج ـي ـهــات ال ـن ــائ ــب األول لــرئـيــس
مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الــداخـلـيــة الـفــريــق أول
متقاعد الشيخ أحـمــد ال ـنــواف ،الـتــي شــددت
على التنسيق والتعاون مع جميع األجهزة
العسكرية واألمنية والمدنية لحماية األمن
ال ــداخ ـل ــي ،وت ـقــديــم ك ــل أش ـك ــال ال ــدع ــم الـفـنــي
والمعنوي من أجل تحقيق أهداف التمارين.
وبـحـســب ال ـب ـيــان ،نـفــذ تـمــريــن "ت ـع ــاون "1
بــالـتـعــاون بـيــن الـقـيــادة التنسيقية لحماية
األمن الداخلي واإلدارة العامة للدفاع المدني
بمركز عمليات القيادة التنسيقية التابع لها.

ويعد "تعاون  "1تمرينا مكتبيا للجهات
العسكرية والـمــدنـيــة الـمـشــاركــة فـيــه ،ويأتي
استكماال لسلسلة التمارين المكتبية التي
يتم تنفيذها للتجهيز والتحضير لتنفيذ
ال ـت ـم ــري ــن ال ـم ـي ــدان ــي ال ـم ـش ـت ــرك (ت ـ ـعـ ــاون )3
الخاص بالحاالت األمنية الطارئة والناشئة
عن الكوارث.
ونفذ التمرين على مرحلتين ،شملت األولى
ش ــرح ال ـف ـكــرة ال ـعــامــة وال ـخــاصــة بــالـتـمــريــن،
وعــرض الخطط األمنية للعناصر المشاركة
فــي تأمين الجبهة الــداخـلـيــة وحـمــايــة األمــن
الــداخ ـلــي وخـطــط الــدفــاع الـمــدنــي واألج ـهــزة
المعاونة األخرى.
وشـ ـه ــدت ال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة أمـ ــس األول
شرحا حــول كيفية إدارة العمليات الطارئة
والتعامل مع البالغات بالزمن المحدد وعمل
ال ـم ـع ـض ــات ،ح ـيــث ت ــم تـخـطـيــط  18مــوقـفــا
ط ــارئ ــا ت ــم ع ــرض ـه ــا خـ ــال ال ـت ـم ــري ــن ب ـهــدف
تــأمـيــن الـمـنـشــآت الـحـيــويــة وال ـق ـيــام بأعمال
األمن الداخلي والمساهمة في واجبات الدفاع
الـمــدنــي الـمـحــددة وتـقــديــم اإلس ـنــاد واإلنـقــاذ
واإلخـ ــاء مــن جميع الـجـهــات الـمـشــاركــة في
الخطة الوطنية لحماية األمن الداخلي.
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ذكـ ـ ــرت االٕدارة ال ـعــامــة
ٔ
ٔ
للعالقات واالٕعالم االمني انه في إطار حرص
ٔ
واه ـت ـمــام ال ـق ـيــادة االم ـن ـيــة بـ ــوزارة الــداخـلـيــة

بـ ٔـاب ـنـ ٔ
ـاي ـهــا الـمـتـمـيــزيــن ،ح ـضــر وك ـيــل وزارة
ٔ
الداخلية ،الفريق انور البرجس ،يرافقه وكيل
ال ــوزارة المساعد لقطاع الـمــرور والعمليات
ال ـل ــواء ج ـمــال ال ـصــايــغ ،وع ــدد م ــن ال ـق ـيــادات
ٔ
االمنية ،مساء أمس األول ،حفل تكريم البطل
ّ
العالمي المقدم محمد بوربيع مــن مرتبات
ٔ
الهيية العامة
االٕدارة العامة للمرور من قبل
لـلـشـبــاب ،بـعــد تـحـقـيـقــه إنـ ـج ــازا عــالـمـيــا في
ري ــاض ــة ال ــدراج ــات ال ـمـ ٔـاي ـيــة ،وتـسـجـيـلــه في
ٔ
موسوعة "غينيس" العالمية لالرقام القياسية
للمرة الثالثة على التوالي.
ٔ
واشـ ــاد الـبــرجــس ب ــاالٕن ـج ــازات الــريــاضـيــة
ّ
التي حققها البطل العالمي المقدم بوربيع،
ً ٔ
م ـ ٔـوك ــدا ان م ــا حـقـقــه وسـ ــام فـخــر لمنتسبي
ٔ
الـمـ ٔـوسـســة االم ـن ـيــة وش ـبــاب الـكــويــت فــي كل
المحافل الدولية.
ٔ
االول ٔ
ٔواضاف ٔان توجيهات ٔ
لرييس
النايب
ٔ
مجلس ال ــوزراء وزيــر الــداخـلـيــة ،الفريق اول
ٔ
متقاعد الشيخ احمد النواف ،بتوفير الدعم
ٔ
والمساندة لالبطال المتميزين من منتسبي
ٔ
الـ ـم ـ ٔـوسـ ـس ــة االمـ ـنـ ـي ــة ل ـت ـح ـق ـيــق الـ ـم ــزي ــد مــن
االٕن ـج ــازات ،وتسخير كــل االٕمـكــانــات لتنمية
مــواه ـب ـهــم وص ـقــل خ ـبــرات ـهــم ،ل ـلــوصــول إل ــى
التميز ورفع اسم دولة الكويت في البطوالت
والمحافل الدولية.

«اإلطفاء» تغلق  3محالت وسوقين
شعبيين في «المباركية»
●

محمد الشرهان

نـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــذت قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة اإلطـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاء
ا ل ـ ـعـ ــام ،صـ ـب ــاح أ مـ ــس االول،
ح ـم ـل ــة غـ ـل ــق إداري ل ـب ـعــض
المحالت التجارية واألسواق
الشعبية في منطقة الشويخ
الصناعية وأسواق المباركية
بعد أن تــم ا نــذار هــم فــي وقت
سابق ،ولم يستجيبوا بإزالة
مخالفاتهم.
وقال مدير ادارة العالقات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة واالعـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـع ـق ـي ــد
محمد ا لـغــر يــب ،فــي تصريح
صـ ـ ـح ـ ــا ف ـ ــي أ م ـ ـ ـ ـ ــس ،إن ف ـ ــرق
ال ـت ـف ـت ـي ــش الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـق ـطــاع
الوقاية أغلقت  3محالت في
م ـن ـط ـقــة أس ـ ـ ــواق ال ـم ـبــارك ـيــة
وسوقين شعبيين ،باالضافة
الى إغالق سرداب في منطقة
ا لـشــو يــخ ا لـصـنــا عـيــة يستغل
لألدوات الصحية.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ا لـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــر ي ـ ـ ــب أن
ال ـم ـخ ــال ـف ــات الـ ـت ــي ت ـعــام ـلــت

إغالق احد المحال المخالفة
م ـع ـهــا ف ــرق ال ـت ـف ـت ـيــش كــانــت
متنوعة ،ال فـتــا ا لــى ان هناك
مـ ــن ي ـ ـمـ ــارس ا لـ ـنـ ـش ــاط دون
الحصول على ترخيص قوة
اإلطفاء العام ،فضال عن عدم
ال ـتــزام الـبـعــض بــاشـتــراطــات
السالمة والوقاية من الحريق
و ســوء تخزين بعض المواد
المخالفة لقانون الوقاية.

5
السفراء األفارقة :مستعدون للتعاون مع الكويت في األمن الغذائي
ةديرجلا
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محليات

أكدوا أن القارة السمراء عامرة بالموارد والفرص في مجاالت الزراعة واالتصاالت والسياحة
ربيع كالس

ندعو
الكويتيين
لالستثمار في
األمن الغذائي
بإفريقيا

شلتوت

أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب سـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــك
ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي اإلفـ ــري ـ ـقـ ــي عــن
خ ـ ـ ــال ـ ـ ــص ش ـ ـ ـكـ ـ ــرهـ ـ ــم وع ـ ـظ ـ ـيـ ــم
تـ ـق ــدي ــره ــم لـ ــدعـ ــم سـ ـم ــو أم ـي ــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد لجهود القارة اإلفريقية
فــي تحقيق ا لـتـنـمـيــة ،مؤكدين
استعدادهم للتعاون مع الكويت
في مجال األمن الغذائي.
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك خ ـ ـ ــال ال ـم ــؤت ـم ــر
ال ـص ـحــافــي ال ـ ــذي ع ـقــد صـبــاح
أمــس بمناسبة «يــوم إفريقيا»،
في إطار االستعدادات الجارية
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــوم بـ ـه ــا ال ـ ـس ـ ـفـ ــارات
اإلفريقية ُ
المعتمدة لدى البالد،
ً
ُ
تمهيدا للفعاليات التي ستقام 8
يونيو المقبل ،حيث إن االحتفال
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ـ ــه وقـ ـ ـ ــع خـ ـ ــاص،
والسيما بعد توقف عامين من
جــراء تداعيات جائحة كورونا
ال ـت ــي أل ـق ــت ب ـظــال ـهــا ع ـلــى كل
الفعاليات واالحتفاالت المهمة.
وشـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــراء ع ـ ـلـ ــى أن
العالقات اإلفريقية ـ ـ الكويتية

ُ
تــاري ـخ ـيــة وتـ ـب ــرز م ــدى أهـمـيــة
ال ـق ــارة اإلفــري ـق ـيــة وم ــا تمتلكه
مــن إمـكــانــات وقـ ــدرات متنوعة
فــي كــل ال ـم ـجــاالت ،مــؤكــديــن أن
القارة عامرة بالموارد والفرص
والسـيـمــا فــي م ـجــاالت الــزراعــة
واالتـ ـص ــاالت وال ـق ـطــاع الـمــالــي
والـبـنـيــة الـتـحـتـيــة والـسـيــاحــة،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ـمــا ت ــواج ـه ــه من
تـ ـح ــدي ــات جـ ـس ــام ك ـ ــان أه ـم ـهــا
جائحة «كورونا» وجهود توافر
اللقاحات.
وأجـ ـ ـم ـ ــع ال ـ ـس ـ ـفـ ــراء عـ ـل ــى أن
ً
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال تـ ــألـ ــو ج ـ ـه ـ ــدا فــي
ت ــوط ـي ــد أواص ـ ـ ــر الـ ـتـ ـع ــاون مــع
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارة اإلف ـ ــريـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــة ح ـك ــوم ــة
ً
وشـ ـعـ ـب ــا مـ ــن خـ ـ ــال الـ ـق ــروض
وال ـم ـنــح وال ـم ـس ــاع ــدات الـفـنـيــة
التي تقدمها الجهات الكويتية
الـمـعـنـيــة الـمـخـتـلـفــة ،وأب ــرزه ــا
ال ـص ـن ــدوق ال ـكــوي ـتــي للتنمية
االقتصادية لتمويل المشروعات
والبرامج المختلفة في القارة،
ً
ف ـض ــا ع ــن وج ـ ــود آف ـ ــاق رحـبــة
ل ـ ـمـ ــزيـ ــد مـ ـ ــن ت ـ ـ ـعـ ـ ــاون الـ ـقـ ـط ــاع

ال ـخــاص الـكــويـتــي لالستثمار
في إفريقيا.

األمن الغذائي
م ــن نــاح ـي ـتــه ،شـ ــدد الـسـفـيــر
ال ـم ـص ــري لـ ــدى الـ ـب ــاد أس ــام ــة
شلتوت ،على أن األمن الغذائي
م ـ ــن ال ـ ـمـ ــواض ـ ـيـ ــع ال ـ ـتـ ــي ت ــأت ــي
ف ــي م ـقــدمــة اه ـت ـم ــام ــات الـ ــدول
ً
اإلفــريـقـيــة ،الف ـتــا إل ــى أن هناك
ً
خـ ـطـ ـط ــا مـ ـشـ ـت ــرك ــة ل ـل ـن ـه ــوض
بالزراعة والتصنيع الغذائي في
القارة ،إلى جانب تطوير البنى
التحتية وا ل ــذي يشمل تطوير
الـ ـم ــوان ــئ والـ ـ ـط ـ ــرق وال ـت ـح ــول
الــرقـمــي وتــوفـيــر وســائــل النقل
للبضائع والمنتجات وتسلم
اإلنتاج.
وأك ـ ـ ــد ش ـل ـت ــوت أن ال ـك ــوي ــت
شريك أساسي للدول اإلفريقية
ولديها عالقات متميزة معها،
ك ـم ــا أن هـ ـن ــاك رغـ ـب ــة حـقـيـقـيــة
للدول اإلفريقية في التعاون مع
الكويت في مجال األمن الغذائي.
ودعا المستثمرين الكويتيين

السفراء األفارقة خالل المناسبة
فــي القطاعين الـعــام والـخــاص
ل ــاس ـت ـث ـم ــار ف ــي مـ ـج ــال األم ــن
ال ـغ ــذائ ــي بــإفــري ـق ـيــا ،م ــؤك ــدا أن
الــدول اإلفريقية على استعداد
لـ ـتـ ـق ــدي ــم ج ـم ـي ــع ال ـت ـس ـه ـي ــات
ً
ل ـهــم ،الف ـتــا إل ــى اقــامــة االت ـحــاد
االفريقي منطقة التجارة الحرة
وا لـتــي تمكن المستثمرين من
االس ـت ـث ـمــار فـيـهــا وبـضـمــانــات
كبيرة.
م ــن ج ـه ـتــه ،أك ــد سـفـيــر جــزر

«المطوع» تبحث التعاون مع الشركات الفرنسیة

ً
فيصل المطوع التقى لوفليشر وأعرب عن أمله مزیدا من التعاون المثمر في المراحل المقبلة
استقبل رئيس مجلس اإلدارة ،الرئيس
التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع
التجارية ،فيصل المطوع ،السفيرة الفرنسية
لدى دولة الكويت ،كلير لوفليشر والملحق
االقـتـصــادي بــرونــو زنغيليني ،فــي مكتبه
بمقر الشركة.
وبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــث الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرف ـ ـ ــان آخـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــي
والمستجدات لتعزيز الـعــاقــات التجارية
بـيــن شــركــة الـمـطــوع الـتـجــاريــة والـشــركــات
الفرنسية ،وبحثا فرص تعاون جديدة لجلب
الـمــزيــد مــن الـعــامــات الـتـجــاريــة الفرنسية
العالية الجودة إلى السوق الكويتي.
وأعـ ـ ــرب ال ـم ـط ــوع ع ــن س ـع ــادت ــه الـبــالـغــة
«باستقبال السفيرة الفرنسية مــرة أخــرى
في مكاتبنا ،ونقدر الحوار المتواصل مع
ً
السفارة الفرنسية كما نسعى دائما للبحث

فـ ــي ف ـ ــرص تـ ـج ــاري ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــع ش ــرك ــات
ً
وعالمات تجارية فرنسية رائدة عالميا».
وأض ــاف أن «شــركــة الـمـطــوع هــي شركة
ت ـ ـجـ ــاريـ ــة رائـ ـ ـ ـ ــدة وم ـ ـ ــن أك ـ ـبـ ــر الـ ـم ــوزعـ ـي ــن
ل ــأدوي ــة ومـنـتـجــات الــرعــايــة الـصـحـيــة في
الـبــاد ،ولطالما كانت الشركات الفرنسية
خير شــر يــك لنا لنتمكن مــن توفير أفضل
العالجات ومنتجات الرعاية الصحية في
السوق الكويتي» ،مقدما شكره إلى السفيرة
على هــذه الــزيــارة« ،ونتطلع إلــى مــزيــد من
التعاون المثمر في المراحل المقبلة».
من جهتها ،أعربت لوفليشر عن تقديرها
للشركة وحرصها على توطيد العالقات بين
شركات القطاع الخاص في الكويت وفرنسا.
المطوع مع السفيرة الفرنسية

قهرمان :نظام مبسط لتأشيرة أذربيجان
قاراغولوف :الكويتيون ال يحتاجون فيزا لزيارة قرغيزستان
•

ربيع كالس

أك ـ ــد س ـف ـي ــر أذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان ل ــدى
ال ـ ـب ـ ــاد أل ـ ـي ـ ـخـ ــان قـ ـ ـه ـ ــرم ـ ــان ،أن
الـكــويــت حققت تـطــورا ملحوظا
وم ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــرا لـ ـ ــإع ـ ـ ـجـ ـ ــاب ونـ ـ ـف ـ ــذت
استراتيجيات طموحة للتنمية
السياسية واالقتصادية واإلدارية
واالجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة بفضل
الرؤية المستنيرة ،وحكمة سمو
األمير الشيخ نواف األحمد ،وولي
العهد سمو الشيخ مشعل األحمد،
وجهود الحكومة الرشيدة.
ولفت قهرمان ،في كلمته التي
ألقاها خــال الحفل الــذي أقامته
س ـ ـفـ ــارة بـ ـ ــاده ب ـم ـن ــاس ـب ــة عـيــد
االستقالل ،إلى الروابط التاريخية
ً
والدينية والثقافية الممتدة قرونا
بين أذربيجان والكويت ،معربا
عن سعادته لتطور تلك العالقات
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة عـ ـل ــى ك ـ ــل ال ـص ـع ــد
ومختلف مجاالت التعاون.
وأوضح أن البلدين تجمعهما
حــالــة مــن ال ـتــوافــق ح ــول الـعــديــد
مـ ــن الـ ـمـ ـلـ ـف ــات والـ ـقـ ـض ــاي ــا عـلــى

الساحتين اإلقليمية وا لــدو لـيــة،
وي ـت ـب ــادالن ال ــدع ــم ف ــي الـمـحــافــل
والمنظمات الدولية واإلقليمية
م ـث ــل األم ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وح ــرك ــة
عدم االنحياز ،ومنظمة التعاون
اإلسالمي ،واإليسيسكو ،وأوبك.
وأوض ــح أن مــن أب ــرز عناصر
دعم وتعزيز التعاون هو تسيير
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ـ ـجـ ــويـ ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
وط ـ ـي ـ ــران الـ ـج ــزي ــرة وال ـخ ـط ــوط
ال ـج ــوي ــة األذرب ـي ـج ــان ـي ــة رح ــات
منتظمة بين البلدين قبل جائحة
كـ ــورونـ ــا ،الف ـت ــا إلـ ــى أن  35ألــف
ســائــح كــويـتــي زاروا أذربـيـجــان
في .2019
وأش ـ ــار إل ــى أن بـ ــاده تطبق
نـ ـ ـظ ـ ــام ـ ــا مـ ـبـ ـسـ ـط ــا لـ ـلـ ـت ــأشـ ـي ــرة
اإللكترونية للكويتيين ،موضحا
أن ذل ــك سـيـكــون لــه أث ــر إيـجــابــي
ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر ال ـس ـي ــاح ــة ودعـ ــم
وتعزيز سبل التعاون األخرى.
م ـ ـ ــن ن ـ ــاحـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــه ،أكـ ـ ـ ـ ــد س ـف ـي ــر
قـيــرغـيــزيــا ل ــدى ال ـب ــاد عـظـمــات
قـ ـ ــاراغـ ـ ــولـ ـ ــوف ،أن ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن
والمقيمين فــي ا لـكــو يــت ،ليسوا

قهرمان والسفير السعودي خالل الحفل
بحاجة إلى تأشيرة دخول لزيارة
ً
بالده ،مشيرا إلى أن عدد السياح
الكويتيين ،في عــام  2021بلغ 5
آالف سائح.
وفـ ـ ــي ت ـص ــري ــح ع ـل ــى ه ــام ــش
احـتـفــال الـسـفــارة األذربـيـجــانـيــة،
أكد قاراغولوف ،أنه تم رفع معظم
اإلج ـ ــراءات الــوقــائـيــة الـخــاصــة بـ
«كورونا».

وعـ ـ ـ ـ ــن االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارات ب ـي ــن
قــرغ ـيــزس ـتــان وال ـك ــوي ــت ،أوض ــح
ق ــاراغ ــول ــوف أن ـهــا «ال تــرقــى الــى
المستوى المطلوب ،فهي لالسف
ً
قـلـيـلــة ج ـ ــدا ،ول ـكــن ف ــي الـمـقــابــل،
لدينا تعاون كبير مع الصندوق
الكويتي للتنمية فــي مــا يتعلق
بتطوير الطرق والبنى التحتية
وبعض المستشفيات».

المدرسة الكندية نظمت مبادرة «ستيالر»
اللوغاني :الطلبة بمرحلة الشباب يحتاجون للتشجيع والدعم
•

فهد الرمضان

أق ـ ــام ـ ــت ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة ال ـك ـن ــدي ــة
ب ــال ـش ــراك ــة م ــع م ــدرس ــة األط ـف ــال
المبدعين العالمية التابعة لشركة
«سـتـيــار» لـلـخــدمــات التعليمية
م ـبــادرة بـعـنــوان «»StellarTalks
كوسيلة لتطوير تحدث الطالب
أمام الجمهور والتواصل معهم،
وذلك بحضور الرئيس التنفيذي
ل ـش ــرك ــة «ف ـ ـ ـ ـ ــاورد» ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
اللوغاني.
وقال اللوغاني خالل مشاركته
بـ ـ «« :»StellarTalksإن ـن ــا الـيــوم
م ــوج ــدون لـنـعــرض قـصــة نـجــاح
«فــاورد» وكيف يمكن للشخص
ت ـح ــوي ــل أفـ ـ ـك ـ ــاره إلـ ـ ــى م ـش ــاري ــع
ً
ناجحة» ،الفتا إلى أن الطلبة في
مرحلة الشباب لديهم الكثير من
األفكار وهم بحاجة إلى التشجيع
والدعم من قبل األسرة والمدرسة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن تـ ـع ــزي ــز ق ـ ــدرات
ال ـ ـطـ ــاب وت ـن ـش ـئ ـت ـه ــم ب ــال ـط ــرق
الـسـلـيـمــة وغـ ــرس ث ـقــافــة الـبـحــث
واالبتكار واكتشاف الذات لديهم
تعد من أنجح الطرق التعليمية

ً
اللوغاني متوسطا الطلبة
لخلق جيل واع وقادر على االبداع
واالبتكار واقتناص الفرص ،الفتا
إل ــى أن م ـشــارك ـتــه م ــع ال ـمــدرســة
الكندية جــاء ت من هذا المنطلق
لكي يعرض على الطلبة تجاربه
ويحاورهم في أفكارهم.
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت م ــدي ــرة
المرحلة الثانوية جيهان حسان،
ان ادارة الـمــدرســة حريصة على
تـنـمـيــة ق ـ ــدرات ال ـط ــاب وتـعــزيــز
ث ـق ـت ـه ــم فـ ــي أن ـف ـس ـه ــم ل ـي ـك ــون ــوا

ا شـخــاص منتجين ،مشيرة إلى
أن الهدف من محادثات «ستيالر»
التي نظمتها المدرسة هو تبادل
الـخـبــرات بـيــن الـضـيــف والطلبة
وتعزيز قدراتهم.
وأض ــاف ــت أن ال ـمــدرســة قــامــب
بتنظيم أول الفعالية لمحادثات
«س ـ ـت ـ ـيـ ــار» وت ـ ـمـ ــت اس ـت ـض ــاف ــة
ش ـ ـ ـخ ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــات ن ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة مـ ـث ــل
عبدالعزيز اللوغاني ،حيث شارك
تجربته القيمة فــي حلقة نقاش

مع طالب المرحلة الثانوية حول
تحويل الشغف إلى ريادة أعمال.
حضر الفعالية رئيسة مجلس
إدارة ال ـم ــدرس ــة م ـهــا ال ـتــرك ـيــت،
ون ــائ ــب الــرئ ـيــس ك ــي أو مــاثـيــو،
ورئـيـســة ال ـعــاقــات الـعــامــة رزان
الحمد ومديرة المرحلة الثانوية
جيهان حسان ،ومديرة المرحلة
االبتدائية ميري كيلي ،إضافة إلى
مديرة مدرسة األطفال المبدعين
العالمية كريمة زيدان.

ال ـ ـق ـ ـمـ ــر ن ـ ــائ ـ ــب عـ ـمـ ـي ــد ال ـس ـل ــك
الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي االف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــي د.
العارف سيد حسن ،أن االتحاد
االف ــريـ ـق ــي يـ ـه ــدف إل ـ ــى ت ـعــزيــز
العمل المشترك بين دول القارة
لـتـحـقـيــق االسـ ـتـ ـق ــرار وال ـت ـقــدم
واالزدهار.

الحرب األوكرانية
بــدوره ،قــال سفير الصومال
د .ع ـب ــدا ل ـل ــه أودوا إن ا لـ ـق ــارة

اإلفريقية أرض خصبة للزراعة
في وقت يحتاج العالم إلى األمن
الغذائي نتيجة النقص الناجم
ع ــن «كـ ــورونـ ــا» وك ــذل ــك ال ـحــرب
ً
ال ــروس ـي ــة األوك ــرانـ ـي ــة ،مـشـيــرا
إلــى أن الــدول اإلفريقية مهتمة
بهذا المجال ولديهم استعداد
للتعاون مع الكويت.
وأوضـ ـ ــح أودوا أن الـكــويــت
تـ ــولـ ــي أهـ ـمـ ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ل ــأم ــن
الـ ـغ ــذائ ــي ول ــدي ـه ــا ال ــرغ ـب ــة فــي

ال ـت ـع ــاون م ــع ال ـ ــدول اإلفــريـقـيــة
وهــذا مــا أكــده وزيــر الخارجية
ال ـش ـيــخ د .أح ـمــد ال ـن ــاص ــر ،في
حـيــن دع ــت سـفـيــرة سـيــرالـيــون
ل ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد حـ ــاجـ ــا ايـ ـش ــات ــا
طــومــوس ،الـكــويــت لالستثمار
في التعليم بإفريقيا ومن خالل
هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ب ــإم ـك ــان ال ـق ــارة
توفير الغذاء للعالم أجمع.

طالب «الكويت اإلنكليزية» زاروا
متاحف قصر السالم
نـ ـظـ ـم ــت مـ ـ ــدرسـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
اإلنكليزية ،بالتعاون مع الديوان
األميري ،زيارة لطالب المرحلة
الثانوية إلى المتاحف الوطنية
فــي قصر ال ـســام ،حيث تعرف
الطلبة على المتاحف الثالثة
في القصر ،والذي يوضح أولها
تــاريــخ قـصــر ال ـســام ،وثانيها
تاريخ الكويت عبر حكامها ،أما
المتحف الثالث فيتعلق بتاريخ
الـحـضــارات الـتــي سكنت أرض
الكويت.
وأعــربــت إدارة الـمــدرســة عن
سعادتها بهذه الزيارة ،لتكون
أول مدرسة خاصة يزور طلبتها

الطالب خالل الزيارة
«ق ـص ــر الـ ـس ــام» م ـنــذ افـتـتــاحــه
عـ ــام  ،2019مـبـيـنــة أن الـطـلـبــة
اسـتـمـتـعــوا بــزيــارتـهــم للقصر،
وأنـ ـ ـ ــه س ـي ـت ــم ت ـن ـظ ـي ــم ال ـع ــدي ــد

م ــن ال ــرح ــات ل ـبــاقــي ال ـمــراحــل
ً
الدراسية في المدرسة الحقا لما
يشكله تاريخ الكويت من أهمية
لدى الطلبة.
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«األميركية الدولية» تحتفي بأول خريجة في التصميم الغرافيكي
رهف الخلف مصدر إلهام بمواءمتها بين حياتها األكاديمية ودورها كطالبة موظفة بالجامعة
أعمال رهف الفنية
في جميع أنحاء
الحرم الجامعي
والمساحات
الطالبية حول
الجامعة

توجيهات
أساتذتي
وتحفيز
أصدقائي
جعال تجربتي
في «»AIU
ال تنسى

الخلف

تقيم ا لـجــا مـعــة األميركية
ال ــدولـ ـي ــة أول ح ـفــل تـخــريــج
بعد غد ،لتكريم أول دفعة من
خــريـجــي الـجــامـعــة ،علما أن
من بين الطلبة الذين سيتم
تـكــريـمـهــم طــال ـبــة الـتـصـمـيــم
ال ـغ ــراف ـي ـك ــي ره ـ ــف ال ـخ ـل ــف،
ا ل ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـب ــر أول خــر ي ـجــة
م ـ ـ ــن ت ـ ـخ ـ ـصـ ــص الـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم
الغرافيكي.
وت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــت ره ـ ـ ـ ـ ـ ــف ف ــي
م ــدرس ــة حـبـيـبــة األن ـصــاريــة
ال ـ ـثـ ــانـ ــويـ ــة ،وك ـ ــان ـ ــت طــال ـبــة
نشيطة أكاديميا واجتماعيا،
حيث حققت در جــات عالية،
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى مـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا
ف ــي نـ ــادي ال ـف ـتــاة الــريــاضــي
كعداء ة ،وأبدت روح التفاني
في دراستها والدافع لتحقيق
النجاح في الجامعة.

واسـ ـتـ ـم ــرت ره ـ ــف فـ ــي أن
تكون مصدر إلهام لآلخرين
عـبــر ا لـتــو فـيــق بـيــن حياتها
األكاديمية الصارمة ودورها
ك ـطــال ـبــة مــوظ ـفــة ف ــي ال ـحــرم
ال ـج ــام ـع ــي ،وال ـم ـش ــارك ــة في
ف ـعــال ـيــات ال ـح ــرم الـجــامـعــي،
مثل التطوع للمساعدة في
إ عـ ــداد «»the Violet Hour
م ــع ال ـف ـنــان ـيــن ال ـم ـش ـهــوريــن
كـ ـ ـي ـ ــت داودي و كـ ــو س ـ ـت ـ ـيـ ــا
ن ــوفـ ـيـ ـسـ ـل ــوف ،واس ـت ـث ـم ــرت
وق ـ ـت ـ ـهـ ــا ج ـ ـ ـيـ ـ ــدا ،ومـ ـ ـ ــن أجـ ــل
االنطالق التاريخي األول من
نــوعــه ف ــي مـس ـيــرة الـجــامـعــة
األم ـيــرك ـيــة الــدول ـيــة ستمثل
ر هــف دفعة  ،2022وستلقي
كـلـمــة كـمـمـثـلــة ع ــن زمــائـهــا
الطلبة.
وتنسب رهف الفضل إلى

ال ـجــام ـعــة ف ــي ان ـت ـقــال ـهــا مــن
ف ـن ــان ــة إلـ ــى م ـص ـم ـمــة ،حـيــث
يـ ـمـ ـك ــن رؤيـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
أع ـمــال ـهــا ال ـف ـن ـيــة ف ــي جميع
أنـ ـ ـح ـ ــاء الـ ـ ـح ـ ــرم الـ ـج ــامـ ـع ــي،
وتظهر في المنشآت الفنية
واس ـع ــة ال ـن ـطــاق ال ـتــي تــزيــن
الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـسـ ــاحـ ــات
ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـحـ ـ ــرم
الجامعي.
وتـ ـ ـق ـ ــول ره ـ ـ ــف ع ـ ــن ذل ـ ــك:
«كانت تجربتي في الجامعة
األم ـيــرك ـيــة الــدول ـيــة مـلـهـمــة،
ال ـع ـم ــل م ــع أس ــات ــذت ــي ذوي
االح ـت ــراف ـي ــة ال ـعــال ـيــة الــذيــن
وجـ ـ ـه ـ ــون ـ ــي ط ـ ـ ـ ــوال رح ـل ـت ــي
واألصدقاء المحفزين الذين
كونتهم هنا جعلوا تجربتي
ف ـ ـ ــي  AIUال ت ـ ـن ـ ـسـ ــى م ـ ــدى
الحياة».

الخلف تتوسط عالية بهبهاني وهدى عثمان

و ب ـي ـن ـم ــا ت ـس ـت ـع ــد «»AIU
لحفل التخرج األول ،يسود
ج ـ ــو م ـ ــن اإلثـ ـ ـ ـ ــارة والـ ـت ــرق ــب
على نطاق وا ســع في الحرم
ال ـ ـج ـ ــام ـ ـع ـ ــي ،فـ ــال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
خريجي الجامعة سيستمر
فــي مسيرته التعليمية لما
ه ــو أعـ ـل ــى ،وال ـب ـع ــض اآلخ ــر
قد يبدأ حياته المهنية ،من
خالل  ،AIUوسيصبح الطلبة
م ـع ـيــارا لـلـفــن وال ـت ـع ـلــم ،مما
يجعلهم معروفين ومميزين
في أي مكان.

رهف الخلف

 ...ومع بعض أعمالها في أرجاء الجامعة

●«العلوم الحياتية» نظمت مؤتمر «األمن السيبراني» «تكنولوجيا المعلومات» :ضرورة مواكبة التغيير
حمد العبدلي

ن ـ ـظـ ـمـ ــت كـ ـل ـ ـيـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم الـ ـحـ ـي ــاتـ ـي ــة
المؤتمر الثاني لألمن السيبراني وأمن
المعلومات ،برعاية مدير جامعة الكويت
د .يوسف الرومي ،بمشاركة أكثر من 500
م ـش ــارك ح ـضــوريــا أو عـبــر تـقـنـيــة الـبــث
المباشر في منصة اليوتيوب بتنسيق
من مركز التعليم اإللكتروني في جامعة
الكويت.
وأكد القائم بأعمال عميد كلية العلوم
الحياتية د .أحـمــد الــافــي أهمية إقامة
هـ ــذه ال ـم ــؤت ـم ــرات ل ـب ـنــاء ق ــاع ــدة علمية
وثيقة مــع الـخـبــراء والـعـلـمــاء فــي مجال
األم ــن السيبراني وأم ــن المعلومات في
سبيل تبادل الخبرات والدروس ونتائج
األبحاث العلمية ،الفتا إلى أهمية األمن
السيبراني وأمــن المعلومات في الوقت
ال ــراه ــن ،وب ــاألخ ــص بـعــد تــزايــد اعـتـمــاد
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات وال ـ ـشـ ــركـ ــات ع ـل ــى ال ـن ـظــم

وال ـت ـط ـب ـي ـقــات الـتـكـنــولــوجـيــة ف ــي إدارة
وتسيير أعمالها.
وقـ ـ ــال الـ ــافـ ــي ،ان ال ـك ـل ـيــة ف ــي ت ـطــور
مستمر ومتسارع لخدمة المجتمع من
خالل البحث العلمي وتلبية احتياجات
س ـ ــوق ال ـع ـم ــل إلع ـ ـ ــداد ج ـي ــل م ــن الـ ـق ــادة
ال ـم ـت ـم ـيــزيــن ل ـخ ــدم ــة ال ـك ــوي ــت ال ـغــال ـيــة،
مضيفا أن الكلية وأقسامها المختلفة
ف ــي س ـعــي مـسـتـمــر ل ـت ـطــويــر مـنــاهـجـهــا
األكــاديـمـيــة ،واسـتـحــداث مناهج تواكب
التحديات الرقمية الحديثة.
ومن جانبه ،ذكر القائم بأعمال رئيس
قسم علوم المعلومات فــي كلية العلوم
الـحـيــاتـيــة د .ب ــدر عـلــي أن الـمــؤتـمــر في
نـسـخـتــه ال ـثــان ـيــة ه ــذا ال ـع ــام ن ــاق ــش مع
نخبة من الخبراء المحليين والعالميين،
عــدة مــواضـيــع مهمة فــي مـجــاالت األمــن
السيبراني وأمن المعلومات في مختلف
القطاعات الحيوية.
وبين علي أن القسم مستمر في العمل

مع اإلدارة الجامعية إلقرار مقترح برنامج
البكالوريوس في األمــن السيبراني في
أق ــرب فــرصــة ،حـيــث تــم إرس ــال المقترح
وبانتظار الموافقات الرسمية.

توصيات
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال ع ـضــو الـلـجـنــة الـعـلـيــا
الـمـنـظـمــة لـلـمــؤتـمــر د .ض ــاري الـحــويــل ان
المؤتمر اختتم أعماله بــاإلعــان عــن أبــرز
التوصيات الرامية إلى تضافر الجهود نحو
فضاء سيبراني آمن والتي تلخصت ابرزها
بضرورة االستثمار في بناء الجيل القادم
من قادة األمن السيبراني ،وتسهيل ودعم
إجــراء التقاييم الدورية الشاملة لمستوى
نضج األم ــن السيبراني ومــرونـتــه لجميع
الـمــؤسـســات الـعــامــة وال ـخــاصــة واألهـلـيــة،
وتعزيز الوعي المجتمعي بالسلوك الرقمي
األخــاقــي فــي الـعــالــم االفـتــراضــي ،وتعزيز
تمويل األب ـحــاث العلمية فــي مـجــال األمــن
السيبراني.

أك ـ ــد ن ــائ ــب م ــدي ــر الـ ـجـ ـه ــاز ال ـم ــرك ــزي
ل ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات د .ع ـم ــار
الحسيني أهمية التحول الرقمي وتطويره
وتبادل الخبرات وإتاحة الفرص في أعمال
تقنية المعلومات.
وقــال الحسيني ،ل ـ «كــونــا» ،أمــس ،على
ه ــام ــش اج ـت ـم ــاع ال ــرؤس ــاء الـتـنـفـيــذيـيــن
لقمة المعلومات التي تعقد للمرة األولى
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،بــرعــايــة ال ـج ـهــاز ال ـمــركــزي
ل ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،إن ه ــذه
الفعاليات تسهم في تبادل الخبرات بين
المسؤولين ومراجعة الجهود والتخطيط
للمستقبل بشأن التحول الرقمي.
وأضــاف أن التطور المتسارع والنمو
غـيــر الـمـسـبــوق والـتـحــديــات الـكـبـيــرة في
تكنولوجيا المعلومات يتطلب مواكبة
التغيير وتجاوز كل التحديات مع ضرورة
تطوير اإلمـكــانــات والـنـهــوض بمستوى

األع ـمــال س ــواء فــي الـقـطــاع الـحـكــومــي أو
الخاص.
وأوضح أن هذه القمة تبحث في عجلة
التحرك الرقمي وزيادة التبادل في أعمال
التقنية بين الدول ،مشيرا إلى دور الجهاز
ال ـمــركــزي لـتـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات في
تطوير قدرات ومهارات العاملين بمجال
تقنية ا لـمـعـلــو مــات لــد فــع عجلة التحول
الرقمي في الكويت.
من جهته ،ذكــر مستشار التدريب في
الجهاز المركزي للتكنولوجيا المعلومات
د .أن ـ ــور الـ ـح ــرب ــي ،ف ــي ت ـص ــري ــح مـمــاثــل
لـ«كونا» ،أن مفهوم التحول الرقمي يتعلق
باالستثمار في الفكر وأداء األعمال ،من
خــال االسـتـفــادة مــن التقنيات الحديثة
والبيانات ،إلحداث التغيير والتطوير.
ولفت الحربي إلى أن التحول الرقمي
يـسـهــم فــي الــربــط اآلل ــي بـيــن الـعــديــد من

الجهات الحكومية مع توفير الخصوصية
والحماية الكاملة للمعلومات ،كما هو
مـ ــوجـ ــود فـ ــي ت ـط ـب ـيــق «س ـ ـهـ ــل» مـ ــن ع ــدة
خدمات تقدمها الجهات الحكومية تحت
منصة واحــدة (الحكومة الذكية) ،بهدف
اختصار الوقت والجهد على المواطنين
واألجهزة المعنية على حد سواء.
وش ـ ــدد ع ـل ــى أن ال ـج ـه ــاز ي ـس ـعــى إل ــى
ت ـط ــوي ــر ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي ف ــي ال ـك ــوي ــت،
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـجـ ـه ــات
الحكومية ،لتقليل الضغط على الجهة
وتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر أع ـ ـمـ ــال ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي مـ ـش ــاريـ ـعـ ـه ــا
االستراتيجية للوصول إلى كويت ذكية.

«ضمان» ترعى الجمعية الطبية في دعم
التعلم المستمر لألطباء
الجودة
• عرب :تطوير منظومة الرعاية الصحية وتقديم أفضل
حلول ً
ً
• الطوالة :المنصة تقدم أحدث األبحاث الطبية وتوفر دليال إرشاديا
أعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة م ـس ـت ـش ـف ـيــات
ال ـ ـض ـ ـمـ ــان ال ـ ـص ـ ـحـ ــي «ض ـ ـ ـمـ ـ ــان»،
رعـ ــاي ـ ـت ـ ـهـ ــا ل ـل ـج ـم ـع ـي ــة ال ـط ـب ـي ــة
الـكــويـتـيــة فــي مـجــال دع ــم التعلم
المستمر لجميع األطباء العاملين
ف ــي مـ ـج ــاالت ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
بالقطاعين الحكومي والـخــاص،
وذلــك في إطــار مسؤولية الشركة
الوطنية باعتبارها أحد المشاريع
االستراتيجية فــي خطة التنمية
ورؤية كويت جديدة .2035
وتـتـضـمــن ه ــذه ال ـم ـبــادرة بين
شــركــة ضـمــان والجمعية الطبية
ت ـم ـك ـيــن األطـ ـ ـب ـ ــاء مـ ــن االش ـ ـتـ ــراك
فــي مــوقــع ( )UpToDateبــرســوم
بـسـيـطــة ،وتـعـتـبــر ه ــذه الـمـنـصــة
ً
مصدرا لدعم التوصيات والقرارات
الطبية المبنية على األدلة ،حيث
ي ـقــوم ب ـ ــإدارة ال ـمــوقــع أك ـثــر مــن 7
آالف بـ ــاحـ ــث وطـ ـبـ ـي ــب مـخـتــص
ح ــول ال ـعــالــم وه ــو يـحـظــى بثقة
األط ـبــاء السـتـخــدامــه كـمــرجــع في
ات ـخــاذ قـ ــرارات الــرعــايــة الصحية
الصحيحة.
وقـ ــال الــرئ ـيــس ال ـت ـن ـف ـيــذي في
ش ــرك ــة ضـ ـم ــان ث ــام ــر ع ـ ـ ــرب ،فــي
تـ ـص ــري ــح ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أم ـ ـ ـ ــس ،إن
الشركة تسعى إلى تطوير منظومة
ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة ف ــي ال ـكــويــت
بشكل عام ،وتقديم أفضل الحلول
لتعزيز الـجــودة وتوظيف أحــدث
الممارسات الطبية المعتمدة في
الـعــالــم ،وف ــي نـفــس الــوقــت تقديم
أف ـضــل أنـ ــواع الــرعــايــة للمرضى،
الفتا إلى أن هذه المنصة تساهم
في تحقيق هذه األهــداف ،وتعمل
على نقل المعرفة الموثقة والقائمة
على األدلة لمقدمي الرعاية ،وهو

درع تكريمية من «الطبية» إلى «ضمان»
ما يوفر أفضل الخدمات الطبية
في المرافق الصحية.
وأضاف عرب أن شركة ضمان
تقدم مبادرات التعاون مع جميع
مـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـص ـح ـيــة
ف ــي ال ـكــويــت لـلـمـســاهـمــة ف ــي رفــع
مستوى مؤشرات الرعاية الصحية
وتحقيق نقلة نوعية فــي جميع
مؤسسات ومرافق القطاع الطبي
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،م ـش ـيــرا إل ــى أهـمـيــة
هذه الشراكة مع الجمعية الطبية
الـكــويـتـيــة ذات ال ـ ــدور الـمـلـمــوس
في تطوير نواحي قطاع الرعاية
الصحية بالكويت بما فيه منفعة
كــا فــة المستفيدين مــن مواطنين
ومقيمين.

تطوير النظام الطبي
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــد رئـ ـي ــس

مجلس إدارة الجمعية الطبية
د .إبراهيم الطوالة أن الجمعية
تعمل دائما على توفير مختلف
الموارد الالزمة لتطوير وتعزيز
ال ـن ـظ ــام ال ـط ـب ــي ،ول ــذل ــك قــامــت
الجمعية بــالـتـعــاون مــع شركة
ضـمــان بتسهيل االش ـت ــراك في
ه ـ ــذه ال ـم ـن ـصــة ب ـم ـب ـلــغ رم ـ ــزي،
مـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــا عـ ـ ـ ــن جـ ـ ــزيـ ـ ــل الـ ـشـ ـك ــر
والـتـقــديــر لـشــركــة ض ـمــان على
هذه المبادرة لتطوير الممارسة
الطبية في الكويت.
وأضـ ــاف ال ـطــوالــة أن منصة
(  )UpToDateت ـ ـقـ ــدم أ ح ـ ــدث
المعلومات واأل ب ـحــاث الطبية
القائمة على األدلة للمشتركين
بـهــا ،مــع تــوفـيــر دلـيــل إرش ــادي
ي ـقــدم ح ـلــوال وإج ــاب ــات موثقة
للحاالت وال ـحــوادث السريرية
وال ــرع ــاي ــة األفـ ـض ــل لـلـمــرضــى،

وت ـس ــاه ــم ك ــذل ــك ف ــي ال ـت ـطــويــر
ال ـم ـه ـن ــي لـ ـلـ ـك ــادر ال ـط ـب ــي عـبــر
تــزويــده بآخر المستجدات من
ناحية المعلومات واإلرشادات،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى أن ال ـم ـن ـصــة
تعتبر مرجعا رسميا للترقيات
وا لـتـطــو يــر الوظيفي والمهني
في مؤسسات ومرافق الرعاية
الصحية الحكومية والخاصة.
ويتضمن االتفاق بين شركة
ضمان والجمعية الطبية تقديم
الدعم لتخفيض قيمة االشتراك
ف ــي ال ـم ـن ـصــة بــأك ـثــر م ــن %80
ألعضاء الجمعية ،وذلك ليكون
التسجيل واالشتراك في متناول
الجميع.

٧
تعديالت «إقامة األجانب» ...محاربة تجار اإلقامات والمخالفين
ةديرجلا

•
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برلمانيات

ِّ
منحت امتيازات للوافدين منها رفع مدة الزيارة من  3أشهر لسنة ...و«الداخلية والدفاع» تصوت عليها اليوم
محيي عامر

حملت الصيغة النهائية التي انتهت إليها لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية والمقرر التصويت عليها في اجتماع يعقد
من االمتيازات للوافدين والكفالء وكذلك الدولة عبر
اليوم ،والتي ال يستبعد إدخال تعديالت عليها قبيل التصويت ،الكثير ً
محاربته الصريحة لتجارة اإلقامات من خالل فرد باب كامل لذلك ،مغلظا عقوبة الوقوع بها ،وفتح الباب أمام الزيارات بجميع
أنواعها لتكون من ً 3أشهر حتى عام بعكس الوضع الحالي ،التي تكون فيه الزيارة من شهر إلى  3أشهر.
وحملت التعديالت نصا يعطي لصاحب العمل الحق في عمل إقامة للموظفين لديه حتى  5سنوات ،و 10سنوات ألبناء الكويتية
ومالك العقار ،و 15سنة للمستثمرين شريطة أن يكون لجميع الفئات جواز سفر صالح ،مع السماح بتجديدها لجميع الفئات
دون وضع مدة محددة للبقاء في الكويت ألي منهم ،وهو ما يؤكد عدم صحة ما تم تداوله بأن مدة اإلقامة لن تتجاوز الـ 5
سنوات.
وفي إطار محاربته لمخالفة اإلقامة رفع النص المقترح غرامة مخالفة اإلقامة من دينارين إلى أربعة دنانير عن اليوم الواحد ،و10
دنانير في حالة الزيارة بجميع أنواعها لليوم الواحد ،كما أعطى لوزير الداخلية الحق في تحديد شروط منح اإلقامة وتجديدها.

