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فيلم «لي بير» يحصد جائزة
«نظرة ما» في مهرجان كان السينمائي

«الشال» :نصف المواطنين
صغار السن ضحايا المستقبل

صندوقا «التأمينات» و«األجيال» نحو الخسائر ...ومصير الكويت مرتهن بإدارة ال تهتم بالمخاطر
شهية الحكومة انفتحت أسوأ من أيام ارتفاع
النفط لشراء الوالءات وهدر الخزينة العامة

• خطأ جسيم بلوغ هذه المرحلة من شح السيولة بعد أزمات وكان األمل
تعلم الدرس االنخفاض المتصل في البورصات أول
ً
• االستثمارات والنفط مصدرا االستقرار والدخل سيفقدان مكاسبهما سريعا
المؤشرات السلبية لرفع الفائدة وتباطؤ النمو

أكد تقرير «الشال» ،االقتصادي األسبوعي ،أن
ً
مصير إنماء البلد بات مرتهنا بإدارة عامة ،إما ال
ً
تعي ،أو ال تهتم ،بما قد يحدث من مخاطر ،الفتا
إلــى أن نحو نصف المواطنين صغار السن هم
ضحايا المستقبل ،وكل ذلك يحدث ،والحكومة
ً
مضى عليها  53يوما واختصاصها ال يتعدى
تصريف العاجل من األمور.
وقال التقرير إنه في يونيو  ،2020ومع بلوغ
ً
أسعار برميل النفط الكويتي  35.4دوالرا ،أعلنت
الـحـكــومــة يــومـهــا أن سـيــولــة االحـتـيــاطــي الـعــام

مماثلة فــي أرب ــع حقب مختلفة ،وك ــان األم ــل أن
تكون اإلدارة العامة قد تعلمت الدرس هذه المرة،
ً
مستدركا :لكن ،في  2021حدث تطوران إيجابيان
الحتياطي األج ـيــال وس ــوق الـنـفــط ،بعد خفوت
تأثيرات الجائحة ،وارتفاع أسعار األسهم العالمية
بسبب سياسات نقدية منفلتة ،في موازاة ارتفاع
ً
ً
أس ـعــار الـنـفــط لـمـبــرر مــؤقــت أي ـضــا ج ــاء جــزئـيــا
بـسـبــب اخـتـنــاقــات س ــوق ال ـن ـقــل ،وع ــززت ــه بشدة
الحرب األوكرانية.
وأشــار إلى أنه مع أول نتائج األداء اإليجابي

«البترول الوطنية» :ال أزمات في محطات الوقود التابعة لنا

اقتصاديات

«اتحاد األغذية»:
السلع التموينية
األساسية متوافرة
حتى الربع األول
من 2023
13

• شددت على االلتزام بسعر لتر البنزين المحدد من وزارة المالية
• أكدت أن أي تعرفة إضافية شأن خاص بين الشركات وعمالئها
●

أشرف عجمي

شـهــدت مـحـطــات الــوقــود التابعة
ً
لـشــركــات الـقـطــاع ال ـخــاص ازدح ــام ــا
ً
الف ـت ــا خ ــال عـطـلــة ن ـهــايــة األس ـبــوع
على خلفية إع ــان إح ــدى الشركات
ً
معاناتها «نقصا في العمالة أدى إلى
تعطل الخدمة».
وقـ ـ ــال مـ ـص ــدر م ـط ـلــع إن ش ــرك ــات
التعبئة المحلية طـلـبــت مــن شركة
البترول الوطنية إقرار تعرفة إضافية
على الخدمات المقدمة في المحطات
للمستهلكين قــد ت ـت ــراوح بـيــن 150
ً
ف ـل ـســا و 200ف ـلــس ع ـنــد ك ــل تعبئة،

«أسواق المال الخليجية»:

قيعان جديدة لألسهم
والمؤشرات الخليجية

جفت ،وأن مخارج اختناق السيولة ال تتوافر إال
بتمرير قانون لالقتراض من السوق العالمي ،أو
السحب من احتياطي األجيال القادمة ،والواقع
أنها سحبت منه بشكل غير مباشر ،بعدما أوقفت،
بأثر رجعي ،تحويل  %10من اإلي ــرادات العامة
ً
إليه ،وحولت أصوال غير سائلة لدى االحتياطي
الـعــام لــه مقابل سحوبات نقدية بقيم لألصول
قدرت من قبلها.
ً
وأوضـ ـ ــح أنـ ــه كـ ــان خ ـطــأ ج ـس ـي ـمــا ب ـل ــوغ تلك
الـمــرحـلــة مــن شــح الـسـيــولــة فــي بـلــد مــر بــأزمــات

لصندوق األجيال وارتفاع النفط ،انفتحت شهية
اإلدارة بأسوأ من الماضي لشراء الوالءات وهدر
ً
الخزينة العامة ،مضيفا« :لسنا بصدد محاكمة
ال ـمــاضــي ،وال أم ــل بـطـلــب اإلصـ ــاح مــن حكومة
محاصصة وجينات ،ولكن من واجبنا التحذير
حول المستقبل ،فمصدرا االستقرار والدخل ،وهما
االستثمارات والنفط ،سيتعرضان لمخاطر فقدان
سريع لمكاسبهما».
وتوقع أن تسجل صناديق التأمينات واألجيال
ال ـقــادمــة خـســائــر ،وأول ال ـمــؤشــرات قد 02

12

الحرب الروسية  -األوكرانية تضغط
على مشاريع الغاز الجديدة
١١
مشروع «الطاقة المتجددة»
يصل إلى مراحله النهائية
٠٨

غير أن األخيرة شددت على ضرورة
االلتزام بالتعرفة المحددة لسعر لتر
الـبـنــزيــن مــن وزارة الـمــالـيــة ،وأن أي
تعرفة أخرى على الخدمات هي أمر
مرتبط بعالقة الشركات بعمالئها.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــدر أن ب ـع ــض
الـ ـش ــرك ــات ت ـع ــان ــي م ـش ــاك ــل تـتـعـلــق
ب ــال ـع ـم ــال ــة وه ـ ــو ش ـ ــأن خ ـ ــاص ب ـهــا،
ً
الفتا إلى أن شركات الوقود التابعة
لـ ـ «ال ـب ـتــرول الــوطـنـيــة» تعمل بكامل
ط ــاق ـت ـه ــا ولـ ـ ــم يـ ـح ــدث أي خ ـل ــل فــي
أعمالها.
وكــانــت الـشــركــة األول ــى للتسويق
المحلي للوقود أصدرت بيان 02

الشاهين :أين رقابة الحكومة
على المحطات؟
أكد النائب أسامة الشاهين أن «ما حدث من
ازدحــام في محطات الوقود بسبب عــدم توافر
ً
عمالة فيها يثبت مجددا أن خصخصة المرافق
العامة ،وضعف الرقابة الحكومية ،أمر خاطئ
وخطير» .وقــال الشاهين« :سأتوجه إلــى وزير

تجارة أعضاء بشعارات إنسانية
ُ

• سعر الكلية وصل إلى  10آالف دينار والدفع بعد نجاح العملية
• الموسوي لـ ةديرجلا« :.الصحة» شكلت لجنة محايدة لمنع البيع وفشلت
• بوشهري لـ ةديرجلا :.مناطق الفقر بيئة خصبة لـ «تجارة األعضاء»
●

نرمين أحمد

تحت شعارات إنسانية تتعلق بـ «التبرع»
و«إن ـقــاذ حـيــاة مــريــض مــن ال ـمــوت» ،تحولت
بعض عمليات التبرع باألعضاء إلى تجارة
غ ـي ــر م ـش ــروع ــة رائـ ـج ــة ف ــي ال ـخ ـف ــاء وتـ ــدور
أحداثها بين ذوي المريض والمتبرع «البائع»
وتبدأ بإعالنات في الشوارع أو على وسائل

ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي لـلـبـحــث ع ــن مـتـبــرع
وتـنـتـهــي بـعـقــد ال ـم ـفــاوضــات لــات ـفــاق على
مبلغ الشراء.
«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ف ـت ـح ــت هـ ـ ــذا الـ ـمـ ـل ــف ،حـيــث
ت ــواصـ ـل ــت م ــع أصـ ـح ــاب ب ـع ــض اإلع ــان ــات
وعقدت صفقة لبيع كلى وصلت إلى مبلغ 10
آالف دينار شريطة أن يكون تسديد المبلغ
بعد إجراء العملية ونجاحها.
02

ّ
النفط بسؤال عن العقوبات الموقعة على شركات
الوقود منذ بدء خصخصة محطاتها ،والشروط
الـتـعــاقــديــة بـشــأن تــوفـيــر ال ـخــدمــات وجــودتـ ّهــا
والعمالة ،وشــروط وكميات الوقود التي توفر
فيها ،والرقابة الحكومية عليها».

●

«الخارجية» تستكمل جهود
رفع أسماء المواطنين
من قوائم مجلس األمن
المعنية بمكافحة اإلرهاب

محليات

السعيد :جائزة صباح
األحمد دليل على رعاية
ّ
المسنين كأولوية

٠٣

محليات

 1000مخالفة مرورية
وحجز  17مركبة بالري
والمهبولة

٠٥

اقتصاد

زيادة المنازعات ومطالبات بإنهاء
التعاقد واسترجاع تكاليف االستقدام
●

جورج عاطف

ً
تزامنا مع أزمة نقص العمالة في أكثر من قطاع،
أزمة جديدة خالل األشهر الثالثة
ستشهد الكويت ُ
المقبلة ،تتعلق بــشــح الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة؛ لكثرة
المنازعات الراهنة بينها وبين أربــاب أعمالها،
والتي قد تؤدي إلى عزوف هذه العمالة 02

«بيتك» يفوز بـ  8جوائز
مرموقة من «إسالميك
فايننس نيوز»

٠٩

دوليات

ّ
بوتين يفكر في مهاجمة
كييف مجددًا مع تقدم
قواته بدونباس

١٧

طهران  -فرزاد قاسمي

ّ
بعد تمكن الحكومة اإليرانية من احتواء الموجة األولى من
االحتجاجات ضد الغالء ،تسبب حــادث سقوط بــرج تجاري
في عبادان بمحافظة خوزستان «األهواز» على الخليج موطن
األقلية العربية ،بموجة ثانية تبدو أقوى من سابقتها.
ون ـظــم الـمـحـتـجــون صـفــوفـهــم مـسـتـغـلـيــن غ ـضــب ال ـش ــارع،
ً
خصوصا أن مالك البرج بناه بشكل غير قانوني ،إذ حصل على
غطاء بسبب عالقاته بشخصيات سياسية رفيعة.
وسرعان ما تمددت االحتجاجات ،التي بدأت بعد تشييع
ً
 28شخصا معظمهم من العمال العرب قتلوا في االنهيار من
عـبــادان إلــى المدن األخــرى في المحافظة ،ثم إلــى محافظات
أص ـف ـهــان ول ــرس ـت ــان وك ــردس ـت ــان وكـهـكـيـلــويــه وب ــوي ــر أحـمــد
وتشارمهال وبختياري وبوشهر ،وجميعها في غرب إيران.
وأكد محتجون أنه مع اشتداد وتيرة المظاهرات ومحاولة
ـان حكومية أطلقت األج ـهــزة األمنية
المحتجين اقـتـحــام مـبـ ٍ
الرصاص الحي ضد المتظاهرين ،مما أدى إلى وقوع خمسة
قتلى على األقل.
وبعد ساعات من اغتيال ضابط إيراني رفيع المستوى في
بلوشستان ،أصيب نائب قائد شرطة مكافحة شرطة الشغب
في طهران برصاص مقاتل سابق خالل احتجاج على الغالء
أمام مقر «مؤسسة المستضعفين».
ووسـ ــط ارتـ ـف ــاع م ـن ـســوب ال ـتــوتــر م ــع واش ـن ـطــن إل ــى الـحــد
األق ـصــى مـنــذ أش ـهــر مــع تــوقــف م ـفــاوضــات «فـيـيـنــا» 02

الثانية

أزمة عمالة منزلية تنتظر
البالد خالل أشهر

موجة ثانية من االحتجاجات تجتاح غرب إيران
طهران تستعرض قاعدة ّ
للمسيرات وسط مخاوف من «حرب ناقالت»
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رياضة

الكويت تسيطر على
«األلعاب الخليجية»
وتقترب من اللقب 18
قائد الجيش اإليراني ورئيس أركانه في قاعدة للمسيرات تحت االرض (أ ف ب )

ةديرجلا

•
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األمير يعزي ملك األردن بوفاة والد الملكة رانيا «الخارجية» تستكمل جهود رفع أسماء المواطنين
سموه هنأ أذربيجان وإثيوبيا بالعيد الوطني
من قوائم مجلس األمن المعنية بمكافحة اإلرهاب
بعث سمو أمير البالد الشيخ
نـ ــواف األح ـم ــد ب ـبــرق ـيــة تـعــزيــة
إلى أخيه ملك المملكة األردنية
ال ـه ــاش ـم ـي ــة ع ـب ــدال ـل ــه ال ـث ــان ــي،
ع ـبــر فـيـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
تعازيه وصادق مواساته بوفاة
المغفور له بإذن الله تعالى والد
الملكة رانيا العبدالله د .فيصل
الياسين ،سائال سموه المولى
تـ ـع ــال ــى أن يـ ـتـ ـغـ ـم ــده ب ــواس ــع
رحمته ،ويسكنه فسيح جناته،
وأن يلهم األسرة الكريمة جميل
الصبر وحسن العزاء.
من جانب آخر ،بعث سموه،
بـ ـب ــرقـ ـي ــة ت ـه ـن ـئ ــة إل ـ ـ ــى رئ ـي ــس
ج ـم ـه ــوري ــة أذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان ال ـه ــام
عـلـيـيــف ،عـبــر فـيـهــا س ـمــوه عن
خالص تهانيه بمناسبة العيد
الوطني لبالده ،متمنيا سموه
ل ــه م ــوف ــور ال ـص ـح ــة وال ـعــاف ـيــة
ولجمهورية أذربيجان وشعبها
الصديق كل التقدم واالزدهار.
ك ـم ــا ب ـع ــث س ـ ـمـ ــوه ،ب ـبــرق ـيــة

تـهـنـئــة إل ــى رئـيـســة جـمـهــوريــة
إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية
سـهـلــي ورق زودي ،عـبــر فيها
س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن خـ ــالـ ــص ت ـه ــان ـي ــه
بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ال ـ ـع ـ ـيـ ــد ال ــوطـ ـن ــي
ل ـب ــاده ــا ،مـتـمـنـيــا س ـم ــوه لها
م ـ ــوف ـ ــور الـ ـصـ ـح ــة والـ ـع ــافـ ـي ــة،
ولجمهورية اثيوبيا الفيدرالية
الديمقراطية وشعبها الصديق
كل التقدم واالزدهار.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد ببرقيات مماثلة.

ب ـت ــوج ـي ـه ــات مـ ـب ــاش ــرة مــن
وزير الخارجية الشيخ د .أحمد
الناصر يتوجه اليوم مساعد
وزير الخارجية لشؤون التنمية
وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـ ــدول ـ ــي ورئـ ـي ــس
لـجـنــة تـنـفـيــذ ق ـ ـ ــرارات مجلس
األمـ ـ ــن ت ـح ــت ال ـف ـص ــل ال ـســابــع
م ـ ــن مـ ـيـ ـث ــاق األمـ ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
الـمـتـعـلـقــة بـمـكــافـحــة اإلرهـ ــاب
ال ـس ـف ـيــر ح ـم ــد ال ـم ـش ـع ــان إل ــى
نـيــويــورك للقاء أمين المظالم
ريـ ـتـ ـش ــارد م ــاالنـ ـغ ــوم ال ـت ــاب ــع
ً
للجنة العقوبات المنشأة عمال
بالقرارات  )1999( 1267و1989
( )2011و )2015( 2253بشأن
تنظيم ال ــدول ــة اإلســام ـيــة في
العراق والشام (داعش) وتنظيم
القاعدة ،ومــا يرتبط بهما من
أفـ ــراد وج ـمــاعــات ومــؤسـســات
وكيانات.
وذكــرت الخارجية في بيان
صـحــافــي أم ــس ،أن ه ــذا اللقاء

ً
يأتي استكماال لجهود الوزارة
في رفع أسماء المواطنين من
قــوائــم مـجـلــس األم ــن المعنية
بمكافحة اإلرهاب.
ويـ ـت ــرأس ال ـم ـش ـعــان «لـجـنــة
إعادة تأهيل األسماء المدرجة
ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ــوائـ ـ ــم مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ــن
الـمـعـنـيــة بـمـكــافـحــة اإلره ـ ــاب»
ال ـم ـن ـب ـث ـق ــة مـ ــن ل ـج ـن ــة تـنـفـيــذ
ق ـ ـ ـ ــرارات م ـج ـلــس األمـ ـ ــن تـحــت
الفصل السابع من ميثاق األمم
ا لـمـتـحــدة المتعلقة بمكافحة
اإلرهاب.
وت ـ ـضـ ــم ه ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـجـ ـن ــة فــي
ً
عـ ـض ــو يـ ـتـ ـه ــا كـ ـ ـ ــا مـ ـ ــن وزارة
الداخلية (جـهــاز أمــن الــدولــة)،
ووزارة الصحة (الطب النفسي)،
وجـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت (كـ ـلـ ـي ــة
ال ـش ــري ـع ــة) ،ووزارة األوقـ ـ ــاف
والشؤون اإلسالمية ،والنيابة
العامة.
وأخضعت اللجنة المدرجين

الموسى :لجنة عليا لترويج المنتج الزراعي المحلي
●

سيد القصاص

قــال وزيــر األشـغــال العامة وزيــر الكهرباء
والماء والطاقة المتجددة ،علي الموسى ،إنه
أرس ــل كتابا الــى وزي ــر الـشــؤون االجتماعية
والتنمية المجتمعية ،وزيــر الــدولــة لشؤون
اإلسكان والتطوير العمراني ،مبارك العرو،
يـقـضــي بـتـشـكـيــل لـجـنــة عـلـيــا خــاصــة بــدعــم
وترويج المنتج الزراعي المحلي.
ّ
وت ــوق ــع ال ـم ــوس ــى ،ف ــي ت ـصــريــح ل ــه أم ــس،
موافقة «الـشــؤون» على تشكيل اللجنة ،ليتم
الـعـمــل فــي إجــراءات ـهــا قــريـبــا ،مـشـيــرا ال ــى أن
ّ
معنية،
هــذه اللجنة تـكــون بعضوية جـهــات
وموضحا أن من اختصاصات اللجنة مراجعة

التشريعات المنظمة لدعم وتــرويــج المنتج
الزراعي الكويتي ،مع األخذ بتقديم المقترحات
المطلوب تنقيحها ،ورسم استراتيجية وطنية
لتعزيز األمن الغذائي الزراعي ،وتعزيز دعم
المنتج الزراعي بمنافذ ونقاط البيع المحلي
والجمعيات التعاونية.
كما تشمل ا خـتـصــا صــات اللجنة توحيد
وتعزيز الجهود بالقطاع الحكومي والقطاع
الخاص بترويج المنتج الزراعي ،وتشكيل فرق
تفتيش ميدانية من الجهات ذات االختصاص،
ورفع تقارير دورية عن أعمال اللجنة لمجلس
الوزراء ،إضافة الى التحول الرقمي بنظام بيع
المنتج ال ــزراع ــي ،وخــاصــة الـفــواتـيــر وســداد
المستحقات.

الكويت و 5دول عربية تبحث مع األمم
المتحدة التحضير لمؤتمر المياه
ع ـقــدت الـبـعـثــات الــدائ ـمــة لـمـصــر وال ـعــراق
واألردن والكويت ولبنان وتونس لدى األمم
المتحدة ،أمس األول ،اجتماعا لبحث ومتابعة
األولويات المائية للمنطقة العربية تحضيرا
لمؤتمر األمم المتحدة للمياه لعام .2023
وقـ ــال م ـن ــدوب دولـ ــة ال ـكــويــت ال ــدائ ــم لــدى
ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ــدولـ ـي ــة ،م ـن ـصــور ال ـع ـت ـي ـبــي ،إن
االج ـت ـم ــاع ع ـقــد بــالـتـنـسـيــق م ــع لـجـنــة األم ــم
المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
(إسكوا) ،وتناول مناقشة الرسائل الرئيسية
للمنطقة العربية فــي اإلع ــداد لمؤتمر األمــم
المتحدة للمياه .2023
وأفاد العتيبي بأن االجتماع شهد مشاركة
رفيعة المستوى من السكرتير العام لمؤتمر
األمم المتحدة للمياه ومبعوثي المياه لهولندا
و طــا جـيـكـسـتــان ،بصفتهما منسقي المسار

األممي للمياه ،إضافة إلى المديرة التنفيذية
لـ «إسكوا» وسفراء وممثلي الدول العربية لدى
المنظمة الدولية.
وبـ ـح ــث الـ ـمـ ـش ــارك ــون رؤيـ ـ ـ ــة وأول ـ ــوي ـ ــات
وتـطـلـعــات ال ــدول الـعــربـيــة إزاء مــؤتـمــر األمــم
المتحدة للمياه  ،2023في حين استعرضت
«إسكوا» اإلعداد القائم على مستوى العواصم
ال ـع ــرب ـي ــة مـ ــن خ ـ ــال س ـل ـس ـلــة مـ ــن األن ـش ـط ــة
وال ـل ـقــاء ات القطاعية الـتــي تــم تنظيمها في
ب ـيــروت يــومــي  18و 19ال ـجــاري ضـمــن إطــار
«االج ـت ـم ــاع ال ـت ـح ـضـيــري اإلق ـل ـي ـمــي الـعــربــي
الستعراض منتصف المدة الشامل الخاص
بالعقد الدولي للعمل من أجل المياه» ،الذي
جرى خالله عرض وتقديم المدخالت اإلقليمية
للمنطقة في اإلعداد الدولي للمؤتمر.
ّ
ُيذكر أن التقارير واألبحاث الدولية تصنف

أحمد الناصر

فـ ــي م ـج ـل ــس االم ـ ـ ــن مـ ــن خ ــال
مراجعة ملف المدرج وأنشطته
ق ـبــل وب ـع ــد إدراج ـ ـ ــه م ــن خــال
ال ـب ـحــث واالس ـت ـق ـص ــاء وطـلــب
المعلومات.

عزام الصباح :مباحثات الظفيري
بروما ناجحة ومثمرة

بالتعاون مع «الشؤون» ...وتتولى  ٧اختصاصات إلنصاف المزارع الكويتي
وقـ ــال ال ـمــوســى إن ه ــذه الـلـجـنــة ستعمل
لتنظيم عملية بيع وشراء المنتجات الكويتية
من الخضراوات ،مشيرا الى أن الهيئة العامة
للزراعة والثروة السمكية تم إلحاق تبعيتها
الى وزارة األشغال ،وأنــه بناء عن ذلك أرسل
كتابا الى وزير «الشؤون».
وخ ـتــم بـقــولــه إن ال ـهــدف مــن ه ــذه اللجنة
تفعيل ال ـقــرار ال ــذي تــم إل ـغــاؤه ســابـقــا ،وهــو
ال ـ ـقـ ــرار رقـ ــم  /45أ ل ـس ـنــة  2020ب ـش ــأن دع ــم
وترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات
التعاونية ،وأنــه سينصف الـمــزارع الكويتي
وفــق عمليات الـعــرض والـطـلــب ،وفــي الوقت
نفسه تكون األسعار عادلة ومتوازنة لمصلحة
المزارعين والمستهلكين والتجار.

المنضمين لهذا البرنامج ،وهم
خمسة أشـخــاص ،فــي برنامج
تأهيلي مكثف مــدة عــام كامل
ي ـت ـض ـمــن جـ ــوانـ ــب عـ ـ ــدة ،وم ــن
شأن هذا البرنامج الذي عملت
عليه الكويت بأن يقوي موقف
ال ـ ـمـ ــدرج ـ ـيـ ــن وي ـ ــدع ـ ــم ط ـل ـب ـهــم
مــن إزالـ ــة أسـمــائـهــم مــن قــوائــم
العقوبات الدولية.
كما قام المشعان بالتواصل
م ـ ــع جـ ـمـ ـي ــع س ـ ـ ـفـ ـ ــارات ال ـ ـ ــدول
األعـ ـ ـض ـ ــاء فـ ــي م ـج ـل ــس األمـ ــن
إلطـ ـ ــاع ـ ـ ـهـ ـ ــم عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـج ـ ـهـ ــود
والـ ـخـ ـط ــوات ال ـت ــي ق ــام ــت بـهــا
وزارة ال ـخــارج ـيــة ت ـجــاه ملف
المدرجين للحصول على الدعم
الـ ــدولـ ــي ال ـ ـ ــازم ل ـل ـط ـلــب ال ــذي
سيقدم في مجلس األمن.
ي ـ ــذك ـ ــر أن أمـ ـ ـي ـ ــن ال ـم ـظ ــال ــم
هـ ـ ــو ال ـ ـش ـ ـخـ ــص الـ ـمـ ـعـ ـن ــي فــي
تـ ـقـ ـيـ ـي ــم أي ش ـ ـخـ ــص ي ــو ض ــع
عـلــى قــوائــم اإلرهـ ــاب الخاصة

أرست أسس تطوير العالقات مع إيطاليا
أكد سفير الكويت لدى إيطاليا الشيخ عزام الصباح ،أمس
األول ،أن مباحثات نائب وزيــر الخارجية السفير مجدي
الظفيري الناجحة في روما أرست أسس تطوير العالقات
االستراتيجية مع إيطاليا.
وقال السفير عزام في تصريح لـ «كونا» ،بمناسبة ختام
زيارة الظفيري ومباحثاته الهامة مع نظيرته نائبة وزير
الخارجية اإليطالي مارينا سيريني إن «هــذه المباحثات
أثمرت تأسيس قاعدة أوسع للتعاون الثنائي».
وأضــاف أن آفاق توسيع وتطوير التعاون بين البلدين
تـشـمــل اس ـت ـمــرار نـهــج ال ـت ـشــاور ال ـم ـت ـبــادل ،ووض ــع آلـيــات
منتظمة للمشاورات السياسية تمهيدا ال نـطــاق الحوار
االستراتيجي من خالل تفعيل اللجنة المشتركة الكويتية
 االيطالية.علي الموسى

الجمعية الكويتية لإلغاثة توقع اتفاقية
لدعم الوضع اإلنساني بأفغانستان
وق ـع ــت الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة
ل ــإغ ــاث ــة ،أم ـ ـ ــس ،ات ـف ــاق ـي ــة مــع
جمعية الهالل األحمر األفغاني،
لدعم الوضع اإلنساني وتأمين
الغذاء في أفغانستان.
وقال أمين الصندوق رئيس
لجنة اإلغاثة بالجمعية جمال
الـنــوري ،فــي تصريح لـ «كونا»،
إن «ه ــذه االتـفــاقـيــة ت ـهــدف إلــى
توزيع أكثر من تسعة آالف سلة
غــذائ ـيــة ف ــي خـمــس مـحــافـظــات
بــأف ـغــان ـس ـتــان ،بــالـتـنـسـيــق مع
جمعية الهالل األحمر األفغاني».
وأض ـ ـ ـ ــاف أن ح ـم ـل ــة «ف ــزع ــة
أفغانستان» في الكويت جاء ت
ب ـنــاء ع ـلــى ط ـلــب م ــن الـحـكــومــة

المنطقة العربية كأشد مناطق العالم ندرة في
المياه ،إذ يعاني  90بالمئة من سكانها ندرة
المياه ،بينما يفتقر  50مليون إنسان في هذه
المنطقة للنفاذية الــى مياه الشرب النظيفة
واآلمنة ،كما تواجه المنطقة تحديات الجفاف
والـتـصـحــر والـعــواصــف الــرمـلـيــة والـغـبــاريــة،
إض ــاف ــة ال ــى تـغـيــر ال ـم ـنــاخ ،وف ـضــا ع ــن ذلــك
تأتي أغلب الموارد المائية للمنطقة من خارج
حدودها ،مما يزيد من أهمية التعاون ّ
الفعال
العابر للحدود.
ومــن الـمـقــرر فــي م ــارس  2023تنظيم أول
مؤتمر لألمم المتحدة حول المياه منذ عام
 ،1977ولــذلــك فإنه يكتسب أهمية كبرى في
ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد
المائية ،مصدر الحياة على كوكب األرض.

ً
ً
الكويتية ،والقــت تفاعال كبيرا
من الجهات الرسمية كافة داخل
الكويت ،وكذلك من أهــل الخير
من المواطنين والمقيمين ،كما
تفاعلت معها الجهات اإلعالمية
الـمـحـلـيــة وال ـخ ــارج ـي ــة ،كونها
حملة إنسانية.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن «ا ل ـ ـكـ ــو ي ـ ـت ـ ـيـ ــة
لإلغاثة» تمثل إحدى الجمعيات
الخيرية الكويتية التي شاركت
ف ـ ــي الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ،وه ـ ـ ــي م ـس ـج ـلــة
تـ ـح ــت م ـظ ـل ــة وزارة ا لـ ـش ــؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،بــال ـت ـن ـس ـيــق مــع
وزارة الـخــارجـيــة فــي الـكــويــت،
ً
وك ــذل ــك بــالـتـنـسـيــق أيـ ـض ــا مع
سفارة الكويت لدى قطر.

وأشار النوري إلى أن جمعية
ُ
ال ـه ــال األح ـم ــر األف ـغــانــي تـعــد
شريكا رسميا معنيا بتنفيذ
بـ ـن ــود االتـ ـف ــاقـ ـي ــة كـ ــافـ ــة ،وه ــي
الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــد الـ ــرس ـ ـمـ ــي ل ـت ـن ـف ـيــذ
المساعدات بأفغانستان.
وأكد أن هناك اتفاقيات الحقة
سـ ــوف ت ــدع ــم ال ــرع ــاي ــة الـطـبـيــة
ب ـت ـمــويــل ال ـع ـي ــادات الـمـتـنـقـلــة،
وك ــذل ــك م ـش ــاري ــع ت ـخ ــدم فـئــات
ال ـط ـف ــول ــة واألم ـ ــوم ـ ــة ،وت ـقــديــم
ال ـم ــزي ــد م ــن الـ ـس ــال ال ـغــذائ ـيــة
داخل أفغانستان.

حواجز أسمنتية على الطرق السريعة إليقاف حركة «السافي»
●

سيد القصاص

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل
البري وضع حواجز أسمنتية (مصدات)
لمنع حركة الرمال في المناطق الحرجة
على بعض الطرق السريعة التي شهدت
خالل األسبوع الماضي ّ
تجمعا كبيرا
ّ
للرمال ،مما ّ
المارة للخطر
يعرض حياة
من جــراء «السافي» المتراكم على تلك
الطرق.
وأشـ ــارت الـهـيـئــة إل ــى أن ــه مــن خــال
متابعة أعمال إزالة الرمال التي تجمعت
بسبب العواصف الرملية التي شهدتها
ال ـب ــاد أخ ـي ــرا عـلــى تـلــك ال ـ ُط ــرق ،تبين
وجود مناطق «حرجة» تكثر فيها تلك
الرمال (مسار للرمال خالل العاصفة)،

ّ
مما يؤدي إلى توقف حركة السير على
الطرق وعرقلة الحركة المرورية ،بسبب
التجمعات الكبيرة للرمال التي تغطي
ف ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان ج ــوان ــب ال ـطــريــق
بالكامل.
وأض ــاف ــت :تــم تـحــديــد تـلــك الـمــواقــع
بــالـتـنـسـيــق م ــع «ال ــداخ ـل ـي ــة» والـبـلــديــة
والجهات ذات العالقة ،وقــررت الهيئة
وضـ ـ ــع حـ ــواجـ ــز أس ـم ـن ـت ـي ــة لـتـخـفـيــف
حركة الرمال على تلك الطرق والمواقع
الحرجة ،ومن ثم تقليل تجمعها خالل
م ــوس ــم ال ـ ـعـ ــواصـ ــف ،مـ ــع ال ـع ـم ــل عـلــى
تنظيف تلك المواقع بالكامل من الرمال
التي تراكمت عليها.
وبينت أن الهيئة تقوم حاليا بإزالة
الــرمــال الـتــي تجمعت خ ــال األسـبــوع

«الشال» :نصف المواطنين...
نشهده مع نتائج األداء المالي السالب المحتمل لنصف السنة
األول الحالي ،وإن توسعت البنوك المركزية الرئيسية برفع أسعار
الفائدة ،أو توسعت الحرب األوكرانية ،فقد تمتد الخسائر إلى مدى
ً
زمني يطول ،معتبرا أن أول مؤشرات األثر السلبي لكل من رفع سعر
الفائدة واحتماالت تباطؤ النمو ،هو ذلك االنخفاض المتصل في
مؤشرات بورصات العالم الرئيسية.
وشــدد التقرير على أن النفط ،الــذي ساهم ارتـفــاع أسـعــاره في
خفض عجز السنة المالية  2022/2021من مستوى قياسي بحدود
ً
 12.1مليار دينار ،إلى ربعه تقريبا ،قد يتعرض ألذى طويل حال
انفراج األزمــة األوكرانية؛ فإلى جانب محاربة الوقود األحفوري
لـمـبــررات بيئية ،بعضها صحيح وبعضها مبالغ فيه ،ستشتد
الـحــرب عليه لمبررات سياسية تحت مبرر استخدام روسـيــا له
ً
سالحا ضد أوروبا.
١٠

«البترول الوطنية» :ال أزمات في...
اعتذار لعمالئها عن اإلغالق الجزئي لبعض المحطات بسبب
عدم توفر العمالة مما أدى إلى تباطؤ الخدمة.

الـمــاضــي لتسيير حــركــة ال ـمــرور على
طــريــق أم صـفــق وطــريــق  306باتجاه
مدينة صباح االحمد ،إضافة إلى أنها
قــامــت خ ــال عطلة األس ـبــوع الماضي
بإزالة الرمال من على جسر الشيخ جابر
األحمد باتجاه الصبية.
ولـفـتــت إل ــى أن ــه ج ــار الـتـنـسـيــق مع
«األرصـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـج ــوي ــة» والـ ـجـ ـه ــات ذات
الـعــاقــة ،اسـتـعــدادا للعاصفة الرملية
المتوقعة غ ــدا ،داعـيــة مــرتــادي الطرق
ال ـســري ـعــة إل ــى أخ ــذ ال ـح ـي ـطــة وال ـح ــذر
ّ
واتـبــاع إرش ــادات الطرق التي تضعها
الـهـيـئــة ،حــرصــا عـلــى ســامــة الجميع،
خ ــاص ــة فـ ــي األيـ ـ ـ ــام الـ ـت ــي ت ــوج ــد بـهــا
عواصف رملية.

حواجز أسمنتية على الطرق السريعة

ولفتت إلى أن الشركة تعمل على مــدار الساعة لحل هذه
المشكلة ،وستقوم بتحويل بعض المحطات إ لــى الخدمة
الذاتية حيث يقوم العميل بنفسه بعملية التعبئة ،مع االلتزام
بتوفير خدمة كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة ،معربة
عن شكرها لعمالئها لتفهم هذا اإلجراء.

تجارة أعضاء بشعارات...
وفــي الـسـيــاق ،قــال رئيس قسم زراع ــة األعـضــاء فــي مركز حمد
العيسى ،رئيس الجمعية الكويتية لزراعة األعضاء د .مصطفى
الموسوي ،لـ «الجريدة» ،إن قوائم االنتظار لحصول المريض على
«كلية» قد تطول ألشهر أو سنوات ،ولذلك يلجأ بعض المرضى إلى
متبرعين من غير األقارب إما من خالل السفر للخارج أو من خالل
البحث عن متبرع من داخل الكويت.
وأش ــار الموسوي إلــى أن وزارة الصحة شكلت لجنة محايدة
ً
للتأكد من عدم وجود تجارة ولكن لألسف لم تستطع منعها ،مشيرا
ً
إلى أن األسعار شهدت ارتفاعا خالل الـسنوات العشر الماضية،
حيث قفز سعر الكلية إلى أكثر من ثالثة أضعاف في الوقت الحالي.
ومن جهته ،قال المحامي علي بوشهري ،إن القانون يحظر بيع
أو شراء األعضاء وتقاضي أي مقابل مادي عنها ،ويتضمن عقوبة

ً
لمن يخالف ذلــك بالحبس والغرامة ،مضيفا أن بعض المناطق
التي يكثر بها الفقر والحاجة قد تكون بيئة خصبة لنشأة «تجارة
األعضاء» الستغالل حاجة الناس« ،وما يدعونا للقلق والخوف هو
أن تصبح الكويت محطة لهذه التجارة بشكل عالمي».

٠٤

أزمة عمالة منزلية تنتظر...

ً
عــن الـقــدوم إلــى الكويت ،فضال عــن استمرار قــرار وزارة التجارة
ً
الخاص بتحديد تكلفة استقدام العامل بـ  890دينارا شاملة تذكرة
السفر وفحص الـ «بي سي آر».
وكشف المتخصص في شؤون العمالة وصاحب إحدى شركات
استقدام العمالة المنزلية بسام الشمري لـ «الجريدة» ،أن مجموعة
من أصحاب المكاتب اجتمعوا مع وزير التجارة والصناعة فهد
الشريعان؛ إليضاح االنعكاسات الخطيرة لقرار تكلفة االستقدام،
الذي من شأنه خلق سوق سوداء للعمالة ،وتم االتفاق على إعداد
دراسة وافية تتضمن مقارنة بين األسعار في الكويت ودول الجوار،
ً
ورفعها إليه لبحثها الحقا.
وأوضح الشمري أن أصحاب المكاتب أبلغوا الوزير ،أن السوق
ً
يعاني حاليا زيادة ملحوظة في المنازعات بين العمالة وأربابها

الــذيــن طالب عــدد كبير منهم بإنهاء صيغة التعاقد واسترجاع
تكاليف االستقدام ،مما ينذر بحدوث أزمة على هذا الصعيد خالل
األشهر الثالثة المقبلة.

موجة ثانية من االحتجاجات تجتاح...
النووية واغتيال قيادي رفيع في الحرس الثوري اإليراني في
قلب طهران ،كشفت إيران أمس ،عن قاعدة عسكرية وصفتها
ّ
«السرية» قالت إنها مخصصة لصناعة الطائرات المسيرة
بـ
الهجومية واالنتحارية «الدرون».
فــي غ ـضــون ذل ــك ،ه ــدد «ال ـح ــرس ال ـث ــوري» بــاسـتـهــداف 17
سفينة يونانية تبحر في مياه الخليج ،بعد استيالء طهران
ً
على ناقلتين يونانيتين ،ردا على مصادرة أثينا شحنة نفط
إيرانية بطلب من الواليات المتحدة.
١٦
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محليات

ّ
السعيد :جائزة صباح األحمد دليل على رعاية المسنين كأولوية
خالل كلمته أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية
قال السعيد إن التعاون
بين الكويت ومنظمة الصحة
العالمية أثمر تحقيق العديد
من اإلنجازات الملموسة.

أك ــد وزيـ ــر ال ـص ـحــة د .خــالــد
السعيد أن جائزة األمير الراحل
الشيخ صباح األحمد للبحوث
َ
ف ــي م ـجــالــي الــرعــايــة الصحية
للمسنين وتعزيز الصحة ،ترمز
إل ــى مـكــانــة المسنين كــأولــويــة
ت ـن ـم ــوي ــة رئ ـي ـس ـي ــة ب ــال ـب ــرام ــج
الصحية.
وقال السعيد ،في كلمة أمام
الجمعية العامة لمنظمة الصحة
ال ـعــال ـم ـيــة ،ف ــي م ــراس ــم تسليم
ال ـجــائــزة إل ــى ال ـفــائــزة بـهــا هــذا
الـعــام ،وهــي د .هـنــادي الحمد،
(قائدة حملة أولوية شيخوخة
ص ـ ـح ـ ـيـ ــة بـ ــاالس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة
ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـص ـحــة ف ــي وزارة
الـ ـصـ ـح ــة الـ ـقـ ـط ــري ــة ،الـ ـم ــدي ــرة
الطبية لمستشفى الرميلة في
قطر ،مــديــرة مركز قطر إلعــادة
التأهيل) ،إن الحمد حظيت بهذه
الـجــائــزة إلنجازاتها المتميزة
ف ــي تـحـسـيــن رع ــاي ــة الـمـسـنـيــن

ً
بدولة قطر الشقيقة ،متمنيا لها
المزيد من التقدم واإلنـجــازات،
وأن ي ـك ــون ف ــوزه ــا بــال ـجــائــزة
ً
ح ـ ــاف ـ ــزا ل ـل ـم ــزي ــد مـ ــن االب ـت ـك ــار
والـ ـعـ ـط ــاء ،وت ـع ــزي ــز الـتـضــامــن
العالمي لصون حقوق المسنين
في الرعاية الصحية.
وأوض ـ ـ ــح وزيـ ـ ــر ال ـص ـح ــة أن
هذه الجائزة هي وفاء وعرفان
وام ـت ـنــان بـمــا ق ـ ّـدم ــه الـمـسـنــون
م ـ ــن ع ـ ـطـ ــاء وجـ ـ ـه ـ ــود م ـض ـن ـيــة
ل ـت ـح ـق ـيـ ّـق ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـش ــام ـل ــة،
وبما يتفق مع القيم والعادات
وااللتزامات المهنية واإلنسانية
والغايات ذات العالقة بالصحة
ضمن مسيرة ا لـتـقــدم لتحقيق
األهداف العالمية الـ  17للتنمية
المستدامة.
وذكــر أن «هــذه الجائزة التي
ن ـح ـت ـفــل ب ـه ــا الـ ـي ــوم ّوبــال ـفــائــز
ب ـهــا ل ـع ــام  2022ت ـمــثــل إح ــدى
العالمات المضيئة والمبادرات

خطة متكاملة لتوفير التطعيمات قبل الحج
أعـلـنــت وزارة الـصـحــة وض ــع خـطــة متكاملة
لتوفير التطعيمات اإلجبارية واالختيارية قبل
موسم الحج.
وقــال مدير إدارة الصحة العامة في الــوزارة،
د .محمد السعيدان ،في تصريح أمس ،أن اإلدارة
أعدت خطة شاملة ومتكاملة في مختلف أقسام
الصحة الوقائية بتوفير التطعيمات االختيارية
واإلجبارية ،وذلك عمال باالشتراطات والضوابط
الصحية لموسم الحج لهذا العام.
وأض ــاف الـسـعـيــدان أن مــن بـيــن التطعيمات
اإلج ـبــاريــة ل ـقــاح الـسـحــايــا واسـتـكـمــال جــرعــات
«كوفيد  ،»19مشيرا إلى أن اإلدارة تتابع اإلجراءات
وتـعـمــل عـلــى تحديثها ،وم ـشــددا عـلــى ض ــرورة
االلتزام بالتطعيمات الالزمة للحج.
ودعا الحجاج إلى تلقي التطعيمات األخرى،

مثل اإلنفلونزا والنيموكوكال قبل التوجه للسفر
ً
إلــى األراض ــي المقدسة ،مــؤكــدا أن جميع أقسام
الصحة الوقائية مستعدة الستقبال الحجاج
واستكمال الطعوم الالزمة؛ ســواء اإلجبارية أو
االختيارية .وذكر أن إدارة الصحة العامة سوف
تزود أقسام الصحة الوقائية خالل األيام المقبلة
بكروت التطعيم للراغبين في أداء مناسك الحج
الـتــي ستوزعها بــدورهــا على مختلف المراكز
الصحية ،موضحا أنه تم إصدار دليل عام لصحة
الحجاج لتعميمه على حمالت الحج.
وأش ــار إلــى أن الـ ــوزارة ستنظم ،خــال األيــام
الـقـلـيـلــة ال ـم ـق ـب ـلــة ،ح ـم ــات ت ـنــويــريــة لـلـحـجــاج
والحمالت واألطـقــم الطبية والتمريضة تتعلق
باإلجراءات االحترازية الواجب اتباعها قبل وأثناء
وبعد أداء مناسك الحج.

اإليجابية على طريق التعاون
ّ
ال ـب ــن ــاء ب ـيــن ال ـكــويــت ومنظمة
الصحة العالمية ،والذي ترجع
ج ـ ــذوره إل ــى أك ـثــر م ــن  6عـقــود
منذ انضمام الكويت لعضوية
المنظمة بالقرار رقم  11لجمعية
الصحة العالمية رقم  13الصادر
عام .»1960
وأوض ـ ـ ــح أن ال ـك ــوي ــت تـعـتــز
باالنتماء إلى المنظمة ،والعمل
مـ ـ ــن خـ ــال ـ ـهـ ــا لـ ـتـ ـع ــزي ــز األمـ ـ ــن
الصحي والتصدي للتحديات
ال ـت ــي ت ــواج ــه ال ـن ـظــم الـصـحـيــة
ومـ ـسـ ـي ــرة ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـش ــام ـل ــة
بمختلف دول العالم.
وق ـ ــال ال ــوزي ــر إن «ال ـت ـع ــاون
ب ـيــن ال ـكــويــت والـمـنـظـمــة أثـمــر
تحقيق الـعــديــد مــن اإلن ـجــازات
الملموسة في مسيرة التنمية
الشاملة ،والتي يحتاج التصدي
ل ـت ـح ــدي ــات ـه ــا إل ـ ــى الـ ـم ــزي ــد مــن
ال ـت ـض ــام ــن وال ـع ـم ــل ال ـم ـش ـتــرك

السعيد والحمد خالل مراسم منح الجائزة
بـ ـيـ ـنـ ـن ــا ،لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ال ـ ـغـ ــايـ ــات
واألهداف ذات العالقة بالصحة
ّ
التقد م بمسيرة التنمية
ضمن
ال ـش ــام ـل ــة والـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة ال ـتــي
التزمنا بالعمل على تحقيقها».
وأض ـ ـ ــاف أن ت ـق ــدي ــم ج ــائ ــزة

الـمـغـفــور لــه ب ــإذن ال ـلــه تـعــالــى،
ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد ،عـبــر
منظمة الصحة العالمية ّ
يعبر
ع ــن ع ـمــق ع ــاق ــة ال ـكــويــت بـهــا،
ً
وا لـتــزا مـنــا جميعا بالتضامن
وح ـش ــد ال ـج ـه ــود واإلم ـك ــان ــات

وال ـب ـح ــوث واالب ـت ـك ــار لـتـعــزيــز
الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـص ـح ـي ــة ال ـم ـق ـ ّـدم ــة
للمسنين.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـهـ ــدف
يمكن الــوصــول إلـيــه مــن خــال
برامج واستراتيجيات منظمة

ال ـص ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة وال ـب ــرام ــج
واالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات الــوط ـن ـيــة
لـتـطــويــر ال ـم ـمــارســات المبنية
على الـبـحــوث واألدل ــة العلمية
والبراهين لمجابهة التحديات
والتصدي لها.

«الصحة العامة» و«األوبئة» والمختبرات ضمن «التخصصات النادرة»
علمت «ال ـجــريــدة» أن وزارة الصحة
ت ـ ـ ـ ــدرس إعـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـنـ ـظ ــر ف ـ ــي ت ـص ـن ـيــف
ال ـت ـخ ـص ـصــات ال ـط ـب ـيــة الـ ـ ـن ـ ــادرة ،بـعــد
جائحة كــورونــا ،حيث تنوي تصنيف
الـ ـصـ ـح ــة الـ ـع ــام ــة ومـ ـك ــافـ ـح ــة األوبـ ـئ ــة
والـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرات وال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــوادث ض ـم ــن
التخصصات النادرة.
وأكدت مصادر صحية مطلعة أن هذه
الخطوة التحفيزية تأتي تقديرا للدور
الذي أداه العاملون في تلك التخصصات
خالل العامين الماضيين وما زالوا ،في
التصدي ومجابهة مرض كوفيد .19
وأوض ـحــت الـمـصــادر أن ذلــك يهدف
إلى تحفيز العاملين من ّ
مقدمي الرعاية
الـصـحـيــة ،وف ـقــا لتحليل ال ــوض ــع بعد

التصدي لجائجة كورونا.
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ذل ـ ــك ي ــأت ــي وف ـقــا
الختصاصات وسلطات وزيــر الصحة
بموجب القانون الجديد باختصاصات
مجلس وديوان الخدمة المدنية.

األمراض المزمنة غير المعدية
ف ــي م ــوض ــوع م ـن ـف ـصــل ،أشـ ـ ــاد وف ــد
مــن المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة
العالمية بالجهود التي تبذلها وزارة
الصحة في التصدي لألمراض المزمنة
غير المعدية ،والجهود المتكاملة على
مختلف المستويات ُّ
والصعد ،بما يعزز
إمكانات التصدي لهذه األمراض.

ج ــاء ذل ــك خ ــال زيـ ــارة ق ــام بـهــا وفــد
مــن المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة
العالمية أخـيــرا لكل مــن إدارة الوقاية
والتصدي لألمراض المزمنة في وزارة
ال ـص ـح ــة ومـ ــركـ ــز ع ـل ــي ث ـن ـي ــان ال ـغــانــم
الصحي.
وأكـ ـ ـ ــدت وزارة الـ ـصـ ـح ــة ،فـ ــي ب ـيــان
صحافي ،أن الوفد استمع خالل زيارته
إلدارة ال ــوق ــاي ــة وال ـت ـص ــدي ل ــأم ــراض
المزمنة غير المعدية ،لشرح عن جهود
وزارة الـصـحــة فــي الــوقــايــة والـتـصــدي
لـ ـ ــأمـ ـ ــراض الـ ـم ــزمـ ـن ــة غـ ـي ــر ال ـم ـع ــدي ــة
وعوامل االختطار المؤدية إليها ،وطرق
ّ
ترصد ومراقبة وتقييم هــذه األمــراض
ومحدداتها االجتماعية واالقتصادية.

وأوضحت أن الوفد اطلع خالل زيارته
ل ـمــركــز ع ـلــي ث ـن ـيــان ال ـغ ــان ــم ال ـص ـحــي،
على النظام اإللكتروني المستخدم في
الرعاية الصحية األولية واالستعدادات
الجاري عملها لتحديث النظام وإدراج
التصنيف الــدولــي الـمـحــدث لــأمــراض
 icd-11خالل األشهر المقبلة ،بالتنسيق
مع اإلدارة المركزية للرعاية الصحية
األول ـيــة والـمــركــز الــوطـنــي للمعلومات
الصحية.
وأش ـ ــاد ال ــوف ــد بـم ـس ـتــوى ال ـخــدمــات
المقدمة في المركز ،وبما يمكن أن ّ
يقدمه
هذا النظام من خدمات صحية للمرضى
وللقائمين على تقديم الرعاية الصحية
من إداريين وأطباء وممرضين وفنيين.