غير صحيح قصر
مدة اإلقامة على
 5سنوات فقط ...فال
تغيير على الوضع
الحالي

منح أصحاب
العقارات حق
اإلقامة  10سنوات
والمستثمرين 15
سنة والبقية
 5سنوات مع
التجديد

يتحمل العائل
أو صاحب العمل
نفقات إبعاد أو
إخراج األجنبي من
البالد

 ٤دنانير غرامة
مخالفة اإلقامة
ً
عن كل يوم بدال
من دينارين

نصت الصيغة النهائية التي انتهت إليها لجنة شؤون
الداخلية والدفاع البرلمانية والمقرر التصويت عليها في
اجتماع يعقد اليوم على ما يلي:
المادة ( :)1ال يجوز لألجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج
منها إال إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادرا من
سلطات بلده المختصة ،أو أي سلطة أخرى معترف بها ،أو
كان يحمل وثيقة تقوم مقام جواز السفر صادرة من إحدى
السلطات المذكورة.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة موطنو دول مجلس
ال ـت ـعــاون ل ــدول الـخـلـيــج الـعــربـيــة ،إذ يكتفى بالنسبة لهم
بالبطاقة الشخصية .ويضع وزير الداخلية القواعد الالزمة
لتحديد هذه البطاقة بالتنسيق مع الدول المشار إليها في
الفقرة السابقة.
المادة ( :)2يصدر قــرار من وزيــر الداخلية بتحديد أنواع
سمات الدخول واإلجراءات التي تتبع للحصول عليها.
المادة ( :)3يعفى من الحصول على سمة الــدخــول رعايا
الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية
بشرط المعاملة بالمثل.
المادة ( :)4ال يجوز لألجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج
منها إال من األماكن التي تخصص لذلك ،ووفقا لإلجراءات
التي يحددها وزير الداخلية.
المادة ( :)5على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات
عند وصولهم إلى دولة الكويت أو مغادرتهم لها أن يقدموا
للموظف المختص کشفا بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم
أو مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم ،وعليهم أن
يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين ال يحملون
جــوازات سفر أو الذين يتبين لهم أن جــوازات سفرهم غير
صحيحة أو غير سارية المفعول ،وعليهم أن يمنعوهم من
مـغــادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة عند الــوصــول ،أو
الصعود إليها عند المغادرة.
المادة ( :)6يجب على كل أجنبي يــرزق بمولود في دولة
الكويت أن يتقدم خالل أربعة أشهر من تاريخ الميالد إلى
الجهة المختصة في وزارة الداخلية بجواز سفر المولود
أو وثيقة سفره لحصوله على ترخيص باإلقامة أو مهلة
لمغادرة دولة الكويت.
الــمــادة ( :)7يـجــب عـلــى األج ــان ــب خ ــال م ــدة إقــامـتـهــم أن
يقدموا متى طلب منهم ذلــك جــواز السفر أو الوثيقة التي
تقوم مقامه ،وأن يجيبوا عما يسألون عنه من بيانات ،وأن
يراجعوا عند الطلب الجهات المختصة في وزارة الداخلية في
الميعاد الذي يحدد لهم .ويجب عليهم في حالة فقد أو تلف
جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه أن يبلغوا الجهات
المختصة في وزارة الداخلية عن ذلك خالل أسبوعين من
تاريخ الفقد أو التلف.
المادة ( :)8يجب على مديري الفنادق والمساكن المفروشة
المعدة لإليجار إبالغ الجهة المختصة في وزارة الداخلية عن
األجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خالل 48
ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم ،وأن يحتفظوا بالدفاتر
والسجالت المتعلقة بإقامتهم فيها .ويكون للموظفين الذين
يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق االطالع على
الــدفــاتــر والـسـجــات ،وضبط المخالفات التي تظهر أثناء
التفتيش ،وتحرير المحاضر الالزمة بشأنها ،وإحالتها إلى
الجهات المختصة ،ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد
اإلجراءات المتعلقة بهذا الشأن.
المادة ( :)9يجب على كــل أجنبي يــريــد اإلقــامــة فــي دولــة
الكويت أن يحصل على ترخيص باإلقامة من وزارة الداخلية.
الــمــادة ( :)10يـحــق لـلـمــواطـنــة الـكــويـتـيــة ال ـح ـصــول على
ترخيص بــاإلقــامــة لزوجها وأبنائها األجــانــب ،وأال تكون
الـكــويـتـيــة حـصـلــت عـلــى الـجـنـسـيــة بــالـتـبـعـيــة م ــن زواج ـهــا
بكويتي.
ويحق ألرملة أو مطلقة الكويتي األجنبية ولديها منه
أبناء الحصول على ترخيص باإلقامة.
المادة ( :)11يجوز لألجنبي الذي دخل دولة الكويت قصد
الزيارة البقاء بها لمدة ال تجاوز  3أشهر ،ويجب عليه عند
انتهائها المغادرة ما لم يحصل على إذن باإلقامة من وزارة
الداخلية.
المادة ( :)12يجوز الترخيص لألجنبي باإلقامة المؤقتة
فــي دولــة الكويت لمدة ال تزيد على  3أشـهــر ،ويجب عليه
مغادرة البالد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه
اإلقامة من وزارة الداخلية بما ال يجاوز سنة ،أو يحصل على
إذن باإلقامة العادية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية،
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ويحدد وزيــر الداخلية الشروط واألوضــاع التي تمنح بها
اإلقامة المؤقتة.
المادة ( :)13يجوز الترخيص لألجنبي باإلقامة العادية مدة
ال تجاوز خمس سنوات .ويجوز الترخيص باإلقامة لمدة
ال تجاوز عشر سنوات ألبناء الكويتية ،ومالك العقارات في
دولة الكويت .كما يجوز الترخيص باإلقامة لمدة ال تجاوز
 15سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء
بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين
استثمارها .ويتعين في جميع األحوال أن يكون جواز السفر
صالحا للعمل به ،فــإذا انقضت مدة االقامة أو رفض طلب
تجديدها وجــب على األجنبي مـغــادرة دولــة الكويت ما لم
يرخص له بإقامة جديدة.
ويحدد وزير الداخلية شروط وإجراءات منح اإلقامة ،فيما
عدا أبناء الكويتية ومالك العقارات ومن حصل على اإلقامة
بصفته مستثمرا ،ال يجوز لألجنبي المقيم البقاء خارج دولة
الكويت لمدة تزيد على  6أشهر ،ما لم يحصل قبل انتهاء
هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية ،وإال سقط حقه
في اإلقامة المرخص له بها.
المادة ( :)14يـجــوز منح العامل المنزلي ومــن فــي حكمه
ترخيصا باإلقامة العادية طبقا ألحكام المادة ( )13من هذا
القانون ،وذلك في حدود مدة عقد استقدامه.
ف ــإذا تــرك الـعـمــل ألـغـيــت إقــامـتــه مــن تــاريــخ تــركــه للعمل،
ويجب عليه مغادرة دولة الكويت خالل المهلة التي تحددها
له في الجهة المختصة ب ــوزارة الداخلية ما لم يرخص له
بإقامة جديدة قبل انتهاء هذه المهلة .ويجب على صاحب
العمل إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل
المنزلي أو من في حكمه لعمله خالل أسبوعين من تركه.
في جميع األحوال ال يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي
أو من في حكمه إال بموافقة صاحب العمل ،وال يجوز للعامل
المنزلي البقاء خــارج دولــة الكويت لمدة تزيد على أربعة
أشهر ،ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك من
وزارة الداخلية ،وإال سقط حقه في اإلقامة المرخص له بها.
المادة ( :)15مع عــدم اإلخــال بأحكام الـمــادة ( )13من هذا
القانون ،يجوز منح الموظف في الجهات الحكومية أو العامل
في الجهات غير الحكومية ترخيصا باإلقامة العادية بناء
على طلب الجهة التي سيعمل بها بشرط أن يكون حامال
لجواز سفر صالح للعمل به .فإذا انتهت مدة إقامة الموظف أو
العامل ،ولم يحصل على الموافقة بتجديدها أو على ترخيص
آخر باإلقامة على جهة أخرى ،وجب عليه مغادرة دولة الكويت
خــال المهلة التي تحددها لــه الجهة المختصة فــي وزارة
الداخلية على أال تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته.
وال يجوز منح الموظف في الجهة الحكومية ترخيصا
باإلقامة لدى جهة أخرى إال بموافقة الجهة التي كان يعمل
بـهــا ،كما ال يـجــوز منح الـعــامــل فــي الجهة غير الحكومية
ترخيصا باإلقامة إال بموافقة الجهة المختصة .وعلى الجهة
الحكومية أو غير الحكومية ،حسب األحوال ،إخطار الجهات
المختصة عند انتهاء خدمة الموظف أو العامل أو تركه
العمل ،وذلك خالل أسبوعين من االنتهاء أو الترك.
المادة ( :)16يجب على مستقدمي األجنبي إخطار الجهة
المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول األجنبي أو
إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت.
المادة ( :)17تحدد وتعدل كافة الرسوم المتعلقة باإلقامة
وتجديدها وجميع أن ــواع سـمــات الــدخــول بـقــرار مــن وزيــر
الداخلية .ويعفى من هذه الرسوم أبناء الكويتية الحاصلون
ً
على تراخيص باإلقامة ،وفقا ألحكام المادة ( )10فقرة ()1
من هذا القانون ،وأي حاالت أخرى يحددها وزير الداخلية.
المادة ( :)18يحظر االتجار باإلقامة عن طريق استغالل
استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخــول
أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة
أو وعد بذلك للنفس أو للغير ،سواء كان هذا االستقدام أو
التجديد لعمل وهمي أو مزعوم ،أو لتشغيل األجنبي لدى
المستقدم أو لدى الغير بدون ترخيص أو بالمخالفة ألحكام
قانون العمل في القطاع األهلي أو قانون العمالة المنزلية.
ويعد من صور العمل الوهمي أو المزعوم االمتناع دون وجه
حق عن سداد مستحقات األجنبي.
المادة ( :)19يحظر على األجنبي العمل لــدى الغير بما
يخالف مقتضيات إقامته في دولــة الكويت ،ويحظر على
صاحب العمل أو مستقدم األجنبي تشغيله في غير غرض
اسـتـقــدامــه ،أو تمكينه أو تسهيل عمله ل ــدى الـغـيــر بــدون
ترخيص من الجهة المختصة .وفي جميع الحاالت المبينة

أعــاه ،يحظر على الغير إيــواء أو استخدام األجنبي سواء
كانت إقامته سارية أو منتهية ،كما يحظر عليه إسكانه إذا
لم تكن له إقامة صالحة في البالد.
المادة ( :)20يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قرارا بإبعاد
أي أجنبي خالل مهلة معينة ،ولو كان حاصال على ترخيص
باإلقامة في الحاالت اآلتية:
 .1إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب.
 .2إذا خالف حكم المادة ( )19من هذا القانون.
 .3إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاده تستدعيه المصلحة
العامة أو األمن العام أو اآلداب العامة.
المادة ( :)21يجوز أن يشمل قرار إبعاد األجنبي أفراد أسرته
األجانب المكلف بإعالتهم.
المادة ( :)22يجوز توقيف األجنبي الصادر قرار بإبعاده
لمدة ال تزيد على ثالثين يوما قابلة للتجديد فــي نهاية
المهلة الممنوحة إذا كــان هــذا التوقيف ضــروريــا لتنفيذ
قرار اإلبعاد.
المادة ( :)23يتم إخراج األجنبي من دولة الكويت بقرار من
وزير الداخلية إذا لم يكن حاصال على ترخيص باإلقامة أو
انتهت مدة الترخيص ،ويجوز له العودة إلى دولة الكويت
إذا توفرت فيه الشروط المقررة لدخولها وفقا ألحكام هذا
القانون .ويجوز لوزير الداخلية إعفاء األجنبي الــذي يتم
إخ ــراج ــه ،أو إب ـع ــاده مــن دول ــة الـكــويــت مــن كــافــة الـغــرامــات
المترتبة على مخالفته أحكام هذا القانون بشرط مغادرته
لدولة الكويت.
المادة ( :)24يتحمل العائل أو صاحب العمل نفقات إبعاد
أو إخــراج األجنبي من دولــة الكويت ،واستثناء من الفقرة
السابقة يتحمل كل من استخدم أو أسكن أو آوي األجنبي
بالمخالفة لحكم المادة ( )19من هــذا القانون كافة نفقات
إبعاده أو إخراجه من دولة الكويت ،ويجوز لوزير الداخلية
أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج األجنبي من ماله.
المادة ( :)25إذا كــان لألجنبي ال ـصــادر ق ــرار بــإبـعــاده أو
بإخراجه مصالح في دولة الكويت تقتضي التصفية ،أعطي
مهلة للتصفية ،ويحدد وزير الداخلية ضوابط هذه المهلة.
المادة ( :)26ال يجوز لألجنبي الذي سبق إبعاده عن دولة
الكويت ،العودة إليها إال بإذن من وزير الداخلية.
المادة ( :)27يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن  600دينار وال
تزيد على ألفي دينار كل من يخالف أحكام أي من المواد
( 14( ،)6فقرة  15( ،)3فقرة  )16( ،)4من هذا القانون .ويعاقب
بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر والغرامة التي ال تقل
عن  200دينار وال تزيد على  400أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من يخالف أحكام أي من المواد ( 7( ،)5فقرة  )8( ،)2من
هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة والغرامة التي ال
تقل عن  600دينار وال تزيد عن  1200دينار أو إحدى هاتين
العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد  13( ،12 ،9ـ
فقرة  14( )5فقرة  15( )2فقرة  )2من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة والغرامة التي ال
تقل عن  1000دينار ،وال تزيد على ألفي دينار ،أو بإحدى
هاتين العقوبتين كــل مــن يخالف حكم الـمــادة  11مــن هذا
القانون.
ويعاقب بالحبس مدة على تزيد على ستة أشهر ،والغرامة
التي ال تقل عن  200ديـنــار ،وال تزيد على  ،600أو بإحدى
هاتين العقوبتين كــل مــن يخالف حكم الـمــادة ( )1مــن هذا
القانون.
ويـعــاقــب بــالـحـبــس م ــدة ال تـقــل عــن سـنــة وال تــزيــد على
ثالث سنوات والغرامة التي ال تقل عن ألف دينار وال تزيد
على ثالثة آالف دينار ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من
يخالف أحكام المادتين ( )26( ،)4من هذا القانون ،وفي حالة
العود تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات،
وال تزيد على خمس سنوات ،والغرامة التي ال تقل عن ثالثة
آالف ديـنــار ،وال تزيد على خمسة آالف ،أو بــإحــدى هاتين
العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين والغرامة التي
ال تقل عن خمسة آالف دينار ،وال تزيد على عشرة آالف ،أو
بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من يخالف حكم الفقرة األخيرة
من المادة ( )18أو حكم المادة ( )19من هذا القانون.
وفي حالة مخالفة أحكام المادتين ( )4( ،)1يحكم بمصادرة
وسيلة النقل ا لـتــي استخدمت لتسهيل ار تـكــاب المخالفة
والمبالغ المتحصلة لقاء ذلك ما لم تكن الوسيلة مملوكة
للغير حسن النية.

جوهر يسأل عن تعيينات في «التطبيقي»
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ّ
وجــه النائب د .حسن جوهر
ً
ً
سؤاال برلمانيا إلى وزير التربية
وز ي ــر التعليم د .علي المضف،
قال في مقدمته« :نمى إلى علمي
عدم التزام لجنة التعيينات بقسم
الــدراســات االجتماعية في كلية
التربية األساسية بالهيئة العامة
للتعليم ا لـتـطـبـيـقــي وا ل ـتــدر يــب
بلوائح الهيئة المنظمة لطبيعة
ع ـم ــل لـ ـج ــان األق ـ ـسـ ــام الـعـلـمـيــة
واإلج ــراء ات القانونية الخاصة
بـهــذا الـشــأن فيما يخص النظر
ومراجعة وتقييم طلبات التقدم
لـ ـشـ ـغ ــل وظ ـ ـي ـ ـفـ ــة ع ـ ـضـ ــو ه ـي ـئــة
تدريس في الهيئة وفق إعالنها
األخير في هذا الشأن».
وع ـل ــى ضـ ــوء م ــا س ـبــق طلب
جوهر تزويده بصورة ضوئية
م ــن آخـ ــر إع ـ ــان لـلـهـيـئــة لـشـغــل
وظ ـي ـف ــة ع ـض ــو ه ـي ـئ ــة ت ــدري ــس
وعضو هيئة تدريب في جميع

الـ ـكـ ـلـ ـي ــات ومـ ـع ــاه ــد الـ ـت ــدري ــب،
وش ــروط التقدم لها والمواعيد
الــزمـنـيــة لتسليم ال ـط ـل ـبــات ،مع
بيان طريقة تقديم المستندات
الخاصة بأصحاب الطلبات ،وهل
كانت عبر الموقع اإللكتروني أم
ً
تم تسليمها ورقيا إلدارة الهيئة
أو الكليات أو المعاهد؟
وسـ ـ ـ ـ ــأل :ك ـ ــم ع ـ ـ ــدد ال ـط ـل ـب ــات
ال ـم ـقــدمــة لــوظـيـفــة ع ـضــو هيئة
ت ــدري ــس ف ــي األق ـ ـسـ ــام الـعـلـمـيــة
التابعة لكلية التربية األساسية
ولكل قسم علمي على حدة ،وعدد
الملفات الواردة لكل قسم علمي
مــع تــواريــخ وصــولـهــا ،مــع بيان
طريقة ورودهــا ،وهل كانت عبر
الموقع اإللكتروني أم تم التسليم
الورقي للوثائق المطلوبة؟
كما طلب صــورة ضوئية من
استمارة تقييم الطلبات لألقسام
العلمية التابعة لكلية التربية

األساسية ،لكل قسم علمي على
ح ـ ـ ــدة ،وف ـ ــق احـ ـتـ ـس ــاب ال ـن ـق ــاط
الخاصة بالمعايير األكاديمية
وال ـ ـن ـ ـشـ ــر الـ ـعـ ـلـ ـم ــي وال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات
العملية وغيرها كشرط إلجــراء
المقابالت الشخصية ،وما الجهة
التي تحدد هــذا التقييم ورصد
النقاط الخاصة بذلك ،وهل هي
إدارة الهيئة أم الكلية المعنية أم
مجلس القسم العلمي أم لجنة
التعيينات فــي ا لـقـســم العلمي،
مع بيان أسباب ذلك واإلجراءات
الـ ـت ــي ات ـب ـع ـه ــا كـ ــل ق ـس ــم عـلـمــي
بالكلية فــي فــرز وتقييم ملفات
المتقدمين لوظيفة عضو هيئة
التدريس.
وزاد :مــا اإلج ـ ــراء ات الـمــزمــع
اتخاذها في حال وقوع تجاوزات
الئحية أو مخالفات للضوابط
وال ـم ـعــاي ـيــر ف ــي تـقـيـيــم طـلـبــات
المتقدمين لوظيفة عضو هيئة

حسن جوهر

تـ ــدريـ ــس فـ ــي قـ ـس ــم ال ـ ــدراس ـ ــات
ً
االجتماعية حفاظا على جودة
التعليم فــي أح ــد أه ــم الـصــروح
األكاديمية بدولة الكويت؟

المادة ( :)28مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها
قانون آخر ،يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال
تزيد على خمس سنوات والغرامة التي ال تقل عن خمسة
آالف دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة األولى من المادة ()18
مــن هــذا الـقــانــون ،وتتعدد عقوبة الـغــرامــة بتعدد األجانب
المخالفين ،وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما.
وفــي حــالــة الـعــود تضاعف العقوبة الـمـقــررة فــي الفقرة
السابقة ،كما يجوز معاقبة المسؤول عن الشخص االعتباري
إذا تم ارتكابها باسمه أو لحسابه ،وتتعدد الغرامة بتعدد
األجــانــب الـمـخــالـفـيــن ،ويـحـكــم بــإلـغــاء الـتــرخـيــص بـمــزاولــة
النشاط بالعقوبة المقررة في الفقرة األولى من هذه المادة.
ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تجاوز
ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على
سمة الدخول أو التصريح باإلقامة الواردة في المادة ()18
من هذا القانون لقاء تقديمه ماال أو منفعة أو وعدا بذلك.
المادة ( :)29يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبالغ
الـسـلـطــات المختصة بــوجــود ات ـفــاق عـلــى ارت ـك ــاب جريمة
االتجار باإلقامة المنصوص عليها في المادة ( )18من هذا
القانون قبل إتمام الجريمة ،ويجوز للمحكمة اإلعفاء من
العقوبة إذا كان اإلبــاغ بعد إتمام الجريمة وقبل أو أثناء
ّ
إجراءات الضبط والتحقيق ،كما يجوز لها اإلعفاء إذا مكن
الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة .وفي حالة
إبــاغ األجنبي عن وقــوع الجريمة ومعاونته في إثبات ما
يؤيد مسؤولية مرتكبها يتم منحه مهلة تحددها وزارة
الداخلية لنقل إقامته على صاحب عمل آخر ،وإال تم ترحيله
على نفقة صاحب العمل.
المادة ( :)30تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق
والتصرف واالدعاء في جرائم االتجار باإلقامة وفقا للمادة
( )18من هذا القانون والجرائم المترتبة عليها.
المادة ( :)31مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها
قانون آخر ،يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن مئة دينار وال
تزيد عن مئتي دينار كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام
هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.
المادة ( :)32يجوز قبول الصلح ممن يخالف أحكام المواد
( 7( ،)6فقرة  13( ،)12( )11( ،)9( ،)2فقرة  14( ،)5فقرة 15( ،)3 ،2
فقرة  )19( ،)16( ،)3 ،2من هذا القانون أو اللوائح والقرارات
المنفذة له ،وفقا لألسس التالية:
أوال :دفــع مبلغ  10دنانير عــن كــل يــوم تأخير فــي حالة
مخالفة أحكام المادة (.)11
ثانيا :دفع مبلغ دينارين في الشهر األول ،ثم مبلغ أربعة
دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام
المواد ( 7( ،)6فقرة  13( ،)12( ،)9( ،)2فقرة  14( ،)5فقرة ،)3 ،2
( 15فقرة .)4 ،2
ثالثا :دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة
مخالفة أحكام المادة ( )16إذا كان دخول األجنبي للزيارة،
ومبلغ أربعة دنانير عن كل يوم تأخير في الحاالت اآلخرى.
رابعا :دفع مبلغ ثالثة آالف دينار في حالة مخالفة حكم
الـمــادة ( ،)19ويـتـعــدد المبلغ بتعدد األجــانــب المخالفين.
وف ــي جميع األحـ ــوال ال يـجــوز أن يــزيــد مبلغ الـصـلــح على
الحد األقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم
التصالح عليها.
وي ـتــم دف ــع مـبـلــغ ال ـص ـلــح لـلـجـهــة الـمـخـتـصــة ف ــي وزارة
الــداخـلـيــة ،ويترتب على دفــع هــذا المبلغ انقضاء الــدعــوى
الجزائية وكافة آثارها.
المادة ( :)33يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:
 .1رؤساء الدول وأفراد أسرهم.
 .2رؤ س ــاء ومــوظـفــو البعثات الدبلوماسية الرسميون
وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل.
 .3حاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة وذات الطابع
السياسي بشرط المعاملة بالمثل.
 .4األشخاص الذين يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن
خاص العتبارات تتعلق بالمجامالت الدولية.
المادة ( :)34ال تخل أحكام هذا القانون باالتفاقيات الدولية
التي تكون دولة الكويت طرفا فيها.
المادة ( :)35يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية
للمرسوم األميري رقم ( )17لسنة  ،1959إلى أن يصدر وزير
الداخلية اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون خالل
ستة أشهر من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

 ...والشاهين يستفسر عن مكافأة
التخصص النادر
قــدم النائب أســامــة الشاهين
س ــؤاال إل ــى وزي ــر الـتــربـيــة وزيــر
التعليم العالي والبحث العلمي
د .ع ـلــي ال ـم ـض ــف ،ع ــن مـكــافــآت
الطلبة في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب فيما يتعلق
بالتخصصات النادرة.
وقال الشاهين في سؤالهّ :لما
كان مجلس األمة أقر القانون رقم
 10لسنة  1995في شأن مكافآت
طلبة الجامعة والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وا لـتــدر يــب،
ونظم مكافأة التفوق والمكافأة
االجتماعية ومكافأة التخصص
ال ـ ـنـ ــادر ف ـل ـح ـك ـمــة ه ــي تـشـجـيــع
ال ـط ـل ـب ــة ال ـم ـت ـف ــوق ـي ــن ،وك ــذل ــك
تشجيع الطلبة على االلتحاق
ببعض التخصصات الصعبة
وال ـتــي يـعــزف الـطـلـبــة ع ــادة عن

االل ـت ـحــاق بـهــا وه ــي مــا تسمى
(الـتـخـصـصــات ال ـن ــادرة) بهدف
تخريج ك ــوادر كويتية مــن هذه
ال ـت ـخ ـص ـصــات وعـ ــدم االع ـت ـمــاد
على الكوادر الوافدة.
وأض ـ ـ ـ ــاف :م ـن ــذ ص ـ ــدور ه ــذا
القانون ،التزمت به الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وا لـتــدر يــب،
ودأبت على صرف هذه المكافآت
في مواعيدها المقررة ،إال أنها
منذ ثــاث سـنــوات امتنعت عن
صـ ــرف م ـك ــاف ــآت الـتـخـصـصــات
الـ ـن ــادرة وم ـكــافــأة ال ـت ـفــوق دون
أسـ ـ ـب ـ ــاب م ـع ـل ــوم ــة مـ ـم ــا اوج ـ ــد
اسـ ـتـ ـي ــاء ط ــاب ـي ــا ك ـب ـي ــرا يـجــب
ال ــوق ــوف ع ـلــى أس ـبــابــه لـتــافــي
تكراره.
وتابع :كم يبلغ عــدد الطالب
المستحقين ل ـصــرف مكافأتي

أسامة الشاهين

التخصصات ال ـنــادرة والتفوق
العلمي؟ ومــا سبب عــدم صرف
المكافأتين منذ عام  2019وحتى
تاريخ السؤال؟

زوايا ورؤى
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حساب «إبراء الذمة»
لرد المال العام

في سنوات الوظيفة الحكومية الممتدة في حياة المواطن
ً
التي تتخطى  ٣٠و ٣٥عاما تقع منه أحيانا مخالفات ألنظمة
العمل تستوجب الخصم مــن مرتبه ا لـشـهــري ،ال يرصدها
النظام الوظيفي وال يحاسب عليها هــذا الموظف ألسباب
مختلفة ،كتعمد البعض التحايل على دوامه في نظام البصمة
بالمغادرة بعدها لساعات طويلة ،ثم العودة للبصمة آخر
الدوام ،وإما بأخذ اإلجازات الطبية الوهمية ،أو بادعاء الخروج
لمهمات عمل غير حقيقية ،أو بصرف بــدالت غير مستحقة
ً
ومكافآت عن لجان لم يشاركوا فيها أصال ،أو مبالغ ألعمال
إضافية لم يمارسوها ،وهكذا ممارسات غير نزيهة ال يستحق
عنها الموظف راتبه الكامل الذي يتقاضاه.
ً
ً
فــي ح ــاالت أخ ــرى الــوضــع أش ــد س ــوءا وخ ــزي ــا ،إذ يخون
ً
ً
ال ـمــوظــف أح ـيــانــا أمــان ـتــه فـتـمـتــد ي ــده ع ـم ــدا ألمـ ــوال الــدولــة
التي تحت يديه بحكم وظيفته ومسؤولياته إ مــا بالسرقة
أو بــاالخـتــاس أو بتسهيل االسـتـيــاء عليها ،أو بصرفها
لمصالحه ،أو بالتنفع من مناقصاتها ،وهكذا تضعف نفوس
البعض من كبار الموظفين قبل صغارهم بالتطاول على المال
العام في غفلة من حياتهم إال من رحم الله.
بعض أولئك الموظفين أثناء وظيفتهم أو بعد تقاعدهم
يتذكرون ما امتدت له أيديهم من هذا "المال القذر" الذي لم
يحاسبهم عليه أحد ،ثم يأملون التطهر منه والتوبة وإعادة
ما أخذوه بغير وجه حق ،ولكن ال يجدون السبيل األمثل لفعل
ذلك حسب أنظمة الدولة ،فيجتهدون بالصدقة والتبرع في
أوجه العطاء المختلفة.
في بعض الدول ومنها المملكة العربية السعودية يوجد
حـســاب للدولة يطلق عليه "حـســاب إب ــراء الــذمــة" مخصص
لمثل هذه الحاالت ،حيث يمكن ألي شخص إيداع األموال التي
ً
ً
يرغب بها في هذا الحساب مقابل ما يراه تقصيرا أو تطاوال
ً
على المال العام أو حتى هبة وتبرعا ،يحمي هذا الحساب
بيانات المودعين وخصوصيتهم بسرية كاملة ،فال تطلب
هوياتهم وال أسماؤهم وال حضورهم ،وال سبب إيداعهم وال
تراجع معلوماتهم ،وكل ما عليهم فقط تحويل المبالغ التي
ٌ
يظنون أنها دين في رقبتهم للدولة ،وأخذت بغير وجه حق
ً
ً
لهذا الحساب ،وحقق الحساب ارتفاعا واضحا في رصيده
ليتم صرف هذه المبالغ في مسارات محددة كمساعدات لألسر
المحتاجة والمعسرين وخالفه.
لقد وقعت على هذا األمر من خالل تغريدة موفقة للدكتور
الـفــاضــل مطلق الـجــاســر دون ـهــا فــي حـســابــه الشخصي في
"تويتر" ،كما تقدم بعض النواب باقتراحات مشابهة ،وإن مثل
هذا المشروع من شأنه إتاحة الفرصة لمن أساء في حياته
الوظيفية أن يتدارك وضعه ،ويتخلص من همه ،وتبقى توبته
وصدق إنابته بينه وبين ربه ،ونأمل من معالي وزير المالية
و"هيئة نزاهة "والفتوى والتشريع النظر في دراسة هذه الفكرة
وتنظيمها لمصلحة الناس والدولة.
والله الموفق.

هل تتذكرون صبيحة
يوم  22مايو 1990؟

د .سلطان ماجد السالم

صفاء في بالد العجائب!!

وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

opinion@aljarida●com

على وزن كتاب لويس كارول (أليس في
بالد العجائب) حيث تتفاجأ بطلة الرواية
بالمغارات والمخلوقات الغريبة والممالك
العجيبة والسحر والجمال ،بطلة قصتنا
اليوم هي أيضا (أليس) لكن في موقع آخر
وفي واقعنا المأزوم الذي نعيشه ،كنت قد
تطرقت منذ فـتــرة فــي مـقــال ســابــق لــي في
جــريــدة "ال ـج ــري ــدة" لـمــوقــف أس ـت ــاذة األمــن
السيبراني والمعلوماتية د .صفاء زمــان،
إزاء حـفــظ أم ــن بــادنــا الـكــويــت وحرصها
على ذ لــك ،ولله الحمد والمنة فإننا ننعم
في الكويت بقضاء مستقل ونزيه كــان قد
أنصفها بحكم ب ــراء ة مــن أول درجــة بعيد
نـشــر مـقــالــي كــذلــك ،ولـكــن الـمـفــاجــأة كانت
حين نمى إلى علمي أن د .صفاء تعرضت
إلــى عــدد مــن المضايقات بسبب مواقفها
األخ ـي ــرة ،وعـلـيــه كــانــت ش ـكــواهــا المقدمة
ً
الى وزارة الشؤون مؤخرا والتي استعلمت
شـخـصـيــا عـنـهــا و(ب ـح ـب ـشــت) هـنــا وهـنــاك
ألتعرف على حيثياتها.
م ـل ـخــص الـ ـح ــادث ــة ،وفـ ـح ــوى ال ـش ـكــوى،
أنــه قــد تــم استبعاد مـشــاركــة د .صـفــاء في
مـســابـقــة تـكــريــم الـشـخـصـيــات والـمـشــاريــع
الرائدة في دول مجلس التعاون في مجال
ً
العمل المجتمعي واأله ـلــي ،وتـحــديــدا تم
اسـتـبـعــاد مـشــاركـتـهــا بــاسـمـهــا ومـشــاركــة
الجمعية الكويتية ألمن المعلومات كذلك،
ً
وكان االستبعاد مسببا أن د .صفاء متهمة
بقضية أمن دولة وعليه لن تشارك ،وإذا لم
تعجبها هذه الحال أو لديها اعتراض على
اإلفادة من المعنيين فلها مطلق الحرية أن
"تبلط البحر" دون اكـتــراث وال أي اهتمام
لما قد ينجم عن هذا القرار من تبعات على
مستوى المسابقة أو حتى سمعة البلد.
بالمناسبة وج ــب الـتــوضـيــح بـعــد هــذه
(الفرشة) في البداية بأن د .صفاء حاصلة
على عدد من األوسمة والتكريمات وليست
بحاجة الــى إنـجــاز ليبرز اسمها إعالميا،

ولكي يطمئن الـقــارئ العزيز أكثر ويطلع
ع ـلــى ح ـي ـث ـيــات قـضـيـتـهــا األولـ ـ ــى فيمكنه
الرجوع إلى مقالي الــذي أشــرت إليه أعاله
في "الجريدة" (كلنا صفاء زمان) بتاريخ (٢٣
ديسمبر  ،)٢٠٢١ليعرف كيف بدأت حكايتها،
لكن ما تعرضت له اليوم د .صفاء يستدرك
ع ــددا مــن الـنـقــاط الــرئـيـســة فــي ذه ــن الـمــرء
وجب التطرق إليها إحقاقا للحق:
ً
أوال :إننا ننزه المعنيين في اللجنة أن
يكون سبب االستبعاد أي شيء إال أنه خطأ
إجرائي أو فهم ناقص لحيثيات المسألة،
فـفــي الـنـهــايــة كــل مــن تـقــدم وتنطبق عليه
شروط المسابقة ،هو بطبيعة الحال مؤهل
ل ـخــوض إج ـ ــراءات الـتـقـيـيــم ،أل ـيــس كــذلــك؟!
وهذا يدخلنا في الباب األول من استعراض
التفصيل ها هنا حيث كان من المفترض أن
يتسابق كل شخص تنطبق عليه الشروط
ً
ً
كائنا مــن كــان ،ســواء كــان متهما أو حتى
ً
مدانا ،فما بالك من صدر بحقه حكم درجة
أولــى بالبراء ة في قضية لم يكف الحديث
ً
عنها الــى اآلن؟! هــذا على اعتبار أصــا أن
االتهام بقضية أمن دولة مسألة تستوجب
اإلقصاء من الترشح للمسابقة والفوز بها!!
وهذا يجرنا الى المدخل الثاني وهو تشابك
مهنية العمل وأخالقياته مــع واقــع الحال
والمسألة المعروضة هنا.
أي شـخــص م ـعــرض أن يــرتـكــب أخـطــاء
أو أن تصدر بحقه أحـكــام وخــافــه ،لكن ال
يـحــق ألي كــائــن مــن ك ــان أن يـتـصــرف معه
بحكم مسبق وأن يتهمه أو يستبعده من
أي شيء ،ففي النهاية هناك جهات قضائية
مستقلة تقوم بهذا الدور ،وليس ألحد آخر
أن يـتـقـمــص دورهـ ــا ال ـب ـتــة ،وه ـنــا أح ــب أن
أشير إلى أنه حتى المساجين ومن داخل
زنازينهم لهم حقوق ال تمتهن ولهم مطلق
الـحــريــة أن يـمــارســوا ع ــددا مــن األنـشـطــة ال
سيما المساهمة في البحث العلمي وتحليل
نتائجه ،فأستذكر ورقة علمية شيقة قرأتها

حمزة عليان
ً
م ــؤخ ــرا ألسـ ـت ــاذ جــام ـعــي وب ــاح ــث علمي
نـشــرت وهــو فــي أغــالــه ،كما أسـتــذكــر هنا
الكولونيل األميركي (ســانــدرز) الــذي طور
خلطته السرية لتتبيل الــدجــاج مــن داخــل
زنزانته أيضا.
نتفنن فــي هــذه البقعة مــن الـكــوكــب في
تكسير "المجاديف" ولكن الجميل دائما أن
هذه البقعة من المعمورة أيضا والدة ألناس
صلبين ومدافعين شرسين عــن حقوقهم
وحـقــوق اآلخــريــن ،ففي النهاية أنصح من
مــوق ـعــي هـ ــذا ك ــل قـ ـي ــادي ومـ ـس ــؤول بـهــذه
الكلمات :شدوا وناصروا المجتهدين فوالله
لن ينفع البالد إال هم ،وال تقتلوا أسودكم
فتأكلكم كالب أعدائكم.

على الهامش:
إياكم أن تخدعوا ومن ثم تصدقوا بأن
ال ــزي ــادة ال ـس ـكــان ـيــة واالس ـت ـه ــاك الـمـفــرط
للطاقة وراء دمــار البيئة والكوكب األزرق
ف ـح ـس ــب ،وهـ ـك ــذا بــال ـم ـط ـلــق دون تـحـلـيــل
وت ـم ـح ـيــص،فـحـقـيـقــة األم ـ ــر أن اس ـت ـغــال
البرجوازيات الكبرى من خالل الصناعات
الـثـقـيـلــة لـلـبـيـئــة (ب ـعــاقــة ط ــردي ــة واضـحــة
باألرباح مع زيادة فائض القيمة من أجور
العمال وساعات عملهم) هو العامل الرئيس
هنا ،بدليل النظر الى األرقام التي ال تكذب
أب ـ ــدا ،ف ـفــي ج ـم ـهــوريــة ال ـص ـيــن ،يـبـلــغ عــدد
السكان قرابة  ١.٤مليار وانبعاث الكربون
للفرد يقارب  ٨.٢أطنان ،أما سكان ألمانيا
فهم  ٨٣مليونا تقريبا وانبعاث الكربون
للفرد يقارب  ٨.٥أطنان ،وأخيرا فإن سكان
الواليات المتحدة هو  ٣٢٩مليونا تقريبا
ً
وانبعاث الكربون للفرد يقارب  ١٥.٢طنا،
وعليه وجــب معرفة أن انبعاثات الكربون
مــرتـبـطــة بـشـكــل ت ــام بــالـنـظــام االقـتـصــادي
للبلد كما هو مع عوامل أخرى.

فولفغانغ مونشاو*

انتخابات وستفاليا دليل
ّ
تعثر أوالف شولتس
«شمال الراين وستفاليا» هي أكبر والية في ألمانيا ،وقد يكون
ً
ً
حجمها قريبا مــن هــولـنــدا ،فلطالما كــانــت هــذه المنطقة معقال
ً
تقليديا للحزب االشتراكي الديموقراطي في عهد هلموت كول،
لكنها أصبحت محسوبة على «االتحاد الديموقراطي المسيحي»
في عام  ،2005ولو أحرز «الحزب االشتراكي الديموقراطي» التقدم
المطلوب وأصبح األكثر شعبية في السياسة األلمانية ،كما حصل
خالل انتخابات السنة الماضية ،لكانت والية مثل «شمال الراين
ُ
ست ّ
جدد دعمها للحزب على األرجح.
وستفاليا»
لكن االنتخابات الفدرالية األلمانية تكشف منذ أيام أن «الحزب
االشتراكي الديموقراطي» ،الذي ينتمي إليه المستشار األلماني
أوالف شولتس ،حقق أسوأ نتيجة على اإلطالق في «وستفاليا»،
فحصد أقــل مــن  %27مــن أص ــوات الناخبين ،وفــي الـمـقــابــل ،فاز
«االت ـحــاد الديموقراطي المسيحي» بـ ــ %35.5مــن األص ــوات ومن
ً
ّ
ائتالفا مع «حزب الخضر» ،وقد ّ
تكبد «الحزب
المتوقع أن يشكل
ً
الديموقراطي الحر» خسارة كبرى أيضا ،فتراجعت نسبته من %7
ّ
ويضم هذا الحزب ليبراليين من داعمي
إلى أكثر من  %5بقليل،
ّ
السوق الحر ،وهو يشكل الفرع الثالث من ائتالف شولتس الوطني،
وفــي الوقت نفسه ،يبدو أن ائتالف «إشــارة الـمــرور» في برلين ال
َ
َ
ورئيسيه المشتركين روبــرت
يعمل إال لصالح «حــزب الخضر»
هابيك وأنالينا باربوك ،وقد ُيحدد هذا الشكل من انعدام التوازن
مستقبل السياسة في ألمانيا.
ت ـث ـبــت هـ ــذه ال ـن ـت ـي ـجــة أن ت ــراج ــع ال ــدع ــم ل ـل ـحــزب االش ـت ــراك ــي
الديموقراطي مستمر ،إذ لم يشارك إال سبعة ماليين من أصل 13
مليون ناخب في هذا االستحقاق ،مما يعني أن مستوى االمتناع
ً
عــن المشاركة بلغ درجــة غير مسبوقة ( ،)%45ومــن األفـضــل إذا
أن نعتبر نتيجة االنتخابات التي أوصلت شولتس إلى السلطة
في السنة الماضية ّ
مجرد ضربة حظ ،فقد يتراجع دعم «الحزب
الوطني لدرجة أن يصبح
المستوى
على
الديموقراطي»
االشتراكي
ّ
أقــل من نسبة تأييد «حــزب الخضر» ،حيث توقع الكثيرون هذه
النتيجة في بداية الحملة االنتخابية السنة الماضية.
أصـبــح أوالف شولتس مستشار ألمانيا ألن وســائــل اإلعــام
َ
خصميه األ ســا سـ َـيـيــن ولــم تحصل على الوقت
انشغلت بتدمير
الكافي الستهدافه قبيل االنـتـ ّخــابــات ،لــذا قــرر األلـمــان فــي نهاية
المطاف التصويت آلخــر مــرشــح يستطيعون ّ
تقبله ،لكن جــاء ت
الحرب في أوكرانيا لتثبت حقيقة يشتبه فيها الكثيرون منذ فترة:
يفتقر شولتس إلى حس القيادة.
لكن رغم جميع المؤشرات التي تحملها االنتخابات األلمانية
المحلية ،يبدو أن ائتالف شولتس سيصمد حتى النهاية ،ففي
المقام األول ،لــن يحصل أي تغيير فــي الحكومة طالما تستمر
الـحــرب فــي أوكــران ـيــا ،مثلما تمتنع بريطانيا عــن التخلص من
بوريس جونسون للسبب نفسه ،لكن من المتوقع أن يحقق «حزب
الخضر» المكاسب في انتخابات عام  2024بما يفوق أي منافع
محتملة نتيجة تغيير السلطة في منتصف هذا العهد ،وبحلول
االنتخابات المقبلة ،قد يتفوق نائب مستشار «حــزب الخضر»،
روبــرت هابيك ،على شولتس ،وقــد أثبتت االنتخابات في والية
ً
«شمال الراين وستفاليا» أن هذا السيناريو واقعي جدا.
فــي «دوس ـل ــدورف» ،عاصمة «وسـتـفــالـيــا» ،قــد ال يتفوق «حــزب
الخضر» لكنه سيكون صانع الملوك ،وقد يحصد االئتالف الذي
يجمع بين «االتـحــاد الديموقراطي المسيحي» و»حــزب الخضر»
ً
أغلبية كبيرة .نظريا ،تملك األح ــزاب الثالثة في ائتالف «إشــارة
المرور» (الحزب االشتراكي الديموقراطي ،وحزب الخضر ،والحزب
الديموقراطي الـحــر) األغلبية فــي برلين ،وقــد يكون هــذا الخيار
األفـضــل بالنسبة إلــى «الـحــزب الــديـمــوقــراطــي الـحــر» ،فـيـقـ ّـدم هذا
ً
األخـيــر عــرضــا يصعب أن يرفضه «حــزب الـخـضــر» ،لكن سيكون
إص ــرار «الـحــزب الديموقراطي الـحــر» على تـكــرار نـمــوذج ائتالف
ً
«إشارة المرور» انتحاريا ،إذ من الواضح أنه لم ينفعه في برلين.
تسلم رئيس «الحزب الديموقراطي الحر» ،كريستيان ليندنر،
وزارة الـمــال بعد الـمـحــادثــات الـتــي خاضها االئـتــاف فــي السنة
ُ
ً
ً
الماضية ،واعت ِبر هذا المنصب انتصارا كبيرا ،لكن معالم السياسة
َ
ً
األلمانية ّ
تغيرت فعليا بعد تسلم «حزب الخضر» وزارتي االقتصاد
ّ
والخارجية ،فجاءت االنتخابات األخيرة لتغير ميزان القوى داخل
ً
االئـتــاف مـجــددا وترجح كفة «حــزب الخضر» ،ولــم يجد «الحزب
الديموقراطي الحر» والحزب االشتراكي الديموقراطي» حتى اآلن
أي بدائل مقبولة .باختصار ،تبدو السياسة األلمانية اليوم أشبه
بحطام قطار بطيء الحركة.
* «سبيكتاتور»

hamzaolayan@icloud.com
وصلنا إلــى مرحلة من السوء في بلداننا ،بحيث بتنا نترحم
على أيام زمان ،نسترجع فيها ما تحقق لنا كشعوب ومجتمعات،
أصبنا بالترهل لدرجة االستسالم ،فقد مات فينا الغضب واالندفاع،
منجزاتنا صــارت من الماضي ،ال جامعات جديدة وال مشروعات
ً
وطنية إال فيما نــدر وفــي عــدد مـحــدود ج ــدا مــن دول الخليج ألن
اآلخرين مطحونون حتى العظم بالحروب والنزاعات والصراعات
حتى بتنا أسرى للتاريخ.
ً
ً
باألمس وصلتني رسالة من صديق يمني يتولى منصبا رفيعا
أعادني  32سنة إلى الوراء ،يخاطبني "هل تتذكر صبيحة يوم 22
ً
مايو 1990؟ كنا معا في عدن مع لفيف من اإلعالميين والصحافيين
الذين وفدوا إليها من مختلف دول العالم لتغطية اللحظة التاريخية
ب ـعــودة الـلـحـمــة اليمنية للجسد الـمـمــزق بـيــن شـطــريــن ،جنوبي
وشمالي".
يومها ،ارتفع علم الدولة الوليدة حينذاك "الجمهورية اليمنية"
ً
ً
في القصر الرئاسي بحي التواهي ،كان يوما مشحونا بالعواطف
الجياشة واآلمال العظام،
لننظر ماذا جرى لهذا البلد من فرقة وتمزق وحرب امتدت سبع
ً
سنوات ،قد تكون مناسبة الوحدة مدخال للمقارنة عن حسن البدايات
وسوء النهايات.
كــانــت لحظة تاريخية والـحــديــث فيها ينصب بــاتـجــاه البناء
ً
وعمليات الدمج والتوحيد التي تتطلب جهودا مضنية ومتواصلة،
والمهمة ليست سهلة ألن "التطبيع" القائم بين الشطرين يتجاوز
مسائل وحدة الشعب واألرض والمصير ،وهذا لم يكن عليه خالف،
لكن المسألة تتعلق بــو جــود نظامين متباينين فــي التوجهات
السياسية واالقتصادية.
نتذكر كيف التأم شمل اليمنيين ،فرؤية اليمن موحدا حلم ّ
تحول
إلى واقع بعد أكثر من  150سنة من التقسيم على يد اإلنكليز ومشهد
اإلعالن عن والدة "جمهورية اليمن" كما رأيته ،عام  ،1990جاء بعد
تضحيات مريرة دفع خاللها الشعب فاتورة االنفصال التي كانت
على حساب مستقبله االقتصادي واالجتماعي.
يومها كان الخطاب السائد "إننا دولة واحــدة ،ولنا علم واحد،
واسم واحد ،ومصيرنا واحد" ،وال نقبل لغة "المثنى" التي أسسها
سيبويه فــي علم النحو ،ونفضل عليها لغة "الـمـفــرد" ،لقد حقق
اليمنيون الوحدة بعد تسعة عشر لقاء قمة من  1972إلى  ،1990وفي
دولة عدد سكانها في حينه  12مليون نسمة وصل اليوم إلى 30
ً
مليون تقريبا ،فيها أربعة موانئ رئيسة وأربعة مطارات.
ً
تذكرت وطني يــوم كانت الليرة اللبنانية تلمع ذهبا والمدن
تموج بــزوارهــا والبلد ينعم بشيء من االسـتـقــرار ،والـيــوم عندما
ً
نسترجع ذكرياتنا نتوجع ألما ،ففي كل زاوية من زوايا بيروت لنا
قصة وحكاية ،وأينما اتجهت سواء إلى الجنوب أو الجبل أو إلى
مبنى الجريدة التي كنت أعمل فيها أو الجامعة الجامعة التي درست
فيها ،لبنان كان "سويسرا الشرق" تحول اليوم إلى "وباء" ابتعد أهله
عنه ،ولم يعد يشبهنا ،فصرنا غرباء عنه ،نحاول أال نفترق مهما
قسا علينا الزمان ودار دورته لينتج لنا "منظومة فساد" دمرت كل
ما هو جدير بالحياة.
ماذا يجمعنا اليوم ،نحن جيل الخمسينيات والستينيات؟ كنا
نحلم بوحدة اليمن كبلد واحد ،وإذ بنا نترحم على تلك األيام ،كنا
نحلم بوطن يحفظ كرامتنا ومستقبلنا وإذ بنا أمام "دكاكين" تبيع
باللحم الحي كرامات أبنائها ،كنا نحلم بالتنقل بين دولنا العربية
فصار التعامل معنا اليوم كالوباء المعدي الكل يتجنبه ويبتعد عنه،
كنا نحلم بصحافة حرة وأقالم صحافية حرة ،ومستشارين أحرار،
وشعراء لهم أصــوات حــرة ونــواب عندهم ضمير ،يحبون بلدهم،
ويخافون ربهم ،صرنا اليوم يتامى نمشي جنب الحيط (الطوفة)
ونقول يارب السترة!

«سبيكتاتور»

غيرهارد شرويدر يستحق العقوبات

المستشار شفيق إمام

االستجواب ملحمة التجربة الديموقراطية الكويتية ومحنتها ()3-2
الدستور ألحق ديوان المحاسبة بمجلس األمة ولم يلحقه بمجلس الوزراء كما كان
ً
مقررا في مسودة الدستور التي عرضت على المجلس التأسيسي ،وهي التبعية التي
اعترض عليها في المجلس الوزير عبدالعزيز الصقر بجلسته المنعقدة في  13اكتوبر
سنة  1962مطالبا بتبعية الديوان لمجلس األمة ،وبعد التصويت تمت الموافقة على
إلحاق الديوان بمجلس األمة.
تـنــاولــت فــي مـقــالــي الـمـنـشــور عـلــى هــذه
الصفحة أمس األربعاء المساءلة السياسية
ال ـفــرديــة لـ ـل ــوزراء ال ـتــي تـبـنــاهــا الــدس ـتــور،
والتي يحتل االستجواب فيها قمة وسائل
الرقابة البرلمانية ،وقد يؤدي الى طرح الثقة
بــالــوزيــر ،فــإن صــدر ق ــرار مــن مجلس األمــة
بحجب الثقة عنه قدم استقالته فورا.
وإن الرعيل األول بالرغم مــن حرصهم
عـلــى أال يستثنى مــن االس ـت ـجــواب رئيس
مجلس ال ــوزراء لــم يرتبط على استجوابه
طــرح الثقة بــه ،فهو أمير الـبــاد ال ـقــادم ،إذ
كــانــت الـنـيــة مـعـقــودة عـلــى أن يـتــولــى ولــي
العهد رئاسة مجلس ال ــوزراء ،فرتبوا على
االس ـت ـجــواب ج ــواز أن يـقــرر المجلس عــدم
إمكان التعاون مع رئيس مجلس الــوزراء،
فقد استمر الجمع بين والية العهد ورئاسة
الـمـجـلــس م ــدة قــاربــت نـصــف ال ـق ــرن ،حتى
رحيل الشيخ سعد العبدالله الصباح ،طيب
الله ثراه ،ولذلك يعتبر القرار الذي أصدره
المجلس بعدم إمكانية التعاون مع الشيخ
صباح الخالد هو األول في تاريخ الحياة
البرلمانية.