ممثلو مكاتب «المنزلية» حذروا من أزمة عمالة خالل أشهر
الشمري لـ ةديرجلا :.االتفاق مع «التجارة» على عمل دراسة متكاملة ورفعها للوزير لبتها
●

جورج عاطف

ال تــزال التداعيات السلبية لقرار
وزارة ال ـت ـج ــارة ال ـقــاضــي بتحديد
تكاليف استقدام العمالة المنزلية
ً
بما ال يزيد على  890دينارا شاملة
تــذكــرة الـسـفــر وفـحــص الـ ـ «ب ــي سي
آر» للعامل المستقدم ،تلقي بظاللها
على السوق محدثة «ربكة» واسعة
تـهــدد بــإيـقــاف منظومة االسـتـقــدام
كلها ،ما حدا بمجموعة من أصحاب
ال ـم ـكــاتــب إل ــى االج ـت ـم ــاع م ــع وزي ــر
التجارة والصناعة فهد الشريعان،
إلي ـ ـضـ ــاح االنـ ـعـ ـك ــاس ــات ال ـخ ـط ـيــرة

ً
ّ
للقرار الذي يشكل استمرارا لنزيف
ال ـخ ـســائــر ال ـمــال ـيــة ال ـت ــي تـكـبــدتـهــا
المكاتب والشركات طــوال العامين
الماضيين.
وكـشــف المتخصص فــي شــؤون
ال ـع ـمــالــة وص ــاح ــب إحـ ــدى شــركــات
اس ـت ـق ــدام ال ـع ـمــالــة الـمـنــزلـيــة بـســام
ال ـش ـمــري ،أن ــه ت ــم خ ــال االج ـت ـمــاع،
إيـ ـض ــاح خـ ـط ــورة اس ـت ـم ــرار ال ـق ــرار
بصورته الحالية ،والــذي من شأنه
خ ـلــق سـ ــوق سـ ـ ــوداء خ ـ ــارج اإلطـ ــار
الـ ــرس ـ ـمـ ــي وال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي ،ل ـي ـت ـسـنــى
لشركات ووكاالت االستقدام المحلية
والخارجية تعويض خسائرها جراء

تدني التكلفة المحددة من الدولة.
وأوضـ ــح الـشـمــري لـ ـ «ال ـجــريــدة»،
أن ممثلي الـمـكــاتــب قـ ّـدمــوا للوزير
مقارنة بين أسعار وتكاليف استقدام
العمالة المنزلية في الكويت وبعض
الدول المجاورة ،والتي بلغت قرابة
الـ ـ ـ  2000ديـ ـن ــار ،ف ــي ح ـيــن ح ــددت
ً
«التجارة» سعر التكلفة بـ  890دينارا
ف ـق ــط« ،دون إط ــاع ـن ــا ع ـلــى دراسـ ــة
ُّ
الـتـكــالـيــف ال ـتــي ع ـلــى أث ــره ــا ات ـخــذ
هذا القرار».
ولفت إلى أن تكلفة استقدام بعض
جنسيات العمالة المنزلية تتراوح
بين  800و 900ديـنــار ،دون إضافة

سعر تذكرة السفر ،متسائال :كيف
تستكمل الـمـكــاتــب عـمـلـهــا ف ــي ظل
ال ـقــرار ال ــذي حــدد تكلفة منخفضة
تكبدنا خسائر مالية وتدفعنا دفعا
إلى اإلغالق واالمتناع عن استقدام
العمالة الجديدة؟

دراسة مستفيضة
ً
وذك ـ ــر أن «الـ ــوزيـ ــر كـ ــان مـتـفـهـمــا
لـشـكــوانــا ،وطــالـبـنــا ب ــإع ــداد دراس ــة
وافية ومستفيضة توضح تكاليف
االس ـت ـق ــدام مـتـضـمـنــة م ـقــارنــة بين
االسعار في الكويت ودول الجوار،

قطار اختبارات نهاية العام ينطلق اليوم
بـ  237208طالب وطالبات

ورفـ ـعـ ـه ــا إلـ ـي ــه لـ ـل ــدراس ــة وال ـب ـحــث
وات ـ ـخـ ــاذ قـ ـ ــرار ب ـش ــأن ـه ــا« ،وت ـع ـكــف
مجموعة من أصحاب المكاتب على
ً
إعدادها حاليا».
وأض ـ ــاف أن «أصـ ـح ــاب الـمـكــاتــب
الـ ــذيـ ــن ح ـ ـضـ ــروا االجـ ـتـ ـم ــاع ن ـق ـلــوا
لـلــوزيــر معاناتهم والـشــد والـجــذب
الحادث بصفة يومية بينهم وبين
راغبي االستعانة بخدمات العمالة
المنزلية» ،مؤكدا أن السوق يعاني
ً
حاليا زيادة ملحوظة في المنازعات
العمالية ما بين العمالة وأربابها
الذين طالب عدد كبير منهم بإنهاء
صيغة التعاقد واسترجاع تكاليف

االس ـت ـق ــدام ،مـمــا يـضـعــف الـمـكــاتــب
ً
وي ـن ـع ـكــس وب ـ ـ ــاال ع ـل ــى الـمـنـظــومــة
ً
عموما.
وتــوقــع الشمري عــودة أزمــة شح
العمالة المنزلية بقوة خالل األشهر
الثالثة المقبلة ،جراء كثرة المشكالت
ال ـح ــال ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـ ــؤدي إلـ ــى ع ــزوف
ال ـع ـمــالــة ع ــن الـ ـق ــدوم إل ــى ال ـكــويــت،
فضال عن استمرار قــرار «التجارة»
غـيــر ال ـم ــدروس وال ـخــاص بتحديد
تكلفة االستقدام.
بسام الشمري

«الخدمة المدنية» يرفع الحظر عن 1160
درجة وظيفية لـ «التربية»

• نشاط كبير لقروبات «الغش» اإللكترونية ...و«التربية» عاجزة عن مواجهتها لتعيين المعلمين والباحثين االجتماعيين والنفسيين الجدد لعام 2023 /2022
ً
● فهد الرمضان
• قروب «عماش» بـ  150دينارا ومنافسه «بوصقر» بـ  ...15والسماعة بـ 55

●

فهد الرمضان

ينطلق قطار اختبارات نهاية العام الدراسي
الحالي 2022
 ،2021/صباح الـيــوم ،بانتظام 237208
طـ ـ ــاب وطـ ــال ـ ـبـ ــات مـ ــن صـ ـف ــوف ال ـم ــرح ـل ــة
الـمـتــوسـطــة والـصـفـيــن ال ـعــاشــر وال ـح ــادي
عشر بالمرحلة الثانوية ،بينما يباشر طلبة
الصف الثاني عشر اختباراتهم النهائية
صباح االثنين  12يونيو المقبل.وفي هذا
الـسـيــاق ،قــالــت وزارة الـتــربـيــة ،فــي بـيــان لها
أمــس ،إن عدد الطالب والطالبات المسجلين
ف ــي الـمــرحـلــة الـمـتــوسـطــة ،والـ ــذي يـبــاشــرون
ً
اختباراتهم صباح اليوم يبلغ  160446متعلما،
ً
ب ــواق ــع  40151طــال ـبــا ف ــي ال ـصــف ال ـس ــادس،
و 39647في «السابع» ،و 40542في «الثامن»
و 40106طالب وطالبات في «التاسع» ،وتستمر
اختباراتهم حتى يوم االثنين  6يونيو المقبل.
وأضـ ــافـ ــت أن ع ـ ــدد ال ـ ـطـ ــاب وال ـط ــال ـب ــات
المسجلين في الصفين العاشر والحادي عشر
ً
الثانوي يبلغ  76762متعلما ،بينهم 38361
ً
طالبا في «العاشر» ،و 25336بـ «الحادي عشر»
ً
علمي ،إضافة إلى  13065طالبا بالقسم األدبي،
حيث تبدأ اختبارات الصفين العاشر والحادي
عشر الثانوي الموحدة عند الساعة  8صباحا
بــام ـت ـحــان م ـ ــادة ال ـف ـي ــزي ــاء ل ـل ـصــف ال ـعــاشــر،
و»الــريــاض ـيــات» لطلبة ال ـحــادي عشر علمي،

وم ـب ــادئ عـلــم الـجـغــرافـيــا واالق ـت ـصــاد لطلبة
«األدبي» ،من المقرر أن تنتهي اختباراتهم يوم
الخميس  9يونيو.
وأكدت «التربية» أن اإلدارات المدرسية قد
أتمت االستعدادات الالزمة إلجراء االختبارات
ال ـن ـهــائ ـيــة ف ــي ص ـف ــوف ال ـن ـقــل بــالـمــرحـلـتـيــن
ال ـم ـتــوس ـطــة وال ـث ــان ــوي ــة ،والـ ـت ــي م ــن شــأنـهــا
تـهـيـئــة األج ـ ــواء الـمـنــاسـبــة ألبـنــائـنــا الـطــاب
والطالبات ،متمنين دوام التوفيق والنجاح
لجميع المتعلمين.

نشاط القروبات
إل ــى ذلـ ــك ،ال تـ ــزال وزارة ال ـتــرب ـيــة عــاجــزة
عــن مــواجـهــة «ق ــروب ــات ال ـغ ــش» ،ال ـتــي تنشط
وتنتشر على وسائل التواصل مع اقتراب فترة
االخـتـبــارات ،إذ قــام عــدد مــن هــذه الحسابات
بنشر إعالنات لالشتراك في قروبات مخصصة
لنشر اإلجــابــات بعد بــدء االختبار بربع إلى
نصف ساعة ،على أن يدفع الطالب المشترك
في هذه القروبات مبالغ تبدأ من  15دينارا،
وقد تصل في بعض األحيان إلى  150دينارا.
وفي هذا السياق ،يواصل قروب «عماش»،
الذي تخصص في تسريب اختبارات الثانوية
م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات ،ن ـش ــر رس ــائـ ـل ــه ع ـب ــر وس ــائ ــل
التواصل لإلعالن عن خدماته التي حدد قيمة
االشتراك فيها من خالل قروباته بـ  150دينارا،

أحد قروبات الغش
فيما ينافسه هذا العام قروب «بوصقر» ،الذي
ّ
يقدم الخدمات نفسها بسعر أقل بكثير ،يبدأ
بـ  15دينارا لالشتراك في قروباته للغش ،و55
دينارا قيمة السماعة التي يؤكد أنها «واضحة
وما تنصاد بأجهزة الكشف».
وه ـنــا ال ب ـ ّـد م ــن ط ــرح ت ـس ــاؤالت غــايــة في
األه ـم ـيــة ،أي ــن دور وزارة الـتــربـيــة والـجـهــات
المعنية األخــرى في الدولة في مواجهة مثل
هــذه الـظــاهــرة الـتــي استمرت سـنــوات طويلة
دون أي رادع؟ وهل عجزت الوزارة عن إيجاد
طريقة لمنع تسريب اختباراتها ،وكشف من
يقومون بهذا العمل غير األخالقي؟

واف ـ ـ ــق ديـ ـ ـ ــوان الـ ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة عـلــى
طلب وزارة التربية رفــع الحظر عــن 1160
درج ـ ــة وظ ـي ـف ـيــة ،وذل ـ ــك الس ـت ـخــدام ـهــا في
تعيين المعلمين وا لـبــا حـثـيــن النفسيين
واالجتماعيين الجدد للعام الدراسي المقبل
.2023 /2022
وق ـ ـ ــال م ــدي ــر إدارة ت ــرت ـي ــب ال ــوظ ــائ ــف
بالديوان ،صالح الصقعي ،في كتاب ّ
وجهه
إلى وكيل وزارة التربية د .علي اليعقوب،
وحصلت «الـجــريــدة» على نسخة منه ،إنه
بناء على طلب «التربية» بتاريخ  10أبريل
ال ـمــاضــي ب ـشــأن طـلــب ال ـمــواف ـقــة عـلــى رفــع
الحظر عــن  1004وظــائــف بالعقد الثاني،
وإلى كتابها المؤرخ في  31مارس الماضي
بشأن استمرارية رفع الحظر عن  299درجة
وظيفية المتبقية من العام الماضي ،وكذلك
اس ـت ـم ــراري ــة رفـ ــع ال ـح ـظــر ع ــن  189درج ــة
وظيفية المتبقية والخاصة بالتعاقد مع
الباحثين االجتماعيين والنفسيين من أبناء
الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون،
نحيط الوزارة بأن الديوان بحث الموضوع،
حيث تمت مــراجـعــة الـبـيــانــات الـ ــواردة من
ق ـب ـل ـهــا ،واسـ ـتـ ـن ــادا ل ـل ـمــاح ـظــات ال ـ ـ ــواردة
على اعتمادات الباب األول ،والتي أجــازت
لـلـجـهــات الـحـكــومـيــة اس ـت ـخــدام الــوظــائــف
التي تشغر.
وأضـ ــاف الصقعبي أن ــه تـمــت الـمــوافـقــة
على استمرارية رفــع الحظر عن الدرجات

ال ـم ـت ـب ـق ـي ــة م ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ال ـم ــاض ــي
وال ـب ــال ـغ ــة  299درج ـ ــة وظ ـي ـف ـيــة،
إضــافــة إلــى رفــع الحظر عــن 672
درج ــة مــن الـعـقــد الـثــانــي شــاغــرة
ب ـم ـيــزان ـيــة ال ـت ــرب ـي ــة ،وال ـخ ــاص ــة
ب ـ ـ ـقـ ـ ــرارات نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ،مــع
ض ــرورة موافاتنا ببقية قــرارات
إن ـ ـ ـهـ ـ ــاء ال ـ ـخـ ــدمـ ــة وع ـ ـ ــدده ـ ـ ــا 33
عقدا ،إضافة إلــى الموافقة على
استمرارية رفــع الحظر عن 189
درج ـ ـ ـ ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــال ـب ــاح ـث ـي ــن
االجتماعيين والنفسيين ،مشددا
على أنــه على «التربية» االلتزام
بعدم التعيين على هذه الدرجات
سوى ألعضاء الهيئة التعليمية
من غير الكويتيين والباحثين
النفسيين من أبناء الكويتيات
ومواطني دول مجلس التعاون
للعام المقبل .2023 /2022
ص ـ ـ ـ ـ ـورة ضـ ـ ّـوئ ـ ـيـ ــة ل ـك ـت ــاب
األحوال
وذكر أنه في جميع
الديوان الموجه لـ «التربية»
يـجــب م ــراع ــاة أال ي ـكــون ق ــد تم
إدراج ّ
أي مـنـهــا ضـمــن الــوظــائــف الملغاة
بـمـشــروع مـيــزانـيــة «الـتــربـيــة» لـعــام  /2022بوظائف الهيئة التعليمية ،والتي ال يوجد
 ،2023وأال تكون من ضمن العقود المجمدة كويتيون مؤهلون للترشيح لشغلها.
كما شــدد الصقعبي على ض ــرورة عدم
تنفيذا لقرار مجلس الــوزراء بشأن قواعد
ّ
وأل يتم التعيين عليها إال بعد إتمام إجــراء ات ّ
أي تعاقدات مع الموظفين
التكويت،
الرجوع إلى الديوان ،وبعد استنفاد الفترة غير الكويتيين؛ سواء كان تعاقدا محليا أو
ال ـتــي ص ــرف ــت عـلـيـهــا مــرت ـبــات لشاغليها خارجيا بوظائف الهيئة التعليمية ،إال بعد
المنتهية خدماتهم مقابل رصيد إجازاتهم ،الرجوع إلى الديوان ألخذ الموافقة المسبقة.
الفتا إلى أهمية عدم شغل هذه الوظائف إال
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واألسعار في تزايد
«التبرع»...
مسمى
تحت
باالنتشار
بدأت
•
ُ َّ
• طالب كلية عرض دفع  10آالف دينار تسلم بعد نجاح العملية
نرمين أحمد

الحبس
 3سنوات
أو غرامة
لمن يتاجر
باألعضاء

مناطق الفقر
بيئة خصبة
لـها ونخشى
انتشار
الحاالت

بوشهري

تجارة األعضاء ظاهرة بدأت في
االنتشار بالكويت وتحت مسمى
التبرع أصبحت قانونية وتحدث
بإجراءات بسيطة وميسرة ،ولكن
فــي حقيقة األم ــر هنالك اتفاقات
تحدث تحت الطاولة بين الراغب
في الشراء وبين المتبرع ،وتتفاوت
ُ َ
األسعار ،وتستغل حاجة الناس.
«ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» رص ـ ـ ـ ــدت ب ـعــض
إعالنات في أكثر من منطقة تطلب
متبرعين بالكلى ،وتتبعت هذه
القضية لتدق جرس اإلنذار.
وف ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ان ـ ـت ـ ـشـ ــار ه ــذه
اإلعالنات ،التي رصدت في مناطق
ً
عـ ـ ـ ــدة ،خـ ـص ــوص ــا فـ ــي خ ـي ـط ــان،
وخـ ـط ــورة م ـثــل هـ ــذا األم ـ ــر ال ــذي
قــد ي ـنــدرج تـحــت مسمى «تـجــارة
األعضاء» ،قال رئيس قسم زراعة
األعضاء في مركز حمد العيسى
ورئيس الجمعية الكويتية لزراعة
األعضاء د .مصطفى الموسوي،
إن نقص األعضاء لمرضى الفشل
الـ ـعـ ـض ــوي هـ ــي م ـش ـك ـلــة ت ـعــانــي
منها الكويت كأغلب دول العالم
ول ـم ـح ــاول ــة حـ ــل ه ـ ــذه الـمـشـكـلــة
«ق ـم ـنــا بــإن ـشــاء بــرنــامــج لتوفير
األعـضــاء مــن الــوفـيــات الدماغية،
ومــع أن هــذا البرنامج يعتبر من
أنجح البرامج في منطقة الشرق
األوسـ ـ ــط إال أن ق ــوائ ــم االن ـت ـظــار
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى كـلـيــة ق ــد تـطــول
لشهور وقــد تصل لسنوات على
حسب فصيلة دم المريض ،ولذلك
يلجأ بعض المرضى المحتاجين
للحصول على كلية إلى متبرعين
م ــن غ ـيــر األقـ ـ ـ ــارب إمـ ــا م ــن خــال
السفر للخارج وشراء كلية أو من

إعالن لطلب التبرع بكلية
خالل البحث عن متبرع من داخل
الـ ـك ــوي ــت» .وأض ـ ـ ــاف ال ـم ــوس ــوي:
شكلت وزارة الصحة لجنة محايدة
لـيــس فـيـهــا أي م ــن أط ـب ــاء زراع ــة
األعـضــاء لمقابلة المتبرعين من
غ ـي ــر األق ـ ـ ـ ــارب ل ـل ـتــأكــد م ــن صـلــة
المتبرع بالمريض وعــدم وجود
تجارة أعضاء أو تبادل باألموال
مقابل هــذا التبرع ،ولكن لألسف
لم تستطع هذه اللجنة منع تبادل
األمــوال والتجارة باألعضاء وقد
شهد سعر الكلية ارتـفــاعــا خالل
السنوات العشر الماضية من إلى
أكثر من ثالثة أضعاف هذا المبلغ
في الوقت الحالي.
وت ــاب ــع :كـمــا ازدادت إعــانــات
الطلب والعرض في مختلف أنحاء
البالد ،وهذا يعد أحد صور تجارة
األع ـض ــاء الـتــي يمنعها الـقــانــون
وم ـحــرمــة ف ــي ال ـكــويــت وعــالـمـيــا،
وهــو مــا يسيء بالتأكيد لسمعة
ً
الكويت ،داعيا وزارة الصحة إلى
تنظيم عملية التبرع وإيقاف مثل
هــذه اإلعــانــات التي انتشرت في
عدة مناطق.

وق ــال :لـحــل ه ــذه المشكلة من
ال ـم ـم ـك ــن أن ت ـخ ـص ــص ال ـ ـ ـ ــوزارة
مـكــافــأة مــالـيــة لـكــل مـتـبــرع ســواء
كان من األقارب أو من غير األقارب
تعويضا له عن تضحيته وفقدانه
كلية سليمة أو عــن انقطاعه عن
الـعـمــل« ،وأعـتـقــد أن هــذا سيكون
حــا رادعـ ــا لمنع انـتـشــار تـجــارة
األعضاء في الكويت».

 10آالف ثمن الكلية
وللتأكد من صحة انتشار هذه
التجارة ،تتبعت «الـجــريــدة» أحد
األرقام الذي وضع صاحبه إعالنا
للرغبة في الحصول على متبرع
وتواصلت معه ،ورصــدت حقيقة
األمر فتم عرض مبلغ  10000دينار
ُّ
للتبرع بكلية ،مع التأكيد أن تسلم
المبلغ سيكون بعد إجراء العملية
ونجاحها.
وه ـ ـ ـ ــذا األم ـ ـ ـ ــر ج ـع ـل ـن ــا ن ـط ــرح
تساؤالت عدة ،منها كيف يضمن
المتبرع حقه المادي المتفق عليه
بعد انتهاء عملية الـتـبــرع؟ وهل

وإعالن آخر بلغات متعددة
يستطيع اللجوء إلى القانون إذا
لم ينفذ الطرف الثاني االتفاق ،أم
سيخسر قطعة من جسده ويقبل
بـهــذا فــي صمت ألن هــذا اإلج ــراء
غير قانوني وبال ضمانات؟ وما
ال ــذي تستطيع الــدولــة الـقـيــام به
لغلق بــاب ســوق تجارة األعضاء
قبل أن يزداد انتشاره؟

الرأي القانوني
وف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق تـ ـح ــدي ــد ال ـ ـ ــرأي
القانوني حـيــال هــذا الملف ،قال
ال ـم ـح ــام ــي ع ـل ــي ب ــوشـ ـه ــري« :إن
المادة  7من القانون رقم  55لسنة
 1987ال ـم ـخ ـت ــص بـ ـش ــأن زراع ـ ــة
االع ـ ـضـ ــاء ت ـح ـظــر ب ـي ــع أو ش ــراء
األع ـ ـضـ ــاء وتـ ـق ــاض ــي أي م ـقــابــل
مــادي عنه ،كما أن القانون أيضا
به عقوبة لمن يخالف أي مادة من
م ــواده بالحبس م ــدة ال تتجاوز
ثالث سنوات أو بغرامة مالية».

وأضاف بوشهري أن التجارة
بــاألعـضــاء ووج ــود وسيط بين
البائع والمشتري تندرج تحت
عـ ـق ــوب ــات م ـ ـ ــواد االش ـ ـت ـ ــراك فــي
الجريمة الـمــوجــودة فــي قانون
الجزاء «مادة  ،»48وكذلك األموال
المتحصلة من تجارة األعضاء
أو م ــن ارت ـ ـكـ ــاب هـ ــذه الـجــريـمــة
يمكن أن تعاقب بموجب قانون
غسل األم ــوال الــذي يفتح الباب
لعقوبات أشد فيما يتعلق بهذا
الشأن.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن اإلش ـك ــال ـي ــة
الـكـبـيــرة واألولـ ـ ــى ف ــي مــوضــوع
تجارة األعضاء أن بائع العضو
شـ ـخ ــص ع ـ ـ ـ ــادة يـ ـم ــر بـ ـظ ــروف
معيشية سيئة ،ووصل به الحال
ليحصل على بعض األموال من
بـيــع عـضــو مــن أع ـضــاء جسمه،
وهذا يجب أخذه بعين االعتبار،
أي أن ه ـن ــال ــك اسـ ـتـ ـغ ــاال ل ـهــذا
الشخص وحاجته ،فلن يقدم أحد

على بيع جــزء منه وهــو بكامل
الصحة وبحال مادية مستقرة.
وتابع أن اإلشكالية الثانية هي
أن مشتري العضو كذلك أيضا
ش ـخــص ب ـلــغ ب ــه ال ـح ــال نتيجة
المرض أن يدفع أمواال طائلة لكي
يحصل على عضو مــن أعضاء
جسم الغير ليشفي نفسه أو أحد
من أقاربه.

بيئة خصبة
وف ـي ـم ــا ي ـخ ــص انـ ـتـ ـش ــار بـيــع
وشــراء األعضاء في الكويت ،فإن
ب ـعــض ال ـم ـنــاطــق ال ـت ــي ق ــد يكثر
بها الفقر والحاجة قد تكون بيئة
خصبة لنشأة «تـجــارة األعضاء»
الس ـت ـغ ــال ح ــاج ــة ال ـ ـنـ ــاس ،وم ــا
يــدعــونــا إلــى القلق وال ـخــوف هو
أن تصبح الكويت محطة لتجارة
األع ـضــاء بشكل عــالـمــي ،إذ إنها
مشكلة عالمية.

علي بوشهري

وذكــر أن معظم الــدول حسمت
أمــر بيع وش ــراء األعـضــاء بأنه ال
يـجــوز أخــاقـيــا عــدا دول ــة واحــدة
وهـ ــي إي ـ ــران ف ـلــدي ـهــا ن ـظ ــام منذ
الثمانينيات يسمح ببيع وشراء
األعضاء لمن هم داخل دولة إيران،
ولتخفيف طوابير االنتظار والحد
مــن وج ــود ســوق س ــوداء لتجارة
األعضاء يجب على الــدول إيجاد
حلول أو طرق شرعية بديلة لهذه
القضية.

«األسترالية» تطلق منتدى إعادة تقييم القطاع التعليمي

●

أحمد الشمري

نظمت الـجــامـعــة األسـتــرالـيــة
في الكويت منتدى «إعادة تقييم
ال ـق ـط ــاع ال ـت ـع ـل ـي ـمــي لـمـسـتـقـبــل
مـ ـ ــزدهـ ـ ــر وم ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــدام» مـ ــؤخـ ــرا
ف ــي م ـق ــر ال ـج ــام ـع ــة ،بــال ـت ـعــاون
م ــع م ـج ـم ــوع ــة ال ـب ـن ــك ال ــدول ــي،
وبمشاركة األمين العام لمجلس
ال ـج ــام ـع ــات ال ـخ ــاص ــة بــاإلنــابــة
عمر الكندري ،وحضور رئيس
ال ـجــام ـعــة د .ع ـصــام زع ـب ــاوي،
واألسـ ـ ــرة األكــادي ـم ـيــة وأع ـضــاء
هيئة التدريس.
وشــدد الكندري ،في كلمة له
عبر فيديو مرئي تم عرضه خالل
اف ـت ـتــاح ال ـم ـن ـتــدى ،ع ـلــى أهـمـيــة
م ـج ـل ــس الـ ـج ــامـ ـع ــات ال ـخ ــاص ــة
ال ــذي لــه دور فــي إتــاحــة تعليم
متميز ،مــن خــال اعتماد أعلى
درجات ضبط الجودة والرقابة

ال ـم ــؤس ـس ـي ــة ،ل ـح ـف ــظ وض ـم ــان
جودة وتميز مخرجات التعليم
ال ـخ ــاص ،وإع ـط ــاء الـمــؤسـســات
التعليمية ا ل ـخــا صــة المساحة
الــازمــة لتطوير أدائـهــا فــي ظل
الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــات بـ ـي ــن م ــؤس ـس ــات
التعليم العالي بالدولة لتقديم
بــرا مــج تعليمية متطورة تلبي
متطلبات ســوق العمل المحلي
واإلقليمي والدولي.
وأضاف« :ان الكويت تحتضن
ع ــددا مــن الـجــامـعــات الـخــاصــة،
ال ـتــي ت ـقــدم تـخـصـصــات علمية
وأدب ـيــة لتصبح راف ــدا أساسيا
للعملية التعليمية فــي ا لـبــاد،
وت ـل ـب ـي ــة ل ــرغـ ـب ــات وط ـم ــوح ــات
م ـع ـظ ــم ال ـط ـل ـب ــة ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فــي
متابعة دراساتهم داخل البالد»،
مؤكدا أن الكويت حريصة على
اس ـت ـم ــرار الـعـمـلـيــة الـتـعـلـيـمـيــة
ب ـن ـف ــس الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـم ـط ـل ــوب
ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـن ـت ــائ ــج الـ ـم ــرج ــوة،
وضمان نوعية مخرجاتها ،بما
يتناسب مع متطلبات مجتمعات
المعرفة واحتياجات االقتصاد.
وأعــرب عن فخره بعقد مثل
هـ ــذه ال ـم ـن ـتــديــات ف ــي ال ـكــويــت،
موضحا أن محور هذا المنتدى
في الجامعة األسترالية سيكون
ح ـ ـ ــول إع ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـق ـي ـي ــم الـ ـقـ ـط ــاع
ال ـت ـع ـل ـي ـمــي ،ل ـض ـم ــان مـسـتـقـبــل
مزدهر ومستدام لعملية التعليم
والـتـعـلــم ،إضــافــة إلــى أنــه يدعم

فيه مصلحة القطاع التعليمي
بالكويت.

القطاع التعليمي

جانب من الحضور في المنتدى
المسيرة التعليمية في الكويت،
الـ ـت ــي ت ــؤم ــن بــأه ـم ـيــة الـتـعـلـيــم
وق ــدرت ــه عـلــى تـسـهـيــل التغيير
والتحول.
وبـ ـي ــن أن الـ ـمـ ـنـ ـت ــدى يـسـلــط
ال ـ ـ ـضـ ـ ــوء ع ـ ـلـ ــى واقـ ـ ـ ـ ــع الـ ـقـ ـط ــاع
التعليمي واإلجــراءات المتعلقة
ب ـع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـع ـل ـي ــم وال ـت ـع ـل ــم
والتقييم ،وإيجاد حلول لتخطي
ال ـص ـع ــوب ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ال ـتــي
تــواجــه الـقـطــاع ،خــاصــة فــي ظل
التحديات التي أحدثتها جائحة
ك ــورون ــا ،ب ـه ــدف ال ــوص ــول إلــى
طرق متميزة في التعليم والتعلم
وتمكين قــدرات الشباب إليجاد
الـحـلــول الـمـتـطــورة للتحديات،

وبناء قدرات ابتكارية للمشاركة
فـ ــي ت ـح ـق ـيــق ت ـط ـل ـع ــات ال ـخ ـطــة
ال ـت ـن ـمــويــة ال ـط ـم ــوح ــة لـلـكــويــت
(كويت .)2035
وأفـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــأن ه ـ ـ ــذا ال ـم ـن ـت ــدى
ي ـس ــاع ــد ع ـل ــى تـ ـب ــادل ال ـم ـعــرفــة
والـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرات ،وتـ ـط ــوي ــر أف ـض ــل
الممارسات التعليمية ،وتعزيز
ال ـت ـع ــاون الـ ـه ــادف وال ـش ــراك ــات
االستراتيجية ،إلع ــداد وتوفير
جـيــل جــديــد مــن ال ـك ـفــاءات قــادر

على العمل واالبـتـكــار والــريــادة
والـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاح خ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـسـ ـي ــرت ــه
أث ـ ـنـ ــاء الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ومـ ـ ــا ب ـع ــده ــا،
مـتـقــدمــا بــالـشـكــر إل ــى الجامعة
األسـتــرالـيــة ممثلة فــي رئيسها
وأع ـ ـضـ ــاء ال ـه ـي ـئ ــة ال ـتــدري ـس ـيــة
ع ـل ــى ال ـج ـه ــود ال ـع ـظ ـي ـمــة ال ـتــي
بــذلــت فــي سـبـيــل دع ــم وتـطــويــر
عـمـلـيــة الـتـعـلـيــم وال ـت ـع ـلــم ،بما
يتماشى مع المعايير الدولية،
وتـمـنــى لـلـجـمـيــع الـتــوفـيــق لما

م ــن جــان ـب ـهــا ،ذك ـ ــرت مــديــرة
م ــرك ــز ال ـت ـع ـل ـي ــم والـ ـتـ ـعـ ـل ــم فــي
الـ ـج ــامـ ـع ــة األس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة روال
م ــرض ـع ــة «أن ال ـم ـن ـت ــدى سـلــط
الضوء على إعادة تقييم القطاع
ال ـت ـع ـل ـي ـمــي م ــن أجـ ــل مـسـتـقـبــل
مستدام» ،مشيرة إلى أن التعليم
أساس في تقدم الدول ،السيما
الكويت ،خاصة فيما يتناسب
مع رؤية الكويت .2035
وت ـ ـسـ ــاء لـ ــت م ــرضـ ـع ــة« :ه ــل
هذا التعليم يؤدي إلى تخريج
طـلـبــة ق ــادري ــن عـلــى الـعـمــل في
سـ ــوق ال ـع ـم ــل وم ـن ـت ـج ـيــن؟ ل ــذا
ك ــان ــت ه ـن ــاك ض ـ ـ ــرورة لـتـقـيـيــم
األساليب التربوية والتعليمية
بــال ـمــدارس ،حـتــى نستطيع أن
نحقق جيال مثقفا متعلما قادرا
على العمل في قطاعات العمل
المختلفة» ،مــؤ كــدة أن التعليم
ليس مجرد شهادة فقط لخلق
نوع من التعليم المستدام الذي
ال يتوقف عند أي حدود.

ةديرجلا
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حمالت أمنية بالتعاون مع اللجنة الخماسية لضبط الوضع المروري بالشارع
محمد الشرهان

أكـ ـ ــد مـ ـس ــاع ــد الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام
ل ــإدارة العامة للمرور للشؤون
الفنية ،العميد محمد العدواني،
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـمـ ــات األمـ ـنـ ـي ــة
ال ـم ـش ـت ــرك ــة ،الـ ـت ــي ت ـم ـث ــل إدارة
الـفـحــص ال ـف ـنــي -اإلدارة الـعــامــة
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــرور ،م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ال ـل ـج ـن ــة
الخماسية المكلفة بشن الحمالت
األم ـن ـيــة ل ــرص ــد ال ـم ـخــال ـفــات في
المناطق الصناعية والحرفية،
وبعض المناطق العشوائية.
وق ــال الـعــدوانــي ل ـ "الـجــريــدة"،
على هامش الحملة التي نفذها
قـطــاع ال ـشــؤون الفنية بـ ــاإلدارة،
بالتعاون والتنسيق مع اللجنة
الـخـمــاسـيــة ،واسـتـهــدفــت منطقة

ً
الري الصناعية ،وتحديدا مواقع
ال ـكــراجــات الـصـنــاعـيــة ،ومـحــات
ق ـط ــع الـ ـغـ ـي ــار ،وبـ ـع ــض ال ـ ــورش
الـ ـح ــرفـ ـي ــة ،إن ـ ــه "م ـ ــن ال ـم ــاح ــظ
أن هـ ــذه ال ـح ـم ــات ب ـ ــدأت تــؤتــي
ً
ثمارها ،خصوصا في المناطق
الصناعية وا لـحــر فـيــة المنظمة،
والح ـظ ـن ــا ان ـخ ـفــاضــا ك ـب ـيــرا في
أع ــداد الـمـخــالـفــات المرتكبة من
قبل بعض الورش والمحالت".
مــن جــان ـبــه ،ق ــال ضــابــط قسم
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة واإلع ـ ـ ـ ـ ــام
ب ـ ـ ـ "ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرور" الـ ـ ــرائـ ـ ــد ع ـب ــدال ـل ــه
بـ ــوح ـ ـسـ ــن ،إن "ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع شـ ـ ــؤون
المرور والعمليات واصل حمالته
الميدانية على الــورش المخالفة

في المناطق الصناعية بتعليمات
من وكيل وزارة الداخلية المساعد
لشؤون المرور والعمليات اللواء
جمال الصايغ ،وبإشراف ميداني
من مساعد المدير العام لــإدارة
العامة للمرور لشؤون التخطيط
والبحوث العميد خالد محمود،
ومساعد المدير الـعــام للشؤون
الفنية العميد محمد العدواني،
وم ـســاعــد ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـمــرور
لـشــؤون التعليم العميد الشيخ
فواز الخالد ،بالتعاون والتنسيق
مـ ــع اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة ل ـل ـم ـبــا حــث
الجنائية ،واإلدارة العامة لمباحث
اإلقامة ،ووزارة التجارة ،والهيئة
العامة للصناعة ،ووزارة الكهرباء
والماء ،وبلدية الكويت".

 1000مخالفة مرورية

جانب من حملة التفتيش بالمهبولة-

وأضاف أن تلك الحملة أسفرت
عن تحرير  1000مخالفة مرورية
متنوعة ،منها  550مخالفة حررها
ق ـطــاع التعليم وال ـب ـحــوث ،و440
ح ــرره ــا ق ـط ــاع الـ ـش ــؤون الـفـنـيــة،
ً
فضال عن حجز  17مركبة ،وضبط
ً
 18مخالفا لقانون اإلقامة والعمل.
وأوضح بوحسن أن الحمالت
األمنية المرورية التي نفذت خالل
األسبوع الماضي من قبل قطاع
ال ـشــؤون الفنية وقـطــاع التعليم
والتخطيط والبحوث ،استهدفت
مـ ـنـ ـطـ ـقـ ـت ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــري الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة
والمهبولة ،مشيرا إلى أن الحملة
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـمـ ــت مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل قـ ـط ــاع

ً
مشرفا على حملة المهبولة
فواز الخالد
الشؤون الفنية للمرور ،بالتعاون
والتنسيق مع اللجنة الخماسية،
بينما ا سـتـهــدف ق ـطــاع التعليم
والبحوث منطقة المهبولة.
وذكـ ـ ـ ــر ب ــوحـ ـس ــن أن ال ـح ـم ـلــة
األولـ ــى أس ـفــرت عــن تـحــريــر 440
مخالفة مــروريــة مــن قبل ضباط
وأفـ ـ ــراد إدارات ال ـف ـحــص الـفـنــي،
وضبط  17مركبة مطلوبة ،منها
 15لجهات قضائية وصدر بحقها
أوام ـ ــر حـجــز وض ـبــط وإح ـض ــار،
وم ــركـ ـبـ ـت ــان ت ـب ـي ــن انـ ـ ــه مـسـجــل
بـحـقـهـمــا ق ـضــايــا س ــرق ــة ،وتـمــت
احــالـتـهـمــا إل ــى الـجـهــات األمـنـيــة

ال ـم ـط ـلــوبــة ل ـه ـمــا ،بـيـنـمــا سـجــل
مفتشو وزارة التجارة  52محضر
مخالفة لكراج وورشــة صناعية،
كما تم تحرير  36محضر ضبط
من قبل الهيئة العامة للصناعة،
وضبط  8مواقع مخالفة تستخدم
سكنا للعمال.
وأش ــار إل ــى أن رج ــال مباحث
اإلقامة والمشاركين في الحملة
ً
ت ـم ـك ـنــوا م ــن ض ـبــط  11مـخــالـفــا
ل ـق ــان ــون اإلقـ ــامـ ــة ،ب ـي ـن ـمــا وض ــع
مفتشو بلدية الكويت  413ملصق
إنـ ــذار عـلــى ال ـمــرك ـبــات المهملة،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى رفـ ــع  25مــركـبــة

ً
ضبط  230مخالفا لقانون اإلقامة خالل حمالت األسبوع

ً
مديريات األمن وإدارة العمليات تعاملت مع  2112بالغا عبر هاتف األمان
•

محمد الشرهان

أظـ ـه ــرت اإلح ـص ــائ ـي ــة األس ـب ــوع ـي ــة لـقـطــاع
األمـ ــن ال ـع ــام أن ال ـق ـطــاع ف ــي مــديــريــات األم ــن
بــالـمـحــافـظــات ال ـســت ،وإدارة عـمـلـيــات األمــن
ال ـعــام ،ســريــة الـمـهــام الـخــاصــة ،تـعــامــل خــال
األس ـبــوع الـمــاضــي مــع  2112بــاغــا ورد إلــى
غرفة عمليات األمــن العام ،عبر هاتف األمــان
بوزارة الداخلية ،وقدمت  782مساعدة إنسانية.
وبينت اإلحصائية أن رج ــال األم ــن الـعــام،
بإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون
األمــن العام اللواء فــراج الزعبي ،أقاموا خالل
األسـبــوع الماضي  618نقطة تفتيش أمنية،
أسـ ـف ــرت ع ــن ض ـبــط  14ش ـخ ـصــا ت ـب ـيــن أنـهــم
مـطـلــوبــون جـنــائـيــا وص ـ ــادرة بـحـقـهــم أحـكــام
بالحبس واجبة النفاذ ،كما تمكن رجال األمن
من خالل الدوريات األمنية الثابتة والمتحركة
ونقاط التفتيش من ضبط  230مخالفا لقانون
اإلقــامــة والعمل ،و 145وافــدا مسجلة بحقهم
قضايا تغيب.
وأشــارت إلى أن رجال األمن العام ضبطوا
 317شـخـصــا ال يـحـمـلــون إث ـب ــات شخصية،
إضــافــة إلــى  60ضبطية م ـخــدرات ،وإحالتها
إلى اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات ،فضال
عن  4مصانع إلنتاج الخمور المحلية ،كما تم

تقديم  782مساعدة أمنية ،والتواجد األمني
في  729بالغا متنوعا.
وكشفت أن رجال قطاع األمن العام تمكنوا
مــن تـحــريــر  1807مـخــالـفــات م ــرور مـتـنــوعــة،
وأحــالــوا  25مركبة مخالفة إلــى كــراج الحجز
باإلدارة العامة للمرور ،فضال عن تعاملهم مع
 617حــادث مــرور ،وضبط  22مركبة مطلوبة
لجهات أمنية وقضائية وصادرة بحقها أوامر
ضـبــط وإح ـض ــار ،مبينة أن ع ــدد األشـخــاص
الموقوفين في نظارات المخافر ،التابعة لقطاع
األمن العام ،بلغ خالل األسبوع الماضي 368
موقوفا على ذمة قضايا أمنية وقضايا إقامة
وقضايا مرور واشتباه.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر أم ـن ـيــة
مطلعة أن قطاع األمن العام نفذ صباح أمس
حملة مــو سـعــة ،شملت محافظتي األ حـمــدي
والفروانية ،وأسفرت عن ضبط  168مخالفا
لـقــانــون اإلقــامــة والـعـمــل ،وضـبــط  10قضايا
ح ـيــازة وتـعــاطــي م ــواد م ـخ ــدرة ،وتـحــريــر 81
مخالفة مرور.
وأض ــاف ــت ال ـم ـص ــادر أن ال ـح ـم ـلــة األم ـن ـيــة،
التي أشرف عليها ميدانيا المدير العام ألمن
محافظة األحمدي اللواء صالح مطر ،والمدير
العام ألمن محافظة الفروانية العميد عبدالله
سفاح ،ومدير إدارة عمليات األمن العام العقيد

بعض مخالفي اإلقامة
عبدالله المطيري ،أسفرت كذلك عن ضبط وافد
تبين أنــه دخــل الـبــاد بـصــورة غير قانونية،
إضــافــة إل ــى ضـبــط  10بــاعــة مـتـجــولـيــن ،و10
مكاتب خدم وهمية.
وأشــارت إلــى أن رجــال األمــن العام تمكنوا
أيضا خالل الحملة األمنية من ضبط  56قضية

خمور ،وضبط شخص مطلوب جنائيا وصادر
بحقه حكم حبس واجب النفاذ ،وضبط مركبة
تبين أنها مسروقة ومسجل بحقها أمر ضبط
وإحضار إلحدى الجهات األمنية.

مهملة وإحالتها الى قسم الحجز
التابع لبلدية الكويت.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ب ـ ــوحـ ـ ـس ـ ــن إلـ ـ ـ ـ ــى أن
الـ ـحـ ـمـ ـل ــة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ال ـم ــوق ــع
اآلخ ــر بمنطقة الـمـهـبــولــة ،الـتــي
نفذها قطاع التعليم والبحوث،
أسفرت عن تحرير  560مخالفة
مـ ـ ــروريـ ـ ــة مـ ـتـ ـن ــوع ــة ،وض ـ ـبـ ــط 7
وافدين مخالفين لقانون اإلقامة،
بــاإلضــافــة إل ــى ضـبــط شخصين
ب ـت ـه ـمــة حـ ـي ــازة وت ـع ــاط ــي م ــواد
م ـ ـخـ ــدرة ،وتـ ـم ــت إح ــال ـت ـه ــم إل ــى
جهات االختصاص.

إصابة شخصين في
حريق منزل بالسالمية
أصيب وافدان بحالة اختناق واجهاد حراري
جــراء حريق اندلع صباح امس في منزل عربي
بمنطقة السالمية ،كما أسفر الحادث عن خسائر
مادية لحقت بالمنزل.
وفي التفاصيل التي رواها مدير ادارة العالقات
العامة واالعالم بقوة االطفاء العام العقيد محمد
الغريب ان غرفة عمليات قوة االطفاء العام تلقت
بالغا صباح امس يفيد باندالع حريق في منزل
عربي بمنطقة السالمية ،مشيرا الى انه فور تلقي
البالغ تم تحريك مراكز اطفاء السالمية والبدع
واالسناد الى موقع البالغ.
وأضاف الغريب انه فور وصول فريق االطفاء
تبين لهم ان الحريق انتشر في الدور االرضي من
المنزل وامتد الى الدور االول ،الفتا الى ان رجال
االطفاء شرعوا على الفور في اخالء سكان المنزل
ومن ثم مكافحة الحريق.
وذكـ ــر ال ـغــريــب ان رجـ ــال االط ـف ــاء تـمـكـنــوا من
السيطرة على النيران ومنع امتدادها الى مواقع
اخرى ،الفتا الى ان الحادث ادى الى اصابة وافدين
بحالة اختناق واجهاد حراري ،وتم عالجهما في
نفس موقع الحادث من قبل فنيي الطوارئ الطبية.
وأشــار الغريب الى ان ضباط ادارة التحقيق
في حوادث الحريق في قوة االطفاء العام انتقلوا
الى موقع البالغ للمعاينة وتحديد اسباب اندالع
النيران.

« »stcراع رئيسي لحفل تكريم خريجي طلبة التربية الخاصة
الحربي :نحرص على دعم أبنائنا وبناتنا المبتكرين في مختلف المجاالت
أعلنت شركة االتصاالت الكويتية stc
رعايتها الرئيسية لحفل تكريم خريجي
طلبة التربية الخاصة ،الذي أقيم برعاية
وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث
العلمي د .علي المضف ،وبحضور الوكيل
المساعد للتعليم الـخــاص والنوعي د.
عبدالمحسن الحويلة.
وش ـهــد ال ـح ـفــل ،الـ ــذي أق ـيــم ف ــي إدارة
مدارس التربية الخاصة ،وحضره الرئيس
التنفيذي لـ " "stcالمهندس مزيد الحربي،
وال ـمــديــرة الـعــامــة الت ـص ــاالت الـشــركــات
في " "stcدانة الجاسم ،تكريم  106طالب
وطــال ـبــات م ــن طـلـبــة الـتــربـيــة الـخــاصــة،
وسط فرحة أهاليهم وذويهم ،وبحضور
ل ـف ـي ــف م ـ ــن األس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة وال ـم ـس ــؤول ـي ــن
ف ـ ــي وزارة ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة ،وع ـ ـلـ ــى رأسـ ـه ــم

مدير إدارة التربية الخاصة علي العتيبي.
وت ـ ـمـ ــاش ـ ـيـ ــا م ـ ــع اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا
للمسؤولية االجتماعية ،وحرصها الدائم
على الـتـعــاون ،ودع ــم جميع الـمـبــادرات
الهادفة من مختلف الجهات الحكومية،
لما فيها من مصلحة للمجتمع المحلي
وتمكين الشباب ،قامت " "stcبرعاية حفل
التخرج بالكامل كراع رئيسي والذي شهد
تكريم وتخرج طلبة التربية الخاصة من
 12مدرسة مختلفة في حفل واحد والول
مرة بالكويت ،ضمن مبادرة وزارة التربية
لهذه السنة لجمع الطالب واالحتفاء بهم.
وخــال الحفل وزعــت  stcهدايا تقديرية
وع ـي ـن ـيــة ل ـل ـط ــاب ال ـم ـم ـي ــزي ــن ،ت ـقــديــرا
وتشجيعا لهم على مجهودهم.
وف ــي كلمة لــه خ ــال الـفـعــالـيــة ،أعــرب

الحربي عن سعادته وفخره بمشاركة ""stc
الطلبة فرحتهم في االحتفال بالتخرج،
قــائــا" :ان ــه لـمــدعــاة لـلـســرور والـفـخــر أن
نشارك أبناءنا وبناتنا الطلبة الخريجين
هذا النجاح العظيم .وبالنيابة عن فريق
عمل  ،stcوباألصالة عن نفسي ،أود أن
أبارك لجميع الخريجين على هذا اإلنجاز
المتميز".
وأض ــاف" :نحرص في  stcدومــا على
دعم النجاح والوقوف الى جانب الشباب
المجتهد والمبتكر في مختلف المجاالت
العلمية والعملية ،ويأتي هــذا الحرص
ايمانا منا بدور الشباب الهام والحيوي
في دفع تنمية وتطور بلدنا الحبيب ،لذا
فنحن دومــا ندعم االبتكار والتميز في
شتى ال ـم ـجــاالت .وأن ـتــم أبـنــائــي الطلبة

اتحاد األلبان :مزارع األبقار تواجه
تحدي أسعار «األعالف»
ن ـظــم ات ـح ــاد مـنـتـجــي االلـ ـب ــان ال ـطــازجــة
صـبــاح أ مــس ور ش ــة عـمــل لتسليط ا لـضــوء
ع ـ ـلـ ــى آخ ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـلــق
بــالـتـلـقـيــح االص ـط ـنــاعــي لــأب ـقــار وغـيــرهــا
م ــن ا ل ـم ــوا ض ـي ــع ذات اال هـ ـتـ ـم ــام بــا ل ـق ـطــاع
الـحـيــوانــي وأب ــرز الـتـحــديــات ال ـتــي تــواجــه
القطاع مؤخرا ،السيما ما يتعلق بارتفاع
أسعار االعالف المدعومة ،وصعوبة وصول
األعالف المالئة للبالد.
وق ـ ـ ـ ــال ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد م ـن ـت ـجــي
اال لـبــان د .عـبــدا لـعــز يــز العتيقي إن ا لــور شــة
ح ـض ــره ــا ع ـ ــدد مـ ــن االطـ ـ ـب ـ ــاء ال ـب ـي ـطــري ـيــن
وأصحاب المزارع والمديرين فيها ،بهدف
مناقشة آخر تطورات ومستجدات التلقيح

االص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي ،لـ ـضـ ـم ــان ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
ً
منتجات حيوانية ذات جودة عالية ،فضال
عــن انـتـخــاب االب ـقــار ذات اإلن ـتــاج الـعــالــي،
واالكثر مقاومة لألمراض.
وأوضح العتيقي أنه تمت مناقشة آخر
ارتفاع السعار االعالف سواء المدعومة ،أو
األعالف المالئة من أتبان وبرسيم والتي ال
يوجد لها مخزون استراتيجي في البالد،
مشيرا الى ان هناك صعوبات كبيرة حاليا
تواجه المزارع والعاملين فيها ،حيث بدا
بعضهم يدخل في الخسائر المالية نتيجة
عدم توافق ما يصرف على االعالف مع ما
يتم انتاجه وبيعه من األلبان.

والـخــريـجـيــن ،ع ـمــاد ه ــذا الــوطــن وق ــادة
المستقبل .وأنا على ثقة بأنكم ستحملون
رايته بكل حب وعطاء".
وسـ ـ ـل ـ ــط ال ـ ـ ـحـ ـ ــربـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــوء ع ـل ــى
استراتيجية شركة االتصاالت الكويتية
 ،stcالتي تركز على دعــم قطاع التعليم
ودوره الـحـيــوي واألس ــاس ــي فــي تنمية
أب ـنــائ ـنــا وب ـنــات ـنــا ال ـط ـل ـبــة ،وهـ ــو األم ــر
الــذي يعكس مكانتها كإحدى الشركات
الــرائــدة في قطاع االتـصــاالت المتقدمة،
وت ـم ـك ـي ــن الـ ـتـ ـح ــول ال ــرقـ ـم ــي ،مـضـيـفــا:
"لقد كانت  stcوستظل سباقة فــي دعم
الـمـبــادرات والفعاليات التي تهدف إلى
تمكين جيل الـشـبــاب ،وتشجعهم على
تحقيق أحالمهم وتطلعاتهم ،ومن أجل
هــذا سنواصل استكشاف الفرص التي

مزيد الحربي خالل إلقاء كلمته
نستطيع من خاللها إحداث تأثير إيجابي
في مجتمعنا".
ووع ـ ــد ب ـمــواص ـلــة  stcإب ـ ــراز دورهـ ــا
كإحدى مؤسسات القطاع الخاص الرائدة
فــي دع ــم ال ـك ــوادر وال ـك ـفــاءات الموهوبة
والناجحة والمبتكرة بما يعود بالنفع
على المجتمع ،متوجها بالشكر إلى جميع

الطالبات والـطــاب المتميزين ،وفريق
عمل وزارة التربية والمعلمات والمعلمين
وفريق العمل في  ،stcوجميع القائمين
على هذا الحدث ،وبارك للجميع على هذا
التفوق والـنـجــاح ،وتمنى لهم التوفيق
والسداد في المراحل التعليمية المقبلة
وفي مسيرتهم العملية مستقبال.

محليات
سلة أخبار
«زكاة األندلس» لدعم
مشروع «القلوب الرحيمة»

دعا مدير زكاة األندلس،
التابعة لقطاع البرامج
واملشاريع بجمعية النجاة
الخيرية ،زيد الهاملي،
املتبرعني للمساهمة في
مشروع "القلوب الرحيمة"،
ملساعدة األسر املتعففة داخل
الكويت ،مبينًا أن الفئات
املستهدفة من املشروع هي:
ضعاف الدخل ،األرامل،
املعاقون ،املرضى ،وأصحاب
الحاجة.
وقال الهاملي ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن
"املشروع يقدم مساعدات
مادية ملا يقارب 400
أسرة سنويًا ،ونحرص
قبل صرف املساعدة على
دراسة الحاالت املتقدمة
دراسة وافية ،والتأكد من
كل املستندات واألوراق
الثبوتية".
وأشار إلى أن األولوية في
تقديم املساعدة لألسر
الكويتية املتعففة ،مبينا
أن لدى زكاة األندلس أسرا
كويتية محتاجة ،بسبب
ضعف الدخل أو الديون
املتراكمة والعجز عن السداد.