تنقيح فعلي للدستور
والـ ـ ــواقـ ـ ــع أن رؤسـ ـ ـ ــاء م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
المتعاقبين قد تحملوا في االستجوابات
الـمـقــدمــة لــديـهــم وزر ال ـ ــوزراء الـمـســؤولـيــن
عــن تطبيق القوانين المختلفة ،و مــن هذه
القوانين قانون الهيئة العامة للبيئة رقم
 25لسنة  95إال أنه ،وإن كان ملحقا بمجلس
الوزراء ،يترأس المجلس األعلى للهيئة أحد
الوزراء وقانون الصناعة رقم ( )56لسنة 96
ال ــذي أنـشــأ الهيئة الـعــامــة للصناعة التي
ي ـشــرف عـلـيـهــا وزيـ ــر ال ـت ـج ــارة والـصـنــاعــة
وي ـتــرأس مجلس إدارت ـه ــا ،ول ــم يعصم كل
ذلــك رئيس مجلس ال ــوزراء مــن استجوابه
عن الهيئتين.
وقد نبهت الى ذلك في مقال نشر لي على
صفحات "الجريدة" في عددها الصادر في

 6يونيو  2010تحت عـنــوان "االسـتـجــواب
وتـنـقـيــح فـعـلــي ل ـلــدس ـتــور" ،وق ـلــت فــي هــذا
الـمـقــال وبــالـحــرف الــواحــد "أج ــزم أن سمو
رئيس مجلس الــوزراء لن يدفع مسؤوليته
السياسية ،باختصاص وزراء آخــريــن عن
الموضوعات محل االستجواب ،ألنــه قادر
على الــرد على االستجواب ،وقــادر على أن
يتحمل المسؤولية السياسية عن أي قرار
م ــن وزرائ ـ ـ ــه ،ول ـكــن األمـ ــر ال يـتـعـلــق ب ـقــدرة
رئيس مجلس الوزراء أو حرصه على الدفاع
عــن وزرائ ــه ،بــل يتعلق بنصوص ومبادئ
دستورية ال يجوز إهمالها أو تجاهلها».

استجواب رئيس مجلس الوزراء األخير
ولــم يـخــرج االسـتـجــواب الـمـقــدم بتاريخ
 6ف ـبــرايــر  2022إل ــى سـمــو رئ ـيــس مجلس
الــوزراء عن هذا النهج في التنقيح الفعلي
للدستور ،فهو المسؤول في المحور الثالث
عن النهج المنظم لألموال العامة والعبث
بثروات الشعب لتراخي ديــوان المحاسبة
عــن التكليف ال ـصــادر لــه مــن مجلس األمــة
منذ عام ونصف بالكشف عن الفساد ،وقد
ألحق الدستور ديــوان المحاسبة بمجلس
األمــة ولــم يلحقه بمجلس ال ــوزراء كما كان
ً
م ـقــررا فــي م ـســودة الــدسـتــور الـتــي عرضت
عـلــى المجلس الـتــأسـيـســي ،وه ــي التبعية
الـتــي اع ـتــرض عليها فــي المجلس الــوزيــر
عبدالعزيز الصقر بجلسته المنعقدة في 13
اكتوبر سنة  1962مطالبا بتبعية الديوان
لمجلس األمــة ،وهــو االعـتــراض الــذي جرت
مناقشته فــي ه ــذه الـجـلـســة ،وف ــي الجلسة
التالية التي جرى فيها التصويت على هذا
االق ـتــراح ،حيث تمت الموافقة على إلحاق
الديوان بمجلس األمة دون مجلس الوزراء.
وهو المسؤول عن قــرارات مجلس األمة
بـتــأجـيــل االس ـت ـجــوابــات فــي دور االنـعـقــاد
العادي األول ،وهو المسؤول سياسيا عن
أع ـضــاء المجلس الــذيــن صــوتــوا عـلــى هــذا
ال ـتــأج ـيــل ،وال ــذي ــن ص ــوت ــوا ع ـلــى حـصــانــة

ال ـ ـ ـ ــوزراء م ــن ال ـم ـس ــاء ل ــة ال ـس ـيــاس ـيــة وع ــن
تـعـطـيــل جـلـســات الـمـجـلــس بـسـبــب تأخير
تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ب ــال ــرغ ــم م ــن أن تــأجـيــل
الجلسات لعدم حضور الحكومة هو قرار
رئاسة المجلس ،وهو المسؤول عن تعطيل
الجلسات الخاصة بمجلس األمة.

االستجواب والمنعطف الدستوري الخطير
وقد تساء لت في مقالين منشورين على
ه ــذه الصفحة فــي عــدديـهــا ال ـصــادريــن في
 4و 5يناير  2011تحت هــذا الـعـنــوان :هل
تـتـحــول الـمـســؤولـيــة ال ـفــرديــة ل ـل ــوزراء إلــى
مسؤولية تضامينة؟ وهل أصبحت المادة
 123من الدستور عباء ة لتنقيح فعلي له؟،
وقلت في هــذا السياق في هذين المقالين:
"إنه ال يجوز أن تعزل هيمنة مجلس الوزراء
على مصالح الدولة من سياقها فيما تنص
عـلـيــه ه ــذه ال ـم ــادة مــن اخ ـت ـصــاص مجلس
الـ ــوزراء بــرســم السياسة الـعــامــة للحكومة
ومتابعة تنفيذها ،األمر الذي يجب معه أن
ً
يكون تفسسير هذه الهيمنة متسقا مع هذا
السياق ومتساندا معه ،بما يقيم بينهما
التوافق ،فتكون هذه الهيمنة على السياسات
العامة التي يرسمها مجلس الوزراء.
كما قلت بأن تمثيل الحكومة بوزير واحد
ف ــي إحـ ــدى ال ـج ـل ـســات ه ــو اس ـت ـخ ــدام لحق
دستوري للحكومة ليس مبررا الستجواب
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء ،ولــو كــان قــد ترتب
ع ـل ــى ذل ـ ــك ف ـ ـقـ ــدان نـ ـص ــاب ال ـج ـل ـس ــة ال ـتــي
كانت مخصصة لنظر طلب رفع الحصانة
البرلمانية عن أحد النواب ،األمر الذي ترتب
عليه رفع الحصانة عنه النقضاء شهر على
طلب رفعها ،خاصة أن غياب أغلب األعضاء
عن هذه الجلسة هو الذي أفقدها النصاب.
فضال عما جــاء فــي الـمـحــور الـثــالــث من
اس ـت ـج ــواب رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ــذي
قــرر فيه المجلس عــدم إمـكــان الـتـعــاون مع
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء عــن تــراخــي الهيئة
ال ـع ــام ــة ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد ف ــي ت ـن ـف ـيــذ مــا
كلفها بــه المجلس مــن الكشف عــن قضايا
ال ـف ـســاد وال ـن ـهــب الـمـنـظــم ل ــأم ــوال الـعــامــة
والعبث بثروات الشعب وهو ما سنفرد له
المقال القادم واألخير من هذه السلسلة من
الـمـقــاالت حــول المسؤولية السياسية عن
أعمال المؤسسات والهيئات العامة.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

ً
منذ بداية الحرب في أوكرانيا ،أثبت العالم الديموقراطي تضامنا
ً
الفتا في مقاطعته االقتصادية لروسيا ،لكن تبقى العقوبات أداة
شائكة كونها تستهدف النظام لكنها تؤذي الشعب في نهاية المطاف،
فوقع الروس العاديون ضحية فساد فالديمير بوتين وسوء ُحكمه،
ّ
والمقربين منه.
لذا من األفضل استهداف الكرملين
يمكن تحقيق هذا الهدف عبر فرض عقوبات مستهدفة على أفراد
ً
محددين ،فقد سبق أن استهدفت العقوبات  1086شخصا ،فتجمدت
ّ
ّ
أصولهم ُ
وم ِنعوا من السفر ،لكن مطاردة األثرياء واألقوياء تشكل
ً
ً
اختبارا شائكا للديموقراطيات ،ال سيما إذا كانت هذه الشخصيات
معتادة على تقديم هبات سخية إلى األحزاب السياسية أو تربطها
ّ
المقرب
عالقات وثيقة مع السياسيين ،فقد يكون غيرهارد شرويدر
من بوتين أفضل نموذج لتقييم فاعلية العقوبات.
ً
أصبح شرويدر محسوبا على الكرملين منذ تنحيه من منصب
المستشار األلماني في  ،200وسرعان ما تسلم مناصب عــدة في
شركات نفط ّ
مقربة من بوتين ،فأصبح رجل موسكو في ألمانيا،
حتى أن امتناعه عن االستقالة من هذه الشركات أو رفض ترشيحه
لعضوية مجلس اإلشراف في شركة «غازبروم» غداة الغزو الروسي
ً
ألوكرانيا في فبراير الماضي دفع الكثيرين إلى اعتباره متورطا
ً
في عــدوان بوتين ،فما مــدى ّ
جدية الغرب إذا في فــرض العقوبات
المستهدفة؟
يطالب األلمان باتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق شرويدر ،ويعتبره
ً
حزب «االتحاد الديموقراطي المسيحي» «شريكا في تمويل الحرب
الوحشية في أوكرانيا» ،هم يطالبون بتجميد أصوله ومنعه من السفر
ً ّ
ّ
وصوت
أيضا ،وتتهمه والية «هانوفر» بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية،
البرلمان األوروبي على قرار يدعو االتحاد األوروبي إلى اتخاذ هذه
الخطوة ،لكن يحتاج هذا النوع من القرارات إلى إجماع بين الدول
األعضاء ويعارض المستشار األلماني ،أوالف شولتس ،هذا القرار.
أوضح شرويدر ،في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الشهر
الماضي ،أن زيادة واردات الغاز الروسي إلى ألمانيا خطوة منطقية
ً
برأيه ألنها تفيد َ
البلدين معا ،كان الغاز الروسي قد ساعد ألمانيا
فــي التحول إلــى قــوة صناعية بــارزة،.وعـنــدمــا بــدأ الـغــزو الروسي
ألوكرانيا ،كانت شركات الطاقة األلمانية تشتري الغاز بـ 200مليون
ً
دوالر يوميا ،وفي الوقت نفسه اعتبر شرويدر التجارة أفضل طريقة
لتجديد االستقرار في روسيا ومنعها من العودة إلى الشيوعية التي
ً
ً
بدت خيارا واقعيا في منتصف التسعينيات.
لم يكن شرويدر المسؤول الوحيد الذي يعتبر التجارة أفضل أداة
إلرســاء االستقرار السياسي مع خصوم الماضي ،فقد عمد ديفيد
ً
كاميرون وجــورج أوسـبــورن أيضا إلــى تطوير عالقات اقتصادية
مع الصين مع أنها ليست ديموقراطية ليبرالية ،على اعتبار أن
الرأسمالية الليبرالية التي تظهر على شكل تبادالت تجارية وصفقات
عمل قد تدفع البلد في االتجاه الصحيح ،فمن وجهة نظر شرويدر،
كان االتفاق األلماني الذي يقضي باستيراد المزيد من الغاز الروسي
ّ
أحدث نسخة من «سياسة الشرق الجديدة» التي شكلت برأيه ركيزة
إلعادة توحيد ألمانيا.
اليوم ،يسهل انتقاد سياسة االتكال المفرط على الغاز الروسي،
ويشارك عدد كبير من السياسيين الغربيين في هذه الحملة ،لكن
مــن المبرر أن يدعو البعض إلــى وضــع اســم شــرويــدر على قائمة
العقوبات البريطانية ،فهو رفض بكل وضوح أن يقطع عالقاته مع
نظام بوتين رغم إقدام القوات الروسية على استهداف المدنيين في
ً
أوكرانيا ،وهو يتكلم وكأن أحدا ال يمكنه المساس به ،حتى أن فريقه
ً
ً
كله استقال حديثا قبيل تجريده من امتيازاته البرلمانية احتجاجا
على هذا القرار.
شــرويــدر ليس ّ
مجرد زعيم سياسي أقنعته الـظــروف بضرورة
ً
عقد صفقة مع الشيطان ،بل إنه قرر طوعا أن يحافظ على صداقته
الشخصية مع الدكتاتور الروسي الخبيث ،وأن يتابع تلقي أمواله
بلد مجاور بال مبرر ،فهو مستعد للتنازل عن
رغم إقدامه على غزو ٍ
ِق َيمه بقدر أعوان بوتين الروس ،وإذا كانت بريطانيا مستعدة للتحرك
ضد المقربين من الرئيس الروسي ،فال شيء يبرر إعفاء شرويدر
من هذه العقوبات.

ةديرجلا

•
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.583

5.925

8.393

2.612 3.066 3.269

تقرير اقتصادي

غالء عالمي ...والمعالجات الكويتية ضد المنطق

سحبها!
مطلوب
سيولة
السوق
في
بضخها
المركزي
البنك
توجهات
تناقض
الدولة
•
ً
• تفاقم مؤشرات التضخم ضريبة معتادة لسياسات الخصخصة ...فكيف نسوقها حاليا؟
صرف  3آالف
دينار للمتقاعدين
واستبدال إجازات
الموظفين
سيعنيان زيادة
السيولة في السوق
وبالتالي ارتفاع
تلقائي لألسعار

ضرورة معالجة
خلل توزيع
حيازات اإلنتاج
الزراعي والحيواني
لمصالح ال عالقة
لها باحتياجات
األمن الغذائي

في دولة كالكويت ال يمكن مناقشة
ق ـض ـي ــة بـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع أسـ ـع ــار
المستهلكين (التضخم) دون ربطها
ب ـمــا تـمـثـلــه م ــن م ـخــاطــر ع ـلــى األم ــن
ً
الغذائي في المجتمع ،فضال عن اآلثار
االستهالكية والمعيشية التي يمكن ان
تستمر سنوات طويلة.
فاالعتراف بأن ارتفاع األسعار أو
غ ــاء ه ــا أم ــر عــالـمــي ال دخ ــل لـلــدولــة
أو الـ ـ ـم ـ ــوردي ـ ــن فـ ـي ــه ال ي ـع ـن ــي ع ــدم
اتخاذ إجــراء ات جدية في مواجهته،
خصوصا ان معظم االرتفاعات التي
نواجهها في األشهر القليلة الماضية
تعد غير مسبوقة في تاريخ التجارة
الدولية ،اذ ارتفع مؤشر منظمة األمم
الـمـتـحــدة لــأغــذيــة وال ــزراع ــة (ال ـفــاو)
ألسعار الغذاء بنحو  66.6في المئة
ف ــي اب ــري ــل ال ـمــاضــي م ـقــارنــة بنهاية
 ،2019أي مع بــدايــات تفشي جائحة
"ك ــورون ــا" مــدعــومــا بــارت ـفــاع أسـعــار
اللحوم  22في المئة ،ومنتجات األلبان
 43ف ــي ال ـم ـئــة ،وال ـح ـب ــوب بمختلف
أنواعها كالقمح وال ــذرة وغيرها 75
ف ــي ال ـم ـئــة ،وال ــزي ــوت وال ــده ــون 185
في المئة ،والسكر  54في المئة ،إلى
ج ــان ــب ت ـض ــاع ــف ت ـكــال ـيــف مـخـتـلــف
األن ـش ـطــة الـلــوجـسـتـيــة ذات الـعــاقــة
ب ـش ـب ـكــة ام ـ ـ ـ ــدادات ال ـ ـغـ ــذاء ومـخـتـلــف
السلع االستهالكية األخرى في العالم
كالشحن والتخزين والتأمين بـ  4إلى
 7أض ـعــاف أمـثــالـهــا ،مـقــارنــة بنهاية
ع ــام  ،2019السـيـمــا مــع تعقد حركة

ال ـت ـج ــارة ال ــدول ـي ــة بـس ـبــب تــداع ـيــات
الحرب الروسية األوكرانية.

ال ـس ـيــولــة الـمـخـصـصــة لــاس ـت ـهــاك في
السوق وبالتالي ارتفاع األسعار تلقائيا.

آثار محلية

الدولة و«المركزي»

ً
محليا ,ارتفع مؤشر التضخم حسب
آخ ــر إف ـصــاح لـ ــإدارة الـعــامــة لــإحـصــاء
عن شهر مارس الماضي  4.36في المئة
على اســاس سنوي مدعوما بنمو سلة
األغ ــذي ــة وال ـم ـشــروبــات  7.18فــي الـمـئــة،
وسلة المالبس  6.13في المئة ،مما يشير
إلى مستويات جديدة من الغالء وارتفاع
األسعار في الكويت بشكل يمس شريحة
كبيرة من الطبقة المتوسطة ،مما يتطلب
اتخاذ اجراءات جادة من شأنها الحد من
التضخم وتـطــويــق آث ــاره السلبية على
االقتصاد والمستهلكين والسوق.
وم ــع ان ال ــواق ــع يـتـطـلــب قـ ــدرا عــالـيــا
م ــن ال ـم ـه ـن ـيــة وال ـج ــدي ــة ف ــي الـمـعــالـجــة
فـ ــإن أغ ـل ـب ـيــة ال ـس ـي ــاس ــات وال ـتــوج ـهــات
االقتصادية المتخذة من الدولة باستثناء
 رفع بنك الكويت المركزي لسعر الفائدةمرتين بواقع نصف نقطة مئوية اتساقا
مـ ــع سـ ـي ــاس ــات ال ـم ـج ـل ــس االح ـت ـي ــاط ــي
ال ـفــدرالــي األم ـيــركــي  -تـسـيــر فــي اتـجــاه
تـعـظـيــم م ــؤش ــرات الـتـضـخــم ف ــي ال ـبــاد
وتـحـمـيــل المستهلكين أع ـبــاء إضــافـيــة
فــي وقــت حــرج  ,فتوجهات مثل صرف
منحة للمتقاعدين بــوا قــع  3000دينار
أو الـسـمــاح لموظفي الــدولــة باستبدال
اجازاتهم نقدا  -بغض النظر عن الــرأي
في استحقاقهما  -ستعني زيادة نسبة

وبينما تــراهــن الـبـنــوك المركزية في
ال ـع ــال ــم ع ـل ــى ت ـف ـع ـيــل ادوات ال ـس ـيــاســة
النقدية والمالية من خالل سحب السيولة
مــن ال ـســوق عــن طــريــق رف ــع ال ـفــائــدة في
البنوك او استخدام برامج شراء األصول
او مــن نسبة االحـتـيــاطــي اإللــزامــي لدى
الـمـصــارف نـجــد الـتــوجـهــات الحكومية
المحلية بضخ السيولة في السوق عبر
"الـتــأمـيـنــات واإلج ـ ـ ــازات" تـخــالــف حتى
تــوج ـهــات بـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي ال ــذي
رفع الفائدة مرتين هذا العام ويتوقع ان
يرفع المزيد منها خالل األشهر المقبلة
بهدف الحد من التضخم ...فهذه المخالفة
ال تناقض فقط سياسات البنك المركزي
بل حتى المنطق.

جدوى الخصخصة
وإذا كــانــت سـيــاســة ال ــدول ــة فــي ضخ
السيولة المباشرة في السوق ستفضي
الى مزيد من التضخم على مدى متوسط
فإن تنفيذ ما ورد في تصريحات وزير
الـتـجــارة والـصـنــاعــة األس ـبــوع الماضي
حـ ــول أن "كـ ــل شـ ــيء ف ــي ال ـك ــوي ــت مـتــاح
ل ـل ـخ ـص ـخ ـص ــة ،ويـ ـنـ ـبـ ـغ ــي حـ ـص ــر دور
الحكومة فــي التنظيم فـقــط ،لتكون كل
األم ـ ــور بـيــد ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص" سيعني

 ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن مـنــاقـشــة ال ـ ــرأي فيً
الخصخصة كخيار اقتصادي  -تحوال
ف ــي ال ـن ـظ ــام االق ـت ـص ــادي ل ـل ـبــاد غــالـبــا
م ــا ت ـكــون آثـ ــاره الـتـضـخـمـيــة كـمــا حــدث
فــي العديد مــن ال ــدول كاليونان ومصر
وسيريالنكا وروس ـيــا ....حــادة وطويلة
المدى.

بدائل محدودة
ول ـع ـل ــه م ــن ال ـم ـف ـيــد الـ ـق ــول بـ ــأن ثـمــة
ص ـع ــوب ــة فـ ــي ات ـ ـخـ ــاذ قـ ـ ـ ـ ــرارات ســري ـعــة
وق ـص ـي ــرة األمـ ـ ــد ف ــي م ــواج ـه ــة ارتـ ـف ــاع
مــؤ شــر التضخم المرتبط بشكل وثيق
مع تهديدات تمس األمن الغذائي العالمي
وانعكاساته المحلية  ,فباستثناء رفع
سعر الـفــائــدة تـكــون اإلجـ ــراءات األخــرى
المجدية في مواجهة التضخم كتوطين
ال ـص ـن ــاع ــات او ال ـح ــد م ــن االح ـت ـك ــار أو
تـسـهـيــل االح ـت ـي ــاج ــات الـلــوجـسـتـيــة أو
إع ــادة هيكلة سلة الــدعــومــات والتأمين
عـلــى األغ ـلــب ذات نـتــائــج مـتــوسـطــة الــى
طويلة المدى اذا كانت هناك جدية في
التطبيق ...وهــذا يعني ان المستهلكين
س ـي ـك ــون ــون ت ـح ــت ض ـغ ــط مـ ـت ــزاي ــد فــي
الـ ـفـ ـت ــرات ال ـم ـق ـب ـلــة مـ ــادامـ ــت م ــؤش ــرات
الـ ـتـ ـضـ ـخ ــم مـ ـتـ ـص ــاع ــدة والـ ـ ـب ـ ــدائ ـ ــل فــي
مواجهتها محدودة.

جدية اللجنة
ورب ـمــا تـكــون الـجــديــة الحكومية في

ارتداد لمؤشرات البورصة ...والسيولة
تتراجع إلى  85.7مليون دينار
●

ارتدت مؤشرات بورصة الكويت
امسّ ،
وعوضت جزءا محدودا من
خسائر امس األول ،بعد حالة من
الـتــذبــذب والـقـلــق بــدايــة الجلسة،
وانتهى مؤشر الـســوق الـعــام الى
أربــاح بنسبة  0.63في المئة ،هي
 47.12نقطة ،ليقفل على مستوى
 7583.72نقطة ،بسيولة اقــل من
مستواها امس األول ،كانت امس
 85.7مليون دينار ،تداولت 263.3
مليون سهم عبر  18355صفقة،
وتم تــداول  132سهما ،ربح منها
 72س ـه ـم ــا ،ب ـي ـن ـمــا تـ ــراجـ ــع ،44
واستقر  16دون تغير.
وكذلك ربح مؤشر السوق األول
ذات الـنـسـبــة  0.63فــي الـمـئــة ،أي
 52.76نقطة ليقفل على مستوى
 8393.87نقطة بسيولة بلغت 68.4
مليون دينار ،تداولت  124مليون
سهم عبر  11802صفقة ،وربح 11
سهما ،مقابل تراجع  ،12واستقرار
 3اسهم دون تغير.
وربح مؤشر السوق الرئيسي
نسبة قريبة كانت  0.6في المئة أي
 35.29نقطة ،ليقفل على مستوى
 5925.04نقطة بسيولة بلغت 17.3
مليون دينار ،تداولت  139.2مليون
سهم عبر  6553صفقة ،وتم تداول
 106أسهم ،ربــح منها  61سهما،

ارتداد بعد تذبذب حاد

بلغت  25.2مليون دينار.
كما خسر أجيليتي ربع نقطة
مئوية واستثمارات وبنك الخليج
وبــوبـيــان بتروكيماويات ووربــة
والدولي مقابل ارتفاع اهلي متحد
بنسبة كبيرة بلغت  3.6في المئة،
وزي ــن وصـنــاعــات وبـنــك بوبيان،
ومــن اسهم السوق الرئيسي جي
اف اشـ ــت بـنـسـبــة  4.3ف ــي الـمـئــة

والصفاة بنسبة كبيرة بلغت 20
في المئة ووطنية عقارية بنسبة
 4.5فــي الـمـئــة ،لتنتهي الجلسة
خـضــراء وبسيولة جيدة تحتاج
إلـ ــى تــأك ـيــد م ـثــل هـ ــذا االس ـت ـقــرار
لـلـمــرور لجلسة تطبيق مراجعة
م ــؤش ــرات ام اس س ــي أي نهاية
الشهر.
وتباين أداء مؤشرات األسواق

ال ـمــال ـيــة ب ـ ــدول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي ،إذ ربح السعودي نسبة
كـبـيــرة بلغت  2.2فــي الـمـئــة ،كما
ارتدت مؤشرات ابوظبي والكويت
ومسقط بنسب متفاوتة ،وخسرت
أس ـ ــواق دبـ ــي وق ـط ــر وال ـب ـحــريــن،
وكانت أسعار النفط قد صعدت الى
مستوى  114دوالرا لمزيج برنت.

 3.84مليارات دينار سيولة أجنبية في  7أسهم
نظرة إيجابية متفائلة لعوائد التوزيعات النقدية من الشركات القيادية
●

محمد اإلتربي

ال تزال السيولة األجنبية العنوان
األبرز في بورصة الكويت ،إذ تستحوذ
أعلى  7أسهم مدرجة على  3.84مليارات
ديـنــار مــن حجم الـسـيــولــة ،الـتــي تبلغ
نحو  6مـلـيــارات حــالـيــا ،بنسبة تقدر
بنحو  64في المئة من إجمالي السيولة.
وحسب مصادر مالية ،فإن النظرة
المستقبلية المتعلقة بــا لـعــوا ئــد من
التوزيعات إيجابية ،خصوصا أن هناك
تفاؤال بتحقيق أداء جيد وأفضل من
األعوام الماضية.
وأش ــارت المصادر إلــى أن معدالت
النمو في الربع األول كانت من رقمين،
وفي بعض الشركات وصلت إلى ثالثة
أرق ــام ،وهــي مـعــدالت قياسية وعالية

ج ــدا قـيــاســا ب ــاألس ــواق األخ ـ ــرى ،وإذا
م ــا تــراج ـعــت م ـس ـتــويــات ال ـن ـمــو الـتــي
شهدها الــربــع األول فسيكون مجمل
ـام وأفـضــل من
العالم بمتوسط عــام نـ ٍ
 2021للشركات التشغيلية ،خصوصا
أن القياس بحسب نظرة المستثمرين
المؤسسين ال تـقــارن (رب ــع بــربــع) ،بل
الــربــع الـفـصـلــي يــؤشــر لـنـظــرة بعيدة
األجل.
في سياق آخــر ،كشف مصدر مالي
في إحدى الشركات التي تقدم خدمات
صانع سوق لشركات عديدة ،أن بورصة
الـكــويــت ال ت ــزال يتحكم فيها األف ــراد
كأكبر كتلة نقدية في السوق متفوقة
ع ـلــى ال ـم ـحــافــظ وال ـص ـن ــادي ــق وحـتــى
الـسـيــولــة األجـنـبـيــة ،وه ــي تعتبر في
ظل بعض المراحل عبئا وتشكل عامل

ضـغــط عـلــى ال ـســوق بـسـبــب الطبيعة
المضاربية ألغلبية األف ــراد والنظرة
قصيرة األجل التي يقوم عليها القرار
االس ـت ـث ـمــاري مـ ــرورا بـ ـق ــرارات ال ـشــراء
الـ ـعـ ـش ــوائ ــي ،ال ـ ـ ــذي ال بـ ــد أن يـقــابـلــه
بيع عـشــوائــي فــي ظــل الـضـغــوط التي
يتعرض لها السوق إزاء االضطرابات
العالمية.
وحاليا باتت ترتكز الثقة على جملة
مـعـطـيــات ف ــي ال ـس ــوق ،أهـمـهــا مــؤشــر
الـسـيــولــة األجـنـبـيــة كـمـعـيــار أســاســي
لكثير من المراقبين ،تليها الصناديق
والمحافظ وكبار المالك والمستثمرين
االستراتيجيين في الشركات ،خصوصا
اصحاب اإلفصاحات والمصلحة التي
تزيد على  5في المئة فما فوق.

albaghli74@gmail.com

منذ عام  2013لم
تصدر «اإلحصاء»
أي بيان لـ«مسح
الدخل واإلنفاق
العائلي»!

«كابيتال إنتليجنس» ّتثبت تصنيف «كامكو» مع نظرة مستقبلية مستقرة

وخسر  ،32بينما استقر  13سهما
دون تغير.

بدأت تعامالت بورصة الكويت
امس على سلبية مفرطة أول ربع
ساعة ،خصوصا على اسهم بيتك
واجيليتي ،إذ تمت عمليات بيع
سريعة عليهما في الدقائق األولى،
وفقدا نسبا قريبة من  4في المئة،
إذ تراجع "بيتك" الى قاعه اليومي
عند  819فلسا ،كما خسر اجيليتي
ال ــى ح ــدود  1045فـلـســا ،وصبغا
المؤشرات باللون األحمر لتخسر
معظم األسهم ذات السيولة سواء
ق ـيــاديــة كــالــوطـنــي وزيـ ــن واهـلــي
م ـت ـح ــد وبـ ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج وب ـعــض
األسهم الصغيرة في قطاع البنوك.
وكــذلــك خـســرت اسـهــم السوق
الرئيسي مثل اس تي سي ووطنية
عقارية وجــي اف اتــش ،ثم ارتــدت
ب ـعــض األس ـه ــم الـتـشـغـيـلـيــة مثل
هيومن سوفت ومباني بداية ،ثم
بيتك واجيليتي ليلحق السوق
ب ـ ـهـ ــا ،وتـ ـحـ ـق ــق بـ ـع ــض األسـ ـه ــم
ارتـفــاعــات جيدة أبــرزهــا الوطني
ب ـن ـس ـبــة  1ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ب ـي ـن ـمــا لم
ي ـس ـت ـطــع "بـ ـيـ ـت ــك" مـ ــن ال ــوص ــول
للمنطقة الخضراء ،وأنهى جلسته
خاسرا  0.6في المئة بسيولة كبيرة

محمد البغلي

أخبار الشركات

تذبذب في بداية الجلسة قاده «بيتك» و«أجيليتي» ثم استعادا الخسائر
علي العنزي

مواجهة التضخم ومخاطر األمن الغذائي
اصال محل شك ،فتشكيل مجلس الوزراء
لـ"لجنة تعزيز منظومة األمــن الغذائي"
أم ــر يـعـيــد إل ــى األذه ـ ــان م ـئ ــات الـلـجــان
الحكومية التي لم تستطع معالجة أي
مشكلة بسيطة خالل السنوات السابقة ,
ومع ذلك كي ال يسود الشعور بالتشاؤم
قبل بــدء عملها فعليها ،على األق ــل ،ان
تضمن عدم مخالفة سياسات الدولة في
مــواجـهــة التضخم للمنطق ال ــذي يعبر
عنه بنك الكويت المركزي في سياساته
بـسـحــب الـسـيــولــة م ــن ال ـس ــوق عـبــر رفــع
ً
الـفــائــدة ،فـضــا عــن معرفة اسـبــاب عدم
نشر اإلدارة المركزية لإلحصاء ،بصفتها
ال ـم ـت ـع ـه ــد ل ـت ــوف ـي ــر الـ ـبـ ـي ــان ــات لـمـتـخــذ
القرار ،أي إحصاء جديد لـ"مسح الدخل
واإلن ـفــاق العائلي" منذ عــام  ،2013وأن
تعمل الحكومة بشكل واضــح ومباشر
ف ــي م ـســألــة مـعــالـجــة ال ـخـلــل ف ــي تــوزيــع
ح ـي ــازات اإلن ـت ــاج ال ــزراع ــي والـحـيــوانــي
الـمـمـنــوحــة ل ـشــراء والء ات سـيــاسـيــة او
مـنــافــع اقـتـصــاديــة او مـصــالــح ال عالقة
لـهــا بــاحـتـيــاجــات األم ــن ال ـغــذائــي ال ــذي
اس ـت ـه ــدف ــت الـ ــدولـ ــة ت ـح ـق ـي ـقــه مـ ــن ه ــذه
األراضي مع التأكيد على ان اتخاذ مثل
هــذه اإلج ــراءات ،بالتوازي مع نظيرتها
المذكورة اعــاه بحيث تتحقق اهدافها
على مدى اطــول ،سيكون بمثابة عملية
اصالح لتخريب متعمد ساد في السنوات
السابقة وانعكس اليوم على المستهلكين
بشكل مباشر.

أعلى  7شركات تستحوذ
على سيولة أجنبية
الشركة

نسبة الملكية

قيمة
االستثمار د.ك

الوطني

%22.58

 1.713مليار

بيتك

%11.07

زين

%12.89

أجيليتي

%11.44

بوبيان

%5.49

الخليج

%14

المباني

%14.36

 1.027مليار
ً
 343مليونا
ً
 285.7مليونا
ً
 171.1مليونا
ً
 164.5مليونا
ً
 139.4مليونا

أعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة كـ ــام ـ ـكـ ــو
إنفست ،أمــس ،تثبيت "كابيتال
إنتليجنس" التصنيف االئتماني
للشركة الطويل األجل والقصير
األجل عند مستوى " "BBBو""A3
على التوالي ،مع نظرة مستقبلية
مستقرة.
وأشارت "كابيتال إنتليجنس"
إلــى أن معظم األسـ ــواق المالية
فــي جميع أن ـحــاء الـعــالــم عانت
تــداعـيــات جائحة كــورونــا ،مما
أدى إل ـ ــى انـ ـخـ ـف ــاض ك ـب ـيــر فــي
األرب ــاح وال ـعــائــدات ،خــاصــة في
الربع األول من عام .2020
عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن اسـ ـتـ ـع ــادة
األس ـ ـ ــواق مـعـظــم ال ـخ ـســائــر في
األربــاع الالحقة ،إال أن األســواق
استمرت متراجعة خــال العام،

وسجلت "كامكو إنفست" خسارة
خ ــال ع ــام  2020لـتـتـحــول إلــى
الربحية عام  ،2021محققة أداء
قويا وأرباحا قياسية.
ّ
وسـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــت "كـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــال
إنتليجنس" ،في تقريرها ،الضوء
على نقطتين ائتمانيتين تدعمان
الـتـصـنـيــف ه ـمــا م ـكــانــة كــامـكــو
إنفست الريادية في السوق وقوة
قاعدتها التمويلية والسيولة .ال
ً
توجد حاليا لدى الشركة ديون
قـصـيــرة األج ـ ــل ،حـيــث يتضمن
التمويل بشكل أساسي إصــدار
سندات بقيمة  40مليون دينار
وقرضا بنكيا طويل األجل بقيمة
 5ماليين دينار .ومع ذلك ،تتمتع
"كامكو إنفست" بمرونة كبيرة
في خططها التمويلية ،حيث إن

فيصل صرخوه

األرصدة النقدية الحالية ،إضافة
إلــى حــدود التمويل مــن البنوك
غير المستخدمة تتجاوز بشكل
مريح مبلغ السند المستحق.

«وطني» يستكمل إجراءات بيع فرع
البنك باألردن

«الكوت» وقعت عقد
توريد مواد كيماوية

أعلن بنك الكويت الوطني أنه تم استكمال كل اإلجراء ات
الــازمــة لبيع فــرع البنك في األردن «بنك الكويت الوطني -
األردن» ،الى بنك االستثمار العربي األردني.
وقال «الوطني» إن فرعه في األردن سيتوقف عن تقديم أي
ً
خدمات مصرفية باسم «الكويت الوطني  -األردن» ،اعتبارا
من نهاية يوم عمل أمــس .وأوضــح أن المعلومة الجوهرية
السابقة ال يوجد لها أثر مادي على المركز المالي للبنك.

قامت شركة الكوت للمشاريع
الصناعية بتوقيع عقد توريد
م ـ ـ ـ ــواد كـ ـيـ ـم ــاوي ــة م ـ ــع الـ ـش ــرك ــة
الكويتية للصناعات البترولية
المتكاملة.
وقـ ــالـ ــت «ال ـ ـك ـ ــوت» إن ال ـع ـقــد
بقيمة  601أل ــف دي ـنــار ،ولـمــدة
 3سـنــوات .وأوضـحــت أن العقد
س ـي ـك ــون ل ــه أثـ ــر إي ـج ــاب ــي عـلــى
المركز المالي للشركة.

بيع عقارات مرهونة بـ  18.6مليون
دينار لمصلحة «تجاري»
قال البنك التجاري الكويتي إنه تم بيع عدد من العقارات
االستثمارية المرهونة لمصلحة البنك بنحو  18.6مليون
دينار.
ً
وأوضح «التجاري» أن بيع العقارات تم مؤخرا بعد اصدار
حكم ابتدائي اقــام دعــواه احــد البنوك المحلية برسو مزاد
علني ،وذلــك بعد صــدور حكم ابتدائي على العميل والــذي
تعثر في سداد المديونية الخاصة به القائمة لدى البنك.
وبـ ّـيــن البنك أن قيمتها األصلية مــع الـفــوائــد المستحقة
لحين الـســداد بلغت نحو  22.507مليون ديـنــار ،والـتــي تم
منحها مـقــابــل ره ــن ع ـق ــارات اسـتـثـمــاريــة مـمـلــوكــة للشركة
صاحبة المديونية ،وسبق أن قام البنك في  2009بتكوين
مخصص لكل المديونية بلغت قيمته نحو  24.227مليون
دينار.

ً
تابعة لـ «يونيكاب» تشتري عقارا ببنيد القار

قالت شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل إن شركة اسكان
العمانية لالستثمار ،وهــي شــركــة تابعة ،قــامــت بتفويض
الشركة التابعة شركة االسكان العقارية للقيام نيابة عنها
بشراء عقار استثماري بمنطقة بنيد القار قطعة  2قسيمة
 83بقيمة اجمالية قدرها  4ماليين دينار عن طريق المزاد
العلني بالمحكمة الكلية.
وأش ـ ــارت «يــون ـي ـكــاب» ال ــى ان اث ــر الـمـعـلــومــة الـجــوهــريــة
على المركز المالي للشركة هو زيادة في االصول العقارية
للمجموعة.

«جي إف إتش» تشتري 2.4
مليون سهم خزينة
أعلنت مجموعة «جي إف إتش»
المالية شراء ما يعادل  2.4مليون
سهم من أسهمها (أسهم خزينة)
في بورصة البحرين وسوق دبي
المالي وبورصة الكويت.
وأش ـ ــارت الـمـجـمــوعــة ،إل ــى أن
أسهم الخزينة لديها ارتفعت من
 257.3مـلـيــون سـهــم إل ــى 259.7
مليون سهم ،ما يعادل  %6.78من
األسهم الصادرة ،حتى تاريخ 24
مايو .2022

«المشتركة» :موافقة
الهيئة على التعامل
بأسهم الخزينة
وافـ ـق ــت ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق ال ـمــال
لـ ـشــركــة الـمـجـمــوعــة الـمـشـتــركــة
ل ـل ـم ـقــاوالت ع ـلــى ط ـلــب تـجــديــد
حق شــراء أو بيع ما ال يتجاوز
 %10مــن أسـهــم الـشــركــة (اسهم
الخزينة) وذلك لمدة ستة أشهر
من تاريخ منح الموافقة.

١٠
اقتصاد
الصقر :ضرورة خلق شراكات استثمارية مثمرة مع قطر
ةديرجلا

•
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بحث مع السفير القطري إشراك األنشطة التجارية المطلوبة بنهائيات كأس العالم 2022
استقبل محمد جاسم الصقر،
رئ ـيــس غــرفــة ت ـجــارة وصـنــاعــة
الكويت ،في مكتبه أمــس ،علي
بــن عبدالله آل مـحـمــود ،سفير
ق ـط ــر ال ـش ـق ـي ـقــة ل ـ ــدى ال ـك ــوي ــت،
وحـ ـض ــر ال ـل ـق ــاء ربـ ـ ــاح ال ــرب ــاح
المدير العام للغرفة.
ويــأتــي ه ــذا ال ـل ـقــاء فــي إطــار
بـ ـح ــث الـ ـع ــاق ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
وإقامة المشروعات االستثمارية
وال ـت ـج ــاري ــة ال ـم ـش ـتــركــة ،حيث
أشار الصقر إلى متانة الروابط
ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن وش ـع ـب ـي ـه ـم ــا
ال ـش ـق ـي ـق ـي ــن ،م ـ ــؤك ـ ــدا ض ـ ـ ــرورة
اس ـت ـغــال اإلم ـك ــان ــات الـمـتــاحــة
فـ ــي س ـب ـي ــل ت ـح ـق ـي ــق األهـ ـ ـ ــداف
المشتركة.
وأش ـ ــاد بــالـتـجــربــة الـقـطــريــة
الـ ـح ــديـ ـث ــة ،وال ـن ـق ـل ــة ال ـنــوع ـيــة
التي طــرأت على كل المجاالت،
السيما االقتصادية ،معربا عن
استعداد الغرفة لتقديم جميع
خ ــدم ــات ـه ــا ال ـم ـت ــاح ــة لـلـجــانــب
الـ ـقـ ـط ــري ،وإقـ ــامـ ــة ال ـف ـعــال ـيــات
االقتصادية الكويتية القطرية
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـش ـ ـ ـتـ ـ ــركـ ـ ــة ،بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف خ ـل ــق
الشراكات االستثمارية المثمرة
بـيــن أص ـحــاب األع ـم ــال مــن كال
البلدين الشقيقين.
ك ـم ــا أش ـ ــاد ال ـص ـق ــر بـجـهــود

«غرفة التجارة» تشارك في اجتماع
لجنة القيادات التنفيذية الخليجي

ً
مستقبال السفير القطري
الصقر
الـجـهــات الـقـطــريــة المعنية في
التحضير واالسـتـعــداد إلقامة
ن ـهــائ ـيــات كـ ــأس ال ـع ــال ــم (فـيـفــا
قطر  ،)2022مشيرا إلى التعاون
القائم بين غرفة تجارة وصناعة
الكويت وغرفة تجارة وصناعة
قطر فيما يتعلق بإشراك بعض

األنشطة التجارية المطلوبة من
الجانب القطري في هذا الحدث
المهم.
بدوره ،أعرب السفير القطري
ع ــن خــالــص امـتـنــانــه وتـقــديــره
لغرفة تجارة وصناعة الكويت
على تعاونها الدائم ،وما تقدمه

م ــن خ ــدم ــات لـتـعــزيــز ال ـت ـعــاون
الـثـنــائــي بـيــن ال ـب ـلــديــن ،مــؤكــدا
اهتمام حكومة بالده بفتح آفاق
اقتصادية جديدة مع الكويت،
مــن خــال توظيف اإلمكانيات
الضخمة المتاحة للتعاون بين
الجانبين في مختلف القطاعات.

شــاركــت غــرفــة تـجــارة وصناعة الكويت في
االجتماع ( )52للجنة القيادات التنفيذية التحاد
غ ــرف دول مجلس الـتـعــاون الخليجي ،أمــس،
بمقر غرفة الشرقية في مدينة الدمام -المملكة
العربية السعودية ،حيث تــرأس نائب المدير
العام ،حمد العمر ،وفد الغرفة ،بمشاركة فهد
الصغير – مدير إدارة العالقات التجارية.
وتـنــاول االجتماع العديد مــن المواضيع
المهمة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي،
ومن أهمها عضوية التميز الذهبي لعام ،2022
والـتــي تصدرها األمــانــة العامة لالتحاد على
هيئة بطاقة تقدم كل التسهيالت اللوجستية
للغرف العربية والدولية ،حيث توفر لمشتركيها
عـ ــرض الـ ـف ــرص االس ـت ـث ـم ــاري ــة ال ـم ـت ــاح ــة ل ــدى
االت ـح ــاد عـلــى الـعـضــو ال ـم ـشــارك ،واالس ـت ـفــادة
من قواعد البيانات والدراسات وأوراق العمل
الموجودة لدى االتحاد ،والعديد من المميزات
األخرى.
كـ ـم ــا تـ ـ ـن ـ ــاول االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع أه ـ ـ ــم ال ـف ـع ــال ـي ــات
االق ـت ـص ــادي ــة الـخـلـيـجـيــة ال ـت ــي سـتـعـقــد خــال
 ،2022ومن أبرزها منتدى ومعرض االقتصادي
الخليجي الـســويـســري األول ،وال ــذي سينظم

فـ ــي م ــدنـ ـي ــة ج ـن ـي ــف ي ــوم ــي  28و 29يــون ـيــو
القادم ،بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة
والـ ـخ ــدم ــات والـ ـغ ــرف ال ـعــرب ـيــة ال ـســوي ـســريــة،
وأيضا ستقوم غرفة تجارة األردن ،بالتعاون
مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي،
بتنظيم فعالية الدورة الثالثة لمنتدى التواصل
الخليجي األردني الثالث في عمان خالل الفترة
من  27إلى  28سبتمبر  ،2022والتي تهدف إلى
تمكين القطاعين الخاصين الخليجي واألردني
ً
والمضي قــدمــا فــي استغالل الـفــرص المتاحة
وتحقيق إنـجــازات اقتصادية جــديــدة ،في ظل
الوضع االقتصادي الراهن.
وأكدت لجنة القيادات التنفيذية االستعداد
الدائم لالتحاد لوضع البرامج التي تسهم في
التكامل االقـتـصــادي الخليجي ،والـتــي أيضا
تعمل على تذليل كل العوائق التي تواجه القطاع
الخاص في دول المجلس.

«بوبيان» :الماجد قاد البنك في مرحلة صعبة مليئة بالتحديات

ً
اإلدارة التنفيذية نجحت في وضعه ضمن أهم البنوك محليا
رغ ــم ح ــداث ــة ع ـمــره الـفـعـلــي في
المجال المصرفي إذ تأسس في
عــام  ،2004استطاع بنك بوبيان
أن يتصدر المشهد فــي السوقين
الكويتي واإلقليمي كبنك يقوده
الشغف في االبتكار ،ونقطة ارتكاز
االلـ ـت ــزام نـحــو الـمـجـتـمــع بتقديم
أفضل الخدمات المصرفية الرقمية
ً
وفقا ألحكام الشريعة االسالمية،
ً
وه ــو مــا أثـبـتــه فعليا عـلــى أرض
الــواقــع بنموه المتسارع وتميزه
فــي مجال خدمة العمالء وتقديم
خدمات ومنتجات تعد األولى من
نوعها في الكويت.
وفــي عــام  2009شهد "بوبيان"
ت ـحــوالت رئيسية بتغيير هيكل
ملكيته ،وتولي إدارة جديدة بقيادة
عــادل الماجد الــذي قــاد البنك في
مرحلة أقل ما توصف بأنها صعبة
ومليئة بالتحديات.
واستعرض الرئيس التنفيذي
للخدمات المصرفية الشخصية
والــرقـمـيــة ف ــي "ب ــوب ـي ــان" عبدالله
الـتــويـجــري ،مــراحــل تـطــور البنك
ال ــذي ضــم أكـثــر مــن ملكية وإدارة
مختلفة حتى  ،2009وه ــو العام

ال ـ ــذي ش ـهــد أزم ـ ــة مــال ـيــة عالمية
ليشهد البنك خاللها وضعا سيئا
بسبب استراتيجيته المتبعة آنذاك.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـت ــويـ ـج ــري ،خ ــال
حديثه في البرنامج الوثائقي ،أنه
بعد دخول مالك جدد إلى البنك في
 2009تم اتخاذ قرارات جريئة كان
أهمها تعديل الميزانية ،وحجز
م ـخ ـص ـصــات ت ـف ــوق  200مـلـيــون
ً
دوالر ،مستعينا بأحد كبار البيوت
االستشارية.

استراتيجية جديدة
وتابع أنه خالل تلك المرحلة تم
وضع استراتيجية جديدة للبنك
بقيادة عــادل الماجد ،مبنية على
أساسيات العمل المصرفي وخلق
ً
روح جديدة في البنك ،فضال عن
ابـتـكــار مـنـتـجــات حــديـثــة ت ـتــواءم
مــع مـطـلـبــات الـعـمــاء مــن األف ــراد
ً
وال ـ ـشـ ــركـ ــات ،مـ ــؤكـ ــدا أن م ــن أه ــم
عوامل تلك االستراتيجية التركيز
على التكنولوجيا الحديثة لخدمة
العمالء.
وحدد التويجري عوامل نجاح
الـبـنــك والمتمثلة بالتركيز على

خ ــدم ــة ال ـع ـم ــاء ك ـه ــدف رئـيـســي،
واس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام أح ـ ـ ـ ــدث ال ـت ـق ـن ـي ــات
التكنولوجية ،إلى جانب بناء فريق
يتمتع بخبرات قادرة على التوافق
مــع االستراتيجية الـجــديــدة وفق
أساسيات العمل المصرفي ،مع فتح
مجال اإلبداع لموظفيه للمساهمة
في تطوير خدماته.

مودرن إسالمي
ووصف التويجري "بوبيان" بـ
"مــودرن اســامــي" ،إذ احتل مكانة
مرموقة في السوق ،في ظل غياب
ال ـخــدمــات الـحــديـثــة الـمـقــدمــة من
البنوك االسالمية األخ ــرى آنــذاك،
لـيــأتــي الـبـنــك حينها وي ـســد تلك
الفجوة ،وهذه كانت من أهم عوامل
نجاحه.

خدمة العمالء ...أولوية
ارتبط اسم "بوبيان" على مدار
ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــر ب ـع ـبــارة "ألول
مــرة في الكويت والتفوق بخدمة
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء" ،م ـم ــا م ـن ـحــه أفـضـلـيــة
جعلته االخـتـيــار األفـضــل للكثير
من العمالء الراغبين في الحصول

على الخدمات والمنتجات المميزة.
وفي هذا اإلطار ،أكد التويجري
أن نجاح البنك والــوصــول إلــى ما
ً
هو عليه اليوم لم يكن سهال ،بل
ً
كانت هناك جهود كبيرة جدا بذلت
من أسرة البنك ،وكان التركيز على
خدمة العمالء الهاجس الرئيسي
لجميع موظفيه من أعلى الهرم إلى
أصغر موظف ،مضيفا "والمثال
على ذلك ،أن عادل الماجد الرئيس
التنفيذي يعتبر الوحيد الذي لديه
ح ـســابــات عـلــى م ــواق ــع الـتــواصــل
لالستماع لمطالب العمالء ،كذلك
األمر بالنسبة لي ولغيري للتعامل
مباشرة مع العمالء في السوشل
ميديا لالستماع إلى استفساراتهم
ورأيهم في الخدمات المقدمة بهدف
تطويرها".

ً
الثالث محليا

ع ـ ـل ـ ــى م ـ ـس ـ ـت ـ ــوى الـ ـحـ ـص ــص
السوقية ،لفت التويجري إلى ارتفاع
حـصــة الـبـنــك ف ــي الـتـمــويــل خــال
 2021إل ــى حــوالــي  15فــي المئة،
مقارنة بنحو  2في المئة فقط في
 ،2009بينما ارتفعت حصته من

األخ ـيــر ليتم الـتــركـيــز عـلــى قطاع
ال ـشــركــات الـكـبـيــرة والـمـتــوسـطــة،
ثم امتدت فيما بعد إلى الشركات
ال ـص ـغ ـيــرة ،وذل ـ ــك ب ـه ــدف تمويل
القطاعات التنموية والتشغيلية
المنتجة بكل القطاعات.

التوسع الخارجي

عبدالله التويجري

تمويل العام أكثر من  10في المئة،
ليحتل "بوبيان" المركز الثالث على
مستوى البنوك المحلية من حيث
حجم األصول.

تمويل المشاريع
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لـلـخــدمــات الـمـصــرفـيــة للشركات
عـ ـب ــدالـ ـس ــام الـ ـص ــال ــح ،إن ـ ــه بـعــد
استحواذ بنك الكويت الوطني على
"بوبيان" تم تحديث استراتيجية

وقـ ـ ــال الـ ـص ــال ــح" :فـ ــي ب ــداي ــة
ع ــام  2020ق ــام الـبـنــك بخطوة
رئـيـسـيــة مــن خ ــال اسـتـحــواذه
عـ ـل ــى حـ ـص ــة مـ ــؤثـ ــرة مـ ــن بـنــك
ل ـن ــدن والـ ـش ــرق األوس ـ ــط تصل
إل ــى نـحــو  70فــي ال ـم ـئــة ،وكــان
الهدف من ذلك إثبات وجودنا
فــي بريطانيا باعتبارها جهة
مـفـضـلــة ل ـل ـس ـيــاحــة وال ــدراس ــة
واالس ـت ـث ـم ــار ع ـنــد الـكــويـتـيـيــن
ً
والمنطقة عموما".
وأوضـ ــح الـصــالــح أن معظم
أربـ ـ ـ ــاح ال ـم ـج ـم ــوع ــة ت ــأت ــي مــن
"بوبيان" في الكويت ،إذ يساهم
األخـ ـي ــر ب ـمــا ب ـيــن  90و 92في
ً
ال ـم ـئ ــة مـ ــن األرب ـ ـ ـ ـ ــاح ،م ـتــوق ـعــا
أن ت ـســاهــم ال ـش ــرك ــات الـتــابـعــة
ً
تــدر يـجـيــا بنتائج المجموعة،

ً
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـض ـ ــم أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا شـ ــركـ ــة
لــاس ـت ـث ـمــار وأخـ ـ ــرى لـلـتــأمـيــن
التكافلي.

جوائز وتصنيفات
قالت رئيسة مجموعة االلتزام
م ـن ــى ال ــدعـ ـي ــج ،إن ال ـب ـن ــك أحـ ــرز
تـصـنـيــف  A3بــالـنـسـبــة ل ـلــودائــع
طويلة األجل من وكالة موديز.
ً
وذكرت أن "بوبيان" حقق أيضا
الكثير مــن االن ـج ــازات واستحوذ
عـلــى أثــرهــا ع ــدة جــوائــز إقليمية
وعالمية ،من بينها جائزة أفضل
بنك اسالمي في مجال الخدمات
المصرفية الرقمية في العالم من
"غلوبل فاينانس" ،كما تربع البنك
على قمة خدمة العمالء وحصوله
على جــائــزة سيرفس ه ـيــرو ،إلى
جانب انفراده بجائزة أفضل بنك
اســامــي فــي خــدمــة الـعـمــاء منذ
عام .2010

في الكويت والمنطقة التي بدأت
ً
مبكرا باالستثمار فــي الخدمات
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ،وإط ـ ـ ـ ــاق الـ ـع ــدي ــد مــن
المنتجات المصرفية ألول مرة على
مستوى الكويت ،كما يعتبر تطبيق
ً
البنك من أشهر التطبيقات محليا
ً
الذي يشهد نموا متزايدا عليه من
العمالء ،وب ــرز ذلــك بشكل واضــح
خالل أزمة كورونا.

الشباب ركيزة أساسية
وأكد مدير أول بإدارة االتصاالت
والـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـم ــؤس ـس ـي ــة ول ـي ــد
الصقعبي ،أن فئة الشباب ركيزة
ً
أســاس ـيــة مـهـمــة جـ ــدا بــالـنـسـبــة لـ
"بــوبـيــان" ،لذلك تم إطــاق حساب
 ،PRIMEوهو بمثابة بنك داخل بنك
في إطــار السعي لخلق شخصية
مستقلة للحساب ،ألنــه يستقطب
الشباب الــذيــن يمثلون أحــد ابــرز
وأهم الشرائح في المجتمع.

خدمات رقمية نوعية
وقال مدير أول بإدارة المنتجات
الرقمية عبداللطيف الصانع ،إن
"بوبيان" يعتبر من أوائــل البنوك

 ...توقيع شراكة استراتيجية مع «كورسيرا»
أعلن بنك بوبيان توقيع شراكة استراتيجية مع شركة كورسيرا
( ،)Courseraالتي تعد إحدى أكبر منصات التعليم الرقمي عبر اإلنترنت
في العالم ،إلطالق برامج تدريب في مجاالت متعددة ،إلعداد الكوادر
المهنية المتخصصة فــي بنك بوبيان ،وتعزيز مهاراتهم القيادية
لمواكبة التطورات والتحديات في المرحلة الحالية والمقبلة ،والتي
تتماشى مع التوجه نحو التحول الرقمي لبنك بوبيان.
وقال المدير العام لمجموعة الموارد البشرية عادل الحماد" :إننا
في بنك بوبيان ملتزمون دائما تجاه مواردنا البشرية ،بإعدادهم
وتوفير كل ما يساعدهم على النهوض بالمهارات اإلبداعية ،من
خالل خلق بيئة تدريبية متطورة تعتمد على االرتقاء بقدراتهم
وصقل مهاراتهم الوظيفية في جميع مجاالت العمل المصرفي،
بما ينعكس على خدمة عمالء البنك ،وتطوير خدمات ومنتجات
البنك وزيادة االبتكار واإلبداع".
وأوضح الحماد أنه من هذا المنطلق جاءت الشراكة مع شركة
كورسيرا ،التي تدعم تطوير مهارات أكثر من  5.2ماليين متعلم
فــي جميع أنـحــاء الـشــرق األوس ــط وشـمــال إفريقيا ،مضيفا انها
تتضمن حاليا أكثر من  5000برنامج تدريبي ،بالتعاون مع أعرق
الجامعات العالمية ،مثل كولومبيا وميتشيغان ودوك وفيرجينيا
وتورنتو ولييد وفلوريدا وبيركلي وكاروالينا الشمالية وغيرها
مــن الجامعات والمؤسسات العالمية ،إضــافــة إلــى مــا يزيد على

 2500مشروع موجه لقطاعات معينة في مجال األعمال وأكثر من
 75شهادة متخصصة.

التعاون األول من نوعه في الكويت
وأفاد الحماد بأن هذا التعاون يعد األول من نوعه على مستوى البنوك
الكويتية ،حيث إن البرامج التدريبية التي تقدمها "كورسيرا" لموظفي بنك
بوبيان تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية في جميع القطاعات والمنتجات
المصرفية السيما الرقمية والمهارات القيادية وقواعد البيانات وعلوم
الكمبيوتر والمحاسبة والتمويل وتنمية المهارات الشخصية ،وأيضا
فــي مجال المبيعات وخــدمــة العمالء والعمليات المصرفية وغيرها
الكثير ،عبر بناء وتعزيز الفكر والتخطيط االستراتيجي وبناء فرق العمل
الناجحة لالرتقاء بمستوى المؤسسة ذاتها.
وأشار إلى أنه من خالل التعاون مع "كورسيرا" سيتم توفير عدد كبير
من البرامج التدريبية بمختلف المجاالت ،بالتعاون مع أكثر من  250جهة
وجامعة رائــدة إلتاحة خيارات واسعة من المحتوى والشهادات ،مثل
المشاريع اإلرشادية والدورات والشهادات التخصصية.
في سياق متصل ،ذكر المدير التنفيذي إلدارة تطوير وإدارة المواهب
عبدالعزيز الرومي أن بنك بوبيان ال يألو جهدا في سبيل التعاون ،وإبرام
شراكات استراتيجية مع جهات تدريبية عالمية معتمدة ،من أجل تأهيل
كوادره البشرية واالستثمار فيهم بشكل مستمر ،وتمكينهم وتأهيلهم

بأفضل البرامج التدريبية وورش العمل لتطوير مهاراتهم الخاصة
بالقيادة ،وتنفيذ االستراتيجيات وإدارة التغيير واالبـتـكــار لمواكبة
التطورات المتالحقة التي تشهدها الصناعة المصرفية الرقمية.

اتفاقية استراتيجية
مــن جــانـبــه ،أع ــرب الـمــديــر الـعــام لشركة كــورسـيــرا لمنطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا وتركيا محمد الزريبي عن سعادته بتوقيع
هذه االتفاقية االستراتيجية ،مؤكدا أنه "من خالل هذا التعاون سنساهم
فــي االرت ـقــاء بــالـقــدرات المهنية لموظفي بنك بــوبـيــان ،ونعمل على
تزويدهم بمهارات ريادة األعمال والمهارات الرقمية والتقنية وتنمية
قدرات الموارد البشرية الالزمة لالزدهار في عصر االقتصاد الرقمي ،من
خالل تمكينهم من الوصول إلى دورات تدريبية وشهادات تخصصية
ً
يشارك في تقديمها نخبة من الجامعات والمؤسسات الرائدة عالميا".
يــذكــر أن بـنــك بــوب ـيــان يـعـتـبــر م ــن ال ـب ـنــوك ال ــرائ ــدة عـلــى مستوى
المنطقة في العمل على تطوير وزيادة مهارات وخبرات موظفيه من
خالل أكاديميات متعددة وبرامج تدريبية متميزة تندرج تحت مظلة
 ،Boubyan Business Schoolمما ساهم في خلق المزيد من الــوالء
بين الموظفين للمؤسسة التي ينتمون إليها في ضوء التعاون مع
مؤسسات تدريبية وجامعات محلية وعالمية عريقة.
ُ
وأطلقت شركة كورسيرا عام  2012من قبل بروفيسور علم الحاسوب

على هامش منتدى المنافسة العربي الثالث في السلطنة
التقى وفد الكويت المشارك في منتدى
المنافسة العربي الثالث في سلطنة عمان
الشقيقة ،المكون مــن رئيس جهاز حماية
المنافسة د .راشد العجمي ،والمدير التنفيذي
لجهاز حماية المنافسة الكويتي د .عبدالله
العويصي ،وعضو مجلس إدارة جهاز حماية
المنافسة احـمــد الـمـطـيــران ،وزي ــر التجارة
والصناعة وترويج االستثمار في سلطنة
عمان قيس بن محمد اليوسف.
وبحث الجانبان العالقات الراسخة بين
البلدين وسبل االرتقاء بها في مجال حماية
المنافسة ،والتعاون بين البلدين لحماية
المنافسة ،وت ـبــادل الـخـبــرات والمعلومات
بين الطرفين ،باإلضافة إلى تنظيم الدورات
والمؤتمرات وورش العمل.
ك ـمــا نــاق ـشــا مـ ـب ــادرة ال ـجــانــب الـكــويـتــي

جانب من اللقاء
العمل على التوعية" .وشارك الطرفان؛ نظام
العمل في جهاز حماية المنافسة الكويتي،
ومــركــز حـمــايــة المنافسة ومـنــع االحـتـكــار

أندرو نج ودافني كولر ،بهدف توفير فرصة الحصول على تعليم بمستوى
عالمي للعديد من الراغبين في تطوير مهاراتهم من أماكن مختلفة حول
العالم ،وتعد الشركة اليوم واحدة من أكبر منصات التعليم عبر اإلنترنت
في العالم ،إذ تضم المنصة  102مليون متعلم مسجل ،وتتعاون مع
أكثر من  250جهة وجامعة رائدة لتوفير خيارات واسعة من المحتوى
والشهادات ،مثل المشاريع الموجهة والدورات والشهادات التخصصية،
إضافة إلى الشهادات الجامعية كدرجات البكالوريوس والماجستير.
وتقوم العديد من الجهات والمؤسسات حول العالم باستخدام
"كورسيرا" لتحسين مهارات موظفيها ومواطنيها وطالبها ،وإعادة
تأهيلهم ضمن المجاالت التي تشهد طلبا مرتفعا كعلم البيانات
والتكنولوجيا واألعمال.

ً
«ديليفرو» 57 :مطعما تتأهل للمرحلة
الثانية من «جوائز أفضل المطاعم»

«حماية المنافسة» يلتقي وزير التجارة العماني
المقدمة في فترة سابقة ،وتتضمن توقيع
مذكرة تعاون مشتركة بين حكومتي البلدين
في مجال المنافسة ومنع االحتكار ،إذ أبدى
الـطــرفــان تطلعهما لتوقيعها فــي القريب
العاجل.
من جهته ،أشاد الوزير اليوسف بأهمية
الـمـشــروع لما لــه مــن دور مهم فــي تطوير
مجال حماية المنافسة في البلدين ،مؤكدا
ضرورة وجود العالقة المباشرة ،وااللتقاء
والتباحث في مجال حماية المنافسة خاصة
في موضوع اقتصادي يخص اإلقليم العربي.
وأكد اليوسف أن أهم أهداف المنتدى ،هو
خلق أجواء تعاون مشترك بين الدول العربية
وم ـشــاركــة ال ـخ ـبــرات ،مـشـيــرا إل ــى أن "فـكــرة
حماية المنافسة ومنع االحتكار تعتبر نوعا
ما جديدة على الدول العربية ،ويجب علينا

عادل الحماد

عبدالعزيز الرومي

العماني ،في طــرح بعض قضايا االحتكار
والهيمنة االقتصادية لمشاركة الخبرات بين
الطرفين وتوضيح آلية سير العمل.

خ ــال األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،ص ـ ّـوت مـحـبــو ال ـط ـعــام ف ــي الـكــويــت
لمطاعمهم المفضلة ،ضمن مسابقة "جوائز أفضل المطاعم" من
"ديليفرو".
وأعلنت "ديليفرو" ،إحــدى شركات توصيل الطعام الرائدة في
الكويت ،أسـمــاء  57مطعما ومقهى ،بــواقــع  3مطاعم لكل مــن 19
فئة ،متأهلة للمرحلة الثانية من المسابقة ،بعد تصويت آالف من
محبي الطعام في الكويت.
وتسلط "جــوائــز أفـضــل الـمـطــاعــم" مــن "ديـلـيـفــرو" الـضــوء على
أفضل مطاعم البالد ،حيث تبرز المطاعم ُوالمقاهي التي يفضلها
الجمهور في جميع أنحاء الكويت .وقد فتح باب التصويت مرة
أخرى للحصول على فرصة أخيرة للتصويت للفائزين عن كل فئة،
وذلك حتى تاريخ  30الجاري.
وسيتم إعالن الفائزين عبر اإلنترنت يوم  9يونيو المقبل خالل
حفل جوائز "ديليفرو" الكويت ألفضل المطاعم لسنة  ،2022الذي
ُ
سيبث على حسابي انستغرام وتويتر الخاصين بالشركة .وتدعو
"ديليفرو" الكويت أصحاب المطاعم والعمالء لمتابعة هذا البث،
للتعرف على الفائزين في كل من الفئات الـ .19
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اقتصاد

«تليكوم وورلد» منحتها الجائزة عن  ...2022و« »ZainTechتفوز بـ «أفضل خدمة رقمية» في المنطقة

التنفيذ
الناجح
الستراتيجية
أعمالنا
يجعلنا أكثر
ً
التزاما بوعد
عالمتنا
التجارية
بتقديم
تجربة مميزة

الخرافي

فــازت مجموعة زين بجائزة
"أف ـض ــل مـشـغــل اتـ ـص ــاالت" عن
عــام  ،2022وذل ــك فــي االحتفال
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي ل ـ ـجـ ــوائـ ــز م ــؤس ـس ــة
تـ ـلـ ـيـ ـك ــوم وورلـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ــي الـ ـش ــرق
األوسط.
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ،فــي
بـ ـ ـي ـ ــان ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أن جـ ــائـ ــزة
"أف ـ ـ ـضـ ـ ــل م ـ ـش ـ ـغـ ــل" ج ـ ـ ـ ــاءت فــي
الفعاليات التي أقامتها مؤسسة
( Terrapinnال ـمــؤس ـســة الـتــي
تنظم فعاليات جوائز تيليكوم
وورل ــد) فــي دبــي أخـيــرا ،والتي
ت ـش ـهــد ت ـص ـن ـيــف ال ـمــؤس ـســات
والـشــركــات ذات األداء المتميز
فـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة،
كـمــا أن ـهــا ت ـكــون فــرصــة إلب ــراز
ال ـمــؤس ـســات وال ـش ــرك ــات الـتــي
أس ـ ـه ـ ـمـ ــت فـ ـ ــي ج ـ ـعـ ــل ص ـن ــاع ــة
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت أك ـ ـثـ ــر الـ ـمـ ـج ــاالت
حيوية وديناميكية.
وأثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـت ـح ـك ـي ــم
المسؤولة عــن تــوزيــع الجوائز
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة
ال ـ ـض ـ ـخـ ـمـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــوالت األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ال ـت ــي
ش ـه ــدت ـه ــا ع ـم ـل ـي ــات مـجـمــوعــة
زين في أسواق الشرق األوسط،
إذ واص ـ ـلـ ــت ت ــرقـ ـي ــة وت ـط ــوي ــر
الشبكات ،وزادت من مشاريعها
ف ــي االب ـت ـك ــارات التكنولوجية
ال ـت ــي كـ ــان ل ـهــا ب ــال ــغ األث ـ ــر في
تعزيز تجربة العمالء ،وهو ما
زاد مــن ارتـبــاطـهــا بــالـتـحــوالت
األخيرة في قطاعات المشاريع

واألعمال ،والبيئات التشغيلية
للكيانات الحكومية.
وت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــرا ل ـ ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ـ ــا ف ــي
االبتكارات التكنولوجية وقطاع
الخدمات الرقمية ،فازت عالمة
المجموعة التجارية ""ZainTech
بجائزة "أفـضــل خدمة رقمية"،
إذ ق ــد م ــت ع ــا م ــة ""ZainTech
نفسها بقوة لألسواق اإلقليمية
في المنطقة كمزود تكنولوجي
شـ ـ ــامـ ـ ــل ل ـ ـل ـ ـح ـ ـلـ ــول الـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة،
والـخــدمــات السحابية ،واألمــن
السيبراني ،والبيانات الضخمة،
وال ـ ـمـ ــدن ال ــذكـ ـي ــة ،وال ـت ـق ـن ـيــات
الناشئة ،كما تسعى إلى تقديم
نـفـسـهــا ك ـشــريــك اس ـتــرات ـي ـجــي
للحكومات ومؤسسات األعمال.
يذكر أن مجموعة زين تملك
واحــدة من العالمات التجارية
الملهمة فــي قطاع االتـصــاالت،
وذلـ ــك م ــن خ ــال وج ــوده ــا في
 7بـ ـل ــدان بــالـمـنـطـقــة ،ف ـهــي من
ال ـعــامــات الـتـجــاريــة المعترف
ب ـ ـهـ ــا مـ ـ ــن م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات دول ـ ـيـ ــة
وع ــالـ ـمـ ـي ــة ك ـ ـ ـ "أف ـ ـض ـ ــل ع ــام ــة
تجارية" في قطاع االتـصــاالت،
ّ
إذ تـ ـن ــف ــذ "زي ـ ـ ـ ــن" س ـل ـس ـل ــة مــن
المبادرات والبرامج في مجاالت
االسـتــدامــة ،كما تصنف بأنها
مؤسسة "تقود مجاالت التنوع
واالشـ ـتـ ـم ــال" ال ـت ــي تـسـعــى من
خــال ـهــا إل ــى تـمـكـيــن ال ـش ـبــاب،
وت ـعــزيــز دور الـ ـم ــرأة ف ــي بيئة
األعمال ،ودفع جهود وابتكارات
رواد األعمال.

ً
متسلما جائزة أفضل
الرئيس التنفيذي لشركة ZainTech
خدمة رقمية

الرئيس التنفيذي لالتصاالت بالمجموعة محمد عبدال
ً
متسلما جائزة أفضل مشغل اتصاالت
وت ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــذ مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة زيـ ـ ــن
اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرات ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة أعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال
ش ــام ـل ــة ،ت ــرت ـك ــز ع ـل ــى ال ـت ـطــور
المستمر ومــواك ـبــة الـتـحــوالت
التكنولوجية وأساليب نماذج
األعمال الجديدة ،وتم أخيرا رفع
قيمة الـعــامــة الـتـجــاريــة "زي ــن"
ّ
ع ـلــى س ــل ــم تـصـنـيــف مــؤسـســة
 ،Brand Financeلـتـصــل إ لــى
 2.4مليار دوالر ،لتستقر عند
المستوى .+AA
وتوسعت المجموعة خالل
الـ ـع ــام األخـ ـي ــر ف ــي ال ـع ــدي ــد من
المجاالت واالبتكارات الرقمية،
إذ أطـلـقــت الـمـجـمــوعــة ذراع ـهــا
كيانها التكنولوجي ZainTech

ّ
ليوحد عملياتها فــي مجاالت
ت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
والخدمات الرقمية ،كما أسست
المجموعة شــركــةZain Global
 Connectالمسؤولة عن قيادة
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـم ـج ـم ــوع ــة فــي
التقنيات الناشئة والمنصات
الــرق ـم ـيــة ال ـم ـت ـطــورة ،ونـجـحــت
ال ـشــركــة ف ــي ت ـطــويــر وتـحــديــث
م ـن ـص ــة واجـ ـ ـه ـ ــة ال ـت ـط ـب ـي ـق ــات
الخاصة بها  ،Dizlee APIوتبذل
ال ـم ـج ـمــوعــة ج ـه ــودا مـضــاعـفــة
فــي تطوير خــدمــات الرياضات
اإللكتترونية بإطالق عالمتها
المميزة فــي هــذا المجال Zain
.Esports

وتفوقت أعمال المجموعة في
م ـجــاالت الـتـكـنــولــوجـيــا المالية
بـ ـف ــي أسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـم ـن ـق ـط ــة خ ــال
الفترة األخ ـيــرة ،مــع التوسعات
التي تقوم بها في  ZainCashفي
العراق واألردن ،والتوسع أيضا
في منصات التمويل االستهالكي
المصغر بالمملكة السعودية من
خالل عالمتها التجارية "تمام"،
كما تنفذ الشركة نماذج رقمية
نــاج ـحــة ل ـخــدمــات ـهــا ،إذ قـ ّـدمــت
عــامـتـهــا ال ـت ـجــاريــة  Oodiفي
ال ـع ــراق تـجــربــة نــاجـحــة كـمــزود
رقـ ـم ــي ،وأيـ ـض ــا ت ـح ــرز ال ـعــامــة
" "Yaqootنموا في أعمالها على
مستوى السعودية.

ّ
« »stcو«وربة» يوقعان شراكة تعاون إلطالق SiDi

وقـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي في
مجموعة زين ،بدر الخرافي" ،إن
التنفيذ الناجح الستراتيجية
أعمالنا ،والتوسع في مجاالت
الـنـمــو الـجــديــدة ،يجعلنا أكثر
التزاما بوعد عالمتنا التجارية
بـتـقــديــم ت ـجــربــة ع ـمــاء مـمـيــزة
لقاعدة عمالئنا".
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــراف ـ ـ ـ ــي أن
التحوالت األخيرة فرضت واقعا
ج ــدي ــدا ف ــي أس ـ ـ ــواق الـمـنـطـقــة،
وهو ما دعانا إلى تبني نماذج
أعمال أكثر ابتكارا تراعي هذه
ال ـت ـطــورات ،فــاالتـجــاه المتزايد
ن ـ ـحـ ــو م ـ ـ ـجـ ـ ــاالت االب ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــارات

واإلب ـ ـ ـ ــداع ـ ـ ـ ــات الـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ف ـتــح
المزيد من الفرص للتوسع في
هــذه األعـمــال ،إذ تحرز كيانات
مجموعة زين الجديدة التفوق
فـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت ،وع ـل ــى
وج ـ ـ ـ ــه ال ـ ـخ ـ ـص ـ ــوص م ـ ـجـ ــاالت
التكنولوجيا المالية ،المشاريع
الناشئة ،والخدمات الرقمية.
وتـعـتـبــر ال ـعــامــة الـتـجــاريــة
 ZainTechم ـ ـ ــن ا لـ ـ ـع ـ ــا م ـ ــات
الحديثة لمجموعة ز ي ــن ،فهي
ُ"م ّ
زود واحد للخدمات المدارة"،
حـيــث يــو فــر جميع احتياجات
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات
وال ـ ـك ـ ـيـ ــانـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة فــي
مجال االتصاالت وتكنولوجيا
الـمـعـلــومــات واالتـ ـص ــاالت ،كما
ً
ً
ً
ي ــوف ــر مـ ـتـ ـج ــرا شـ ــامـ ــا واح ـ ـ ــدا
للخدمات السحابية ،وإنترنت
األشـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاء ،وخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات األم ـ ـ ــن
السيبراني ،والخدمات المدارة،
وال ـب ـيــانــات الـضـخـمــة ،وال ـمــدن
الــذكـيــة ،وتعمل  ZainTechفي
أس ــواق :الـكــويــت ،والـسـعــوديــة،
وال ـب ـحــريــن ،وع ـم ــان ،وال ـع ــراق،
واألردن ،والـ ـس ــودان ،وجـنــوب
ال ـس ــودان ،واإلم ـ ــارات ،وربطها
ً
ً
إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــا وع ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــا ،ولـ ـ ــدى
 ZainTechمراكز بيانات محلية
وإق ـل ـي ـم ـيــة ف ــي مـنـطـقــة ال ـشــرق
األوسط وشمال إفريقيا.

أول محفظة رقمية متكاملة لتوفير الخدمات المصرفية المرخصة من بنك الكويت المركزي
أعلن بنك وربة إبرام اتفاق شراكة وتعاون مع
شركة االتصاالت الكويتية  ،stcإلطالق تطبيق
 SiDiالرقمي األول من نوعه في الكويت ،وذلك
لتوفير عروض حصرية وفريدة من نوعها لكل
عمالء .SiDi
وحــول هــذه الـشــراكــة ،صــرح نائب الرئيس
التنفيذي للخدمات المساندة والـخــزانــة في
الـبـنــك ،أن ــور الـغـيــث ،ب ــأن البنك يسعى دائما
لتقديم وط ــرح أفـضــل الـخــدمــات والمنتجات
الرقمية التي ّ
تلبي تطلعات العمالء ،وتوفر لهم
تجربة مصرفية فريدة من نوعها ،حيث يوفر
تطبيق  SiDiمحفظة رقمية متكاملة األركــان
ّ
تـمــكــن مستخدميها مــن االطـ ــاع عـلــى حركة
الحساب المصرفي واستخدام األرصدة النقدية
في سداد مختلف المدفوعات ،إضافة إلى تنفيذ
عمليات تحويل األموال عبر عدة وسائل رقمية
منخفضة التكلفة.
وأوضـ ــح الـغـيــث أن تطبيق  SiDiيـعــد أول
محفظة رقمية مصرفية مرخصة من الجهات
الرقابية في الكويت ،وهو ما يضفي المزيد من
الثقة وااللتزام نحو التطبيق.

وأوض ـ ــح أن الـبـنــك ي ـهــدف م ــن خ ــال طــرح
ت ـط ـب ـيــق  SiDiإل ـ ــى ت ـع ــزي ــز ال ـش ـم ــول ال ـمــالــي
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ع ـبــر تــوس ـيــع ن ـط ــاق ال ـخــدمــات
وال ـم ـن ـت ـجــات ال ـم ـصــرف ـيــة ،لـتـشـمــل ك ــل فـئــات
المجتمع ،وهــو مــا يسهم فــي تحسين موقع
الكويت ضمن الخريطة العالمية لمؤشرات
الشمول المالي.
وأوضح أن "الخدمات المصرفية الرقمية التي
تعد ركيزة التطور في عالم البنوك حول العالم
ً
أضحت واقعا نتعايش معه بصورة يومية ،في
ظل التطورات الهائلة التي شهدتها في السنوات
ً
ّ
وتميز بنك وربة
األخـيــرة" ،مشيرا إلــى انفراد
في هذا المجال ،لكونه من أوائــل البنوك التي
استثمرت في هــذا المجال منذ أع ــوام ،وأثبت
بقوة نجاحه ّ
وتفوقه عن جدارة.
وأفاد بأن تطبيق  SiDiالجديد ّ
يقدم مجموعة
متنوعة وواسعة من الخدمات والمنتجات التي
تلبي احتياجات العمالء ،أينما كانوا وفي ّ
أي
ً
وقت ،ومنها "فتح حساب مجانا عبر التطبيق
ً
ُ
المعد خصيصا لهذا الغرض دون الحاجة إلى
توفير حد أدنى لرصيد الحساب ،وذلك خالل

أق ــل مــن  5دق ــائ ــق ،وسـيـكــون بــإمـكــان صاحب
ال ـح ـســاب ال ـح ـصــول ع ـلــى ب ـطــاقــة س ـحــب آلــي
ً
مجانا يمكن استخدامها في جميع نقاط البيع
وأجهزة السحب اآللي ،وتنفيذ عمليات الشراء
من المواقع عبر شبكة اإلنترنت ،إضافة إلى
ّ
المقدمة لهم.
االستفادة من العروض الحصرية
وحول هذا التعاون ،صرح الرئيس التنفيذي
لقطاع مبيعات األفراد في " ،"stcالمهندس عامر
عطوي :تأتي الشراكة مع بنك وربة انسجاما
مع استراتيجية  ،stcفي مجال تمكين التحول
الرقمي ،واستكماال لــدورهــا الحيوي والمهم
لـلـنـهــوض بـقـطــاع االتـ ـص ــاالت وتـكـنــولــوجـيــا
المعلومات محليا ،مستندة إلى قــدرات فريق
عملها المتخصص ومدعومة بأوسع شبكة
ً
 5Gانتشارا على مستوى الكويت".
ُ
وتعد " "stcشركة االتـصــاالت الوحيدة في
الكويت ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
( )MENAالتي تقدم تقنية " ،"FULL 5Gالتي تأتي
كترقية لشبكة  5Gالقوية ،مستندة الى بنيتها
التحتية الحالية.
ً
وقــال عطوي :وانطالقا من مبادرة الشركة

شراكة بين «ماستركارد» و«ون غلوبال»
و« »i2cإلطالق محفظة رقمية

أع ـل ـن ــت كـ ــل مـ ــن م ــاس ـت ــرك ــارد
و"ون غـلــوبــال" و i2cعقد شراكة
يتم بموجبها توفير حلول مالية
مـخـصـصــة ت ـســاهــم ف ــي تسهيل
إص ــدار محافظ ال ـجـ ّـوال الرقمية
على مستوى المنطقة.
وبـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــب ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة،
أصبح بإمكان البنوك وشركات
الـتـكـنــولــوجـيــا الـمــالـيــة والـتـجــار
وم ـ ـ ـ ـ ـ ــزودي خ ـ ــدم ـ ــات ال ـم ـح ــاف ــظ
الرقمية توفير حلول وخــدمــات مدفوعات رقمية
رائدة لعمالئهم في كل أنحاء منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا.
ويـ ـ ــوفـ ـ ــر ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج "ف ـ ـن ـ ـتـ ــك إك ـ ـس ـ ـبـ ــريـ ــس" مــن
"ماستركارد" باقة من األدوات والموارد التي تمكن
المبتكرين في قطاع المدفوعات من تنمية أعمالهم
م ــن خ ــال االس ـت ـف ــادة م ــن ال ـم ــزاي ــا ال ـت ــي تـقــدمـهــا
ال ـشــراكــات .وسـتـســاهــم ه ــذه ال ـشــراكــة فــي تمكين
"مــاس ـتــركــارد" مــن الـتــوســع فــي تـقــديــم خــدمــاتـهــا،
وتسريع إطالق البرامج ،وتقليل تعقيد العمليات
بالنسبة للشركاء.
وتسعى ماستركارد و" "i2cمن خالل إطالق هذه
المحفظة الرقمية لتزويد حلول تبادلية لشركات
التكنولوجية المالية ،بما يساعد هــذه الشركات
على الوصول لألسواق بسرعة ومرونة أكبر.
ً
وتعليقا على المزايا التي توفرها هذه الشراكة،
قــالــت قــالــت آمـنــة أجـمــل ،نــائــب الرئيس التنفيذي
لشؤون تطوير األسواق في أوروبا الشرقية والشرق
األوس ــط وإفريقيا لــدى مــاسـتــركــارد" :بـعــد نجاح
العديد من البنوك الرائدة في اعتماد حلول برنامج
"ديجيتال فيرست" من ماستركارد ،حرصنا على
تقديم حلول فريدة ومبسطة تتيح دمج المبتكرين
من شركات التكنولوجيا المالية والتجار والبنوك
الرقمية في هــذا البرنامج .وساهمت برامج مثل
"مــاس ـتــركــارد فـنـتــك إكـسـبــريــس" فــي تحقيق ذلــك

الـ ـه ــدف م ــن خـ ــال تـمـكـيـنـنــا مــن
بناء شراكات أكثر فعالية ضمن
منظومة األع ـمــال .ويمثل إعــان
ه ـ ــذه الـ ـش ــراك ــة خ ـي ــر مـ ـث ــال عـلــى
أه ـم ـيــة ال ـت ـع ــاون إليـ ـج ــاد حـلــول
ّ
تحسن سرعة وج ــودة الخدمات
ّ
وتــوس ــع نـطــاق الـعـمــل ،وتساهم
بـتـســريــع تـبـنــي ال ـش ـمــول الـمــالــي
واالبتكار على مستوى المنطقة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـح ـ ـمـ ــد الـ ـ ــرش ـ ـ ـيـ ـ ــدي،
ال ـمــؤســس والــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـ ـ "ون غ ـلــوبــال":
"س ـت ـت ـم ـكــن ال ـش ــرك ــة م ــن خـ ــال هـ ــذا ال ـت ـع ــاون مع
م ــاسـ ـت ــرك ــارد و i2cم ــن ت ـس ــري ــع ت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات
المحفظة الرقمية بشكل كبير ،و هــو األ م ــر ا لــذي
ً
ً
يـسـتـغــرق عـ ــادة وق ـت ــا ط ــوي ــا ،وي ـحــد م ــن ال ـقــدرة
على االبتكار ،كما ستسهل هذه الشراكة مشاركة
المبتكرين فــي قـطــاع الـمــدفــوعــات ،حيث يتوجب
ً
عليهم حاليا البحث عــن ضامن ألرقــام التعريف
المصرفية  ،BINومعالج إصدار ،وشريك شبكات،
إضافة إلى العديد من المتطلبات األخــرى ،ولهذا
عملنا على توحيد جميع هذه العمليات في نافذة
واحدة تتضمن ثالثة إجراءات فقط".
من جهته ،قال كيفين فوكس ،رئيس المبيعات
لـلـعــالــم ف ــي شــركــة "" :"i2c Incت ــوف ــر حــزمــة ""i2c
ً
ً
التكنولوجية حال مرنا يمكن تنفيذه بشكل شامل
في مختلف الحاالت ،سواء أكانت تجارية أو فردية،
وبما يشمل أساليب الدفع الرقمية والمدفوعات
الالتالمسية .نحن ندرك أهمية الشراكة مع شركاء
وشـبـكــات تكنولوجيا قـنــوات الـهــاتــف المحمول،
وكــذلــك حــاجــة ال ـســوق إلــى هــذه ال ـعــروض المرنة
السيما مع النمو الواضح في الطلب .ويقدم هذا
ً
ال ـت ـعــاون ح ـل ــوال ســريـعــة وم ـس ـتــدامــة لـلـتـحــديــات
العديدة التي تواجه شركات التكنولوجيا المالية
عـلــى مـسـتــوى إشـ ــراك مـنـظــومــة األع ـم ــال الــازمــة
إلطالق خدماتها المصرفية الرقمية".

لتعزيز نـطــاق خدماتها عبر اتــاحــة شبكتها
القوية الــى أكبر عــدد مــن للعمالء ،أطلقت stc
ً
شبكة  5Gلعمالء باقات الدفع المسبق أخيرا،
وسيتمتع ع ـمــاء الــدفــع الـمـسـبــق الـحــالـيــون
والمشتركون الـجــدد بالنطاق الكامل لشبكة
ً
 5Gالمقدمة من  ،stcفضال عن جميع المزايا
اإلضافية األخرى.
وتتضمن الشراكة االستراتيجية بين "وربة"
و" "stcبتزويد عمالء  SiDiبخطوط مسبقة الدفع
ّ
ً
مجانا ،مع التمتع بعروض حصرية لهم ،إضافة
إلى إمكانية استخدام تطبيق  SiDiلجميع عمالء
ً
 stcمجانا.

مميزات خدمة SiDi

• أول م ـح ـف ـظــة رق ـم ـي ــة م ـك ـت ـم ـلــة ال ـخ ــدم ــات
المصرفية اعتمدها البنك الكويت المركزي
للبنوك
• تقديم بيئة مصرفية آمنة لتلبية احتياجات
الشريحة غير المتعاملة مع البنوك
ً
• فتح حساب رقمي مجانا دون اشتراط حد
أدنى لرصيد الحساب

 Ooredooتطلق التحديث
الجديد لتطبيق My Ooredoo
ً
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ـ ـ ــا م ـن ـه ــا
ب ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم األفـ ـ ـض ـ ــل
لـ ـعـ ـم ــائـ ـه ــا إلثـ ـ ـ ــراء
تجربتهم ا لــر قـمـيــة،
أعـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة
 ،O o r e d o oأ و ل
شـ ـ ــركـ ـ ــة ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات
الــرق ـم ـيــة الـمـبـتـكــرة
فــي الـكــويــت ،إطــاق
ال ـت ـح ــدي ــث ال ـجــديــد
ل ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــق My
ّ ،Ooredooوا لـ ــذي
ً
أصـبــح مـتــوفــرا اآلن
للتحميل على  App Storeو Google Playو.Huawei AppGallery
ويمنح التطبيق العمالء إمكانية التحكم بخدمات حصرية
ً
أكثر ،تماشيا مع سياسة الشركة لتوفير األفضل للعمالء ،ويقدم
بنسخته المطورة الكثير من المزايا الجديدة لتجربة مستخدم
ّ
فــريــدة وأك ـثــر سـهــولــة .وبــإمـكــان الـعـمــاء الـتـحــكــم بباقاتهم بكل
سهولة وإعادة التعبئة ودفع أو عرض الفواتير وتسجيل جميع
الـمـعــامــات بالتفصيل واالطـ ــاع عـلــى آخ ــر ال ـعــروض مــع نجوم
ومفاجأة  Ooredooباإلضافة الى الحصول على دعم كامل أونالين
وغيرها الكثير.
ً
ه ــذا التطبيق يـعــد اسـتـكـمــاال السـتــراتـيـجـيــة الـشــركــة الـهــادفــة
ً
للتحول الــرقـمــي ،تماشيا مــع نمط اسـتـخــدام الـعـمــاء وتبنيهم
للتكنولوجيا الحديثة ،حيث يستطيع العمالء من خالل التطبيق
القيام بالعديد من العمليات األساسية حسب احتياجاتهم أينما
كانوا ،دون وسطاء ،حيث يتم تسجيل دخول العمالء على لوحة
ً
التحكم الخاصة بحسابهم تلقائيا دون الحاجة إلدخال أي بيانات
عن طريق شبكة .Ooredoo
ويحتوي تطبيق  My Ooredooالذي تم تحديثه على مجموعة
من الميزات الجديدة التي توفر تجربة فريدة ومثيرة لعمالء الدفع
المسبق والدفع اآلجل .وتتضمن هذه الميزات عملية دفع سريعة
للعمالء من خالل منصة  KFASTوالقدرة على حفظ تفاصيل بطاقة
االئتمان بطريقة آمنة.
ويمكن للعمالء أيضا إجراء عمليات شراء داخل التطبيق لجميع
الباقات المفضلة لديهم باستخدام بطاقات الخصم واالئتمان
الخاصة بهم والتي تساهم في خلق تجربة سلسة لهم .ويمكن
للعمالء االنتقال إلى شريحة  eSIMفي ثالث خطوات بسيطة من
خالل هويتي من أجل أمنهم.
وتعمل  Ooredooالكويت باستمرار على تعزيز وتحسين تطبيق
 ، My Ooredooوالذي يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي
للشركة ويثري حياة العمالء .تسعى الشركة باستمرار إلى تزويد
العمالء بتجربة رقمية سلسة يمكن للعمالء من خاللها اآلن التسوق
للحصول على عروض حصرية داخل التطبيق ،وتم أيضا إنشاء
عروض خاصة وفريدة ومميزة.

ً
الحربي متوسطا الغيث وعطوي
• تطبيق  SiDiسهل االستخدام ويتماشى مع
حــاجــات ورغ ـبــات الشريحة المستهدفة غير
المتعاملة مع البنوك
• إمكانية فتح الحساب عــن طريق التطبيق
بأي وقت وخالل أقل من  5دقائق عبر تنفيذ 6
خطوات سهلة
• خدمات رقمية مجانية وسريعة وآمنة من
خالل تطبيق SiDi
• الحصول على بطاقة سحب آلي مجانية يمكن
استخدامها في تنفيذ عمليات السداد والدفع

من خالل أجهزة نقاط البيع وكذلك الشراء من
المواقع اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت
• خــدمــة تحويل األمـ ــوال الــدولـيــة الـتــي تتيح
للعمالء تحويل األمــوال إلى بالدهم من خالل
تطبيق SiDi
• خدمة تحويل الــرواتــب التي تتيح للعمالء
ّ
تسلم رواتبهم في محفظة  SiDiالرقمية
• إمكانية تحويل األموال على الفور بين عمالء
محفظة SiDi
ً
• دفع فواتير الهاتف المحمول مجانا

١٢
اقتصاد
«الوطني» يعزز مسار االستدامة بتحويل فروعه إلى صديقة للبيئة
ةديرجلا

•
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لدعم االنتقال المستدام إلى اقتصاد منخفض الكربون

نستهدف
تقليل
انبعاثاتنا
التشغيلية
بنسبة %25
بحلول 2025
ونتطلع إلى
صافي انبعاثات
صفرية في
2035
العثمان

ً
تماشيا مع دوره الرائد نحو
المساهمة الفاعلة في االنتقال
إلى اقتصاد مستدام ومنخفض
الـ ـك ــرب ــون ،أعـ ـل ــن ب ـن ــك ال ـكــويــت
الوطني تسريع الخطي الرامية
إلى تحويل شبكة فروعه لتكون
صديقة للبيئة ،واالعتماد بشكل
أكـ ـب ــر ع ـل ــى ال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـجــددة
لـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــص حـ ـ ـج ـ ــم االنـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــاث
ال ـكــربــونــي ،وم ـس ــان ــدة الـكــويــت
ف ــي ت ـح ـق ـيــق رؤي ـت ـه ــا ال ـشــام ـلــة
لالستدامة ،بما يتوافق مع رؤية
 2035وخطة التنمية الوطنية.
وك ـ ـجـ ــزء مـ ــن اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه
لــاسـتــدامــة الـتــي تتبنى تقليل
صـ ــافـ ــي االن ـ ـب ـ ـعـ ــاثـ ــات وزي ـ ـ ـ ــادة
االعتماد على الطاقة المتجددة
ً
والنظيفة ،بدأ البنك تدريجيا في
استخدام ألواح الطاقة الشمسية
كمصدر مكمل للطاقة في فروعه
المنتشرة بالكويت ،وذلــك بعد
دخــولـهــا حـيــز التنفيذ فــي فــرع
ك ـي ـف ــان؛ األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي سـيـســاهــم
ب ـ ـن ـ ـحـ ــو ف ـ ـ ـ ّـع ـ ـ ــال ف ـ ـ ــي ت ـخ ـف ـي ــض
االنبعاثات الكربونية.
وتشمل خطوات البنك كذلك
اعتماد تقنية الصمام الثنائي
الباعث للضوء ( )LEDالموفرة
للطاقة بنسبة  100بالمئة في
كل شبكة فروعه.
كـمــا تتضمن االستراتيجية
التوجه نحو اتـخــاذ العديد من
الـ ـخـ ـط ــوات ال ـم ـه ـم ــة ف ــي سـبـيــل
تـقـلـيــل اال ن ـب ـعــا ثــات التشغيلية

مـنـهــا ال ـت ــوج ــه ل ـتــرك ـيــب أنـظـمــة
إدارة الطاقة في المباني (،)BEMS
ّ
وهو نظام مراقبة وتحكم يهدف
إلـ ـ ــى ت ـح ـس ـي ــن وزي ـ ـ ـ ـ ــادة كـ ـف ــاءة
استهالك الطاقة وترشيد المياه
في كل فروعه ،حيث يتم التحكم
ً
ً
به ذاتيا في الفروع ،وأيضا من
خ ــال الـمـبـنــى الــرئ ـي ـســي ،وذلــك
ّ
عبر نظام وشاشة تحكم رئيسية.
ويهذه المناسبة ،قال المدير
ال ـ ـع ـ ــام لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـخ ــدم ــات
المصرفية الشخصية في البنك،
م ـح ـم ــد الـ ـعـ ـثـ ـم ــان" :كـ ـ ـج ـ ــزء مــن
مسؤوليتنا االجتماعية ،فإننا
ندعم ونساند التوجه العالمي
باالنتقال إلى اقتصاد منخفض
الكربون والتخفيف من مخاطر
ّ
تغير المناخ ،حيث نؤمن بأن هذا
طريق طويل ومليء بالتحديات".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـع ـ ـث ـ ـمـ ــان إلـ ـ ـ ــى أن
ً
"الوطني" وضــع أهــدافــا محددة
لــأع ـمــال ال ـم ـس ـتــدامــة ،ك ـمــا قــام
بصياغة معايير على مستوى
البنك تضمن أن يـكــون لجهود
مكافحة ّ
تغير المناخ دور مهم
في نموذج أعماله المستقبلية.
وأضاف أنه بفعل ما نواجهه
ً
حــالـيــا مــن تـحــديــات تتمثل في
ال ـت ـغ ـي ــر الـ ـمـ ـن ــاخ ــي ،ف ــإن ـن ــا فــي
"ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي" ن ـس ـع ــى ج ــاه ــدي ــن
ل ـخ ـف ــض انـ ـبـ ـع ــاث ــات الـ ـك ــرب ــون
إل ـ ــى أقـ ـص ــى ح ــد م ـم ـك ــن ،حـيــث
ن ـس ـت ـهــدف ت ـق ـل ـيــل االن ـب ـع ــاث ــات
التشغيلية بنسبة  25بالمئة

محمد العثمان

«الوطني»
ً
تحوال
يشهد ّ
نحو تبني
االستدامة في
عمليات البنك
والبيئة التي
يعمل فيها
العثمان

ً
بحلول  ،2025كما نعكف حاليا
على دراسة العديد من التقنيات
وفـ ـ ـ ـ ــرص ال ـ ـب ـ ـحـ ــث والـ ـتـ ـط ــوي ــر
لتوسيع نـطــاق اعـتـمــادنــا على
ّ
الـطــاقــة الـمـتـجــددة ،مــع تطلعنا
إلـ ـ ــى بـ ـل ــوغ ص ــاف ــي ان ـب ـع ــاث ــات
صفرية من الناحية التشغيلية
بحلول عام .2035
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدد ال ـ ـع ـ ـث ـ ـمـ ــان ع ـ ـلـ ــى أن
ً
"الوطني" يشهد تحول ال رجعة
فيه نحو دعــم مـ ّبــادرات مكافحة
ّ
تغير المناخ وتبني االستدامة في
عمليات البنك والبيئة التي يعمل
فيها ،حيث يقف جميع الموظفين
ف ــي ط ـل ـي ـعــة دعـ ــم هـ ــذا ال ـت ـح ــول،
ويـ ـ ـبـ ـ ــذلـ ـ ــون قـ ـ ـص ـ ــارى ج ـه ــده ــم
لتحقيق رؤيته في الوصول إلى
صافي انبعاثات تشغيلية صفرية
بحلول عام .2035
وأك ــد أنــه فــي إط ــار المساعي
لـ ـخـ ـف ــض اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك ال ـ ـطـ ــاقـ ــة،
وبالتالي خفض نسبة انبعاثات
ال ـغ ــازات الــدفـيـئــة ،يـتـخــذ البنك
الـعــديــد مــن ال ـم ـبــادرات الـهــادفــة
ل ـخ ـفــض الـ ـط ــاق ــة ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
االسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام األمـ ـ ـث ـ ــل ل ـل ـط ــاق ــة،
وتـ ـقـ ـنـ ـي ــات إي ـ ـق ـ ــاف ال ـت ـش ـغ ـي ــل
الـتـلـقــائــي ،وال ـتــوف ـيــر التلقائي
للتدفئة والـتـبــريّــد ،واسـتـخــدام
المصابيح الموفرة للطاقة من
نـ ــوع  ،LEDإلـ ــى ج ــان ــب ال ـق ـيــام
بحملة سنوية لترشيد الطاقة
والمياه.
ً
وأش ـ ــار إل ــى أن ــه ت ـمــاش ـيــا مع

سعي البنك نحو ترسيخ ريادته
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال االسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة ودع ـ ــم
ممارسات األعمال المسؤولة التي
تساهم فــي التنمية المستدامة
لالقتصاد الكويتي ،أعلن البنك،
ً
أخيرا ،تأسيس إطار عام للتمويل
الـمـسـتــدام بــالـتــوافــق مــع مـبــادئ
الرابطة الدولية لسوق رأس المال
ورابطة سوق اإلقراض.
ً
ُيذكر أن "الوطني" حقق أخيرا
العديد من اإلنجازات على صعيد
االستدامة منها حصول المبنى
الجديد على شهادة الفئة الذهبية

«الخليج» يواصل شراكته االستراتيجية مع «إنجاز»
راع رئيسي لمسابقة «برنامج الشركة» 2022
ف ــي إط ـ ــار دع ـم ــه ال ـم ـتــواصــل
للشباب ،والشراكة الممتدة للعام
الـســابــع عشر على الـتــوالــي مع
جمعية إنـجــاز الكويتية ،أعلن
ب ـنــك الـخـلـيــج رعــاي ـتــه مسابقة
"بــرنــامــج ال ـشــركــة"  ،2022التي
ت ـق ــام ي ــوم ــي  27و 28ال ـج ــاري،
لـلـفــوز ب ـجــائــزة أف ـضــل مـشــروع
طالبي.
وي ـح ـظ ــى ب ــرن ــام ــج ال ـش ــرك ــة
ب ـش ـع ـب ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة بـ ـي ــن ط ــاب
المدارس الثانوية والجامعات،
إذ يوفر فرصة غير مسبوقة لهم
فــي ممارسة تجربة عملية في
تأسيس وإدارة شركة حقيقية
بــدايــة مــن تـطــويــر فـكــرة العمل،
وإجراء دراسات الجدوى ،وبيع
األس ـهــم ،والـعـمــل كـفــرق إداري ــة،
ووضــع خطط األعـمــال ،وإنتاج
وب ـي ــع ال ـم ـن ـت ـجــات  /ال ـخ ــدم ــات
وتصفية الشركة بالتساوي ،من

خالل كشوفات وبيانات الربح /
الخسارة.
وت ـ ـش ـ ـهـ ــد ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات ال ـ ـيـ ــوم
األول م ـ ــن الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة تـقـيـيــم
مـشــروعــات الـطــاب والطالبات
الـمـشــاركـيــن فــي الـمـســابـقــة ،من
ق ـب ــل ل ـج ـن ــة ت ـح ـك ـيــم ت ـض ــم فــي
عضويتها رئيس إدارة الخدمات
االسـتـثـمــاريــة فــي بـنــك الخليج
داليا القاسم ،لتقييم مشاريعهم
وأدائـ ـه ــم ،عـلــى أن يـتــم اإلع ــان
عــن الفائزين فــي الـيــوم الثاني،
ليكونوا مؤهلين للمشاركة في
مسابقة إنجاز العرب السنوية
لرواد األعمال الشباب والتنافس
مع الفائزين اآلخرين من جميع
أنحاء العالم العربي.
وع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى الـجــامـعــي
ت ـ ـت ـ ـن ـ ــاف ـ ــس  4ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــات ه ــي
"تـ ـف ــاروديـ ـك ــو" ل ـط ــاب جــامـعــة
 ،Algonquinو هـ ـ ـ ــي م ـن ـصــة

لـتــرويــج خــدمــات العاملين في
مـ ـج ــال "ف ـ ـ ــري الن ـ ـسـ ــر" وش ــرك ــة
"حقيبتي" لطالب جامعة ACK
لـمـســاعــدة ال ـطــاب والمهنيين
الـشـبــاب والـعــامـلـيــن فــي مجال
"ف ـ ـ ــري الن ـ ـسـ ــر" ع ـل ــى ال ـت ـن ـظ ـيــم
والعمل عن بعد ،أما طالب Ktech
فيشاركون بشركة "،"tryzabeel
وه ــي ع ـبــارة عــن سـلــة مهمالت
ذكية ،في حين يشارك طالب كلية
بوكسهيل بشركة ،G pharmacy
وهي عبارة عن تطبيق حكومي
يـ ـ ــربـ ـ ــط ص ـ ـيـ ــدل ـ ـيـ ــات الـ ـك ــوي ــت
بالمستشفيات والعيادات.
كما تشارك المدارس الثانوية
ب ـ ــأربـ ـ ـع ـ ــة مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ـ ـ ــات ،ح ـيــث
ت ـن ــاف ــس م ــدرس ــة  NESبـشــركــة
خ ـطــوة ل ـم ـحــاربــة ال ـس ـم ـنــة ،أمــا
م ــدرس ــة  ACAفـتـقــدمــت بـثــاث
شركات هي " "Activeللنهوض
بالشباب ماديا وفكريا ،و"Eco

 "Internationaوتـنـتــج قناعا
نباتيا قــا بــا للتحلل الحيوي
يسمى " ،"Abacaو""Envo Char
وتقدم سمادا صديقا للبيئة.
بهذه المناسبة ،قالت مديرة
االتـصــاالت المؤسسية في بنك
الخليج لجين القناعي" :نفخر
بشراكتنا الطويلة مع مؤسسة
إنـجــاز الـكــويــت ،فــي دعــم أجيال
المستقبل مــن شباب الـمــدارس
والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــامـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات ،وتـ ـ ــزويـ ـ ــدهـ ـ ــم
بالمهارات التي يتطلبها منهم
سوق العمل ،وفتح الطريق لهم
لريادة األعمال".
مــن جانبها ،ذك ــرت الرئيسة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ـج ـم ـع ـي ــة إنـ ـج ــاز
ال ـكــوي ـت ـيــة ل ـي ـلــى ال ـم ـط ـي ــري أن
إيمان مؤسسات القطاع الخاص
والشركات والهيئات الداعمة هو
أحد أسباب استمرارية ونجاح
الجمعية ،مشيرة إلى أن العالقة

لجين القناعي

ليلى المطيري

مع بنك الخليج غير عادية ،فهي
شراكة استراتيجية ممتدة على
سـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة ،ح ـيــث يعتبر
الـبـنــك داع ـمــا أســاسـيــا ألنشطة
ال ـج ـم ـع ـي ــة ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال تــوف ـيــر
المتطوعين والمشاركة في تقديم
البرامج التدريبية للطلبة.
وأضافت المطيري أن "جمعية
إنجاز الكويتية قامت بتدريب
أكثر من  ١٠٠ألف طالب وطالبة

على مختلف البرامج التدريبية،
والتي تهدف إلى صقل مهارات
الشباب في ثالثة محاور ،وهي:
الجاهزية للعمل وريادة األعمال
وال ـم ـع ــرفــة ال ـمــال ـيــة ،وإنـ ـن ــا في
جمعية انجاز الكويتية نتطلع
دائ ـمــا إل ــى تـقــديــم كــل مــا يخدم
ال ـش ـبــاب وتـهـيـئـتـهــم لـمــواجـهــة
تحديات المستقبل".