«إحياء التراث» تشكل
مجلس إدارتها الجديد
اعتمدت الجمعية العمومية
العادية لجمعية إحياء
التراث اإلسالمي ،التقريرين
اإلداري واملالي عن عام
 ،2021وانتخاب أعضاء
ً
جدد بدال من األعضاء الذين
انتهت عضويتهم.
وعقد مجلس اإلدارة الجديد
للجمعية االجتماع األول
له ،حيث تم توزيع مهام
العمل ،وتشكيل مجلس
اإلدارة كالتالي :طارق
العيسى رئيسًا ملجلس
اإلدارة ،وسليمان البرية
نائبًا ،ووليد الربيعة أمينًا
للسر ،وحسني الرومي أمينًا
للصندوق ،وكل من :حمد
األمير ،وناظم املسباح ،ود.
عثمان الحجي ،ود .فرحان
الشمري ،وخالد الخالدي
أعضاء.

«تراحم» تطلق «الحلقات
القرآنية» الصيفية بـ  10دول

أطلقت جمعية تراحم
لألعمال الخيرية
واإلنسانية ،مشروعها
الدعوي التعليمي (حلقات
تراحم الصيفية لحفظ
القرآن الكريم وتجويده) ،في
 10دول حول العالم.
وقال املدير التنفيذي
للجمعية عبدالحميد
الدوسري ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن املشروع
يهدف إلى تشجيع الناشئة
والشباب على االلتحاق
بحلقات تحفيظ القرآن
الكريم ،وحفظ كتاب الله
وترتيله وتجويده ،وكذلك
تشجيعهم على استثمار
طاقاتهم ومواهبهم وحفظ
أوقاتهم.
ولفت إلى أن الدول التي
ستشهد تدشني الحلقات
هي :أوغندا وبنني
والصومال وغامبيا
والسودان وموريتانيا
واليمن والداخل السوري
والهند وبنغالدش.

برلمانيات
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«األوقاف» :ال منع لعلماء دين من إلقاء الخطب

«من يخالف ميثاق المسجد ُي َّ
طبق بحقه القرار المناسب»
علي الصنيدح

في رده على سؤال للنائب
عبدالعزيز الصقعبي ،أكد
وزير األوقاف أنه ال يوجد
مشايخ دين أو علماء ،كويتين
أو غيرهم ،ممنوعون من
إلقاء الدروس والخطب في
المساجد.

أكـ ــد وزي ـ ــر األوق ـ ـ ــاف وال ـ ـشـ ــؤون اإلســام ـيــة
عيسى الـكـنــدري أنــه ال يوجد مشايخ ديــن أو
علماء كويتيون وغير كويتيين ممنوعون من
إلقاء الدروس والخطب في مساجد الكويت أو
المشاركة في المناسبات التي تقيمها «األوقاف».
جاء ذلك في رد الوزير الكندري على سؤال
ال ـنــائــب ع ـبــدال ـعــزيــز الـصـقـعـبــي ح ــول أس ـمــاء
المشايخ والعلماء الممنوعين من إلقاء الخطب
والـ ـ ـ ـ ــدروس ف ــي م ـســاجــد الـ ـك ــوي ــت ،وحـصـلــت
«الجريدة» على نسخة منه.
وقال الكندري ،إنه يتم قبول واستضافة أي
ضيف تنطبق عليه الئحة القرار ال ــوزاري رقم
 405/2016المعدل بالقرار الوزاري رقم 663/2019
بشأن ضوابط وأحكام برنامج االستضافات
الخارجية لجميع قطاعات الوزارة المختلفة ،بعد
أخذ الموافقة األمنية ،كما أنه لم يتم توجيه أي
خطاب لوزارة الداخلية لمنع دخول أي أحد من
المشايخ والعلماء.
وت ــاب ــع أن إدارات ال ـم ـســاجــد كـلـفــت من
ً
ً
ي ـكــون مـسـمــاه الــوظـيـفــي إم ــام ــا أو مــؤذنــا
القيام بالخطابة للحاجة إلى عدد يغطي
المساجد التي تقام فيها الجمعة ،كما يتم

الحميدي والطريجي يرفضان «إقامة األجانب» :الكويت
ً
ليست طوفة هبيطة ...والزيارة يجب أال تتخطى  15يوما

إيقاف التكليف عند عدم الحاجة.
وأضاف أن العاملين في قطاع المساجد من
األئمة والخطباء والمؤذنين من يخالف ميثاق
المسجد يـتــم إصـ ــدار ال ـق ــرار الـمـنــاســب بحقه
(تنبيه ،أو إنــذار ،أو تحويل للجنة المناصحة
والـتــوجـيــه لــأئـمــة وال ـخ ـط ـبــاء ،أو إي ـقــاف عن
الخطابة لحين التعهد بالتزام ميثاق المسجد).
وبين أن من يكون خارج قطاع المساجد من

المشايخ والعلماء لهم آلية محددة للمشاركة
بالدروس والمحاضرات والوعظ في المساجد،
ً
مــوضـحــا أن ــه ال تــوجــد أس ــس وقــواعــد معينة
تحظر نشاط المشايخ وعلماء الدين لكن هناك
أنظمة ولوائح ترتب نشاط المشايخ وعلماء
الدين وفق (ميثاق المساجد) الصادر بالقرار
الوزاري رقم .200/2018

ً
ً
 35سؤاال برلمانيا في أسبوع ...واقتراحان بقانونين
ش ـ ـمـ ــل الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــاد الـ ــرقـ ــابـ ــي
والـتـشــريـعــي فــي مـجـلــس األم ــة،
خالل األسبوع الماضي( ،من 21
مايو الجاري إلى  26منه) توجيه
ً
ً
 10نــواب  33س ــؤاال معتمدا من
م ـج ـلــس األم ـ ــة إل ـ ــى  12وزي ـ ــرا،
ف ـض ــا ع ــن س ــؤال ـي ــن إلـ ــى سـمــو
رئيس مجلس ال ــوزراء تلقاهما
من النائبين د .بدر المال ومهند
ال ـس ــاي ــر ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى تـقــديــم
اق ـت ــراح ـي ــن بـ ـق ــان ــون ،ومـثـلـهـمــا
برغبة.
وأعلن النائب أسامة المنار،
خــال األسـبــوع المذكور ،تقديم
اقتراحين بقانون بشأن إيجارات
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارات ،وإعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـن ـظ ـيــم
الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـك ــوي ـت ــي لـلـتـنـمـيــة
االقتصادية العربية.
وخـ ــال األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي،
تلقى  12وزيرا  33سؤاال من 10
ن ـ ــواب ،ب ــاإلضــاف ــة إل ــى ســؤالـيــن
تلقاهما رئيس مجلس الــوزراء،
إذ وجــه كــل مــن النائبين د .بدر
المال وأسامة المناور  10أسئلة،
كما وجه النائب الصيفي مبارك
 5أس ـئ ـلــة إلـ ــى وزي ـ ــري الـصـحــة
واألشغال ،ووجه النائب مبارك
الـ ـحـ ـج ــرف س ــؤالـ ـي ــن إل ـ ــى وزي ــر
االشغال ،وقدم كل من النواب د.
هشام الصالح ،وبدر الحميدي،
وم ـ ـه ـ ـنـ ــد ال ـ ـس ـ ــاي ـ ــر ،وعـ ـب ــدالـ ـل ــه
الـمـضــف ،وأس ــام ــة الـشــاهـيــن ،و
د .عـبــد الـكــريــم ال ـك ـنــدري ســؤاال
واحدا.
وكـ ــان نــائــب رئ ـيــس مجلس
الوزراء وزير النفط وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء د .محمد

جلسة سابقة لمجلس األمة
الـ ـ ـف ـ ــارس ،أكـ ـث ــر الـ ـ ـ ـ ــوزراء تـلـقـيــا
لــأس ـئ ـلــة ،ب ـ ـ  8أس ـئ ـل ــة ،أب ــرزه ــا
اختيار العضو المنتدب لشؤون
الـتــدقـيــق الــداخـلــي فــي مؤسسة
ال ـب ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة ،وم ـش ــروع
ال ـن ـف ــط ال ـث ـق ـي ــل وق ـي ـم ــة جـمـيــع
ال ـم ـكــافــآت ال ـم ـصــروفــة خ ــال 5
سنوات سابقة للعاملين الذين
تم فصلهم من الشركة ،وحصة
الكويت من تصدير النفط الخام
ال ـي ــوم ــي ح ـس ــب م ـن ـظ ـمــة أوبـ ــك،
وجميع كميات استيراد الكويت
مــن الـنـفــط الـخــام مــن عــام 2017
إلى نهاية أبريل  ،2022وقضية
إص ـ ـ ـ ــاح اخ ـ ـ ـتـ ـ ــاالت ال ـت ــرك ـي ـب ــة
السكانية.
وتلقى رئيس مجلس الوزراء،
سؤالين عن إعادة هيكلة بعض
الـهـيـئــات وال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة

نافذة نيابية

وفق التشكيل الــوزاري الجديد،
ومكافحة الفساد والحد من تزايد
جرائم المال العام وكثرة قرارات
الـ ـحـ ـف ــظ ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة مـ ــن ج ـه ــات
التحقيق.
ك ـمــا ت ـل ـقــى وزي ـ ــر ال ـص ـحــة د.
خ ــال ــد ال ـس ـع ـي ــد 5 ،أس ـئ ـل ــة عــن
وقـ ــف الـ ـن ــدب وال ـن ـق ــل واإلعـ ـ ــارة
فــي الجهات الحكومية ووجــود
نقص مستمر في أدوية مرضى
الـســرطــان ،والـكـشــف عــن الكمية
ال ـت ــي ُص ــرف ــت ل ـع ــاج الـتـصـلــب
ال ـع ـص ـبــي ال ـلــوي ـحــي ف ــي بعض
ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات ،وم ـ ـ ــدى صـحــة
إرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـك ـ ـمـ ــل غ ـ ـ ــذائ ـ ـ ــي غ ـي ــر
م ـس ـج ــل بـ ــل وغـ ـي ــر م ـع ـت ــرف بــه
ل ـ ـ ــدى م ـخ ـت ـص ــي الـ ـتـ ـغ ــذي ــة فــي
المستشفيات المزايا التي ُمنحت
لذوي اإلعاقة من غير الكويتيين
المقيدين بكشوفات هيئة «ذوي
اإلعاقة».
وتـلـقــى وزيـ ــر ال ـمــالـيــة وزي ــر
الـ ــدولـ ــة ل ـل ـش ــؤون االق ـت ـص ــادي ــة
واالسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــوه ـ ــاب
الرشيد 3 ،أسئلة عن اإلجــراءات
ال ـ ـتـ ــي ات ـ ـخـ ــذهـ ــا بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
الـ ـم ــرك ــزي تـ ـج ــاه ف ـ ــرض بـعــض
البنوك والمصارف رسوما على
العمالء نظير بعض المعامالت

والتحويالت المالية اإللكترونية،
والكميات المضبوطة من اإلدارة
العامة للجمارك لعمليات تهريب
ال ـ ـم ـ ــواد ال ـت ـم ــوي ـن ـي ــة والـ ـ ـم ـ ــواد
اإلنشائية واألع ــاف المدعومة
إلى خارج البالد خالل السنوات
الخمس الماضية ،وقيمة الرسوم
ّ
المحصلة على الشركات واألفراد
نظير امـتــاك األراض ــي الفضاء
المخصصة للسكن.
كـ ـم ــا ت ـل ـق ــت وزي ـ ـ ـ ــرة ال ــدول ــة
ل ـش ــؤون الـبـلــديــة وزيـ ــرة الــدولــة
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا
ال ـم ـع ـلــومــات د .رن ــا الـ ـف ــارس3 ،
أس ـئ ـلــة ع ــن االت ـفــاق ـيــة الـخــاصــة
بالخدمات االستشارية لــإدارة
واإلشـ ـ ـ ــراف ع ـلــى تـنـفـيــذ أع ـمــال
مـ ـش ــاري ــع األرص ـ ـ ـ ــاد واألج ـ ـهـ ــزة
المالحية بمطار الكويت الدولي،
وصـيــانــة محطة رادار االقـتــراب
( )Thalesبقيمة مليون دينار.
وتلقى وزير األشغال العامة
وزي ــر الكهرباء وال ـمــاء والطاقة
الـ ـمـ ـتـ ـج ــددة عـ ـل ــى ال ـ ـمـ ــوسـ ــى3 ،
أسئلة عن خطة وزارة األشغال
لصيانة وإصالح وتجديد طرق
م ـن ـط ـق ـتــي ال ــرابـ ـي ــة وال ـع ـم ــري ــة،
وص ـ ـيـ ــانـ ــة وإصـ ـ ـ ـ ــاح وت ـج ــدي ــد
طــرق مناطق محافظة الجهراء

(القصر والنعيم والنسيم وتيماء
وسعد العبد الله ،وزحف الرمال
الموسمية ا لـتــي تجتاح الطرق
السريعة ،خصوصا في المناطق
التي تحيط بها الصحراء كمدن
صباح األحمد والوفرة السكنية
والخيران.
وتم توجيه سؤالين إلى وزير
ا ل ـشــؤون االجتماعية والتنمية
المجتمعية وزير الدولة لشؤون
اإلسـ ـك ــان وال ـت ـطــويــر الـعـمــرانــي
مبارك العرو ،عن السند القانوني
لتعيين رئيس قسم رغم حصوله
على تقدير جيد ،وتقرير لجنة
مراجعة حسابات وأعمال جمعية
النعيم التعاونية.
وت ـل ـق ــى وزيـ ـ ــر الـ ـع ــدل وزي ــر
ال ــدول ــة ل ـشــؤون تـعــزيــز الـنــزاهــة
جمال الجالوي ،سؤالين عن طلب
التمديد الزمني الثالث للمرحلة
األولى على تنفيذ أعمال مشاريع
األرصاد واألجهزة المالحية في
مطار الكويت الــدولــي ،وقــرارات
ال ـج ـهــاز ال ـمــركــزي للمناقصات
الـ ـع ــام ــة ،ف ــي ح ـي ــن ت ـل ـقــى وزي ــر
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارة وال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــة ف ـه ــد
الشريعان ،سؤاال عن ظاهرة بيع
المواد التموينية المدعومة في
األسواق الخارجية.
أمـ ـ ــا الـ ـن ــائ ــب األول لــرئ ـيــس
مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الداخلية
ال ـش ـيــخ أح ـم ــد ال ـ ـنـ ــواف ،فتلقى
س ــؤاال عــن واق ـعــة االع ـتــداء على
إم ــام مـسـجــد مــن رج ــل أم ــن ،في
حين تلقى وزيــر الدولة لشؤون
مجلس األمة وزير الدولة لشؤون
الشباب محمد الراجحي ،سؤاال
ف ــي ش ـ ــأن دور ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
ل ـ ـلـ ــريـ ــاضـ ــة تـ ـ ـج ـ ــاه انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
االتحادات الرياضية.
وت ـ ـل ـ ـقـ ــى وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
الشيخ د .أحمد الناصر ،سؤاال
ُعــن صــرف لــوحــات دبلوماسية
خـ ـصـ ـص ــت ل ـ ـس ـ ـيـ ــارات ال ـب ـع ـثــة
ألش ـخ ــاص ال ي ـح ـم ـلــون الـصـفــة
الدبلوماسية.

انتقد عدد من نواب مجلس
األمـ ـ ــة م ــا ان ـت ـه ــت إلـ ـي ــه لـجـنــة
الداخلية والــدفــاع البرلمانية
من الموافقة على قانون إقامة
األجــانــب ،مشيرين الــى انــه ال
يخدم الكويت ابدا ،ومتجهين
الى اقتراح تشريع جديد على
طريق المعاملة بالمثل فيما
يتعلق بالرسوم المفروضة من
قبل بعض الدول على مواطني
الكويت والخليج.
ورف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب ب ـ ـ ــدر
الحميدي تقرير لجنة الداخلية
والــدفــاع البرلمانية حــول هذا
ال ـق ــان ــون ،م ــؤك ــدا« :ل ــن نسمح
باستغالل الـكــويــت والــدخــول
لها عن طريق إذن الزيارة الذي
واف ـق ــت عـلـيــه الـلـجـنــة وغـيــرت
المدة من ثالثة أشهر إلى سنة،
ولن نسمح بأن تكون الكويت
طوفه هبيطة».
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي ،ف ــي
تصريح ،إن تغيير مدة الزيارة
سيستنزف الخدمات والطرق
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات ،وس ـت ــزي ــد
الـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة الجاثمة
على صدور المواطنين ،مؤكدا:
«لـ ـ ــن ن ـس ـم ــح بـ ــذلـ ــك ولـ ـ ــن تـتــم
الموافقة على هذا القانون الذي
فيه الكثير من المغالطات التي
تؤثر على المجتمع الكويتي
برمته والزيارة يجب أال تزيد
على  15يوما وال تجدد».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف« :هـ ـ ـ ــذه م ـع ـلــومــة
يجب أن تصل إلى المسؤولين،

أسامة الشاهين

حمد المطر

والوصم والتمييز والتحريض على
العنف ضد األشخاص على أساس
دينهم ومعتقداتهم».
وفــي هــذا الـصــدد ،أعــرب المطر
عن تشجيعه دعم مسار اسطنبول
باعتباره اآللية الوحيدة للمتابعة
في سبيل التنفيذ الفعلي للقرار،
ً
مشيدا باعتماد أعضاء الجمعية
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ــأم ـ ــم ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة فــي
م ــارس الـمــاضــي بــاإلج ـمــاع ق ــرارا
تــاريـخـيــا يـنــص عـلــى اعـ ــان يــوم
 15مـ ــارس سـنــويــا يــومــا عالميا
لمكافحة ظــاهــرة ره ــاب اإلس ــام
(إسالموفوبيا).
ورح ـ ــب ال ـم ـطــر أي ـض ــا بــال ـقــرار
الصادر عن محكمة العدل الدولية
ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة الهـ ـ ـ ــاي ال ـه ــول ـن ــدي ــة
ف ــي ي ـنــايــر  2020ب ـفــرض تــدابـيــر
مــؤق ـتــة لـمـنــع ال ـم ــزي ــد م ــن أع ـمــال
اإلب ـ ــادة الـجـمــاعـيــة ض ــد مسلمي
الروهينغيا في ميانمار من قبل
ً
ال ـج ـيــش ،م ـع ـت ـبــرا ان ه ــذا ال ـق ــرار
يشكل سابقة تاريخية في الجهود
القانونية الرامية إلى دعم حقوق

وعـ ـ ـم ـ ــوم ـ ــا س ـ ـن ـ ـقـ ــدم ق ــان ــون ــا
سيطلق عليه ا لـعـمــل بالمثل
يطبق على جميع الــدول التي
تـفــرض مـبــالــغ لـلــدخــول إليها
دون الفيزا أو تكاليف اإلقامة
مثل لبنان فعندما يتقدم أحد
مواطني دول مجلس التعاون
الخليجي بطلب إ قــا مــة يجب
أن يدفع كفالة بنكية قيمتها
 70أ ل ــف دوالر تـ ــودع بالبنك
واإلق ــام ــة مــدتـهــا سـنــة واح ــدة
قــا بـلــة للتجديد بكفالة مبلغ
ج ــدي ــدة وع ـنــد دخ ــول ــك لبنان
لـ ـلـ ـسـ ـي ــاح ــة تـ ـمـ ـن ــح  6أشـ ـه ــر
وبـعــدهــا تـغــادر وفــي المقابل
من يدخل دول مجلس التعاون
الخليجي للعمل يدفع مبلغا
رمـ ــزيـ ــا وي ـك ـف ــل بـ ـ ـ ــدوره أه ـلــه
والعاملين معه».
وأك ــد أن الـكــويــت لــن تكون
ط ــوف ــة ه ـب ـي ـطــة ب ـع ــد اآلن مــن

ق ـب ــل م ـس ــؤول ـي ــن ال ي ـف ـق ـهــون
بــالـعـمــل اإلداري والـسـيــاســي
ويـ ـنـ ـبـ ـغ ــي الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ع ـلــى
حقوق المواطنين لــدى الــدول
األخـ ـ ــرى ،مـضـيـفــا :االن يجب
أن تتغير المعادلة مــن خوف
إل ــى ق ــوة وال ـم ـعــام ـلــة بــالـمـثــل
ف ـح ـمــايــة ال ــوط ــن وال ـمــواط ـنــة
واجب وطني.
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب
عبدالله الطريجي :إن صح خبر
موافقة لجنةالداخلية والدفاع
على تمديد تأشيرة الزيارة إلى
سنة في قانون اإلقامة الجديد
فهذا تعديل كارثي «سنتصدى
لــه وألي م ــادة فــي الـقــانــون قد
ت ـضــر ال ـم ــواط ــن وت ـســاهــم في
تعطيل جهود ضبطالتركيبة
ال ـس ـكــان ـي ـة ال ـم ـخ ـت ـلــة وتـ ــردي
الخدمات».

َ
الشاهين :الخصخصة مع ضعف
الرقابة أمر خطير

ا عـتـبــر ا لـنــا ئــب أ ســا مــة ا لـشــا هـيــن أن خصخصة ا لـمــرا فــق
العامة مــع ضعف ا لــر قــا بــة الحكومية أ مــر خــا طــئ وخطير،
ً
مـشـيــرا إلــى أن مــا حــدث مــن ازدح ــام أم ــام مـحـطــات الــوقــود
بسبب عدم توافر عمالة فيها يثبت مجددا أن خصخصة
ال ـم ــراف ــق ال ـع ــام ــة وض ـع ــف ال ــرق ــاب ــة ال ـح ـكــومــة أمـ ــر خــاطــئ
وخطير ،وسأتوجه الى وز يــر النفط بسؤال عن العقوبات
ّ
الموقعة على شركات الوقود منذ بدء خصخصة محطاتها،
والـ ـش ــروط ال ـت ـعــاقــديــة ب ـشــأن تــوف ـيــر ال ـخــدمـ ّـات وجــودت ـهــا
والعمالة ،وشروط وكميات الوقود التي توفر فيها.

المويزري للشعب :ال تعتمدوا على الحكومة
والمجلس في مواجهة ارتفاع األسعار
دع ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب شـ ـعـ ـي ــب
الـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــزري إل ـ ـ ــى م ـق ــاط ـع ــة
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات االس ـت ـه ــاك ـي ــة
وم ـ ــواد ال ـب ـنــاء ب ـعــد ارت ـف ــاع
ً
األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ،مـ ـط ــالـ ـب ــا بـ ـع ــدم
االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـ ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة
ومجلس األ مــة فــي مواجهة
الغالء.
و ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــو يـ ـ ـ ــزري إن
«الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي خ ــذل ــت
ال ـش ـع ــب ف ــي ك ــل ال ـم ـج ــاالت
وس ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــت ع ـ ـ ـ ـ ــن ارتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاع

المطر :أهمية إقرار حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة
أكد أمين سر الشعبة البرلمانية
النائب د .حمد المطر أهمية إقرار
حـقــوق الـجـمــاعــات والمجتمعات
الـمـسـلـمــة واح ـتــرام ـهــا ف ــي ال ــدول
غـيــر األع ـض ــاء بمنظمة الـتـعــاون
اإلسالمي.
وقــال المطر ،في مداخلة خالل
االج ـت ـمــاع األول للجنة األقـلـيــات
ال ـم ـس ـل ـم ــة ف ـ ــي اتـ ـ ـح ـ ــاد م ـجــالــس
ال ــدول األعـضــاء بمنظمة التعاون
االسـ ــامـ ــي ف ــي أن ـ ـقـ ــرة ،إن نسبة
الجماعات المسلمة التي تعيش
في الدول غير األعضاء في المنظمة
من حيث العدد تزيد على ثلث األمة
االسالمية.
وبينما أوض ــح انــه يعيش في
الهند وروسيا والصين أكبر عدد
مــن مسلمي ال ــدول غير األعـضــاء
في المنظمة ،أشار إلى ان التقديرات
ت ـظ ـه ــر أن ـ ـ ــه بـ ـحـ ـل ــول ع ـ ـ ــام 2050
سـيـضــم س ـك ــان ال ـه ـنــد أك ـب ــر عــدد
من المسلمين في العالم حيث من
المتوقع ان يصل عددهم إلى 300
مليون نسمة ،معربا عن قلقه إزاء
ما تواجهه الجماعات المسلمة من
تحديات وعراقيل ومشكالت ناجمة
عن التمييز أو القمع أو االضطهاد.
وشـ ــدد عـلــى أهـمـيــة التنسيق
المستمر بين الــدول األعضاء في
المنظمة مــن أج ــل اي ـجــاد السبل
ال ـك ـف ـي ـلــة ب ـم ـســاعــدت ـهــا ع ـل ــى حل
مشكالتها وحماية حقوقها الدينية
والثقافية والمدنية والسياسية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وص ـ ــون هــويـتـهــا
ً
االس ــامـ ـي ــة ،م ــؤك ــدا أه ـم ـيــة ق ــرار
مجلس حقوق االنسان التابع لألمم
الـمـتـحــدة رق ــم « »18/16المعتمد
فــي م ــارس  2011بـشــأن «مكافحة
التعصب والقولبة النمطية السلبية

بدر الحميدي

عبدالله الطريجي

األق ـل ـيــات الـمـسـلـمــة الـمـضـطـهــدة،
«ولذا ينبغي اتخاذ إجراءات عاجلة
لدعم حقوقهم االساسية وإنهاء
استهدافهم».
كما دعا المطر حكومة ميانمار
إلــى السماح بعودة آمنة وكريمة
لجميع الــروهـيـنـغـيــا الـمـشــرديــن
والنازحين بمن فيهم الذين أجبروا
ع ـل ــى ال ـح ـص ــول ع ـل ــى م ـ ــأوى في
بنغالديش وتيسير عودتهم.
ودان تنامي تهميش مسلمي
الـ ـهـ ـن ــد سـ ـي ــاسـ ـي ــا واقـ ـتـ ـص ــادي ــا
ً
واجتماعيا ،مـعــربــا عــن قلقه لما
يتعرض له المسلمون في افريقيا
الوسطى من اعمال عنف ،مع دعوته
السلطات هناك إلى توفير الحماية
ل ـم ــواط ـن ـي ـه ــا بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عــن
انتمائهم وتقديم المساعدة العاجلة
للنازحين والالجئين الفارين من
أعمال العنف وضمان عودتهم.
ك ـم ــا أعـ ـ ــرب ال ـم ـط ــر ع ــن الـقـلــق
العميق إزاء تنامي حوادث كراهية
األج ــان ــب و»اإلســامــوفــوب ـيــا» في
أوروبا داعيا قادة الدول األوروبية
إل ــى ات ـخ ــاذ ال ـتــداب ـيــر ال ـضــروريــة
ل ـض ـمــان تـمـكـيــن الـمـسـلـمـيــن في
أوروبــا من ممارسة حياتهم وفقا
لمعتقداتهم الدينية.

أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـ ـ ـمـ ـ ــواد الـ ـغ ــذائـ ـي ــة
واالستهالكية ومواد البناء
والـ ـسـ ـي ــارات وح ـت ــى ال ـ ــدواء
لن تحمي الشعب من جشع
ً
ال ـت ـج ــار» ،م ـض ـي ـفــا« :أن ـصــح
الشعب بعدم االعتماد على
هـ ـ ـ ــذه ا ل ـ ـح ـ ـكـ ــو مـ ــة وال ع ـل ــى
مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ــة ال ـم ـخ ـت ـطــف
و تــأد يــب ا لـتـجــار الجشعين
بمقاطعة بضائعهم».

شعيب المويزري

ةديرجلا
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زوايا ورؤى

المستشار شفيق إمام

«مالنا والي»

في ظالل الدستور :االستجواب ملحمة التجربة الوطنية ومحنتها ()3-3
تناولت في المقالين السابقين تحت هــذا العنوان ،لماذا اختار
الرعيل األول عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الــوزراء بدال من
طرح الثقة فيه ،وكيف يتم استخدام استجواب رئيس مجلس الوزراء
لتحويل المسؤولية الـفــرديــة ل ـلــوزراء إلــى مسؤولية تضامنية بما
ينطوى على تنقيح فعلي لـلــدسـتــور ،وكـيــف أصـبــح رئـيــس مجلس
الوزراء– في زعم االستجواب -مسؤوال سياسيا عن الخطأ في قرارات
مجلس األمة ورئاسة المجلس ،وتأخير ديوان المحاسبة فيما كلفه
به المجلس من مالحقة قضايا المال العام ،والديوان ملحق بمجلس
األمة وليس بمجلس الــوزراء ،فضال عن مساء لته– في االستجواب–
عن عدم سالمة برنامج عمل الحكومة ،الذي تقدمت به فور تشكيلها،
والذي ال يمكن أن يكون محال الستجواب ،وقد أعطت المادة ( )98من
الدستور لمجلس األمة الحق في أن يبدي عليه ما يراه من مالحظات،
فهذه المسائل وغيرها كانت يجب أن تستبعد بقرار من المجلس ،إذا
ً
طلب ذلك رئيس مجلس الوزراء ،وكان واردا أن تحال إلى لجنة الشؤون
التشريعية ،إلبداء الرأي في ذلك أو إلى المحكمة الدستورية قبل تحديد
جلسة لمناقشته إعـمــاال ألحـكــام ال ـمــادة  134مــن الــائـحــة الداخلية
للمجلس ،وقد كان استبعادها يمكن أن يغير نتيجة التصويت على
قرار مجلس األمة بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ،وقد
كان أحد محاور االستجواب األخير الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء
مسؤوليته عن الهيئات العامة لمكافحة الفساد ،فآثرنا أن نفرد هذا
المقال للمسؤولية السياسية عن الهيئات والمؤسسات العامة ،فهذا
الموضوع يتناول كثيرا في االستجوابات التي توجه ووجهت إلى
رؤساء مجالس الوزراء والوزراء المتعاقبين.

المسؤولية السياسية عن أعمال المؤسسات والهيئات العامة
بادئ ذي بدء ،فإن المسؤولية السياسية عن أعمال الحكومة هي
جوهر النظام البرلماني ،ولهذا ال يوجد في الدول التي تأخذ باألنظمة
الديموقراطية البرلمانية جهاز من أجهزة السلطة التنفيذية إال وهناك
من أعضاء الحكومة من يتحمل مسؤوليته السياسية ،ولهذا عندما
أري ــد إص ــدار قــانــون بتنظيم الجامع األزه ــر بما يــوفــر لــه االستقالل
اإلداري والمالي ،اعترض بعض األعضاء في مجلس النواب المصري
مطالبين بوجوب تتبعه ألحد الوزراء حتى يتسنى للبرلمان مساءلة
الحكومة سياسيا عن أعماله.
ولهذا جاء ت نصوص الدساتير في المساء لة السياسية بأحكام
عامة ومطلقة ،واألصــل في الحكم العام أن يسري على عمومه ،وفي
الحكم المطلق أن يجري على إطالقه ،فال تنحسر المسؤولية السياسية
عن أعمال وقرارات المؤسسات العامة وهيئات اإلدارة المحلية ،فهي
ً
ال تزال رغم استقاللها جزءا ال يتجزأ من الجهاز اإلداري للدولة ،وال
ً
تزال أعمالها جزءا ال يتجزأ من أعمال السلطة التنفيذية ،المسؤولة
أمــام البرلمان ،على أن يــراعــى فــي المساء لة السياسية عــن أعمالها
األمور اآلتية:

ً
أوال :استقالل الهيئات والمؤسسات العامة

وه ــو اسـتـقــال تكفله لـهــا الــدســاتـيــر أحـيــانــا وقــوانـيــن إنشائها،

لما تستلزمه إدارت ـهــا مــن أنـمــاط عمل تختلف عــن أنـمــاط العمل
الـحـكــومـيــة ،وللتخفف مــن أع ـبــاء الـحـكــومــة الـمــركــزيــة الـتــي تثقل
كاهلها ،حيث تدير هذه الهيئات والمؤسسات مجالس إدارة يعين
بعض أعضائها من ذوي الخبرة واالختصاص ومن الشخصيات
العامة بما يساعدها في تحقيق أغراضها ،لذلك فــإن مسؤولية
الوزراء عن أعمال المؤسسات العامة التابعة لهم يجب أال تجاوز
حدود صالحياتهم وسلطاتهم ،وفقا للقوانين المنظمة لها ،وبما
ال ينتقص من استقاللها الذي كفله لها الدستور في المادة ،133
كما وفرته لها قوانين إنشائها.
وعـلــى الـبــرلـمــان أن يتقبل بـصــدر رحــب مــا سـيــدفــع بــه الــوزيــر
المختص مسؤوليته ،عن األعمال التي تباشرها المؤسسة العامة
التي يشرف عليها ،بأن القانون المنشئ للمؤسسة أو المنظم لها
لم يمنحه القدر الكافي من السلطات والصالحيات التي تمكنه
من تصويب هذه األعمال ،وأن دوره هو تنفيذ القانون ال تعديله.

ً
ثانيا :الخطأ في التوجيه أو اإلهمال في اإلشراف والرقابة

إال أن اسـتـقــال الـهـيـئــات وال ـمــؤس ـســات ال يـغــل يــد ال ــدول ــة في
مباشرة صالحياتها في التوجيه والرقابة عليها ،إعماال للمادة
( )133مــن الــدسـتــور الـتــي قـيــدت كفالتها السـتـقــال المؤسسات
العامة بأن يكون ذلك في ظل توجيه الدولة ورقابتها ،كما تنص
المادة  130من الدستور على أن "يتولى كل وزيــر اإلشــراف على
شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ،كما
يرسم اتجاهات ال ــوزارة ويشرف على تنفيذها" .ومــؤدى ذلــك أن
االختصاص الدستوري للوزير في شــؤون وزارتــه أو في شؤون
الهيئات والمؤسسات العامة الملحقة به ،أو التي يترأس الوزير
مجالس إدارتها ينحصر في( :التوجيه) و(الرقابة).
ويذهب الفقه في هذا السياق إلى أن السياسة العامة يرسمها
مجلس الوزراء ال يجوز أن تكون محال لمسؤولية الوزير الفردية
في الدول التي تأخذ بهذه المسؤولية ،ويفسر ذلك الدكتور محمد
فــؤاد مهنا بأنه إذا نــص الدستور على مسؤولية كــل وزيــر على
انفراد ،فإن معنى هذا أن المقصود مسؤوليته عن األعمال التي
يـتــوالهــا مـنـفــردا ،أمــا األع ـمــال الحكومية فــا يـســأل عنها لسبب
واضح ،وهو أنه ال يشارك فيها بسلطة ذائبة مستقلة وإنما يشترك
ً
فيها برأي استشاري فقط نظرا ألن حق البت فيها مقرر لمجلس
الوزراء ،وحتى إذا فرضنا أنه يشترك فيها برأي معدود فإن القرار
لألغلبية ،فإنه ال يجوز مع ذلك محاسبته منفردا عن عمل أو إجراء
هو من عمل ال ــوزراء مجتمعين ،إذ إن المسؤولية هنا يتحملها
في هذا الفرض المجلس كله مجتمعا ال فرد واحــد من أعضائه.
(الـقــانــون اإلداري العربي– د .محمد فــؤاد مهنا– ط  –64المجلد
األول ص.)424 -423

ً
ثالثا :ال مسؤولية سياسية عن اإلدارة الفعلية

بـ ـيـ ـن ــا فـ ـيـ ـم ــا تـ ـ ـق ـ ــدم ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ل ـ ـلـ ــوزيـ ــر عــن
الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات والـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــات الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ال ت ـ ـق ـ ــوم إال ف ـ ـ ــي إح ـ ـ ــدى

مظفر عبدالله

حــال ـت ـيــن( :خ ـط ــأ ف ــي ال ـتــوج ـيــه الـ ـع ــام) أو (إهـ ـم ــال ف ــي ال ــرق ــاب ــة).
وفي حدود ما يملكه الوزير من صالحيات ،وفقا لقانون إنشاء
المؤسسة أو الهيئة ،ذلك أن الوزير حتى لو تــرأس مجلس إدارة
أيهما ،فإنه ال يكون له إال صوت محدود في اتخاذ القرارات.
لــذلــك ال تـمـتــد ه ــذه الـمـســؤولـيــة إل ــى مـبــاشــرة اإلدارة الفعلية
التي تناط طبقا للقوانين بوكيل ال ــوزارة والــوكــاء المساعدين
وغيرهم من كبار الموظفين وصغارهم ،إال في حدود االختصاص
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري لـ ـل ــوزي ــر الـ ـمـ ـن ــوه ع ـن ــه والـ ـ ـ ــذي ي ـت ـم ـثــل بــال ـتــوج ـيــه
والرقابة ،كما يسأل الوزير عن إهماله وتقاعسه في الكشف عن
األخـطــاء التي تقع مــن هــؤالء وأول ـئــك ،ومساء لتهم إداري ــا عنها،
ي ـشــاركــه ف ــي ذل ــك مـجـلــس ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة م ــن نــاح ـيــة ،ودي ــوان
المحاسبة مــن نــاحـيــة أخ ــرى بالنسبة إل ــى الـمـخــالـفــات المالية.

ً
رابعا :المسؤولية الشخصية

ويشترط لصحة االستجواب وسالمته كذلك ،أن يكون الوزير
مسؤوال عن هذا الخطأ مسؤولية شخصية ومباشرة ،فال يسأل
عن الفعل إال فاعله ،وال يؤخذ امرؤ بجريرة غيره ،وهو مبدأ من
المبادئ السامية في المساءلة في أحكام الشريعة اإلسالمية ،نزل
َ
به القرآن
الكريم في كثير من آياته البينات من ذلك قوله تعالى"َ :ول
َ َ
َت ْكس ُب ُك ُّل َن ْفس إ َّل َع َل ْي َ
 .)164وقوله ْجل وعال"َ :ول ت ِز ُر
(األنعام
ا".
ه
ِ
ٍ
ٌِ ْ ُ ْ
َْ َ
َّ
ْ
ان ِإل َم َا َس َعى".
َو ِاز َرة ِوز َر أخ َرى"( .فاطر  )18وقوله"َ :وأ َن ل َْي ْ َس ِل ِلن َس
ِ
َ
َ
َ
(النجم  .)39وقوله"َ :م ْن َعمل َصال ًحا فلنفسهِ َو َم ْن أ َس َ
اء ف َعل ْي َها".
ِ
ِ َ ِ
ِ
(فصلت  .)46وقوله"َ :م ْن َي ْع َم ْل ُس ً
وء ا ُي ْجز ِبهِ "( .النساء  ،)123وهو
ما ردده الرسول عليه الصالة والسالم في حديثه الذي يقول فيه:
"ال يؤخذ الرجل بجريرة أبيه وال بجريرة أخيه".
وه ــو م ـبــدأ لــم تـصــل إل ـيــه الــدســاتـيــر وال ـقــوان ـيــن الــوضـعـيــة إال
بعد ثالثة عشر قرنا ،ومن بينها دستور الكويت الذي نص على
المسؤولية الشخصية فيما قضت به الـمــادة  33من أن العقوبة
شخصية ،وعلى قرينة البراء ة في اإلنسان التي قررها الدستور
فيما تنص عليه المادة  34من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته
في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة
حق الدفاع.
هذا مدى ما تذهب إليه المجالس النيابية في معنى المسؤولية
الوزارية بحسب الوضع البرلماني الصحيح لهذه المسؤولية التي
ليس مناطها مباشرة الوزير لإلدارة الفعلية ،بل مباشرة الوزير
للرقابة الجادة على هذه اإلدارة.

بوصلة :مجلس نيابي
لتصريف األعمال
د .عبدالعزيز إبراهيم التركي

وما قصدته من هذه المقاالت إال أن أعيد إلى االستجواب مفهومه
الصحيح ،حفاظا على استقرار الحكم وعلى التجربة الديموقراطية
الكويتية التي تتباهى بها شعوب المنطقة ،بالشجاعة والجرأة
التي يتحلى بها أعضاء البرلمان في مواجهة السلطة التنفيذية،
وهو ما يفتقده األغلب األعم من برلماناتها ،لنعيد إلى االستجواب
ملحمته ،باعتباره أرقى وأخطر أدوات الرقابة البرلمانية.

ذهنية اإللغاء

* كاتب ومستشار قانوني.

أول ال ـع ـمــود :المطالبة باعتماد بــرنــامــج الـبـكــالــوريــوس لألمن
السيبراني الــذي اقترحه المؤتمر الثاني المنعقد فــي كلية العلوم
الحياتية األسبوع الماضي مطلب مستحق.
***
في آخر تجمع للمواطنين في ساحة اإلرادة لالحتجاج على تعطيل
اجتماعات البرلمان وتأخير تشكل الحكومة ،وكما في االجتماعات
القليلة التي سبقتها ،هناك شعور يسود بين الناس مفاده أنهم (مالهم
والي) ،بمعنى أن ال حكومتهم تسمع لهم وال البرلمان الذي انتخبوه
يحقق آمالهم ،وأصبح الناس مشتتين في أفكارهم ،ويطلقون مطالب
ربما تكون خارجة عن المنطق.
رأينا عضو برلمان يقترح على مواطنة أن تهاجر إذا لم تعجبها
تركيبة المجلس! وفي المقابل مطالبة المواطنة ذاتها بإغالق المجلس!
وعلى قدر األلم الذي يظهر من خالل هذه التجمعات ،فثمة حقيقة حول
شعور الناس بضعف حيلتهم في شأنها نلخصها فيما يلي:
 -١ليس هناك أي نوع من توازن القوة بين الناس (رأي عام ،برلمان،
صحافة ،جمعيات أهلية) الحكومة.
 -2ليس للشعب أي وسيلة فاعلة لتغيير أحواله وأحوال البلد.
 -3افتقاد الحياة السياسية لقيادات شعبية ثقة كما كان الوضع قبل
ً
 ٤٠سنة مثال ،أو للتقريب أيام دواوين االثنين ،بل إن هناك حالة من
االنسحاب والتقوقع نحو الحياة الخاصة بسبب الملل.
 -4حتى الحكومة التي تملك ميزانية الدولة بملياراتها وإدارة البلد
ليست قادرة على تسيير أمور بسيطة في الحياة العامة ،ومنها ضبط
حركة المرور في الشارع!
 -5جمعيات النفع العام التي كان لها دور فاعل في التحفيز الشعبي
من أجل التغيير انطفأت شمعتها بشكل مخيف.
هذا ما أقصده بشعور أن الناس (مالها والي) ،وهو شعور خطير
بخطورة الوضع الداخلي في البلد ،ويسهم في تشجيع أطراف خارجية
ً
للعبث في البيت الكويتي ،وهــو ما حــدث فعال قبيل الغزو العراقي
الغاشم ،حيث لم يكن عندنا برلمان وال صحافة وال رأي عام.

ملحمة االستجواب

د .بالل عقل الصنديد*

ّ
لتميز موضوعها مؤلف
مــن الكتب ا لـتــي لفتت أنتباهي
للدكتور هاني يحيي نصري يحمل عنوان المقال نفسه ،ويسلط
ّ
فيه الكاتب بعض الضوء على الغلو المتفشي في مجتمعاتنا
بالتمسك الخطأ بالتراث والقيم والعقائد دون العمل ولو في
جزء من فضائلها ،األمر الذي يترجم بنزعة ،تأخذ شكل العنف
ً
غالبا ،معادية كل ما هو مختلف ورافضة كل ّ
تميز أو اختالف،
ً
مما حصدنا ونحصد معه مزيدا من التراجع على كل المستويات
االجتماعية والثقافية والدينية والسياسية واالقتصادية.
ســواء اختلفنا أو اتفقنا مع جــزء أو كل ما جــاء في الكتاب
المذكور ،ال مفر من اإلقرار أن النتيجة التي حاول الباحث تقصي
أسبابها وكشف مسببيها هي واقع ال ينكره أحد ،ومفاده على
الصعيد القومي أن العنصريات المقيتة والمعادية لثقافتنا
ومجتمعاتنا أصبحت في اإلعالم الداعم لها مبررة ال بل مطلوبة
ومرغوبة في مواجهة العصبيات المتخلفة التي هشمت صورتنا
الحضارية دون أن نعترف بها أو حتى دون أن نستخدمها -كما
استخدمها العدوّ -
للم شتاتنا الوطني وربط مصيرنا األممي
بقضية مركزية.
أمــا على الصعيد الــداخـّلــي ،فــإن ذهنية اإلل ـغــاء تمسنا من
جانبين :واحد ُيسأل كل منا -فرادى وجماعة -عن تورطنا في
ً
ً
تحققه ،وآخر ارتضينا من خالله أن نكون صيدا سهال ألعدائنا،
فمعاول اإللـغــاء الخارجية تستخدمها أيــدي الغالة الداخلية
لتجهز األرضية المناسبة لكل ضعضعة ثقافية وهوان حضاري،
لكل تـفـ ّـرق قبلي وص ــراع طــائـفــي ،لكل تعصب ديـنــي وإره ــاب
وحشي ،لكل فوقية غير مبررة ،ولكل تمييز عنصري أو جندري
أو طبقي أو حتى مذهبي وعقائدي.
ً
ال شك أن مجتمعاتنا تجني فيما آلــت إليه ثمارا فجة لكل
أنواع العصبية التي نتحمل مسؤولية توسيع مروحة أشكالها
ومضاعفة حجم مخاطرها من خالل كل قناعة أو تصرف أو قول
نتورط به دون أن يسمو الى أو ينطلق من سمو القيم وصحيح
ً
ً
العقائد ،األمر الذي يزداد سوءا ويتضاعف تعقيدا بدأب اآلخرين
ً
ًّ
ً
على اختراقنا ثقافيا ورهننا ماديا ومعنويا بغية استهداف
ما تبقى لنا من إرث حضاري وتفريغ مجتمعاتنا من أدمغتها
القادرة على صنع التغيير.
من ثوابت التطور اإلنساني أن االقـتــداء هو أســاس التعلم،
ومن ركائز التخلف االجتماعي أن يجنح الفرد الى انسياق غير
إرادي نحو الال إنسانية تحت لواء الحماسة للجماعة التي عادة
ّ
الجهال وهيمنة الجهل،
ما تبدأ بانحدارها الحضاري باتباع
فكما تفقد العبادة جوهرها إذا تحولت إلى عادة ،فإن االقتداء
ال يقودنا إلى نهاية النفق إذا ما تحول إلى نسق مكرر تحركه
الفطرة «القطيعية» ال الفطنة التنويرية.
ّ
لعل من المفيد االستذكار أن كلمة «عصابة» ،التي تدل في
مفهومها السائد على كــل جماعة تخرج فــي تصرفاتها عن
ً
القانون الوضعية والتقاليد المجتمعية ،ال تبتعد كثيرا في
ّ
التعصب الذي يجد
التكوين الشكلي والدالالت الموضوعية عن
بدوره صدى له في كلمة العصبة التي تعني األولياء من الذكور!
ً
ودالالت هــذا االرت ـبــاط اللفظي مــا يــؤشــر سلبا الــى خطورة
االنجرار نحو النزعة األنانية الفطرية الغريزية التي انطلقت-
وف ــق اب ــن خ ـلــدون -مــن نــزعــة طبيعية ل ــدى الـبـشــر بااللتحام
بالعشيرة بهدف البقاء والمدافعة عن الذات والجماعة ،ومن ثم
تحولت ،لدى أهل البادية والحضر ،إلى ّ
تفرق لشيع وعصائب
ّ
ً
يقاتل بعضها بعضا ويهشم كيان الدولة التي يتقلص ظلها
ً
ً
شئيا فشيئا في هذا الجو المشحون والمناخ غير الصحي.
وعليه فان الفكر اإللغائي بكل أشكاله المادية والمعنوية،
وأبعاده المحلية والخارجية ،وصوره الدينية والفكرية ،هو
إعالن صريح لبداية النهاية الحضارية ألي مجتمع مهما عال
شأنه أو زادت مقدراته أو بــررت قناعاته ّ
وزيـنــت تصرفاته،
ً
فكل تعصب يتحول حتما إلى ذهنية رفض ومن ثم إلى نهج
ّ
متعصب -في حــال فشله أو في حــال انتهائه من
إلـغــاء ،وكــل
ً
إلغاء اآلخر -سيلتفت ال إراديا إلى ذاته ويبدأ بالتآكل الداخلي
ّ
والمعلم األعظم
وتجريح جلده بأظافره .يقول الرسول
األكرم ُّ َ َّ
َ
ً
اسُ :ك ُّل ُكمْ
الن ُ
الناس الَ ْأمته فقط« :أيها
األعلم مخاطبا
والحكيم
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َ َ َ ٍّ َ َ َ َ ٍّ َ َ
ََ َ
الت َ
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ْ َ َ
أتباعه
أ ْح َم َر ِإل ِبتق َوى اللهِ َر ِّب ال َعال ِمين» ،ومن ثم يخاطب
ً
ً
ومحذرا َ«أ َل َل َت ْرج ُعوا َب ْعدي ُك َّفارا َيـ ْـضــر ُب َب ْع ُض ُكمْ
منبها
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ َ
ض».
ِرقاب بع ٍ
فهل من مستمع وهل من متعظ!؟

mudaffar.rashid@gmail.com

alterkey@gmail.com
الحكومة التي ال تمتلك رؤية مرتبطة بخطة استراتيجية وبرنامج
عمل وخطط تنفيذية محددة األهداف والميزانيات والمدد ،هي حكومة
تصريف أعمال ،وإن امتد عمرها لسنوات ،ألنها تتعامل فقط مع
األحداث اليومية الطارئة وفق سياسة ردة الفعل تجاه أي موضوع
"تريندينغ" في السوشيال ميديا!
ولكن هل المجلس النيابي الذي تم إخضاعه لجدول أعمال حكومة
تصريف أعمال ،لكي ال يقوم بأداء مهامه التشريعية والرقابية ،أحق
أن يطلق عليه مجلس تصريف أعمال؟ ألن عضو المجلس التشريعي
ً
حاليا ال يمارس دوره الرقابي والتشريعي من خالل طرح األسئلة
وتقصي الحقائق بهدف الحصول على معلومات لتوجيه األنظار
الى مخالفات جسيمة للجهات الحكومية حتى يتم طرح الموضوع
للمناقشة أو طلب تشكيل لجان للتحقيق أو عقد الندوات الجماهيرية
والمؤتمرات الصحافية لتوضيح الحقائق وتثبيت المواقف في
الـمـســائــل ال ـعــامــة ،ك ــاألم ــن وتـضـخــم األس ـع ــار واإلسـ ـك ــان والـفـســاد
والرياضة والصناعة والتنمية والتوظيف والتركيبة السكانية واألمن
الغذائي وغيرها من القضايا التي تهم الشارع الكويتي ،ويتفاعل معها
المواطنون منذ عقود من دون وضع حلول جذرية حاسمة وحازمة من
قبل الحكومة .هذه التبعية تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات،
وتخالف الـقــانــون رقــم  12لسنة  1963فــي شــأن الالئحة الداخلية
لمجلس األمــة ،الباب األول منه والمرتبط بتنظيم المجلس ،حيث
جاء في فصله األول والخاص بتأليف المجلس وأحكام العضوية،
وفي المادة األولى" :يتألف مجلس األمة من خمسين عضوا ينتخبون
بطريق االنتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون االنتخاب ،ويعتبر
الوزراء غير المنتخبين بمجلس األمة أعضاء في هذا المجلس بحكم
وظائفهم ،وال يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس
األمــة" ،فهل يحق للثلث الحكومي (األقلية) أن يعطل أعمال مجلس
األمة؟ وهل خضوع الثلثين (األغلبية) لمطالب الثلث الحكومي الراغب
في تعطيل الجلسات وتصريف األعمال يجعل من البرلمان المنتخب
ً
مجلسا لتصريف األعمال؟ فهل بات لدينا مجلس نيابي لتصريف
األعمال يحاكي حكومة تصريف األعمال المستقيلة؟

إيبيري أوكيريك*

ُ
هل تعطل الواليات المتحدة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في إفريقيا؟
قيام إدارة الغذاء والدواء
األميركية مؤخرا بتشديد
القيود المفروضة على لقاح
جونسون آند جونسون
المضاد لفيروس كوفيد19
ليس المرة األولى التي
يكون فيها إلعالن متعلق
بالصحة من الواليات
المتحدة أو أي سلطة أخرى
في دول الشمال عواقب
بعيدة المدى على إفريقيا،
ولن تكون المرة األخيرة.