«بيتك» يواصل التوعية بالخدمات
المصرفية لذوي االحتياجات

ي ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـيـ ـ ــت ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل
ال ـك ــوي ـت ــي (بـ ـيـ ـت ــك) ج ـ ـهـ ــوده فــي
ال ـت ــوع ـي ــة ب ـح ـق ــوق الـ ـعـ ـم ــاء مــن
ذوي االحـتـيــاجــات الـخــاصــة ،مع
التعريف بالخدمات التي توفرها
البنوك لهم ،وتسهيل حصولهم
على الخدمات المصرفية بسهولة
ويسر ،وفقا ألعلى معايير الجودة
واألمان ،ضمن إطار حملة التوعية
المصرفية "لنكن على دراية".
ويتيح "بيتك" لهذه الشريحة
مــن الـعـمــاء إمـكــانـيــة االسـتـفــادة
م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات وال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
المصرفية ،مــع توفير الوسائل
الكفيلة بحصولهم على الخدمات
المصرفية دون تحملهم أي رسوم
أو ت ـك ــال ـي ــف إض ــافـ ـي ــة ،وي ـش ـمــل
ذل ــك تخصيص ف ــرع لـهــم فــي كل
م ـحــاف ـظــة ،م ــع م ــواق ــف س ـي ــارات
مالئمة ومـقــاعــد متحركة ،وغير
ذلك من الوسائل الالزمة للعمالء
من ذوي االحتياجات الخاصة.
كما يوفر "بيتك" جهاز صرف
آلـيــا واح ــدا عـلــى األق ــل فــي الـفــرع
ال ـ ـ ــذي يـ ـق ــدم خـ ــدمـ ــات م ـصــرف ـيــة
لذوي االحتياجات الخاصة ،يمكن
ال ــوص ــول إل ـيــه بـسـهــولــة ،ويــوفــر
ال ـخ ـصــوص ـيــة ال ـكــام ـلــة للعميل
عــن طــريــق غــرفــة زجــاجـيــة تفتح
بالبطاقة ،وتتوافر فيه خاصية
استخدام السماعات.
عــاوة على ذلــك ،يقدم "بيتك"
لـهــذه الـفـئــة مــن الـعـمــاء خــدمــات
خـ ـ ــزائـ ـ ــن أم ـ ـ ــان ـ ـ ــات ،وم ــوظـ ـفـ ـي ــن
مـ ـت ــدربـ ـي ــن عـ ـل ــى لـ ـغ ــة اإلش ـ ـ ـ ــارة
للتواصل مــع هــذه الشريحة من
ال ـع ـمــاء ،ون ـم ــاذج خــاصــة بفتح
ال ـح ـس ــاب ،وغ ـي ــره ــا م ــن الـعـقــود

وال ـم ـع ــام ــات ال ـمــال ـيــة مـطـبــوعــة
بنظام  ،Brailleإضافة إلى توفير
ال ـخــدمــة الـصــوتـيــة عـلــى الـمــوقــع
اإلل ـك ـتــرونــي لـلـبـنــك ،مـمــا يسهل
للعميل الحصول على الخدمات
المصرفية عبر اإلنترنت.
ويواصل "بيتك" تقديم خدماته
لـ ـ ــذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة
ب ــالـ ـشـ ـك ــل األمـ ـ ـ ـث ـ ـ ــل ،ب ـ ـمـ ــا ي ــدع ــم
استراتيجيته في خدمة كل شرائح
الـعـمــاء ،مــؤكــدا الـحــرص الكبير
على االهتمام بالعمالء من ذوي
االحتياجات الخاصة ،مع أهمية
ضـ ـم ــان ح ــق الـ ـمـ ـس ــاواة لـعـمــاء
هذه الفئة مع غيرهم من العمالء
اآلخ ـ ــري ـ ــن ف ـ ــي إدارة ش ــؤون ـه ــم
المالية ،والمساواة في الحصول
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
والتسهيالت االئتمانية ،وغيرها
من أشكال الخدمات المالية.
ويـ ـح ــرص "ب ـي ـت ــك" ع ـل ــى دع ــم
فـ ـع ــالـ ـي ــات حـ ـمـ ـل ــة "لـ ـنـ ـك ــن ع ـلــى
درايــة" ،التي أطلقها بنك الكويت
الـ ـم ــرك ــزي ،ب ـه ــدف ن ـشــر الـثـقــافــة
ال ـمــال ـيــة ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ،وزي ـ ــادة
الــوعــي لــدى الجمهور بحقوقهم
وبما يتعلق بالتعامل مع البنوك،
ليكونوا على درايــة بالمعامالت
الـمــالـيــة وال ـم ـصــرف ـيــة ،م ــن خــال
نشر فيديوهات ومــواد تثقيفية
ورسـ ــائـ ــل ت ــوع ــوي ــة ع ـب ــر ق ـن ــوات
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي لـلـبـنــك،
والـمــوقــع اإللـكـتــرونــي ،وشاشات
أجـهــزة الـصــرف اآلل ــي ،وشاشات
الـعــرض فــي ال ـفــروع ،وكــذلــك عبر
الـصـحــف وغ ـيــرهــا مــن الــوســائــل
اإلعالمية.

للريادة في تطبيق أنظمة الطاقة
و ح ـم ــا ي ــة ا ل ـب ـي ـئــة ،LEED Gold
ّ ً
تحسنا على مستوى
مما حقق
جميع العوامل البيئية التي يتم
قياسها واإلب ــاغ عنها ،بما في
ذلــك انبعاثات الـغــازات الدفيئة،
وإعادة تدوير الورق والبالستيك.
كما أدرجت مؤسسة Refinitiv
الـعــالـمـيــة الـبـنــك ضـمــن مـكــونــات
م ــؤش ــره ــا االنـ ـتـ ـق ــائ ــي ال ـج ــدي ــد
لـلـشــركــات مـنـخـفـضــة انـبـعــاثــات
الكربون بمنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا.

وضعنا معايير
تضمن أن يكون
لجهود مكافحة
ّ
تغير المناخ
دور مهم في
نموذج أعمالنا
المستقبلية
العثمان

«المتحد» يعلن فائزي السحب
األسبوعي لـ «الحصاد»
أج ــرى الـبـنــك األه ـلــي المتحد
أم ــس ال ـس ـحــب األس ـب ــوع ــي على
ج ـ ــوائ ـ ــز ال ـ ـح ـ ـصـ ــاد اإلس ـ ــام ـ ــي،
ح ـس ــاب ال ـس ـحــب ع ـلــى ال ـجــوائــز
اإلسـ ــامـ ــي األول فـ ــي ال ـك ــوي ــت،
وال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـن ـ ـفـ ــرد بـ ــال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
المميزات ،منها أنه أبسط وأسهل
برنامج ادخ ــار ،فضال عــن ميزة
فتح الحساب عبر اإلنترنت بكل
سهولة ويسر ،مع ميزة اإليــداع
الفوري في الحساب.
وأسفر السحب عن حصول 10
من العمالء على  1000دينار لكل
منهم ،وهم :حسين علي الهولي،
وخـلــود محمد الـسـقــاف ،ونجاة
إبراهيم البلوشي ،وسلوى رشم
الـشـمــري ،وعـيــد خلف الـعــازمــي،
وحـمــد طــالــب الـمـسـبــاح ،وهـيــام
عـبــدالـلــه الـعـثـمــان ،وعـبــدالـعــزيــز
محمد العبدالسالم ،وغازي عيدي
عيدي ،وإسالم محمد الكندري.
ويـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب ال ـ ـح ـ ـصـ ــاد
اإلس ــام ــي ف ــي بــاق ـتــه ال ـجــديــدة
م ـج ـم ــوع ــة أوس ـ ــع مـ ــن الـ ـم ــزاي ــا،

حـ ـي ــث ي ـح ـظ ــى ال ـ ــرابـ ـ ـح ـ ــون مــن
عمالء "المتحد" بجائزة شهرية
ب ـق ـي ـمــة  100000د.ك ،إ ض ــا ف ــة
إلــى  10جــوائــز أسبوعية بقيمة
 1000دينار لكل جائزة ،وتبقى
ال ـجــوائــز رب ــع الـسـنــويــة الـكـبــرى
بقيمة  250000د.ك نقدا للرابح
هي أهــم ما يطمح إليه العمالء،
حيث تمثل لهم فــر صــة حقيقية
لتحقيق حلم العمر ،وفضال عن
هذه الباقة من الجوائز الجذابة،
هناك أيضا أرباح سنوية متوقعة
على أساس عقد الوكالة ،وهو ما
يــزيــد جــاذبـيــة حـســاب الحصاد
اإلسالمي.

سورنتينو ال يرغب في تكرار
تجربته مع «نتفليكس»
t

om

aw
abil@ arida.c
alj
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أنـ ـ ـه ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج اإلي ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــي بـ ــاولـ ــو
سورنتينو رحلته مع "نتفليكس" ،إذ أعلن
خالل مناظرة أقيمت أمس األول في مدينة
كان الفرنسية ،بمناسبة الذكرى الـ 75النطالق
مهرجانها السينمائي ،أنه لم يعد يرغب في
التعاون مع منصة البث التدفقي ،مشددا على
أهمية حضور األفــام على الشاشات الكبيرة
في دور العرض.
وقـ ــال ســورنـتـيـنــو ،خ ــال حـلـقــة نـقــاشـيــة عن
"م ـس ـت ـق ـبــل ال ـس ـي ـن ـم ــا" ،شـ ـ ــارك ف ـي ـهــا إلـ ــى جــانــب
مخرجين كبار آخرين كغييرمو ديل تورو وكوستا

غافراس وكريستيان مونغيو" ،أعتقد أن (إخراج فيلم
لنتفليكس) ليس شيئا سأفعله مرة أخرى".
وأضاف" :لقد جربت وسائل عرض عدة ،وأخرجت
أفــامــا للسينما والـتـلـفــزيــون ،ولـكــن مــا أفضله في
المحصلة هو إخراج األفالم بالطريقة التي كنت أفعل
بها ذلك في البداية ،إذ ال نشعر بكل قوة قصة ما إال
على شاشة كبيرة".
واعـتـبــر أن "الـتـلـفــزيــون لـيــس الـمـكــان المناسب"
ألعمال "كبيرة وجميلة" ،متوقعا أن "يتعب الناس من
مشاهدة األفالم في منازلهم" ،وأن "يعاودوا الذهاب
(أ ف ب)
إلى دور العرض".

باولو سورنتينو

«»The Lost City
يحقق  ١٧٦مليون دوالر

آمبر مهددة باالستبعاد
من سلسلة «»Aquaman

كلوي كارداشيان تنشر
صور أحدث فساتينها

حقق فيلم  The Lost Cityإ يــرادات
و ص ـلــت إ ل ــى  175مـلـيــو نــا و 929أ لــف
دوالر في شباك التذاكر حول العالم،
مـنــذ طــرحــه ي ــوم  25م ــارس الـمــاضــي،
وا نـقـسـمــت اإل يـ ــرادات بـيــن  99مليونا
و 329ألفا في شباك التذاكر األميركي،
و 76مليونا و 600ألف بــدور العرض
حول العالم.
وت ـ ـقـ ــوم ب ـب ـط ــول ــة ال ـف ـي ـل ــم ال ـن ـج ـمــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة سـ ــانـ ــدرا بـ ــولـ ــوك ،وال ـن ـجــم
ال ـع ــال ـم ــي ت ـشــان ـي ـنــغ ت ــات ــوم ،وال ـن ـجــم
ال ـع ــال ـم ــي دانـ ـي ــال رادكـ ـلـ ـي ــف ،وتـلـعــب
ب ــول ــوك دور لــوري ـتــا س ـيــج ،الــروائ ـيــة
ا لـتــي أ مـضــت حـيــا تـهــا المهنية تكتب
عــن أ مــا كــن غريبة فــي كتبها الشعبية
عن المغامرات الرومانسية ،وسرعان
ما تخوض تجربة تــردد في الترويج
لكتابها الجديد ،ومع ذلك وافقت على
الذهاب في جولة مع آالن.

ك ـش ـف ــت تـ ـق ــار ي ــر أ ج ـن ـب ـي ــة أن شــر كــة
 ،Warner Brosالمنتجة لسلسلة أفالم
 ،Aquaman 2تدرس استبعاد الممثلة
آم ـب ــر ه ـي ــرد م ــن الـ ـج ــزء ال ـج ــدي ــد ،عـلــى
خ ـل ـف ـيــة االنـ ـتـ ـق ــادات ال ـت ــي وج ـه ــت لـهــا
مؤخرا بسبب قضيتها مع جوني ديب.
ووف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر ،ف ـ ـ ــإن ال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي للشركة والتر هامادا ناقش
استبعاد النجمة من السلسلة ،مؤكدا
أن ال ـش ــرك ــة ت ــأخ ــرت ف ــي ق ــراره ــا لـعــدة
أسابيع ،بسبب مناقشة إعادة صياغة
دورها في الجزء الجديد أم استبدالها.
وكانت تقارير أجنبية كشفت مؤخرا
م ـف ــاج ــأة ب ـخ ـص ــوص ت ـح ــذي ــر ال ـف ـنــانــة
أنجلينا جولي لصديقها جوني ديب
من خطوة الزواج من آمبر هيرد ،حيث
كانت أنجلينا تشعر بأن هيرد ليست
مناسبة له ،وأكدت له ضرورة االنتظار،
ظ ـن ــا م ـن ـه ــا أن ـ ــه ي ـم ــر ب ــأزم ــة مـنـتـصــف
ا لـعـمــر ،و لــن يستطيع اال خـتـيــار بشكل
مناسب.

شاركت نجمة تلفزيون الواقع ونجمة
ال ـس ــوش ـي ــال م ـيــديــا األم ـي ــرك ـي ــة كـلــوي
كــارداشـيــان الجمهور مجموعة صور
حديثة لها ،وثقت من خاللها إطاللتها
فـ ــي ح ـف ــل زف ـ ـ ــاف ش ـق ـي ـق ـت ـهــا ك ــورت ـن ــي
كارداشيان على المغني العالمي ترافس
بــاركــر ،عبر حسابها على أحــد مواقع
التواصل االجتماعي.
وظهرت كلوي بفستان من تصميم
دار األزي ـ ـ ـ ــاء ال ـع ــال ـم ــي دولـ ـتـ ـش ــي آن ــد
غ ــاب ــان ــا ،بــالـلــونـيــن األح ـم ــر واألس ـ ــود،
وقـ ـص ــة م ـم ـي ــزة ع ـن ــد م ـن ـط ـقــة ال ــرق ـب ــة،
طويل جدا وواســع ،بنقشة قلوب على
الجهة السفلى ،ونسقت معه مجموعة
أكسسوارات زادت اإلطاللة رقيا ،وتاجا
على الرأس.
وكانت كلوي أحدثت جدال كبيرا بين
متابعيها ،بحديثها عن الحب ،إذ كتبت:
"من المستحيل أن ينسى قلبك شخصا
جعلك تشعر بالسعادة يوما ما".

ساندرا بولوك

آمبر هيرد

كلوي كارداشيان

فلك

راشيل زيغلر التينية
تجسد دور سنووايت

الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :ال تتوقف أمام أي عائق ،فاألفالك
ً
إلى جانبك حاليا.
ً
عاطفيا :صمودك في األوقات الحرجة
جعل الحبيب ّ
يقدرك أكثر.
ً
اجتماعيا :اصبر على كيد من يحسدك،
فهذا أفضل سالح لتعذيبه.
رقم الحظ43 :

خالل فيلم من إنتاج «ديزني»

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
ً
مهنيا :بدال من أن تشكو الدهر على
وضعك ضع مجهودك في عملك.
ً
عــاطـفـيــاُ :يـخـلــف الحبيب وع ــده لــك،
فتغضب ،ألنه لم يذكر السبب.
ً
اجتماعيا :حان وقت استحقاق بعض
الديون ،فال َ
تنس تسديدها.
رقم الحظ18 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :بقدر ما تسعى لتطوير مهنتك
بتحسن وضعك المالي.
ً
ّ
ويتحمل
عاطفيا :تغضب ألتفه األسباب،
الشريك انفعاالتك بصبر وهدوء.
ً
اجتماعيا :مطالب العائلة ترهق كتفيك،
فاطلب منهم عدم التبذير.
رقم الحظ13 :

مشهد من أحد أعمالها
تـ ـلـ ـع ــب ا لـ ـمـ ـمـ ـثـ ـل ــة را ش ـ ـ ـيـ ـ ــل ز ي ـ ـغ ـ ـلـ ــر دور
س ـ ـنـ ــووايـ ــت ف ـ ــي فـ ـيـ ـل ــم درام ـ ـ ـ ــي م ـ ــن إنـ ـت ــاج
"ديـ ــزنـ ــي" ،ب ـعــد أن أثـ ـ ــارت جـ ــدال م ــع ادعـ ــاء
البعض بأنه من الخطأ اختيار ممثل التيني
لهذا الدور.
وكانت راشيل فازت بجائزة أفضل ممثلة
فــي "غــولــدن غـلــوب" عــن دوره ــا فــي الــدرامــا
االسـتـعــراضـيــة "قـصــة الـحــي ال ـغــربــي" التي
عرضت في .2021
وأف ــاد مــوقــع "يــاهــو مــوفـيــز" ب ــأن زيـغـلــر،
الـكــولــومـبـيــة األص ــل ،تـجــاهـلــت االن ـت ـقــادات،
مشيرة إلى أنها متحمسة جدا ألداء الدور
في الفيلم المقرر عرضه العام المقبل.

صور سلبية
وكانت "د يــز نــي" ،التي واجهت انتقادات
م ـت ــزاي ــدة بــال ـع ـن ـصــريــة ف ــي أك ـت ــوب ــر ،2020
أضافت تحذيرا بشأن احتواء بعض أفالمها
عـلــى تـلـمـيـحــات عـنـصــر يــة أو ص ــور سلبية
ألشخاص من ثقافات مختلفة.
وق ـب ــل أي ـ ــام ش ــوه ــدت زي ـغ ـلــر ( 21عــامــا)
في لندن مرتدية ثوبا أزرق بأكمام طويلة
منفوخة متصلة بـتـنــورة مــن ا لـتــل األ صـفــر
ا لـكـنــاري ،مــا يشبه إ لــى حــد كبير شخصية
عام  1937الكرتونية األصلية.
وك ــان ــت ق ــد اع ـتــرفــت ف ــي وق ــت ســابــق من
العام ا لـجــاري بأنها تأثرت في البداية من
الحملة الغاضبة الضخمة التي شنت ضدها
ع ـل ــى "ت ــويـ ـت ــر" ،ب ـس ـبــب اخ ـت ـي ــاره ــا ل ـل ــدور،
ولكنها ق ــررت أن تــوا صــل مسيرتها ،ألنها
لن ترضي كل الناس ،مؤكدة أنها متحمسة
ألداء دور أميرة التينية ،والمهم في النهاية
هو األداء والعمل كله.
واعترفت بأنها لم تتخيل أبدا أنها يمكن
أن تـلـعــب دور س ـن ــووا ي ــت ،و ل ــو م ــر عـلـيـهــا
مليون عــام ،لم يكن ذ لــك يــرد في مخيلتها،
لذلك تحاول أن تؤدي الدور بكل جوارحها،
و ت ــدرس كــل تفاصيله لـكــي تثبت خـطــأ من
اعترض عليها.

أكثر ما لفت نظره إليها ،وهي التي ستدعم
بقية مواهبها ،وتمكنها من أداء الدور على
أكمل وجه.
و لـفــت و يــب إ لــى أن النجمة جــال جــادوت
ستؤدي دور زوجة األب الشريرة في الفيلم
ال ــذي يـتــوقــع أن يـنـجــح جـمــاهـيــريــا ونـقــديــا
ع ـنــد ع ــرض ــه ف ــي ال ـن ـصــف ال ـث ــان ــي م ــن عــام
.2023
و كــا نــت النجمة ا لـشــا بــة أ ثـبـتــت جــدار تـهــا
في فيلم "قصة الحي الغربي" ،الذي أنتجت
منه نسخة جديدة عرضت قبل فترة وجيزة،
وحقق أصداء جميلة ،ويقدم المخرج ستيفن
سـب ـي ـل ـبــرغ إع ـ ــادة ق ـ ــراء ة سـيـنـمــائـيــة لـعـمــل
اس ـت ـع ــراض ــي ش ـه ـيــر اس ـت ـح ــال أح ــد مـعــالــم
الثقافة الشعبية األميركية.
وشكلت قصة الحب المأساوية بين توني
و مــار يــا بمواجهة التنافس العنصري بين
ال ـع ـصــابــات ف ــي ن ـي ــوي ــورك ،ظ ــاه ــرة ثـقــافـيــة
أميركية منذ عرضها ألول مرة على خشبات
بـ ـ ــرودواي ع ــام  ،1957ث ــم ع ـلــى ش ـكــل فـيـلــم
سـيـنـمــائــي بـعــد  4س ـنــوات ،وال ــذي ح ــاز 10
جوائز أوسكار من أصل  11ترشيحا.
ويسعى الفيلم ،البالغة ميزانية إنتاجه
 100مليون دوالر ،إلى تسليط الضوء على
الــرســائــل الـسـيــاسـيــة فــي قـلــب قـصــة الـحــب،
وال ـت ــي ت ـصــدى لـتـجـسـيــدهــا ال ـن ـجــوم أنـســل
الجورت ،وراشيل زيغلر ،وأريانا ديبوس،
وديفيد الفاريز ،وغيرهم.

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :تتعرض اليوم لبعض المواقف
الصعبة التي تختبر فيها قدرتك على
الحلول.
ً
عــاط ـف ـيــا :خــدمــة شــريــك حـيــاتــك ليست
تضحية ،بل ُهي واجب عليك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :خ ــذ بـعــض الــوقــت لنفسك،
وابحث عما يزعجك لمعالجته.
رقم الحظ7 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :أنت مثابر في عملك ،فال تخف من
الخسارة التي قد تأتي.
ً
عاطفيا :ابتعد عن االرتياب والشك في
تصرفات الحبيب ،فهو مخلص لك.
ً
اجتماعيا :يومياتك أصبحت مبهجة،
ألنك تتفاهم مع جميع الذين تقابلهم.
رقم الحظ37 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ك ـ ــل ش ـ ــيء ي ـ ـبـ ــدو ل ـ ــك سـ ـه ــا،
وتستمتع باألعمال التي تقوم بها.
ً
عاطفيا :العواطف الجياشة ال تكفي لبناء
مستقبل لكما ،بل التخطيط والعمل.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال تـ ـن ـ َـس الـ ـقـ ـي ــام بـبـعــض
الـتـمــاريــن الــريــاضـيــة كــل ي ــوم للحفاظ
على قوامك.
رقم الحظ46 :

قدرات مذهلة
م ــن جــان ـبــه ،أوض ــح ال ـم ـخــرج م ــارك ويــب
أن ا ل ـقــدرات الصوتية المذهلة لزيغلر هي

راشيل زيغلر

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً ُ
ً
مهنيا :تقرر أن تكون مستعدا لكل طارئ
على عملك بالتفاهم مع الزمالء.
ً
عــاطـفـيــا :الملل بــدأ يتسلل إلــى حياة
الشريك ،ألنك ال تهتم بشؤونه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :عليك االعـتـصــام بالصبر
ً
واالنتظار ،فقد تتبدل الظروف قريبا.
رقم الحظ8 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ما من أحد على وجه األرض إال
ويعاني مشكلة ،وأنت من بينهم.
ً
عــاط ـف ـيــا :مـنـعـتــك الـ ـظ ــروف م ــن الـلـقــاء
بالحبيب ،لكن اتصاالتكما استمرت.
ً
اجتماعيا :إذا كنت تعاتب صديقك في
كل األمور ،فلن تجد من ال تعاتبه.
رقم الحظ24 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :تقترف خطأ في عملك ،وتحاول
إصالحه قبل أن يعلم الزمالء.
ً
عــاطـفـيــا :تـضـطــرب عــاقـتــك بالحبيب،
ً
وتعيد النظر جديا في وضعكما.
ً
اجتماعيا :تعود العالقات بينك وبين
ً
معارفك إلى ما كانت عليه سابقا.
رقم الحظ4 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :من أهم أمور العمل أال تفقد ثقتك
بقدراتك ،فإنجازاتك تدل عليك.
ً
عاطفيا :ال تدع الخالفات تتعاظم بينكما
ّ
وتتحول إلى نزاع بغيض.
ً
اجتماعيا :مساعدة اآلخــريــن تكمن في
طبيعتك ،وهذه من أجمل الصفات.
رقم الحظ17 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :يبدو أن حجم المشكالت أخذ في
التضخم ،فاحذر أال تطغى عليك.
ً
عاطفيا :الهدية في غير مناسبة تفرح
قلب الشريك ،ولو كانت متواضعة.
ً
اجتماعيا :إقامتك ال ـحــوارات مــع أفــراد
العائلة تلقى استحسان الجميع.
رقم الحظ41 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :تنجز أعمالك بنجاح على الدوام،
لكنك ال تتلقى التقدير الكافي.
ً
عاطفيا :يسمع الحبيب كالمك المعسول
فيفرح ،لكن المهم النتائج.
ً
ً ُ
اجتماعيا :كن عمليا في تنظيم مكتبك
وبيتك ،فتلمس الراحة والطمأنينة.
رقم الحظ26 :

ثقافات

١٤

توابل ةديرجلا
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ّ
«سمران» تعزف سيمفونية البادية بالسرد
ِ

ّ
ً
ً
الروائي خالد ساير يوثق لحياة البدو مستعرضا أنماطا من الحب والحرب

الفي الشمري

ّ
لم يركز الروائي
فقط على حياة
البادية ،بل انتقل
إلى املدينة

ُيحكم قبضته
على اإلصدار
مستخدمًا لغة
أدبية ممزوجة
باللهجة البدوية

يـ ـت ــوغ ــل ال ـ ـ ــروائ ـ ـ ــي خ ــال ــد
س ــاي ــر إلـ ــى ع ـمــق ال ـص ـحــراء
لينسج خيوط روايته األولى
«س ـ ـمـ ــران» ،مـتـتـبـعـ ًـا مـسـيــرة رائحة القهوة
ِ
ب ـطــل الـ ــروايـ ــة ال ـ ــذي ينتمي
ي ـس ـت ـهــل الـ ـك ــات ــب روايـ ـت ــه
إلى الطبقة الكادحة والباحث
ع ــن ذاتـ ــه ف ــي مـجـتـمــع تـمــور بحمس الـقـهــوة ،وكــأنــه يريد
ف ـيــه ال ـب ـطــوالت والـفــروس ـيــة أن تفوح رائحتها أثناء قراءة
والسطوة والشجاعة ،إضافة ال ــرواي ــة ،فـهــو يتتبع مسيرة
إلى حكايات الحب والحرب .صــانــع ال ـق ـهــوة (ال ـق ـهــوجــي)،
ّ
يقدم ساير روايــة ضخمة ويـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــم
الثرية معلومات عن صناعة القهوة
مفعمة بالمعلومات
ّ
لحياة البادية ،وكأنه يوثق ومستلزماتها ،فنجده يذكر
لـ ـشـ ـك ــل الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة فـ ـ ــي ع ـمــق أنواع «النجر» وأسماء الدالل
ً
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــراء ،ونـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــرا ل ــدق ــة وغيرها من المعلومات.

الوصف يتخيل القارئ عبر
الصور الذهنية ما كان يدور مرارة ُاليتم
آنـ ــذاك ،حـيــث شـظــف العيش
سمران شاب بشوش مثابر
وقسوة الحياة.
ّ
ُي ـح ـك ــم الـ ـم ــؤل ــف قـبـضـتــه ط ــل ـت ــه وضـ ـيـ ـئ ــة ،فـ ــي أواخـ ـ ــر
عـ ـل ــى إ صـ ـ ـ ـ ـ ــداره األول م ـنــذ العقد الثاني من عمره امتهن
ً
بدايته ،مستخدما لغة أدبية صنع القهوة وخدمة ضيوف
م ـمــزوجــة بـبـعــض ال ـع ـبــارات الشيخ سيف الهامي منذ أمد،
باللهجة البدوية المحكية ،فـقـهــوتــه تـسـحــر مـ ــزاج رج ــال
ً
م ــراع ـي ــا اخـ ـت ــاف الـلـهـجــات وضـ ـ ـي ـ ــوف «خـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة»؛ وه ــي
إضافة إلى استرجاع األلفاظ المنطقة التي يعيش فيها.
ن ـشــأ س ـم ــران وحـ ـي ــدا ،فقد
التي لــم تعد مستخدمة في
تجرع مرارة ُ
ّ
اليتم منذ نعومة
وقتنا الــراهــن .لم يــدع ساير
زم ـ ـ ـ ــام األمـ ـ ـ ـ ــور تـ ـفـ ـل ــت م ـن ــه ،أظفاره ،وهو ما ترك أثره على
ّ
السيما أنه يريد سكب أكبر م ـســار ح ـيــاتــه ،ل ـكــن الـفـقــد لم
كـ ـ ّـم م ــن ال ـم ـع ـلــومــات الـثــريــة يكن فقط جرحا غــائــرا دفعه
الـ ـت ــي ي ـق ّـ ّـدم ـه ــا ف ــي ال ــرواي ــة الــى التشرنق ضمن عزلة أو
ّ
وربما ألنها التجربة األولى ،س ــوداوي ــة ت ـعــتــم ح ـيــاتــه ،بل
ل ــذل ــك جـ ـ ــاء ت بـ ـه ــذا ال ـح ـجــم كان دافعا إلى خوض معترك
ّ
وهمة
ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر ،ح ـ ـيـ ــث ب ـ ـلـ ــغ عـ ــدد الحياة بسواعد قوية
صفحاتها  360صفحة من منقطعة النظير ،معتمدا على
ال ـق ـطــع ال ـم ـت ــوس ــط ،ف ـهــو لم س ــرع ــة بــدي ـه ـتــه وح ـل ـم ــه فــي
ّ
يـهـمــل أي واردة أو ش ــاردة بلوغ ما يصبو إليه ،متسلحا
فـ ـ ــي أح ـ ـ ـ ـ ــداث روايـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه ،ف ـقــد بفطرة البدوي المتصالح مع
ّ
استثمر جل خبرته ولغته شظف العيش المشرئب الى
االنعتاق من الركون إلى رواق
ب ـي ــت ال ـش ـع ــر ،ح ـي ــث ل ــم يـكــن
ّ
يشمر
يغريه الظالل ،فأراد أن
عن ذراعيه ويشحذ الهمم كي
ال تفتر عزيمته أو ّ
تخر قواه.

سمران شاب
بشوش مثابر
ّ
طلته وضيئة
في أواخر العقد
الثاني من عمره

خالد ساير
تمضي األحـ ــداث ويضطر
سمران إلى االرتحال ،ثم ُيقتل
أحد األشخاص المهمين ابن
ع ـل ـي ـب ــان ،ف ـي ــواج ــه الـ ـظ ــروف
ذات ـ ـ ـهـ ـ ــا الـ ـ ـت ـ ــي أخـ ــرج ـ ـتـ ــه مــن
«خبيرة» ،ويساوره القلق في
ظل هذه الظروف ،وتحدث له
بعض المفاجآت.
لـ ـ ــم ي ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـ ــروائ ـ ـ ــي ف ـقــط
على حياة البادية ،بل انتقل
إل ــى ال ـمــدي ـنــة وك ــذل ــك ت ـنــاول
شخصيات مختلفة لها أنماط
معيشية مغايرة ،فكان للرجل
المسيحي وجــود في العمل،
وكذلك الرجل األجنبي.
والراصد للعمل سيكتشف
أن الروائي يسير بالتوازي مع
تطور الحياة.

أنشودة الكرم

ساير ّ
يقدم رواية
ضخمة مفعمة
باملعلومات
ّ
الثرية لحياة
أهل البادية

وم ــن أج ـ ــواء الـ ــروايـ ــة ،دقــة
«النجر» النحاسي اللماع ذي
رنـ ــة خ ــاص ــة الف ـت ــة ،إيـقــاعـهــا
ي ــر ّس ــل نـ ـ ـ ــداءات ال ـ ـكـ ــرم ال ـتــي
تشنف اآلذان وتصيخ القلوب،
ّ
يــدق البن والهيل في باطنه،
معليا صوت الترحيب لشرب
القهوة.
وال ـش ـيــخ سـيــف مستأنس
طـ ـ ــرب ،ولـ ـ ـ َـم ال وسـيـمـفــونـيــة
الـ ـب ــادي ــة تـ ـع ــزف ل ــه أنـ ـش ــودة
الكرم وتعزو له الفخر .فتالقي
الصوت وسحر القهوة ّ
يفرج
الـهـ ّـم ويجلي ال ــروح ،ويحيل
وع ــورة الـصـحــراء ال ــى سطح
م ـ ـص ـ ـقـ ــول س ـ ـلـ ــس ال ـم ـش ـه ــد
والحس.
سمران متظاهر باالنهماك
ف ــي ص ـن ـع ـتــه ،وال ـش ـي ــخ غـيــر
مـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــح ع ـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ـ ـ ــيء بـ ـع ــد

تلميحاته وإشاراته اللطيفة
تـ ـم ـ ّـس ــه بـ ـ ـ ــدالالت ل ّـ ــم يـ ـح ــاول
استيضاحها ،لكنها أعطته
شـعــورا بــارتـيــاح أن ّ
مقدمهم
ل ـيــس ل ـس ــوء ذك ـ ــر ،ف ــاألم ــر ال
يعنيه من قريب أو بعيد.
ظــل الـفـضــول ال ـم ـتــردد في
داخله يتشكل في شك وشكوك
مــن األسـئـلــة أدب ــه مــع الشيخ
يمنعه مــن ال ـســؤال هـكــذا هو
ان ـط ــوى ال ـي ــوم ب ـطــول ن ـهــاره
وع ــرض ليله ،دون أن يعرف
ّ
سر مقدمهم.
من الغد منتصف الصباح،
أقبل الشيخ سيف بعد جولة
ق ـض ــاه ــا ف ــي زيـ ـ ـ ــارات أه ــال ــي
ّ
قبيلته و سـمــران على تطلع،
أل ـ ـقـ ــى ال ـت ـح ـي ــة ودخـ ـ ـ ــل بـيــت
شعره عند حرمه ،بعد طول
وقت انتقل الى ربعته ،وفيما
س ـ ـمـ ــران م ـن ـه ـمــك فـ ــي ع ـم ـلــه،
جلس الشيخ سف مسترخيا،
طالبا منه االقتراب ...سمران
على عجل اقترب.
ّ
حبه للشيخ امتثال المتنان
ُ
داخلي أورثه في نفسه ما تلي
على مسامعه من إحسان كسا
ّ
ُعــري ُي ُتمه ،فظل ردا لجميل
لـ ــواله لــن ـبــذ ف ــي الـ ـع ــراء وهــو
مذموم ،أو على األقــل هــذا ما
استقر في عقله وروحه.
 كم عمرك هالحين؟ أنت أدرى ،أظن أني ما نيبعيد من العشرين.
 ما تبي تعرس العرس؟ص ـمــت م ـش ــوب بــالـصــدمــة
وبعض الصمت أعلى صوتا!

بطولة متوهجة وحضور إنساني صادق
فــي كـلـمــة ل ـلــروائــي خـ َـالــد ســايــر يقول
فـيـهــا« :إن كـنــت عــزمــت ف ـ ـ ْـر َد صفحاتها،
ً
فستلمح بعضا منك ،ولربما قــد تعرف
نفسك… في رواية تسربلت بطابع تاريخي
ّ
متخيل يحلق بداخلك فــي زمــان ومكان
ً
ً
ستنتمي له روحا ووجدانا ،وستكتشف
بين ثنايا األسطر ذاك اإلنسان المحكوم
بقدره ،الباحث عن وجوده ،بعدها لتوقن
أن مـنـطــق حـيــاتـنــا قـ ـ ّ
ـدري وجـ ــودي قــائــم
الزم».
وي ـ ـتـ ــابـ ــع« :سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــران ..صـ ــانـ ــع ال ـك ـيــف
ً
ً
(ال ـق ـه ــوج ــي) ،م ـع ـ ّـب ــرا ع ــن غــرب ـتــه ،مـمـثــا
ّ
ألرواح ـن ــا وذوات ـن ــا ،يـجــســد سماتنا في
م ـح ــوري ــة ش ـخ ـص ـي ـتــه الـ ـع ــاب ــرة ل ـلــزمّــان
والمكان ،من دون بطولة متوهجة ،وإنما
بحضور إنساني صــادق تماهى فيه مع
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أقـ ـ ــداره ،لـيـكــابــد عـنــت الـقـبـلـيــة بــأعــرافـهــا
ً
وصحرائها ،وليرحل نازعا رداء إكراهاتها
ً
ّ ً
ميمما قبلته إلى قروية ،ممنيا فيها نفسه
ّ
ً ّ
عله يصادف أفقا يتسع لتوقه».
وف ـ ــي ح ــدي ــث عـ ــن ال ـم ـه ـم ـش ـيــن ي ـقــول
المؤلف« :هذا البطل المتخيل أدرك قوانين
القدر مثلما خبر قوانين القهوة ،يرسم
صورة اإلنسان العربي الهامشي المعدم
ف ــي مـجـتـمــع قـبـلــي م ــوس ــوم بـتـنــاقـضــات
وصراعات اجتماعية! فمرة هو إنسان ذا
يقين وإيمان! وأخــرى هو بطل مأساوي
يجسد المأساة في صورتها التراجيدية!
ليحقق
كـمــا لــو أن ــه أدرك حتمية الـفـنــاء
َ
كينونته لم يهادن ولم يراوغ ،بل لم يخش
األل ــم قــط ظــل يشتهيه وي ـهــرول إل ـيــه! لم
يركن للمآسي ،بل ظلت تنفجر منه!

ح ـي ــن تـ ــرافـ ــق رحـ ـلـ ـت ــه… س ـ ـتـ ــدرك أن
سمران كصانع كيف ورأس!»
ويضيف« :يجترح عقله وتتوق نفسه
ُ
ليصنع المزاجات والمنجزات وينظمها
ً
تماما ،كما ينظم المواثيق بالقهوة في
ش ــق الـحـكـيــم الـشـيــخ س ـيــف… ويسعك
ً
معه ،لو ّ
تخيلت معنى أن تكون هامشيا،
ً
أو أن تسكن الـهــامــش ش ـعــورا وهــويــة،
لتصبح إرادة معدومة وحرية مفعوال
بها بكل موانع الفعل اإلنساني ثقافة
وقبيلة وعــرفــا .فــي ال ــرواي ــة… وف ــي كل
ً
أحــداثـهــا ،لــن يكون البطل غريبا عنك،
ألن ــك س ـت ـكــون أن ــت «سـ ـم ــران» اإلن ـســان
الـمــأســور بـمـســارات واخ ـت ـيــارات أشبه
مــا تـكــون بـقـهــوة الذع ــة ،كنكهة لحظة
االنتصار في قدر ما».

«هاني بعل الكنعاني» ...جديد الروائي صبحي فحماوي
●
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الجمال
القاهرة  -أحمد َّ

تحت عنوان «هاني بعل الكنعاني»،
ً
ص ــدرت حــديـثــا الــروايــة الثالثة عشرة
لألديب األردنــي صبحي فحماوي ،عن
دار األهلية للطباعة والنشر (بيروت-
عمان) ،وتقع في  251صفحة من القطع
المتوسط.
ُ َ
ست َ
غرب كما
وجاء إهــداء الرواية الم
يلي« :إلى «البحيرة
الـكـنـعــانـيــة» الـتــي
ُ
حوصرت ول ِّوثت،
ف ـ ـصـ ــارت ت ـس ـمــى؛
ال ـ ـب ـ ـحـ ــر األب ـ ـيـ ــض
المتوسط».
ً
ون ـ ـقـ ــرأ ت ـق ــدي ـم ــا
م ـ ـ ــن «ه ـ ـ ــان ـ ـ ــي ب ـع ــل
ال ـك ـن ـع ــان ــي» ي ـق ــول:
«لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــت أس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــى
ل ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــاربـ ـ ــة شـ ـع ــب
أيـ ـبـ ـي ــري ــا ،وال ب ــاد
ا ل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــال ،وال ش ـع ــب
الـ ـ ـ ــرومـ ـ ـ ــان ،ول ـك ـن ـن ــي
جـ ـئ ــت ألح ـ ــرره ـ ــم مــن
ب ـ ـطـ ــش دك ـ ـتـ ــاتـ ــوريـ ــة
ً
روم ــا» ،ونـقــرأ تقديما
لـ ـصـ ـبـ ـح ــي فـ ـحـ ـم ــاوي
يقول فيه« :ال أكتب ما

أع ــرف ــه ع ــن هــانــي ب ـعــل ،ولـكـنـنــي أكـتــب
ألعرف».
ون ـق ــرأ م ــن أقـ ـ ــوال ال ـق ــائ ــد «هــام ـل ـكــار
ال ـب ــرق» ،وال ــد هــانــي بـعــل عـلــى الـغــاف
األخير للرواية ،ما يلي« :كل نقطة تسقط
من ساعتي المائية تشعرني أن الزمن
يمضي وينقضي» .وقوله« :دع األرض
تقاتل عنك» .وقوله« :أقسم أال أستسلم
قط لحكم الرومان» ،ومقولته الشهيرة:
ً
«إذا أحــرزت نصرا ،الذ بك أولئك الذين
يـبـغـضــونــك ،وإذا حــاقــت بــك الـهــزيـمــة،
تخلى عنك حتى محبوك».
وم ــن أق ــوال الـبـطــل الـتــاريـخــي هاني
ً
ب ـعــل ال ـك ـن ـعــانــي ،ن ـق ــرأ أيـ ـض ــا م ــا يـلــي:
«م ــا ج ـئــت ألش ــن ال ـح ــرب عـلـيـكــم ،إنـمــا
لتحرير الشعوب من بطش عدوان روما
الظالمة» .وقوله« :إما أن تقهر عدوك ،أو
تقبل مصير المقهورين».
ومما قاله اآلخ ــرون عــن القائد البطل
هاني بعل« :لقد قاتل هاني بعل للمحافظة
على الحرية التجارية لقرطاجنة ،ولكن
الرومان قاتلوا في سبيل التفوق المطلق
وحـكــم ا ّلـعــالــم ،ونـهــب ث ــروات الـشـعــوب...
ولقد حذر هاني بعل القرطاجيين من أن
ً
إمبراطوريتهم لن تستطيع أن تحيا طويال
بالتجارة وحدها».
وق ــال م ــؤرخ يــونــانــي« :يعتبر هاني
ب ـعــل أع ـظــم قـ ــادة ال ـت ــاري ــخ قــاط ـبــة ،وال

صبحي فحماوي
مـ ـق ــارن ــة ب ـي ـن ــه وب ـ ـيـ ــن قـ ـ ـ ــواد الـ ـت ــاري ــخ
ال ـبــارزيــن»ّ .
وأي ــده آخــر بـقــولــه« :لــم يـ ّـد ِع
هـ ــانـ ــي بـ ـع ــل ص ـ ـفـ ــات األل ـ ــوهـ ـ ـي ـ ــة م ـثــل
اإلس ـ ـك ـ ـنـ ــدر أو غ ـ ـيـ ــره م ـ ــن ال ـق ـي ــاص ــرة
المتألهين».
يشار إلى أن أعمال صبحي فحماوي
ً
ً
بلغت واحــدا وأربعين كتابا له وحول
أعماله ،بين الرواية والقصة والمسرحية
وال ـن ـق ــد ،وحـ ــاز ج ــائ ــزة ال ـط ـيــب صــالــح
عام  2014عن مسرحية «حاتم الطائي
المومياء».
وهو عضو رابطة الكتاب األردنيين،
وعضو اتحاد كتاب مصر ،وعضو نادي

حادثة
علي العوض :سنوثق ً
حريق المباركية تشكيليا
●

ً
«سمران» ،بدقة متناهية ،راصدا شخصية هامشية تبحث عن إثبات
ينسج الروائي خالد ساير خيوط روايته األولى ِ
ذاتها ،بالرغم من قسوة الظروف وصعوبتها .ويمزج ساير بين اللغتين العربية والبدوية في السرد ،رغبة في إيضاح
عادات وتقاليد وطريقة معيشة في ذلك الوقت كانت سائدة ،فيضطر ًإلى استخدام المفردات البدوية.
ّ
يقدم ساير في روايته وثيقة حية لنمط معيشي ألهل البادية كان سائدا وعادات وتقاليد كانت رائجة من خالل مجتمع
بدائي يعتمد على القوة والسطوة ،إضافة إلى أنه يكرس لمفاهيم أخرى بقيت ًراسخة في نفوس البشر.
وخالل العمل السردي ،ينتقل الحدث من عمق الصحراء إلى المدينة ،مستعرضا شخصيات كثيرة وأنماطا بشرية
متباينة يواجهها البطل في مشواره.
ومـ ـ ـخ ـ ــزون ـ ــه ال ـ ـم ـ ـعـ ــرفـ ــي فــي
تفاصيل السرد.

حصاد

القصة المصري ،واتحاد الكتاب العرب
فــي ســوريــة ،وعضو المنتدى العربي،
و عـضــو اللجنة التحضيرية للمؤتمر
ال ـث ـقــافــي ال ـس ـنــوي ف ــي جــام ـعــة ج ــرش،
ورئيس سابق للجنة الثقافة والفنون
في منتدى الرواد الكبار ،وهو مؤسس
ورئيس تحرير «أخبار الرواية» ،وكاتب
م ـق ــال ف ــي عـ ــدد م ــن ال ـص ـحــف الـعــربـيــة
الوازنة.
وصدر له حتى اآلن  13رواية أبرزها:
«ع ـ ــذب ـ ــة» ( ،)2005و«الـ ـ ـح ـ ــب فـ ــي زم ــن
الـعــولـمــة» ( )2008وتــرجـمــت إلــى اللغة
اإلسبانية ،و«حرمتان ومحرم» (،)2007
و«اإلسكندرية  ،)2013( »2050و«األرملة
الـســوداء» ( ،)2015و»عـلــى بــاب الهوى»
( ،)2014و«قاع البلد» ( ،)2017و«حدائق
شائكة» (.)2021
ول ـ ــه  9م ـج ـم ــوع ــات قـ ـص ــص ،مـنـهــا
«مـ ــوسـ ــم الـ ـحـ ـص ــاد» ( ،)1987و«رج ـ ــل
غير قــابــل للتعقيد» ( ،)1997و«الــرجــل
المومياء» ( ،)2006و«فلفل حار» (،)2012
و«ك ــل شــيء للبيع» ( ،)2016و«فــوضــى
منظمة» (.)2022
ً
وح ـ ـصـ ــل ثـ ــاثـ ــة وث ـ ـمـ ــانـ ــون ب ــاح ـث ــا
مـ ــن ال ـ ـعـ ــرب واألج ـ ــان ـ ــب ع ـل ــى درج ـت ــي
ال ـمــاج ـس ـت ـيــر والـ ــدك ـ ـتـ ــوراه لــدراس ـت ـهــم
«ال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة الـ ـ ــروائ ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـق ـص ـص ـي ــة
والمسرحية لصبحي فحماوي».

فضة المعيلي

ق ــال رئـيــس قـطــاع الفنون
التشكيلية في نقابة الفنانين
واإلعــام ـي ـيــن الـ ـخ ــزاف علي
ً
العوض ،إنه «دائما بالنقابة
ت ـكــون لـهــم رؤي ــة معينة في
تسجيل وتــوثـيــق الـجــوانــب
الـتــاريـخـيــة الـتــي تـحــدث في
بـ ـل ــدن ــا الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،ض ـم ـن ـهــا
حريق المباركية ،هذا الصرح
التاريخي العريق والتراثي،
الـ ــذي ت ـعــودنــا ع ـلــى زي ــارت ــه
م ـنــذ ال ـص ـغــر ،لــذلــك ق ــررن ــا -
كـقـطــاع ف ـنــون تشكيلية في
ال ـن ـقــابــة  -أن نـقـيــم مـعــرضــا
توثيقيا بعنوان (المباركية
 ،)2022وهـ ــو م ـع ــرض فـنــي
ي ـحــاكــي ح ــادث ــة الـمـبــاركـيــة،
وكــل فنان يرسم مــن زاويته
ورؤيته الخاصة لهذا الحدث،
ِّ
وستعبر اللوحات عن حريق
المباركية في عام .»2022
وأض ــاف ال ـعــوض« :ننوي
إقامة ورشة عمل للمشاركين،
لـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرض م ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة م ــن
الـصــور الفوتوغرافية ،التي
سيشاركنا فيها مـصــورون
ف ــوت ــوغ ــراف ـي ــون م ــن أع ـضــاء
ال ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــة ب ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـفـ ـن ــون
الـتـطـبـيـقـيــة ،لـعــرضـهــا على
الــرســامـيــن ،وسـتـكــون هناك
مـ ـش ــارك ــة م ـ ــا بـ ـي ــن الـ ــرسـ ــام
والـ ـمـ ـص ــور ال ـف ــوت ــوغ ــراف ــي،
إلنتاج لوحة فنية تعبيرية
عن هذا الحدث ،كما سيكون

علي العوض

هـنــاك كتيب يجمع كــل هــذه
األعمال ،وسيوثق بالمكتبة
الــوطـنـيــة ،لـيـكــون مــن ذاك ــرة
التاريخ».
وعـ ــن ش ـ ــروط ال ـم ـشــاركــة،
أوض ـ ـ ــح ال ـ ـعـ ــوض أن ي ـكــون
العمل الفني ُ
المقدم للمعرض
مستوحى من حادثة حريق
ِّ
ويعبر عما حدث
المباركية،
للسوق ،وأن يكون المشارك
مــن أع ـضــاء نـقــابــة الفنانين
واإلعالميين ،ويكون العمل
الفني على كانفس مساحة
 8 0 X 8 0سـ ـ ـ ـ ــم  ،و ال ت ـق ـب ــل
أع ـمــال الـغــرافـيــك المطبوعة
وال ـم ـص ـم ـم ــة بــال ـك ـم ـب ـيــوتــر
والمنسوخة ،وتسلم اللوحات
في  15يونيو المقبل بمكان
سيتم تـحــديــده الحـقــا ،ومــن
حــق الـلـجـنــة قـبــول أو رفــض
أي عمل دون إبداء األسباب.

ً
 12كتابا يصدرها مهرجان أفالم
السعودية في دورته الثامنة

من اإلصدارات
ً
ً
إيـمــانــا منه بــدور المعرفة حـضــاريــا ،وض ــرورة تعزيزها
ً
ً
وتكريسها ،تبنى مهرجان أفالم السعودية برنامجا منتظما
إلص ــدار الكتب بــأهــداف مـسـتــدامــة ،بــرعــايــة مــن مــركــز الملك
عبدالعزيز الحضاري (إثراء) ،وبدعم من هيئة األفالم ،وتنظيم
جمعية السينما ،وذلك بهدف رفد المكتبة السعودية والعربية
بالكتب المتخصصة في مجال السينما ،والتي ّ
يعدها كثير
من الباحثين والمتخصصين والهواة في عالم الفن السابع
قليلة ،بل ربما نادرة ومكلفة.

السينما الشعرية
ويقدم المهرجان في دورته الثامنة ،التي تنطلق في الثاني
من يونيو هذا العام ،حزمة من الكتب السينمائية ،وصلت إلى
ً
 12كتابا بين مؤلف ومترجم ،من بينها ثمانية كتب تأليف،
بعضها يتناول ثيمة المهرجان (السينما الشعرية) ،وأخرى
في مجال الصناعة السينمائية ،وقد شارك في إعداد وتأليف
وتــرجـمــة هــذه الـكـتــب نخبة مــن المتخصصين والباحثين
السينمائيين السعوديين.

التأليف السينمائي
كـمــا ح ــرص الـمـهــرجــان عـلــى تـقــديــم  8كـتــب فــي الـتــألـيــف
السينمائي ،هي :كتاب «السينما اختراع بال مستقبل» للكاتب
السعودي حسن الحجلي ،وكتاب «المشاهد والشخصيات»
للكاتب السعودي علي بهلول ،وكتاب «أخطاء لم أرتكبها»
للمخرج والكاتب السعودي محمد سلمان ،وكتاب «أساسيات
ال ـفــريــق الـسـيـنـمــائــي» لـلـمـخــرج ال ـس ـع ــودي فـهـمــي فــرحــات،
وكـتــاب «تـســاي مينغ ليانغ وال ـعــودة إلــى جــوهــر السينما»
للكاتب والــروائــي البحريني أمين صالح ،وكتاب «الشعرية
السينمائية» للكاتب الجزائري عبدالكريم القادري ،والذي يركز
فيه بشكل واسع على مصطلح «الشعرية» الذي تم توظيفه
كمفهوم جمالي ،والوقوف على انعكاساته في الفيلم ،لهذا
تم التطرق إلى موجودات «الكادر» السينمائي ،وطرق ضبطه
لتوليد الشعرية ،وكتاب «مرتين سكورسيزي سينما البطل
ال ـم ــأزوم» للبريطاني أمـيــر الـعـمــري ،وك ـتــاب «ش ـعــراء اللغة
ً
السينمائية  27مخرجا وأفالمهم الساحرة» للناقد البريطاني
ُ
من أصل لبناني محمد رضا.
كما يـقــدم  4كتب مترجمة فــي مـجــال الكتابة والصناعة
السينمائية ،هــي :كتاب «مايكل آنجلو أنتونيوني» لكاتبه
جورجيو تيناتسي ،وترجمة الكاتب والسينمائي العراقي
عــرفــان رشـيــد ،وكـتــاب «السينما فــي بحثها عــن الشعر» من
إعــداد نارجا كوهين ،وترجمة معز ماجد ،وكتاب «في لمح
البصر» تأليف والتر ميريش ،وترجمة محمد ّ
كحال ،وكتاب
«شخصيات ال تنسى» تأليف ليندا سيغر ،وترجمة الشاعر
والكاتب السعودي عبدالوهاب أبوزيد.

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

ُ
محمد العجيمي :الكويت تعاني ندرة في كتاب الكوميديا

ً ً
أكد لـ ةديرجلا أن فيلم «بوعقاب عايش» حقق نجاحا كبيرا

خبريات
انتصار ضيفة شرف
«مغامرات كوكو»

•

فضة المعيلي

يتأهب الفنان محمد العجيمي
إلجراء جولة خليجية
لعرض مسرحية «الحكومة
اإللكترونية».

قــال ا لـفـنــان محمد العجيمي
إن فيلم "بوعقاب عايش" ،الذي
ُي ـع ــرض حــال ـيــا ف ــي الـسـيـنـمــا،
ً
حقق ردة فعل جيدة جــدا لدى
ال ـج ـم ـهــور ،السـيـمــا أن ــه م ــازال
ُيـ ـع ــرض م ــن ال ـع ـي ــد إلـ ــى اآلن،
وهذا دليل على نجاحه الكبير،
وأنــه نــال إعجاب المشاهدين،
خصوصا أن العمل كوميدي،
ً
وق ــد ب ــذل ف ــري ــق ال ـع ـمــل ج ـهــدا
ً
كبيرا أ ثـنــاء التنفيذ بمختلف
مراحله.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـجـ ـيـ ـم ــي ،فــي
ت ـ ـصـ ــريـ ــح ل ـ ـ ــ"ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة" ،أنـ ــه
ب ـصــدد الـسـفــر إل ــى الـسـعــوديــة
ل ـع ــرض م ـســرح ـيــة "ال ـح ـكــومــة
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة" ف ـ ــي م ــدي ـن ـت ــي
جـ ـ ــدة والـ ـ ــريـ ـ ــاض ،وبـ ـع ــد ذل ــك
سيتم عــرضـهــا فــي قـطــر ،ومــن
ث ــم ال ـ ـعـ ــودة ل ـل ـك ــوي ــت ،م ـش ـيــرا
إ لــى أن هناك تفاعال كبيرا من
الجمهور مع هــذه المسرحية،
وأن ه ـنــاك كـثـيــريــن يـنـتـظــرون
ويسألون عن موعد عرضها.
وتتناول المسرحية التطور
التكنولوجي ا لــذي طغى على
ال ـح ـيــاة ،وأبـ ــرز الـقـضــايــا بعد

حـ ـت ــى يـ ـ ـ ــدرك مـ ــا يـ ـتـ ـح ــدث ب ــه،
خ ـصــو صــا إذا ك ــان ي ـقــف على
خ ـ ـش ـ ـبـ ــة الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرح ،وأيـ ـ ـض ـ ــا
ل ـك ــي ي ـس ـت ـط ـيــع م ـع ــرف ــة أب ـع ــاد
الشخصية التي يجسدها.

أحداث مشوقة

محمد العجيمي

أزمــة كــورونــا ،وهــي من تأليف
يوسف العمر ،وفكرة وإخــراج
عـبــدالـمـحـســن ال ـع ـمــر ،والـعـمــل
مــن إنـتــاج شــركــة كــود لإلنتاج
الـ ـفـ ـن ــي ،ويـ ـش ــارك ــه ال ـب ـط ــول ــة،
ا لـفـنــا نــون :عبدالرحمن العقل،
ولـ ـ ــد الـ ـ ــديـ ـ ــرة ،س ـ ـلـ ــوى ب ـخ ـيــت
وسعيد المال.

فكرة النص
وعن قلة األعمال الكوميدية،

العجيمي في أحد أعماله
أرجــع العجيمي ذلــك إلــى ندرة
ُ
كـتــاب النص الكوميدي ،الفتا
إلى أن كوميديا المسرح تعتمد
عـلــى مـجـهــود الـفـنــانـيــن الــذيــن
ي ـس ـت ـط ـي ـعــون ت ـح ــوي ــل ال ـنــص
إ لــى عمل كــو مـيــدي بطريقتهم
الـ ـخ ــاص ــة ،مـ ــؤكـ ــدا أن ـ ــه ي ـل ـتــزم
بتوصيل فكرة النص المطلوبة
مـ ـنـ ـه ــم لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،وهـ ـ ـ ـ ــذا ال
يمنع أن يضيف الفنان روحه

وشـخـصـيـتــه وب ـهــاراتــه كفنان
كوميدي إلى العمل.

أبعاد الشخصية
وعـ ـم ــن ي ـف ـض ــل ال ـع ـم ــل مـعــه
مـ ــن ال ـف ـن ــان ـي ــن ،أك ـ ــد أن ـ ــه لـيــس
لديه مشكلة بالعمل مع جميع
الممثلين ،مشيرا إ لــى أ نــه عمل
م ــع ان ـت ـص ــار ال ـ ـشـ ــراح ،رحـمـهــا

الـلــه ،واشـتـغــل مــع عبدالرحمن
الـعـقــل ،وعـبــدالـنــاصــر دروي ــش،
وولد الديرة ،وغيرهم ،حتى مع
الفنانين الشباب طالما هناك
رغبة في تقديم عمل جيد.
وق ـ ـ ــدم ال ـع ـج ـي ـم ــي نـصـيـحــة
ل ـج ـيــل ال ـش ـب ــاب م ــن الـمـمـثـلـيــن
المبتدئين ،بضرورة االهتمام
ب ــالـ ـثـ ـق ــاف ــة والـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــراء ة ،ف ـه ـمــا
مـهـمـتــان ومـطـلــوبـتــان لـلـفـنــان،

ج ـ ــد ي ـ ــر بـ ـ ــا لـ ـ ــذ كـ ـ ــر ،أن ف ـي ـل ــم
"ب ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب عـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــش" ت ـ ـجـ ــري
أحـ ـ ــداثـ ـ ــه ف ـ ــي قـ ــالـ ــب ك ــومـ ـي ــدي
واج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي ،وه ـ ـ ـ ــو ت ــألـ ـي ــف
الـكــاتــب والـسـيـنــاريـســت محمد
المحيطيب ،ومعالجة درا مـيــة
هـ ـي ــا أح ـ ـمـ ــد ،وإخـ ـ ـ ـ ــراج م ـح ـمــد
الحملي ،و ي ـشــارك فــي بطولته
إلى جانب مجموعة من النجوم،
مـ ـث ــل :أحـ ـم ــد ال ـ ـعـ ــونـ ــان ،أح ـمــد
السلمان ،شهاب حاجية ،شيماء
سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ،وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم ال ـك ـث ـي ــر.
ويجسد العجيمي دور شخص
طـيــب ،ويـحــب الـخـيــر للجميع،
وتتغير أحواله بصورة مفاجئة
م ــن فـقـيــر إل ــى رج ــل ثـ ــري ،بعد
تحويل مبلغ مالي بالخطأ عبر
حسابه البنكي ،لتتوالى بعدها
األحداث المشوقة.

رائدة األعمال اإلنسانية لولوة القطامي «الحجرف لألعمال الوطنية» تكرم الفائزين
ضيفة برنامج الجوهر
بدورتها الخامسة

م ــن م ـن ـط ـلــق ح ــرص ــه عـلــى
استضافة شخصيات ريادية
فـ ــي الـ ــوطـ ــن الـ ـع ــرب ــي ،ي ـتــوج
بــر نــا مــج "ا ل ـجــو هــر" للتدريب
اإلعــامــي ورش ــة عـمـلــه خــال
مايو ا لـجــاري بلقاء حــواري،
يجمع طالب البرنامج برائدة
األعمال اإلنسانية والناشطة
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــروف ـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـعـ ـت ــرك
السياسي والميادين الثقافية
واالجتماعية لولوة القطامي.
ويـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــح ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ل ـ ـطـ ــاب
"الجوهر" فرصة التعرف على
م ـس ـي ــرة ال ـق ـط ــام ــي ال ـحــاف ـلــة،
وال ـ ـم ـ ـح ـ ـطـ ــات الـ ـمـ ـش ــرق ــة فــي
ح ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــا ،س ـ ـ ـ ـ ــواء لـ ـن ــاحـ ـي ــة
نـضــا لـهــا اإل نـســا نــي المتعدد
ال ـجــوانــب ،وال ــذي ك ــان سببا
ف ــي تــرشـيـحـهــا لـنـيــل جــائــزة
ن ــو ب ــل لـ ـلـ ـس ــام ،أو ل ـنــا ح ـيــة
إن ـ ـجـ ــازات ـ ـهـ ــا ف ـ ــي الـ ـمـ ـج ــاالت
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
وبـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــؤث ـ ـ ـ ــرة
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـنـ ـ ــواحـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــربـ ــويـ ــة
واألك ــادي ـم ـي ــة داخـ ــل الـكــويــت

لولوة القطامي

وخارجها ،كما سيتم الغوص
فــي نـشــأة الـقـطــامــي ومــراحــل
حـيــا تـهــا وتعليمها ،السيما
أ نـ ـ ـه ـ ــا أول ا م ـ ـ ـ ـ ــرأة ك ــو ي ـت ـي ــة
تابعت دراستها في المملكة
المتحدة.
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي حـ ـلـ ـق ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار،
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـق ــده ــا أك ــاديـ ـمـ ـي ــة
لــويــاك لـلـفـنــون  -الب ــا فــي 29
الجاري ،بعد تدريب إعالمي

مـ ـكـ ـث ــف عـ ـل ــى م ـ ـ ــدى أسـ ـب ــوع
كــامــل ،حــول م ـهــارات الـحــوار
اإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي وفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــون إع ـ ـ ـ ــداد
حلقة حــوار يــة نــا جـحــة تحت
إشراف اإلعالمي القدير زافين
قيومجيان.
يــذ كــر أن بــر نــا مــج الجوهر
ه ـ ـ ــو األول م ـ ـ ــن نـ ـ ــو عـ ـ ــه ف ــي
المنطقة ،وينفذ في موسمه
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــان ـ ـ ــي ب ـ ـ ــرع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة شـ ــركـ ــة
ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـمـ ــالـ ــي ،وجـ ــريـ ــدة
"الجريدة" ،وشركة الصناعات
ال ـه ـن ــدس ـي ــة ال ـث ـق ـي ـل ــة وبـ ـن ــاء
السفن (هيسكو) ،وأكاديمية
"البـ ــا" ،وف ـنــدق فــوربــويـنـتــس
شـ ـي ــرات ــون ،ويـ ـق ــدم لـلـشـبــاب
الـعــربــي ورش عـمــل إعــامـيــة
م ـ ـ ـك ـ ـ ـث ـ ـ ـفـ ـ ــة عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ي ـ ـ ـ ـ ــد أب ـ ـ ـ ـ ــرز
اإلعالميين العرب ،لتدريبهم
على فـنــون ومـهــارات الـحــوار
اإلعــامــي ،لـمـحــاورة ضيوف
ري ــادي ـي ــن ت ــرك ــوا ب ـص ـمــة فــي
ش ـ ـتـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت ب ــال ــوط ــن
العربي.

مجدي كامل يناقش رسالة الدكتوراه
يناقش اليوم الفنان مجدي كامل رسالة
الـ ــدك ـ ـتـ ــوراه ،الـ ـت ــي أع ــده ــا ب ـع ـن ــوان "أس ــس
تدريب الممثل لتطوير عنصر اإليقاع لألداء
التمثيلي في العرض المسرحي" ،بالمعهد
ال ـعــالــي لـلـفـنــون الـمـســرحـيــة ف ــي أكــاديـمـيــة
الفنون.
وتأتي مناقشة كامل بعد أيام من موافقة
ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـم ـش ـك ـلــة ع ـل ــى مـنــاقـشــة
الرسالة ،عقب استيفائها جميع التعديالت
ال ـم ـط ـل ــوب ــة ،وذلـ ـ ــك فـ ــي ق ــاع ــة ال ـم ـن ــاق ـش ــات

ب ــال ـم ـع ـه ــد ،ح ـي ــث وج ـ ــه الـ ــدعـ ــوة لـ ـع ــدد مــن
أصدقائه بالوسط الفني لحضور مناقشة
الــرســالــة الـتــي تــأتــي بـعــد نـحــو  3عـقــود من
ت ـخــرجــه ،وق ــد أع ــده ــا ت ـحــت إش ـ ــراف نقيب
الممثلين رئيس األكاديمية السابق د .أشرف
ز ك ــي ،و سـتـضــم لجنة ا لـمـنــا قـشــة د .سميرة
المصيلحي ،أستاذ متفرغ بالمعهد العالي
للفنون الـمـســرحـيــة ،ود .سـحــر سـيــد أمـيــن،
أ س ـتــاذ بكلية ا لـتــر بـيــة ا لـمــو سـيـقـيــة جامعة
حلوان.

أقــامــت جــائــزة فــاح مبارك
ال ـح ـجــرف لــأع ـمــال الــوطـنـيــة
أ م ـ ـ ـ ــس األول حـ ـ ـف ـ ــل تـ ـك ــر ي ــم
الفائزين بمختلف فروعها في
دورتها الخامسة.
وقال األمين العام للجائزة،
المعنية بتعزيز قيم المواطنة
ل ــدى األج ـي ــال ال ـصــاعــدة عبر
تـشـجـيـعـهــم ودع ـم ـه ــم م ــادي ــا
ومعنويا د .ســا لــم الحجرف،
إن قـيــم الـمــواطـنــة الـحـقــة هي
أحــد أهــم أرك ــان بناء اإلنسان
وال ـم ـج ـت ـمــع ال ـس ـل ـيــم ل ــدوره ــا
في تعضيد أواصــر المجتمع
ودعم ترابط مكوناته وتوفير
أسباب الحياة اآلمنة الخالية
من سموم التعصب والتطرف
والعنصرية.
وأضاف الحجرف ،في كلمة
لــه خ ــال ال ـح ـفــل ،أن الـجــائــزة
التي انطلقت عام  2017تسعى
إل ـ ـ ــى وض ـ ـ ــع الـ ـجـ ـه ــد األهـ ـل ــي
ال ـصــادق جنبا إل ــى جـنــب مع
الـ ـجـ ـه ــود ال ــرس ـم ـي ــة ال ـه ــادف ــة
لترسيخ م ـبــادئ حــب الــوطــن
وال ــوالء لــه ومـبــادئ التسامح
والتآلف في المجتمع الكويتي
ب ـش ـت ــى مـ ـش ــارب ــه وم ـك ــون ــات ــه
استكماال لما جبل عليه أهل
الكويت منذ القدم وما سطره
مــن أوج ــه للتكاتف والتآخي
بغض النظر عن أصل أو عرق
أو طائفة.
وأك ـ ـ ــد أن شـ ـب ــاب ال ـك ــوي ــت
"أغـ ـل ــى م ــا يـمـلـكــه ال ــوط ــن من
ثــروة والذين بعقولهم يضاء
المستقبل وبسواعدهم تــزال
الـ ـصـ ـع ــاب" م ـض ـي ـفــا أن ـ ــه تـقــع
على الجميع مسؤولية تنمية
ق ــدراتـ ـه ــم وصـ ـق ــل م ـهــارات ـهــم
وم ـ ــواهـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــم وح ـ ـث ـ ـهـ ــم ع ـلــى
التزود بالعلم ومناهل الخلق

ً
المعجل مكرما باسمة العنزي
والمعرفة ليكونوا أكثر نضجا
ووعـيــا وتحصنا مــن األفـكــار
الـضــالــة وال ـس ـلــوك المنحرف
ودفعهم إلى المزيد من العطاء
والمشاركة في تنمية وطنهم
وازدهاره.
وذكر أن الجائزة في دورتها
الحالية أضافت مجاال جديدا
وهـ ـ ــو الـ ـظـ ـه ــور األم ـ ـثـ ــل عـلــى
وسائل التواصل االجتماعي
ل ـمــا ل ــه م ــن تــأث ـيــر كـبـيــر على
أف ـك ــار ال ـش ـبــاب وتــوجـهــاتـهــم
لـ ـتـ ـض ــاف إل ـ ـ ــى م ـس ــاب ـق ــات ـه ــا
ال ـ ـت ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــديـ ــة فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــاالت
ال ـف ـي ـلــم ال ـق ـص ـيــر وال ـت ـصــويــر
ال ـ ـفـ ــوتـ ــوغـ ــرافـ ــي والـ ـقـ ـصـ ـي ــدة
الوطنية والقصة القصيرة.
وف ـ ـ ــاز ب ــال ـم ــرك ــز األول فــي
م ـج ــال ال ـظ ـه ــور األمـ ـث ــل عـلــى
وسائل التواصل االجتماعي
د .أحمد فخر الدين نظير دوره
في نشر المعلومات الصحية
ال ـع ــام ــة وس ـب ــل ع ــاج ـه ــا ،في

العوضي« :الفاسد» يعيدني إلى اإلخراج السينمائي

ُي ّ
صور في الكويت وبعض الدول العربية بمشاركة عالمية

فكرت في
ً
االبتعاد نظرا
للصعوبات
الكثيرة التي
تواجه صناعة
اإلنتاج
السينمائي

أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرج ولـ ـ ـي ـ ــد
العوضي عودته إلى اإلخراج
عبر فيلم الفاسد،
السينمائي ّ
ع ـقــب ف ـتــرة ت ــوق ــف ن ـحــو عقد
من الزمن.
وقـ ــال ال ـع ــوض ــي ،ف ــي بـيــان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ح ـ ـضـ ــوره
الدورة الـ  75من مهرجان كان
السينمائي أ نــه د خــل مرحلة
الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــرات لـ ـلـ ـع ــودة إل ــى
اإلخ ــراج السينمائي بعد 10
أع ـ ــوام م ــن عـمـلــه السينمائي
الـ ــروائـ ــي "تـ ـ ــورا ب ـ ـ ــورا" ،ال ــذي
ع ــرض ــه ف ــي افـ ـتـ ـت ــاح ع ــروض
سوق األفالم الدولية بمهرجان
كان السينمائي.
وقال العوضي :في البداية
فـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرت فـ ـ ـ ــي االبـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاد ع ــن
الـسـيـنـمــا ،ن ـظــرا لـلـصـعــوبــات
الكثيرة الـتــي تــواجــه صناعة
اإلن ـ ـتـ ــاج ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـعــربــي
والكويت خاصة ،واألهم على
اإلطـ ــاق هــو ت ـفـ ّـرغــي الـكــامــل
ل ــاهـ ـتـ ـم ــام ب ــرع ــاي ــة والـ ـ ـ ــدي،
يــرح ـمــه الـ ـل ــه ،ن ـظ ــرا ل ـظــروفــه
ال ـص ـح ـي ــة ال ـص ـع ـب ــة وق ـت ـه ــا،
وقررت االبتعاد عن السينما،
إضــافــة ال ــى انـشـغــالــي ب ــإدارة
مركز جابر األحمد الثقافي.
وقـ ــال م ـخــرج "ت ـ ــورا بـ ــورا":
ق ـبــل أي ـ ــام ت ــواص ـل ــت م ــع عــدد

م ــن ال ـم ـن ـت ـج ـيــن وال ـم ــوزع ـي ــن
والـنـقــاد واألصــدقــاء بالعودة
الـ ـ ــى الـ ـنـ ـش ــاط ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي،
وكانت الخطوة األولى تعتمد
على استعادة اللياقة للتحرك
صوب السينما ،ألن السينما
تـ ـحـ ـت ــاج الـ ـ ــى الـ ـلـ ـي ــاق ــة ،وم ــن
بينها العالقات الواسعة مع
المنتجين والصناع والتقنيين
وغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــره ـ ـ ــم ،خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ف ــي
ظ ــل ال ـم ـت ـغ ـيــرات ال ـت ــي راح ــت
تشهدها صناعة الفن السابع.

التحرك المباشر

وليد العوضي

وتــابــع :وبـعــد الـتــواصــل مع
الرئيس التنفيذي لسوق كان
السينمائية ،الصديق الحميم
جـ ـي ــروم ب ـ ـيـ ــارد ،ال ـ ــذي نـصــح
بأهمية التحرك المباشر الذي
ساهم في فتح االبواب والنوافذ
مــع جميع الـجـهــات اإلنتاجية
األوروبية ،ومن بينها المملكة
المتحدة وفرنسا ،وغيرها من
الدول المتخصصة في صناعة
اإلنتاج السينمائي.
وقــال :خــال أيــام المهرجان
تم نشر اإلعالن الخاصة بشركة
اإلنتاج التي أسستها وتحمل
اسم "حكاية" ،وتم نشر اإلعالن
ف ــي غ ــاف الـمـجـلــة األســاس ـيــة

ل ـس ــوق كـ ــان ال ــدول ـي ــة ،وأي ـضــا
ف ــي ال ـي ــوم ال ـثــانــي ف ــي الـغــاف
ال ــداخ ـل ــي ،م ـمــا ح ـصــد الـكـثـيــر
من ردود األفعال واالتصاالت
للتعاون.
وخـ ـ ـ ـ ــال أيـ ـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـه ــرج ــان
أجـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة مـ ــن
االجتماعات كما حضرت عددا
م ــن الـ ـلـ ـق ــاءات وال ـم ـن ــاس ـب ــات،
وأيضا حضور أفالم السجادة
الـ ـحـ ـم ــراء ،وااللـ ـتـ ـق ــاء م ــع أب ــرز
ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج ـ ـيـ ــن والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـجـ ـي ــن
والموزعين.
وعـ ــن ع ـم ـلــه ال ـم ــرت ـق ــب ق ــال:
ت ـ ـقـ ــري ـ ـبـ ــا وض ـ ـ ـعـ ـ ــت ال ـ ـمـ ــامـ ــح
ال ـن ـهــائ ـيــة ل ـس ـي ـنــاريــو الـفـيـلــم

الجديد الــذي سيحمل عنوانا
مـبــدئـيــا هــو "ال ـف ــاس ــد" ،وال ــذي
سينطلق إنتاجه مطلع العام
المقبل ،وسيصور بين الكويت
وعــدد مــن ال ــدول العربية وفي
مـ ــواقـ ــع مـ ـتـ ـع ــددة وب ـم ـش ــارك ــة
عالمية.
وع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد اإلن ـتــاجــي
ق ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــوضـ ــي :س ـ ــأق ـ ــوم مــن
خ ــال شــركـتــي بــإن ـتــاج الفيلم
بــا لـكــا مــل ،كما يتم حاليا فتح
ح ــوار مشترك مــن أجــل تأمين
تـعــاونـيــات إنـتــاجـيــة مشتركة
لدعم تجربة انتاج هذا العمل
السينمائي الــروائــي الكويتي
الضخم اإلنتاج.
وف ـ ـ ـ ـ ــي خـ ـ ـ ـت ـ ـ ــام تـ ـص ــريـ ـح ــه
ق ـ ــال :جـمـلـتــي ال ـت ــي ت ـصــدرت
اإلعـ ـ ــان ف ــي م ـج ـلــة م ـهــرجــان
كـ ــان ال ـس ـي ـن ـمــائــي الـفــرنـسـيــة
هي "لقد تتبعت شغفي ،لهذا
أصبحت مخرجا" ،ولهذا أمام
ذل ـ ــك ال ـش ـغ ــف والـ ـحـ ـل ــم أعـ ــود
مجددا الى السينما ،من أجل
إع ـ ــادة اس ــم ال ـكــويــت الـغــالـيــة
الـ ـ ــى الـ ـمـ ـح ــاف ــل الـ ــدول ـ ـيـ ــة فــي
صناعة السينما ،بعد تجربتي
األخـيــرة مــع فيلم "ت ــورا بــورا"
الذي حصد الكثير من النجاح.

حين حصلت سمية اإلبراهيم
على المركز الثاني لنشاطها
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال عـ ـ ـل ـ ــم الـ ـتـ ـغ ــذي ــة
السليمة ،وجاء ت منصة "كلم
الثقافية الشبابية" في المركز
الثالث.
وفــي مجال الفيلم القصير
حلت الطالبة فاطمة بهبهاني
فــي الـمــركــز األول عــن فيلمها
"م ـ ــرة" وفـ ــاز بــالـمــركــز الـثــانــي
حسين دشتي عن فيلمه "قطع
األصـ ـ ـ ــوات" ،وت ـقــاســم الـمــركــز
ال ـث ــال ــث ي ــوس ــف ال ـب ـق ـشــي عن
فيلمه "ا لـقـبــض على إبليس"
وشريفة بن عيسى عن فيلمها
"رأيت سالما بال إسالم".
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر
ال ـف ــوت ــوغ ــراف ــي ،ف ــاز بــالـمــركــز
األول نـ ــواف ال ـس ــرح ــان ،تــاه
حـ ـم ــد الـ ـسـ ـحـ ـي ــب ث ـ ــم ف ـي ـصــل
النومس.
وفـ ــازت بــالـمــركــز األول في
مجال القصيدة الوطنية إيمان

النبهان عــن قصيدتها "و مــن
م ـثــل الـ ـك ــوي ــت" ،وفـ ــي ال ـمــركــز
ا لـثــا نــي عائشة العبدالله عن
ق ـص ـيــدت ـهــا "ض ـم ــة ال ـك ــوي ــت"،
تـ ــاهـ ــا عـ ـل ــي الـ ـمـ ـطـ ـي ــري عــن
قصيدته "وطن به كنه الوجود
ضياء".
وفي مجال القصة القصيرة،
حـ ــازت ال ـمــركــز األول تسنيم
الحبيب عن قصتها "صلصال
وورق" ،تلتها منيرة الهاجري
ع ــن قـصـتـهــا "ل ــم يـكــن حـلـمــا"،
وفــي المركز الثالث جــاء علي
أشكناني عــن قصته "رؤوس
متفرقة".

وافقت الفنانة انتصار
على الظهور كضيفة
شرف في فيلم "مغامرات
كوكو" ،المقرر عرضه
خالل موسم الصيف ،في
الصاالت السينمائية،
حيث اقترب فريق العمل
من إنهاء التصوير.
ويشارك في بطولة
الفيلم ،الذي يخرجه
إسماعيل فاروق ،شيرين
رضا وخالد الصاوي
وبيومي فؤاد ،وعدد من
الفنانين كضيوف شرف،
منهم محمود الليثي،
ويجري التفاوض مع
فنانين آخرين لتصوير
مشاهدهم خالل األيام
المقبلة ،وينتمي إلى
نوعية األفالم الكوميدية
التجارية ،وتدور أحداثه
حول طبيب بيطري
ماهر يهتم بالحيوانات
األليفة.

تسوية ودية لموقف شيرين
وحسام أمام القضاء

بدأت مفاوضات الصلح
من جديد بين الفنانة
شيرين عبدالوهاب
وزوجها الفنان حسام
حبيب ،لتسوية الموقف
القانوني أمام القضاء،
بعدما أخلت الشرطة
سبيل حسام حبيب عقب
ساعات من احتجازه
على خلفية بالغ شيرين
ضده ،وتأتي المفاوضات
بعدما أكد حسام في
التحقيقات أنه يقيم مع
شيرين بصفتها زوجته
عقب عودتهما لبعضهما
بعد االنفصال ،في وقت
تواجه شيرين احتمالية
تعرضها للمساء لة
بتهمة البالغ الكاذب،
إذا تبين صدق ما ادعاه
حسام في التحقيقات.
والتزمت شيرين
عبدالوهاب الصمت
الكامل ،ولم تعلق على
األمر ،في وقت تتجه
األمور من خالل بعض
الوسطاء المقربين
الى احتواء الموضوع
وإنهائه بالتصالح ،وعدم
االستمرار في المسار
القضائي ،علما أن طرفي
األزمة سيكون عليهما
إنهاء الموضوع خالل
الفترة المقبلة تجنبا
إلحالته إلى القضاء.

ةديرجلا
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إسرائيل تشيد بقرار نهائي من بايدن بشأن «الحرس الثوري»

الئحة اإلرهاب
على
ستبقى
اإليرانية
المنظمة
أن
شهر
قبل
أبلغتنا
واشنطن
بينيت:
•
ً
• مالي :احتمال التوصل إلى اتفاق مع طهران حول «النووي» بات ضعيفا
كشف رئيس الوزراء اإلسرائيلي
نفتالي بينيت أن الرئيس
األميركي جو بايدن أطلعه على
قراره النهائي بإبقاء «الحرس
الثوري» اإليراني على قائمة
المنظمات اإلرهابية ،واغالق
نافذة التنازالت الرامية إلحياء
االتفاق النووي اإليراني ،فيما
أفاد مسؤولون ووثائق ّ
سربت،
أمس ،بأن طهران اخترقت
منظمة الطاقة الدولية ّ
وزورت
مبررات ألنشطة ّ
ذرية مشبوهة.

وسط صمت أميركي وإيراني،
أش ــادت إسرائيل بـقــرار مفترض
مــن قـبــل الــرئ ـيــس األم ـيــركــي جو
ب ــاي ــدن إلبـ ـق ــاء الـ ـح ــرس ال ـث ــوري
اإليـ ــرانـ ــي ع ـل ــى الئ ـح ــة اإلره ـ ــاب
األميركية ،في حين قال المبعوث
األميركي الخاص بإيران ،روبرت
مالي ،إن فرص التوصل الى اتفاق
حول البرنامج النووي اإليراني
أصبحت ضعيفة.
وبـ ـ ـع ـ ــد سـ ـ ــاعـ ـ ــات مـ ـ ــن ت ـق ــري ــر
لصحيفة بوليتيكو األ مـيــر كـيــة
ً
قــالــت فـيــه إن بــايــدن اتـخــذ ق ــرارا
ً
نهائيا ال رجعة عنه لعدم تلبية
طلب إيران برفع «الحرس الثوري»
على الئحة اإلرهاب ،أشاد رئيس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،نـفـتــالــي
ً
بينيت ،بـقــرار بــايــدن ،مــؤكــدا أنه
أبلغه إياه قبل شهر.
وق ـ ــال بـيـنـيــت ع ـبــر «ت ــوي ـت ــر»:
«أرح ــب ب ـقــرار اإلدارة األميركية
ب ــإب ـق ــاء الـ ـح ــرس اإليـ ــرانـ ــي عـلــى
ق ــائـ ـم ــة ال ـم ـن ـظ ـم ــات اإلره ــابـ ـي ــة
األجنبية ،حيث ينتمي».
وت ــوج ــه بـيـنـيــت بــالـشـكــر إلــى
الرئيس األميركي الديموقراطي
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـسـ ـع ــى إلعـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـع ـم ــل
باالتفاق النووي اإليراني قائال:
ً
«شـ ـك ــرا ل ــك ب ــاي ــدن م ــن أج ــل هــذا
ً
ً
ال ـق ــرار ،وكــونــك صــديـقــا حقيقيا
لدولة إسرائيل».
وأض ـ ــاف ف ــي ت ـغــريــدة أخ ــرى:
«لقد أوضحنا موقفنا في األشهر
األخيرة بوضوح ،الحرس الثوري
ه ــو أك ـب ــر م ـن ـظ ـمــة إره ــابـ ـي ــة فــي
ّ
متورط في توجيه وتنفيذ
العالم،
أعـمــال إرهــابـيــة قاتلة وتقويض
االستقرار في الشرق األوسط».

واشنطن تفرض
عقوبات على شبكة
تهريب نفط مرتبطة
بـ «فيلق القدس»
و«حزب الله»

تحذيرات
ّ
ّ
لكن مصادر إسرائيلية حذرت،
أمـ ـ ـ ــس ،مـ ــن أن الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـت ــي
مارستها تل أبيب على واشنطن
الن ـتــزاع هــذا الـمــوقــف مــن بــايــدن
ربما لن تثمر نتائج حاسمة.
ونـ ـقـ ـل ــت ص ـح ـي ـف ــة مـ ـع ــاري ــف

تظاهرة في تعز المحاصرة
مع بدء مشاورات عمان

تظاهر المئات من سكان تعز
في جنوب غرب اليمن ،أمس،
مطالبين برفع حصار المتمردين
الحوثيين عن المدينة ،في وقت
بدأ أطراف النزاع مشاورات
برعاية األمم المتحدة لحلحلة
هذه القضية بالعاصمة األردنية
عمان .ودخلت هدنة لمدة
شهرين حيز التنفيذ في الثاني
من أبريل الماضي ،لتمثل بارقة
أمل في الصراع بعد حرب
منهكة متواصلة منذ أكثر من 7
سنوات بين القوات الحكومية
اليمنية المدعومة من التحالف
بقيادة السعودية والحوثيين
المدعومين من إيران .ومن بنود
الهدنة البحث في فتح الطرق
في تعز للتخفيف من معاناة
السكان.

األردن :مرحلة انتقالية
لبناء حياة حزبية
جانب من تشييع القيادي في الحرس الثوري الذي اغتيل في طهران (رويترز)
قبل ساعات من إدالء المبعوث
مالي ،بشهادته أمام المشرعين
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن وض ـ ــع
مفاوضات فيينا ،وقــال مالي،
خـ ـ ــال الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،إن اح ـت ـم ــال
التوصل الى اتفاق تضاءل.
ويـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــون
األم ـي ــرك ـي ــون إل ــى أن تصنيف
«الحرس اإليراني» كإرهابي لم
ً
يكن مــن الناحية الفنية جــزء ا
مــن الصفقة ا لـنــوو يــة ُ
المبرمة
عام  ،2015ويقولون إنه يمكن
استعادة الصفقة مع استمرار
التصنيف.
ّ
لـ ـك ــن مـ ــؤيـ ــدي الـ ـ ـع ـ ــودة إل ــى
االت ـف ــاق ي ـجــادلــون ب ــأن وصــف
اإلرهاب كان من بين مجموعة
من العقوبات غير النووية التي
ف ــرض ـه ــا ت ــرام ــب ع ـل ــى ط ـه ــران

العبرية عــن مايكل أوري ــن ،الــذي
شغل في الماضي منصب سفير
إس ــرائـ ـي ــل ب ــواش ـن ـط ــن ،ق ــول ــه إن
ً
لديه معلومات بــأن ّ
ثمة اتجاها
أميركيا لتقسيم «الحرس الثوري»
إل ــى جـنــاحـيــن؛ س ـيــاســي ،سيتم
اس ـت ـب ـعــاده م ــن ق ــوائ ــم اإلره ـ ــاب،
ً
وتنفيذي ،سيبقى مصنفا على
أساس أنشطته «اإلرهابية».
ويـقــول أوري ــن إن هــذه الفكرة
ليست أميركية ،بل أوروبية ،وإن
إدارة بــا يــدن ستجد نفسها في
النهاية مضطرة لقبول تسوية
مــن هــذا الـنــوع إذا أرادت العودة
الى االتفاق النووي.

مناقشات أميركية
جاء تسريب هذه المعلومات

ً
جزئيا لجعل إحياء االتفاق أكثر
ً
ً
صعوبة سياسيا وقانونيا.
وأمـ ـ ـض ـ ــى م ـ ـسـ ــؤولـ ــو إدارة
بـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــدن أك ـ ـ ـثـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ــام ف ــي
م ـن ــاق ـش ــات غ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة فــي
كثير من األحيان مع مسؤولين
أوروبيين وإيرانيين وغيرهم،
بهدف إحـيــاء االتـفــاق الـنــووي.
ل ـكــن ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي أح ــرزت
ً
ً
الـ ـمـ ـف ــاوض ــات تـ ـق ـ ّـدم ــا ك ـب ـي ــرا،
أص ـ ـب ـ ــح تـ ـصـ ـنـ ـي ــف «ال ـ ـح ـ ــرس
الـ ـث ــوري» عـقـبــة رئ ـي ـس ـيــة أم ــام
استعادة الوضع النهائي.
وفـ ـ ــي إش ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ــى الـ ـت ــوت ــر،
ّأعلنت «الـخــارجـيــة» األميركية
أنـ ـه ــا ص ـن ـفــت ش ـب ـكــة لـتـهــريــب
ال ـن ـف ــط ت ـ ـ ـ ّ
ـدر ع ـ ــائ ـ ــدات ب ـم ـئــات
الـ ـ ـم ـ ــايـ ـ ـي ـ ــن مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات
لـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة «ف ـ ـي ـ ـلـ ــق الـ ـ ـق ـ ــدس»

و«حــزب الله» ضمن المنظمات
اإلرهابية.

منعطف وتزوير
ف ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،رأى مــديــر
الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة الــذريــة،
رافائيل غروسي ،أن المحادثات
مع إيران ،بشأن إنهاء أزمة طويلة
منشأ
األم ــد بـخـصــوص تـفـسـيــر ُ
جزيئات يورانيوم معالجة عثر
عليها في مواقع تبدو قديمة ولم
ُيعلن عنهاّ ،
تمر بـ «منعطف شديد
الصعوبة».
واتـ ـف ــق غ ــروس ــي وإيـ ـ ـ ــران فــي
مـ ـ ـ ـ ــارس الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ع ـ ـلـ ــى خ ـطــة
مدتها  3أشهر لتسوية المسألة،
ّ
الـ ـت ــي ك ــان ــت مـ ـص ــدر ت ــوت ــر بـيــن
الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة والـقــوى

ّ
سورية تعتبر أي توغل تركي جديد جريمة حرب

إردوغان يتخذ قراره اليوم ...و«تل رفعت» هدف محتمل
أكدت وزارة الخارجية السورية ،أمس ،أنها
ستعتبر ّ
أي توغل عسكري تركي في أراضيها
«جــرائــم حــرب وجــرائــم ضــد اإلنـســانـيــة» ،وذلــك
بعد تلويح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
بــإنـشــاء مـنـطــق آم ـنــة عـلــى بـعــد  30كيلومترا
خارج حدودها الجنوبية ،لمكافحة ما وصفه
بالتهديدات اإلرهابية ،في إشارة على األرجح
إل ــى الـجـمــاعــات المسلحة الـكــرديــة فــي شمال
سورية.
وقــالــت «ال ـخــارج ـيــة» ال ـســوريــة إن ـهــا بعثت
ب ــرس ــال ــة إلـ ــى األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ــأم ــم الـمـتـحــدة
ومجلس األمــن وصفت فيها تصرفات تركيا
بأنها غير شرعية.
ونـفــذت أنـقــرة بالفعل  3عمليات توغل في
شمال سورية منذ عام  ،2016استهدفت بشكل
أس ــاس ــي «وح ـ ــدات ح ـمــايــة ال ـش ـع ــب» ال ـكــرديــة

سلة أخبار

ّ
ال ـســوريــة الـتــي تـشــكــل ال ــراف ــد األك ـبــر لـ ـ «ق ــوات
ســوريــة الديموقراطية» (قـســد) المتحالفة مع
أميركا.
وأثار ّ
تعهد إردوغان تكهنات حول األهداف
المحتملة ،مع ظهور بلدة تل رفعت السورية
كهدف أساسي ألي عملية .وقالت صحيفة يني
شفق الموالية للحكومة ،أمــس ،إنــه تم اتخاذ
االس ـت ـعــدادات لعملية جــديــدة بـهــدف توسيع
«المناطق اآلمنة» التي أقيمت بالفعل في شمال
سورية ،مع تحديد عدة أهداف.
وقالت الصحيفة« :من بين األهداف المحتملة
لـلـقــوات المسلحة التركية والـجـيــش الوطني
السوري (المدعوم من تركيا) تل رفعت وعين
العرب (كوباني) وعين عيسى ومنبج».
ويمكن لسيطرة تركيا على البلدات التي تقع
على امـتــداد قطاع بوسط الـحــدود التي يبلغ

طولها  911كيلومترا مع سورية أو بالقرب منه،
أن توسع وجودها العسكري وتعززه بالقرب
من ساحل البحر المتوسط على طول ما يقرب
من  3أرباع الحدود.
وقــال إردوغ ــان إنــه سيجري اتـخــاذ قــرارات
تتعلق بعمليات عسكرية في اجتماع لمجلس
األمن القومي اليوم .وذكرت صحيفة يني شفق
أن الهدف األهم ألحدث عملية سيكون تل رفعت
الـتــي تبعد حــوالــي  15كيلومترا عــن الـحــدود
ال ـتــرك ـيــة ،وال ـت ــي قــالــت إن الـمـقــاتـلـيــن األكـ ــراد
ّ
يستخدمونها قاعدة لشن هجمات في عفرين
وأع ــزاز وجرابلس التي تسيطر عليها تركيا
ومقاتلون سوريون موالون ألنقرة.
وت ـقــع تــل رف ـعــت ش ـمــال مــديـنــة حـلــب وإلــى
ال ـج ـنــوب م ـبــاشـ ّـرة مــن أع ـ ــزاز .وتـنـفـيــذ عملية
هناك فقط لن يمثل توسعة «للمناطق اآلمنة»

ّ
التي أقامتها تركيا على الحدود ،لكنه سيدفع
قواتها إلى عمق أكبر في سورية.
وقالت المحللة المعنية بشؤون سورية في
مجموعة األزمات الدولية ،دارين خليفة ،إن من
غير الواضح ما إذا كان إردوغــان يتحدث عن
عملية فــي ّ تــل رفـعــت أو فــي مناطق أبـعــد إلى
الشرق ،لكنها سلطت الضوء على أهمية البلدة.
وقالت إن تل رفعت يمكن أن تمنحه ما يريد،
وسيجنبه ذلك إثارة مشكلة كبيرة ،مضيفة «ال
أعتقد أن األميركيين يهتمون بأمر تل رفعت».
وتتمركز معظم القوات األميركية في شمال
سورية في مناطق أبعد إلى الشرق.
وذكرت خليفة أن روسيا ،التي نشرت قوات
في المنطقة ،لم تعالج مخاوفه بشأن هجمات
المسلحين مــن تــل رفعت على المناطق التي
تسيطر عليها تركيا ،وأن إردوغــان يقول منذ

الـغــربـيــة حـتــى خ ــال مـفــاوضــات
فيينا.
ف ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه األثـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاء ،ت ـ ـحـ ـ ّـدث
م ـســؤولــون اسـتـخـبــاراتـيــون في
الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط وف ـق ــا لــوثــائــق
راجعتها صحيفة وول ستريت،
ع ــن ن ـج ــاح إي ـ ـ ــران ف ــي ال ــوص ــول
إلى تقارير سرية للوكالة الذرية
التابعة لألمم المتحدة قبل نحو
عـقــديــن مــن ال ــزم ــن ،حـيــث وزعــت
الــوثــائــق عـلــى كـبــار المسؤولين
الذين يتفاوضون حول برنامجها
النووي ،وقاموا بتزوير قصص
ب ـن ــاء ع ـلــى ال ـم ـس ـت ـنــدات الـســريــة
التي لديهم واإلجابة عن مخاوف
المسؤولين إلخفاء أعمال سابقة
مـشـتـبــه ب ـهــا تـتـعـلــق بــاألسـلـحــة
النووية.
(طهران  -وكاالت)

سنوات إنه ينبغي السيطرة على البلدة.
ويسلط حديث إردوغان عن عملية عسكرية،
أيضا ،مزيدا من الضوء على الخالف بين تركيا
وشــركــائـهــا فــي حـلــف ش ـمــال األطـلـســي بشأن
انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف ،حيث تتهم
تركيا البلدين بإيواء أشخاص مرتبطين بحزب
العمال الكردستاني.
وقال محللون إن خطط العملية العسكرية
تعكس اعتقاده بأن الغرب لن يعارض مثل هذه
العمليات عندما يحتاج إلى دعم أنقرة لمساعي
الدولتين األوروبيتين االنضمام إلى الحلف.
وأضاف المحللون أن إعالن إردوغان يهدف
كذلك إلى تعزيز الدعم من جانب القوميين ،في
وقت يستعد النتخابات صعبة العام المقبل.
وكــانــت العمليات العسكرية عبر الـحــدود قد
عززت معدالت تأييده في الماضي.