إن ال ـق ــرار األخ ـيــر ال ــذي اتـخــذتــه إدارة
ال ـ ـغـ ــذاء وال ـ ـ ـ ــدواء األم ـي ــرك ـي ــة ب ــال ـح ــد مــن
استخدام لقاح جونسون آنــد جونسون
فـ ـي ــروس ك ــوفـ ـي ــد 19ل ـل ـبــال ـغ ـيــن ال ــذي ــن ال
يستطيعون أو لن يتمكنوا من الحصول
على لقاح آخر سيكون له عواقب وخيمة
على البلدان اإلفريقية ،وذكرت إدارة الغذاء
والــدواء األميركية أن هذا اإلجــراء يعكس
خطر أن يتسبب اللقاح في متالزمة تخثر
الــدم ال ـنــادرة ،لكن الـقــرار ُيظهر أنــه حتى
ب ـعــد عــام ـيــن م ــن ان ـ ــدالع ال ـجــائ ـحــة ،تظل
احتياجات الناس في البلدان المنخفضة
والمتوسطة الــدخــل ،والـبـلــدان اإلفريقية
ع ـلــى وجـ ــه ال ـخ ـص ــوص ،م ـســألــة ثــانــويــة
بــالـنـسـبــة لـلـسـلـطــات الـصـحـيــة الـعــالـمـيــة
الرائدة.
ال تعتمد ق ـيــود إدارة ال ـغ ــذاء والـ ــدواء
األمـيــركـيــة عـلــى أدل ــة جــديــدة ،بــل تعكس
حذرا ُمفرطا في بلد ُيسجل معدل تطعيم
مــرت ـفــع نـسـبـيــا ض ــد ف ـي ــروس كــوف ـيــد،19
ويتوافر على لقاحات بديلة متاحة على
ن ـطــاق واسـ ــع .قــامــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
بتلقيح أكثر من  65في المئة من سكانها
ض ـ ــد فـ ـ ـي ـ ــروس ك ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــد ،19ف ـ ــي ال ـغ ــال ــب
باستخدام لقاحي فايزر وموديرنا ،ولم
ي ـح ـصــل س ـ ــوى  8ف ــي ال ـم ـئ ــة ع ـل ــى ل ـقــاح
جــونـســون آن ــد جــون ـســون ،لــذلــك سيكون
لقرار إدارة الغذاء والدواء األميركية تأثير
مادي ضئيل في أميركا.
وم ـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ــرى ُي ـس ـت ـخ ــدم ل ـقــاح
ج ــونـ ـس ــون آن ـ ــد ج ــونـ ـس ــون ع ـل ــى ن ـطــاق
واســع في إفريقيا ،ووفقا لتحليل صادر
عــن معهد تــو نــي بلير للتغيير العالمي،
تــم اسـتـخــدام  42مـلـيــون جــرعــة مــن لقاح
ج ــونـ ـس ــون آن ـ ــد ج ــونـ ـس ــون فـ ــي ال ـب ـل ــدان
اإلف ــري ـق ـي ــة ح ـت ــى اآلن ،وإن ح ـق ـي ـقــة أن ــه
ال يـتـطـلــب سـ ــوى ج ــرع ــة واحـ ـ ــدة تجعله
مناسبا تماما للقيود اللوجستية والقيود
المتعلقة باإلمكانات في العديد من البلدان
الفقيرة ،وهــو اللقاح المفضل في معظم
أنحاء القارة.
عالوة على ذلك ،تشير البيانات الواردة
من جنوب إفريقيا ،حيث تم تناول أكثر من

 8.5ماليين جرعة من لقاح جونسون آند
جونسون -بما فــي ذلــك مــن خــال دراســة
س ـي ـســون ـكــي ،وه ــي ت ـجــربــة ل ـق ــاح تشمل
العاملين في مجال الرعاية الصحية -إلى
أن الحذر الشديد من إدارة الغذاء والدواء
غير ُمبرر ،وفــي البلدان التي تكون فيها
خيارات التطعيم ضد فيروس كوفيد19
محدودة ،ستؤدي زيــادة التخمين بشأن
لقاح جونسون آنــد جونسون إلــى تفاقم
الـتـحــدي الـمـتـمـثــل فــي تحصين الـسـكــان
بشكل كبير.
ق ــد ُي ـس ـفــر قـ ــرار إدارة الـ ـغ ــذاء وال ـ ــدواء
عــن ف ـقــدان الـثـقــة فــي لـقــاح جــونـســون آنــد
جونسون على نطاق واسع ،مما يتسبب
في انخفاض الطلب والحد بشكل ال يمكن
إصالحه من وصول وسائل الحماية اآلمنة
والفعالة والمتاحة على نطاق واســع من
فـ ـي ــروس ك ــورون ــا الـ ُـم ـس ـت ـجــد ،وس ـي ـكــون
لهذا تداعيات كبيرة على جهود البلدان
اإلفريقية المستمرة لتحفيز الطلب على
اللقاحات وحماية سكانها.
كـمــا يـقــدر معهد تــو نــي بلير للتغيير
العالمي أن ال ــدول اإلفريقية لديها نحو
 135مليون لقاح جونسون آند جونسون
فــي الـمـخــزن ،ونـحــو  25فــي الـمـئــة منها
جــرعــات ُمـقــدمــة مــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدةـ،
ُ
وتعد التبرعات باللقاحات موضع ترحيب
بطبيعة ال ـح ــال ،وال ـح ـكــومــات اإلفــريـقـيــة
ملتزمة بتحويل الجرعات إلــى لقاحات.
ولكن عندما تعتبر الدولة المانحة أن هذه
اللقاحات خطيرة للغاية على سكانها ،فإن
األفارقة سيرفضون قبولها بشدة.
وستمتد الـصــدمــات الناتجة عــن قــرار
إدارة ال ـغ ــذاء والـ ـ ــدواء لـتـشـمــل التصنيع
ُ
المحلي للقاحات في إفريقيا .تعد شركة
األدوية الرائدة في جنوب إفريقيا «أسبين
فارماكير» أول شركة تصنيع إفريقية تقوم
بتعبئة وبيع وتوزيع لقاح جونسون آند
جــون ـســون الـ ُـم ـضــاد ل ـف ـيــروس كــوفـيــد19
تـحــت عالمتها الـتـجــاريــة الـخــاصــة ،وقــد
دعت الواليات المتحدة إلى إبرام الصفقة،
وواف ـقــت شــركــة جــونـســون آنــد جونسون
على احتمال توسيع هذه االتفاقية لتشمل

إصـ ـ ـ ــدارات أك ـث ــر ت ـقــدمــا م ــن ال ـل ـق ــاح مثل
الجرعات الخاصة بالمتغيرات.
سـيـســاهــم قـ ــرار إدارة ال ـغ ــذاء والـ ــدواء
األميركية في تقويض العديد من الخطوات
الملموسة التي اتخذتها الواليات المتحدة
وال ــدول اإلفــريـقـيــة لتعزيز الصحة وأمــن
اللقاحات في القارة ،كما سيؤثر ذلك أيضا
عـلــى الـمـفــاوضــات الـجــاريــة بـيــن الـمــراكــز
اإلفــريـقـيــة لـمـكــافـحــة األم ـ ــراض والــوقــايــة
منها ،وشركة «آسبن فارماكير» لألدوية،
ومرفق الوصول العالمي للقاح المضاد
لفيروس كوفيد( 19كوفاكس) فيما يتعلق
بعقد صفقة محتملة لشراء وتوزيع لقاح
جونسون آند جونسون الجنوب إفريقي.
ومن المثير للقلق بشكل خاص أن إدارة
الغذاء والدواء أصدرت قرارها دون النظر
في اآلثار المترتبة على الواليات القضائية
األخ ــرى أو منحها إش ـعــارا مسبقا حتى
تـتـمـكــن م ــن االس ـت ـجــابــة بـشـكــل مـنــاســب،
وعلى الرغم من أن هيئة تنظيم المنتجات
الصحية في جنوب إفريقيا أصدرت بيانا
لطمأنة المواطنين بشأن سالمة اللقاح
وفعاليته ،إال أن القرار الذي ينطوي على
آثــار إقليمية يتطلب نهجا إقليميا ،ولو
كانت المراكز اإلفريقية لمكافحة األمراض
والوقاية منها على علم مسبق بقرار إدارة
الغذاء والــدواء األميركية ،لكان بإمكانها
معالجة ا لـمـخــاوف ُ
المتوقعة فــي جميع
أنحاء القارة.
وا سـتـشــرافــا للمستقبل ،يمكن لوكالة
األدوية اإلفريقية المنشأة حديثا أن تتخذ
مـثــل ه ــذه اإلج ـ ــراءات اإلقـلـيـمـيــة .ستعمل
وكالة األدوية األفريقية التي تعمل بشكل
جيد إلى جانب المراكز األفريقية لمكافحة
األم ـ ــراض وال ــوق ــاي ــة مـنـهــا عـلــى تحسين
قدرة القارة على تقديم استجابات سريعة
قائمة على األدلة للقرارات التنظيمية في
أماكن أخرى.
وأخيراُ ،يشير هذا الحدث إلى مشكلة
أوس ــع نـطــاقــا فــي دول الـشـمــال العالمي،
حـيــث يفشل ال ـق ــادة وص ـنــاع الـسـيــاســات
باستمرار في مراعاة وجهات نظر اآلخرين
وإدراك حقيقة مفادها أن أفعالهم لها آثار

واسعة النطاق خارج حدود بلدانهمُ ،يعد
األفــارقــة مواطنون عالميون ويحصلون
على معلوماتهم من المصادر اإلعالمية
نـفـسـهــا م ـثــل األوروبـ ـيـ ـي ــن واألم ـيــرك ـي ـيــن
الشماليين ،وبالتالي فهم يتأثرون برسائل
قد ال تكون ذات صلة بسياقهم ،ففي عام
 ،2021عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،أدى تعليق
بعض دول االتحاد األوروبــي بشأن لقاح
أكسفورد-أسترازينيكا ُ
المضاد لفيروس
كوفيد 19إلى الحد من الطلب في إفريقيا،
مما أدى إلى مقتل اآلالف على األرجح.
ت ـح ـظ ــى الـ ـخـ ـب ــرات الـ ـت ــي ت ـت ـم ـتــع بـهــا
الهيئات التنظيمية الصارمة ،مثل إدارة
الـغــذاء وال ــدواء األميركية ووكــالــة تنظيم
األدوي ـ ـ ـ ــة وم ـن ـت ـج ــات ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
الـبــريـطــانـيــة ووك ــال ــة األدويـ ــة األوروب ـي ــة،
باالحترام والتقدير على مستوى العالم،
لذلك يجب على هذه المؤسسات النظر في
العواقب األوســع نطاقا وغير المقصودة
ل ـقــرارات ـهــا ،وال سيما فــي خـضــم جائحة
عالمية.
وإن قيام إدارة الغذاء والدواء األميركية
مــؤ خــرا بتشديد القيود المفروضة على
ل ـقــاح جــون ـســون آن ــد جــون ـســون الـمـضــاد
لفيروس كوفيد 19ليس المرة األولى التي
يـكــون فيها إل ع ــان متعلق بالصحة من
قبل الواليات المتحدة أو أي سلطة أخرى
في دول الشمال عواقب بعيدة المدى على
إفريقيا ،ولن تكون المرة األخيرة ،ومن أجل
إدارة جائحة فيروس كــورونــا ُ
المستجد
واألوبئة المستقبلية بشكل فعال ،يتعين
على صناع السياسات التعاون اآلن للحد
من وتيرة مثل هــذه الـقــرارات والتخفيف
من آثارها.
* كبيرة المستشارين التقنيين في
معهد توني بلير للتغيير العالمي،
ومستشارة فخرية أولى للصحة العامة
في المراكز اإلفريقية لمكافحة األمراض
والوقاية منها وزميلة مشاركة في معهد
تشاتام هاوس.
«بروجيكت سنديكيت»2022 ،
باالتفاق مع «الجريدة».
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٧.٦٣٢

٨.٤٣٩

٥.٩٨٢

2.٥٨٩ ٣.٠٤٦ ٣.٢٧٠

مشروع «الطاقة المتجددة» يصل إلى مراحله النهائية
هيئة الشراكة تعلن المستشار خالل الفترة المقبلة
أشرف عجمي

علمت «الجريدة» ،من مصدر
مـ ـطـ ـل ــع ،أن م ـ ـشـ ــروع ال ــدب ــدب ــة
والـ ـ ـشـ ـ ـق ـ ــاي ـ ــا إلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج الـ ـط ــاق ــة
المتجددة في البالد وصل إلى
ً
مراحله النهائية ،الفتا إلــى أن
ً
المشروع حاليا بهيئة الشراكة
بين القطاعين العام والخاص
مــن أجــل التعاقد مــع مستشار
بعد إغالق المناقصة مع نهاية
العام الماضي بعدما انتقل ملف
ال ـم ـش ــروع م ــن شــركــة ال ـب ـتــرول
الوطنية إلى الهيئة.
وذك ــر الـمـصــدر أن الشركات
الـمـســاهـمــة الـتــي سـتـشــارك في
المشروع سيتم تشكيلها عقب
ً
الترسية واإلنـشــاء ،مشيرا إلى

تأهل نحو  5مستشارين إلعداد
الدراسات الخاصة بالمشروع،
وأن غ ــا لـ ـبـ ـي ــة ا ل ـم ـس ـت ـش ــار ي ــن
المؤهلين عالميون ويمتلكون
خـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرة واس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ــداد
ال ــدراس ــات الـخــاصــة بالطاقات
المتجددة.
وأضـ ــاف الـمـصــدر أن معهد
ال ـ ـكـ ــويـ ــت لـ ــأب ـ ـحـ ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة
كـ ــان ق ــد بـ ــدأ م ـن ــذ عـ ــدة أش ـه ــر،
بــالـتـعــاون مــع وزارة الـكـهــربــاء
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ّـاء ،كـ ـش ــريـ ـكـ ـي ــن إلحـ ـي ــاء
م ــا ت ـبــقــى م ــن م ــراح ــل م ـشــروع
ال ـ ــدب ـ ــدب ـ ــة وال ـ ـش ـ ـقـ ــايـ ــا إلنـ ـت ــاج
ال ـطــاقــة ال ـم ـت ـجــددة وال ـم ـحــددة
بالمرحلتين الثانية والثالثة،

وذلـ ـ ــك ب ـع ــد س ـح ـبــه بـ ـق ــرار مــن
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء م ــن مــؤسـســة
البترول الكويتية ،المتمثلة في
شــركــة ال ـب ـتــرول الــوطـنـيــة ،بعد
انتهاء المرحلة األولى منه.
وأوضـ ــح أن ــه سـتـكــون هـنــاك
شركة مساهمة لتنفيذ المشروع
ت ـحــت إش ـ ــراف هـيـئــة ال ـشــراكــة،
ومـ ـش ــارك ــة لـلـمـسـتـثـمــر ،س ــواء
كــان محليا أو أجنبيا ،وأيضا
مـمــن يـمـلـكــون الـخـبــرة فــي هــذا
القطاع وبنسبة سيتم تحديدها
بعد إرساء المناقصة الخاصة
بــالـمـشــروع ،عـلــى أن يـتــم طــرح
نـسـبــة أي ـض ــا لــاك ـت ـتــاب ال ـعــام
ع ـل ــى الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ،مـ ــؤكـ ــدا أن

المعنيين بالمشروع يعكفون
حاليا على المناقصة الخاصة
بتلك الشراكة.
وقال إن الهدف من المشروع
يـ ـكـ ـم ــن ف ـ ـ ــي ت ـ ـنـ ــويـ ــع م ـ ـصـ ــادر
الـ ـط ــاق ــة مـ ــن خـ ـ ــال اسـ ـتـ ـخ ــدام
تكنولوجيات الطاقة المتجددة
واألنظمة بما في ذلك التشغيل
والـ ـصـ ـي ــان ــة األم ـ ـثـ ــل وت ـط ــوي ــر
تـكـنــولــوجـيــات تـخــزيــن الـطــاقــة
ال ـم ـت ـقــدمــة وال ـن ـظ ــم وتـصـمـيــم
وتنفيذ استراتيجيات وتقنيات
إدارة الطاقة الذكية إلى جانب
تطوير وتنفيذ تكنولوجيات
كـ ـف ــاء ة ال ـط ــاق ــة وإدارة الـطـلــب
على الطاقة.

ً
البرميل الكويتي يرتفع إلى  121.61دوالرا
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  3.30دوالرات ليبلغ
 121.61دوالرا للبرميل فــي ت ــداوالت أمــس األول ،مقابل
 118.31دوالرا للبرميل في تداوالت الخميس الماضي ،وفقا
للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط نهاية أمس
األول ،لتختتم األسبوع بمكاسب قبل عطلة نهاية األسبوع
في يوم الذكرى بالواليات المتحدة ،بداية موسم ذروة الطلب
في الواليات المتحدة ،بينما تتفاوض الدول األوروبية بشأن
ما إذا كانت ستفرض حظرا تاما على النفط الخام الروسي.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت  2.03دوالر أو
 1.7في المئة ليبلغ عند التسوية  119.43دوالرا ،وصعد
كذلك خام غرب تكساس الوسيط األميركي  98سنتا أو 0.9
في المئة إلى  115.07دوالرا للبرميل عند التسوية ،وعلى

مدار األسبوع ،ارتفع برنت  6في المئة ،بينما صعد خام
غرب تكساس الوسيط  1.5في المئة.
وتلقت األسـعــار دعما مــن الطلب العالمي الـقــوي على
الوقود ،إذ تجاوزت العقود اآلجلة للبنزين وزيت التدفئة
أسعار النفط الخام هذا العام.
في غضون ذلك ،قال مسؤولون إن دول االتحاد األوروبي
تتفاوض على اتفاق بشأن عقوبات نفطية على روسيا من
شأنها أن تحظر تسليم الشحنات ،لكنها تؤخر العقوبات
على النفط الذي يتم تسليمه عبر خطوط األنابيب إلقناع
المجر ودول أعضاء أخــرى غير ساحلية باالنضمام إلى
الحظر.
ويعوق رفض المجر للعقوبات النفطية وتردد دول أخرى
في قبولها دون تنفيذ حزمة سادسة من عقوبات االتحاد

األوروب ــي المكون مــن  27دولــة على روسـيــا عقب غزوها
ألوكــران ـيــا .وق ــال مـســؤولــون إن
مـبـعــوثــي ح ـكــومــات االت ـحــاد
األوروب ــي قــد يتوصلون إلى
ات ـ ـفـ ــاق فـ ــي ب ــروكـ ـس ــل األحـ ــد
(الـيــوم) في الوقت المناسب،
لكي يـصــادق عليه الزعماء في
قمتهم يومي  30و 31الجاري.
وأبـ ـل ــغ ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي
فالديمير بوتين المستشار
النمساوي كــارل نيهامر ،أن
موسكو ستفي بالتزاماتها
في توصيل الغاز الطبيعي.

ّ
وأضاف أن المشروع يتعلق
أيضا بتصميم وإنشاء وتشغيل
أول محطة مـتـعــددة التقنيات
إلنـتــاج الـطــاقــة الكهربائية من
م ـ ـصـ ــادر مـ ـتـ ـج ــددة ب ـس ـع ــة 70
مـ ـيـ ـغ ــاوات وربـ ـطـ ـه ــا م ـب ــاش ــرة
بالشبكة المحلية لتغذية جزء
من الطلب المحلي على الطاقة
الكهربائية.
وأوضــح أن  50ميغاوات من
المحطة ستعمل بنظام المقاطع
ال ـم ـق ــوس ــة ل ـل ـط ــاق ــة الـشـمـسـيــة
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراري ـ ـ ــة ب ـ ــإنـ ـ ـت ـ ــاج سـ ـن ــوي
يـصــل إل ــى مـئــة أل ــف مـيـغــاوات/
ســاعــة ،مشيرا الــى أن المحطة
ستتضمن  10ميغاوات تعمل

بــال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة الـضــوئـيــة
و 10بطاقة الرياح.
وأك ــد الـمـصــدر أن الـمـشــروع
سـ ـيـ ـعـ ـم ــل عـ ـ ـل ـ ــى إنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز أول
تقييم شــامــل ودقـيــق لمصادر
الـطــاقــة الـمـتـجــددة فــي الكويت
ك ــالـ ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـي ــة وط ــاق ــة
الـ ـ ــريـ ـ ــاح ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى إنـ ـج ــاز
الـمـخـطــط الـهـيـكـلــي لـلـمـشــروع
عـ ـل ــى مـ ـس ــاح ــة  84ك ـي ـلــوم ـتــرا
مربعا ،كما سيتم وضع األسس
الفنية واالقـتـصــاديــة للتوسع
ب ــاس ـت ـخ ــدام هـ ــذه ال ـت ـق ـن ـيــة فــي
المستقبل.
وأوضـ ـ ــح أن ال ـه ــدف الـكـبـيــر
هــو الـتـمـكــن مــن إن ـتــاج كميات

كبيرة مــن الـكـهــربــاء تصل إلى
 2000و  4000م ـ ـي ـ ـغـ ــاوات إذا
ت ـم ــت إض ــاف ــة م ـش ــاري ــع إن ـت ــاج
الـطــاقــة الشمسية إلــى المنازل
ً
وال ـم ـب ــان ــي ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،الف ـت ــا
ال ــى أن ال ـم ـش ــروع ب ـجــانــب أنــه
سيعمل على تعزيز أمن الطاقة
الكهربائية وتنويع مصادرها،
ف ــإن ــه س ـي ـك ــون م ـ ـصـ ــدرا مـهـمــا
لتوفير فرص عمل غير تقليدية
وخلق اقتصاد مواز للصناعات
المساندة ،ال يعتمد على مصدر
الدخل الرئيسي للدولة.

تعديل الئحة الصندوق الكويتي للتنمية
أصــدر وزيــر المالية وزيــر الــدولــة للشؤون
االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب الرشيد
قـ ـ ــرارا ب ـت ـعــديــل ال ــائ ـح ــة ال ـمــال ـيــة لـلـصـنــدوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.
وجاء القرار الــوزاري رقم  37لسنة 2022
بتعديل المادة  9من الالئحة المالية ،بحيث
تنقسم مصروفات الصندوق الى االبواب
الرئيسية ،ليكون الباب االول للمرتبات،
وال ـث ــان ــي ل ـل ـم ـصــروفــات ال ـع ــام ــة ،وال ـثــالــث
للمشاريع اإلنشائية.
أمــا الـمــادة الثانية مــن الـقــرار فيعتمد
مسمى مــد يــر مكتب التفتيش والتدقيق

بــدال من مسمى المدقق الداخلي العام أينما
ورد في الالئحة المالية ،وعلى المدير العام
للصندوق تنفيذ هذا القرار.
وج ـ ــاء الـ ـق ــرار ب ـعــد االطـ ـ ــاع ع ـلــى ال ـقــانــون
رقم  25لسنة  1974بإعادة تنظيم الصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية والنظام
األساسي للصندوق ،وعلى المرسوم بالقانون
رقم  31لسنة  1978بقواعد إعداد الميزانيات
ال ـعــامــة وال ــرق ــاب ــة ع ـلــى تـنـفـيــذهــا وال ـح ـســاب
الـخـتــامــي وعـلــى الــائـحــة الـمــالـيــة للصندوق
ال ـصــادرة بـقــرار مجلس اإلدارة رقــم  10لسنة
 2001وتعديالتها.

إفصاح تغير على الملكيات االستراتيجية يصل لـ  10أيام عمل!
مطالب بمراجعة مهل اإلفصاح وتضييق الفجوات الشاسعة للمهل الزمنية
●

محمد اإلتربي

كشفت عملية إلغاء صفقات
ت ـمــت ف ــي ال ـب ــورص ــة لمصلحة
ش ــرك ــة وسـ ــاطـ ــة م ــرخ ــص لـهــا
الـ ـتـ ـع ــام ــل ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاألوراق ال ـم ــال ـي ــة
لحسابها ال ـخــاص عــن تـفــاوت
فــي المهل القانونية المتعلقة
ً
بــاإلفـصــاح عـمــومــا بخصوص
التعامل باألوراق المالية.
فـ ـ ـف ـ ــي حـ ـ ــالـ ـ ــة واق ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ــي
ال ـ ـ ـبـ ـ ــورصـ ـ ــة ،تـ ـ ــم إل ـ ـ ـغـ ـ ــاء ثـ ــاث
ص ـ ـف ـ ـقـ ــات ق ـ ــام ـ ــت ب ـ ـهـ ــا إحـ ـ ــدى
ش ـ ــرك ـ ــات الـ ــوسـ ــاطـ ــة الـ ـكـ ـب ــرى،
ً
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــادا إلـ ـ ـ ــى تـ ــأخـ ــرهـ ــا فــي
اإلف ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاح ب ـ ـكـ ــل الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــالـ ـصـ ـفـ ـق ــات خ ــال
ً
م ـه ـلــة ي ــوم ــي ع ـم ــل ،وت ـح ــدي ــدا
قبل نهاية يــوم العمل الثاني،
بالمخالفة للمادة رقــم 2-26-4
م ــن ال ـف ـقــرة األخـ ـي ــرة م ــن كـتــاب
قـ ــواعـ ــد الـ ـب ــورص ــة وال ـخ ــاص ــة
ب ــال ـم ـع ــام ــات ،الـ ـت ــي يـجــريـهــا
ال ــوس ـي ــط ال ـم ــرخ ــص لـحـســابــه
الخاص.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ت ـنــص ال ـم ــادة
 7-1-2م ــن ال ـف ـصــل ال ـثــانــي من
االـ ــائ ـ ـحـ ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ب ـش ــأن
اإلفـ ـ ـص ـ ــاح عـ ــن الـ ـمـ ـص ــال ــح عــن

مهل زمنية مختلفة ،ومفادها
بأنه على الشخص المستفيد
اإلف ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاح ل ـ ـكـ ــل م ـ ـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة
والبورصة والشركة خالل مدة
ال تتجاوز خمسة أيام عمل من
تحقق المصلحة.
ك ـم ــا ي ـج ــب ع ـل ـيــه اإلفـ ـص ــاح
عـنــد أي تـغـيــر ي ـطــرأ عـلــى هــذه
المصلحة يتجاوز  0.5في المئة
مــن رأس ـم ــال الـشــركــة الـمــدرجــة
خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام
عمل مــن تــاريــخ التغير ويبقى
ً
هذا التبليغ واجبا عندما يؤدي
التغير إلى انخفاض المصلحة
ع ــن  5ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن رأسـ ـم ــال
الشركة.
وت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــول م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر م ــالـ ـي ــة
واستثمارية مراقبة مايلي:
 - 1مــن ال ـض ــروري أن يكون
هناك توحيد لمهل اإلفصاحات
بحيث ال تكون شريحة يومي
ع ـم ــل وأخـ ـ ـ ــرى  5أيـ ـ ــام وثــال ـثــة
 10أيـ ــام ع ـمــل واألخـ ـي ــرة فـتــرة
ً
طويلة جدا ،إذ ال يوجد تناسق
بين المهل الثالث رغم أن مبدأ
الشفافية واإلفصاح واحد.
ً
 - ٢أ يـ ـ ـض ـ ــا ت ــو حـ ـي ــد م ـب ــدأ
الـ ـ ـج ـ ــزاء فـ ــي نـ ـظ ــام اإلفـ ـص ــاح
الـ ـ ـ ــذي ي ـم ـن ــح ال ـم ـس ـت ـف ـي ــد أو

صـ ـ ــاحـ ـ ــب الـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة م ـه ـل ــة
إفـصــاح  5أيــام عمل و 10أيــام
ع ـمــل ل ــم ت ـح ــدد ع ـقــوبــة إل ـغــاء
ال ـت ــداوالت أو الـصـفـقــات التي
تمت واستوجب ً
بناء على هذا
الـتـغـيــر اإلف ـص ــاح ،فـلـمــاذا في
حالة التعامل األخرى بالنسبة
للوسيط المرخص له اإلفصاح
عن أي تعامل خالل يومي عمل
يتم إلغاء الصفقات؟.
 - ٣م ـب ــدأ إل ـغ ــاء الـصـفـقــات
يـ ـج ــب أن يـ ـقـ ـن ــن ف ـ ــي ح ـ ــاالت
محددة وأن يوازي حجم الخطأ
على سبيل المثال من استفاد
ً
ً
عــا مــدا متعمدا مــن معلومات
داخـلـيــة وتــربــح واس ـت ـفــاد من
تـلــك الـمـعـلــومــات يـجــب إلـغــاء
التعامالت لوجود سبب ومبرر
يحتوي على تدليس واستفادة
وتــربــح بغير وجــه حــق ،فيما
ت ــأخ ـي ــر اإلف ـ ـصـ ــاح ع ــن مــوعــد
م ـح ــدد ،ف ـ ــإذا ال ـص ـف ـقــات تمت
حسب األص ــول المعمول بها
ووف ــق صـحـيــح ال ـقــانــون فإنه
يمكن استبدال إلغاء الصفقات
بجزاء مالي.
 - ٤عملية إ لـغــاء الصفقات
بحسب مصادر معنية عملية
م ـع ـق ــدة وذات أبـ ـع ــاد سـلـبـيــة

روسيا تدرس استخدام العمالت
المشفرة للمدفوعات الدولية

نقلت وكــالــة «إنترفاكس» الروسية لألنباء عن
مسؤول حكومي قوله ،إن روسيا تــدرس السماح
باستخدام العملة المشفرة في المدفوعات الدولية.
ُ
ون ـ ـقـ ــل عـ ــن إي ـ ـفـ ــان ت ـش ـي ـب ـس ـكــوف رئـ ـي ــس قـســم
السياسات المالية ب ــوزارة المالية ،قوله «تجري
م ـنــاق ـشــات جـ ــادة ح ــول ف ـكــرة اس ـت ـخ ــدام الـعـمــات
الــرق ـم ـيــة ف ــي ال ـم ـعــامــات الـمـتـعـلـقــة بــالـتـســويــات
الدولية».
ويختلف المسؤولون الروس حول كيفية تنظيم
سوق العمالت الرقمية واستخدامها في البالد ،في
ظل معارضة وزارة المالية لدعوات البنك المركزي

ل ـفــرض حـظــر ت ــام عـلـيـهــا .ورغ ــم
اح ـتــدام الـمـنــاقـشــات مـنــذ شـهــور،
ورغ ــم أن الـحـكــومــة تـتــوقــع تقنين
ال ـع ـم ــات ال ـم ـش ـفــرة كــوس ـي ـلــة لـلــدفــع
عــاجــا أم آج ــا ،فــإنــه لــم يتم الـتــوصــل بعد إلى
تــوا فــق فــي اآلراء .و نـقـلــت صحيفة فيدوموستي
أم ــس األول عــن مـســؤولـيــن حكوميين قــولـهــم ،إن
وزارة المالية تناقش إضــافــة أحــدث اقـتــراح حول
المدفوعات الدولية إلى نسخة محدثة من مشروع
قانون.
وقال تشيبسكوف إن السماح باستخدام العمالت
المشفرة كوسيلة لتسوية ا لـمـعــا مــات التجارية
الــدولـيــة مــن شــأنــه أن يـســاعــد فــي مــواجـهــة تأثير
العقوبات الغربية ،التي جعلت وصول روسيا إلى
آليات الدفع التقليدية عبر الحدود «محدودا».

متشعبة وقــرار تشوبه الكثير
ً
من المالحظات خصوصا في
حالة عملية شــراء طبعيية لم
ت ــرق ــى إلـ ــى ن ـس ـبــة إفـ ـص ــاح أو
تـحـقــق مـصـلـحــة ع ـلــى ال ــورق ــة
ً
المالية ،علما أنها تلحق أضرار
ب ــأط ــراف لـيــس لـهــم عــاقــة من
قريب أو بعيد بتأخر اإلفصاح،
وذلــك مثل الوسيط الــذي نفذ
األوامــر حيث يتم حرمانه من
العمولة وكذلك المقاصة يتم
ً
حرمانها أيضا من العمولة.
 - ٥ت ـ ـكـ ــرار قـ ـ ـ ـ ــرارات إلـ ـغ ــاء
ً
الـصـفـقــات عـمــومــا فــي الـســوق
المالي في ظل ترقية البورصة
ووجـ ـ ــود مـسـتـثـمــريــن أجــانــب
والـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــي ب ـ ـخ ـ ـطـ ــى ح ـث ـي ـث ــة
لجذب المزيد من االستثمارات
ال ـم ــؤس ـس ـي ــة ي ـج ــب أال ي ـكــون
ً
ً
ً
س ـ ــاح ـ ــا طـ ـ ـ ـ ـ ــاردا أو م ـ ـضـ ــادا
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـم ــؤس ـس ـي ــة
واألجنبية.
وض ـم ــن هـ ــذا ال ـس ـي ــاق وفــي
إط ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــي ل ـت ــوح ـي ــد
األنظمة الخليجية والمعايير
والتعليمات المتعلقة بأسواق
ال ـمــال وذات الـصـلــة ب ــاألدوات
المالية والمشتقات وغيرها،
فــإنــه يـتــوجــب أن ت ـكــون هناك

مراجعة لتوحيد أي تعليمات
أو ضوابط بحيث يتم تضييق
ال ـف ـج ــوات ال ـك ـب ـيــرة ومـعــالـجــة
ال ـت ـب ــاي ــن فـ ــي م ـه ــل اإلفـ ـص ــاح
بحيث تكون منطقية وتمنح

الخاضع للقانون مهلة مناسبة
فالفجوة شاسعة بين إفصاح
خـ ــال  10أي ـ ــام ع ـم ــل أي ثـلــث
شهر وإفصاح آخر مطلوب قبل
نهاية يوم العمل الثاني.

ً
ع ـل ـم ــا أن ـ ــه ب ــاإلمـ ـك ــان وس ــط
ا لـتـطــور التكنولوجي النوعي
ربط محافظ وحسابات تداول
ك ـ ــل األط ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـمـ ــرخـ ــص ل ـهــا
بـ ـب ــرام ــج ت ـظ ـه ــر إف ـص ــاح ــات ـه ــا

ً
ت ـل ـق ــائ ـي ــا ل ـل ـج ـه ــات ال ــرق ــاب ـي ــة
واألط ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـم ـع ـن ـي ــة األخـ ـ ــرى
على أن يكون اإلفصاح الورقي
وال ـت ـق ـل ـي ــدي ع ـم ـل ـيــة تـحـصـيــل
حاصل وإجراء تكميلي فقط.

إيلون ماسك يحاول إنقاذ «وول ستريت» تنهي أطول سلسلة
الـ«دوغ كوين» من التدهور خسائر أسبوعية في عقود
أعلن إيـلــون ماسك أن شركته «سبيس إكــس» ستبدأ تلقي
المدفوعات بواسطة العملة المشفرة «دوغ كوين» ،وذلك على
الرغم من انهيار سوق العمالت المشفرة ،ما يعني أن ماسك
ربما يحاول إنقاذ الـ»دوغ كوين» من التدهور.
وكان ماسك الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركتي
«تيسال» و»سبيس إكــس» عــزز العملة المشفرة فــي الماضي،
ً
مما ساعد على دفعها إلى مستويات قياسية قبل عام تقريبا.
وانخفضت عملة «دوغ كوين» المشفرة بأكثر من  %70عن
مستوياتها العام الماضي ،وذلك وسط موجة هبوط واسعة
شملت العمالت المشفرة كافة.
وقــال تقرير لجريدة «إندبندنت» البريطانية ،اطلعت عليه
ً
«العربية.نت» ،إن ماسك «يبدو أنــه يسعى مـجــددا إلــى خطف
األضواء مرة أخرى ،حيث أعلن عن دعمه للعمالت المشفرة في
متجر سبيس إكس».
وقال ماسك في تغريدة على «تويتر»« :يمكن شراء السلع من
ً
تيسال باستخدام عملة دوغ كوين ،وقريبا يمكن استخدامها
ً
في شركة سبيس إكس أيضا».
وأش ــار ماسك الــى أن شركته «سبيس إكــس» قــد تجعل من
الممكن الدفع بالعملة المشفرة مقابل الحصول على اشتراكات
في خدماتها ،وكتب ً
ردا على أحد المتابعين الذي سأل« :ربما
ً
يوما ما» .وأدت التغريدات التي نشرها ماسك إلى ارتفاع سعر
ال ــدوغ كــويــن مـبــاشــرة ،حـيــث ارت ـفــع بنسبة  %10عـلــى الـفــور
ً
قبل أن يستقر مرتفعا بنسبة  %8مقارنة بما كــان عليه قبل
تصريحات ماسك.

«بنك أوف أميركا» :ليس هناك قاع… نحن في خضم عملية هبوط
أغ ـل ـقــت ب ــورص ــة وول س ـتــريــت ع ـلــى ارت ـف ــاع
حــاد بجلسة أمــس األول ،إذ زادت عــامــات على
ب ـلــوغ الـتـضـخــم ذروت ـ ــه ل ـي ـبــدأ ب ـعــدهــا ال ـتــراجــع
وتــزيــد بـيــانــات اإلن ـفــاق االسـتـهــاكــي مــن تـفــاؤل
المستثمرين بــأن مجلس االحتياطي الفدرالي
ً
األمـيــركــي سيكون ق ــادرا على تشديد السياسة
النقدية دون دفع االقتصاد إلى براثن الركود.
وأوق ـف ــت جميع م ــؤش ــرات األس ـهــم األمـيــركـيــة
الرئيسية الثالثة أطول سلسلة خسائر أسبوعية
ُ
تمنى بها منذ عقود.
وتراجع «ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» لسبعة
أسابيع متتالية ،وهي أطول فترة منذ نهاية أزمة
تـعــرف بفقاعة اإلنـتــرنــت بين  1995و ،2000في
حين كان انخفاض «داو جونز» لألسهم الممتازة
لثمانية أسابيع هو األطول منذ عام .1932
وخالل سبعة أسابيع متتالية من الخسائر ،من
أول أبريل إلى  20مايو الجاري ،تخلى «ستاندرد
آند بورز» عن  14.2في المئة من قيمته.
ً
وعـ ــززت تــوق ـعــات األرب ـ ــاح الـمـتـفــائـلــة عـمــومــا
والـ ـم ــؤش ــرات االق ـت ـص ــادي ــة ال ـق ــوي ــة اآلمـ ـ ــال بــأن
سياسات «المركزي» األميركي المتشددة الحتواء
التضخم المرتفع ألعلى مستوياته منذ عقود لن

تقود االقتصاد إلى االنكماش .وأظهرت بيانات
صادرة أمس األول ،أن إنفاق المستهلكين أفضل
م ــن ال ـم ـتــوقــع ل ـتــؤكــد فـيـمــا ي ـب ــدو أن الـتـضـخــم،
الذي قلل من توقعات أرباح الشركات وأثر على
معنويات المستثمرين ،قد بلغ ذروته.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز  »500نحو
 100.43نـقـطــة أو  2.47ف ــي ا ل ـم ـئــة لـيـغـلــق عند
 4158.49نـقـطــة ،فـيـمــا ارت ـفــع مــؤشــر «ن ــاس ــداك»
المجمع ا ل ــذي تغلب عليه أ سـهــم التكنولوجيا
 390.30نقطة أو  3.32فــي المئة إلــى 12130.95
نقطة .ولم يكن مؤشر «داو جونز» الصناعي أقل
ً
حظا إذ صعد هو اآلخر  574.52نقطة أو  1.76في
المئة إلى  33211.71نقطة.
ودفعت التقلبات التي سادت األسواق ألسابيع
بعض المستثمرين إلــى التساؤل« :هــل هــذا هو
ال ـق ــاع؟» ،لـكــن فيما يـبــدو ف ــإن انـتـظــار انخفاض
السوق هذا قد يكون بعيد المنال.
وقال كريس هيزي ،كبير مسؤولي االستثمار
في «ميريل وبنك أوف أميركا برايفت بانك»« :ليس
هناك قاع ،نحن في خضم عملية هبوط».
وأضـ ــاف ه ـيــزي ،أن ه ــذا قــد يـتــم حـلــه بـمــرور
«العربية نت»
			
الوقت.
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اقتصاد

أكثر عدد جوائز لمجموعة مصرفية من جهة واحدة
أفضل بنك إسالمي
بالكويت ...وأكبر
الصفقات في
الكويت والسعودية
وتركيا

استحداث جوائز
جديدة تناسب
ابتكار «بيتك»
لمنتجات مالية
عالمية

صفقات «اإلسالمي
للتنمية» وحكومة
بريطانيا وشركة
ً
أرامكو األكثر تميزا

أحمد السميط

ف ــازت مجموعة بيت التمويل
الـكــويـتــي (بـيـتــك) ب ـ  8جــوائــز من
أبــرز وأهــم الجوائز التي تقدمها
مجموعة «( »IFNإسالميك فايننس
نيوز) العالمية المرموقة ،في أكثر
عدد من الجوائز تفوز به مجموعة
مصرفية من جهة واحدة.
وقـ ــد تـ ـص ـ ّـدرت ج ــائ ــزة أفـضــل
ب ـنــك إس ــام ــي ف ــي ال ـكــويــت لـعــام
 2021ال ـج ــوائ ــز ال ـث ـم ــان ــي ،فيما
تناولت  3جوائز أفضل صفقات
ال ـعــام ال ـتــي نظمتها المجموعة
بــال ـكــويــت وال ـس ـعــوديــة وتــرك ـيــا،
إض ــاف ــة الـ ــى ج ــوائ ــز بـمـسـمـيــات
م ـس ـت ـحــدثــة ت ـع ـ ّـب ــر ع ــن ال ـنــوع ـيــة
المبتكرة من المنتجات التمويلية
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة الـ ـت ــي قـ ّـدم ـت ـهــا
م ـج ـمــوعــة «بـ ـيـ ـت ــك» ،م ـث ــل صفقة
التأثير االجتماعي وصفقة العام
الـسـيــاديــة وال ـم ـت ـعــددة األطـ ــراف،
إض ــاف ــة ال ــى الـصـفـقــة اإلجـمــالـيــة
للعام.
وج ـ ــاءت ال ـج ــوائ ــز ال ـت ــي أعـلــن
ع ـن ـهــا فـ ــي ح ـف ــل ج ـ ــرى فـ ــي دب ــي
أخ ـ ـي ـ ــرا كـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي :أف ـ ـضـ ــل ب ـنــك
إسـ ــامـ ــي فـ ــي الـ ـك ــوي ــت  -صـفـقــة
العام في الكويت ..صكوك «بيتك»
ل ـل ـشــري ـحــة األول ـ ـ ــى لـ ـ ــرأس ال ـم ــال
بنحو  750مليون دوالر  -صفقة
التأثير االجتماعي لهذا الـعــام...
صكوك البنك اإلسالمي للتنمية
ال ـم ـس ـت ــدام ــة ب ـن ـح ــو  2.5م ـل ـيــار
دوالر -ص ـف ـقــة الـ ـع ــام ال ـس ـيــاديــة
وال ـم ـت ـع ــددة األط ـ ـ ـ ـ ــراف ...صـكــوك
س ـيــاديــة لـلـحـكــومــة الـبــريـطــانـيــة
بنحو  500مليون جنيه إسترليني
 -صفقة العام في تركيا ...صكوك

الجوائز
االستدامة للشريحة الثانية لرأس
الـمــال مــن «بيتك  -تــركـيــا» بنحو
 350مليون دوالر  -صفقة العام
الهجينة •Hybrid Deal of the
 ...Yearصكوك «أرامكو» السعودية
الهجينة بنحو  6مليارات دوالر -
صفقة العام في السعودية.
واخـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــارت م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة IFN
(إسالميك فايننس نيوز) «بيتك»
لهذه الجوائز ً
بناء على توصيات
لجنة تحكيم خــاصــة مــؤلـفــة من
خ ـب ــراء ومـحـلـلـيــن متخصصين
ح ــول الـعــالــم فــي قـطــاع الصيرفة
اإلس ــام ـي ــة ،إذ ت ــم الـتـقـيـيــم وفــق
مجموعة مــن المعايير واألســس
وال ـم ــؤش ــرات الـمــالـيــة ع ــن أفضل
أع ـم ــال ال ـمــؤس ـســات والـصـفـقــات
اإلس ــام ـي ــة خ ــال الـ ـع ــام ،كـمــا تم
ت ــأك ـي ــد م ـك ــان ــة ومـ ـ ـ ــاءة «ب ـي ـت ــك»
وح ـل ــول ــه ال ـت ـمــوي ـل ـيــة الـمـبـتـكــرة
ومساهماته المتنوعة وجهوده
ال ـ ـم ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة ل ـ ـت ـ ـعـ ــزيـ ــز قـ ـط ــاع
الصيرفة اإلسالمية حــول العالم
ب ـم ـن ـت ـج ــات وخ ـ ــدم ـ ــات م ـب ـت ـكــرة

خالد الرخيص

ومتطورة تالئم متطلبات العمالء
األفـ ــراد وال ـشــركــات والـحـكــومــات،
م ــع األخ ـ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار عــوامــل
المحافظة على البيئة واالستدامة
والحوكمة وبرامج التنمية وتطور
المجتمعات.

قيمة مضافة
وقـ ـ ــال ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـخــزانــة
الكويت في «بيتك» ،أحمد السميط،
ّ
في تصريح عقب تسلم الجوائز،
إن فـ ــوز «ب ـي ـت ــك» ب ـه ــذه ال ـجــوائــز
المتنوعة يؤكد ريادته في صناعة
ال ـت ـمــويــل اإلس ــام ــي وال ـخــدمــات
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة وف ـ ـ ـ ــق الـ ـش ــريـ ـع ــة،
وإمـ ـك ــان ــات «ب ـي ـت ــك» ال ـعــال ـيــة في
ابتكار حلول تمويلية ومصرفية
ّ
تـ ـم ــث ــل ق ـي ـم ــة مـ ـض ــاف ــة وأدوات
مـبـتـكــرة ف ــي األس ـ ـ ــواق الـعــالـمـيــة
وتلك التي تعمل فيها المجموعة
عـلــى ت ـنـ ّـوع خصائصها وت ـعـ ّـدد
قــدرات ـهــا واح ـت ـيــاجــات الـشــركــات
والمؤسسات والحكومات فيها،

المسؤولون في «بيتك» و»بيتك تركيا» و»بيتك كابيتال»
ّ
مشيرا الى أن الجوائز تمثل حافزا
لمزيد من اإلنجاز والنجاح بشكل
يتناسب مــع االهـتـمــام والتقدير
الذي يحظى به «بيتك» من مختلف
الجهات العالمية.
وأضاف أن «بيتك» استطاع أن
يرسخ قيادته لصناعة الصيرفة
اإلس ــامـ ـي ــة ،وي ـس ــاه ــم م ــن خــال
انـ ـتـ ـش ــاره ج ـغ ــراف ـي ــا فـ ــي ت ـقــديــم
منظومة متكاملة مــن الـخــدمــات
التقنية والتمويلية والمصرفية،
بـمــا ي ـعــزز دع ــائ ــم اس ـتــدامــة نمو
صناعة التمويل اإلســامــي عبر
ت ـم ــوي ــل ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـشــاريــع
وال ـم ـشــاركــة ف ــي ص ـف ـقــات كثيرة
ذات ط ــاب ــع اقـ ـتـ ـص ــادي ت ـن ـمــوي
ومشاريع عمالقة ذات آثار إيجابية
على المجتمعات العاملة فيها،
إضافة الى طبيعتها االقتصادية
وال ـم ــال ـي ــة وم ـســاه ـمــات ـهــا بــدفــع
عجلة االقتصاد وخطط التحديث

خالد الشامي

والتطوير فــي مجتمعاتها ،مما
يــزيــد م ــن م ـع ــدالت نـمــو وتـ ّ
ـوســع
«بـ ـيـ ـت ــك» فـ ــي م ـخ ـت ـلــف األس ـ ـ ــواق
وعـلــى كــل الـمـسـتــويــات ،ويؤهله
لـقـيــادة وتــرتـيــب والـمـشــاركــة في
أكبر الصفقات المالية بالمنطقة
وال ـع ــال ــم ،ح ـيــث ق ــاد وش ـ ــارك في
أكبر وأنـجــح  3صفقات تمت في
الكويت والسعودية وتركيا خالل
العام الماضي.
وشــدد السميط على مواصلة
«ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» الـ ـعـ ـم ــل وف ـ ـ ــق ال ـخ ـط ــط
الـ ـم ــوض ــوع ــة ف ـ ــي ك ـ ــل األسـ ـ ـ ــواق
والدول التي يوجد فيها من خالل
ّ
وتنوع
أداء مهني وعمل منهجي
وق ــدرة على المنافسة واالرت ـقــاء
الى مصاف أكبر البنوك في العالم،
مدعوما بأعلى مؤشرات النجاح
وال ـت ـم ـيــز ع ـلــى ك ــل الـمـسـتــويــات،
مما يجعل «بيتك» أفضل البنوك
اإلســام ـيــة ف ــي ال ـكــويــت والـعــالــم

ومرجعا للصيرفة اإلسالمية.

تقدير مستحق
بدوره ،أعرب المدير التنفيذي
ألس ــواق رأس ال ـمــال فــي «بـيـتــك»،
خ ــال ــد ال ــرخـ ـي ــص عـ ــن س ـع ــادت ــه
بــالـفــوز بــال ـجــوائــز ،مـعـتـبــرا أنها
تقدير مستحق إلنجازات «بيتك»
في العديد من صفقات الصكوك
الكبرى لمؤسسات وحكومات.
ّ
وأضـ ــاف عـلــى هــامــش تسلمه
ال ـ ـجـ ــوائـ ــز ،أن «بـ ـيـ ـت ــك» حــريــص
عـلــى مــواصـلــة الـجـهــود للحفاظ
على ريادته في صناعة التمويل
اإلس ــام ــي عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم
ومـ ــواص ـ ـلـ ــة االب ـ ـت ـ ـكـ ــار فـ ــي ط ــرح
الحلول المالية التي تلبي تطلعات
العمالء.

مكانة مرموقة
من جانبه ،أوضح نائب رئيس
الخدمات االستثمارية المصرفية
في شركة «بيتك كابيتال» ،الذراع
االستثمارية لمجموعة «بيتك»،
خ ــال ــد الـ ـش ــام ــي ،أن م ـســاه ـمــات
مجموعة «بيتك» في مجال ترتيب
وإدارة إصدارات الصكوك الكبرى
من حيث القيمة والعائد واألكثر
تـمـيــزا مــن نــاحـيــة عــوامــل البيئة
واالستدامة ،ترسخ دور «بيتك» في
أسواق الصكوك كمتداول رئيسي
وص ــان ــع سـ ــوق ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
اإلقليمي والعالمي ،بما ّ
يعبر عن
مركز مالي قوي ومكانة مرموقة

مجال الصكوك
وخبرة طويلة في ّ
الـ ـت ــي أصـ ـبـ ـح ــت تـ ـم ــث ــل ال ـخ ـي ــار
المفضل للشركات والحكومات
ل ـت ـمــويــل م ـشــاري ـع ـهــا وخـطـطـهــا
للتطوير والتوسع وتنفيذ خطط
النمو.
وأش ــار ال ــى نـجــاح «بـيـتــك» في
تـطــويــر هيكلة بـعــض الـصـكــوك،
وتـعــزيــز تنافسيتها أم ــام أدوات
الـ ّـديــن التقليدية ،مما ســاهــم في
زيادة اإلقبال عليها ودمجها في
العديد من المشاريع والصفقات
الـ ـكـ ـب ــرى ل ـل ـش ــرك ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
والـقـطــاع ال ـخــاص ،كما أصبحت
الصكوك السيادية من أبرز أدوات
سوق التمويل العالمي الرئيسية،
م ـشــددا عـلــى أن ج ــودة الـخـبــرات
ال ـم ـتــراك ـمــة ف ــي م ـج ــال الـتــرتـيــب
واإلصدار على مدى عقود ،جعلت
مجموعة «بيتك» أحد أهم مراجع
ال ـص ـكــوك ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـعــالــم،
وتنافس على المراكز األولــى في
قائمة البنوك المنظمة إلصدارات
الـ ـصـ ـك ــوك األول ـ ـيـ ــة ع ـل ــى مـنـصــة
بلومبيرغ العالمية.
و تـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــر م ـ ـج ـ ـمـ ــو عـ ــة «»IFN
(إسالميك فايننس نيوز) جوائز
الـ ـتـ ـم ــوي ــل وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـم ـص ــرف ــي
اإلســامــي ،كما تنشر أهــم أخبار
الـصـيــرفــة اإلســام ـيــة فــي الـعــالــم.
وق ــد أس ـســت الـمـجـلــة ع ــام ،2004
وهي تابعة لـ «ريدموني» العالمية،
ولها مكاتب في دبي وكوااللمبور.
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

خسائر متوقعة لصناديق «التأمينات» و«األجيال القادمة»

ّ
• مع األداء السالب لنصف السنة األول وتوسع البنوك المركزية برفع الفائدة واستمرار حرب أوكرانيا
• شهية اإلدارة العامة انفتحت بأسوأ مما كانت عليه مع ارتفاع أسعار النفط
قال "الشال" إن مصير ً
ال نماء البلد بات مرتهنا
بإدارة عامة ،إما ال تعي،
أو ال تهتم ،بما قد يحدث
من مخاطر على المدى
المنظور ،وإن نحو نصف
المواطنين صغار السن
هم ضحايا المستقبل ،وكل
والحكومة
ذلك يحدث،
ً
مضى عليها  53يوما
واختصاصها ال يتعدى
تصريف العاجل من األمور.