لبنان :شبح الجوع يقترب من الجيش
ٌ
وعين أميركية على النفط
●

عناصر في «حزب الله» بمنطقة بعلبك خالل احتفال بذكرى تحرير الجنوب أمس (أ ف ب)

بيروت  -منير الربيع

ي ـع ـي ــش ل ـب ـن ــان أزم ـ ـ ــات م ـت ــوال ـي ــة مـ ــا بـعــد
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة .ال إمـكــانـيــة لالستمار
ف ــي ظ ــل ح ـكــومــة ت ـصــريــف األعـ ـم ــال بــرئــاســة
نـجـيــب مـيـقــاتــي ،وس ــط ت ـحــذيــرات م ــن خـبــراء
ومتخصصين بأن األوضاع النقدية والمالية
واالقتصادية والمعيشية ستتفاقم أكثر.
سعر صرف الدوالر في السوق السوداء بلغ
ً
مـعــدالت مرتفعة جــدا لــم يبلغها مــن قبل ،في
ً
حين أن التريث السياسي ال يزال قائما؛ سواء
ّ
فيما يتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب ،أو
بالذهاب إلى تشكيل حكومة.
بالتزامن ،برزت مواقف متعددة لكل من وزير
الخارجية عبدالله بوحبيب خالل زيارته إلى
واشـنـطــن حــول أزم ــة معيشية سيقبل عليها
لبنان ،وستكون لها تداعيات غذائية سلبية.
وذلــك يتالقى مــع معطيات تفيد بــأن الجيش
ً
ال ـل ـب ـنــانــي أيـ ـض ــا ش ـ ــارف ع ـلــى وضـ ــع غــذائــي
ً
صعب جدا.
السياسيون في مكان آخر ،كل طرف يسعى
إلى تحسين شروطه ،من دون إغفال السياقات

اإلقليمية والدولية وانعكاساتها على الوضع
ً
الداخلي اللبناني ،خصوصا في ضوء التصعيد
اإلي ــران ــي  -اإلســرائ ـي ـلــي الـمـسـتـمــر ،وتـســريــب
اإلسرائيليين لمعلومات عن استنفارهم على
الـ ـح ــدود م ــع ل ـب ـنــان ،تـحـسـبـ ًـا ألي ّ
رد إيــرانــي
ً
انـطــاقــا مــن األراض ــي اللبنانية عـلــى اغتيال
أح ــد قـ ــادة ال ـح ــرس ال ـث ــوري ف ــي قـلــب ط ـهــران.
وال ينفصل ذلــك عن المعلومات حــول إصــرار
األميركي على إبقاء الحرس الثوري على الئحة
اإلرهاب ،وسط تعقيدات تطول التفاوض حول
ً
الـمـلــف ال ـن ــووي ،وه ــذا كـلــه سـيـكــون قــابــا ألن
ً
ينعكس على الساحة اللبنانية ،خصوصا بعد
تهديدات األمين العام لحزب الله حسن نصرالله
لإلسرائيليين من اإلقــدام على القيام بأعمال
الحفر والتنقيب عــن النفط فــي حقل كاريش
ّ
المحاذي للمياه اللبنانية ،من دون إيجاد حل
لمسألة تــرسـيــم ال ـحــدود الـبـحــريــة ،وم ــن دون
ضمان الحقوق اللبنانية.
ً
ملف ترسيم الحدود كان حاضرا في زيارة
اللواء عباس إبراهيم إلــى واشنطن ،إذ تشير
مـصــادر متابعة إلــى أنــه عقد سلسلة لـقــاء ات
مــع مـســؤولـيــن أميركيين ب ــارزي ــن ،مــن بينهم

المبعوث األميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي
آموس هوكشتاين.
كما أن تهديد حــزب الـلــه لإلسرائيليين ال
ً
ً
يزال قائما ،خصوصا في حال أصرت إسرائيل
على التنقيب عن النفط والغاز في حقل كاريش،
وبدء عمليات االستخراج ،وهذا األمر قد يؤدي
إلى توترات أمنية وعسكرية تنذر بصدام أكبر،
ما لم يتم التوصل إلــى تسوية أو إلــى تهدئة
تسحب فتيل االنفجار.
أمـ ــام ه ــذه الــوقــائــع يـسـتـمــر ح ــزب ال ـلــه في
ال ـب ـحــث ع ــن ت ـســويــة داخ ـل ـي ــة م ــا ب ـعــد نـتــائــج
ً
االنتخابات ،خصوصا أنــه ال يريد لخصومه
أن يستمروا بــادعــاء االنتصار ،ولذلك يبحث
الحزب عن اتفاق مع شخصيات وكتل متعددة
ً
ألجــل الــذهــاب إلــى انـتـخــاب نبيه بــري رئيسا
ل ـل ـبــرل ـمــان ،وإي ـج ــاد ت ــواف ــق ع ـلــى اس ــم رئـيــس
الحكومة لتخفيف منسوب االنفجار االجتماعي
أو التوتر األمـنــي .وتشير المعلومات إلــى أن
الحزب يسعى إلى إيجاد شخصية يتم تكليفها
الحكومة تكون ُمرضية لغالبية القوى
برئاسة ّ
والكتل ،لكنها تحافظ على عالقة قريبة منه ،فال
يكون خارج المعادلة.

ّ
وجه العاهل األردني ،امللك
عبدالله الثاني ،أمس ،خطابًا
لألردنيني ،بمناسبة عيد استقالل
اململكة السادس والسبعني .وفي
خطابه ،قال عبدالله الثاني:
"نتطلع إلى وقف العمل بأوامر
الدفاع ،خالل األشهر القليلة
املقبلة ،لنطوي صفحة أزمة
كورونا" .ووعد امللك ببرنامج
حكومي للنهوض باالقتصادي
وخلق فرص عمل .واستطرد
قائال" :األردن الجديد سيكون
ملكًا لألجيال الشابة ،ونبدأ
مرحلة انتقالية مهمة ،لبناء حياة
حزبية وبرملانية ،هدفها األساس،
التنافس البرامجي على خدمة
األردنيني".

تونس :عمداء القانون
يقاطعون «لجنة الدستور»

أعلن عمداء كليات الحقوق
والعلوم السياسية في تونس،
أنهم يرفضون العضوية في
لجنة استشارية لصياغة
دستور جديد سماها الرئيس،
قيس سعيد ،األسبوع الماضي،
في ضربة جديدة لخطط
سعيد إلعادة هيكلة السياسة
في البالد ،وإقصاء األحزاب
عن المشاركة في إصالحات
سياسية رئيسية ،والتي تواجه
معارضة متنامية .وقال
العمداء في بيان ،ليل الثالثاء
األربعاء« :نعرب عن تمسكنا
بحياد المؤسسات الجامعية
وضرورة النأي بها عن الشأن
السياسي .نعتذر عن قبول هذا
التكليف».

تبون في زيارة
 3أيام إليطاليا

بدأ الرئيس الجزائري،
عبدالمجيد تبون ،أمس ،زيارة
دولة تستمر  3أيام لروما،
بدعوة من نظيره اإليطالي،
سيرجيو ماتاريال.
وأمس األول ،أصدرت الرئاسة
الجزائرية بيانا قالت فيه،
إن الزيارة «تكتسي أهمية
خاصة ،في تمتين أواصر
الصداقة التاريخية ،وتعزيز
العالقات الثنائية ،في العديد
من المجاالت ،وبخاصة
الجانب االقتصادي ،ضمن
رؤية جديدة للرئيسين،
تهدف إلى بعث ديناميكية
جديدة للتعاون االستراتيجي
بين البلدين الجارين» .إلى
ذلكّ ،
برأت محكمة استئناف
جزائرية شقيق الرئيس السابق
عبدالعزيز بوتفليقة من ّتهمة
«عرقلة سير العدالة» ،وخفضت
التي
إلى النصف عقوبة السجن ّ
أصدرتها محكمة ابتدائية بحق
وزير سابق في قضية فساد.

ةديرجلا

•
العدد  /5039الخميس  26مايو 2022م  25 /شوال 1443هـ

foreigndesk@aljarida●com

17

ّ
الصين :مناورتنا قرب تايوان تحذير جدي لواشنطن
عرضت على دول جنوب «الهادئ» مساعدات مليارية مقابل اتفاقات أمنية

شاشة عمالقة في بكين تبث لقاء تشي جينبينغ مع باشليه أمس (رويترز)

رد الجيش الصيني على
التصريح المثير للجدل الذي
أطلقه الرئيس األميركي
استعداد
جو بايدن حول
ً
واشنطن للدفاع عسكريا عن
تايوان ،في حال ّ
تعرضت
ً
لغزو ،مؤكدا أنه جاهز لمنع
استقالل الجزيرة وإحباط أي
ّ
تدخل خارجي.

ب ـ ـعـ ــد أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ح ـ ــاف ـ ــل م ــن
المواجهات الدبوماسية خالل
جــولــة الــرئـيــس األمـيــركــي جو
بــايــدن فــي آسـيــا ،قــال الجيش
ال ـص ـي ـن ــي ،أم ـ ـ ــس ،إن ـ ــه أجـ ــرى
ً
مناورات قرب تايوان ،ردا على
أنشطة عسكرية بين واشنطن
وتايبيه ،وإنه يجب النظر الى
ذلك كـ «تحذير ّ
جدي» للواليات
المتحدة.
و قـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــت وزارة ا ل ـ ـ ــد ف ـ ـ ــاع
الـصـيـنـيــة ،ف ــي ب ـي ــان« ،نـظـمــت
ق ـي ــادة الـمـنـطـقــة الـشــرقـيــة في
جيش التحرير الشعبي ،منذ
أيام ،دوريات مشتركة لضمان
االستعداد القتالي والتدريبات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة فـ ـ ــي ال ـم ـج ــال ـي ــن
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري والـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــوي حـ ـ ــول
الجزيرة في تحذير جاد على
خلفية األنشطة األ خـيــرة بين

الواليات المتحدة وتايوان».
وأضفت أن «تايوان جزء من
ج ـم ـهــوريــة ال ـص ـيــن الـشـعـبـيــة
وجيش التحرير الشعبي لديه
ك ــل اإلم ـ ـ ّكـ ــانـ ــات ،وع ـ ـ ــازم عـلــى
منع تدخل القوى الخارجية،
وأي م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاو لـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن قـ ـب ــل
ا لـ ـق ــوات اال ن ـف ـصــا ل ـيــة لتنظيم
استقاللها».
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــدن قـ ـ ـ ــد هـ ـ ــدد
ب ـت ـص ــري ـح ــات أثـ ـ ـ ــارت ال ـج ــدل
ً
بــالــدفــاع عـسـكــريــا عــن تــايــوان
ف ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـرضـ ـ ــت ل ـ ـغـ ــزو
ص ـي ـن ــي .ولـ ــم ي ـس ـحــب ب ــاي ــدن
ال ـت ـص ــري ـح ــات ،رغـ ــم إصـ ـ ــراره
م ــع م ـســؤولــي إدارت ـ ــه عـلــى أن
تمسك وا شـنـطــن بسياساتها
ال ـم ـت ـب ـعــة م ــع ش ـبــه ال ـج ــزي ــرة،
أي االع ـ ـتـ ــراف ب ـم ـبــدأ الـصـيــن
ال ــواح ــدة وب ـم ـســاعــدة تــايــوان

على الدفاع عن نفسها.
وفي ختام اجتماع بطوكيو
ضــم بــايــدن وزعـمــاء مجموعة
ك ـ ـ ــواد ال ــرب ــاعـ ـي ــة الـ ـت ــي تـضــم
الـ ـي ــاب ــان وأس ـت ــرال ـي ــا وال ـ ّه ـنــد
وال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،ح ــذرت
ا ل ـم ـج ـم ــو ع ــة مـ ــن «أي تـغـيـيــر
بالقوة للوضع القائم» دون أن
تسمي الصين أو تذكر تايوان.
ك ـمــا ج ـ ــددت وزارة ال ــدف ــاع
الـصـيـنـيــة تــأكـيــد أن دوريـتـهــا
ال ـ ـ ـجـ ـ ــويـ ـ ــة االسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة
ال ـم ـش ـتــركــة م ــع روسـ ـي ــا ،الـتــي
أ ج ـ ــر تـ ـ ـه ـ ــا أ مـ ـ ـ ــس األول قـ ــرب
منطقة ا جـتـمــاع ق ــادة تحالف
ك ــواد فــي طــوكـيــو وف ــوق بحر
الـ ـصـ ـي ــن الـ ـش ــرق ــي الـ ـمـ ـع ــروف
ببحر اليابان ،روتينية سنوية
مع موسكو ،وال تستهدف أي
طــرف ثالث ،وليس لها عالقة

باألوضاع الدولية واإلقليمية
الحالية.

شي جينبينغ
في غضون ذلــك ،دافــع الرئيس
الصيني شي جينبينغ ،أمس ،عن
أدائ ــه فــي مـجــال حـقــوق اإلنـســان،
وذلك خالل استقباله مفوضة األمم
المتحدة السامية لحقوق اإلنسان،
مـيـشـيــل بــاش ـل ـيــه ،ب ــال ـت ــزام ــن مع
تقارير غربية جديدة عن انتهاكات
م ـف ـتــرضــة ض ــد أق ـل ـي ــة األويـ ـغ ــور
المسلمة في إقليم شينجيانغ.
وقـ ـ ــال جـيـنـبـيـنــغ «يـ ـج ــب ع ــدم
تسييس قضايا حـقــوق اإلنـســان
واسـتـغــالـهــا ذري ـعــة للتدخل في
الشؤون الداخلية للدول األخرى،
ّ
أو الكيل بمكيالين ،ألن كــل دولــة
لديها وضع مختلف يعتمد على

ً ً
ّ
ّ
كوريا الشمالية تجرب صواريخ بالستية أحدها اتخذ «مسارا غريبا»
ف ــي سـلـسـلــة تـ ـج ــارب أج ــرت ـه ــا ف ــي خ ـت ــام زيـ ــارة
الرئيس األميركي لكوريا الجنوبية واليابان ،أطلق
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ،صباح أمس،
ّ
للقارات من منطقة
 3صواريخ بالستية أحدها عابر
سونان في بيونغيانغ باتجاه البحر الشرقي.
ووفق رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي ،في
بيان ،فإن «الصاروخ البالستي األول (العابر للقارات)
بلغ مــداه  360كلم ،ووصــل إلى ارتفاع حوالي 540
كلم» ،والثاني «وصــل إلــى ارتـفــاع  20كلم واختفى
أث ــره» ،والثالث قصير الـمــدى اجـتــاز  760كلم على
ارتفاع  60كلم.
وف ــي ح ـيــن أع ـل ـنــت وزارة ال ــدف ــاع ال ـيــابــان ـيــة أن
ً
أحــد هــذه الصواريخ البالستية سلك «مـســارا غير
اعـ ـتـ ـي ــادي» ،أكـ ــد م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي ال ـك ــوري
ال ـج ـنــوبــي أن «إطـ ـ ــاق ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ب ـصــورة

ً
ً
ً
ً
متتالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات مفترضا
بالستيين قصيري الـمــدى هــو عمل
وصــاروخـيــن ّ
ً
ً
غير قانوني يمثل انتهاكا مباشرا لقرارات مجلس
األمن».
وفـ ــي ت ـح ـ ّـد ل ـل ـع ـقــوبــات ال ــدولـ ـي ــة ،ت ـع ـمــل كــوريــا
ال ـش ـم ــال ـي ــة عـ ـل ــى تـ ـط ــوي ــر ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــات تـسـمــح
لـلـصــواريــخ بــالـمـنــاورة مــن خ ــال تغيير مسارها
ً
بعد إطالقها ،بما في ذلك خصوصا «تكنولوجيا
التحليق االنــزالقــي فــرط الـصــوتــي» ،مما يــزيــد من
صـعــوبــة اعـتــراضـهــا مــن جــانــب مـنـظــومــات الــدفــاع
الجوي.
وكشف الجيش الكوري الجنوبي عن إجرائه مع
ً
الواليات المتحدة «تدريبا على إطالق صواريخ أرض
ّ
 أرض» ووضـعــا فــي حالة تــأهــب طــائــرات مقاتلة،ًّ
ردا على «االستفزازات المفترضة من جانب
وذلــك

كوريا الشمالية والمتعلقة بصواريخ بالستية عابرة
للقارات وصواريخ».

رد أميركي
وأكــدت القيادة األميركية في منطقة المحيطين
الـهـنــدي وال ـه ــادئ أن ـهــا كــانــت عـلــى عـلــم بعمليات
اإلطالق المتعددة ،وأنها تقوم بـ «التقييم والتشاور
عن كثب مع حلفائها وشركائها».
ّ
وقالت القيادة األميركية إن «هذا الحدث ال يشكل
ً
تهديدا مباشرا لــأفــراد أو األراض ــي األميركية أو
ّ
لحلفائنا ،لكنه يسلط الضوء على التأثير المزعزع
لالستقرار لبرنامج األسلحة غير المشروعة لبيونغ
يانغ» ،مجددة «التزام الواليات المتحدة بالدفاع عن
كوريا الجنوبية واليابان بكل صرامة».

تــاري ـخ ـهــا وث ـقــاف ـت ـهــا وت ـطــورهــا
االقتصادي ،وبالتالي لديها طريق
للتطور في مجال حقوق اإلنسان
ي ـج ــب أن يـ ـت ــواف ــق مـ ــع ظ ــروف ـه ــا
الوطنية».
وقال الرئيس الصيني لرئيسة
شيلي السابقة« :ليست هناك دولة
مثالية في مجال حقوق اإلنسان،
وال ـ ـ ــدول ل ـي ـس ــت فـ ــي ح ــاج ــة إل ــى
محاضرين».
ال ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ط ـ ــرح ـ ــت ال ـص ـي ــن
خططا لتوسيع الـتـعــاون األمني
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر مــع
جنوب المحيط الـهــادئ ،في
دول
ّ
خـطــوة ح ــذر مـســؤول إقليمي من
أنـهــا محاولة مكشوفة إلدخالها
في «محور بكين».
وتـعــرض مـســودة اتـفــاق واســع
ال ـن ـطــاق وخ ـط ــة ع ـلــى  5س ـن ــوات،
احـ ـتـ ـم ــال إب ـ ـ ـ ــرام ات ـ ـفـ ــاق إق ـل ـي ـمــي
ل ـل ـت ـجــارة ال ـح ــرة وآخـ ــر لـلـتـعــاون
األمـ ـن ــي .وس ـت ـجــري مناقشتهما
أثـ ـ ـن ـ ــاء زي ـ ـ ـ ـ ـ ــارة يـ ـج ــريـ ـه ــا وزي ـ ــر
الخارجية الصيني وانــغ يــي ل ـ 8
دول في منطقة «الهادئ» ،اعتبارا
من اليوم.
وستعرض االتفاقيات على 10
دول ج ــزري ــة ص ـغ ـيــرة م ـســاعــدات
ص ـي ـن ـي ــة بـ ـم ــايـ ـي ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات
وإم ـكــان ـيــة إب ـ ــرام ات ـف ــاق لـلـتـجــارة
الحرة بين الصين وجزر «الهادئ»
ل ـل ــوص ــول إلـ ــى الـ ـس ــوق الـمــربـحــة
للصين التي تعد  1.4مليار نسمة.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،س ـ ـتـ ـ ّ
ـدرب بـكـيــن
الشرطة المحلية ،وستتدخل في
األمن اإللكتروني المحلي وتوسع
العالقات السياسية .كما ستجرى
عـمـلـيــات مـســح بـحــريــة حـســاســة،
وس ـت ـح ـصــل ع ـل ــى ح ــق ال ــوص ــول
بشكل أكبر إلى الموارد الطبيعية
المحلية.
وي ـع ـت ـق ــد أن «رؤي ـ ـ ـ ــة ال ـت ـن ـم ـيــة

ُ
الشاملة» ستعرض ليتم إقرارها
أثناء اللقاء المقرر في فيجي بين
وانـ ــغ ي ــي ووزراء خــارج ـيــة دول
الـمـنـطـقــة فــي  30ال ـج ــاري .لكنها
أث ـ ـ ـ ــارت ب ــال ـف ـع ــل ق ـل ــق ال ـع ــواص ــم
اإلقليمية.
وفـ ــي رس ــال ــة إلـ ــى ن ـظّــرائ ــه من
قادة منطقة «الهادئ» ،حذر رئيس
والي ــات مايكرونيسيا المتحدة،
بانويلو ،من أن االتفاقيات
ديفيد ّ
تبدو «جــذابــة» من النظرة األولــى،
ّ
لكنها ستسمح للصين «بدخول
منطقتنا والسيطرة عليها».
وق ـ ــال ب ــان ــوي ـل ــو ،ال ـ ــذي وصــف
المقترحات بأنها «مخادعة» ،إنها
«ستضمن امتالك الصين نفوذا في
الحكومة» ،و»سيطرة اقتصادية»
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة،
بينما تـسـمــح بـ ـ «رق ــاب ــة واس ـعــة»
ل ــاتـ ـص ــاالت ال ـهــات ـف ـيــة ورس ــائ ــل
البريد اإللكتروني.
وتعد منطقة «جنوب الهادئ»
م ـســرحــا ل ـل ـت ـنــافــس ب ـيــن الـصـيــن
وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ال ـتــي كــانــت
القوة الرئيسية في المنطقة على
مدى القرن الماضي.
وسعت بكين لتعزيز حضورها
العسكري والسياسي واالقتصادي
ف ــي ج ـن ــوب «ال ـ ـهـ ــادئ» ،لـكـنـهــا لم
تحقق حتى اآلن غير ّ
تقدم محدود
وغير متساو.
ّ
في حال االتفاق عليها ،ستمثل
ّ
وتسهل أمورا بدءا
الخطوة تغييرا
من نشر الشرطة الصينية ،وصوال
إلى زيارات من «فرق فنية» صينية.
وستزيد الرحالت الجوية بين
ّ
وستعين
الصين وجزر «الهادئ»،
ّ
ب ـك ـيــن م ـب ـعــوثــا إق ـل ـي ـم ـيــا وت ـق ــدم
تدريبا لدبلوماسيين شباب من
مـنـطـقــة «ال ـ ـهـ ــادئ» وت ــوف ــر 2500
منحة دراسية حكومية.
(عواصم  -وكاالت)

ّ
بوتين يمهد لتجنيس سكان منطقتين ً أوكرانيتين

زيلينكسي ينتقد انقسام الغرب ...والفروف إلى السعودية قريبا
في خطوة ّ
لتجنيس سكان منطقتين
تمهد
ّ
ّ
أوكرانيتين محتلتين ،وق ــع الــرئـيــس الــروســي
فالديمير بوتين ،أمس ،مرسوما يقضي بمنح
جنسية ب ــاده لـسـكــان مقاطعتي زابــوروج ـيــه
وخيرسون.
وبـمــوجــب الـتـعــديــات ال ـجــديــدة ،ف ــإن سكان
زابوروجيه وخيرسون ،وهما منطقتان سيطرت
عليهما الـقــوات الروسية منذ المراحل األولــى
لـلـعـمـلـيــة الـعـسـكــريــة ف ــي أوك ــران ـي ــا ف ــي م ــارس
الـ ـم ــاض ــي ،سـتـشـمـلـهــم األح ـ ـكـ ــام واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
نفسها التي تنطبق وفق المرسوم على سكان
«جمهوريتي» دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
االنفصاليتين.
ت ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة إلـ ــى أن ال ـن ـظــر ف ــي طـلـبــات
الحصول على الجنسية الروسية من األشخاص
ُّ
والبت فيها يجب أن يتم
المشمولين بالمرسوم،
في غضون فترة ال تتجاوز  3أشهر من تاريخ
تقديم الطلب والمستندات الالزمة.
ً
كما تفقد بوتين أمس جنودا جرحى أصيبوا
في الحملة العسكرية بأوكرانيا ،على ما أظهرت
مشاهد بثها التلفزيون ،في خطوة هي األولى من
نوعها منذ أن دفع بقواته إلى الجارة الموالية
للغرب.
وظهر بوتين برداء طبي أبيض ،وكان يتحدث
إلى جندي يرتدي مالبس النوم عن طفله قائال:
«س ـي ـكــون ف ـخ ــورا ب ــوال ــده» .وق ــال الـكــرمـلـيــن إن
الرئيس زار مستشفى عسكريا في موسكو.
وبعد أكثر من  3أشهر على بدء الغزو الروسي
ل ـب ــاده ،نـ ـ ّـدد الــرئ ـيــس األوك ــران ــي فــولــوديـمـيــر
زيلينسكي بغياب «وح ــدة الـصــف» بين الــدول
الغربية.
وقال زيلينسكي ،خالل مداخلة عبر الفيديو
في إطار منتدى دافوس االقتصادي في سويسرا:
«سؤالي هو التالي :هل هناك وحــدة عمليا في

بوتين يزور جنودا أصيبوا بمعارك أوكرانيا في مستشفى عسكري بموسكو أمس (رويترز)
ً
الغرب؟ أنا ال ألمسها» ،مشددا على أنه «بحاجة
إلى دعم أوروبا ّ
موحدة».
وت ــاب ــع« :نـقـطــة قــوتـنــا كــانــت ال ــوح ــدة داخ ــل
البالد ،واآلن هذا يعتمد على وحدة الغرب لكي
يكون قويا ويدعم بشدة أوكرانيا» في مواجهة
روسيا.

وذكر« :سيكون لدينا تفوق على روسيا حين
نكون متحدين فعليا».
عـلــى صعيد آخ ــر ،يخضع رئـيــس مــولــدوفــا
ال ـس ــاب ــق ايـ ـغ ــور دودون الـ ـم ــوال ــي لـلـكــرمـلـيــن
لـلـتـحـقـيــق عـلــى خـلـفـيــة االش ـت ـبــاه ف ــي ارتـكــابــه
«جريمة الخيانة العظمى».

وذكرت وسائل إعالم محلية ،نقال عن مكتب
المدعى الـعــام ،أنــه تــم تفتيش منزله ،ولكن لم
يـتـضــح عـلــى ال ـف ــور م ــا إذا ك ــان ق ــد ت ــم القبض
على دودون ،البالغ من العمر  47عاما ،ويواجه
اتهامات بالفساد والتمويل غير القانوني لحزبه.
وأش ـ ــار ال ـكــرم ـل ـيــن إلـ ــى أنـ ــه «مـ ــن الـطـبـيـعــي

أن ن ـش ـعــر ب ــال ـق ـل ــق ،ألن م ـث ــل هـ ــذه ال ـم ـمــارســة
واالض ـط ـه ــاد ي ــؤث ــران م ــرة أخ ـ ــرى ع ـلــى الــذيــن
ي ــؤي ــدون تـنــامــي عــاقــات ال ـصــداقــة مــع روسـيــا
للمنفعة المشتركة».
وأصبحت مولدوفا على نحو متزايد في بؤرة
االهتمام الدولي منذ بدء الحرب في أوكرانيا،
ألن هـنــاك مـخــاوف إزاء إمكانية قـيــام موسكو
بتوسيع نطاق غزوها إلى ترانسنيستريا ،وهي
منطقة في مولدوفا يسيطر عليها انفصاليون
موالون لروسيا.
وب ـع ــد يـ ــوم م ــن تــأك ـيــد رئ ـي ـســة الـمـفــوضـيــة
األوروبية أورسوال فون دير اليين ،أنها «تأمل»
الـتـ ّ
ـوصــل إلــى اتـفــاق حــول فــرض حظر أوروبــي
عـلــى الـنـفــط الــروســي «خ ــال أيـ ــام» ،أك ــد رئيس
المجلس األوروب ــي ش ــارل ميشال أثـنــاء زيــارة
للسويد ،أمس ،أنه ال يزال «واثقا» بقدرة االتحاد
األوروبي على التوصل إلى اتفاق بحلول موعد
جلسة المجلس األوروبي االثنين في بروكسل،
رغم عرقلة المجر.
وسبق أن اعتبرت باريس وبرلين أنه ال يزال
بــاإلم ـكــان ت ـج ــاوز عــرقـلــة الـمـجــر ل ـفــرض حظر
أوروبي على النفط الروسي في األيام المقبلة،
ً
في موقف يتعارض تماما مع تصريح رئيس
ال ــوزراء المجري فيكتور أورب ــان الــذي يــرى أن
التوصل إلى اتفاق «غير مرجح إلى حد بعيد».
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ك ـش ــفوزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
يسيرغي الفروف ،عن جولة عربية تشمل
الروس 
البحري ن والسعودية ،وعن تحضيرات لعقد قمة
روسية -عربية.
ولـفــت فــي لـقــاء تلفزيوني مــع قـنــاة «روسـيــا
اليوم« ،إلى أن موسكو تنظر بارتياح إلى مواقف
الدولة العربية اإليجابية من األزمة األوكرانية.
(عواصم  -وكاالت)

دوليات
سلة أخبار
إصابات «جدري القرود»
ترتفع في أوروبا وكندا

أعلنت السلطات الصحية
في منطقة مدريد أنها
رصدت  11إصابة مؤكدة
جديدة بجدري القرود،
ليصل إجمالي اإلصابات
في إسبانيا إلى  ،48كلها
تقريبا في العاصمة.
وفي البرتغال المجاورة،
التي كانت إلى جانب
إسبانيا واحدة من النقاط
الساخنة الرئيسية لتفشي
ً
المرض أخيرا خارج
المناطق الموبوءة في
إفريقيا ،أضافت السلطات
الصحية حالتين مؤكدتين،
ليصل اإلجمالي إلى .39
وفي إقليم كيبيك الكندي،
أكدت وزارة الصحة أن
اإلقليم سجل ّ 15إصابة
مؤكدة ،مع توقع المزيد من
الحاالت من أجزاء أخرى من
البالد.
وفي باريس ،قالت وزيرة
الصحة الفرنسية بريجيت
بورغينيون ،أمس ،إن عدد
الحاالت المؤكدة في البالد
ارتفعت إلى  ،5وأوصت
بحمالت تحصين محددة
الفئات.
في المقابل ،أعلن وزير
الصحة المغربي ،خالد
آيت الطالب ،أن نتائج
االختبارات التي أجريت
على الحاالت الثالث
المشتبه في إصابتها
بجدري القرود كانت
سلبية.
وأبلغ ما يقرب من  20دولة
ال يتوطن فيها جدري
القرود عن تفشي المرض
في اآلونة األخيرة ،مع
وجود أكثر من  230حالة
إصابة مؤكدة أو اشتباه
معظمها في أوروبا.

باكستان :الشرطة تقمع
تظاهرة ألنصار خان

أطلقت الشرطة
الباكستانية ،أمس ،الغاز
المسيل للدموع ،وضربت
بالهراوات أنصار رئيس
الوزراء المخلوع عمران
خان ،لمنعهم من الوصول
إلى ّالعاصمة إسالم آباد.
وحض خان أنصاره
على التوجه في مسيرة
للعاصمة والبقاء هناك
إلى حين يتم حل الحكومة
الجديدة بقيادة رئيس
الوزراء شهباز شريف
وإعالن موعد انتخابات.
وتوحدت المعارضة في
الشهر الماضي وأطاحت
بخان في اقتراع على الثقة.

السويد لتركيا :ال ندعم
المنظمات اإلرهابية

أكدت السويد لتركيا ،أمس،
ً
أنها ال ُت ّ
قدم «أمواال وال
أسلحة لمنظمات إرهابية»،
في حين تهدد أنقرة بعرقلة
انضمام استوكهولم إلى
األطلسي
حلف شمال ً
(الناتو) ،متهمة إياها بدعم
جماعات كردية.
وقالت رئيسة الوزراء
السويدية ماغدالينا أندرسن
في مؤتمر صحافي في
ً
استوكهولم« ،ال ندفع أموال
لمنظمات إرهابية ،بالتأكيد
وال أسلحة».
وأبدت أندرسن إرادتها رفع
«الغموض» في هذا الشأن
الذي برز في االتهامات
التركية.
وبدأ وفدان سويدي وفنلندي
أمس ،محادثات في أنقرة
ّ
لمحاولة حل هذا الخالف
الذي يمنع «الناتو» من بدء
ّ
لضم هاتين
مفاوضات
الدولتين االسكندينافيتين.
ّ
وقدمت السويد وفنلندا
األسبوع الماضي
ترشيحهما لالنضمام إلى
«الناتو» ،في تحول كبير في
سياسات الحياد العسكري
التي انتهجها البلدان على
مدى عقود.

ةديرجلا
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رياضة

بالذهب
يعود
البرتقالي
ً
بعد غياب  11عاما
احمد حامد

من جديد عاد ً كاظمة بعد
غياب  11عاما عن منصات
التتويج ليحصد اللقب
الغالي في بطولة كأس سمو
األمير لكرة القدم بفوزه على
السالمية في المباراة النهائية
بهدفين مقابل هدف.

"مـ ـ ــن طـ ـ ــول الـ ـغـ ـيـ ـب ــات ج ــاب
الغنايم" ،هذا هو حال البرتقالي
الذي عاد لمنصات التتويج من
جديد بفوزه بأغلى البطوالت،
ك ــأس األم ـيــر ل ـكــرة ال ـق ــدم ،على
ح ـس ــاب ال ـســال ـم ـيــة ف ــي م ـب ــاراة
جمعت بينهما أمس األول على
استاد جابر الدولي.
وقدم كاظمة اداء مميزا أمام
السالمية ،وإجماال في الموسم
الـحــالــي ،بعدما اعـتـمــدت إدارة
ال ـب ــرت ـق ــال ــي س ـي ــاس ــة االحـ ـ ــال
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد مـ ـ ـن ـ ــذ 3
مـ ــواسـ ــم ،وبـ ـع ــد أن
خـ ــاضـ ــت تـ ـج ــارب
إيجابية وأخــرى
سـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،إال
أن ا ل ـم ـح ـص ـل ــة
كـ ـ ــانـ ـ ــت ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة
ً
مجددا لمنصات
التتويج.
وم ـن ــذ

أن حصد البرتقالي كأس األمير
موسم  ،2011غاب كاظمة بشكل
ك ــام ــل ع ــن م ـن ـصــات ال ـت ـتــويــج،
في البطوالت الثالث "الــدوري،
وكـ ـ ـ ــأس األم ـ ـي ـ ــر ،وكـ ـ ـ ــأس ول ــي
ال ـع ـهــد) ،وذل ــك عـلــى ال ــرغ ــم من
الـ ـح ــال ــة الـ ـجـ ـي ــدة الـ ـت ــي يـظـهــر
عليها الـفــريــق مــن وق ــت آلخــر،
وه ـ ــو األم ـ ــر ال ـ ــذي ش ـك ــل ل ـعــزا
محيرا لمتابعي كرة القدم.
وعـطـفــا عـلــى الـمـسـتــوى الــذي
قـ ــدمـ ــه ك ــاظـ ـم ــة هـ ـ ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم،
بــال ـم ـنــاف ـســة ع ـلــى ل ـقــب ال ـ ــدوري
الممتاز حتى الجولة األخيرة،
والـظـفــر بلقب ال ـك ــأس ،فقد
أثبتت كتيبة البرتقالي أن
عــود ت ـهــا للمنافسة على
األلقاب من جديد لن تكون
مــؤقـتــة ،السـيـمــا أن صفوف
البرتقالي تجمع في قوامها
الــرئ ـي ـســي الع ـب ـيــن مـمـيــزيــن
لديهم القدرة على صنع
الـ ـف ــارق ،إل ــى جــانــب
تـ ـحـ ـس ــن ن ــوع ـي ــة

استمرار ماركوف

لقب مستحق
من جانبه ،أكــد رئيس نادي

« »stcاحتفلت بنهائي أغلى الكؤوس

أكد مدرب فريق كاظمة الصربي ماركوف
ان المباراة أمام السالمية لم تكن سهلة ،وأن
الفوز جاء بعد جهد كبير للتفوق على مدرب
متمرس في البطوالت ،وفريق من األفضل
على صعيد الكرة الكويتية.
واع ـت ــرف م ــارك ــوف ب ــأن الـتـبــديــات التي
دخلت في الشوط الثاني في اشارة إلى عمر
الـحـبـيـتــر ،ون ــاص ــر فـ ــرج ،صـنـعــت ب ـصــورة
كبيرة الفارق في اللقاء.
في السياق ،علمت "الجريدة" ان الجهاز
اإلداري ف ــي ك ــاظ ـم ــة أوصـ ـ ــى بــاس ـت ـمــرار
ماركوف في الموسم المقبل ،حيث ان عقد
المدرب ينتهى مع نهاية هذا الموسم.

ماركوف

«اإلدارية» تقضي بعدم االختصاص
بالطعن على انتخابات اتحاد القدم
ق ـض ــت ال ـ ــدائ ـ ــرة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة بــالـمـحـكـمــة
الكلية بعدم االختصاص في نظر الدعوى
الـ ـم ــرف ــوع ــة مـ ــن ال ـم ــرش ـح ـي ــن ال ـســاب ـق ـيــن
النتخابات رئاسة اتحاد كرة القدم ،فواز
الحساوي ،وجمال الكاظمي.
وكان الكاظمي والحساوي قد طلبا ،عبر
دعوتهما ،وقف قرار وزير الشباب بشأن
إشهار النظام األساسي التحاد كرة القدم،
والقاضي بتقليص أعضاء مجلس اإلدارة
إلى  7أعضاء بواقع رئيس ،ونائبين ،إلى
جانب  4أعضاء لمجلس اإلدارة من بينهم
عنصر نسائي.
وجـ ــرت ان ـت ـخــابــات ات ـح ــاد ال ـك ــرة وفــق
ال ـن ـظــام األس ــاس ــي ال ـجــديــد ف ــي مــوعــدهــا

المحترفين ،وهو ما كان يعانيه
كاظمة في أوقات كثيرة.
ك ــذل ــك ظ ـه ــرت إدارة كــاظـمــة
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة داعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة بـ ـق ــوة
ســواء بتجديد عقود الالعبين
الـمـحـلـيـيــن ،وال ـم ـح ـتــرف ـيــن ،أو
بــرصــد الـمـكــافــآت الـمــالـيــة ،كما
مثل الجهاز اإلداري للبرتقالي
ً
حائط صد كبيرا ،واتخذ قرارات

جــري ـئــة ،الس ـي ـمــا فـيـمــا يخص
اق ــال ــة ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي ب ـق ـيــادة
ال ـصــربــي داركـ ـ ــو ،رغ ــم م ــا كــان
يقدمه البرتقالي من مستويات
وت ـص ــدر الـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز في
وقتها.

كــاظـمــة اس ـعــد ال ـب ـنــوان أحـقـيــة
نــاديــه فــي الـحـصــول عـلــى لقب
في الموسم الحالي ،بعد ان بذل
الجميع داخل منظومة الفريق
جهودا كبيرة ،ومستويات أشاد
بها الجميع.
ولـفــت الـبـنــوان إل ــى أن إدارة
البرتقالي كانت داعمة لالعبين
واألج ـ ـهـ ــزة ال ـف ـن ـيــة واإلداري ـ ـ ـ ــة،

وس ـع ــت ل ـتــذل ـيــل ك ــل الـعـقـبــات،
وهــو ما أثمر عن بطولة غالية
على قلوب الجميع.
وكشف رئيس نــادي كاظمة
ان المكافآت المجزية ستكون
حــاضــرة ألب ـطــال ك ــأس األم ـيــر،
م ـع ــرب ــا عـ ــن ث ـق ـت ــه بــالــاع ـب ـيــن
والجهاز الفني لتقديم المزيد
خالل المواسم المقبلة.

مــن جــانـبــه ،ق ــال الع ــب فريق
كــاظ ـمــة ح ـمــد ح ــرب ــي ان الـثـقــة
ك ــان ــت ك ـب ـي ــرة ل ـح ـصــد ب ـطــولــة
فــي الموسم الحالي ،مــؤكــدا ان
لـقــب سـمــو األم ـيــر بــدايــة عــودة
البرتقالي إلى منصات التتويج
والمنافسة على كل البطوالت.

المحدد سلفا  20الجاري ،وأسفرت عن فوز
عبدالله الشاهين بمنصب رئيس االتحاد،
إلى جانب هايف الديحاني ،وأحمد عقلة
نائبي لرئيس مجلس اإلدارة ،و 4أعضاء
هم :فاطمة حيات ،وعبدالعزيز السمحان،
وجمال العتيبي ،ومنصور باشا.
الجدير بالذكر ان الحساوي والكاظمي
الـ ـل ــذي ــن كـ ــانـ ــا ق ـ ــد ان ـس ـح ـب ــا م ـ ــن س ـب ــاق
االن ـت ـخــابــات قـبــل ســاعــات قليلة مــن بــدء
عـمـلـيــة ال ـت ـصــويــت ،ت ـقــدمــا أمـ ــام لجنتي
االنتخابات واالستئناف بطعنين مماثلين
قبل لجوئهما للمحكمة اإلدارية.

احـتـفـلــت شــركــة االت ـص ــاالت الـكــويـتـيــة ،stc
ال ــرائ ــدة فــي تمكين الـتـحــول الــرقـمــي وتـقــديــم
ال ـخ ــدم ــات الـمـبـتـكــرة وال ـم ـن ـصــات الـمـتـكــامـلــة
للعمالء في الكويت ،بنهائي كأس األمير ،الذي
أقيم برعاية سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد،
وشـهــدت حـضــور سمو نــائــب األمـيــر ولــي العهد
ً
الشيخ مشعل األحمد ممثال عن صاحب السمو.
ً
وتماشيا مع استراتيجية الشركة لدعم قطاع
الرياضة في الكويت وباعتبارها الراعي الرسمي
التحاد كرة القدم ،حضر الرئيس التنفيذي لـ stc
المهندس مزيد الحربي والرئيس التنفيذي لقطاع
شؤون الشركات في الشركة عصام العسعوسي،

إبراهيم :عقدي
ممتد مع السالمية
أكــد مــدرب فريق السالمية لكرة
القدم محمد إبراهيم ان عقده ممتد
مــع الـسـمــاوي إل ــى نـهــايــة الموسم
ال ـم ـق ـبــل ،ف ــي اشـ ـ ــارة ل ـع ــدم وج ــود
مفاوضات من إدارة القادسية كما
يتردد في الفترة األخيرة.
وقال ان السالمية قدم مستويات
الف ـتــة ه ــذا ال ـمــوســم ،واس ـت ـفــاد من
صعود عدد من الالعبين المميزين،
مطالبا الفريق بالتعلم من أخطاء
نهائي كأس األمير.
وأرجع إبراهيم خسارة لقب كأس
األمير ،إلى غياب التوفيق عنه وعن
الالعبين ،اضافة إلــى ركلة الجزاء
الـتــي تـلـقــاهــا الـســالـمـيــة فــي مطلع
الشوط الثاني.

والـمــديــرة العامة إلدارة اتـصــاالت الشركات دانــة
الجاسم ،المباراة النهائية ،إضافة الى فعاليات
مهرجان تتويج فريق نادي كاظمة الرياضي الفائز
بأغلى الكؤوس للمرة الثامنة بتاريخ النادي.
وأعرب الحربي عن سعادته بمشاركة الشركة
فــي الـمـبــاراة النهائية بنسختها الستين والتي
تندرج ضمن شراكتها االستراتيجية مع االتحاد
ال ـكــوي ـتــي ل ـكــرة ال ـق ــدم وذلـ ــك ل ـل ـعــام ال ـثــامــن على
ً
الـتــوالــي ،الفـتــا إلــى أن مسابقة كــأس األمـيــر ذات
طــابــع خ ــاص ،ال سيما أنـهــا تحمل اســم صاحب
السمو الشيخ نواف األحمد.
وزاد" :تشرفنا برعاية صاحب السمو نهائي

البطولة وحضور سمو ولي العهد والذي نقدر
حرصه الدائم على االلتقاء بأبنائه الرياضيين
وتطلعاته ورؤيته للرياضة الكويتية والشباب
الكويتيين".
وأشاد بالجهود الحثيثة التي بذلها االتحاد
ال ـكــوي ـتــي و stcل ـض ـمــان ن ـج ــاح ب ـطــولــة أغـلــى
ً
ال ـكــؤوس ،الفـتــا إلــى أن البطولة تحتل مكانة
خاصة في قلوب الجميع.
وتقدم الحربي بالتهنئة إلى رئيس مجلس
ً
ادارة االت ـحــاد وأعـضــائــه ال ـجــدد ،متمنيا لهم
النجاح والتوفيق في مهمتهم في تطوير رياضة
كرة القدم بالكويت.

الصانع يلحق بالزنكي وهاني
خارج صفوف األزرق
لحق العب فريق الكويت لكرة القدم سامي الصانع،
بأحمد الــزنـكــي ،ورض ــا هــانــي بــداعــي اإلصــابــة خــارج
ص ـف ــوف األزرق ف ــي م ـش ــوار االس ـت ـع ــداد لـلـتـصـفـيــات
المؤهلة لنهائيات كــأس آسـيــا "الصين  "2023والتي
تستضيفها ال ـب ــاد خ ــال ال ـف ـتــرة م ــن  8إل ــى 14
يونيو المقبل.
وي ـت ـط ـل ــع الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـن ــي لـ ـ ـ ــأزرق ب ـق ـي ــادة
التشيكي فيتزالف الفيكا ،إلى اختيار عناصر
بديلة لالعبين المصابين ،إلى جانب تفقد حالة
جميع الالعبين المختارين لصفوف المنتخب
للوقوف على القائمة النهائية ،وا لـمـقــرر أن
تغادر إلى أبوظبي  27الجاري للدخول هناك
في معسكر تدريبي ،يتخلله مواجهة ودية مع
سنغافورة في األول من يونيو المقبل على أن
يعود في الثالث من الشهر نفسه.

مزيد الحربي

الكويت والسعودية يلتقيان
في صاالت غرب آسيا
يلتقي منتخبا الكويت والسعودية في بطولة كأس آسيا لكرة القدم
للصاالت (رجال) المقرر أن تقام في الكويت اعتبارا من  5يونيو المقبل
وحتى  13من الشهر نفسه.
وأوقعت القرعة التي أجريت أمس في مقر اتحاد غرب آسيا باألردن،
والـكــويــت ،والسعودية فــي المجموعة األول ــى إلــى جانب فلسطين،
والعراق .وضمت المجموعة الثانية عمان ،والبحرين ،واإلمارات،
ول ـب ـنــان .وي ـتــأهــل األول وال ـثــانــي ع ــن ك ــل مـجـمــوعــة لـخــوض
منافسات نصف النهائي ،حيث يقام دور المجموعات من
مرحلة واحدة .وستنقل مباريات البطولة عبر قناة اتحاد
غرب آسيا على منصة التواصل االجتماعي يوتيوب.

قرعة السيدات
سامي الصانع

وفي غرب آسيا لقدم الصاالت للسيدات المقرر إقامتها
في األردن خالل الفترة من  16وحتى  24الشهر المقبل جاء
منتخب الكويت مع المنتخبين السعودي ،والعماني.

ذهبية لـ «الجودو» وفضية لـ «صاالت السيدات» في «األلعاب الخليجية»
وتغلب المنتخب السعودي على اإلمارات  1-4ليحصد
المركز الثالث والميدالية البرونزية.

واصلت الكويت هيمنتها على دورة األلعاب الخليجية
الثالثة التي تستضيفها حتى  31الجاري ،ورفعت غلتها
مــن الميداليات إلــى  25( ،65ذهـبـيــة ،و 20فضية ،و20
بــرونــزيــة) ،وذل ــك بعد أن أضــافــت إلــى رصيدها ذهبية
ال ـج ــودو (ت ـحــت  60ك ـغ ــم) ،وفـضـيــة ك ــرة ق ــدم ال ـصــاالت
(سيدات).
وحافظت البحرين على المركز الثاني برصيد 53
ميدالية (ذهبية و 19فضية و 15برونزية) ،بينما حلت
قطر في المركز الثالث برصيد  40ميدالية ( 12ذهبية و16
فضية و 12برونزية).
وارتقت اإلمارات إلى المركز الرابع برصيد  34ميدالية
( 12ذهبية ومثلها من الفضيات و 10برونزيات) ،في حين
تراجعت عمان إلى المركز الخامس برصيد  27ميدالية (11
ذهبية و 5فضيات و 11برونزية) ،بينما ظلت السعودية
في المركز السادس بـ  42ميدالية ( 9ذهبيات و 13فضية
و 20برونزية).