ذك ــر تـقــريــر ال ـشــال االقـتـصــادي
االسبوعي ،انه في يونيو من عام
 ،2020وم ــع بـلــوغ أس ـعــار برميل
النفط الكويتي نحو  35.4دوالرا،
وكــانــت قــد بلغت نحو  11دوالرا
لفترة قصيرة قبلها ،أطلق وزيــر
المالية آنــذاك صرخة فحواها أن
ال ـس ـيــولــة سـتـنـفــذ خ ــال شـهــريــن
ً
م ــن الـ ــزمـ ــن ،وأن عـ ـج ــزا ع ــن دف ــع
الرواتب واألجور قد يحدث خالل
تلك الفترة.
وأوض ــح "ال ـش ــال" أن ــه ب ــدأ نــزاع
يــومـهــا بـيــن وزارت ـ ــي الـمــالـيــة
والنفط ،وعلى وسائل
التواصل االجتماعي
حول  7مليارات دينار،
اح ـ ـت ـ ـجـ ــزهـ ــا الـ ـقـ ـط ــاع
النفطي من أرباحه على
م ــدى س ـن ــوات لـتـمــويــل
مشاريعه ،بينما القانون
ي ـ ـ ـنـ ـ ــص ع ـ ـ ـلـ ـ ــى وج ـ ـ ـ ــوب
ت ـح ــوي ــل الـ ـف ــوائ ــض إل ــى
الخزينة العامة.
وأضـ ـ ــاف أن الـحـكــومــة
أعـلـنــت يــومـهــا أن سيولة
االحتياطي العام قد جفت،
وأن مـخــارج اختناق السيولة
ال تـ ـت ــواف ــر إال ب ـت ـم ــري ــر ق ــان ــون
للسماح لها باالقتراض من السوق
العالمي ،أو السحب من احتياطي
األجـ ـي ــال ال ـق ــادم ــة ،وال ــواق ــع أنـهــا
س ـح ـبــت م ــن اح ـت ـيــاط ــي األج ـي ــال
الـقــادمــة بشكل غـيــر مـبــاشــر ،فقد
أوق ـفــت ،بــأثــر رج ـعــي ،تـحــويــل 10

في المئة من اإليــرادات العامة له،
وقامت بتحويل أصول غير سائلة
ل ــدى االحـتـيــاطــي ال ـعــام لــه مقابل
س ـحــوبــات نـقــديــة بـقـيــم لــأصــول
قدرت من قبلها.
وأوضــح أنــه كــان خطأ جسيما
بـ ـل ــوغ تـ ـل ــك الـ ـم ــرحـ ـل ــة مـ ــن شـحــة
السيولة في بلد مر بأزمات مماثلة
ق ـب ـل ـهــا ف ــي أربـ ـ ــع ح ـق ــب مـخـتـلـفــة
عـلــى أق ــل ت ـقــديــر ،وكــانــت خاطئة
ك ــل اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي

ات ـخ ــذت ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي تــوف ـيــر
السيولة ،ولكنه بات تاريخا ،وكان
األمل أن اإلدارة العامة ربما تعلمت
الدرس هذه المرة.
واس ـت ــدرك :لـكــن ،فــي عــام 2021
حــدث تـطــوران إيجابيان لكل من
احتياطي األجيال القادمة ،وسوق
النفط بعد خفوت تأثيرات جائحة
كــورونــا ،وارت ـفــاع أسـعــار األسهم
العالمية بسبب سياسات نقدية
م ـ ـن ـ ـف ـ ـل ـ ـتـ ــة كـ ــانـ ــت

ضرورية ولكنها مؤقتة وخطيرة،
زامنها ارتفاع أسعار النفط لمبرر
ً
ً
مــؤقــت أي ـضــا ج ــاء جــزئـيــا بسبب
اخـتـنــاقــات س ــوق الـنـقــل ،وعــززتــه
بشدة الحرب األوكرانية في ربيع
عام .2022
وأش ــار إل ــى أن ــه مــع أول نتائج
األداء اإليجابي لصندوق األجيال
ال ـقــادمــة وارتـ ـف ــاع أس ـع ــار الـنـفــط،
ان ـف ـت ـحــت ش ـه ـيــة اإلدارة ال ـعــامــة
ب ــأس ــوأ م ـمــا ك ــان ــت ف ــي ال ـمــاضــي
لشراء الــوالء ات بهدر كل ما دخل
الخزينة العامة ،إما لعقد
جلسة واحــدة

لمجلس األم ــة بـمـلـيــار دي ـن ــار ،أو
الجـتـنــاب اس ـت ـجــواب ،وبـلــغ األمــر
طلب توزيعات نقدية من صناديق
التأمينات االجتماعية ،وهي ملك
لنحو  450ألف عامل ومتقاعد.
ول ـل ـمــرة الـثــانـيــة ،لـسـنــا بـصــدد
محاكمة الماضي ،وال أمل بإصالح
أو طـ ـل ــب اإلص ـ ـ ـ ــاح مـ ــن ح ـكــومــة
مـحــاصـصــة وج ـي ـن ــات ،ول ـك ــن من
واج ـ ـب ـ ـنـ ــا إط ـ ـ ـ ــاق تـ ـح ــذي ــر ح ــول
الـمـسـتـقـبــل ،ف ـم ـصــدرا االس ـت ـقــرار
والـ ـ ــدخـ ـ ــل ،وهـ ـم ــا االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
وال ـن ـف ــط ،س ـي ـت ـعــرضــان لـمـخــاطــر
فقدان سريع لمكاسبهما.
وت ـ ـ ــوق ـ ـ ــع أن ت ـ ـس ـ ـجـ ــل ك ـ ـ ــل م ــن
صـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـتـ ـ ــأم ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وصـ ـن ــدوق
األجيال القادمة خسائر،
وأولـ ــى م ــؤش ــرات تلك
الخسائر قد نشهدها
م ــع ن ـت ــائ ــج األداء
ال ـمــالــي الـســالــب
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـح ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــل
لنصف السنة

األول ا لـ ـ ـح ـ ــا ل ـ ــي ،وإن ت ــو س ـع ــت
البنوك المركزية الرئيسية برفع
أسعار الفائدة ،أو توسعت الحرب
األوكرانية ،قد تمتد الخسائر إلى
مدى زمني يطول.
وشدد على ان المصدر الثاني،
أو ال ـن ـفــط ،وال ـ ــذي ســاهــم ارت ـفــاع
أس ـ ـ ـعـ ـ ــاره ب ـخ ـف ــض عـ ـج ــز ال ـس ـنــة
المالية  2022/2021مــن مستوى
قياسي بحدود  12.1مليار دينار،
ً
إلى ربعه تقريبا ،قد يتعرض ألذى
طــويــل األمـ ــد ح ــال ان ـف ــراج األزم ــة
األوكــران ـيــة .فــإلــى جــانــب محاربة
الوقود األحفوري لمبررات بيئية،
بعضها صحيح وبعضها مبالغ
فيه ،ستشتد الحرب عليه لمبررات
سياسية تـحــت مـبــرر استخدامه
ً
م ــن روس ـي ــا س ــاح ــا ض ــد أوروبـ ــا
الغربية.
واعتقد "الشال" أن مصير ال نماء
ً
البلد بات مرتهنا بإدارة عامة ،إما
ال تعي ،أو ال تهتم ،لما قد يحدث
من مخاطر على المدى المنظور،
وأن هناك نحو نصف المواطنين
ص ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــم ض ـ ـحـ ــايـ ــا
الـمـسـتـقـبــل ،وك ــل ذلــك
يـ ـ ـح ـ ــدث ،وال ـح ـك ــوم ــة
مـ ـ ـض ـ ــى عـ ـلـ ـيـ ـه ــا 53
ً
يوما واختصاصها
ال يتعدى تصريف
ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ــل مـ ــن
األمور.

االنخفاض المتصل في البورصات أول مؤشرات  687مليون دينار أرباح الشركات المدرجة
األثر السلبي لرفع الفائدة وتباطؤ النمو
في الربع األول بنمو %54

أف ـ ــاد "ال ـ ـشـ ــال" انـ ــه ف ــي ف ـق ــرة أخ ـ ــرى من
الـتـقــريــر :اسـتـعــرضـنــا مـخــاطــر المستقبل
القريب والمتوسط على مـصــدري الدخل
واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،وهـ ـم ــا الـنـفــط
وحصيلة مدخراته ،أي الصندوق السيادي،
على مــدى أكثر من  70عاما ،وحتى يكون
ل ـمــا ذك ــرن ــا فـيـهــا م ـع ـنــى ،البـ ــد م ــن عــرض
اج ـت ـهــادنــا ب ـخ ـصــوص الـبـيـئــة المحتملة
لالقتصاد العالمي.
وأضاف :ففي آخر التصريحات لصندوق
النقد الــدولــي ،الــذي عــدل فــي تقرير أبريل
الفائت توقعاته لنمو االقتصاد العالمي
لـلـعــام الـحــالــي وال ـق ــادم إل ــى األدنـ ــى ،تذكر
ً
رئيسته أنها ال تتوقع ركودا له إنما تباطؤ،
وفي ذلك إيحاء إلى خفض توقعات النمو
إل ــى أدن ــى مــن تـلــك المنخفضة فــي تقرير
أبــريــل ،ويظل مــا ذكــرتــه بحكم السيناريو
المتفائل ،بينما ب ــدأت احـتـمــاالت الــركــود
تتزايد ،فالمؤشرات األخــرى مثل االرتفاع
المتصل في معدالت التضخم باتت تحتاج
إلى سياسات البد أن تؤدي إلى كبح النمو.
وت ـش ـيــر آخـ ــر األرق ـ ـ ــام ال ـم ـن ـش ــورة حــول
التضخم في الواليات المتحدة األميركية
إلى أن التضخم في شهر مارس الفائت بلغ

ً
أعلى معدالته منذ  40عاما عند مستوى 8.5
ً
في المئة ،وهبطت قليال في أبريل إلى 8.3
ً
في المئة ،وهو مستوى مرتفع جدا ،وبلغت
معدالت التضخم في المملكة المتحدة في
أبــريــل  9فــي الـمـئــة ،وه ــو أعـلــى مـعــدل لها
مـنــذ  ،1982وك ــان  7فــي الـمـئــة فــي م ــارس،
وفي منطقة اليورو بلغ معدل التضخم في
هــر أبــريــل  7.4فــي الـمـئــة ،وك ــان عند نفس
المستوى في مــارس ،ويزيد من الضغوط
على أوروبا أن الحرب الحالية في ساحتها،
وأن هجرة إضافية إليها بدأت تتعاظم.
وأشار إلى أنه حتى قبل حرب أوكرانيا،
ك ــان رف ــع أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة إج ـ ــراء حـتـمـيــا،
أمـ ــا ب ـع ــد الـ ـح ــرب ف ـق ــد أص ـب ـح ــت م ـع ــدالت
التضخم مماثلة لتلك التي كابدها العالم
في ثمانينيات القرن الفائت ،وأدى حينئذ
إلــى رفــع أسـعــار الفائدة لتصبح برقمين.
والـصـحـيــح ،أن أسـعــار الـفــائــدة المحتملة
لن تقرب من الرقمين في الوقت الحاضر،
ولكنها سترتفع بأعلى وأ س ــرع مما كان
ً
متوقعا ،وربـمــا يلحق زيــادتــي  16مــارس
و 4مــايــو على ال ــدوالر األمـيــركــي زيادتين
أخريين بكامل النقطة المئوية قبل منتصف
الصيف الحالي ،وبينما يمثل رفع أسعار

الفائدة وسيلة فاعلة لكبح التضخم ،لها
ً
مفعول مماثل على كبح النمو أيضا.

تباطؤ النمو االقتصادي
وذكر :أول مؤشرات األثر السلبي لكل من
رفع أسعار الفائدة واحتماالت تباطؤ النمو
االقتصادي ،هو ذلــك االنخفاض المتصل
فــي مــؤشــرات بــورصــات العالم الرئيسية،
إض ــاف ــة إل ــى أن ان ـخ ـفــاض م ـع ــدالت النمو
ً
ً
االقتصادي يمثل عامال ضاغطا على انتاج
وأس ـعــار الـنـفــط ح ــال خـفــوت أث ــر األح ــداث
الجيوسياسية ،وحـتــى  2022/05/25فقد
مــؤشــر "اس اس اي كــومـبــوزيــت" الصيني
نـحــو  -14.6ف ــي ال ـم ـئــة ،وف ـقــد مــؤشــر كــاك
الفرنسي  -11.9في المئة ،وفقد مؤشر داكس
األلماني  -11.8في المئة ،وفقد مؤشر داو
جونز األميركي نحو  -11.6في المئة ،وفقد
مؤشر نيكاي الياباني نحو  -7.3في المئة.
وما يفترض أن تعيه اإلدارة العامة في
الـكــويــت هــو الـتـحــوط وال ـحــذر فــي تبعات
تلك المتغيرات على مصدري دخلها ،وهو
تحوط يفترض أن يتبنى أسوأ سيناريو،
وال بأس من األمل باألفضل.

ذك ــر تـقــريــر "الـ ـش ــال" أن ع ــدد الـشــركــات
ال ـمــدرجــة ال ـتــي أعـلـنــت نـتــائـجـهــا الـمــالـيــة
ع ــن ال ــرب ــع األول م ــن ال ـس ـنــة ال ـحــال ـيــة بلغ
 148شــركــة ،أو نـحــو  93بــالـمـئــة مــن عــدد
ال ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة ،ال ـب ــال ــغ  159شــركــة،
وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن
بعد نتائجها ،وتلك التي تختلف سنتها
المالية ،وحققـت تلك الشركات صافي أرباح
بلغ نحو  687.1مليون دينار ،بنمو بنحو
 53.9بالمئة عن مستوى أرباح الربع األول
من عام  2021البالغة  446.5مليون دينار،
ً
وحققت تقدما بنحو  62.8بالمئة ،مقارنة
بمستوى أرباح العينة نفسها للربع الرابع
مــن عــام  ،2021حين حققت تلك الشركات
ً
أرباحا بنحو  422مليون دينار.
ً
وزادت  9قـطــاعــات مــن أصــل  13قطاعا
ً
نشطا مــن مستوى ربحيتها عند مقارنة
أدائـهــا مــع أداء الــربــع األول مــن عــام ،2021
وان ـت ـق ــل ق ـط ــاع واحـ ـ ــد م ــن ال ـخ ـس ــائ ــر إل ــى
الربحية ،بينما تراجعت أرب ــاح قطاعين،
وقـلــل قـطــاع وحـيــد مــن مستوى خسائره،
ً
أفضلها ً
أداء مطلقا كان قطاع البنوك الذي

ً
حقق أربــاحــا بنحو  334.2مليون ديـنــار،
مقارنة بنحو  234.3مليونا ،أي بارتفاع
مطلق بنحو  99.9مليونا.
ثانيها قطاع الخدمات المالية بتحقيقه
ً
أربــاحــا بلغت نحو  149.9مليونا ،مقابل
ً
نحو  63.9مليونا ،أي مرتفعا بنحو 85.9
مليونا ،تالهما في االرتفاع ،قطاع الصناعة
الذي زاد أرباحه من نحو  42.1مليونا ،إلى
نحو  57.7مليونا ،أي بنحو  15.6مليونا،
وأكبر انخفاض في مستوى األرباح كان من
نصيب قطاع الطاقة ،فقد بلغت أرباحه نحو
ً
 1.7مليون ،نزوال من مستوى  4.6ماليين،
حققها في الربع األول من العام الماضي،
ً
منخفضا بنحو  2.9مليون.
وت ـش ـيــر ن ـتــائــج ال ــرب ــع األول م ــن ال ـعــام
الحالي إلى ّ
تحسن أداء  112شركة ،مقارنة
مع الربع األول من عام  ،2021من ضمنها
زادت  74شركة مستوى أرباحها ،و 38شركة
أخرى إما تحولت إلى الربحية أو خفضت
من مستوى خسائرها ،أي أن  75.7بالمئة
من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت
ً
ً
تقدما في األداء ،وحققت  36شركة هبوطا

ف ــي م ـس ـتــوى أدائ ـ ـهـ ــا ،ضـمـنـهــا  26شــركــة
انخفض مستوى أرباحها ،بينما زادت 10
شركات من مستوى خسائرها أو انتقلت
من الربحية إلى الخسائر.
وف ــي قــائ ـمــة أع ـل ــى ال ـش ــرك ــات الــراب ـحــة،
حققت  10شــركــات قـيــاديــة أربــاحــا بنحو
 421مـلـيــون دي ـنــار ،أو نـحــو  61.3بالمئة
من إجمالي األرباح المطلقة لكل الشركات
المعلنة ،تصدرها "بنك الكويت الوطني"
بنحو  116.6مليونا ،وجاء "بيت التمويل
الكويتي" في المرتبة الثانية بنحو 69.5
مليونا ،و"البنك األهلي المتحد (البحرين)"
فــي الـمــرتـبــة الـثــالـثــة بنحو  51.9مليونا،
واحتلت "شركة االتصاالت المتنقلة (زين)"
المرتبة الرابعة بنحو  47.2مليونا.
وعلى النقيض ،حققت  10شركات أعلى
خسائر مطلقة بنحو  10.8ماليين دينار،
ضـمـنـهــا حـقـقــت "ش ــرك ــة م ـج ـمــوعــة عــربــي
الـقــابـضــة" أع ـلــى مـسـتــوى خـســائــر مطلقة
بـنـحــو  5.7مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،تـلـتـهــا شــركــة
ص ـن ــاع ــات أس ـم ـن ــت ال ـف ـج ـي ــرة ب ـن ـحــو 1.3
مليون دينار.

 %20.9نمو موجودات «األهلي» لتصل  5.8مليارات دينار
تطرق التقرير إلــى نتائج أعمال البنك
األه ـل ــي ال ـكــوي ـتــي ل ـلــربــع األول م ــن ال ـعــام
الحالي ،وأشارت إلى أن صافي أرباح البنك
(بـعــد خصم الـضــرائــب) قــد بلغ مــا قيمته
 8.4مــايـيــن دي ـن ــار ،بــارت ـفــاع م ـق ــداره 1.2
مليون ،أي ما نسبته  16.9في المئة مقارنة
بنحو  7.2ماليين ،عن الفترة المماثلة من
الـعــام الـفــائــت ،ويـعــود السبب فــي ارتـفــاع
األرباح الصافية للبنك ،إلى ارتفاع الربح
الـتـشـغـيـلــي ،إضــافــة إل ــى انـخـفــاض جملة
المخصصات.
وفي التفاصيل ،حققت جملة اإليرادات
ارتفاعا بنحو  4.5ماليين دينار
التشغيلية
ً
ـوال إلى نحو
ـ
ص
و
المئة،
في
12.3
أو نحو
ً
 41.5مـلـيــونــا مـقــارنــة بـنـحــو  37مليونا،
وتـحـقــق ذل ــك نتيجة ارت ـفــاع جميع بنود
اإليـ ــرادات التشغيلية ،أهمها ارتـفــاع بند
صافي إيــرادات الفوائد بنحو  1.1مليون
ـوال إلــى 28.5
أو نحو  4.1فــي الـمـئــة ،وص ـ ً
مليونا مقارنة بنحو  27.4مليونا للفترة
أيضا بند صافي
ذاتها من  ،2021وارتفع
ً
إيــرادات أتعاب وعموالت بنحو  790ألفا،
ليبلغ نـحــو  7.8مــايـيــن مـقــارنــة بنحو 7
ماليين في الربع األول لعام .2021
م ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ارت ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــت ج ـم ـل ــة
المصروفات التشغيلية للبنك بالمطلق
بـقـيـمــة أقـ ــل م ــن ارتـ ـف ــاع جـمـلــة اإلي ـ ـ ــرادات
الـتـشـغـيـلـيــة ،وبـنـحــو  3.4مــاي ـيــن ،أي ما
نسبته  20.1في المئة عندما بلغت نحو

 20.4مـلـيــونــا ،مـقــارنــة بنحو  17مليونا،
لـلـفـتــرة ذات ـه ــا م ــن  ،2021نـتـيـجــة ارت ـفــاع
بـنــود الـمـصــروفــات التشغيلية جميعها،
وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية إلى
اإليرادات التشغيلية نحو  49في المئة ،بعد
أن كانت نحو  45.8في المئة ،وانخفضت
جملة المخصصات بنحو  1.4مليون ،أو
ما نسبته  12.7في المئة ،لتبلغ نحو 9.9
ماليين ،مقارنة بنحو  11.3مليونا.
وأضاف التقرير :بلغ إجمالي موجودات
البنك نحو  5.821مليارات دينار ،بارتفاع
بلغت قيمته  193.7مليونا أو ما نسبته
 3.4في المئة مقارنة بنحو  5.627مليارات
ديـنــار بنهاية  ،2021وارتـفــع بنحو 20.9
في المئة أو نحو  1.006مليار دينار عند
المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع
األول مــن  ،2021عـنــدمــا بـلــغ نـحــو 4.815
مليارات دينار ،وسجل بند قروض وسلف
ارت ـف ــاع ـ ًـا بـلـغــت قـيـمـتــه  214.9مـلـيــونــا أو
ـوال إل ــى 3.602
بنحو  6.3فــي الـمـئــة ،وص ـ ً
مليارات دينار ( 61.9في المئة من إجمالي
الموجودات) مقارنة بنحو  3.387مليارات
( 60.2في المئة من إجمالي الموجودات)،
كما في نهاية  ،2021وارتفع بنحو 565.5
مليونا أو نحو  18.6في المئة مقارنة بنحو
 3.036مليارات ( 63.1في المئة من إجمالي
الموجودات) للفترة ذاتها من العام السابق.
وبلغت نسبة إجـمــالــي ق ــروض وسلف
إلــى إجمالي الــودائــع نحو  71.2في المئة

م ـق ــارن ــة ب ـن ـحــو  74.4ف ــي ال ـم ـئ ــة ،بـيـنـمــا
انـخـفــض بـنــد نـقــد وأرص ـ ــدة ل ــدى الـبـنــوك
بـنـحــو  96.6مـلـيــون دي ـن ــار ،وبـنـسـبــة 8.4
في المئة ،ليصل إلــى  1.051مليار دينار
( 18.1في المئة من إجمالي الموجودات)
مقارنة بنحو  1.148مليار ( 20.4في المئة
مــن إجمالي الـمــوجــودات) ،كما فــي نهاية
ارتفاعا بنحو 122.2
العام الفائت ،وحقق
ً
مليونا ،وبنسبة  13.2في المئة ،عندما بلغ
 929مليونا ( 19.3فــي المئة مــن إجمالي
الموجودات) ،مقارنة بالربع األول من .2021
وذك ــر :تشير األرقـ ــام إلــى أن مطلوبات
البنك (مــن غير احتساب حقوق الملكية)
قــد سـجـلــت ارت ـفــاعـ ًـا بـلـغــت قيمته 189.8
مليون دينار ،أي ما نسبته  3.8في المئة،
لـتـصــل إل ــى ن ـحــو  5.207م ـل ـيــارات دي ـنــار
مقارنة بنحو  5.017مليارات بنهاية .2021
وارتفعت بنحو  985.1مليونا ،أي بنسبة
 23.3في المئة ،عند المقارنة بما كان عليه
ذلــك اإلجـمــالــي فــي نهاية الــربــع األول من
العام الفائت ،عندما بلغت  4.222مليارات،
وبـلـغــت نـسـبــة إج ـمــالــي الـمـطـلــوبــات إلــى
إجمالي الموجودات نحو  89.4في المئة
مقارنة بنحو  87.7في المئة.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية
الـمـحـســوبــة ع ـلــى أسـ ــاس س ـن ــوي إل ــى أن
أغلبية مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت
ارتـ ـف ــاع ـ ًـا م ـق ــارن ــة م ــع ال ـف ـت ــرة نـفـسـهــا من
 ،2021إذ ارتفع العائد على معدل حقوق

المساهمين الخاص بمساهميه ( )ROEإلى
نحو  6.4في المئة مقارنة بنحو  5.7في
المئة ،وارتفع مؤشر العائد على معدل
رأسمال البنك ( )ROCليصل إلى 19.7
قياسا بنحو  17.7في المئة.
في المئة
ً
وث ـبــت مــؤشــر ال ـعــائــد عـلــى مـعــدل
مــوجــودات البنك ( )ROAعند نحو
 0.6فــي المئة للفترتين ،وارتفعت
ربحية السهم الواحد ( ،)EPSلتصل
قياسا بنحو
إلــى نحو  3فـلــوس
ً
 2ف ـلــس .وب ـلــغ مــؤشــر مضاعف
السعر /ربحية السهم ( )P/Eنحو
 23.6ضـعـفــا م ـقــارنــة م ــع 25.3
ضعفا ،نتيجة ارتـفــاع السعر
السوقي للسهم بنسبة 40.1
في المئة مقابل ارتفاع نسبي
أكبر لربحية السهم الواحد،
وبنحو  50في المئة ،وبلغ
م ــؤش ــر م ـضــاعــف ال ـس ـعــر/
القيمة الدفترية ( )P/Bنحو
 0.9مرة مقارنة بنحو 0.7
مرة في الفترة نفسها من
العام السابق.
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خبراء نفطيون لـ ةديرجلا  :االستثمارات األجنبية ستنخفض بشكل كبير في ظل الحرب
•

وأشاروا الى أن الزيادة في احتياجات الغاز ّ
لسد عجز الغاز الروسي تحتاج الى موانئ
أكد بعض خبراء النفط أن الجميع يعتقد أن استمرار الحرب الروسية  -األوكرانية وأشاروا الى أنه في ظل الحرب ،ستنخفض االستثمارات األجنبية بشكل كبير،
وال يمكن لشركات النفط الروسية ،حتى بمساعدة بنوك موسكو التعويض عنها،
وبنى تحتية وناقالت سهلة الممرات ،حيث إن ذلك سيتم عن طريق إنشاء منشآت
لسنوات ،سيكون له عواقب عديدة ،وستغطي آثاره كل القطاعات االقتصادية،
وخصوصا النفط والغاز ،الفتين الى أنه في حالة حدوث ذلك ،فإن المؤكد أن إنتاج فضال عن أن شركات النفط والغاز الروسية بحاجة إلى شركات الخدمات النفطية
تكسير الغاز ،وهي مكلفة وطويلة األجل وتحتاج أيضا الى رأسمال كبير وضمانات
النفط والغاز في روسيا سينخفض ،ولكن ال يمكن الحديث عن مستويات االنخفاض العالمية؛ أمثال هاليبيرتون وبيكر هيوز األميركيتين وشلومبرجيه الفرنسية،
وعقود حتى يتم إنشاؤها من قبل شركات القطاع الخاص ،وهي استثمارات طويلة
ّ
الفتين الى أن كل هذه الشركات أعلنت أنها ستبقى في روسيا ،لكنها لن تقوم
األجل وعالية المخاطر ،وتعمل الشركات الكبرى على تجنبها دائما ،الفتين الى أن
إال ضمن حاالت محددة ،وكل حالة لها فرضياتها.
بأي استثمارات جديدة .وهذا يسهم في تخفيض اإلنتاج على المديين المتوسط
وتساءل الخبراء ،في تحقيق أجرته «الجريدة» :لماذا تأكيد انخفاض اإلنتاج؟
كل هذه المشاريع تحتاج أيضا الى قوانين بيئية أكثر مرونة ،وعلى الخصوص اإلدارة
والطويل.
وأجابوا :ألن اآلبار تنضب مع مرور الوقت ،وال يمكن تعويض ما تم إنتاجه إال
األميركية التي وضعت قوانين بيئة مقيدة لالستكشاف والتطوير والنقل.
ً
باستثمارات جديدة ،وال يمكن زيادة اإلنتاج إال باستثمارات جديدة ،التي ستكون
وأضافوا :إذا سينخفض إنتاج النفط والغاز ،لكن ما كمية االنخفاض؟ ال يمكن التنبؤ وأشاروا إلى أن انبعاثات الكربون عالميا بلغت  50مليون طن للكربون في السنة،
أقل من المتوقع بسبب الحرب وما ينتج منها من استنزاف مالي من جهةّ ،
ّ
وتخوف بمستواه ،ولكن ضمن فرضيات معينة ،يمكن استنتاج عدة حاالت يختلف فيها وال بعد قرارات مؤتمر باريس المعدلة في  .2021وهذا الرقم سيزداد اذا استمرت
الواليات المتحدة في زياده اإلنتاج! وفيما يلي تفاصيل التحقيق:
يمكن حسم هذا الموضوع بسبب عدد المتغيرات المؤثرة في إنتاج النفط والغاز.
من جهة أخرى.
أشرف عجمي

من البدائل
األخرى
المتوافرة
والسهلة
ً
نسبيا رفع
الحصار
عن بعض
الدول الغنية
بمخزون الغاز
والنفط كإيران
وفنزويال

بهبهاني

إطالة أمد
الحرب سترفع
أسعار النفط
والغاز في
أوروبا

الحجي

االستخدام
النظيف
للطاقة يؤكد
أن استغناء
أوروبا عن
غاز روسيا
شبه مستحيل

الكوح

بداية قال الخبير واالستشاري
النفطي ،د .عبدالسميع بهبهاني،
إن أوروبا تستورد  70بالمئة من
احتياجاتها لـلـغــاز مــن روسـيــا،
وذلــك ما يعادل  190مليون متر
مكعب يــومـيــا الــى أوروبـ ــا ،وهــو
من الغاز الحر 7 ،بالمئة من هذا
الغاز مسال (.)LNG
وأضاف أن الواليات المتحدة
وعـ ــدت بـتـعــويــض أوروب ـ ــا بـ ـ 13
مـلـيــون مـتــر مـكـعــب خ ــال الـعــام
ال ـحــالــي ،وب ـ ـ  50مـلـيــونــا يــومـيــا
من الغاز المسال خالل السنوات
الـعـشــر المقبلة عـلــى ف ــرض رفــع
إن ـ ـتـ ــاج ال ـ ـغـ ــاز الـ ـصـ ـخ ــري الـ ــذي
ب ــالـ ـفـ ـع ــل م ـ ــؤش ـ ــرات ـ ــه ارتـ ـفـ ـع ــت،
ح ـســب إدارة م ـع ـلــومــات الـطــاقــة
وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي من
األحواض الصخرية إلى مستوى
ً
يوميا
 91.750مليار قدم مكعبة
في يونيو المقبل ،مقارنة مع 91
ً
يوميا الشهر الجاري.
مليارا
وتــابــع :حقيقة أن الــزيــادة في
احتياجات الغاز لسد عجز الغاز
الروسي تحتاج الى موانئ وبنى
تحتية وناقالت سهلة الممرات،
ح ـيــث إن ذل ــك سـيـتــم ع ــن طــريــق
إنـ ـش ــاء م ـن ـش ــآت ت ـك ـس ـيــر ال ـغ ــاز،
وهـ ـ ــي م ـك ـل ـف ــة وط ــويـ ـل ــة األجـ ـ ــل،
وتـ ـحـ ـت ــاج أيـ ـض ــا الـ ـ ــى رأسـ ـم ــال
كـبـيــر وض ـم ــان ــات وع ـق ــود حتى
ي ـتــم إن ـش ــاؤه ــا م ــن ق ـبــل شــركــات
القطاع الخاص ،وهي استثمارات
طويلة األجــل وعالية المخاطر،
وت ـع ـمــل ال ـش ــرك ــات ال ـك ـبــرى على
تجنبها دائ ـمــا ،الفـتــا الــى أن كل
هذه المشاريع تحتاج أيضا الى
قوانين بيئية أكثر مرونة ،وعلى
ال ـخ ـص ــوص اإلدارة األم ـيــرك ـيــة
التي وضعت قوانين بيئة مقيدة
لالستكشاف والتطوير والنقل.

 50مليون طن
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت ب ـ ـه ـ ـب ـ ـهـ ــانـ ــي إلـ ـ ـ ـ ــى أن
انبعاثات الكربون عالميا بلغت
 50مـ ـلـ ـي ــون ط ـ ــن لـ ـلـ ـك ــرب ــون فــي
السنة ،بعد قرارات مؤتمر باريس
الـمـعــدلــة فــي  .2021وه ــذا الــرقــم
س ـي ــزداد إذا اس ـت ـمــرت ال ــوالي ــات
المتحدة في زيادة اإلنتاج!
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن ب ــدائ ــل ال ـغ ــاز
ال ـ ــروس ـ ــي ال ـم ـم ـك ـن ــة ل ـت ـعــوي ـضــه
الــى أوروب ــا هو كما ذكرنا الغاز
الـ ـمـ ـس ــال ال ـم ـع ـق ــد ل ــاس ـت ـه ــاك!
موضحا ان البديل األسهل بعد
الغاز المسال الحالي هو النفط،
ح ـيــث ان عـمـلـيــة ش ـح ـنــه ونـقـلــه

سيناريوهات
بعد انتهاء
الحرب هي
العودة للغاز
ذي التكلفة
األرخص
والقريب منها
وهو الغاز
الروسي

أوروبا ستدفع
ً
ً
ثمنا باهظا
للغزو الروسي
ألوكرانيا
سنوات
طويلة
إذا استمرت
الحرب

أوروبا
تستورد
 %70من
احتياجاتها
للغاز
من روسيا

بهبهاني

وتفريغه الــى دول أوروبــا أسهل
بـكـثـيــر م ــن الـ ـغ ــاز ،م ــن الـنــاحـيــة
الفنية!
وق ـ ـ ـ ــال إن ال ـ ـبـ ــدائـ ــل األخ ـ ـ ــرى
الـمـتــوافــرة والـسـهـلــة نسبيا هي
رف ــع ال ـح ـصــار ع ــن بـعــض ال ــدول
الـغـنـيــة ب ـم ـخــزون ال ـغــاز والـنـفــط
كإيران وفنزويال ،ثم تأتي زيادة
القدرة النووية المفاعالت النووية
خاصة فرنسا! وزيادة القدرة في
الطاقة المتجددة ،وقد رصد اليها
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وأض ــاف أن مــن الـبــدائــل الغاز
اإلفــري ـقــي ش ـمــال افــري ـقـيــا ،واهــم
دوله لشمال افريقيا هي الجزائر،
ح ـيــث لــدي ـهــا م ـخ ــزون كـبـيــر من
ال ـغ ــاز ،ول ـهــا ع ـقــود مــع اسبانيا
وايطاليا وغـيــرهــا ،ولـهــا انبوب
يتصل بأوروبا ،والحديث عن غاز
مصر وفلسطين (إسرائيل) مبكر
ومبالغ فيه نوعا ما! هذه البدائل
رغم توفرها فإنها كلها غير آنية
او حتى في المنظور المتوسط!
وغير ضامنة! فهي لسد الحاجة
فقط وليس المساعدة على النمو
االقـ ـتـ ـص ــادي ،ح ـيــث ان م ـخــزون
الغاز في أوروبا وصل الى أدنى
مـسـتــوى خــال الـسـنــوات العشر
الماضية ،وتواجه شبح انقطاع
الـتـيــار الـكـهــربــائــي في
الـ ـشـ ـت ــاء ،وه ـ ـ ــذا مــا
جـ ـ ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى ب ـعــض
ال ــدول عـلــى رأسـهــا
ال ـمــان ـيــا وه ــول ـن ــدا حتى
فــرنـســا ت ــرددوا فــي إق ــراره ــا ،ألن
ه ـ ــذا س ـي ـســاعــد ف ــي ت ـع ـثــر نـمــط
ال ـن ـم ــو الـ ـ ــذي ت ـص ـبــو الـ ـي ــه ه ــذه
القارة!
وح ـ ــول وضـ ــع أسـ ـ ــواق الـنـفــط
والـ ـغ ــاز إذا ان ـت ـهــت ال ـحــرب
الـ ــروس ـ ـيـ ــة -األوك ــرانـ ـي ــة
فقد افاد بهبهاني بأن
هناك عوامل مختلفة
ب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن ض ـ ـ ــاغـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة

االستغناء عن
الغاز الروسي
ً
يعد تحديا
ً
صعبا
ونقله دون
خطوط
إمداد
مكلف

من الممكن
أن تتجه الدول
المتضررة
إلى أستراليا
التي تعد
أحد أكبر
منتجي الغاز
في العالم

الحجي

الكوح

كرم

ودافعة للطلب على النفط ،ومن
ثـ ــم ان ـع ـك ــاس ــات ـه ــا ع ـل ــى أس ـ ــواق
واس ـع ــار الـنـفــط مــن بـعــد الـحــرب
واس ـ ـت ـ ـقـ ــرار الـ ــوضـ ــع ال ـس ـيــاســي
الـ ـع ــالـ ـم ــي ،حـ ـي ــث مـ ــن ال ـم ــرج ــح
عـ ــودة ال ـع ــوام ــل ال ـضــاغ ـطــة على
الطلب على النفط ،ومــن ثم على
األسعار ،واهمها الغالء الفاحش
الذي ليس له عالقة بالنفط ،بل ان
بعض المؤشرات تشير إلى أنها
مـقـصــودة لعرقلة االحـتـيــاج الى
الوقود االحفوري ،النفط والغاز!
والـ ـت ــي وص ـل ــت الـ ــى ال ـم ـصــافــي،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ـ ــه ح ـق ـي ـقــة زادت
هوامش الربحية لها بما يعادل
 60فــي الـمـئــة أعـلــى مــن الهامش
الــرب ـحــي لـلـبــرمـيــل ال ـخ ــام ،وه ــذا
ليس له عالقة بالنفط!

عما تــم إنتاجه إال باستثمارات
جديدة ،وال يمكن زيــادة اإلنتاج
إال بــاس ـت ـث ـمــارات ج ــدي ــدة ،الـتــي
ستكون أقــل مــن المتوقع بسبب
الـ ـ ـح ـ ــرب وم ـ ـ ــا ي ـن ـت ــج م ـن ـه ــا مــن
استنزاف مالي من جهة ،وتخوف
من جهة أخرى.
وأوضـ ــح أن ــه فــي ظــل ال ـحــرب،
ستنخفض االستثمارات األجنبية
بشكل كبير ،وال يمكن لشركات
النفط الروسية ،حتى بمساعدة
بنوك موسكو التعويض عنها،
ً
فضال عن أن شركات النفط والغاز
ال ــروس ـي ــة ب ـحــاجــة إلـ ــى شــركــات
الـ ـخ ــدم ــات ال ـن ـف ـط ـي ــة ال ـعــال ـم ـيــة
أمثال هاليبيرتون وبيكر هيوز
األم ـي ــرك ـي ـت ـي ــن وش ـل ــوم ـب ــرج ـي ــه
ً
الفرنسية ،الفـتــا إلــى أن كــل هذه
ال ـش ــرك ــات أع ـل ـنــت أن ـه ــا ستبقى
فــي روس ـيــا لكنها لــن تـقــوم بــأي
استثمارات جديدة .وهــذا يسهم
في تخفيض اإلنتاج على المديين
المتوسط والطويل.
ً
وقال الحجي :إذا ،سينخفض
إن ـت ــاج ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز ،ول ـكــن ما
كمية االنخفاض؟ ال يمكن التنبؤ
بمستواه ،ولكن ضمن فرضيات
م ـع ـي ـن ــة ،ي ـم ـك ــن اس ـت ـن ـت ــاج ع ــدة
ح ــاالت يـخـتـلــف فـيـهــا وال يمكن
حسم هذا الموضوع بسبب عدد
ال ـم ـت ـغ ـيــرات ال ـم ــؤث ــرة ف ــي إن ـتــاج
النفط والغاز.
وأضـ ــاف أن اس ـت ـمــرار الـحــرب
يعني انخفاض الروبل الروسي،
الذي يقلل تكاليف شركات النفط
ال ــروس ـي ــة ألن أغ ـل ـب ـهــا بــالـعـمـلــة
ال ـم ـح ـل ـيــة .هـ ــذا االنـ ـخـ ـف ــاض فــي
ال ـ ــروب ـ ــل قـ ــد ي ـج ـع ــل ن ـظ ـي ــره فــي

اإلنـ ـ ـت ـ ــاج أقـ ـ ــل خ ـ ـطـ ــورة مـ ـم ــا لــو
ً
ك ـ ـ ــان الـ ـ ــروبـ ـ ــل مـ ــرت ـ ـف ـ ـعـ ــا ،وه ـ ــذا
ي ـقــودنــا إل ــى مــوضــوع مـهــم آخــر
وه ــو أن اسـتـمــرار ال ـحــرب يعني
ً
زيـ ــادة تـحـيـيــده عــالـمـيــا ،ثــم فــإن
محاوالت بوتين تحطيم النظام
الـ ـم ــال ــي ال ـع ــال ـم ــي الـ ـق ــائ ــم عـلــى
الــدوالر واستبدال عمالت أخرى
ً
ب ــه ل ــن تـتـحـقــق ،وتـصـبــح ضــربــا
مــن الـخـيــال .فـمــن ضـمــن األســس
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ل ـع ـم ـل ــة االحـ ـتـ ـي ــاط
العالمية أن تتمتع بسيولة عالية،
وانـتـشــار واس ــع ،وقـبــول عالمي.
فــي ظــل ال ـحــرب ،لــن يـكــون هناك
منافس للدوالر األميركي!

عواقب عديدة
ب ـ ــدوره ،ق ــال الـخـبـيــر النفطي
د .أنـ ـ ــس الـ ـحـ ـج ــي ،إن ال ـج ـم ـيــع
يـعـتـقــدون ب ــأن اس ـت ـمــرار الـحــرب
سنوات ،سيكون له عواقب عديدة،
وسـتـغـطــي آثـ ــاره ك ــل الـقـطــاعــات
ً
االق ـت ـص ــادي ــة ،خ ـصــوصــا الـنـفــط
ً
والغاز ،مبينا أنه في حالة حدوث
ذلك ،فمن المؤكد أن إنتاج النفط
وال ـغ ــاز فــي روس ـيــا سينخفض،
لـ ـ ـك ـ ــن ال ي ـ ـم ـ ـكـ ــن ال ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ع ــن
مستويات االنـخـفــاض إال ضمن
حـ ــاالت مـ ـح ــددة ،وك ــل حــالــة لها
فرضياتها.
وإذ تـ ـس ــاء ل ال ـح ـج ــي ،ل ـم ــاذا
تأكيد انـخـفــاض اإلن ـتــاج؟ أجــاب
ب ـ ــأن اآلبـ ـ ـ ـ ــار ت ـن ـض ــب م ـ ــع م ـ ــرور
ال ـ ــوق ـ ــت ،وال ي ـم ـك ــن ال ـت ـعــويــض

كرم

انخفاض اإلمدادات
وأفاد بأنه مع استمرار الحرب،
ستنخفض إمـ ـ ــدادات ال ـغ ــاز إلــى
أوروب ـ ــا ح ـتــى ل ــو ل ــم ت ـقــم دول ـهــا
ب ــإي ـج ــاد ب ــدي ــل ك ـل ــي أو ج ــزئ ــي،
ورأى أنـ ــه «ه ـن ــا ت ـت ـضــح األزمـ ــة
التي تعانيها القارة العجوز أنها
بحاجة إلى تنويع واردات الغاز،
وه ـن ــاك ب ــدائ ــل ،ول ـك ــن اس ـت ـمــرار
ً
الـحــرب يعني أيـضــا أن األخـيــرة
ً
محدودة ،خصوصا من إيران».
ولفت إلى أنه من المتناقضات
فــي هــذه الـحــالــة أنــه عـنــد دراســة
المخاطرة في المشاريع البديلة
لـ ـلـ ـغ ــاز ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي« ،سـ ـنـ ـج ــد أن
اس ـت ـم ــرار ال ـح ــرب يـشـكــل فــرصــة
ج ـ ـيـ ــدة ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ف ـ ــي الـ ـغ ــاز
وتصديره بطريقة أو أخرى إلى
أوروب ــا ،لكن احتمال أن تتوقف
المعارك فجأة ،وما قد ينتج منها
من زيادة في صادرات روسيا إلى
ً
ً
أوروبـ ـ ــا ،يـشـكــل خ ـط ــرا كـبـيــرا
على هــذه المشاريع.
بـ ـعـ ـب ــارة أخ ـ ــرى،
اسـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــرار
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب
ال يـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــي
بالضرورة
الـ ـت ــوس ــع

الكبير في مشاريع الغاز بالدول
األخرى.
وذكــر أنــه فــي ظــل أسـعــار نفط
وغ ــاز مــرتـفـعــة ،وتــوقــف شــركــات
الـنـفــط وال ـخ ــدم ــات الـنـفـطـيــة عن
االستثمارات الجديدة في روسيا،
يتوجب أن تـقــوم هــذه الشركات
بــاالسـتـثـمــار فــي مـنــاطــق أخ ــرى،
بخاصة في أعماق البحار غرب
وشرق أفريقيا وأميركا الالتينية،
ً
مبينا أن اإلشكالية هنا أن هذه
ً
ً
االستثمارات تأخذ وقتا طويال
حتى تنتج منها إمــدادات بديلة
من النفط والغاز ،كما أن تكاليفها
ً
مرتفعة نسبيا.
خ ــاص ــة األم ـ ــر م ـمــا س ـبــق أن
أس ـعــار الـطــاقــة ستبقى مرتفعة
ً
في أوروبا ،وستدفع أوروبا ثمنا
ً
باهظا للغزو الروسي ألوكرانيا،
ول ـس ـنــوات طــويـلــة إذا اسـتـمــرت
الحرب.
وأوض ــح أن اسـتـمــرار الـحــرب،
ودعــم ال ــدول الغربية ألوكــرانـيــا،
والـ ــدخـ ــول ف ــي حـ ــرب اس ـت ـن ــزاف
ل ــروسـ ـي ــا ،ن ـت ــج ع ـن ــه ح ـت ــى اآلن
اس ـت ـخ ــدام س ــاح ال ـن ـفــط وال ـغــاز
من طرف واحــد ،ممثل في الدول
ال ـغــرب ـيــة ال ـتــي فــرضــت عـقــوبــات
مختلفة عـلــى ه ــذا ال ـق ـطــاع ،كما
قــامــت شــركــات مختلفة بالتبرع
بتخفيض عملياتها في روسيا
بـطــريـقــة أو ب ــأخ ــرى ،ول ـكــن مــاذا
ل ـ ــو اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرت ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ،وق ـ ــرر
بوتين استخدام النفط أو الغاز
أو كـلـيـهـمــا فـيـهــا ض ــد ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة وحـلـفــائـهــا فــي الـغــرب
والشرق؟
وخـ ـل ــص إل ـ ــى أن إطـ ــالـ ــة أم ــد
الـ ـح ــرب س ـت ــرف ــع أسـ ـع ــار الـنـفــط
وال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاز ف ـ ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،إال أن
شــركــات ت ـجــارة الـنـفــط ستحقق
أرب ــاح ــا عــالـيــة مــن ش ــراء نظيره
الــروســي بأسعار مخفضة ،لكن
المستهلك النهائي لــن يستفيد
من هذه التخفيضات ،ألن مخاطر
الشركات المشترية كبيرة ،ومن
ثــم فــإنـهــا تـنـظــر إل ــى التخفيض
ع ـلــى أن ــه م ـكــافــأة ل ـهــا ع ـلــى هــذه
المخاطرة ،ولفت إلى أن هذا يعني
أن المستهلك األوروب ــي سيدفع
الثمن األعلى على كل الحاالت.

تحد صعب
من جهته ،قال أستاذ هندسة
ال ـب ـتــرول فــي جــامـعــة الـكــويــت د.
أحـ ـم ــد ال ـ ـكـ ــوح إن الـ ـح ــدي ــث عــن
االس ـت ـغ ـن ــاء ع ــن الـ ـغ ــاز ال ــروس ــي
تحديدا يعد تحديا صعبا جدا،
ألن عـمـلـيــات نـقــل ال ـغ ــاز أم ــر في
غاية الصعوبة مقارنة بالنفط.
وأض ــاف د .الـكــوح أن أوروب ــا
ت ـب ـحــث دائ ـ ـمـ ــا عـ ــن االسـ ـتـ ـخ ــدام
النظيف للطاقة ،األمر الذي يؤكد
أن اسـتـغـنــاء هــا عــن غ ــاز روسـيــا
شـبــه مستحيل ،ألن الـبـحــث عن
بدائل ال تصل عن طريق خطوط
ال ـغ ــاز تـحــد مـسـتـحـيــل تطبيقه،
ألن عـمـلـيــات ن ـقــل ال ـغ ــاز ليست
بالسهولة المتوقعة ،ال فـتــا إلى
أن البعض تحدث عن إمكانية أن
تغطي قـطــر احـتـيــاجــات أوروب ــا
من الغاز ،وهو أيضا أمر صعب،
أل ن ـه ــا ال تستطيع
تـغـطـيــة أك ـثــر من

 5فــي المئة فقط مــن احتياجات
أوروبا.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن الـ ـه ــاج ــس
ال ـم ـت ـم ـث ــل ف ـ ــي ح ـ ـ ـ ــدوث الـ ـح ــرب
الـ ــروس ـ ـيـ ــة األوك ـ ــران ـ ـي ـ ــة ان ـت ـهــى
بــوقــوع هــذه الـحــرب ،مشيرا إلى
أن الطرفين ،روسـيــا وأوكــرانـيــا،
يحتاجان الــى ال ـمــال ،واألط ــراف
األخ ـ ــرى ف ــي ح ــاج ــة إل ــى الـنـفــط،
و ه ــي مـصــا لــح مشتركة ومبنية
عليها أرواح البشر.

عقوبات اقتصادية
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ذك ـ ـ ــر ال ـخ ـب ـيــر
النفطي أحمد كرم أن آثار الحرب
ال ــروسـ ـي ــة األوكـ ــران ـ ـيـ ــة م ــازال ــت
تـ ـتـ ـص ــدر األضـ ـ ـ ـ ـ ــواء حـ ـت ــى ب ـعــد
م ـضــي م ــا ي ــزي ــد ع ـلــى الـشـهــريــن
عـ ـل ــى ب ــدايـ ـتـ ـه ــا ،ألن ـ ـهـ ــا ال ـس ـبــب
الرئيسي حاليا الرتـفــاع أسعار
النفط ،خصوصا أن أحد أطرافها
(روسيا) العب رئيسي في أسواق
النفط والغاز ،مضيفا أنه بسبب
ه ــذا االرت ـف ــاع فــي أس ـعــار النفط
والـ ـ ـغ ـ ــاز ،ال ـ ــذي س ـب ـب ـتــه ال ـح ــرب
الفجائية على أوكــران ـيــا ،والتي
تــراهــا ال ــدول األوروب ـيــة وأميركا
غير مـشــروعــة ،ب ــدأت هــذه الــدول
التحرك لوضع عقوبات اقتصادية
وتضييقات مــن شــأ نـهــا التأثير
على روسـيــا لــوقــف حربها على
أوكرانيا.
وت ــاب ــع كـ ــرم« :م ــن جــانــب آخــر
ب ــدأت هــذه ال ــدول المتضررة في
حــال وقــف إم ــداد الـغــاز الــروســي
الــى الــدول األوروبـيــة البحث عن
الـبــدائــل لـهــذا الـغــاز ،متجهة إلى
الدول المنتجة للغاز ،كالسعودية
وقـ ـ ـ ـط ـ ـ ــر ،ون ـ ـ ـ ـ ــرى أي ـ ـض ـ ــا ب ـع ــض
التخفيضات في العقوبات على
إيران التي تعد أحد أكبر منتجي
الغاز بالعالم».
وأشار إلى أن التوجه إلى هذه
ال ــدول لتعويض الـغــاز الــروســي
ربما سيكون مكلفا أكثر ،ويتطلب
الــوقــت الـطــويــل لـتــوصـيـلــه لهذه
ال ــدول ،خاصة أن الغاز الروسي
كــان يصل إلــى ال ــدول األوروب ـيــة
ع ـبــر األن ــاب ـي ــب م ـب ــاش ــرة ،مبينا
أن ــه مــن الـمـمـكــن أن تـتـجــه ال ــدول
المتضررة أيضا إلــى أستراليا،
وهي أحد منتجي الغاز في العالم
بكميات كبيرة.
وأفاد بأنه في حال االستغناء
عـ ــن ال ـ ـغـ ــاز ال ـ ــروس ـ ــي وال ـت ــوج ــه
الــى الـبــدائــل ،بعد انتهاء الحرب
ال ــروسـ ـي ــة األوكـ ــران ـ ـيـ ــة ،وع ـ ــودة
المياه إلى مجاريها بين البلدين،
ربما نــرى سيناريوهات جديدة
بــالـعــودة إل ــى ال ـغــاز ذي التكلفة
األرخـ ــص وال ـقــريــب مـنـهــم ،وهــو
الغاز الروسي.

استراتيجية الوكالة وتقلبات األسعار
قـ ــال ب ـه ـب ـهــانــي ان ال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة لـلـطــاقــة
لديها استراتيجية للتقليل من استهالك النفط،
وأتصور انها ستبدأ تنفيذها ،وسيتخلل ذلك
معارضات مــن قبل بعض دول أورو ب ــا المهمة!
الفتا الى ان هناك قوانين بيئية أيضا وضعت
فــي مــؤتـمــر بــاريــس مــن قـبــل قـمــة الـسـبـعــة وقمة
العشرين ،منوها الى ان هذه القوانين ستكون
حجر عـثــرة فــي استعماالت الــوقــود االحـفــوري،
ومــن ثــم اإلنـتــاج ،وهـنــاك اقـفــاالت مــازالــت تتكرر
فـ ــي آسـ ـي ــا بـ ـي ــن فـ ـت ــرة وأخ ـ ـ ـ ــرى ،كـ ـم ــا ان ه ـن ــاك
أيـضــا مـشــاريــع ق ــرارات مـتـهــورة منها «الـنــوبــك»
و»ال ـجــاس ـتــا» الـتــي تــؤثــر مــن وق ــت آلخ ــر ،والـتــي

تؤدي الى وقفات قد تسبب ردات فعل تؤثر على
سوق النفط.
ون ــوه إل ــى ان ه ــذه كـلـهــا عــوامــل ضـغــط على
األسـ ـ ـع ـ ــار ،م ـم ــا ي ــؤث ــر فـ ــي ال ـن ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــادي
الطبيعي ا ل ــذي يتعلق بــا لـعــرض وا لـطـلــب فهي
مستمرة ومازالت الدول الصناعية تعاني منها
ليس الصين والواليات المتحدة فقط ،بل اوروبا،
واهمها المانيا في عملية تعويض الخسائر التي
منيت بها من اقفاالت  ،2020مشيرا إلى أن هناك
عوامل ضاغطة على سوق النفط ،ورغم تعددها
فإن العوامل الدافعة لألسواق اقوى منها ،حيث
ان الطلب على النفط وا لـغــاز ومشتقاتهما في

ت ـنــام ،فـقــد وصــل الـطـلــب فــي مـعــدلــه ال ـعــام لــدول
«أوبك» الى  28.7وفي ازدياد اغلبه من السعودية
وال ـع ــراق ،رغــم انـخـفــاض ال ـتــزام تـحــالــف «اوب ــك»
الى  96في المئة ،وهذا يعني ان هناك زيادة في
اإلنتاج تقدر تقريبا بنحو  ،2.87كما ارتفع الطلب
العالمي في  2021الى  96مليون برميل يوميا،
مـتــوقـعــا أن ي ـصــل ف ــي  2022ال ــى م ـق ــدار 100.3
مليون برميل يوميا.

تقلبات األسعار
وقال ان أسواق المال لم تتأثر كثيرا بتقلبات

اسـعــار الـنـفــط فـقــد فـقــدت عالقتها (وصـلــت الــى
اق ــل مــن  30فــي الـمـئــة) ،فـقــد وجــدنــا ق ــاع أسـعــار
النفط في مستوى الـ  105دوالرات للبرميل ،وهذا
يتناسب مع العرض والطلب والنمو االقتصادي
العام العالمي ،بعد السيطرة على الغالء الفاحش،
الذي له انعكاساته أيضا على المشاريع النفطية
من السلع التي تستخدمها عادة بكميات كبيرة.
وقدر بهبهاني سعر برميل النفط بعد انتهاء
الحرب بنحو يتراوح ما بين  95و 105دوالرات،
ً
الف ـتــا إل ــى أن ــه س ــوف يستمر عـلــى ه ــذا الـعــرض
مدة من الزمن.
وتوقع أن تكون هناك مخزونات نفطية كبيرة

فــي آس ـيــا ،مـمــا يـســاعــد فــي اإلق ـب ــال عـلــى النفط
الكويتي ،الذي بدأ يفوق سعر خام برنت بنحو
ً
 8دوالرات طلبا للتخزين وليس للمصافي ،إذ
إنها في معدلها الطبيعي في آسيا ،كما صرح
بعض مسؤولي «أوبك».
وتــابــع أن ه ــذا ال ـم ـخــزون بـعــد تــوقــف الـحــرب
سوف يبدأ في الطرح باألسواق ،مما يساعد على
تقليل السعر وجعله بين  95و 105دوالرات فترة
معينة قبل أن يعود لالرتفاع ليتوازن مع الطلب
العالمي نتيجة النمو االقتصادي المتوقع.
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تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

قيعان جديدة لألسهم والمؤشرات الخليجية
حالة تذبذب بدأت بخسائر كبيرة ثم تعديل وتعويض والمكاسب لـ «السعودي» و«القطري»
علي العنزي

تــراج ـعــت مـعـظــم م ــؤش ــرات أس ـ ــواق ال ـمــال
ب ــدول مجلس الـتـعــاون الخليجي كمحصلة
فـ ــي األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ،ول ـ ــم ي ــرب ــح مـنـهــا
ســوى مؤشرين فقط ،وسجل مؤشر السوق
ً
ً
السعودي نموا واضحا بنسبة  0.8في المئة،
وبذات النسبة ارتفع مؤشر سوق قطر المالي.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ت ــراج ـع ــت  5م ــؤش ــرات كــان
أك ـثــرهــا خ ـس ــارة م ــؤش ــر س ــوق دب ــي الـمــالــي
بنسبة  2.8فــي الـمـئــة ت ــاه مــؤشــرا بــورصــة
أب ــوظ ـب ــي وال ـك ــوي ــت "م ــؤش ــر الـ ـس ــوق ال ـع ــام"
وسجال خسارة متعادلة بنسبة  2.5في المئة،
بينما فقد مؤشر سوق البحرين المالي نسبة
 1.5فــي الـمـئــة ،وت ــراج ــع مــؤشــر س ــوق عمان
المالي بنسبة  1.2في المئة.

ً
خصوصا بعد تصريحات روسيا وأوكرانيا
باستمرار إمداد العالم بالمحاصيل الزراعية
الـمـنـتـجــة لــديـهـمــا وت ــراج ــع الـهـنــد ع ــن وقــف
تصدير القمح واستثناء بعض الدول من هذا
ً
القرار الذي ضغط كثيرا ورفع أسعار القمح
وبعض السلع في بورصات السلع العالمية.
ً
وس ـجــل مــؤشــر س ــوق ق ـطــر ال ـمــالــي نـمــوا
ً
مـقــاربــا لـلـسـعــودي وبنسبة  0.77فــي المئة
ً
تـ ـح ــدي ــدا ي ـم ـثــل  98.29ن ـق ـطــة ل ـي ـق ـفــل عـلــى
ً
مستوى  12828.51نقطة ،وكان أقل تراجعا
خالل األسبوعين الماضيين ،لكنه فقد نسبة
ً
كبيرة من قمته تصل إلى  12في المئة تقريبا
ً
ً
أيـ ـض ــا ،وت ــدع ــم أسـ ـع ــار ال ـط ــاق ــة ،خـصــوصــا
الغاز ،موازنة قطر بفوائض إضافية جديدة
إضافة إلى اقتراب موعد انطالق كأس العالم
 2022في نوفمبر المقبل في الدوحة ،وكانت
الشركات القطرية أنهت إعالنات الربع األول
بنمو م ـحــدود مـقــارنــة مــع نـمــو بقية أرب ــاح
الشركات القيادية الخليجية واكتفت بنسبة
 26في المئة كنمو إجمالي لجميع الشركات
المدرجة.

بورصة
فقدت مؤشرات ً
الكويت الرئيسية نسبا كبيرة
لألسبوع الثالث على التوالي،
رغم إيجابية الجلسات
األخيرة من األسبوع
وتراجع مؤشر السوق العام
بنسبة  2.5في المئة هي
 197.48نقطة ليقفل على
مستوى  7632.02نقطة،
ارتداد في بدايته
السوق
بينما خسر مؤشر
ً
نسبة هي األكبر خليجيا
بعد أسبوعين من الخسائر القاسية ،التي
تكبدها مــؤشــر الـســوق الـسـعــودي الرئيسي
كانت  3في المئة تعادل
" تــا ســي" فقد خاللهما نسبة كبيرة اقتربت
 257.12نقطة ليقفل
أفضل من دبــي على مستوى عــام  2022بلغ األسـبــق وارتـفــع عــدد الصفقات بنسبة  4.2في عليه إذ خسر رغم إيجابية أسعار النفط بقوة
من  10في المئة عاد وارتــد بنهاية تعامالت
على مستوى 8439.35
ال ـم ـئــة ،وك ــان ــت األسـ ـع ــار ت ـتــذبــذب بـشـكــل حــاد وفـقــد نسبة  1.2فــي المئة تـعــادل  50.01نقطة
 11في المئة.
األسبوع الماضي واستقر على األقل إذ ربح
ً
خصوصا سهمي بيتك وأجيليتي اللذين قادا ليقفل على مستوى  4106.67نقطة.
نقطة ليقفل تراجعات لم يسعفها االرتداد
نسبة  0.8في المئة أي 102.38
نقطة ،وتراجع مؤشر
ً
التراجعات ثم االرتداد بعد ذلك خالل تعامالت
بورصة الكويت
على مستوى  12530.34نقطة معوضا حوالي
ارتدادات منتظرة
يومي األربعاء والخميس.
لـ ــم ت ـس ـت ـفــد م ـ ــؤش ـ ــرات س ــوق ــي اإلمـ ـ ـ ــارات
السوق «رئيسي  »50بنسبة  250نقطة من قاعه الذي بلغه األسبوع األسبق
وفقدت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية
لـيـعــود بـبـعــض الـثـقــة إل ــى مـتـعــامـلـيــه وبـعــد وال ـكــويــت مــن تـحـســن ال ـجــو ال ـعــام لــأســواق
 1.2في المئة أي 76.06
ً
وتنتظر مؤشرات األسواق المالية الخليجية
والبحرين
عمان
استقرار أسعار النفط واقتراب موعد تطبيق المالية العالمية وأسعار النفط وتراجع بعض نسبا كبيرة لألسبوع الثالث على التوالي ،رغم
نقطة لقفل على مستوى
ً
ً
األسبوع الحالي ارت ــدادا أكبر خصوصا خالل
مراجعة  MSCIبنهاية الشهر الثالثاء المقبل .أس ـع ــار الـسـلــع وتـحـســن ت ـقــديــرات التضخم إيجابية الجلسات األخيرة من األسبوع وتراجع
 6249.94نقطة.
واستمر التراجع في مؤشر ســوق البحرين بــدايــة األس ـبــوع حـيــث ارت ـ ــدادات أس ـعــار النفط
وك ــان ــت م ـع ـظــم ال ـش ــرك ــات ال ـس ـع ــودي ــة قد واحتمال تخفيض تقديرات رفع سعر الفائدة مؤشر الـســوق الـعــام بنسبة  2.5فــي المئة هي
انتهت مــن إعالناتها الفصلية للربع األول،
ولم يتبق منها سوى  31شركة من إجمالي
 218شــركــة وبـنـمــو كـبـيــر بـلــغ نـسـبــة  73في
المئة ،ويبدو االرتداد في بدايته إذ أقفل قبل
نـشــر أخ ـبــار إيـجــابـيــة بـخـصــوص االقـتـصــاد
العالمي واحتمالية إنهاء رفع سعر الفائدة
قبل سبتمبر المقبل ،بعد أن استقر التضخم
ً
نسبيا إذ ارتــدت أسعار النفط بقوة وبلغت
ً
مـسـتــوى  119دوالرا لـمــزيــج بــرنــت فــي يــوم
الجمعة الماضي وهو أعلى مستوياتها في
شهرين ،مما يدعم ارتــداد السوق السعودي

حتى نهاية العام واستمرت األسواق الثالثة
بتكبد خسائر كبيرة رغم حالة ارتــداد بآخر
جلستين لم تسعفها باستعادة ما خسرته
بــدايــة األس ـب ــوع ،وانـتـهــى مــؤشــر س ــوق دبــي
بخسارة كبيرة بنسبة  2.8في المئة هي 96.19
نـقـطــة لـيـقـفــل عـلــى مـسـتــوى  3296.99نقطة
ويبقي على مكاسب هذا العام نسبة محدودة
فقط هي  2.5في المئة.
بـيـنـمــا ف ــي ال ـم ـقــابــل ،خ ـســر م ــؤش ــر ســوق
أبوظبي نسبة  2.5في المئة أي  245.4نقطة
ليقفل على مستوى  9688.99نقطة لكنه بنمو

 197.48نقطة ليقفل على مستوى  7632.02نقطة،
بينما خـســر مــؤشــر ال ـســوق نـسـبــة هــي األكـبــر
ً
خليجيا كانت  3في المئة تعادل  257.12نقطة
ليقفل على مستوى  8439.35نقطة ،وتــراجــع
مؤشر السوق "رئيسي  "50بنسبة  1.2في المئة
أي  76.06نقطة لقفل على مستوى  6249.94نقطة.
واستقرت متغيرات السوق الثالثة (الكمية
المتداولة والقيمة وعــدد الصفقات) على تغير
ً
محدود كان ارتفاعا بنسبة  7.7في المئة على
مـسـتــوى الـنـشــاط وتــراج ـعــت الـسـيــولــة بنسبة
ً
محدودة هي  2.3في المئة قياسا على األسبوع

وبحكم تداول أسهم مدرجة فيه وبسوقي الكويت
ودبي الخاسرين لينتهي به المطاف إلى خسارة
جــديــدة ويفقد نسبة  1.5فــي المئة هــي 28.04
نقطة ليكسر مستوى  1900نقطة ويقفل على
حدود مستوى  1894.1نقطة.
كــذلــك الـحــال فــي مــؤشــر ســوق عـمــان المالي
الــذي انفصل عن االرتباط بــأداء بقية مؤشرات
أســواق المال بــدول مجلس التعاون الخليجي
ً
وبقي محافظا على مستوياته السابقة وبدعم من
أسعار النفط التي مازالت تدعم موازنة السلطنة
وكان األسبوع الماضي من أكثر األسابيع قسوة

شهرين وعلى
وإقفاله عند أعلى مستوياته في
ّ
ً
مستوى  120دوالرا لمزيج برنت ،كما خفت حدة
توجه "االحتياطي الـفــدرالــي" للدفع أكثر برفع
أكبر ألسعار الفائدة بعد توقف االرتفاع بنسبة
التضخم وهــو الـهــدف الرئيسي مــن رفــع سعر
الفائدة وتقديم صورة مستقرة لنمو االقتصاد
العالمي خالل الفترة القادمة من بعض البنوك
العالمية كبنك أوف أميركا في تقريره األخير
كــذلــك خـطــابــات أقــل حــدة مــن طــرفــي ال ـنــزاع في
روسيا وأوكرانيا فيما يخص الحرب بينهما.

ً
عمومية «وفرة لالستثمار» تقر توزيع  %30نقدا

ً
الشركة حققت  14.79مليون دينار أرباحا في  2021بنمو %100
عقدت شركة وفرة لالستثمار الدولي
جـمـعـيـتـهــا ال ـع ـمــوم ـيــة لـلـسـنــة الـمــالـيــة
المنتهية في  2021/12/31بنسبة حضور
بلغت  %99.7وتمت الموافقة على جميع
ال ـب ـنــود ال ـ ـ ــواردة ع ـلــى جـ ــدول أعـمــالـهــا،
م ـن ـهــا ال ـم ــواف ـق ــة ع ـلــى تــوص ـيــة مجلس
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين
عــن تلك السنة المالية بــواقــع  %30من
رأس المال بمبلغ  4.500ماليين دينار
فقط ،للمساهمين المقيدين في سجالت
الـشــركــة حـتــى تــاريــخ انـعـقــاد الجمعية
العمومية ،كما انتخبت الجمعية دالل
هـ ـش ــام الـ ــريـ ــس ل ـش ـغ ــل م ـن ـص ــب عـضــو
مستقل بمجلس إدارة الـشــركــة لـلــدورة
التكميلية الحالية.
وص ــادق ــت الجمعية الـعـمــومـيــة على
تقرير مجلس اإلدارة بشأن نشاط الشركة
ومركزها المالي ونتائج األعمال للسنة
المالية تلك ،كما تم سماع تقرير ديوان
ً
المحاسبة عنها والمصادقة عليه ،فضال
عــن مـنــاقـشــة تـقــريــر م ــراق ــب الـحـســابــات

ً
الخارجي للشركة عن تلك السنة أيضا
والمصادقة عليه.
وحققت وفرة لالستثمار الدولي قفزة
كبيرة فــي صــافــي أرب ــاح السنة المالية
الـمـنـتـهـيــة بـنـهــايــة  2021/12/31بــواقــع
 14.79مليون دينار مقارنة بـ  7.29ماليين
للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31
ب ـن ـمــو ب ـلــغ  ،%100ك ـمــا ق ـف ــزت ربـحـيــة
ً
السهم الــواحــد إلــى  98.89فلسا مقارنة
ً
بـ  48.65فلسا.
وبلغ إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
المالية  2021نحو  19.99مليون دينار
مقارنة بـ  7.11ماليين في  ،2020بينما
بلغ مجموع الموجودات بنهاية السنة
المالية المنتهية في  2021/12/31نحو
ً
ً
 112.28مليونا مقارنة بـ  90.36مليونا
للسنة المالية  ،2020كما بلغ إجمالي
حـقــوق الملكية بـنـهــايــة الـسـنــة المالية
 2021نحو  104.43ماليين دينار مقارنة
ب ـ  86.35ماليين للسنة المالية ،2020
في حين بلغ إجمالي المطلوبات 7.85

«المحاسبة» يرصد تعارض
مصالح في «وفرة»
●

لقطة جماعية خالل العمومية
ماليين مقارنة بـ  4.01ماليين دينار.
كما اطلعت الجمعية العمومية على
خـلــو الـشــركــة مــن أي جـ ــزاءات مــالـيــة أو
غير المالية و قـعــت عليها مــن الجهات
الرقابية ،كما ناقشت البيانات المالية
وحسابات األرباح والخسائر عن السنة

«التجاري» يساهم في حفل فائقات
وخريجات مدرسة النور المشتركة

المالية المنتهية وذلك عن السنة المالية
الـمـنـتـهـيــة ف ــي  2021/12/31وصــادقــت
ً
عليها ،فضال عن مناقشة تقرير الحوكمة
ول ـج ـن ــة ال ـت ــدق ـي ــق ،ك ــذل ــك ت ـق ــري ــر لـجـنــة
الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية
المنتهية.

ً
كما وافقت الجمعية العمومية أيضا
على استقطاع  10في المئة من صافي
أربـ ـ ـ ــاح ال ـس ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة ال ـم ـن ـت ـه ـيــة فــي
 2021/12/31لكل من حساب االحتياطي
اإلجباري القانوني وحساب االحتياطي
االختياري.

«برقان» يعلن الفائز بالسحب
نصف السنوي لحساب كنز  7يوليو

الورع تتوسط مراقب الشؤون التعليمية ومديرة المدرسة
فــي إطــار بــرامــج المسؤولية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـش ــام ـل ــة لـلـبـنــك
ً
ال ـت ـج ــاري ال ـك ــوي ـت ــي ،وت ــأك ـي ــدا
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ال ـ ـ ـ ــرائ ـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ــي خـ ــدمـ ــة
المجتمع ،بمختلف قطاعاته،
س ــاه ــم ال ـب ـنــك ف ــي ح ـفــل تـخــرج
طالبات مدرسة النور المشتركة-
ب ـنــات ،الـتــابـعــة إلدارة م ــدارس
التربية الخاصة.
وفي هذا السياق ،قالت نائبة
الـمــديــر الـعــام لقطاع التواصل
ال ـمــؤس ـســي ف ــي ال ـب ـن ــك ،أمــانــي
الورع" :يحرص (التجاري) على
تقديم كل أشكال الدعم والرعاية
ل ـج ـم ـي ــع أط ـ ـ ـيـ ـ ــاف ال ـم ـج ـت ـم ــع،
خصوصا ذوي الهمم ومتحدي
اإلعاقة ،حيث تكتسب هذه الفئة
أولوية مطلقة في مبادرات البنك

االجتماعية ،وهو ما ينسجم مع
سياسته ورسالته االجتماعية
ال ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ــدعـ ــم
والرعاية للمجتمع الكويتي".
وب ـي ـنــت ال ـ ــورع أن م ـب ــادرات
"التجاري" ومساهمته في رعاية
الفعاليات التي تنظمها إدارة
مــدارس التربية الخاصة تأتي
ف ــي إطـ ـ ــار ب ــرن ــام ــج اج ـت ـمــاعــي
بــاشــره الـبـنــك مـنــذ وق ــت طويل
ً
ي ـهــدف دائـ ـم ــا إل ــى وض ــع ذوي
ال ـه ـم ــم وم ـت ـح ــدي اإلعـ ــاقـ ــة فــي
بــؤرة اهتمامه ،بهدف دمجهم
مــع أقــرانـهــم األص ـح ــاء ،منوهة
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد بـ ـ ــأن رع ــاي ــة
البنك لفعالية تكريم الفائقات
ً
والـ ـخ ــريـ ـج ــات ج ـ ـ ــاءت ت ــأك ـي ــدا
لهذا التوجه ،متمنية لهم دوام

حصة المطيري

رصــد دي ــوان المحاسبة مخالفة فــي مــراجـعــاتــه لحسابات
وس ـجــات شــركــة وف ــرة لالستثمار الــدولــي عــن الـسـنــة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  ،2021إذ خالفت الشركة المادة رقم 77
من القانون  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ،الذي
ينص على أنه "ال يجوز إدارة أو بيع األوراق المالية أو الوحدات
ً
الخاصة بنظام االستثمار الجماعي إال إذا كان مرخصا له من
الهيئة ونشرها للجمهور في الجريدة الرسمية".
وقــال "المحاسبة" ان الشركة سمحت بدخول  3مستثمرين
جــدد فــي شركة تابعة (بروجكت جرين ه ــاوس) مــن أق ــارب من
الدرجة االولــى والثالثة لقيادي تنفيذي في الشركة ،أي وجود
حالة تعارض مصالح ،كما سجل مالحظة على عدم طرح اكتتاب
"بروجكت جرين هاوس" لالكتتاب العام بالمخالفة للمادة  77من
القانون  7لسنة  ،2010فضال عن عدم وجود أي دراسات معدة
من إدارة المخاطر بالشركة بشأن دخــول المستثمرين الجدد
بالمخالفة لدليل السياسات واإلج ــراء ات الخاص بالتعامالت
مع األطراف ذات الصلة.

«المتحد» :تدريب ميداني للدفعة الرابعة
من خريجي شهادة المدقق الشرعي

الشعيب والماجد من إدارة الرقابة الشرعية بـ «المتحد» يتوسطان المتدربين
الـ ـنـ ـج ــاح وال ـت ـم ـي ــز فـ ــي جـمـيــع
المجاالت.
وفـ ـ ــي خـ ـت ــام الـ ـحـ ـف ــل ،قــامــت
إدارة مدرسة النور المشتركة-
بـنــات ،بتكريم وتوجيه الشكر
لــ"الـتـجــاري" ،مشيدين بجهود
البنك ورعايته الدائمة لألنشطة
ال ـ ـمـ ــرت ـ ـب ـ ـطـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــذوي اإلعـ ـ ــاقـ ـ ــة
البصرية ،ومنها هذه المناسبة
الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة ،الـ ـت ــي س ــاه ـم ــت فــي
إدخـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـع ــادة ع ـل ــى ق ـلــوب
الخريجات والفائقات.

أعلن بنك برقان أنه سينظم السحب نصف السنوي لحساب
كنز ،لإلعالن عن اســم الفائز المحظوظ بالجائزة التي تبلغ
قيمتها  350000د.ك ،يوم  7يوليو ،ويتيح حساب كنز ألي عميل
الدخول في السحب وزيــادة فرصه للفوز بجائزة استثنائية
بسهولة عند فتح حسابه قبل  31مايو الجاري ،والحفاظ على
رصيد أدنى  200د.ك حتى تاريخ السحب ،وتزيد فرص العمالء
للفوز بجوائز سحوبات كنز ،التي تتجاوز قيمتها اإلجمالية
 2.3مليون دينار سنويا ،كلما زادت إيداعاتهم.
وسيعلن بنك برقان ،إضافة إلى اسم الفائز بجائزة السحب
نصف السنوي ،أسماء  4فائزين بجوائز السحب ربع السنوي
البالغة قيمتها  25000د.ك ،و 15فائزا بجوائز قيمتها 5000
د.ك في السحب الخاص بالفروع ،فضال عن  20فائزا بجائزة
السحب الشهري وقيمتها  1000د.ك ،ويشمل السحب الخاص
بالفروع الفرع الرئيسي لبنك برقان إضافة إلى فروع حولي،
بيان ،األحمدي ،الشويخ الصناعية ،السالم ،الجهراء ،الفردوس،
الــرقــة ،الجهراء الخيمة مــول ،خيطان ،المطار ،الجهراء قصر
والفحيحيل السكنية.

في إطار حرصه على صقل الخبرات الوطنية
فــي كــل مـجــاالت العمل المصرفي ،ومنها مجال
التدقيق الشرعي الداخلي ،استضاف البنك األهلي
المتحد ثالثة من المتدربين الميدانيين على مدى
أسبوع من خريجي الدفعة الرابعة من برنامج
شهادة المدقق الشرعي المعتمد ،والــذي انطلق
في بداية العام الحالي ضمن برنامج كفاءة ،تحت
رعــايــة بنك الـكــويــت الـمــركــزي ،وبــإشــراف معهد
الدراسات المصرفية.
وصرح مساعد المدير العام للتدقيق الشرعي
ال ــداخ ـل ــي ف ــي ال ـب ـنــك األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد عـبــدالـلــه
ال ـش ـع ـيــب بـ ــأن إدراج ب ــرن ــام ــج شـ ـه ــادة ال ـمــدقــق
الـشــرعــي الـمـعـتـمــد ضـمــن ال ـش ـهــادات المعتمدة
من بنك الكويت المركزي في برنامج كفاء ة يعد
بحد ذاتــه دعما لنظام حوكمة الرقابة الشرعية
في البنوك اإلسالمية بالكويت ،من خالل تعزيز
وظيفة التدقيق الـشــرعــي الــداخـلــي ،والـتــي تعد
ركنا مهما مــن أرك ــان حوكمة الرقابة الشرعية،

بمزيد من الكوادر البشرية ذات الكفاء ة ،ويأتي
ذلــك من خــال المنهج الخاص بشهادة المدقق
الشرعي المعتمد ،والذي تم إعداده من قبل عدد
من الخبرات الوطنية ،وقد وضعوا فيه خالصة
خبراتهم وتجاربهم المهنية ،مما أضفى على
المنهج الدراسي للشهادة جانبا عمليا يحاكي
واق ـ ــع ال ـم ـم ــارس ــات ألن ـش ـطــة ال ـتــدق ـيــق الـشــرعــي
الداخلي في البنوك اإلسالمية بالكويت ،وهو ما
يعد رافدا لتزويد المنخرطين في هذا البرنامج
الـمـهــم ب ـخ ـبــرات عملية تـفـيــدهــم فــي تطبيق ما
تعلموه عند مـمــارســة نـشــاط التدقيق الشرعي
الداخلي في بيئة العمل.
وتــوجــه بــالـشـكــر إل ــى بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي،
ومعهد الــدراســات المصرفية ،على مــا يوليانه
من اهتمام ملحوظ لتطوير الكوادر الوطنية في
شتى المجاالت ،سائال المولى القدير أن يوفق
الجميع لكل خير.

١٣
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اقتصاد

أسعار
ارتفاع
ال
غذائية
إمدادات
أزمة
الحالية
األزمة
●البعيجان:
ً
●آخر منطقة صناعية خصصت للمواد الغذائية تم توزيعها قبل  53عاما

السوق يشهد
ً
فائضا في
البيض يزيد
على  %140من
حاجته
الحسيني

ط ـم ــأن رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـك ــويـ ـت ــي ل ــأغ ــذي ــة،
عبدالله البعيجان ،المواطنين
والمقيمين أن ا ل ـعــرض المرئي
الـ ـ ـ ــذي ق ــدمـ ـت ــه وزارة الـ ـتـ ـج ــارة
والصناعة أمــام مجلس الــوزراء
يـ ـ ــؤكـ ـ ــد بـ ـ ـك ـ ــل وضـ ـ ـ ـ ـ ــوح ت ــوفـ ـي ــر
ال ـش ـح ـن ــات وال ـك ـم ـي ــات ال ــازم ــة
مــن ال ـم ــواد الـغــذائـيــة األســاسـيــة
ع ـل ــى ال ـن ـح ــو ال ـم ـت ـفــق ع ـل ـيــه مــع
ال ــدول الـمـصــدرة ،وأن المخزون
االس ـت ــرات ـي ـج ــي ،ب ـن ــاء ع ـلــى تلك
االتفاقيات ،يضمن تدفق السلع
التموينية األساسية حتى الربع
األول م ــن  ،2023خ ـصــو صــا أن
للكويت تعاقدات قوية وجيدة من
أطراف تضمن توفير احتياجاتها
من السلع األساسية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف خـ ـ ـ ـ ــال ،الـ ـم ــؤتـ ـم ــر
الـصـحــافــي ،ال ــذي عـقــده فــي مقر
االت ـحــاد بـحـضــور نــائــب رئيسه
عزارة الحسيني ،وعضو مجلس
اإلدارة حبيب المناور ،والمدير
الـعــام لالتحاد ســالــم الرشيدي،
أن ال ـكــويــت دولـ ــة غـنـيــة وقـ ــادرة
على التغلب على مشكلة ارتفاع
ً
األس ـ ـعـ ــار ،مـ ــؤكـ ــدا أن م ــن يـمـلــك
الـ ـ ـم ـ ــال وال ـ ـس ـ ـيـ ــولـ ــة ق ـ ـ ـ ــادر ع ـلــى
ال ـم ـقــاي ـضــة ال ـت ـج ــاري ــة ،أمـ ــا مــن
ال ي ـم ـل ــك فـ ـه ــو الـ ـ ــذي س ـي ــواج ــه
المشاكل واألزمــات المستقبلية.
وق ــال إن الـحـكــومــة الكويتية
ً
ات ـ ـخـ ــذت ع ـ ـ ـ ــددا مـ ــن اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
الـ ـع ــاجـ ـل ــة لـ ـم ــواجـ ـه ــة االرت ـ ـفـ ــاع
المتسارع في أسعار المنتجات
وال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواد الـ ـ ـغ ـ ــذائـ ـ ـي ـ ــة ،وكـ ــذلـ ــك
مـ ــواج ـ ـهـ ــة الـ ـنـ ـق ــص ال ـ ـح ـ ــاد فــي
اإلم ـ ـ ــدادات بـعــد ات ـخ ــاذ ع ــدد من
الــدول المصدرة قــرارات بإيقاف
ً
تصدير السلع للخارج ،مستبشرا
ب ــالـ ـخـ ـط ــط وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــوات الـ ـت ــي

اختتمت بورصة الكويت أعمال
يومها المؤسسي الـثــامــن ،الــذي
ن ـظــم ب ــال ـت ـع ــاون م ــع الـمـجـمــوعــة
المالية  EFG Hermesمن  23إلى
 26م ــاي ــو ،والـ ـ ــذي س ـلــط ال ـضــوء
على فرص االستثمار الواعدة في
السوق الكويتي.
واجـتـمـعــت  13شــركــة مــدرجــة
ف ــي ال ـس ــوق "األول" م ــع أك ـثــر من
 175مستثمرا دوليا من أكثر من
 95مؤسسة من أبرز المؤسسات
بإجمالي أصــول مــدارة
العالمية،
َ
تـبـلــغ تــري ـل ـيــونــي دوالر ف ــي هــذا
الحدث االفتراضي المنعقد على
مدار أربعة أيام .وقد أثمر المؤتمر
الـعــديــد مــن الــرســائــل اإليـجــابـيــة،
على رأس ـهــا أن ال ـســوق الكويتي
مؤهل لمواصلة تحقيق المزيد من
النمو خالل الفترة المقبلة.
وت ــواص ــل الـكــويــت جـنــي ثمار
ترقية سوقها إلــى ســوق "ناشئ"
فــي ال ـمــؤشــرات الـثــاثــة العالمية
ال ـ ـب ـ ــارزة ،وهـ ــو م ــا جـ ــذب أن ـظ ــار
مـ ــديـ ــري صـ ـن ــادي ــق االس ـت ـث ـم ــار
إلــى الـســوق الكويتي ،األمــر الــذي
ت ـش ـج ـعــه بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت مــن
خ ــال تنظيم األيـ ــام المؤسسية
والـ ـت ــروي ــج ل ـل ـس ــوق وال ـش ــرك ــات
ً
ال ـمــدرجــة فـيــه عــالـمـيــا ،عـبــر عقد
حــزمــة مــن ال ـل ـقــاءات الـهــادفــة إلــى
ت ـعــريــف ال ـج ـه ــات االس ـت ـث ـمــاريــة

ال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة بـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدات سـ ــوق
الـ ـك ــوي ــت ،ومـ ـش ــاري ــع ال ـت ـط ــوي ــر،
والفرص والمميزات االستثمارية
الـتــي يوفرها االستثمار بأسهم
الشركات المدرجة فيه.
وبـهــذه المناسبة ،قــالــت نــورة
العبدالكريم ،رئيس قطاع األسواق
ف ــي ب ــورص ــة الـ ـك ــوي ــت" :ت ــواص ــل
بــورصــة الكويت سعيها لتوفير
فرص شراكة جديدة للمستثمرين
والمصدرين عبر يومها المؤسسي
الـ ـث ــام ــن ،وال ـ ـ ــذي ن ـظ ــم ب ـصــورتــه
االفتراضية بالتعاون مع أي إف
جــي هـيــرمــز ،والـ ــذي يعكس دور
ال ـب ــورص ــة ف ــي الـمـســاهـمــة بنمو
السوق واالقتصاد الوطني".
وفي هذا السياق ،أعرب محمد
عـبـيــد ،الــرئـيــس الـمـشــارك لقطاع
بـ ـن ــك االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار بــال ـم ـج ـمــوعــة
ا ل ـ ـمـ ــا ل ـ ـيـ ــة  ،EFG Hermesعــن
س ـعــادتــه بــانـعـقــاد ه ــذا المؤتمر
االفتراضي ،بالتعاون مع الشريك
االسـتــراتـيـجــي بــورصــة الـكــويــت،
مشغل السوق المالي دائم التطور،
وال ــذي أثـبــت جــدارتــه بـيــن كبرى
البورصات العالمية.
وأكــد أن األســواق الناشئة هي
الخيار األمثل للمستثمرين خالل
الفترة الحالية ،في ظل التوقعات
ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـي ــر إل ـ ــى تـ ـب ــاط ــؤ نـمــو
االقتصاد العالمي خالل عام ،2022

جراح الناصر

وض ـع ـت ـهــا ال ـح ـك ــوم ــة لـتـخـفـيــف
ت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات األزم ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة.
وأض ـ ــاف أن مـجـلــس ال ـ ــوزراء
ً
ش ـك ــل مـ ــؤخـ ــرا ل ـج ـنــة ت ـض ــم كــا
مــن وزارت ــي التجارة والصناعة
والـ ـم ــالـ ـي ــة ،وعـ ـ ــدد م ــن ال ـج ـهــات
والـهـيـئــات ذات ال ـعــاقــة ،لبحث
قـضـيــة األم ــن ال ـغــذائــي وارت ـف ــاع
األسـ ـع ــار ،وكـيـفـيــة ال ـت ـعــامــل مع
المستجدات في هذا المجال.
وقال البعيجان إن "العالم مر
في نهاية  2019بأزمة "كورونا"،
ال ـتــي أدت إل ــى شـلــل الـكـثـيــر من
األنشطة االقتصادية والمصانع،
والـتــأثـيــر عـلــى عمليات اإلنـتــاج
والمخزون حول العالم ،حيث تبع
تـلــك الـجــائـحــة أزم ــة فــي سالسل
النقل ،ما أدى إلى ارتفاع األسعار
بشكل جنوني بعد توقف حركة
الـ ـنـ ـق ــل ،وارتـ ـ ـف ـ ــاع ت ـك ـل ـفــة شـحــن
الحاويات من  1500إلــى 12000
دوالر للواحدة".
وتـ ــابـ ــع أن "م ـ ــا زاد مـ ــن تـلــك
االن ـت ـك ــاس ــة الـ ـح ــرب ال ــروس ـي ــة-
األوكـ ــران ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي رفـ ـع ــت أزمـ ــة
إم ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن ال ـ ـمـ ــواد
األولـيــة واألســاسـيــة الـتــي تدخل
في اإلنتاج الصناعي والزراعي
ً
والـحـيــوانــي" ،مــدلــا على كالمه

بإحدى الشركات األميركية التي
ً
كانت تمتلك أكثر من  12مصنعا
ً
غذائيا في أوكرانيا ،والتي أغلقت
أب ــوابـ ـه ــا ب ــال ـك ــام ــل ب ـع ــد انـ ــدالع
الحرب هناك.

إمدادات غذائية
وأك ـ ـ ــد ال ـب ـع ـي ـج ــان أن األزم ـ ــة
ال ـحــال ـيــة أزمـ ــة إم ـ ـ ــدادات غــذائـيــة
بــالــدرجــة األول ــى ال أزم ــة أسـعــار،
ً
مشيرا إلى أن الدول الغنية التي
لديها وفرة مالية قادرة على شراء
ما تحتاج إليه من أدوية وأغذية
وغـ ـي ــره ــا ،ل ـك ــن ال ـم ـش ـك ـلــة تـكـمــن
في كيفية توفير تلك المنتجات
بعد أن أوقفت بعض دول العالم
تصدير منتجاتها للخارج.
ولفت إلى أن روسيا وأوكرانيا
أوق ـ ـف ـ ـتـ ــا ت ـ ـصـ ــديـ ــر الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
المنتجات ،فيما أوقفت ماليزيا
تصدير الزيوت النباتية ،وأوقفت
الـهـنــد تـصــديــر األرز ،فــي الــوقــت
ً
الذي وضعت دوال أخرى عقبات
وق ـي ــودا أمـ ــام تـصــديــر منتجات
غ ــذائـ ـي ــة إل ـ ــى خ ـ ــارج أراضـ ـيـ ـه ــا،
مـنــوهــا إل ــى أن األسـ ــوأ فــي أزمــة
شح اإلمدادات.
ع ـل ــى ذات ال ـص ـع ـي ــد ،أوض ــح

البعيجان أن المشكلة األساسية
ف ــي ال ـك ــوي ــت ه ــي ت ــوق ــف عملية
التنمية خالل السنوات الماضية،
األمـ ــر الـ ــذي نـتــج عـنــه اخ ـتــاالت
واضحة في قدرتها على التعامل
ً
مع هذا النوع من األزمات ،مدلال
عـ ـل ــى كـ ــامـ ــه بـ ــال ـ ـقـ ــول ان "آخ ـ ــر
منطقة صناعية خصصت للمواد
ال ـغــذائ ـيــة ت ــم تــوزي ـع ـهــا ق ـبــل 53
ً
عاما ،ولم يتم بعدها استصالح
أي م ـن ـط ـق ــة صـ ـن ــاعـ ـي ــة أخ ـ ـ ــرى،
خصوصا للصناعات الغذائية،
م ــا أدى إل ــى تـعـطــل الـصـنــاعــات
التحويلية في هذا القطاع".
وزاد على ذلك بقوله إن "األمر
لم يتوقف عند ذلك الحد فحسب،
حيث تعاني الكويت أزمة مخازن،
إذ تم تخصيص منطقتي الشويخ
وال ـ ـ ــري ف ــي ال ـس ـت ـي ـن ـيــات ،وم ـنــذ
ذلــك الـيــوم لــم يتم تخصيص أي
م ـنــاطــق ت ـخــزيــن ج ــدي ــدة ،حـتــى
أصبح لدينا العب واحد في قطاع
ال ـم ـخ ــازن ي ـت ـح ـكــم ف ــي األس ـع ــار
والمساحات".
أمـ ـ ـ ــا عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـم ـن ــاف ــذ
ال ـب ـح ــري ــة وال ـ ـبـ ــريـ ــة ،ف ـق ــد أشـ ــار
البعيجان إلى أن الكويت تعاني
وجـ ـ ـ ــود مـ ـن ــاف ــذ بـ ـح ــري ــة وب ــري ــة
مـتـهــالـكــة ،وال ت ــواك ــب أي تـطــور

الحكومة تدرس قرار تثبيت األسعار خالل أسبوعين
رد الـبـعـيـجــان عـلــى س ــؤال ح ــول ق ــرار تثبيت
األسـعــار الـصــادر عــن وزارة التجارة والصناعة،
ً
ً
أنه لمس وعيا كبيرا من قبل اللجنة االقتصادية
بمجلس الوزراء ،ووزارة التجارة والصناعة بشأن
ً
قرار تثبيت األسعار ،مشيرا إلى سعي الحكومة
ً
لـتـعــديــل ه ــذا ال ـقــرار ال ــذي ك ــان مستحقا فــي ظل

ً
ظروف جائحة "كورونا" ،لكنه أصبح اليوم عائقا
أمام حركة التجارة واالستيراد في الكويت.
وتوقع البعيجان أن تقوم الحكومة بدراسة قرار
تثبيت األسـعــار بشكل معمق خــال األسبوعين
القادمين ،على أن تصدر قــرارهــا فــي هــذا الشأن
بعد االنتهاء من دراسته.

عالمي ،مع أسعار غير مسبوقة
فيما يتعلق بتخليص البضائع
والمواد الغذائية ،وأجور المناولة
داخ ـ ــل الـ ـم ــوان ــئ والـ ـمـ ـن ــاف ــذ ،مــا
ً
أثـ ــر س ـل ـب ــا ع ـل ــى أسـ ـع ــار الـسـلــع
والمنتجات المستوردة.
وتطرق البعيجان إلى مشكلة
أخ ـ ـ ـ ــرى أال وه ـ ـ ــي الـ ـمـ ـم ــارس ــات
الضارة التي تتبعها منافذ البيع
بــال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـع ــاون ـي ــة ال ـتــي
تتبع مـمــارســات اقتصادية غير
صحية وضــارة باألسعار ،سواء
فيما يتعلق بالبضائع المجانية
وال ـتــأخ ـيــر ف ــي دف ــع مـسـتـحـقــات
التجار ،وتحصيل رسوم باهظة
مقابل تأجير أرفــف الجمعيات،
فضال عن سياسة "المرتجعات"،
وجميعها عـبــارة عــن ممارسات
ض ــارة تنعكس آثــارهــا السلبية
على السعر النهائي للسلع التي
تقدم للمستهلك.

لسنا رجال إطفاء
وح ـ ـ ـ ــول أه ـ ـ ــم مـ ـط ــال ــب ت ـج ــار
األغ ـ ـ ــذي ـ ـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،قـ ــال
الـ ـبـ ـعـ ـيـ ـج ــان "إن ـ ـن ـ ــا ط ـل ـب ـن ــا مــن
ال ـح ـك ــوم ــة أال ت ـعــام ـل ـنــا ك ــرج ــال
إط ـف ــاء ،بـمـعـنــى أن دورنـ ــا يجب
أال ي ـكــون م ـجــرد إط ـف ــاء حــرائــق،
حيث إننا نرغب في خلق تنمية
ب ــالـ ـك ــوي ــت ،ل ـن ـك ــون م ـس ـت ـعــديــن
لمثل هذه األزمــات في القادم من
األي ــام ،وأن يكون لدينا مخزون
اس ـت ــرات ـي ـج ــي ومـ ـ ـخ ـ ــازن كــاف ـيــة
وص ـنــاعــة غــذائ ـيــة ج ـيــدة تغطي
الحاجات األساسية".

ورشة العمل
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال ال ـح ـس ـي ـن ــي ،إن

عبدالله البعيجان
ورش ـ ـ ـ ــة الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـتـ ــي أق ــام ـت ـه ــا
الحكومة برئاسة رئيس مجلس
الوزراء ،وعضوية وزير التجارة،
ووزي ــر المالية ،ووزي ــر األشـغــال
طمأنت المواطنين بأن المخزون
الحالي مطمئن ،ومواكب لالحداث
الحالية ،وبالتالي فال داعي للقلق
واإلربـ ـ ـ ــاك ،وح ـ ــاالت ال ـه ـلــع الـتــي
ً
يعيشها البعض حاليا ،خصوصا
أن ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة بــالـكــويــت
ق ــام ــت ب ــدع ــم م ـب ــاش ــر وواضـ ـ ــح
للمخزون واألمن الغذائي.
ون ــاش ــد الـحـسـيـنــي الـحـكــومــة
بضرورة التصدي ،ومواجهة كل
من يحاول بث الرعب في نفوس
المواطنين والمقيمين من خالل
اإلدالء بتصريحات غير مسؤولة
ً
حــول المخزون الـغــذائــي ،مشيرا
إلــى أن "كــل مــن يصدر تصريحا
مرعبا وغير مسؤول كمن يعبث
بأمن الوطن".
ً
وقال إن "هناك شروطا لتخزين
المواد والسلع الغذائية ،كما أن
هناك تاريخ صالحية لكل منتج،
وم ــواص ـف ــات مـعـيـنــة لـلـتـخــزيــن،
وبــال ـتــالــي ف ــإن ال ــدع ــوة لتخزين
السلع لــدى المواطنين ال تعدو

كــونـهــا دعـ ــوة إلحـ ــداث رب ـكــة في
ال ـ ـسـ ــوق ،وخـ ـل ــق سـ ــوق سـ ـ ــوداء،
وعـمـلـيــات تـهــريــب ج ـمــركــي ،في
حين أن الوضع غير مرعب ،وأن
المخزون االستراتيجي الحالي
ي ـل ـبــي االح ـت ـي ــاج ــات االس ــاس ـي ــة
لـ ـل ــدول ــة مـ ـ ــدة ط ــويـ ـل ــة ،بـحـســب
تصريحات المسؤولين".
أما فيما يتعلق بتوفر الدواجن
والـ ـبـ ـي ــض ،ف ـق ــد أكـ ــد الـحـسـيـنــي
ع ــدم وج ــود نـقــص فــي الــدواجــن
ً
الـتــي تـعــانــي حــالـيــا ارتـفــاعــا في
أسـ ـع ــاره ــا ب ـع ــد ارت ـ ـفـ ــاع أس ـع ــار
األعالف ،وكذلك نتيجة للتهافت
عـ ـل ــى ال ـ ـش ـ ــراء م ـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن
ً
والمقيمين ،مشيرا في الوقت ذاته
إلى أن شركات الدواجن الحالية
تلبي أكـثــر مــن  40فــي الـمـئــة من
حــاجــة ال ـســوق الـكــويـتــي ،بينما
ً
ً
يشهد السوق حاليا فائضا في
البيض يزيد على  140في المئة
من حاجة السوق ،كما أن الدولة
ً
تعمل حــالـيــا على ضـمــان زيــادة
إنتاج الدواجن عن طريق توفير
األعالف والتحصينات والطواقم
الالزمة لذلك.