الناصر والنواف يتوجان أبطال الجودو

ذهبية للعلي في «الجودو»
حقق العــب منتخب الكويت للجودو مشعل العلي
الميدالية الذهبية في مسابقة تحت  60كيلوغراما ،وذلك
بعد ف ــوزه على الــاعــب الـسـعــودي معتز خــواجــة الــذي
اكتفى بالفضية ،في حين نال الميدالية البرونزية أحمد
الثماريري في المنافسات التي أقيمت على صالة الشيخ
عبدالله الجابر للجودو.

بداية قوية لـ «هوكي الجليد»
واستهل منتخب الكويت لهوكي الجليد منافسات
اللعبة بفوز كبير على نظيره البحريني بنتيجة ،1-9
ليتصدر المسابقة بفارق األهداف عن المنتخب اإلماراتي
الذي تغلب على السعودية  1-5االثنين الماضي في انطالق
المنافسات.
وف ــرض المنتخب الـكــويـتــي هيمنته المطلقة على
مجريات المباراة التي اقيمت على صالة النادي الكويتي

لأللعاب الشتوية في منطقة بيان منذ بدايتها ،وقدم
العبوه اداء متميزا ،في حين حاول العبو البحرين مجاراة
نظرائهم إال ان العبي االزرق تميزوا هجوما ودفاعا.
وسجل أهداف المنتخب الكويت كل من علي الصراف
واحمد العجمي وعبدالعزيز المراغي (هدفين لكل منهم)،
وأضــاف له كل من جاسم العوضي وعبدالعزيز شتيل
وسالم المري هدفا لكل منهم ،بينما سجل هدف منتخب
البحرين الوحيد العبه سيف العزيري.
وقال رئيس نادي االلعاب الشتوية الكويتي المشرف
على هذه اللعبة بالبالد فهيد العجمي ،ان اقامة منافسات
هــذه الرياضة األولمبية الشتوية فــي هــذه ال ــدورة تعد
خطوة مهمة في نشر هذه اللعبة على المستوى الخليجي،
ودعم الالعبين في الدول الخليجية.
وأشاد العجمي بحرص المنتخبات الخليجية االربعة
المشاركة في هذه المنافسات لما لها من أهمية في تعميق

العالقات بين ممارسي هذه الرياضة بالدول الخليجية،
معتبرا ان فوز منتخب الكويت الكبير سيمنحهم دافعا
وثـقــة أكـبــر الح ــراز الميدالية الذهبية لـهــذه المسابقة
الجماعية.
وتختتم مـبــاريــات هــذه المسابقة الـتــي تـقــام بنظام
الدوري من دور واحد بمشاركة  4منتخبات اليوم بإقامة
مباراتين ،تجمع االول ــى االم ــارات والبحرين ،فــي حين
يلتقي بالثانية منتخبا الكويت مع السعودية ،على أن
تتبعها مراسم التتويج للفائزين بالمركز الثالثة األولى
في المسابقة.

فضية للسيدات في «كرة الصاالت»
واكتفى منتخب الكويت لكرة القدم للصاالت (سيدات)
بالميدالية الفضية بعد خسارته من البحرين  2-1في
المباراة النهائية ،ليحصد الفائز الميدالية الذهبية.

وتخلد فــرق البطولة للراحة اليوم على ان تقام غدا
الجولة االخيرة.

 ...وعالمة كاملة للرجال

الكويت واإلمارات إلى نهائي «السلة»

ولــدى الــرجــال ،اختتم "أزرق الـصــاالت" المتوج سلفا
بالميدالية الذهبية مشاركته في الدورة بـ "العالمة الكاملة"
بعد فوزه على عمان  1-3في الجولة الخامسة واالخيرة.
وحـصــد المنتخب البحريني الميدالية البرونزية
بتغلبه على االم ـ ــارات  ،1-4فــي حين ذهـبــت الميدالية
الفضية للسعودية بفوزها على "األحمر"  1-3في المواجهة
المباشرة بينهما.
وأص ـبــح الترتيب بعد خـتــام الـمـنــافـســات ،كالتالي:
الكويت  12نقطة ،والسعودية والبحرين  6نقاط لكل
منهما ،وعمان واالمارات  3نقاط لكليهما.

تأهل منتخب الكويت لكرة السلة للمباراة النهائية في
المسابقة بعد تغلبه على السعودية  ،73-90ولحقه كذلك
منتخب االمارات بتجاوزه عقبة البحرين  .74-78وأقيمت
المباراة النهائية للمسابقة أمس في ساعة متأخرة.

حيات سعيدة بالدعم الجماهيري للكرة النسائية
وقالت عضو اللجنة األولمبية الكويتية رئيسة رياضة
الـمــرأة فاطمة حـيــات" :أصـبــح لدينا منتخبات كويتية
نسائية ق ــادرة على تحقيق الميداليات والصعود إلى
منصات التتويج على عكس السابق .ونحن نحتفل بتأهل
منتخب قدم السيدات للنهائي وفوزه بالميدالية الفضية
بعد منافسة قوية مع فتيات البحرين".

الخسارة الثانية لـ «الطائرة»
تلقى منتخب الكويت للكرة الطائرة خسارته الثانية في
منافسات اللعبة ،وجاءت هذه المرة من العنابي القطري
بثالثة أشواط دون رد في المباراة التي اقيمت على مجمع
صاالت الشيخ سعد العبدالله ،والذي شهد ايضا تغلب
المنتخب السعودي على نظيره اإلماراتي بنتيجة مماثلة.
وبـهــذه النتائج يتصدر العنابي الـقـطــري الترتيب
برصيد  9نقاط يليه البحرين بنفس النقاط مع فارق
االشواط لقطر ،ثم الكويت ( 4نقاط) ،والسعودية ( 3نقاط)،
ً
وعمان برصيد نقطتين ،وأخيرا االمارات دون رصيد.

مواجهة كويتية -سعودية بـ «اليد»
تستكمل منافسات اليد اليوم بإقامة مباريات الجولة
الثانية ،والتي يلتقي فيها "أزرق اليد" مع نظيره السعودي
ف ــي ال ـســاب ـعــة م ـس ــاء ع ـلــى ص ــال ــة مـجـمــع ال ـش ـيــخ سعد
العبدالله ،وتلعب قطر واإلمـ ــارات فــي الخامسة مساء.
وكانت منافسات اللعبة ،قد انطلقت أمس وتستمر حتى
 31الجاري.

فوز السيدات والرجال في «البادل»
سجل منتخبا الكويت للسيدات وللرجال بداية قوية في
انطالق منافسات لعبة البادل أمس األول ،ففي منافسات
السيدات تغلب منتخب الكويت على نظيره السعودي ،0-3
كما تغلب منتخب سيدات اإلمارات على البحرين .0-3
وتستكمل المنافسات اليوم بمواجهتين ،فتلعب سيدات
اإلمارات مع عمان ،وسيدات السعودية مع البحرين ،في
حين يخلد المنتخب الكويتي للراحة.
ولدى الرجال ،هزم منتخب الكويت نظيره السعودي
كذلك بنتيجة  ،0-3وفي المباراة األخرى تغلبت قطر على
البحرين  ،0-3وتستكمل المنافسات اليوم بمواجهتي
الكويت مع اإلمارات والسعودية مع قطر.
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بريطانيا تمنح الضوء األخضر لبيع تشلسي
وافقت الحكومة البريطانية،
أمس ،على شراء تشلسي
من قبل الكونستوريوم الذي
يقوده الملياردير تود بوهلي،
صاحب فريق لوس أنجلس
دودجرز للبيسبول.

أعطت الحكومة البريطانية،
أم ــس ،ال ـضــوء األخ ـضــر إلتـمــام
عملية االس ـت ـحــواذ عـلــى نــادي
تشلسي لـكــرة ا ل ـقــدم لمصلحة
المجموعة ا لـتــي يقودها رجل
األعمال األميركي تود بوهلي،
وفق ما أعلنت وزيرة الرياضة.
وقالت وزيرة الثقافة واإلعالم
والــريــاضــة البريطانية ،نادين
دوري ــس ،فــي بـيــان على تويتر
«أص ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـل ـي ـل ــة
ً
الماضية ترخيصا يسمح ببيع
نادي تشلسي لكرة القدم».
ً
وتــاب ـعــت «نـ ـظ ــرا لـلـعـقــوبــات
التي فرضناها على األشخاص
المرتبطين بالرئيس الروسي
ف ــاديـ ـمـ ـي ــر بـ ــوت ـ ـيـ ــن ،وال ـ ـغـ ــزو
الـ ــدمـ ــوي ألوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،ال يـمـكــن
تــأم ـيــن مـسـتـقـبــل الـ ـن ــادي على
المدى الطويل إال من خالل مالك
ً
جــديــد» يحل ب ــدال مــن الــروســي
رومــان أبراموفيتش ،الــذي قرر
ً
بيع الـنــادي بعد  19عاما على
شرائه.
ويـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
البريطانية غداة موافقة مجلس
إدارة راب ـط ــة ال ـ ــدوري الـمـمـتــاز
لـكــرة الـقــدم على انـتـقــال ملكية
ال ـنــادي اللندني إلــى مجموعة
تــود بوهلي ،التي توصلت في
الـســابــع مــن مــايــو الـحــالــي إلــى
اتفاق ،من أجل شراء بطل دوري
أبطال أوروبا للموسم الماضي
م ـق ــاب ــل  4.25مـ ـلـ ـي ــارات جـنـيــه
استرليني ( 5.3مليارات دوالر).

وق ـ ــال ب ـي ــان رابـ ـط ــة ال ـ ــدوري
ال ـم ـم ـت ــاز ،أمـ ــس األول« ،وافـ ــق
مجلس إدارة الدوري اإلنكليزي
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـتـ ــاز ع ـ ـلـ ــى االسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذ
ال ـم ـق ـتــرح ع ـلــى نـ ــادي تشلسي
لكرة القدم من قبل تود بوهلي/
كليراليك كونسورتيوم».
ل ـكــن ال ـب ـي ــان أض ـ ــاف «يـبـقــى
ً
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــراء خـ ـ ــاض ـ ـ ـعـ ـ ــا إلصـ ـ ـ ـ ــدار
الحكومة (البريطانية) لرخصة

الـ ـبـ ـي ــع الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة واإلكـ ـ ـم ـ ــال
المرضي للمراحل النهائية من
الصفقة».
وك ـ ـ ــان أب ــرام ــوفـ ـيـ ـت ــش الـ ــذي
اشـ ـت ــرى ت ـش ـل ـســي ع ـ ــام ،2003
وأحـ ــرز مـعــه خـمـســة أل ـقــاب في
ال ـ ــدوري الـمـحـلــي ،ولـقـبـيــن في
دوري أب ـ ـطـ ــال أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،ط ــرح
ال ـن ــادي الـلـنــدنــي لـلـبـيــع مطلع
م ـ ـ ـ ـ ــارس ،ق ـ ـبـ ــل أيـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ـقـ ــط مــن

يورغن كلوب أفضل مدرب في «الممتاز»
نال األلماني يورغن كلوب ،أمس األول ،جائزة رابطة مدربي
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم ألفضل مدرب هذا الموسم ،بعدما
قاد ليفربول إلى ثنائية الكأس ،وكأس الرابطة ،ونهائي دوري
أبطال أوروبا ،حيث يتواجه السبت مع ريال مدريد اإلسباني.
وقــال الـمــدرب األلماني بعد تسلمه الجائزة أمــس األول ،في
مقر رابـطــة مــدربــي ال ــدوري الممتاز فــي لندن «إنــه شــرف كبير
ً
ً
وكان موسما جنونيا» ،في إشارة إلى إنهاء الدوري بفارق نقطة
خلف سيتي.
ً
وأشاد األلماني بطاقمه المساعد ،قائال «عندما تفوز بجائزة
من هذا النوع فإما تكون نابغة وإما لديك أفضل طاقم تدريبي
في العالم .أنا متواجد هنا بصحبة طاقمي التدريبي كله وهم
يعلمون مدى تقديري لهم».
ورأى مــدرب بوروسيا دورتموند السابق أن «التصويت من
قبل زمالئي هو بالتأكيد الجائزة األهــم التي يمكن الحصول
عليها .أنــا ال أؤمــن بالجوائز الفردية بشكل عــام .إنها رياضة
جماعية وكنت نكرة لوال هؤالء الشبان (في إشــارة الى العبيه
وطاقمه التدريبي)».

كلوب

البورتا يهاجم العبي برشلونة
أبــدى رئيس نــادي برشلونة،
جوان البورتا ،شعوره بالغضب
وخيبة األمل بما قدمه فريق كرة
ال ـقــدم فــي ال ـج ــوالت األخ ـي ــرة من
ال ـل ـي ـغــا ،ال ـتــي ح ــل فـيـهــا الـفــريــق
وصيفا ،مبديا أسفه لـ «تصرف»
الــاع ـب ـيــن ال ــذي ــن وص ـف ـهــم بــأنــه
ي ـ ـف ـ ـت ـ ـقـ ــرون إل ـ ـ ـ ــى «الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة
والقيادة».
وأك ـ ـ ـ ــد البـ ـ ــورتـ ـ ــا ف ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة
تنشرها صحيفة «»L›Esportiu
الكتالونية «أنـهــي الموسم وأنــا
غ ــاض ــب وم ـح ـب ــط .م ـح ـبــط ألن ــه،
رغـ ــم أن ـن ــي أدرك أن ـن ــا تـعــرضـنــا
للعديد من اإلصابات ،ال يمكننا
الخسارة أمــام ضد قــادش ورايو
وفياريال في ملعبنا .محبط من
ت ـصــرف الع ـبــي ال ـف ــريــق .عــانـيــت
كثيرا أو ربما أكثر من (المدرب)
تشافي نفسه من هذا االفتقار إلى
الشخصية».
وب ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــب البـ ـ ـ ـ ـ ــورتـ ـ ـ ـ ـ ــا ،فـ ـ ــإن

البورتا
الـمـحـطــات األخ ـيــرة مــن الموسم
تعيد تــأكـيــد الـفـكــرة الـتــي يرغب
الـ ـ ـن ـ ــادي فـ ــي ت ــأس ـي ـس ـه ــا ،وه ــي
«تــدعـيــم الـفــريــق وات ـخــاذ ق ــرارات
مهمة» بالنظر للموسم المقبل.
وتـ ـعـ ـتـ ـم ــد هـ ـ ـ ــذه الـ ـصـ ـفـ ـق ــات،

بحسب الرئيس ،على قدرة النادي
على إبرامها رغم الوضع المالي
المنهك مع تحرير كتلة الرواتب
ا لـضـخـمــة لــإ ي ـفــاء بالمتطلبات
«ال ـص ــارم ــة» لـلـيـغــا فـيـمــا يتعلق
بـ«اللعب المالي النظيف».

عقوبات فرضتها عليه الحكومة
البريطانية على خلفية الغزو
الروسي ألوكرانيا.
ً
ل ـك ــن ال ـب ـي ــع اس ـت ـغ ــرق وق ـت ــا
ً
طـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــب مـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاوف
ال ـح ـكــومــة م ــن إم ـكــان ـيــة دخ ــول
رب ــح م ــن الـعـمـلـيــة إل ــى خــزيـنــة
أبراموفيتش.
وك ــان ــت ه ـن ــاك مـ ـخ ــاوف من
ان ـ ـه ـ ـيـ ــار ع ـم ـل ـي ــة االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ

بسبب الديون البالغة  1.5مليار
جـنـيــه إ س ـتــر ل ـي ـنــي المستحقة
ع ـل ــى الـ ـش ــرك ــة األم لـتـشـلـســي،
«فوردستام ليميتد» ،لمصلحة
«ك ـ ــامـ ـ ـب ـ ــرل ـ ــي ان ـ ـتـ ــرنـ ــاشـ ــونـ ــال
إيـنـفـسـتـمـنـتــس» ،وهـ ــي شــركــة
ّ
مقرها جيرسي يشتبه في أنها
على صالت بأبراموفيتش.
إال أن وز ي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ا لـ ــر يـ ــا ضـ ــة
ط ـمــأنــت أمـ ــس «انـ ـن ــا ع ـلــى ثقة

سلة أخبار
مبابي :عالقتي
بميالن خاصة

ب ـ ــأن عـ ــائـ ــدات ال ـب ـي ــع ل ــن تـفـيــد
رومـ ــان ابــرامــوفـيـتــش أو غيره
مـ ــن األشـ ـ ـخ ـ ــاص ال ـخــاض ـع ـيــن
للعقوبات» ،متوجهة بـ «الشكر
للجميع ،ال سـيـمــا المسؤولين
الذين عملوا بال كلل كي يتمكن
الـ ـ ـن ـ ــادي مـ ــن م ــواصـ ـل ــة ال ـل ـعــب
وإت ـ ـمـ ــام هـ ــذا ال ـب ـي ــع ،وح ـمــايــة
الجماهير والمجتمع األو ســع
لكرة القدم».

النني يمدد عقده مع أرسنال
َّ
وقــع العب الوسط الدولي المصري محمد
ً
ً
النني عقدا جديدا مع أرسنال ،خامس الدوري
اإلنكليزي لكرة القدم ،وفق ما أعلن نادي شمال
لندن ،أمس.
وأحرز النني خمسة أهداف ،ومرر  10كرات
حاسمة في  147مباراة مع أرسنال بمختلف
المسابقات ،منذ انضمامه إلى صفوفه ،قادما
من بازل السويسري عام .2016
ولـ ــم يـكـشــف أرسـ ـن ــال ع ــن مـ ــدة الـعـقــد
الجديد لالعب ( 29عاما) ،والذي كان
عقده السابق سينتهي في نهاية
يــونـيــو ،فيما أش ــارت الصحف
اإلن ـك ـل ـيــزيــة إلـ ــى ت ـمــديــد عقد
الع ــب االرتـ ـك ــاز سـنــة واح ــدة
قابلة للتجديد.
وذك ـ ــر م ــدرب ــه اإلس ـبــانــي
ميكل أرتيتا لموقع النادي

ً
على اإلنترنت« :مو جزء مهم حقا من الفريق.
إنــه يجلب طــاقــة وحماسا والـتــزامــا ال نهاية
لـهــم لـلـفــريــق ،وهــو مـحـبــوب مــن الـجـمـيــع .إنــه
العب مهم بالنسبة لنا داخل الملعب
وخارجه ،وقــدوة حقيقية لالعبينا
الشباب ،وأنا سعيد لبقائه».
مــن جهته ،قــال الـنـنــي« :أحــب
هـ ــذا ال ـ ـنـ ــادي ،وأشـ ـع ــر بــأنـنــي
ج ــزء م ــن ه ــذه الـعــائ ـلــة .أري ــد
االسـتـمــرار فــي هــذا الـنــادي
الـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــع ،وأنـ ـ ـ ـ ــا س ـع ـيــد
ومـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــس جـ ـ ــدا
للمستقبل».

محمد النني

تأهل سهل لمدفيديف في «روالن غاروس»
بلغ الروسي دانييل مدفيديف
ً
ً
الـمـصـنــف ثــان ـيــا عــالـمـيــا ال ــدور
الثاني من بطولة «روالن غاروس»،
ثانية الـبـطــوالت األرب ــع الكبرى
في كرة المضرب ،بفوزه من دون
عناء على األرجنتيني فاكوندو
باغنيس  2-6و 2-6و 2-6في اليوم
ال ـثــالــث م ــن ال ـب ـطــولــة الـفــرنـسـيــة
ً
الذي شهد إنجازا للمصرية ميار
شــريــف بتخطيها الـ ــدور األول،
فيما عانى اليوناني ستيفانوس
تسيتسيباس الــرابــع ،ووصيف
البطل األمرين لحجز بطاقته.
ً
وخـ ــافـ ــا ل ـم ــدف ـي ــدي ــف ،الـ ــذي
يـ ـلـ ـتـ ـق ــي فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـثـ ــانـ ــي
ال ـصــربــي الس ـلــو دي ـي ــري ،عانى
تـسـيـتـسـيـبــاس األم ــري ــن لحسم
تأهله على حساب اإليطالي الـ66
ً
عالميا لورنتسو مــوزيـتــي 7-5
و 6-4و 2-6و 3-6و ،2-6في لقاء
انتهاء في ساعات الصباح األولى
ليوم األربعاء.

الروسي مدفيديف
وخـ ـطـ ـف ــت األن ـ ـف ـ ــاس طـ ـ ـ ــوال 3
ساعات و 36دقيقة نجح خاللها
ال ـيــونــانــي ف ــي ال ـع ــودة م ــن بعيد
ً
أم ــام اإلي ـطــالــي ال ـبــالــغ  20عــامــا،
الذي اختبر بدوره نفس سيناريو
ال ـع ــام ال ـمــاضــي حـيــن ت ـقــدم على

د يــو كــو فـيـتــش بمجموعتين في
ثمن النهائي قبل أن يعود األخير
من بعيد ويحسم المواجهة ،بعدما
اضطر موزيتي الى االنسحاب في
الـمـجـمــوعــة الـخــامـســة الحاسمة
بسبب اإلصابة.

وعلى غرار تسيتسيباس ،عانى
الــروســي أن ــدري روبليف السابع
لحجز بطاقته بالفوز على الكوري
الجنوبي كوون سونوو )7-5( 7-6
و 3-6و 2-6و.4-6
وأبـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي وي ـل ـف ــري ــد
ً
تسونغا أن يقول وداع ــا لمالعب
كـ ـ ــرة الـ ـمـ ـض ــرب مـ ــن دون ق ـت ــال،
وذلك بإجباره النرويجي كاسبر
رود الـثــامــن عـلــى خ ــوض مـبــاراة
ماراثونية حسمها النرويجي في
نهاية المطاف  )8-6( 7-6و-7( 6-7
 )4و 2-6و - 7( 6-7صفر) في ثالث
ساعات و 49دقيقة.
ول ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدات ،ح ـق ـق ــت
المصرية شريف اإلنجاز ببلوغها
ال ـ ــدور ال ـثــانــي لـلـمــرة األول ـ ــى في
ث ــان ــي م ـش ــارك ـه ــا لـ ـه ــا ف ـق ــط فــي
الـقــرعــة الــرئـيـسـيــة ،ب ـفــوز اب ـنــة ال ـ
ً
ً
 26ع ــام ــا الـمـصـنـفــة  49عــالـمـيــا
على األوكرانية مارتا كوستيوك
 3-6و.5-7

ريال مدريد العالمة التجارية األغلى بين أندية العالم
ُصنف ريال مدريد كأكثر عالمة تجارية بين أندية كرة القدم
قيمة فــي الـعــالــم بــواقــع مـلـيــار و 525مـلـيــون ي ــورو ،كـمــا احتل
المرتبة األولى في قائمة األندية األقوى عالميا ،بحسب أحدث
تقرير صدر عن شركة «براند فينانس» البريطانية لالستشارات.
وفي تقريرها لعام  ،2022الذي يحلل أكثر  50عالمة تجارية
ألندية كــرة القدم األكثر قيمة ،احتلت أندية الــدوري اإلسباني
ً
المرتبة الثانية فيما يتعلق باألسرع نموا في تقييمها ،وظهرت
 8منها في القائمة.
وإل ــى جــانــب ري ــال م ــدري ــد ،ح ــل بــرشـلــونــة ف ــي الـمــرتـبــة الـ ــ،3
وأتلتيكو مدريد الـ ،12ثم إشبيلية ( ،)30وفالنسيا ( ،)34وأتلتيك
بلباو ( ،)39وفياريال ( ،)40وبيتيس (.)43
ً
ووفقا لهذه الدراسة ،زاد ريال مدريد من قيمة عالمته التجارية
بنسبة  19في المئة مقارنة بالعام السابق ،لتصل إلــى مليار
و 525مليون يورو.
وللسنة الرابعة على التوالي ،احتفظ الريال بلقب «العالمة
التجارية األكثر قيمة بين األندية في العالم» ،وللمرة األولى فاز
بلقب «العالمة التجارية األقوى».
ويرجع ارتفاع قيمة العالمة التجارية الخاصة إلى مجموعة
من العوامل ،كما يوضح التقرير.
وبحسب التقرير فــإن الــريــال «حسن قــوة العالمة التجارية
ومـ ـس ــار اإلي ـ ـ ـ ــرادات اإلي ـج ــاب ــي لـ ــه ،وه ـ ــذا ي ـعــد ان ـع ـكــاســا قــويــا
وواعــدا بعد االنخفاض بنسبة  10في المئة في قيمة العالمة
التجارية الــذي عاناه العام الماضي ،بسبب حالة عدم اليقين
جراء كوفيد -19ومشاعر المشجعين من جراء مشكلة الدوري
األوروبي الممتاز».
وتراجع تصنيف برشلونة بعد أن احتل المركز الثاني الموسم
الماضي ،رغم زيادة قيمة عالمتها التجارية بنسبة  5في المئة،
وت ـجــاوزه مانشستر سيتي ال ــذي تـقــدم بنسبة  19فــي المئة،
وانتزع المركز الثاني بفارق مليوني يورو فقط (بواقع مليار
و 327مليون يورو بدال من مليار و 325مليونا).

حسم صفقة تشواميني

العالمات التجارية
األكثر قيمة ألندية
كرة القدم

 - 1ريال مدريد  1.5مليار
 - 2مانشستر سيتي  1.3مليار
 - 3برشلونة  1.3مليار
 - 4ليفربول  1.3مليار
 - 5مان يونايتد  1.3مليار

 - 6بايرن ميونيخ  1.1مليار
 - 7سان جرمان  1مليار
 - 8توتنهام  0.9مليار
 - 9تشلسي  0.9مليار
 - 10أرسنال  0.8مليار.

س ـ ـي ـ ـكـ ــون الع ـ ـ ـ ــب الـ ــوسـ ــط
ال ـف ــرن ـس ــي الـ ـ ــواعـ ـ ــد ،صــاح ــب
األصول الكاميرونية أوريلين
تشواميني ،صفقة ريال مدريد
اإلس ـب ــان ــي ال ـم ـق ـب ـلــة ،وفـ ــق ما
كـشـفــت إذاع ـ ــة «»RMC Sport
الفرنسية ،والتي ذهبت أيضا
إلى قيمة الصفقة ،التي ستبلغ
 80مـ ـلـ ـي ــون ي ـ ـ ـ ـ ــورو ،إض ــاف ــة
للحوافز.
وكـ ــان ص ــاح ــب ال ـ ــ 22عــامــا
محط أنظار عديد من األندية،
إ ضــا فــة للفريق الملكي ،مثل:
ليفربول اإلنكليزي ،وباريس
سان جرمان الفرنسي.
ُ
ويعد الالعب األسمر ،الذي
شـ ـ ــارك ه ـ ــذا ال ـم ــوس ــم ف ــي 50
مباراة وسجل  5أهــداف ،أحد
العناصر األساسية في تشكيل
مــونــاكــو ،الـفــريــق ال ــذي انضم
إل ـي ــه ف ــي  2020ب ـعــد س ـنــوات
عديدة بقميص بوردو.
ولعب تشواميني في الفئات
الصغيرة المختلفة للمنتخب

أوريلين تشواميني

الفرنسي منذ  ،2015كما ارتدى
ق ـم ـيــص الـمـنـتـخــب األول في
سبتمبر  2021أمــام البوسنة
بالتصفيات المؤهلة لمونديال
 2022ف ــي ق ـط ــر ،ف ـي ـمــا سجل
هدفه الدولي األول في شباك
كوت ديفوار بمباراة ودية في
مارس الماضي.
(إفي)

كشف الفرنسي كيليان مبابي،
العب باريس سان جرمان ،أن
عالقته بنادي ميالن اإليطالي
خاصة ،إذ إنه كان يشجع
«الروسونيري» منذ الصغر.
وقال العب الكرة الفرنسي
لصحيفة «جازيتا ديلو
سبورت» بعد اعالن التجديد
مع باريس سان جرمان
«عالقتي بميالن خاصة .في
الصغر كان لدي مربية إيطالية
وقضيت فترة طويلة مع
أسرتها .جميعهم يشجعون
ميالن .وبفضلهم ،كنت أشجع
«الروسونيري» وشاهدت عدة
مباريات لميالن».
وأضاف «دائما ما كنت أقول:
اذا ما كنت سألعب في إيطاليا،
فإنه سيكون في الميالن فقط.
من ناحية أخرى ،ولو كنت قلت
العكس ،لكانوا قتلوني».
(إفي)

عرض بـ  120مليون يورو
لضم لياو
أشارت تقارير صحافية إلى
ً
أن ريال مدريد مهتم جدا بضم
البرتغالي رفائيل لياو ،مهاجم
ميالن ،وأنه يجهز عرضا
قيمته  120مليون يورو،
للحصول على خدمات الالعب.
وبحسب ما ذكرته صحيفة «ال
غازيتا ديلو سبورت» وأبرزته
«موندو ديبورتيفو» ،فإن
قيمة الشرط الجزائي في عقد
الالعب صاحب الـ 22عاما تبلغ
 150مليون يورو.
كما أبرزت الصحيفة أن
النادي اإليطالي ال يرفض بيع
الالعب فحسب ،بل يريد أيضا
التجديد له حتى عام .2026
وبدأ لياو ،الذي يستطيع
اللعب في مركز رأس الحربة أو
كجناج على السواء ،مسيرته
في سبورتنغ لشبونة الذي
انتقل منه إلى ليل الفرنسي،
وفي عام  2019وقع عقدا مع
ميالن مدة خمس سنوات.

صالح يؤكد بقاءه
في ليفربول

أكد النجم المصري محمد
صالح أنه سيبقى في صفوف
ناديه ليفربول االنكليزي
حتى نهاية عقده الموسم
المقبل ،من دون أن يلتزم ما
ّ
سيجدده من عدمه.
إذا كان
وينتهي عقد صالح مع
ليفربول في  30يونيو ،2023
وقد دخل في مفاوضات
طويلة األمد في االشهر
االخيرة مع ليفربول من أجل
تجديده ،لكن الطرفين لم
يتوصال الى اتفاق حتى اآلن.
وقال صالح« :ال أريد التحدث
عن (تجديد) العقد .سأبقى
هنا بالتأكيد الموسم المقبل،
يتعلق األمر بالفريق».
ً
وتابع الالعب البالغ  29عاما،
الذي أحرز مرة جديدة لقب
هداف الدوري اإلنكليزي« :ال
أريد أن أكون أنانيا ،األمر
يتعلق بالفريق في الوقت
الحالي ،انه اسبوع في غاية
االهمية بالنسبة إلينا ،أريد
رؤية الكأس بين يدي هندو
(جوردان هندرسون قائد
الفريق)».

دونتشيتش يرجئ تأهل
ووريرز للنهائي
ّ
جنب النجم السلوفيني لوكا
دونتشيتش فريقه داالس
مافريكس خسارة سلسلة
نهائي المنطقة الغربية ،من
دون رد ،وذلك بحسمه المباراة
الرابعة أمام غولدن ستايت
ً
ووريرز  ،109 - 119مقلصا
النتيجة  3-1ليرجئ بذلك
تأهل األخير لنهائي دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين.
ومع أنه لم ينجح أي فريق
خالل األعوام الـ  75من تاريخ
الدوري في تعويض تخلفه
صفر 3 -والفوز بسلسلة من
سبع مباريات في الـ«بالي
أوف» ،إال أن انتصار أمس األول
أعطى بصيص أمل لمافريكس
بإمكانية تحقيق اإلنجاز رغم
صعوبة المهمة ،السيما أن
السلسلة تنتقل اآلن الى ملعب
ووريرز اليوم.

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

الشرعية ...المشروعية
محددات الدول القانونية

أ .د .محمد المقاطع

تعتبر فكرة الشرعية المنبع األساسي لسالمة قيام أي سلطة من
السلطات ،على مستوى الدولة أو على مستوى الدول.
فعلى مستوى الــدولــة ،على سبيل المثال ،فــإن الشرعية هي التي
ً
تعطي الوجود القانوني الكامل والسليم لمن يتولى السلطات ،حاكما
كان أم سلطة من السلطات الثالث ،فالشرعية هي الركن األساسي للنظام
ُ
القانوني للدولة ،وهو الذي تبنى عليه ،ومن خالله تعمل المؤسسات
وفقا لنظام شرعي يكتسب سالمة الوجود القانوني من ناحية ،وسالمة
ما يصدر عنها من أعمال من ناحية أخرى ،بل وسلطة وقدرة تنفيذية
وإدارية وتشريعية.
فالتشريع الــذي يصدر عن البرلمان هو التشريع الشرعي النافذ
ً
فورا في الدولة ،لصدوره عن سلطة شرعية ،وحينما تتولى أي سلطة
أخرى بصورة غير شرعية ذلك ،فهي مغتصبة لهذه السلطة أو سلطة
فعلية ،وإن لم تكن معلولة الوجود من الناحية الشرعية ،فينتفي عنها
ً
ً
وصف ومصطلح السلطة الشرعية ،فالشرعية تقتضي وجودا صحيحا
للدولة ،بل وأي سلطة من السلطات ،ولذلك فإن المصطلح القانوني
والسياسي والدستوري ،الذي ينعت به الشعب وأنه مصدر السلطات،
يعني أن الشعب هو مصدر الشرعية ،لكونه مصدر السيادة ،فالسلطات
تكتسب منه وجودها الشرعي بما لها من صالحيات.
أما المشروعية فهي ما توصف به السلطة التي تؤطر بالمشروعية
بكونها ّ
مقيدة بنظام قائم مسبق على وجودها ،فميالدها ووجودها
مرتبطان بسلطة قائمة ،فالدستور هو وثيقة السيادة والشرعية التي
ً
توجد في الدولة ،أما السلطات فتنبثق عنه ،سواء كان حاكما أو سلطة
تشريعية أو تنفيذية أو قضائية ،فجميعها يحكمها مبدأ المشروعية،
ً
وتتصرف وفقا لما هو مقرر فيه لتكتسب مشروعية وسالمة أعمالها،
فهي ،إن حادت عن ذلك وخرجت عليه ،فقد تجاوزت المشروعية.
ُ
ّ
ومن هنا تتولد فكرة الرقابة التي تفرض على الدولة وعلى السلطات،
أما ما يفرض على الدولة وسالمة وجودها وكيانها وسلطاتها ،فهو
لضمان فكرة الشرعية ،وأما ما ُيفرض من رقابة على أعمالها وسالمة
ّ
مــن ت ـتــواله ،فـتـتــولــد مــن خــالــه فـكــرة الـمـشــروعـيــة ،أم ــا الـقــانــون فإنه
ّ
مجموعة قواعد منظمة ألعمال تفصيلية وإجراءات تتعلق بأمر معين
واختصاص محدد ،وربما تكون قواعد تكمل المشروعية ،وقد تكون
إضافية لتحديد طبيعة حقوق أو اختصاصات أخرى نوعية أو مرفقية.
ّ
ومن هنا ،فإننا نختصر كل ذلك ونقول إن الدولة القانونية تتسم
بأنها كيان شرعي وسلطات تعمل بمشروعية وال تحيد عنها ،فالدولة
القانونية تلتزم بقواعد المشروعية ،وتتوافق مع النظام القانوني فيها
ّ
وال تخرج عليه أو تعطله ،وإذا حاولنا أن نتعقب أعمال السلطات في
الكويت ،فإننا سنجد حاالت عديدة من الخروج على أعمال المشروعية،
وهــو مــا يـفــرض الــرقــابــة مــن قبل القضاء الـعــادي واإلداري ،فــي حين
تتولى المحكمة الدستورية رقابة مشروعية على السلطات ،وربما
تتولى رقابة على الشرعية ،لضمان سالمة السلطة بوجودها ،وسالمة
الصالحيات الموكلة إليها.
مرسوم
دستورية
عدم
الدستورية
المحكمة
ففي عام  1980قررت
ً
صدر بأثر رجعي ،واصفة
لكونه
الدولة،
أمالك
بقانون يتعلق بتحديد
ّ
السلطة التي أصدرته بأنها ليست شرعية ُّ وإنما فعلية ،وال تتوافر
لـهــا مـقــومــات الـسـلـطــة الـشــرعـيــة ،لـعــدم تـحــقــق ش ــرط أغـلـبـيــة أعـضــاء
البرلمان الالزمة لصدور القانون بأثر رجعي ،فوصفتها بـ "الفعلية"
دون الشرعية.

نترقب وننتظر

د .ناجي سعود الزيد

مــن النتائج التي خلفتها الحرب
ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ األوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ارت ـ ـفـ ــاع
األسعار…
أسـعــار الـطــاقــة بــالــذات هــي األكثر
ً
ارتفاعا…
ثم ارتفاع أسعار المواد الغذائية…
في بريطانيا ،على سبيل المثال،
اض ـ ـطـ ــرت امـ ـ ـ ــرأة عـ ـج ــوز أن تـقـضــي
ً
ً
يــومـهــا كــراكـبــة ب ــاص مـجــانــا سعيا
ً
للدفء ،بــدال من تحمل أسعار وقود
التدفئة في منزلها ،والتي ارتفعت في
الفترة األخيرة…
كما أن هناك تعليمات لرجال األمن
بغض النظر عــن تجريم مــن يسرق

لكي يأكل ألنه ال يستطيع دفع ثمن
الغذاء لغالء األسعار!
ً
ه ــذه ال ـحــرب خلفت آث ـ ــارا مــدمــرة،
وأخطرها االضطرابات النفسية على
جميع المستويات ،و هــي مستمرة،
ونأمل أن تسود الحكمة وال تنتهي
بحرب نووية.
باإلضافة إلى كل ذلك هناك طوفان
التضخم ،حيث ما تحمله في جيبك
مـ ــن نـ ـق ــود أو فـ ــي رص ـ ـيـ ــدك الـبـنـكــي
يـتـنــاقــص ،والـقـيـمــة ال ـشــرائ ـيــة لتلك
ً
األموال تنخفض يوما بعد يوم!
نأتي لسكان الكويت ،فهم بحاجة
إلــى إج ــراء ات حكومية تحميهم من

حسن العيسى

ُ
هذا المقال كتب قبل موعد التجمع الجماهيري في ساحة
ً
اإلرادة يــوم األربـعــاء (أم ــس) ،يقينا وزارة الداخلية رفضت
ّ
التجمع ،ورددت رفضها بصيغة كليشيهاتها
التصريح بإقامة
المستقرة في أدبياتها التاريخية حين تحاصر حقوق األفراد
ّ
وحرياتهم في التعبير عن آرائهم فيما يتعلق بالشأن العام،
وهو "شأن" هنا مخجل ،ويعتبر من األمور الخاصة لحكماء
السياسة الكويتية الذي ُ
يحرم على "الرعية" الرعاع الخوض
فيه ،وكأن الشعوب قطيع من الغنم يسوسها الحكام الرعاة.
ّ
التجمع مخالف للقانون،
وزارة الــداخـلـيــة قــالــت إن هــذا
و"ع ـلــى الجميع االل ـت ــزام بــالـقــوانـيــن وال ـش ــروط والـضــوابــط
المنظمة بشأن إقامة التجمعات أو المسيرات"! أي قانون هذا
ّ
التجمعات السلمية،
الذي يخالف دستور الدولة الذي يبيح
ويعتبرها من مقتضيات الحياة الدستورية؟
وأي أفراد يرضعون من ثدي الدولة ّ
رددوا بـ "ببغاوية" كل
ّ
تتفوه به السلطة العامة ،عدد من المشايخ المستظلين
ما
ّ
ّ
ببركات مؤسسات الدولة تبرعوا بفتاوى تحرم التجمعات
السلمية ،هؤالء المشايخ من فصيلة "اطلب وأنا ّ
افصلك لك
حسب المقاس المطلوب" ،طبيعي هذا يكون رأيهم مادامت
ً
السلطة لم ّ
تقصر معهم يوما ما ،فخيرها عليهم كبير ،ولو
لم يؤدوا أي عمل.
ً
أيضا مجموعة من المحافظين "الفالصو" ،ســواء كانوا
ً
ً
ّ ً
كتابا أو نوابا أو أفــرادا عاديين ،والذين لهم باع طويل في
المواقف العنصرية والمتعالية اصطفوا مع الماما حكومة،
ّ
التجمع
بالتطبيل لها وتحريضها على منع
وشــرعــوا فــي
ّ
السلمي ،بعضهم يتعذر بأن التجمع قد يصبح بوابة لمشاركة
ال ـبــدون الكويتيين أو غـيــرهــم ،مـثــل الـمـتـقــاعــديــن الــذيــن تم
تأميلهم بـ "هبة  3000د .ك" وتم فيما بعد نسيانهم ...ولو،
وخير يا طير ،ماذا يعني لو شارك البدون والمتقاعدون في
ً
ّ
التجمع وطرحوا مطالباتهم ،أليست لهم حقوقَ ،أوليسو بشرا
لهم حق التعبير عن مظالمهم؟
منطق غريب ذلك الذي "يتعلث" به جماعات ماما السلطة،
اسكتوا الله يرحم والديكم.

ً
محكمة تسجن خروفا قتل امرأة
في واقعة غريبة وطريفة ،وقد تكون هي المرة األولى ،قضت
محكمة في جنوب السودان بالسجن على خروف مدة  3أعوام،
بعد أن قتل امرأة جنوبي السودان.
وقال موقع " ،"LADBibleفي خبره الذي نقله موقع سبوتنيك،
ً
أمس ،إن الخروف اعتقل بعد مهاجمته أدي تشابينغ ( 45عاما)،
التي توفيت متأثرة بجراحها .وذكرت الشرطة أنه بعد التحقيق
في الحادث أحيلت القضية للمحكمة.
ووف ــق الـحـكــم ،سيبقى الكبش خلف القضبان مــدة ثالث
سنوات.

ً
ً
َّ
تحرش بها فلقنته درسا مؤلما
مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــذ أس ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــوع وم ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع
الـتــواصــل ال تـتــوقــف عــن ت ــداول
فيديو الم ــرأة رصــدتـهــا كاميرا
للمراقبة الداخلية تضرب بقوة
ً
ً
كالمصارعين شــا بــا عشرينيا
بعد تحرشه بها على غفلة منها،
حينما كانت تنظر في هاتفها
المحمول داخ ــل فــرع للوجبات
السريعة بمدينة Porto Alegre
في جنوب البرازيل.

الغالء المعيشي ،إلــى جانب حماية
الدينار من التضخم…
سكان الكويت بحاجة إلى تثقيف
اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي يـ ـضـ ـم ــن لـ ـه ــم م ـس ـت ــوى
ً
ً
معيشيا مناسبا.
ون ـحــن بــانـتـظــار مــا ستسفر عنه
اللجنة الجديدة لألمن الغذائي من
خطط وقرارات.

َ ُّ
لو صمتم لكان
َ َ
أبرك لكم

وقـ ـ ــالـ ـ ــت "ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة نـ ـ ــت"،
أم ــس األول ،إن امـ ــرأة ثانية
ح ـ ــاول ـ ــت اح ـ ـ ـتـ ـ ــواء الـ ـم ــوق ــف
ً
تـ ـق ــريـ ـب ــا ،ف ــاس ـت ـغ ــل الـ ـش ــاب
الفرصة ونهض ومضى ،إال
أن من تحرش بها لحقت به
وضــربـتــه ثــانـيــة حـتــى وصــل
إلـ ــى الـ ـب ــاب وغ ـ ـ ــادر ال ـم ـك ــان،
لـكـنــه ل ــم يـتـمـكــن م ــن اإلف ــات
م ــن ع ـقــاب آخ ــر ح ــل ب ــه ،بعد

ُ ِّ
مضيفة تولد راكبة في الجو
ن ـ ـ ـشـ ـ ــرت شـ ـ ــركـ ـ ــة ف ــرونـ ـتـ ـي ــر
إيــراليـنــز ()Frontier Airlines
األميركية للطيران على حسابها
ً
ً
بـ ــ"فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك" ،م ــوقـ ـف ــا غ ــري ـب ــا
لسيدة أنجبت طفلها في حمام
الطائرة.
وقالت وسائل إعالم أميركية،
في الخبر الذي نقله موقع سبق،
أمـ ـ ـ ــس ،إن ال ـ ـشـ ــركـ ــة ذكـ ـ ـ ــرت فــي
م ـن ـشــورهــا أن ال ـس ـيــدة فــوجـئــت

أن سقطت هويته الشخصية
خارج المحل ،فعثروا عليها،
وس ـل ـم ــوه ــا ل ـل ـش ــرط ــة ،ال ـتــي
اعـت ـقـلـتــه ف ــي الـ ـي ــوم ال ـتــالــي،
ً
بتهمة قد يحل بسببها ضيفا
ع ـلــى س ـجــن م ـح ـلــي ط ـ ــوال 3
أشـ ـه ــر ،م ــع غ ــرام ــة م ـقــدارهــا
يعادل  1800دوالر.

بمخاض مبكر في  17مايو على
متن الطائرة المتوجهة من دنفر
إلى أورالندو بالواليات المتحدة.
وت ــدخـ ـل ــت إح ـ ـ ــدى م ـض ـي ـفــات
ُ
الطيران ،وتدعى ديانا جيرالدو،
ونقلتها إلى حمام الطائرة ،حيث
ســاعــدت ـهــا ف ــي وض ــع مــولــودهــا
بسالم.
َّ
وحول الطيار مساره إلى مطار
بينساكوال في فلوريدا لنقل األم

وطفلها إلى المستشفى ،ثم أكمل
طريقه إلى أورالندو.
وقـ ـ ــال ال ـق ـب ـط ــان ك ــري ــس ن ــاي
في تعليق على "فيسبوك"" :قام
ً
طاقمنا كله بعمل رائع حقا".
ُي ـ ـ ــذك ـ ـ ــر أن ب ـ ـعـ ــض األط ـ ـف ـ ــال
ال ـمــولــوديــن ع ـلــى م ـتــن ال ـطــائــرة
يحصلون على امـتـيــازات ،حيث
ت ـق ــدم ال ـش ــركــة رحـ ــات مـجــانـيــة
يمكن أن تستفيد منها عائالتهم.

وفيات
عادل محمد عبداللطيف الصبيح

 64ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،99805004 :
66755799
منيرة جميعان سالم الجميعان زوجة مشعل عبدالله الدغام
 73عاما ،شيعت ،عزاء الرجال والنساء :سلوى ،ق ،6ش ،4م،39
ت94004779 ،55177111 :
أمينة أحمد إسماعيل أرملة أحمد عبدالله عيسى الشطي
 91عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت66639696 ،69662711 :
لطيفة عبدالله حمد الشويع أرملة محمد الزيد الحجاب
 95عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الـعــزاء فــي المقبرة فقط ،النساء:
كيفان ،ق ،4ش ،49م ،4ت60622282 :

علي عبدالمطلب إبراهيم خريبط

 45عاما ،شيع ،حسينية األوحد ،المنصورية ،ت،60001669 :
66122300 ،55633555
صفية إسماعيل محمد الفيلكاوي أرملة حسن خليل الفيلكاوي
 84عاما ،شيعت ،الرجال :الشهداء ،ق ،5ش ،530م ،18النساء:
الزهراء ،ق ،8ش ،800م ،67ت99813208 ،25240848 :

نهر النجوم ينبع
من  4مجرات
ّ
قدم تلسكوب هابل الفضائي صورة
ُ
ّ
ال ت ـصــدق ل ـ "ن ـهــر" تـشــكــل مــن الـنـجــوم،
حيث تتفاعل  4مجرات بشكل وثيق.
ُ
ً
وتظهر الصورة ُ المعدلة حديثا من
التلسكوب ،والـتــي أص ــدرت فــي األصــل
ً
ً
ع ــام  ،2010تـفــاعــا نـ ــادرا بـيــن األج ــرام
السماوية في مجموعة مجرات هيكسون
.)Hickson Compact Group 31( 31

وك ـش ـفــت وك ــال ــة ن ــاس ــا ع ــن ال ـص ــورة
ال ـج ــدي ــدة ف ــي  17الـ ـج ــاري ،م ــع إش ــارة
العلماء إلى الظاهرة المصورة على أنها
ّ
"نهر تشكل من النجوم".
وك ـت ـبــت ال ــوك ــال ــة ،ف ــي بـيــانـهــا ال ــذي
نقله موقع روسيا اليوم ،أمــس :صورة
ً
تلسكوب هابل الفضائي المعدلة حديثا
لـ "ناسا" لمجموعة مجرات هيكسون 31

مواعيد الصالة

ّ
( )HCG 31تسلط الـضــوء على تـيــارات
ّ
ّ
تشكل النجوم ،بينما تتفاعل  4مجرات
قزمة.
وف ــي ال ـص ــورة ،أعـلــى يمين الــوســط،
تــوجــد مـجـمــوعــة مـشــوهــة م ــن الـنـجــوم
الساطعة ب ــاألزرق واألب ـيــض ،وتسمى
هـ ــذه الـمـنـطـقــة  ،NGC 1741وهـ ــي في
الواقع ّ
مجرتان قزمتان تصطدمان.

وإلى اليمين ،توجد مجرةقزمة على
شكل سيجار تنضم إلــى "الــرقــص" مع
تيار أزرق رفيع من النجوم يربط بين
الثالثي.
وهناك مجرةرابعة في أسفل يسار
مركز الصورة ،ويشير تيار من النجوم
الزرقاء الشابة إليه مباشرة ،ويرتبط الـ
ً
ً
 4معا في مساحة صغيرة نسبيا.

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

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

وكتبت "ناسا" أن الجسم الالمع في
مـنـتـصــف الـ ـص ــورة ه ــو ن ـجــم ي ـقــع بين
األرض و.HCG 31
ُ
وع ــادة مــا تــرى تصادمات المجرات
ُ
ال ـق ــزم ــة ع ـل ــى بـ ـع ــد مـ ـلـ ـي ــارات الـسـنـيــن
الضوئية ،مما يعني أنها حدثت منذ
مليارات السنين.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:19

العظمى 41

الشروق

04:51

الصغرى 26

الظهر

11:45

ً
أعلى مد  09:14صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

 09:49م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:39

ً
أدنى جزر  02:54صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:09

 03:32م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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 :