ً
ً
بورصة الكويت تنظم مؤتمرا افتراضيا لتسليط «المركز» ينظم دورة تدريب متقدمة
في التسويق االستراتيجي
الضوء على آفاق االستثمار في سوق المال
مــدفــوعــة بمجموعة مــن العوامل
األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ــن ب ـي ـن ـه ــا إج ـ ـ ـ ــراءات
اإلصالح االقتصادي والتقييمات
الجذابة لألسهم.
وأشــار عبيد إلــى توجه أنظار
الـمـسـتـثـمــريــن نـحــو س ــوق الـمــال
الكويتي ،بسبب التعافي الواضح
ألنماط المستهلكين ،بعد اإلغالق
ال ـ ـ ـتـ ـ ــام خـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــام  2020ع ـلــى
خلفية انتشار فـيــروس كــورونــا،
وال ـط ــروح ــات األول ـي ــة المحتملة
خالل الفترة المقبلة ،إضافة إلى
ارتفاع أسعار النفط.
وأضـ ـ ــاف أن الـ ـمـ ـب ــادرات الـتــي
تـتـبـنــاهــا ال ـح ـكــومــة وتـسـتـهــدف
المزيد من اإلصالحات في السوق
لتعزيز مستويات السيولة ،مثل
إضافة التداول بالهامش ،ساهمت
أيضا في ترسيخ المكانة الرائدة
للسوق الكويتي.
مــن جــانـبــه ،أش ــار أحـمــد وال ــي،
رئيس قطاع الوساطة في األوراق
المالية بالمجموعة المالية EFG
 ،Hermesإلى نمو حجم التداوالت
بـبــورصــة الـكــويــت ،فــي ظــل توجه
أنظار المستثمرين األجانب نحو
ذل ــك ال ـســوق ال ــواع ــد ،حـيــث ارتـفــع
إجمالي قيمة الـتــداوالت إلــى 210
ماليين دوالر منذ بداية عام ،2022
مقابل  179مليونا خالل عام 2021
و  144مليونا في عام .2020

«كانتين» :برنامج وظيفي لتأهيل العمالة
الوطنية للعمل في القطاع الخاص
ً
إيمانا بأهمية توفير الوظائف
لخريجي الجامعات من الشباب،
ً
وتـخـفـيـفــا ع ــن ك ــاه ــل ال ــدول ــة في
ظــل زيـ ــادة األع ـب ــاء الـمــالـيــة التي
ً
تتحملها ،وسعيا لتدريب وتأهيل
ال ـع ـم ــال ــة ال ــوط ـن ـي ــة ف ــي مختلف
القطاعات لتطوير وتنمية الموارد
ال ـب ـشــريــة ،س ـعــت ش ــرك ــة كانتين
لتعزيز مسؤوليتها المجتمعية
وتحفيز وتعزيز دورها في مجال
المبادرات والمشاريع الشبابية،
مــن خ ــال إط ــاق بــرنــامــج خــاص
ل ـط ـل ـبــة الـ ـج ــامـ ـع ــات وال ـم ـع ــاه ــد
وال ـم ــدارس وف ــق اختصاصاتهم
المختلفة ،لمنحهم فرصا تدريبية،
وتوفير فرص وظيفية مميزة لهم
أثناء دراستهم ،الكتساب الخبرة
وخــوض تجربة جديدة في بيئة
العمل.
وبهذه المناسبة ،قالت رئيس
قـســم الـتـســويــق فــي الـشــركــة فــرح
إس ـم ــاع ـي ــل ،إن ت ـطــويــر الـ ـم ــوارد
البشرية أحد أهم الركائز الرئيسة
ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة
التي تمثل حجر زاوية في تنفيذ
رؤيــة "كــويــت جــديــدة  ،"2035وأن
ال ـه ــدف م ــن ال ـبــرنــامــج الــوظـيـفــي

ال ـ ـش ـ ـبـ ــابـ ــي يـ ـتـ ـمـ ـث ــل فـ ـ ــي إعـ ـ ـ ــداد
ال ـط ـل ـب ــة ال ــراغـ ـبـ ـي ــن بــال ـح ـصــول
عـلــى خ ـبــرة عـمـلـيــة ،وتجهيزهم
لسوق العمل ،مؤكدة أن "كانتين"
تـ ـح ــرص ع ـل ــى اسـ ـتـ ـم ــراري ــة ه ــذا
ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج مـ ـن ــذ ال ـ ـب ـ ــداي ـ ــة ،مــن
م ـن ـط ـل ــق ال ـ ــدع ـ ــم ال ـ ـكـ ــامـ ــل ال ـ ــذي
يحقق الفائدة لطلبة الجامعات
وال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن وغ ـيــر
الكويتيين ،إضــافــة إلــى اهتمام
الشركة بتطوير مهارات الطالب
وال ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــات ،وت ـج ـع ـل ـه ــم أك ـث ــر
ً
تـحـمــا لـلـمـســؤولـيــة ،وتحفزهم
عـ ـل ــى الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي.
وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت إس ـ ـم ـ ــاع ـ ـي ـ ــل أن
الـبــرنــامــج ينطلق لـلـعــام الثاني
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ال ـ ــذي ت ـط ـلــق فيه
"ك ــان ـت ـي ــن" ال ـب ــرن ــام ــج الــوظ ـي ـفــي
ل ـط ـل ـبــة الـ ـ ـم ـ ــدارس وال ـج ــام ـع ــات
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ت ــزام ـن ــا م ــع عطلة
الصيف ،حيث إن مــدة البرنامج
الوظيفي ثالثة أشهر متواصلة
ضمن دوام رسمي يعمل الطالب
مقابل مكافأة مالية في مختلف
األق ـســام تـحــت إش ــراف موظفين
م ـخ ـت ـص ـيــن مـ ــن الـ ـش ــرك ــة ،حـيــث
تـ ـسـ ـع ــى ال ـ ـشـ ــركـ ــة إلـ ـ ـ ــى ت ـم ـك ـيــن

فرح إسماعيل
الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ت ـح ـس ـيــن
مهاراتهم وتطوير شخصياتهم،
وتعزيز حس المسؤولية الفردية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ــديـ ـه ــم ،إض ــاف ــة
إ ل ــى اكتسابهم ا لـخـبــرة العملية
وال ـقــدرة على مــواجـهــة تحديات
س ــوق الـعـمــل الـمـخـتـلـفــة .ولفتت
إلى أن البرنامج الوظيفي يتضمن
ع ــدة م ـهــام يــومـيــة عـلــى الـطــالــب
ال ـم ـت ــدرب إن ـه ــاؤه ــا خـ ــال أرب ــع
إلى خمس ساعات مرنة تناسب
جميع الطلبة في مختلف أنواع
الوظائف (المبيعات ،التوصيل،
المخازن وغيرها) وفي كل األفرع
التابعة للشركة.

نورة العبدالكريم
وأضاف أن االرتفاعات القياسية
التي شهدتها أسعار النفط حاليا
وح ـ ـ ـ ــذف روسـ ـ ـي ـ ــا م ـ ــن مـ ــؤشـ ــرات
األسواق الرئيسة الناشئة أدت إلى
زيادة االهتمام األجنبي بالسوق،
ح ـي ــث ب ـل ــغ إجـ ـم ــال ــي م ـش ـتــريــات
المستثمرين األجانب  576مليون
دوالر خ ــال الــربــع األول مــن عــام
ً
 ،2022فضال عن  4.2مليارات دوالر
خالل السنوات الثالث الماضية.
وتوقع والي المزيد من النتائج
القوية خالل الفترة المقبلة ،وأكد
أن بورصة الكويت تحولت لتصبح
إحدى البورصات اإلقليمية الرائدة
التي تتبنى أعلى المعايير الدولية،
ً
فضال عن عقيدتها الراسخة بدور
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ف ــي دف ــع عجلة
التنمية االقتصادية بالبالد.

نظم المركز المالي الكويتي
(ال ـمــركــز) مــؤخــرا دورة تــدريــب
م ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــة ل ـ ـق ـ ــادت ـ ــه وإدارتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ،وذلـ ـ ـ ــك م ــواص ـل ــة
لـجـهــوده الــرامـيــة نحو تسريع
وتيرة النمو والتوسع ،استنادا
إل ـ ــى ق ـ ــوة ع ــام ـت ــه ال ـت ـج ــاري ــة،
وجاء ت الــدورة ضمن فعاليات
"ال ـم ــرك ــز" ن ـصــف ال ـس ـنــويــة في
مجال التدريب اإلداري ،وحملت
عنوان "التسويق االستراتيجي
ل ـ ـل ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة"،
وق ـ ــدم ـ ـه ـ ــا خ ـ ـب ـ ـيـ ــر ال ـ ـع ـ ــام ـ ــات
الـتـجــاريــة والـتـســويــق الشهير
فيرغوس واالس.
ويـ ـعـ ـك ــف "الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز" ح ــال ـي ــا
ع ـ ـلـ ــى تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــات ال ـ ـتـ ــي ق ــام
م ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس ا إل د ا ر ة م ـ ـ ــؤ خ ـ ـ ــر ا
بـ ـتـ ـح ــديـ ـثـ ـه ــا ،وجـ ـ ـ ـ ــاء ت ـن ـظ ـيــم
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـتـ ـحـ ـفـ ـي ــزي ــة ب ـه ــدف
تعزيز األدوات المتوفرة لقادة
ومـ ـ ــديـ ـ ــري "الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز" ل ـت ـن ـف ـيــذ
ت ـلــك االس ـتــرات ـي ـج ـيــات .وخ ــال
الدورة ،استعرض واالس أنسب
الـطــرق الـتــي يمكن مــن خاللها
االستفادة من العالمة التجارية
وال ـس ـم ـعــة الـطـيـبــة ل ــ"ال ـم ــرك ــز"،
من أجــل تطوير وتنفيذ خطط
استراتيجية شاملة تحقق قبوال
واسـعــا لــدى العمالء ومختلف

لقطة جماعية
ال ـج ـهــات ذات ال ـع ــاق ــة ،مــؤكــدا
أن ت ـط ـل ـع ــات ال ـم ـش ــارك ـي ــن فــي
الدورة سيكون لها دور أكبر في
تحقيق أهداف الشركة.
من جانبه ،ذكر نائب الرئيس
التنفيذي للموارد البشرية في
"المركز" بيتر كيلي" :على مدار
قرابة خمسة عقود ،بنى المركز
م ـكــانــة راس ـخ ــة وس ـم ـعــة طيبة
في القطاع المالي ،مستندا إلى
ال ـت ــزام ــه وت ـم ـي ــزه ال ـمــؤس ـســي،
ونـ ــدرك ف ــي ال ـمــركــز اإلم ـكــانــات
التي تحملها عالمتنا التجارية
في توفير فرص النمو ألعمالنا،
والـ ـ ـي ـ ــوم ت ـع ـك ــس ه ـ ــذه ال ـ ـ ــدورة
الـتــدريـبـيــة الـمـتـقــدمــة حرصنا
على تمكين المركز من تحقيق
ال ـن ـمــو ال ـم ـس ـت ـهــدف ،م ــن خــال

خطط التسويق االستراتيجي
المتخصصة ،وتعزيز العالمة
التجارية ،إلى جانب استكشاف
األس ــالـ ـي ــب الـ ـت ــي ت ـم ـك ـن ـنــا مــن
إحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـتـ ــأث ـ ـيـ ــر الـ ـمـ ـنـ ـش ــود
ل ـع ـمــائ ـنــا ،وتــوج ـيــه وتـســريــع
استراتيجية عملنا".
وش ـ ــدد واالس ع ـلــى أهـمـيــة
االتصال التسويقي والعالمات
الـتـجــاريــة فــي عـمـلـيــات اإلدارة
االستراتيجية ،مشيدا بالدور
المهم لمنهجيات التسويق في
تحقيق األهداف االستراتيجية
وت ـج ــاوزه ــا ،م ــع الـتــركـيــز على
اسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــات االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال
التسويقي المتكاملة ،كما تناول
سبل االستفادة من قوة العالمة
التجارية في الكشف عن نقاط

الـ ـق ــوة وال ـق ـي ــم ال ـت ــي ت ـم ـيــز كــل
مؤسسة.
يــذكــر أن واالس ه ــو الـمــالــك
وال ـ ـع ـ ـضـ ــو الـ ـمـ ـنـ ـت ــدب ل ـش ــرك ــة
 ،Brandstormالوكالة العالمية
المتخصصة في مجال االتصال
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــي ،وم ـ ـنـ ــذ ت ـخ ــرج ــه
بـمــرتـبــة ال ـشــرف فــي التسويق
الدولي واللغات عــام  1987في
جــام ـعــة مــدي ـنــة دب ـل ــن ،اكـتـســب
واالس معرفة عميقة بأنشطة
الـ ـمـ ـبـ ـيـ ـع ــات وال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــق فــي
مختلف القطاعات ،حيث نجح
في شغل مناصب إداريــة هامة
لدى عدد من الشركات متعددة
الـجـنـسـيــات ،بينها إريـكـســون،
ودي ــاجـ ـي ــو ،وب ـي ــرن ــو ريـ ـك ــارد،
إضافة إلى شركات أخرى.

«المال موتورز» تحصل على الجائزتين األلماسية
والبالتينية من «ميتسوبيشي موتورز»
ح ـص ـلــت ش ــرك ــة ال ـم ـس ـي ـلــة
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ،الـ ـ ـعـ ـ ـض ـ ــو ف ــي
م ـج ـم ــوع ــة ال ـ ـمـ ــا ،وال ـ ـمـ ــوزع
المعتمد والوحيد لسيارات
م ـي ـت ـســوب ـي ـشــي ف ــي ال ـكــويــت
مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــذ ع ـ ـ ـ ـ ـ ــا م  ،1 9 7 2عـ ـل ــى
ال ـ ـجـ ــائـ ــزة "األل ـ ـمـ ــاس ـ ـيـ ــة" مــن
"مـ ـيـ ـتـ ـس ــوبـ ـيـ ـش ــي مـ ـ ــوتـ ـ ــورز"
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط واف ــري ـق ـي ــا،
في برنامج التميز بخدمات
ما بعد البيع للسنة المالية
 ،2021ب ـعــد ح ـصــو ل ـهــا عـلــى
ا لـجــا ئــزة "البالتينية" لثالث
سنوات على التوالي.
وف ـ ـ ــي ح ـ ـفـ ــل خ ـ ـ ــاص أقـ ـي ــم
بالمقر ا لــر ئـيـســي لمجموعة
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ،لـ ـ ــاح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاء ب ـ ـهـ ــذا
ال ـت ـكــريــم اإلق ـل ـي ـمــي ال ـم ـم ـيــز،
واإلنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاز ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ــذي
حـ ـقـ ـق ــه ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـ ـفـ ــائـ ــز مــن
ش ــرك ــة الـ ـم ــا م ـ ــوت ـ ــورز ،ق ــدم
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـشــركــة
م ـ ـي ـ ـت ـ ـسـ ــوب ـ ـي ـ ـشـ ــي م ـ ـ ــوت ـ ـ ــورز
ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ــط وإف ــري ـق ـي ــا
يوتاكا يانو إلى طالل المال -

الرئيس التنفيذي لمجموعة
ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ،درع ا ل ـ ـجـ ــا ئـ ــز ت ـ ـيـ ــن
األلماسية والبالتينية.
ثـ ـ ـ ـ ـ ــم قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان
التنفيذيان ،يرافقهما رئيس
م ـج ـمــوعــة ق ـط ــاع ال ـس ـي ــارات
ف ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـمـ ــا ع ـم ــاد
ف ـ ـل ـ ـي ـ ـحـ ــان ،ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس قـ ـط ــاع
السيارات في مجموعة المال
ه ـشــام فـقـيــه ،وال ـمــديــر الـعــام
ل ـخــدمــات م ــا ب ـعــد ال ـب ـيــع في
شركة ميتسوبيشي موتورز
ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ــط وإف ــري ـق ـي ــا
بـيـتــر ف ــران ـج ــوس ،وع ــدد من
أ عـضــاء اإلدارة فــي مجموعة
المال وميتسوبيشي موتورز
ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ــط وإف ــري ـق ـي ــا
بـ ـتـ ـهـ ـنـ ـئ ــة ال ـ ـ ـفـ ـ ــائـ ـ ــزيـ ـ ــن ع ـل ــى
إنجازاتهم الكبيرة وتوزيع
شهادات التكريم على الفريق
الفائز.
بدوره ،قال المال" :يسعدنا
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــول ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــر
م ـ ـي ـ ـت ـ ـسـ ــوب ـ ـي ـ ـشـ ــي م ـ ـ ــوت ـ ـ ــورز
ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ــط وإف ــري ـق ـي ــا

خالل تسليم الجائزتين
لـفــريـقـنــا ال ـفــائــز فــي بــرنــامــج
الـتـمـيــز ف ــي خ ــدم ــات م ــا بعد
البيع ،وباختيار شركة المال
مـ ـ ــوتـ ـ ــورز ال ـ ـ ـمـ ـ ــوزع األفـ ـض ــل

أداء لسيارات ميتسوبيشي
م ـ ـ ـ ــوت ـ ـ ـ ــورز فـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة،
ون ـف ـت ـخ ــر دائ ـ ـمـ ــا ب ــال ـج ـه ــود
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ي ـ ـبـ ــذل ـ ـهـ ــا

موظفونا في تحقيق أفضل
ال ـن ـتــائــج بــأع ـلــى م ـس ـتــويــات
األداء".

«لي بير» يحصد جائزة «نظرة ما»
في مهرجان كان السينمائي
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نجوم الفيلم
بـيـنـمــا تـسـتـمــر الـ ـع ــروض الـسـيـنـمــائـيــة ف ــي م ـهــرجــان كــان
السينمائي ،حيث عرضت الفنانة ماري كولومب فيلمها «As
ُ ،»bestasعرضت أعمال أخرى في مسابقات متنوعة بالمهرجان.
وعـلــى صعيد الـجــوائــز ،حصل فيلم «( »Les piresلــي بير)
الفرنسي للمخرجتين ليز أكوكا ورومــان غيريه ،أمس األول،
على جائزة «نظرة ما» ( ،)Un Certain Regardوهو قسم يندرج
ضمن الــدورة الخامسة والسبعين لمهرجان كان السينمائي،
ويتمحور على المواهب الجديدة.
ويتناول الفيلم الذي اختارته لجنة التحكيم برئاسة الممثلة
اإليطالية فاليريا غولينو ،اختيار ممثلين غير محترفين بين
المراهقين في أحد أحياء مدينة بولونيه  -سور -مير.
ّ
وتطلب الفيلم الــذي يتأرجح بين الواقع والجانب الروائي
ً
ً
عمال طويال أجريت خالله مقابالت مع مئات األوالد.
وسبق للمخرجتين ليز أكوكا ورومــان غيريه أن عملتا في
مجال اختيار ممثلين من بين األطفال وتدريبهم ،وساهمت
ً
التجربة فــي نجاح الفيلم .وأخرجتا مسلسال عبر اإلنترنت
بعنوان «تو بريفير» لمصلحة قناة «أرتيه».
من جهة أخرى ،حاز فيلم «جويالند» للمخرج صائم صادق،
وهو أول عمل باكستاني يشارك في مهرجان كان ،جائزة لجنة
التحكيم في قسم «نظرة ما».
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استئناف مداوالت النزاع القضائي
بين ديب وهيرد بعد ٍغد
تستكمل هيئة المحلفين
فـ ــي الـ ـ ـن ـ ــزاع الـ ـقـ ـض ــائ ــي بـيــن
الممثل جوني ديب ومطلقته
أمـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر هـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرد ،بـ ـ ـع ـ ــد غ ـ ـ ـ ٍـد،
المداوالت إلصدار قرارها في
خ ـتــام مـحــاكـمــة ام ـت ــدت ستة
أس ــاب ـي ــع ح ـظ ـيــت جـلـســاتـهــا
ب ـت ـغ ـط ـي ــة إعـ ــام ـ ـيـ ــة واسـ ـع ــة
تبادل فيها الممثالن اتهامات
بالعنف األسري.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت وكـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــة هـ ـ ـي ـ ــرد،
المحامية إيالين بريدهوفت،
في مرافعتها الختامية ،أمس
ُاألول ،أمام محكمة فيرفاكس،
ق ـ ـ ــرب ال ـع ــاص ـم ــة األم ـي ــرك ـي ــة
(واشنطن) ،أن حياة موكلتها
ً
«أصـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــت ج ـ ـح ـ ـي ـ ـمـ ــا» م ـنــذ
ب ــدء ج ـل ـســات الـمـحــاكـمــة في
الدعوى.
وطالبت بريدهوفت هيئة
المحلفين ،التي تضم خمسة
رج ــال وامــرأت ـيــن ،ب ـ ّ
ـرد دعــوى
ديـ ـ ـ ــب ،ل ـت ـم ـك ـي ــن ه ـ ـيـ ــرد «م ــن
م ــواصـ ـل ــة ح ـي ــات ـه ــا وت ــرب ـي ــة
طفلتها».
أم ـ ـ ـ ــا ال ـ ـن ـ ـجـ ــم الـ ـ ـب ـ ــال ـ ــغ 58
ً
ع ــام ــا ،فـيــرغــب هــو اآلخ ــر في

فيلم فلسطيني
وك ــان ــت ج ــائ ــزة أف ـض ــل إخـ ـ ــراج م ــن ن ـص ـيــب ال ــروم ــان ــي
ألكسندرو بيلك عن فيلمه «مترونوم».
وتقاسم جائزة أفضل أداء تمثيلي كل من فيكي كريبس
ّ
من لوكسمبورغ عن دور اإلمبراطورة سيسي ،الذي تولته
في فيلم «كورساج» ،وآدم ّ
بسة الذي يؤدي في فيلم «حرقة»
دور عـلــي ،وه ــو تــونـسـ ّـي ش ــاب يـعـتــاش مــن بـيــع البنزين
الـمـهـ ّـرب على حــافــة الـطــريــق ،وحـصــل الفيلم الفلسطيني
«حمى البحر المتوسط» ،للمخرجة مها حاج ،على جائزة
أفضل سيناريو.
من جانبه ،أكد المخرج اإليراني سعيد روستايي ،الذي
يشارك للمرة األولــى في المهرجان بفيلمه «إخــوة ليلى»

أمبير هيرد
«استئناف حياته الطبيعية»،
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ــال ـ ـ ــت وكـ ـيـ ـلـ ـت ــه
المحامية كامي فاسكيز.
وا لـتــأ مــت هيئة المحلفين
الجمعة ،واستمرت مداولتها
أكـ ـث ــر مـ ــن س ــاعـ ـتـ ـي ــن ،لـكـنـهــا
ل ــم ت ـت ــوص ــل ب ـع ــد إل ـ ــى ق ـ ــرار.
وسيواصل األعضاء السبعة
مداوالتهم الثالثاء المقبل ،ألن
االثنين يوم عطلة في الواليات
المتحدة.

خطوط حمر
ً
ً
وقال روستايي إن ّ
«ثمة خطوطا حمرا كثيرة في إيران».
وفــي منتصف مــايــو ،استنكرت مجموعة مــن المخرجين
والممثلين اإليرانيين ،بينهم المخرجان جعفر بناهي ومحمد
رسولوف ،اعتقال عدد من زمالئهم في األيام األخيرة بإيران.
ً
وردا على ســؤال بشأن هذه التوقيفات ،أوضـًـح روستايي
أنه ال يعرف تفاصيل القضية ،لكنه ليس مفاجأ مما حصل،
وقال« :يمكن إيقاف أي مخرج بسهولة في حال لم يلتزم هذه
الخطوط الحمر».
ّ
وأضاف« :لكي يتمكن المخرج من تصوير عمل في إيران،
يجب أن يحصل على إذن مــن خــال إج ــراء ات خــاصــة .وعند
حيازته هــذه الموافقة ،يستطيع أن يباشر بالتصوير ،لكن
عليه االسـتـحـصــال على إذن ثــان يتيح لــه تــوزيــع فيلمه في
دور السينما».
ً
ُت َ
مارس الرقابة في إيــران ًإذا على مستويين ،إذ «تتحقق»
الحكومة من السيناريو بداية ،ثم «تدقق» في محتوى الفيلم
ً
الذي يجب أن يكون متطابقا مع شروطها ،وفي حال لم يكن
كذلك تطلب الحكومة من المخرج أن ُيجري «تغييرات» في عمله.
وفي حال رفض المخرج إخضاع فيلمه لتغييرات ،ال ُي َ
عرض
العمل في إيران.
وقال روستايي إن «الحصول على الموافقة األولى» لتصوير
(أ ف ب)
فيلمه السابق «استغرق نحو عام».

هاريسون فورد

راي ليوتا
األدوار ال ـتــي لعبها دور رجــل
العصابات هنري هيل في فيلم
«جودفيالس» ،والعب البيسبول
ش ــولـ ـي ــس ج ـ ــو ج ــاكـ ـس ــون فــي
فيلم «فيلد أوف دريمز» «ملعب
(رويترز)
األحالم».

ماري كولومب

فورد :طرح «إنديانا جونز  »5محكمة إسبانية ترفض استئناف جود لو يؤدي دور البطولة
شاكيرا في «التهرب الضريبي» في مسلسل جديد لـ «ديزني»
في يونيو 2023

ليوتا أثناء نومه
وفاة راي ً
عن  67عاما
عـ ــن  67عـ ــامـ ــا ،تـ ــوفـ ــي ي ــوم
الخميس الماضي أثـنــاء نومه
بجمهورية الدومنيكان ،الممثل
راي ليوتا ،الذي شارك في بطولة
فـيـلــم ال ـجــري ـمــة «ج ــودف ـي ــاس»
(رجال العصابات) عام .1990
وقـ ــالـ ــت مـ ـس ــؤول ــة ال ــدع ــاي ــة
الخاصة بالممثل ،جنيفر ألين،
إن ل ـي ــوت ــا ت ــوف ــي فـ ــي س ــري ــره
بـ ـفـ ـن ــدق ،ح ـي ــث ك ـ ــان ي ـق ـي ــم مــع
خطيبته جيسي نيتولو خالل
تصوير فيلم «دانجيرس ووترز»
(مـيــاه خـطــرة) ،الــذي كــان يلعب
ف ـي ــه دور ال ـب ـط ــول ــة .وبـحـســب
تقارير إعــامـيــة ،فقد دخــل إلى
الـ ُفـنــدق فــريــق خــدمــة ال ـطــوارئ،
ونقلت جثة الممثل إلــى معهد
ال ـ ـطـ ــب ال ـ ـشـ ــرعـ ــي ف ـ ــي س ــان ـت ــو
دومينجو.
ول ــد لـيــوتــا فــي  18ديسمبر
 1954ف ـ ــي نـ ـي ــو آرك ب ــوال ي ــة
نـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرزي ،ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـي ــن

ً
ً
(«بـ ـ ــرادران ل ـيــا») ،أن فــي إي ــران «خـطــوطــا ح ـمــرا» ال يمكن
تجاوزها إن أراد المخرجون صنع أفالم.
وبعد نجاح فيلمه «المتر بستة ونصف» («متر شش ونم»)
عام  2021الذي يتناول تجارة المخدرات ومكافحة السلطات
ً
اإليــرانـيــة لها ،عــاد سعيد روستايي ( 32عــامــا) إلــى الساحة
السينمائية بفيلم يروي قصة عائلة على وشك التفكك.
وشرح المخرج الذي يعد من أبرز وجوه الجيل السينمائي
ّ
الجديد في إيران مدى صعوبة صنع أفالم في بلده ،حيث تشكل
ً
ً
الرقابة قاعدة ،وينبغي على المخرجين تاليا أن يتعلموا كيفية
التعامل معها إذا أرادوا مواصلة مسيرتهم المهنية.

أكــد الممثل األمـيــركــي هــاريـســون ف ــورد أن الـجــزء الخامس من
سلسلة أفالم «إنديانا جونز» سيطرح في دور السينما يونيو .2023
وكشف الممثل المخضرم عن ذلك في أعقاب أداء حي للموسيقى
التصويرية الشهيرة للفيلم ،والتي هي من أعمال الملحن جون
وليامز ،في أنهايم بوالية كاليفورنيا ،وفقا لوكالة بي إيه ميديا
البريطانية.
وفــي ظهور مفاجئ شــارك فــورد وليامز على خشبة المسرح،
وهـنــأه بعيد مـيــاده التسعين ،ال ــذي احتفل بــه قبل وقــت قريب،
وأخبره أن موسيقى سلسلة إنديانا جونز «تتبعني حيثما حللت».
وأضاف فورد أن أحدث إصدارات الفيلم ،التي سجل لحن أغنيتها
وليامز« ،أوشك على االنتهاء» ،وأنه «فخور حقا» به.
(د ب أ)

شاكيرا
رفضت محكمة إسبانية استئناف المغنية الكولومبية شاكيرا
فــي قـضـيــة جـنــائـيــة تتعلق بــالـتـهــرب الـضــريـبــي ،حسبما ذكــرت
المحكمة الخميس الماضي.
وسعت شاكيرا إلــى الحيلولة دون إقامة المحكمة في يوليو
لسداد ضرائب مستحقة في إسبانيا تبلغ في المجمل  14.5مليون
يورو ( 15.5مليون دوالر) بين عامي  2012و 2014وتنفي المغنية
الشهيرة ذلك.
وتتعلق القضية بالمكان الــذي يحق لشاكيرا ســداد الضرائب
فيه عن تلك السنوات .ويقول مكتب االدعاء العام إن الفنانة عاشت
بإسبانيا ألكثر من نصف العام في هذه السنوات الثالث ،وتحديدا
ألكثر من  183يوما ،ويعني ذلك أنه كان يتعين عليها أن تسدد
ضرائب عن دخلها العالمي في إسبانيا.

جود لو
أعلنت ديزني خالل مؤتمر في كاليفورنيا عن مسلسل تلفزيوني
جديد يــدور في فلك «حــرب النجوم» («سـتــار وورز») ويــؤدي دور
البطولة فيه الممثل جود لو ،لكنها لم تشر إلى أي أفــام روائية
ً
جديدة من إنتاجها ،نظرا إلى أن الشركة العمالقة في مجال الترفيه
ً
ّ
تركز جهودها راهنا على البث التدفقي.
ّ
واألهم أن ديزني أكدت أنها في صدد إنتاج مسلسل «سكيليتون
كرو» الذي يتولى النجم البريطاني جود لو الدور الرئيسي فيه،
ُ
ويـخــرجــه ج ــون وات ــس ،مـخــرج ال ـجــزء األح ــدث مــن سلسلة أفــام
«سبايدر مان».
وأوضح جون واتس أن المسلسل الجديد يتناول «قصة مجموعة
من األطفال يبلغون من العمر نحو عشر سنوات أتــوا من كوكب
ً
جدا ،وتاهوا في ّ
(أ ف ب)
مجرة حرب النجوم».
صغير

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً ُ
مهنيا :قم بواجباتك المهنية على أكمل
ً
وجه بعد تنظيمها تدريجيا.
ً
عاطفيا :ال تترك القدر يبعدك عن درب
الحبيب مهما اشتدت العواصف.
ً
اجتماعياُّ :
تمر بمرحلة نفسية قلقة ،فال
تتوقع المواساة من أي شخص.
رقم الحظ8 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :تشعر بالقوة واالستمرار في
عملك ،رغم المصاعب الكثيرة.
ً
عاطفيا :لألسف ،عالقتكما العاطفية
ُّ
تمر ما بين األشواك وال تكترثان.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـت ـعــامــل م ــع ال ـن ــزاع ــات
والخصومات بشكل عدواني في وقت
غير مناسب.
رقم الحظ9 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــاُ :ي ـقـ ّـدر الــزبــائــن لــك مـهــارتــك في
عملك وثقتك المتينة بنفسك.
ً
عاطفيا  :تواجهكما صعوبات كثيرة،
وتتوصالن إلى حل بعضها بالتفاهم.
ً
اجتماعيا :تسمح لك هذه الفترة بتعزيز
الروابط االجتماعية التي تفككت.
رقم الحظ29 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ع ـم ـلــت ل ـم ــدة ط ــوي ـل ــة ف ــي أح ــد
المشاريع ،وقد حان الوقت لقطف ثماره.
ً
عاطفيا :ضع يــدك في يد شريك ُعمرك،
ألن الطريق شاق وصعب.
ً
اجتماعياُّ :
تمر بلحظات عائلية مربكة،
وتعيد النظر في تنظيم أمورها.
رقم الحظ13 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :ثمة من ّ
يعوقك عن الوصول إلى
هدفك ،فتقدم بجرأة ،وال تخف.
ً
ً
عاطفيا :متى كان قلبك شابا ،فإنه يؤثر
ً
إيجابا على عقلك وجسدك.
ً
اجتماعيا  :تتقبل العائلة بـفــرح كــل ما
تعرضه عليها من برامج للتغيير.
رقم الحظ32 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :االع ـت ـمــاد عـلــى الـنـفــس خـيــر من
االعتماد على اآلخر ،فاعتمد عليها.
ً
عــاط ـف ـيــا :االن ـف ـعــال ف ــي وج ــه الـحـبـيــب ال
نتيجة إيجابية ،بل إلى خصام.
يؤدي إلى
ّ
ً
اجتماعيا :تجنب زرع المشاكل والفوضى
المنزلية ،وساعد على بث الفرح.
رقم الحظ1 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :من ُيرد تحقيق أمور ناجحة ،فعليه
أن يمد يد التعاون إلى الزمالء.
ً
عاطفيا  :كما تجد فــي مسيرتك العاطفية
ً
حالوة تجد أيضا بعض المرارة.
ً
ً
ً
ّ
اجتماعيا  :تلتقي صديقا قديما  ،وتتذكر
ً
ً
معه أياما جميلة كنتما تقضيانها معا.
رقم الحظ44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مهنيا :يمكنك حاليا البدء بتحفيز من هم
حولك ،ألن أهدافك غدت واضحة.
ً
عاطفيا :تضطرب عالقتك العاطفية لسبب
غير واضحّ ،فال تتركها في مهب الريح.
ً
اجتماعيا :لذتك الكبرى في أن تتمكن من
إسعاد أفراد عائلتك.
رقم الحظ33 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :تتسلط عليك األضواء في العمل،
ً
ُ
وتخضع لتجارب عدة ،فكن كفؤا.
ً
عاطفيا :يخضع الحبيب لوضع نفسي
متوتر ،وال يريحه سوى كالمك المطمئن.
ً
اجتماعيا  :تفكر اليوم بأمور تساعدك
على تقوية الروابط العائلية ،فالتزم بها.
رقم الحظ21 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :تعاون مع فريق عمل كلما أمكن،
ً
ألن هذا يجعلك مرتاحا.
ً
عاطفيا :استمع إلى رأي الشريك ،فقد
ً
يكون مفيدا ويساعدك في أمورك.
ً
اجتماعيا :تواجه مسألة عائلية طارئة،
ً
فكن موضوعيا في أسلوب حلها.
رقم الحظ43 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :استمر في ترجمة أحالمك إلى واقع
ً
تقطف ثمارا طيبة.
ً
عاطفيا :يحترم الشريك فيك قدرتك على
تحليل األمور ووضعها في نصابها.
ً
اجتماعيا :ساهم في تقريب وجهات النظر
لدى األهل بعد خالف عائلي.
رقم الحظ4 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :تبدو األمور لمصلحتك هذا اليوم،
فحاول االنتهاء من مشاريعك القديمة.
ً
عاطفيا :عالج االلتباسات وسوء التفاهم
الذي حصل مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :تأثيرك على من حولك إيجابي
ً
جدا ،مما يجعلهم يصغون إليك.
رقم الحظ6 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

ً
أحمد مراد :فيديو كليب «أبناء الخليل» على «يوتيوب» قريبا
أشاد بجهود مدير مدرسة الخليل بن أحمد وفريق العمل
فضة المعيلي

أكد أستاذ التربية الموسيقية
أحمد مراد أن هذه المادة
مهمة ضمن المنهج المدرسي،
ألنها تنمي شخصية الفرد،
وتخلق األلفة وروح التعاون
عن طريق العزف الجماعي.

ب ـ ـعـ ــدمـ ــا أن ـ ـ ـجـ ـ ــز أسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ الـ ـت ــربـ ـي ــة
الموسيقية في مدرسة الخليل بن أحمد،
أحمد مراد ،لحن أغنيته الجديدة «أبناء
الخليل» ،كشف أنه يستعد لتصويرها
ً
وبثها عبر «يوتيوب» قريبا.
وح ـ ـ ــول ه ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،ق ـ ــال مـ ــراد
إنـ ــه ع ـمــل ع ـلــى تـلـحـيــن أغ ـن ـيــة خــاصــة
ب ــال ـم ــدرس ــة ب ـع ـن ــوان «أبـ ـن ــاء ال ـخ ـل ـيــل»،
ِّ
تعبر كلماتها عــن ُحــب الـمــدرســة ،وقد
طــرحــت أخ ـي ــرا عـلــى صـفـحــة الـمــدرســة
ً
بوسائل التواصل االجتماعي ،مشيرا
إلى أنه اآلن بصدد تصوير فيديو خاص
بــاألغـنـيــة ،وسيعمل عـلــى إطــاقــه على
قـنــاة «يــوت ـيــوب» ،وسيتضمن مشاهد
للطلبة والمدرسة.
وعن فريق عمل األغنية ،أوضح أنها
غناء رامــي عبدالمنعم ،وكلمات جمال
عـ ـي ــوش ،وت ــوزي ــع م ـي ـنــا ي ــوس ــف ،وتــم
ميكساج األغـنـيــة فــي مـصــر عــن طريق

مهندس ا لـصــوت شنكور ،وتسجيلها
كـ ــان ف ــي ال ـك ــوي ــت ،م ــن خـ ــال األس ـت ــاذ
حسام يسري ،مضيفا أن تنفيذ األغنية
استغرق شهرا ونصف الشهر.
وش ـك ــر م ـ ــراد م ــدي ــر ال ـم ــدرس ــة غــانــم
البنوان على جهوده ،مضيفا أن إطالق
أغنية خاصة بالمدرسة كانت فكرته،
وأن ـه ـمــا ت ـعــاونــا حـتــى ت ـخــرج بـصــورة
جميلة مع فريق العمل.
ومن أجواء األغنية« :الخليل بن أحمد/
مدرستنا فيها نسعد /فيها نعلو ،فيها
نـسـمــو /ن ــزرع الـنـجــاح ونـحـصــد /نحن
أبناء الخليل /كيف نرضى بالقليل /نمأل
الدنيا عبيرا /من رياض المستحيل».

العود واإليقاع
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،قـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ــراد إنـ ــه
م ـت ـخ ـصــص ف ــي ت ــدري ــس آل ـت ــي ال ـع ــود

واإلي ـق ــاع بــالـمــدرســة ،وإن ال ــذي َّ
حببه
في تعلم هذه اآلالت والده محمد مراد،
رحمه الله ،فقد كان ملحنا من محافظة
اإلسـكـنــدريــة ،وقــام بتعليمه على آلتي
الـعــود وال ــرق ،وطــور هــذه الموهبة عن
ط ــري ــق ال ـت ـحــاقــه ب ــدراس ــة الـمــوسـيـقــى
بالمعهد ا لـعــا لــي للموسيقى العربية،
الفـتــا إلــى أنــه ينتمي إلــى عائله فنية،
وأخته كاميليا مطربة معتمدة بإذاعة
وتـلـفــزيــون اإلسـكـنــدريــة .وع ــن األغــانــي
التي يحب عزفها ،ذكر مراد أنها لرياض
السنباطي ،وعبدالحليم حافظ ،وفايزة
أحـمــد ،ومحمد عـبــدالــوهــاب ،وشــاديــة،
ووردة.
وأضاف أن لكل زمن أغانيه ،والناس
في هذا الزمن تحترم الفن الهادف ،مع
الــرجــوع إل ــى ال ـطــرب األص ـيــل .وق ــال إن
الطالب لديهم ذوق وحس فني ،مشيرا
إلــى أن تعلم آلــة الـعــود سهل طالما أن

غانم البنوان

أحمد مراد

ال ـطــالــب لــديــه ش ـغــف ف ــي تـعـلــم ال ـعــزف
عليها ،ويمتلك آلــة فــي المنزل ،ويقوم
بالتدريب عليها بصفة يومية.
وأكد مراد أن مادة التربية الموسيقية

مهمة ضـمــن المنهج الـمــدرســي ،ألنها
ِّ
وتغير في سلوك
تنمي شخصية الفرد،
الطالب ،وتخلق األلفة وروح التعاون عن
طريق العزف الجماعي.

ً
ّ
عبدالله غلوم :نريد أعماال تحرك الوجدان
نصح الفنانين الشباب بتطوير أدواتهم واالبتعاد عن الغرور

●

فضة المعيلي

برعاية وحضور د .يعقوب الغنيم،
وفي لمسة وفاء وعرفان ،أقام المسرح
الكويتي معرضا للفنان القدير عبدالله
غـلــوم ،حكى فيه عــن رحلته اإلبــداعـيــة
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـ ـفـ ــن ع ـك ـس ـت ـه ــا الـ ـص ــور
الفوتوغرافية.
وش ـه ــد اف ـت ـتــاح ال ـم ـعــرض ح ـضــورا
كـبـيــرا ،ومـنـهــم األم ـيــن ال ـعــام المساعد
لـقـطــاع ال ـف ـنــون فــي الـمـجـلــس الــوطـنــي
ل ـل ـث ـقــا فــة وا لـ ـفـ ـن ــون واآلداب ،د .ب ــدر
الــدويــش ،وأع ـضــاء الـمـســرح الكويتي،
وع ـ ـ ــدد مـ ــن ال ـف ـن ــان ـي ــن واإلع ــامـ ـيـ ـي ــن،
الــذيــن ك ــان حـضــورهــم تـقــديــرا ومحبة
للمحتفى به.

حكاية ومسيرة
وب ـ ـهـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،قـ ـ ــال ال ـغ ـن ـي ــم:
«يـسـعــدنــي أن أح ـضــر ه ــذه الـمـنــاسـبــة
الـجـمـيـلــة ال ـتــي نـحـتـفــل فـيـهــا بــالـفـنــان
الكبير عبدالله غلوم ،وال شك في أن هذا
الرجل قد بذل جهودا كبيرة في ميدان
الـتـمـثـيــل ،ون ــال الـكـثـيــر مــن الـشـهــادات
ال ـت ـقــديــريــة وال ـج ــوائ ــز ،وه ــو يستحق
التكريم واإلشادة من الجميع ،وفقه الله
وسدد خطاه».

نصف قرن
من جانبهّ ،
عبر المحتفى به الفنان
عبدالله غـلــوم عــن سـعــادتــه بالتكريم،
ووصفه بأنه فرحة لــه ،وقــال« :فرحتي
ب ــأن د .يـعـقــوب الـغـنـيــم هــو ال ــذي جــاء
الفتتاح المعرض ،وهذا المعرض يحكي

حكايتي ومسيرتي مــع الفن خــال 50
عاما ،أي نصف قرن ،فأنا أعمل في الفن
منذ أن كان عمري  9سنوات».
و تــا بــع حديثه عــن مسيرته الفنية
الحافلة ،فقال« :عملت في الكوميديا
ومـ ّـرت ّ
علي مواقف ،والحمد لله أديت
الذي قدرت عليه ،وال زلت إلى اآلن أعمل
المسرح
فــي الـمـســرح ،وأن ــا عضو فــي ّ
ال ـك ــوي ـت ــي م ـن ــذ ع ـ ــام  ،1963وم ــث ـل ــت
فــي أع ـمــال خــارجـيــة كـثـيــرة ،وأن ــا أوال
م ــدرس خــر يــج معهد المعلمين سنة
 ،1969ثم ّ
تخرجت في المعهد العالي
للفنون المسرحية عــام  ،1980وكنت
م ــدرس ــا ،وع ـنــد ت ـخـ ّـرجــي ف ــي المعهد
عـمـلــت مــوج ـهــا بــال ـم ـســرح ال ـمــدرســي
والنشاط المدرسي ،وقمت بالتدريب
ف ــي ال ـن ـش ــاط الـ ـم ــدرس ــي بــال ـمــراحــل
االب ـت ــدائ ـي ــة وال ـم ـتــوس ـطــة وال ـثــانــويــة
للبنين وللبنات ،وأدخلت مسرح الطفل
في مرحلة رياض األطفال في منطقتي
األحمدي والعاصمة التعليميتين».

االبتعاد عن الغرور
وعند سؤاله ّ
عما ينصح به الفنانين
الجدد في المجال ،كانت إجابته جملة
من النصائح؛ أولها عدم الغرور ،ألنه
يــؤثــر عـلــى الـفـنــان وال يجعله يـتـقـ ّـدم
إل ــى األم ـ ــام ،ب ــل ي ـتــراجــع إل ــى الـخـلــف،
وال يحقق مــا يصبو إل ـيــه ،وأي ـضــا ال
ّ
يتكبرون على الناس ،ألن الفنان هدفه
أن ّ
يقدم رسالة بــأدواره وبكلمته مثل
جيل الرواد الذين بذلوا جهودا كبيرة.
أمــا النصيحة الثانية فــأن يهتموا
بعملهم ال ــذي يـجـ ّـســدونــه ويعيشون
ّ
أج ـ ــواءه وع ــل ــق ق ــائ ــا« :ن ــري ــد أن نــرى

بــدوره ،قــال الفنان جاسم النبهان:
«أنــا سعيد بــأن أكــون في هــذا التكريم
والملتقى الستعراض مسيرة الحياة
الفنية للفنان عبدالله غلوم» ،الفتا إلى
أنهما من الجيل نفسه ،وقد شاركنا في
الكثير من أعمال مسرح فرقة المسرح
الشعبي ،إلى جانب األعمال األخرى مع
بقية الفرق ،ومنها المسرح الكويتي،
وكــذلــك الــدرامــا التلفزيونية والعديد
من األعمال.
ووصــف النبهان غلوم بأنه ملتزم
ب ـق ـض ـيــة ،وه ـ ــي ال ـح ــرك ــة ال ـم ـســرح ـيــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ،وأن ت ـب ـقــى هـ ــذه ال ـحــركــة،
ونكمل خطى ّ
األولـيــن الــذيــن سبقونا
واعتمدوا علينا بإيصال هذه الرسالة،
واسـ ـتـ ـم ــر غـ ـل ــوم مـ ــع ف ــرق ــة ال ـم ـس ــرح
الكويتي وبقية إخــوا نــه باستمرارية
الحركة المسرحية ،الفتا إلى أن الفرق
األرب ـ ـ ــع ه ــي األع ـ ـمـ ــدة األس ــاسـ ـي ــة فــي
الحركة المسرحية بالكويت ،واتصالها
بالمسارح العربية .وأثنى على مسيرة
وج ـهــود غ ـلــوم قــائــا« :ل ـقــد أب ـلــى بــاء
طـيـبــا؛ س ــواء ك ــان ع ـضــوا فــي مجلس
اإلدارة أو ممثال على خشبة المسرح،
كل التحية له ،وأتمنى له العمر المديد».

تاريخ وبدايات
وقـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس ن ـ ـقـ ــابـ ــة ال ـف ـن ــان ـي ــن

من أجواء التكريم
واإلع ــامـ ـيـ ـي ــن ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ،د .نـبـيــل
الفيلكاوي« :الفنان القدير عبدالله غلوم
تاريخ وبدايات منذ  50عاما ،يستحق
أن نحتفي بذكرى أعماله وإنجازاته،
الكثير من الفنانين ،واألعمال
فقد واكب
ّ
المسرحية ،ومثل الكويت في كثير من
المحافل المسرحية ،و نـحــن باسمنا
و بــا ســم نقابة الفنانين واإلعالميين
سعداء بوجودنا في افتتاح معرضه
وتكريمه».
وشكر الفيلكاوي المسرح الكويتي
على هذه المبادرة.

زمالء الدرب
بدورها ،قالت اإلعالمية القديرة أمل
عبدالله «أخونا وزميلنا عبدالله غلوم

القاهرة  -هيثم عسران

لوسي في كواليس «الحفيد»

أنغام تعود إلى الحفالت بعد التعافي

أنغام

فازت الروائية جيتانجالي
شري بجائزة «بوكر» الدولية
المرموقة عن روايتها «ضريح
الرمل» ()Tomb of Sand
المترجمة من اللغة الهندية،
لتصبح بالتالي أول هندية
تحصل على هذه المكافأة.
وتتناول رواية شري قصة
ً
امرأة تبلغ ثمانين عاما تبدأ
حياة جديدة غير متوقعة
وغير تقليدية بعد وفاة
زوجها .وتدور أحداث القصة
في شمال الهند .وباتت رواية
«تومب أوف ساند» أول كتاب
باللغة الهندية يحصل على
هذه الجائزة ،التي جرى
تسليمها خالل حفلة أقيمت
في لندن الخميس الماضي،
مع جائزة نقدية تبلغ  50ألف
جنيه إسترليني ( 62ألف
دوالر) تتقاسمها الكاتبة مع
المترجمة األميركية دايزي
(أ ف ب)
روكويل.

األعمدة األساسية

لوسي تعيد تقديم «الحفيد» ومحمد علي رزق بطل «كاليجو»
يشهد المسرح المصري انتعاشة كبيرة خــال الفترة الحالية مع بدء
عــدد مــن الـعــروض التي يـشــارك فيها مجموعة كبيرة مــن النجوم ،في
وقت يستغل النجوم توقف تحضيرات األعمال الدرامية من أجل تقديم
تجاربهم الجديدة.
وعلى خشبة المسرح العائم يخوض الفنان محمد علي رزق تجربة
ً
البطولة المسرحية مجددا ،من خالل مسرحية «كاليجو» ،التي ينتجها
مسرح الشباب ،فيما يشارك في بطولتها :أوتاكا ورباب طارق ،ويخرجها
ً
محمد عزالدين ،فيما يقدم الفنان سامح حسين عددا من ليالي العرض
لمسرحيته (حلم جميل) ،التي حققت نجاحا كبيرا على مدار العام الماضي.
ً
وعادت الفنانة لوسي للوقوف على خشبة المسرح القومي مجددا ،من
خالل مسرحية «الحفيد» ،التي تقوم ببطولتها ،ويشاركها فيها :تامر فرج،
عابد عناني ،يوسف المنصور ،وعدد من فرقة المسرح القومي ،ويخرجها
يوسف المنصور.
المسرحية المأخوذة عن رواية األديب الكبير عبدالحميد جودة السحار،
وقدمت في السينما بفيلم حمل االسم نفسه ،تناقش العادات والتقاليد
األسرية بشكل كوميدي اجتماعي .فيما بدأ المخرج مازن الغرباوي عرض
الموسم الثاني من مسرحيته (هاملت بالمقلوب) ،التي كتبها د .سامح
مهران ،وتعرض على خشبة السالم ،ويقوم ببطولتها عمرو القاضي وخالد
محمود مع مشاركة متميزة من الفنان خالد الصاوي.
كما انطلق عرض «الحب في زمن الكوليرا» على خشبة مسرح الطليعة ،وهو
العرض المأخوذ عن الرواية الشهيرة لغارسيا ماركيز ،ويقوم ببطولتها
مجموعة من الفنانين الشباب ،ويخرجه السعيد منسي.

شري أول هندية تفوز
بجائزة «بوكر» الدولية

رحيل آندي فليتشر عازف
األورغ في «ديبيش مود»

أعماال ّ
تحرك الــوجــدان» ،كما دعــا إلى
التحلي بالصبر والـمـثــابــرة ،والعمل
بجد على تطوير مهاراتهم وأدواتهم
الفنية.

انتعاشة مسرحية مع بداية موسم الصيف
●

خبريات

إحياء
تعود الفنانة أنغام إلــى ّ
ال ـح ـف ــات ال ـغ ـنــائ ـيــة ،ب ـعــد تــوقــف
اض ـ ـ ـطـ ـ ــراري اسـ ـتـ ـم ــر أك ـ ـثـ ــر مـ ــن 3
أس ــاب ـي ــع ،ب ـس ـبــب ال ـم ـشــاكــل الـتــي
ّ
تعرضت لها في األوتار ،واضطرت
على أثرها للخضوع لجراحة طبية
عقب حفلها األخير بالكويت.
وس ـت ـكــون أولـ ــى ح ـفــات أنـغــام
ف ــي جـ ــدة يـ ــوم  4يــون ـيــو الـمـقـبــل،
ح ـي ــث سـ ـتـ ـق ـ ّـدم م ـج ـم ــوع ــة ك ـب ـيــرة
مــن أغــانـيـهــا الـقــديـمــة والـحــديـثــة،
إضافة إلى أغنيتها األخيرة «لوحة

باهتة» ،التي حققت تفاعال كبيرا
مــع الـجـمـهــور ف ــور طــرحـهــا بــدايــة
الشهر الجاري.
وس ـ ــوف ت ـح ـيــي ال ـف ـنــانــة حفال
كبيرا بدار األوبرا المصرية خالل
الصيف ضمن الحفالت الصيفية،
وفق االتفاقات الجارية بينها وبين
مسؤولي الدار في الوقت الحالي،
على أن يتحدد موعد الحفل الحقا
ضمن جدول الحفالت الصيفية.

مــن الـعـنــاصــر ال ـتــي راف ـقــت ال ـبــدايــات،
فهو من جيل المخضرمينّ ،
قدم الكثير
للمسرح الكويتي ،وأنا اليوم حضوري
لكوني أحــد األعـضــاء المؤسسين في
ال ـم ـســرح ال ـكــوي ـتــي ،أن ــا أق ـ ـ ّـدر مـسـيــرة
ال ـف ـنــان غ ـل ــوم ،وأق ـ ـ ّـدر ه ــذه الـتـظــاهــرة
م ــن أج ــل االح ـت ـف ــاء بــزم ـيــل م ــن زم ــاء
الدرب؛ حقيقة أشكر المسرح الكويتي،
والحضور».

بصمة رائعة
مــن جانبهّ ،
عبر الفنان عبدالعزيز
ال ـ ـحـ ــداد ع ــن س ـع ــادت ــه بــاالح ـت ـفــال ـيــة،
وحضور رفقاء دربه والفنانين ّ
الرواد،
ّ
وعلق قائال« :شيء يفرحني ،ألنني أريد
أن أفرح له».

وأض ــاف الـحــداد أن الفنان غلوم ال
يــزال لديه العطاء ،وأن يـكـ ّـون معارف
وصـ ـ ــورا ،الف ـتــا إل ــى أن ال ـم ـعــرض هو
ت ــاري ــخ م ــا م ـ ّـر عـلـيــه مـنــذ بــدايــاتــه في
الـمـســرح والـتـلـفــزيــون ،إضــافــة إل ــى أن
المعرض يتضمن صورا له في اإلذاعة،
مشيرا إلى أنه حقق نجاحات ال تزال
مستمرة ،ومتمنيا له كل التوفيق.
أم ــا ال ـف ـنــان طـ ــارق ال ـع ـلــي ،ف ـقــال إن
حضوره بسبب فرحته بتكريم الفنان
ّ
عبدالله غلوم ،وعلق قائال« :نتمنى له
التوفيق ،والله يطول عمره ،فقد أعطى
تاريخا جميال ،وله بصمات رائعة في
ال ـم ـســرح ال ـكــوي ـتــي ،وك ـفــرقــة الـمـســرح
الكويتي ،وأشكرهم على هذا المعرض».

توفي العضو المؤسس
لفرقة ديبيش مود
البريطانية آندي فليتشر عن
ً
عمر يناهز  60عاما ،وفق
ما أعلنت الفرقة ،معربة عن
صدمتها لرحيله «المبكر».
وجاء في بيان للفرقة
التي شكلت عام  1980في
باسيلدون ،على بعد 40
ً
كيلومترا شرق لندن« :نشعر
بالصدمة والحزن الشديد
للوفاة المبكرة لصديقنا
العزيز وعضو عائلتنا
والفرقة» .وكان أندرو
فليتشر ،المولود خالل
يوليو  1961في نوتنغهام،
ّ
والملقب فليتش ،أحد عازفي
األورغ الكهربائي في الفرقة.
وأضافت« :كان لدى فليتش
ً
قلب من ذهب ،وكان دائما
ً
حاضرا عندما يحتاج أحد
إلى دعم أو محادثة حامية
أو ضحكة جيدة».
(أ ف ب)

ةديرجلا
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إيران تستعرض قاعدة للمسيرات ومخاوف من «حرب ناقالت»

تظاهرات عبادان تتمدد وإصابة نائب رئيس شرطة الشغب بطهران خالل احتجاج
استعرضت السلطات اإليرانية
قاعدة سرية للطائرات
المسيرة وأطلقت تهديدات
باستهداف المزيد من ً
ناقالت النفط اليونانية ردا
على مصادرة أثينا شحنة نفط
إيرانية بطلب من واشنطن،
في حين استخدمت قوات
األمن اإليرانية الرصاص
الحي والغاز المسيل للدموع
لقمع االحتجاجات الشعبية
المتجددة على حادث انهيار
مبنى عبادان.

اغتيال ضابط
شرطة بهجوم في
بلوشستان

ف ــي وق ــت ي ـبــدو أن ـهــا تستعد
الحـ ـتـ ـم ــال انـ ـهـ ـي ــار ال ـم ـح ــادث ــات
النووية والدخول بجولة تصعيد
جــديــدة مــع الـقــوى الغربية تذكر
بالمواجهات التي صاحبت حملة
«الضغوط القصوى» التي تبناها
الرئيس األميركي السابق دونالد
ترامب ضدها ،كشفت إيران ،أمس،
عــن قــاعــدة وصفتها ب ـ «الـســريــة»
تابعة للجيش اإليراني مخصصة
ل ـص ـن ــاع ــة ال ـ ـطـ ــائـ ــرات ال ـم ـس ـيــرة
«الدرون».
وق ـ ـ ــام رئـ ـي ــس ه ـي ـئ ــة األرك ـ ـ ــان
الـعــامــة لـلـقــوات المسلحة الـلــواء
م ـح ـمــد ح ـس ـيــن ب ــاق ــري ،بـجــولــة
مـيــدانـيــة داخ ــل ال ـقــاعــدة السرية
«تحت األرض».
واط ـ ـل ـ ــع ب ـ ــاق ـ ــري خـ ـ ــال ه ــذه
الــزيــارة على أح ــدث ال ـقــدرات في
مـجــال إنـتــاج مختلف الـطــائــرات
العسكرية والهجومية والطائرات
المسيرة بعيدة المدى.
ونقل عن اللواء قوله ،إنه «مع
تشغيل القاعدة السرية ،التي تم
تصميمها و ب ـنــاؤ هــا عـلــى عمق
م ـئ ــات األمـ ـت ــار ،أص ـب ـحــت إي ــران
القوة المتفوقة للطائرات بدون
طيار في المنطقة».
ووص ـ ـف ـ ــت ط ـ ـه ـ ــران الـ ـق ــاع ــدة
المخصصة لصناعة ا لـطــا ئــرات
الـمـسـيــرة ب ــ«ال ـض ـخ ـمــة» ،مشيرة
إل ــى أن «ال ـق ــاع ــدة تـضــم طــائــرات
عـسـكــريــة هـجــومـيــة وان ـت ـحــاريــة
بعيدة المدى».
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت هـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة اإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والتلفزيون بأن هناك  100طائرة
مسيرة في قلب جبال زاغــروس،
ب ـمــا ف ــي ذل ــك ط ــائ ــرات م ــن ط ــراز
«أب ــابـ ـي ــل  »5الـ ـت ــي قـ ــالـ ــت ،إن ـهــا
م ــزودة بنسخة إيــران ـيــة الصنع
من صواريخ هيلفاير األميركية.
وراف ـ ــق ب ــاق ــري ق ــائ ــد الـجـيــش
اللواء رحيم موسوي ،في الجولة
ال ـت ــي ت ــأت ــي ب ـعــد أيـ ــام م ــن تلقي
الجمهورية اإلسالمية لضربتين،
يعتقد أن إسرائيل تقف خلفهما،

صورة وزعتها وكالة األنباء اإليرانية الرسمية لباقري خالل تفقده القاعدة السرية لـ»الدرون» أمس
أسـفــرت األولــى عــن مقتل العقيد
الـبــارز في «فيلق الـقــدس» صياد
خدائي وتسببت الثانية بمصرع
مـ ـهـ ـن ــدس ف ـ ــي مـ ــوقـ ــع ب ــارشـ ـي ــن
النووي العسكري.

حرب ناقالت
وجــاء االسـتـعــراض العسكري
اإليراني األبرز منذ وصول إدارة
الرئيس الديمقراطي جو بايدن
للحكم في يناير  ،2020بالتزامن
م ــع مـ ـخ ــاوف م ــن ع ـ ــودة م ــا كــان
يطلق عليه «حرب الناقالت» التي
تستهدف السفن في المنطقة بعد
مـ ـص ــادرة ال ـي ــون ــان شـحـنــة نفط

ال ـعــراق ـيــة ل ـع ـشــرات االع ـ ـتـ ــداءات خ ــال الـسـنــوات
الماضية نفذتها ميليشيات مسلحة متحالفة
مع إيران .ويأتي ذلك في وقت ّال تزال المؤسسات
ً
الـعــراقـيــة تشهد شـلــا مــع تـعــذر تشكيل حكومة
جديدة بعد مرور أكثر من  7أشهر على االنتخابات
الـتـشــريـعـيــة ال ـت ــي أس ـف ــرت ع ــن ت ــراج ــع األحـ ــزاب
المرتبطة بطهران.

إيرانية على متن سفينة روسية
ب ـط ـلــب م ــن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وقـ ـي ــام إيـ ـ ــران ب ــاالس ـت ـي ــاء على
نــاق ـل ـت ـيــن يــونــان ـي ـت ـيــن ف ــي مـيــاه
الخليج .وأمس ،أطلق مسؤول في
«الحرس الثوري» تهديدات جديدة
باستهداف السفن اليونانية التي
ال تزال تتحرك في مياه الخليج.
وق ــال الـمـســؤول لــوكــالــة أنـبــاء
«ت ـس ـن ـيــم» ال ـتــاب ـعــة ل ــ«ال ـح ــرس»:
«ال ت ــزال  17سفينة يونانية في
الخليج وفي حال تواصلت أعمال
أثينا الخبيثة؛ فمن الممكن أن يتم
احتجازها».
ً
وأضــاف قــائــا« :على اليونان
التعويض عن احتجازها الناقلة
التي كانت تحمل النفط اإليراني
بسرعة» .وفي وقت سابق ،أدانت
اليونان خطوة «الحرس الثوري»
وط ــال ـب ــت ب ــاإلف ــراج الـ ـف ــوري عن
السفينتين وأطقمهما.
وذكرت مواقع إخبارية مقربة
من «الحرس الثوري» أن بحريته
اعـتـقـلــت  9مــن طــاقــم الناقلتين،
مـنـهــم اث ـنــان يـحـمــان الجنسية
الـ ـي ــون ــانـ ـي ــة وسـ ـبـ ـع ــة ي ـح ـم ـلــون
جنسيات مزدوجة.
ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،اسـتـخــدمــت
الشرطة اإليرانية الغاز المسيل

ل ـ ـل ـ ــدم ـ ــوع وأط ـ ـل ـ ـق ـ ــت ع ـ ـ ـيـ ـ ــارات
تحذيرية ،ليل الجمعة ـ السبت،
ل ـت ـف ــري ــق مـ ـظ ــاه ــرة فـ ــي مــدي ـنــة
عـبــادان ،جنوب غــرب الـبــاد ،مع
اس ـت ـم ــرار اح ـت ـجــاجــات انــدلـعــت
األربعاء الماضي ،بعد اتهامات
للسلطات المحلية بالتقاعس عن
عمليات اإلنقاذ والمحاسبة ،عقب
حادث انهيار مبنى ،راح ضحيته
ً
 28شخصا االثنين الماضي.
واستمرت المظاهرات الليلية
في المدينة الواقعة في محافظة
خوزستان «األهواز» خالل األيام
ال ـمــاض ـيــة ،رغ ــم إعـ ــان الـقـضــاء
ً
ال ـم ـح ـل ــي اعـ ـتـ ـق ــال  13ش ـخ ـصــا
ب ـي ـن ـهــم رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة عـ ـب ــادان
الحالي ورئيسا بلدية سابقان
ل ـل ـم ــدي ـن ــة ب ـت ـه ـمــة ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
ع ــن ال ـم ــأس ــاة .ف ــي م ـ ــوازاة ذل ــك،
أفـ ــادت ت ـقــاريــر بــانـقـطــاع خــدمــة
اإلن ـت ــرن ــت ف ــي األحـ ـ ــواز وبـعــض
مـ ــدن خ ــوزس ـت ــان األخ ـ ـ ــرى .كما
أف ــادت مـصــادر بــأن ق ــوات األمــن
أطـ ـلـ ـق ــت ال ـ ــرص ـ ــاص ال ـ ـحـ ــي فــي
الـهــواء لتفريق المحتجين ضد
ت ــردي األوض ـ ــاع الـمـعـيـشـيــة مع
ارتفاع أسعار المواد األساسية
ج ـ ـ ـ ــراء رف ـ ـ ــع حـ ـك ــوم ــة ال ــرئـ ـي ــس
ً
إبــراه ـيــم رئـيـســي الــدعــم جــزئـيــا

هل بدأت اإلمارات وساطة لوقف عملية
تركية جديدة في سورية؟
«بيرقدار» تحلق في باكو ...وبن زايد يلتقي إردوغان
في ظل التهديدات التركية بشن عملية عسكرية
واسـ ـع ــة داخـ ـ ــل األراضـ ـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة ،ال ـت ـق ــى وزي ــر
الخارجية اإلماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ،أمس،
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في اسطنبول،
وبحثا األوضاع في المنطقة ،وضرورة بذل الجهود
لـ «ترسيخ األمــن واالستقرار فيها» ،باإلضافة إلى
تعزيز العالقات التجارية بين البلدين.
وبحسب المعلومات ،فإن الجانبان بحثا األوضاع
فــي ســوريــة الـتــي قــامــت اإلم ــارات بتطبيع عالقتها
م ـع ـهــا ،واس ـت ـق ـب ـلــت ف ــي م ـ ــارس ال ـم ــاض ــي الــرئـيــس
الـســوري بـشــار األس ــد فــي أبــوظـبــي .وك ــان عبدالله
بن زايد بحث ،أمس األول ،مع نظيره التركي مولود
جاويش أوغلو ،األوضاع في المنطقة وملفات الطاقة
والغذاء على ضوء الحرب في أوكرانيا.
وأكــد الوزير التركي أن بــاده تتطلع إلى توقيع
اتفاقية الـشــراكــة الـتـجــاريــة مــع دول ــة اإلمـ ــارات قبل
نهاية العام.
ووســط التهديدات التركية باستهداف «وحــدات
حماية الشعب» الـكــرديــة ،العمود الفقري ل ـ «قــوات
ســوريــة الديمقراطية» (قـســد) ،قــالــت «عملية العزم
الصلب» العسكرية التابعة للتحالف ضد «داعش»
وال ـعــام ـلــة ف ــي س ــوري ــة والـ ـع ــراق ،إن «ن ـج ــاح ق ــوات
س ــوري ــة الــدي ـمــوقــراط ـيــة وال ـت ـحــالــف ه ــذا األس ـبــوع
ِّ
سيقوض قــدرة المجموعة
في شمال شرق سورية
اإلرهابية على تجنيد أعضاء جدد وتمويل أنشطتها
اإلرهابية ،وأن نجاحنا المشترك ُيظهر ما يمكن أن
ُ ّ
تحققه قسد في ضمان الهزيمة الدائمة لداعش».
وكان أنقرة اتهمت واشنطن وموسكو بعدم التزام
بسحب «الوحدات الكردية»  30كيلومترا عن حدودها،
وهــو مــا دفــع إردوغ ــان للتلويح باستكمال إنشاء
منطقة آمنة بعمق  30كم على حدودها الجنوبية.
وحـ ــذرت واش ـن ـطــن أن ـق ــرة م ــن ال ـق ـيــام بالعملية،
في حين أبدت موسكو بــرودة تجاهها .وقال وزير
الخارجية الروسي سيرغي الفروف ،أمس األول ،إن
ً
تركيا ال يمكنها أن تقف جانبا حيال ما يجري من
تطورات في سورية.
إلى ذلك ،استعرضت تركيا عند حليفتها اإلقليمية

السودان :إثيوبيا تمضي
بأحادية في «النهضة»

ات ـه ـم ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
ال ـســودان ـي ــة س ـل ـطــات إثـيــوبـيــا
بالسعي إلــى المضي قدما في
مــواقـفـهــا األح ــادي ــة بـشــأن مــلء
وت ـش ـغ ـيــل س ــد ال ـن ـه ـضــة ال ــذي
تبنيه أدي ــس أبــابــا على الرافد
الــرئ ـي ـســي لـنـهــر ال ـن ـيــل ،وســط
مخاوف في الخرطوم والقاهرة
م ــن ت ــأث ـي ــره ع ـلــى حصتيهما
من المياه ،وج ــددت الخرطوم،
أمـ ــس ،دعــوت ـهــا ل ـلــوصــول إلــى
ت ـس ــوي ــة ش ــام ـل ــة ألزم ـ ـ ــة ال ـســد
ت ـح ـقــق ال ـم ـص ــال ــح الـمـشـتــركــة
ل ـكــل األطـ ـ ـ ــراف .ج ــاء ذل ــك غ ــداة
ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات ل ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـس ــد
اإلث ـي ــوب ــي كـيـفـلــي هـ ـ ــورو ،أكــد
فيها أن الـمــلء الثالث لبحيرة
"النهضة" سيكون في أغسطس
وسبتمبر المقبلين ،مشيرا إلى
أن تصريحات مصر والسودان
بشأن "خطورة وتأثيرات السد
ال تعني إثيوبيا".

كشف مخطط لقصف «الخضراء» ومطار بغداد
حــذرت برقية سرية من غرفة عمليات بغداد،
من مخططات لقصف «المنطقة الخضراء» ومطار
الـعــاصـمــة الـعــراقـيــة ب ـغــداد بـصــواريــخ كاتيوشا
وطائرات مسيرة .وفيما لم تحدد الغرفة الجهة
التي تخطط لذلك ،قالت إن مجاميع خارجة على
القانون تقف وراء التخطيط للهجمات المحتملة.
وتعرضت «المنطقة الخضراء» وسط العاصمة

سلة أخبار

ع ــن ب ـعــض ال ـس ـلــع الـتـمــويـنـيــة.
وذكرت وكالة أنباء «فارس» أن
تـظــاهــرات أخ ــرى ج ــرت ،فــي مدن
عدة بوسط إيران بينها أصفهان
ً
وي ــزد ،تضامنا مــع أســر ضحايا
مبنى «متروبول» المكون من 10
طــوابــق ال ــذي انـهــار وســط شــارع
مزدحم .وقالت الوكالة ،إن قوات
األمــن ،استخدمت ،الغاز المسيل
للدموع وأطلقت عيارات تحذيرية
ل ـت ـفــريــق م ـئ ــات الـمـحـتـجـيــن في
مدينة عبادان قرب موقع االنهيار.
ّ
ورد د بـ ـع ــض ا ل ـم ـت ـظ ــا ه ــر ي ــن
هتافات «الموت للمسؤولين غير
الكفوئين» وســط تقارير أشــارت
إل ــى اس ـت ـخ ــدام ال ــرص ــاص الـحــي
ومقتل متظاهرين.
وفـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ــاعـ ـ ــة م ـ ـت ـ ــأخ ـ ــرة م ــن
الخميسّ ،
عبر المتظاهرون عن
غضبهم من المرشد األعلى علي
خامنئي ،مرددين هتافات «الموت
لخامنئي» أثناء اقتحامهم مدخل
عـ ـب ــادان ،بـحـســب مـقــاطــع فيديو
ان ـت ـشــرت ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي .كما أضرم محتجون
النار في متجر في عبادان يملكه
مالك المبنى المنهار.
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك ،اغ ـ ـتـ ــال م ـس ـل ـحــون
مجهولون القيادي بقوات شرطة

محافظة سيستان وبلوشستان
ال ــرائ ــد عـبــاس راه أن ـجــام عندما
كان يقود سيارته مع عائلته في
مدينة دلغان جنوب شرق البالد
أم ـ ــس .ون ـت ــج ع ــن ال ـه ـج ــوم وف ــاة
أنجام وإصابة زوجته التي جرى
نقلها إ لــى المستشفى .وفتحت
ً
ال ـشــرطــة الـمـتـخـصـصــة تحقيقا
للتعرف على الفاعلين الهاربين
والقبض عليهم ،فيما لم تعلن أي
جماعة مسؤوليتها عن االعتداء
بالمنطقة التي تنشط بها جماعة
«جيش العدل البلوشي» المتمردة.
وأصيب ثالثة ضباط مكافحة
ال ـش ـغــب بـطـلـقــات ن ــاري ــة أحــدهــم
ن ـ ــائ ـ ــب ق ـ ــائ ـ ــد ش ـ ــرط ـ ــة م ـك ــاف ـح ــة
الـشـغــب للعاصمة ط ـهــران خــال
احتجاجات في طهران.
وأكــد مصدر في قيادة شرطة
مكافحة الشغب لـ «الجريدة» أنه
تم اعتقال مطلق الـنــار ،وهــو من
ال ـم ـحــارب ـيــن ال ـق ــدام ــى الـ ــذي كــان
يشارك في االحتجاحات لقدامى
المحاربين أمــام مبنى «موسسة
الـمـسـتـضـعـفـيــن» ب ـس ـبــب ال ـغــاء
الـ ـمـ ـعـ ـيـ ـش ــي و سـ ـ ــوء األوض ـ ـ ـ ــاع
االقتصادية.
(طهران ـ أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

«مسيرة األعالم» تهدد بمواجهة
مفتوحة بعد رفض إسرائيل الوساطات
تتجه األنظار اليوم إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة مع إحياء
المستوطنين المتطرفين «مسيرة األعــام» االستفزازية ،التي يهدد
رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت تغيير مسارها بإشعال
مواجهات دامية في القدس الشرقية ،والضفة الغربية ،واندالع حرب
خامسة مع فصائل غزة.
وبعد مداوالت ضمت وزير األمن الداخلي ،عومير بار ليف ،والمفتش
العام للشرطة ،يعقوب شبتاي ،رفض بينيت االستجابة لطلب اإلدارة
األميركية ووساطة مصر وقطر وتركيا ،لتغيير مسار المستوطنين عن
باب العامود والحي اإلسالمي ،لتفادي األبعاد الخطيرة المتوقعة لهذه
المسيرة االستفزازية أو «رقصة األعالم» ،التي يحتفل بها اإلسرائيليون
بــذ كــرى احتاللهم للقدس الشرقية ،حسب التقويم العبري الموافق
السابع من يونيو .1967
ً
وفي حين قرر بينيت أيضا «استمرار األنشطة» في المسجد األقصى
«كالمعتاد» ،ما يعني استمرار اقتحامات المستوطنين والقوات للحرم
القدسي ،رفعت الشرطة اإلسرائيلية تأهبها لحدوث مواجهات خالل
المسيرة بالقدس المحتلة والمدن المختلطة داخــل الخط األخضر،
وتأهب الجيش الحتمال تنفيذ عمليات للفصائل الفلسطينية وإطالقها
قذائف صاروخية من قطاع غزة.

أكبر ٍّ
تحد

زوار يتحلقون حول «بيرقدار» في باكو أمس (أ ف ب)
أذرب ـي ـجــان ،طــائــراتـهــا الـمـسـ ّـيــرة القتالية الـتــي ذاع
صيتها فــي الـعــديــد مــن مـنــاطــق ال ـص ــراع ،السيما
ً
م ـس ـيــرة «ب ـي ــرق ــدار» ال ـت ــي اش ـت ـهــرت خ ـصــوصــا في
أوكرانيا ،حيث تم تخصيص أغنية لها.
ووصــل إردوغ ــان الــى باكو أمــس ،للمشاركة في
معرض للطيران.
في عام  ،2019أنقذت المسيرات التركية الحكومة
ً
المعترف بها دوليا في ليبيا من هجمات المشير
ً
ً
خليفة حفتر ،قبل أن تــؤدي دورا حاسما بالنسبة
ألذربـيـجــان فــي نهاية عــام  2020فــي ناغورني قره
باغ ،ضد أرمينيا.
وقال مسؤول تركي رفيع في صناعة الدفاع في
بــاكــو ،ان الـحـظــر ال ــذي فــرضــه حـلـفــاء حـلــف شمال
األطلسي على تركيا ،بينهم الواليات المتحدة ،دفع
أنقرة «إلى تولي أمر مستقبلها».
وهكذا سعت تركيا إلى تحديث قوتها الجوية بعد

استبعادها من برنامج الطائرات المقاتلة األميركية
من طراز «اف ،»35اثر شراء أنقرة لمنظومة «اس »400
الروسية المضادة للصواريخ.
ويرى المتخصص في الطائرات بدون طيار في
جامعة روتغرز بالواليات المتحدة مايكل بويل ،أن
«المسيرات التركية مثل بيرقدار «تــي بي  »2تــزداد
ً
انتشارا ،وتزداد أهمية في النزاعات الحديثة».
ويلفت بويل إلــى أن ال ــدول الرئيسية المصدرة
للطائرات المسيرة ،مثل الواليات المتحدة وإسرائيل،
كانت تحد من عدد الدول التي تبيعها إليها ،وكذلك
من النماذج الجاهزة للتسويق.
وقال «أدى ذلك إلى فجوة أرادت دول أخرى ،بينها
تركيا والصين ،سدها».
ً
وتصدر تركيا حاليا طائراتها المسيرة القليلة
ً
ً
نسبيا إل ــى أكـثــر مــن  25دول ــة ،خصوصا
التكلفة
إلى إفريقيا.

واعتبرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» المسيرة أكبر تحد يواجهه
بينيت وبمنزلة امتحان لحكومته واالئتالف الحاكم الذي يواجه خطر
السقوط .ورأت أن «األمر بالنسبة لبينيت ال يدور عن موضوع سياسي،
بل سيادي» ،مشيرة إلى أنه «في حال اعتقد الجميع أن الحكومة تتفكك،
سيحاول الكثير الظهور بمظهر أبطال اليمين أو اليسار الذين قاموا
بتفكيكها».
ومع تحدث التقديرات اإلسرائيلية عن مشاركة  16ألف مستوطن
يهودي في المسيرة ،نصفهم من النساء ،حذرت الفصائل الفلسطينية
المسلحة في غزة وبينها حركة «حماس» ،إسرائيل من المخاطرة بحرب
جديدة في القطاع «في حال ارتكاب أي حماقة عبر اقتحام المسجد
األق ـصــى» ،مــؤكــدة أن «ه ــذا المخطط سيكون برميل ب ــارود سيشعل
المنطقة كلها».
ودعـ ــت «ح ـم ــاس» الفلسطينيين ف ــي «س ــائ ــر مــدنـنــا وب ـلــدات ـنــا في
الداخل المحتل والضفة الغربية لتصعيد وتيرة اشتباكهم بشكل غير
ً
مسبوق ،ليكون يوم األحد وما بعده جحيما على المحتل في كل مكان،
الستنزافه وتشتيته وإرباكه».
وفي ختام اجتماع لها ،أعلنت الفصائل االستنفار العام وانعقاد
غرفتها المشتركة بشكل دائم.
ّ
وعم اإلضراب الشامل ،أمس ،محافظة بيت لحم ،خالل جنازة الفتى
الفلسطيني زيد محمد غنيم ( 15عاما) ،الــذي قتل برصاص القوات
اإلسرائيلية ،أمس األول ،في بلدة الخضر.

اجتماع يمني حاسم
لفتح المعابر والطرق

ذكرت مصادر يمنية مشاركة
في المشاورات التي تستضيفها
العاصمة األردن ـيــة عـمــان ،بين
جماعة "أن ـصــار الـلــه" الحوثية
ومفاوضين عن الحكومة اليمنية
المعترف بها دوليا ،أن الطرفين
ل ــم يـتــوصــا إل ــى ات ـف ــاق بـشــأن
فتح الطرقات والمعابر المغلقة
فــي عــدد مــن المحافظات حتى
صباح أمس .وقال عضو الفريق
الحكومي بالمفاوضات اللواء
محمد المحمودي إن الجلسة
المقبلة حــاسـمــة ،وم ــن المقرر
أن تـشـهــد تـحــديــد م ـســار ملف
الطرقات والمنافذ المغلقة في
الفتا إلى أن الوفد الحكومي
تعزً ،
لن ينسحب من المشاورات.

تونس :حظر
سفر الغنوشي

قرر القضاء التونسي حظر
السفر على  34متهما في قضية
ـارض ـيــن
تـتـعـلــق بــاغ ـت ـيــال م ـعـ َ
س ـي ــاس ـ َـي ـي ــن ،وشـ ـم ــل اإلج ـ ـ ــراء
رئ ـي ــس حـ ــزب ال ـن ـه ـضــة راش ــد
الـغـنــوشــي ال ــذي ينتقد بشدة
قـ ــرارات الــرئـيــس قـيــس ّ
سعيد.
وقالت المتحدثة باسم محكمة
والي ــة أريــانــة فاطمة بوقطاية،
مساء أمس األول" ،أصدر قاضي
التحقيق قرارا يقضي بتحجير
الـسـفــر عـلــى جميع المتهمين
المشمولين بالتتبع في قضية
م ــا ي ـع ــرف بــال ـج ـهــاز الـ ـس ــري"،
مضيفة أنه "يتهم في القضية 34
شخصا من بينهم الغنوشي".
ويـ ـق ــاض ــى ال ـم ـت ـه ـم ــون بـتـهــم
التستر والحصول على ملفات
وأدلة تدين أشخاصا في عملية
َ
اليساريين
المعارضين
اغتيال
َ
شكري بلعيد ومحمد البراهمي
عام .2013

اغتيال فنان مؤيد
لقوات حفتر

اغتال مسلحون مجهولون،
أم ــس ،الـفـنــان الـلـيـبــي الشهير
أح ـ ـم ـ ــد ب ـ ـح ـ ــور أم ـ ـ ـ ـ ــام م ـن ــزل ــه
بمدينة صـبــراتــة غ ــرب الـبــاد.
وأفــادت تقارير بأن المسلحين
أطـلـقــوا رصــاصــات قاتلة على
ب ـحــور ،مـبــاشــرة بعد صعوده
إل ـ ــى سـ ـي ــارت ــه ،ف ـل ـفــظ أن ـفــاســه
داخ ـل ـهــا ق ـبــل أن ي ـتــم إسـعــافــه
إلى مستشفى المدينة ،وعرف
الراحل بمواقفه الداعمة لقوات
"ال ـج ـي ــش ال ــوطـ ـن ــي" ،بــزعــامــة
المشير خليفة حفتر.

ةديرجلا
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دوليات

ً
بوتين يفكر بمهاجمة كييف مجددا مع تقدم قواته بدونباس
أبدى استعداده لتصدير الحبوب من أوكرانيا «بال قيود» وطالب ماكرون وشولتس بوقف إمدادات السالح

سلة أخبار
اليابان :إطالق ِّ
مؤسسة
«الجيش األحمر» بعد  20عامًا

ُ
أطلق سراح فوساكو
ِّ
شيغينوبو ،مؤسسة الجيش
األحمر الياباني ،الذي زرع
الرعب خالل سبعينيات
وثمانينيات القرن العشرين،
أمس ،بعدما أمضت عقوبة
ً
بالسجن لمدة  20عاما في
اليابان .وأوقفت فوساكو
ُ
( 76عاما) ،التي كانت تلقب بـ
«الملكة الحمراء» أو «إمبراطورة
اإلرهاب» ،عام  2000في بلدها
ً
األصلي ،حيث عادت سرا،
ً
بعدما عاشت  30عاما في
الشرق األدنى .وهي أعلنت حل
الجيش األحمر الياباني من
زنزانتها في .2001
وخرجت شيغينوبو من
سجنها في طوكيو ،واستقلت
سيارة سوداء مع ابنتها
ماي ،فيما حمل العديد من
ُ
مناصريها الفتة كتب عليها:
«نحن نحب فوساكو».
انفصاليون موالون لروسيا في إحدى مدن لوغان (رويترز)

مع تقدم قواته في شرق
أوكرانيا كشفت تقارير أن
الرئيس الروسي فالديمير
بوتين ،الذي أبدى في محادثة
ثالثية مع الرئيس الفرنسي
والمستشار األلماني،
استعداده للسماح بتصدير
الحبوب من أوكرانياً ،قد يعيد
مهاجمة ًكييف مجددا بعد أن
عدل سابقا عن هذه الخطوة.

واشنطن تقود
مناورة تضم
بريطانيا
و 17دولة أخرى

قال حاكم إقليم لوغانسك في
منطقة دونـبــاس شــرق أوكرانيا
أن قـ ــوات روس ـي ــة دخ ـلــت مــديـنــة
سيفيرودونيتسك اإلستراتيجية،
ب ـع ــد مـ ـح ــاول ــة اسـ ـتـ ـم ــرت أي ــام ــا
ل ـم ـحــاصــرة ال ـق ــوات األوك ــران ـي ــة،
وذلــك فــي ظــل أكبر تقدم للقوات
الروسية في منطقة دونباس منذ
بدء الحرب آخر فبراير الماضي.
وأض ـ ــاف ال ـح ــاك ــم أن ال ـق ــوات
األوكرانية قد تضطر لالنسحاب
م ــن ال ـمــدي ـنــة وه ــي آخ ــر مـنــاطــق
سيطرتها فــي اإلق ـل ـيــم ،مــن أجــل
تـ ـجـ ـن ــب تـ ـط ــويـ ـ َقـ ـه ــا أو وق ـ ـ ــوع
عناصرها فــي األس ــر مــع التقدم
الـ ـس ــري ــع ال ـ ــذي ت ـح ـق ـقــه الـ ـق ــوات
الروسية بالمنطقة الشرقية.
جــاء ذلــك ،بعدما أكــد الجيش
الروسي كذلك سيطرته على بلدة
لـيـمــان االسـتــراتـيـجـيــة فــي إقليم
دونـيـتـســك نـفـســه وال ـت ــي تعتبر
َ
ً
معبرا إلى مدينتي سلوفيانسك
وكراماتورسك الرئيسيتين.
ولـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـق ـ ـ ّـر ه ـ ـي ـ ـئـ ــة األرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان
األوكرانية بسقوط البلدة ،لكنها
اع ـت ــرف ــت بـ ــأن ق ــوات ـه ــا «واج ـه ــت
ان ـت ـك ــاس ــات ش ــدي ــدة ف ــي مـعــركــة
االحتفاظ بالسيطرة على ليمان،
مما دفع بالقوات األوكرانية إلى
التفكير في انسحاب استراتيجي

في بعض خطوط الجبهة في هذه
المنطقة ،لتجنب محاصرتها».
وربـمــا ُيـقـ ّـرب هــذا االنسحاب،
الرئيس الروسي فالديمير بوتين
م ــن ه ــدف ــه الـمـعـلــن الـمـتـمـثــل في
السيطرة على منطقتي دونيتسك
ولوغانسك بالكامل ،لكن مصادر
مقربة من الكرملين قالت لموقع
«ميدوزا» اإلخباري المستقل في
التفيا أن التقدم في الشرق قد دفع
بــو تـيــن للتفكير فــي شــن هجوم
جديد على العاصمة األوكرانية
ك ـي ـيــف ال ـت ــي ان ـس ـح ـبــت ال ـق ــوات
الروسية من محيطها بعد تكبد
خسائر.
ً
وقال الموقع نقال عن مصادر
مقربة من الكرملين إن التقدم في
الـشــرق والتوقعات بــأن موسكو
يمكن أن تكسب حــرب استنزاف
ضد كييف وحلفائها الغربيين،
أحيت اآلمال في إدارة بوتين بأن
تحقيق «نـصــر كــامــل» ممكن في
أوكرانيا قبل نهاية العام.

«موعد» انتهاء الحرب
وت ـع ـه ــد ال ــرئ ـي ــس األوكـ ــرانـ ــي
فولوديمير زيلينسكي أمس األول
ببذل الجهود القصوى للدفاع عن
دونباس،

وقال إن «الوضع في دونباس
صعب جدا» ،مؤكدا «نحن نحمي
أرضنا ونفعل كل شيء لتعزيز»
الدفاع عن هذه المنطقة.
وأض ـ ـ ــاف زي ـل ـي ـن ـس ـكــي «إذا
ك ــان الـمـحـتـلــون يـعـتـقــدون أن
ل ـي ـم ــان وس ـي ـف ـيــرودون ـي ـت ـســك
ستصبحان لهم فهم مخطئون.
دونباس ستكون أوكرانية».
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،أعـ ـل ــن ف ــادي ــم
سكايبيتسكي ،مـمـثــل و كــا لــة
اس ـت ـخ ـبــارات ال ــدف ــاع الـتــابـعــة
ل ــوزارة الــدفــاع األوكــران ـيــة ،أن
«ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي ب ــوت ـي ــن،
ال ي ـنــوي الـتـخـلــي عــن خططه
لالستيالء على أوكرانيا ،لذلك
من المحتمل أن تستمر األعمال
العدائية حتى نهاية العام».

تغيير المواقف
وطلب المستشار األلماني
أوالف ش ــو لـ ـت ــس وا ل ــر ئـ ـي ــس
الفرنسي ايمانويل مــاكــرون،
أمـ ــس ،م ــن الــرئ ـيــس ال ــروس ــي
ف ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــر ب ـ ــوتـ ـ ـي ـ ــن ،خ ـ ــال
اتـ ـص ــال هــات ـفــي م ـع ــه ،إجـ ــراء
«مفاوضات مباشرة جدية» مع
الرئيس األوكراني فولوديمير
زيلينسكي.

وفي اتصال دام  80دقيقة،
ش ـ ـ ـ ـ ّـدد شـ ــول ـ ـتـ ــس ومـ ـ ــاكـ ـ ــرون
ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة «وقـ ـ ــف إط ــاق
نــار ف ــوري وانـسـحــاب الـقــوات
الروسية» من أوكرانيا ،بحسب
بـيــان صــدر عــن المستشارية
األل ـ ًمــان ـيــة .ودع ــا الـمـســؤوالن
أيـ ـ ــضـ ـ ــا بـ ــوت ـ ـيـ ــن إلـ ـ ـ ــى إجـ ـ ـ ــراء
«مفاوضات مباشرة جدية مع
الرئيس األوكراني وإلى ايجاد
ّ
حل دبلوماسي للنزاع».
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ق ـ ــال بــوتـيــن
خـ ـ ــال االتـ ـص ــالـ ـي ــن أنـ ـ ــه عـلــى
«اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد» ل ـل ـم ـس ــاع ــدة فــي
تـصــديــر الـحـبــوب «ب ــا قـيــود»
ً
م ـ ــن أوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــا ،م ـ ـ ـحـ ـ ــذرا فــي
الوقت نفسه من «زعزعة» أكبر
ل ـل ــوض ــع فـ ــي ح ـ ــال اس ـت ـم ــرار
ت ـس ـل ـي ــم األس ـ ـل ـ ـحـ ــة ال ـغ ــرب ـي ــة
لكييف.
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ك ـش ـفــت،
أم ـ ــس ،صـحـيـفــة «نـ ـي ــوزوي ــك»،
أن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا
بدأت إعادة النظر في موقفها
مــن أوكــرانـيــا لمصلحة إنهاء
األعمال القتالية في أقرب وقت
ممكن.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة
األميركية ،على أن هذه الدول،
تشعر بقلق متزايد إزاء انتهاء

األعمال العدائية في أوكرانيا
ً
قريبا».
وأشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى بـ ـي ــان وزي ــر
الـخــارجـيــة األمـيــركــي السابق
ه ـن ــري ك ـي ـس ـن ـجــر ،الـ ـ ــذي دع ــا
ك ـي ـيــف لـ ـب ــدء مـ ـف ــاوض ــات مــع
مــو ّسـكــو فــي األش ـهــر المقبلة
لتجنب الصدمات التي سيكون
من الصعب التغلب عليها.
وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت« :قـ ـ ـ ـ ــد ي ـس ـخ ــر
زي ـل ـي ـن ـس ـكــي مـ ــن فـ ـك ــرة وق ــف
النار ،ولكن مع استمرار القتال،
ال ي ـم ـك ـنــه ت ـج ــاه ــل م ـث ــل ه ــذا
الـسـيـنــاريــو ال ــذي سـيـبــدأ فيه
بعض القادة الغربيين ،الذين
ه ــم اآلن م ــؤ ي ــدون مخلصون
ألوكرانيا ،في إعادة النظر في
سياساتهم».

اختبار صاروخي ومناورة
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت أف ـ ـ ـ ــادت شـبـكــة
 ،CNNبأن الحكومة األمريكية
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرس إرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـن ـ ـصـ ــات
صـ ـ ــواريـ ـ ــخ م ـ ـت ـ ـعـ ــددة ب ـع ـي ــدة
الـ ـم ــدى إلـ ــى أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،أع ـلــن
الجيش الروسي ،أمس ،أنه نفذ
بنجاح تجربة جديدة لصاروخ
«كروز» فرط صوتي (اسرع من
الصوت) من طراز «زيركون».

وأفـ ـ ــادت وزارة ال ــدف ــاع في
بيان بأن الصاروخ «زيركون»
أط ـلــق م ــن فــرقــاطــة األدمـ ـي ــرال
غورشكوف في بحر بارنتس
في اتجاه هدف في مياه البحر
األبيض في المنطقة القطبية
الشمالية .وأض ــاف البيان أن
الهدف الواقع على مسافة ألف
كلم «استهدف بنجاح».
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،أعـلـنــت
وزارة الــدفــاع البريطانية في
ت ـغ ــري ــدة ع ـلــى ح ـســاب ـهــا على
«ت ـ ـيـ ــوتـ ــر» ،أمـ ـ ــس ،أن قــوات ـهــا
المسلحة ستشارك في مناورة
«االسـتـجــابــة الـســريـعــة» ،وهي
م ـ ـ ـنـ ـ ــاورة ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـ ــوالي ـ ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ت ـش ـهــد ت ــدري ــب 17
دولة شريكة من جميع أنحاء
أوروبا الشرقية.
وذكرت شبكة «سكاي نيوز»
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،أن عـمـلـيــة نشر
القوات البريطانية ،التي تعد
األكـبــر مــن نوعها منذ انتهاء
ال ـحــرب ال ـب ــاردة قـبــل  3عـقــود،
س ـت ـش ـه ــد أيـ ـض ــا نـ ـش ــر قـ ــوات
إض ــاف ـي ــة ف ــي دول أخ ـ ــرى في
أوروبـ ـ ــا م ـثــل فـنـلـنــدا وش ـمــال
مقدونيا.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

ً
الصين توقع اتفاقا مع جزر ساموا ضمن خطتها لجنوب «الهادئ»

ً
ّ
وقـعــت جــزر ســامــوا والـصـيــن أمــس اتفاقا
بهدف تنمية التعاون بينهما ،في حين يقوم
وزيــر الخارجية الصيني بجولة فــي جنوب
ال ـم ـح ـيــط ال ـ ـهـ ــادئ ،م ــا ي ـث ـيــر ق ـلــق أس ـتــرال ـيــا
والواليات المتحدة.
ُ
ول ــم ت ـك ـشــف ت ـفــاص ـي ُــل ه ــذا االتـ ـف ــاق ،لكن
ُ ّ
دول
سربت مسودة اتفاقية أرسلت إلى عدة ً
في هذه المنطقة .وطرحت المسودة تعاونا
أكبر بين جزر ساموا والصين على الصعيدين
االقتصادي واألمني.
ودع ـ ـ ــا مـ ـس ــؤول ــون غ ــربـ ـي ــون ه ـ ــذه ال ـ ــدول
الجزرية في المنطقة إلى التصدي لمحاوالت
الصين توسيع قبضتها األمنية في المنطقة.
ّ
وأك ــدت حكومة جــزر ســامــوا ،فــي بـيــان ،أن
وزيــر الخارجية الصيني وانــغ يــي ،ورئيسة
الوزراء في جزر ساموا فيامي نعومي مطعفة
ّ
«التغير المناخي والجائحة
التقيا للحديث عن
واألمن».
وبـحـســب الـبـيــان ،سـتــواصــل الـصـيــن منح
ّ
وسيتم وضع
مساعدة لتطوير البنى التحتية،
ُ
ّ
إط ـ ًـار جــديــد لـمـشــاريــع مستقبلية «ســتـحــدد
الحقا».

وجاء في البيان أن «جزر ساموا والصين
ستواصالن السعي لتنمية التعاون بينهما،
بـ ـم ــا ي ـج ـس ــد م ـص ــال ـح ـه ـم ــا وال ـت ــزام ــات ـه ـم ــا
المشتركة».
زارت البعثة الدبلوماسية الصينية هذا
األس ـبــوع جــزر سليمان وكيريباتي ،قبل أن
تـصــل مـســاء الجمعة إل ــى ج ــزر ســامــوا .ومــن
الـمـتــوقــع أن تـتـجــه إل ــى فـيـجــي قـبــل أن تــزور
تونغا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية.
وفي إطار معركة النفوذ هذه ،زارت وزيرة
الخارجية األسترالية بيني وونغ جزر فيجي
ـت وون ــغ فــي ســوفــا عاصمة
الـخـمـيـ
ـس .وقــالـ ً
فيجي ّ
«عبرنا علنا عن مخاوفنا بشأن هذه
الصفقة األمنية».
وأضافت «مثل الجزر األخرى في المحيط
الهادئ نعتقد أن هناك عواقب .نعتقد أن من
المهم أن تقرر المنطقة بنفسها أمن المنطقة».
في محطته األول ،في جــزر سليمان ،دان
وان ــغ الـخـمـيــس «االف ـت ــراء والـهـجـمــات» على
االت ـفــاق األمـنــي ال ــذي تــم الـتــوصــل إلـيــه بين
الصين واألرخبيل الشهر الماضي.
وب ـح ـس ــب مـ ـس ــودة االت ـ ـفـ ــاق والـ ـمـ ـش ــروع

المصمم لخمس سنوات والذي ُ
ّ
سيطرح على
عدة دول جزرية في المنطقة وحصلت وكالة
«فرانس برس» على نسخة منه ،تسعى بكين
إلى تعزيز قبضتها األمنية في المنطقة.
رسالة إلى نظرائه من قادة منطقة
وفي ّ
الهادئ ،حذر رئيس واليات مايكرونيسيا
ديفيد بانويلو من أن االتفاقيات
المتحدة ّ
تـ ـب ــدو «جـ ـ ــذابـ ـ ــة» ل ـل ــوه ـل ــة األول ـ ـ ـ ــى ،لـكـنـهــا
س ـت ـس ـم ــح ل ـل ـص ـي ــن «بـ ـ ــدخـ ـ ــول م ـن ـط ـق ـت ـنــا
والسيطرة عليها».
وكانت الصين رفضت بشكل قاطع ،أمس
األول ،خطاب وزير الخارجية األميركي أنتوني
بلينكن الذي اتهمها بالسعي إلعادة تشكيل
النظام العالمي والقيم العالمية ،منددة بما
ً
«تشويها لسمعتها».
اعتبرته
وق ــال بلينكن الـخـمـيــس فــي خ ـطــاب حــول
الصين كان موضع ترقب شديد ،إن واشنطن
ت ـخ ــوض مـنــافـســة ش ــدي ــدة م ــع بـكـيــن بـهــدف
الحفاظ على النظام العالمي ،نافيا في الوقت
ذاته سعي بالده لخوض «حرب باردة» جديدة.
وأثــار خطاب بلينكن الــذي تضمن عرضا
جيوسياسيا حول الصين هو األوسع نطاقا

ال ـ ـصـ ــادر ح ـت ــى اآلن ع ــن مـ ـس ــؤول ف ــي إدارة
الرئيس األميركي جو بايدن ،استياء بكين.
وأكـ ـ ــد م ـت ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة ال ـخــارج ـيــة
الصينية وانــغ ونبين أن هــدف الخطاب كان
«اح ـتــواء نـمــو الـصـيــن ووق ـفــه والـحـفــاظ على
الـهـيـمـنــة وال ـق ــوة األمـيــركـيـتـيــن» .وق ــال وان ــغ
للصحافيين إن ا لـخـطــاب « يـنـشــر معلومات
خاطئة ويضخم تهديد الصين ويشكل تدخال
ف ــي شـ ــؤون ال ـص ـيــن الــداخ ـل ـيــة وسـيــاســاتـهــا
الخارجية».
م ــن خ ـ ــال خ ـط ــاب ــه ،أعـ ـ ــاد ب ـل ـي ـن ـكــن وض ــع
الصين في صلب اهتمامات الواليات المتحدة
الجيوسياسية بعدما طغت عليها الحرب في
أوكرانيا خالل األشهر األخيرة .وقال «الصين
هــي الــدولــة الــوحـيــدة الـتــي لــديـهــا نـيــة إع ــادة
تشكيل ا لـنـظــام العالمي كما لديها وبشكل
م ـتــزايــد ال ـق ــوة االق ـت ـصــاديــة والــدبـلــومــاسـيــة
والعسكرية والتكنولوجية للقيام بذلك».
وأضاف أن «رؤية بكين ستبعدنا عن القيم
الكونية التي حافظت على قدر كبير من التقدم
العالمي مدى االعوام الـ 75الماضية».
وبحسب بلينكن ،فــإن بــايــدن ال ــذي غالبا

مـ ــا ي ـص ــف الـ ـع ــال ــم ع ـل ــى أن ـ ــه م ــواجـ ـه ــة بـيــن
الديموقراطيات واألنظمة االستبدادية ،يعتبر
أن هذا العقد سيكون «حاسما».
وتـقــر الــواليــات المتحدة بــأنــه سيكون من
ال ـص ـعــب تـغـيـيــر م ـس ــار ال ـص ـيــن وط ـمــوحــات
رئيسها شــي جينبينغ .و ق ــال بلينكن «لذلك
سنشكل البيئة االستراتيجية حول بكين على
ّ
نحو يعزز رؤيتنا لنظام دولي مفتوح وشامل».
وندد بـ«اإلكراه المتزايد» الذي تمارسه بكين
على تايوان ،مشددا في المقابل على أن سياسة
واشنطن حول هذه المسألة لم تتغير .وأثار
بايدن جدال مرتين في األشهر األخيرة بإبدائه
استعداد الواليات المتحدة للدفاع عن تايوان
عسكريا في حال اجتاحتها الصين.
وي ـهــدف خ ـطــاب بليكن بـعــد جــولــة بــايــدن
اآلسـ ـي ــوي ــة األخ ـ ـيـ ــرة إل ـ ــى إثـ ـب ــات أن اإلدارة
األميركية الت ــزال تركز اهتمامها على آسيا.
وسـ ـع ــى بـ ــايـ ــدن ل ـت ــوح ـي ــد صـ ـف ــوف ح ـل ـفــائــه
بمواجهة الصين وأعـلــن االثنين فــي طوكيو
إنشاء شراكة تجارية جديدة في منطقة آسيا
والمحيط ال ـهــادئ لتكون وزن ــا مقابال لــوزن
الصين.

إدانة ثالثية لصواريخ
كوريا الشمالية

دان وزراء خارجية كوريا
الجنوبية بارك جين ،وأميركا
أنتوني بلينكن واليابان
يوشيماسا هاياشي ،في
بيان مشترك ،بشدة تجارب
الصواريخ البالستية ّالكورية
الشمالية األخيرة ،وحضوا
النظام الشيوعي على العودة
إلى طاولة المفاوضات.
وتعهدت األطراف الثالثة
بتعزيز التعاون الثالثي
إلخالء شبه الجزيرة الكورية
من األسلحة النووية بشكل
تام ،والتنفيذ الكامل لقرارات
مجلس األمن .وشددوا على
انفتاحهم المستمر لعقد
اجتماعات مع كوريا الشمالية
بدون شروط مسبقة.

الكولومبيون يختارون رئيسًا
مع احتمال فوز يساري

أدلى ،أمس ،الكولومبيون
بأصواتهم في انتخابات
رئاسية شديدة االستقطاب،
مع احتمال فوز المعارض
غوستافو بيترو الذي قد
يصبح أول رئيس يساري في
تاريخ البالد الحديث.
ودعي  38مليون ناخب
الختيار رئيسهم الجديد
من بين  6مرشحين ،لخالفة
الرئيس المحافظ المنتهية
واليته إيفان دوكي الذي ال
يحظى بشعبية وال يمكنه
الترشح إلعادة انتخابه.
وتجري هذه االنتخابات في
مناخ من التوتر السياسي
الشديد ،بعد  4سنوات
طغت عليها الجائحة
وركود اقتصادي وتظاهرات
ضخمة وزيادة العنف من
قبل الجماعات المسلحة في
األرياف.

ً
كوبا تستضيف لقاء للمستبعدين من «قمة األميركتين»

رؤساء التينيون يهددون واشنطن بعدم المشاركة ...ونقاش ساخن في الكونغرس

زعماء كوبا وفنزويال وبوليفيا في ختام لقائهم بهافانا (أ ف ب)

اجـتـمــع زع ـمــاء كــوبــا وفـنــزويــا وبوليفيا
في هافانا ،أمــس األول ،من أجــل التعبير عن
«رفـضـهــم الـشــديــد» لـقــرار واشـنـطــن استبعاد
بـ ـع ــض دول أم ـ ـيـ ــركـ ــا ال ــاتـ ـيـ ـنـ ـي ــة م ـ ــن ق ـمــة
األميركتين المقبلة ،بعد أن قــالــت الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة إن ـه ــا «ت ــري ــد ف ـقــط ح ـض ــور زع ـمــاء
الحكومات التي تحترم الديموقراطية».
وشــارك رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا
ً
افتراضيا من ماناغوا في هذه القمة لـ «البديل
البوليفاري لألميركيتين» (ألبا).
وق ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ـن ــزوي ـل ــي االشـ ـت ــراك ــي
ن ـي ـكــوالس م ـ ــادورو ل ــدى وصــولــه «اجتمعنا
ً
للمناقشة لتحديد موقف واضــح جــدا بشأن
االجتماع الذي يدعون إليه في لوس أنجلس
والتعبير عن الرفض الشديد والقاطع والمطلق
للرؤية اإلمبريالية التي تسعى إلى استبعاد
شعوب األميركيتين».
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ص ـ ـ ّـرح ال ــرئ ـي ــس الـبــولـيـفــي
لويس أرســي« :إذا كانوا يريدون تنظيم لقاء

بين األصدقاء ،فليفعلوا ذلك لكن ال يمكنهم
تسميته قمة األميركيتين».
وبصفتها الدولة المضيفة ،أشارت الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة م ـط ـلــع م ــاي ــو إلـ ــى أن ـه ــا ل ــن تــدعــو
نـيـكــاراغــوا وكــوبــا وفـنــزويــا لـحـضــور القمة
التاسعة لرؤساء دول وحكومات األميركيتين
الـتــي ستعقد مــن  6إلــى  10يونيو فــي لوس
أنجليس.
ومـ ـن ــذ يـ ـن ــاي ــر ،أع ـل ـن ــت ح ـك ــوم ــة ال ــرئ ـي ــس
ال ـ ــديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراط ـ ــي جـ ـ ــو بـ ـ ــايـ ـ ــدن أن «ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام
الــدي ـمــوقــراط ـيــة سـيـكــون عــامــا رئـيـسـيــا في
معرفة من ستتم دعوته».
ويهدد العديد من رؤساء أميركا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي بمن فيهم المكسيكي
أن ــدري ــس م ــان ــوي ــل لــوب ـيــز أوب ـ ـ ـ ـ ــرادور ،بـعــدم
المشاركة في القمة إذا لم تتم دعــوة كل دول
المنطقة.
ويثير هــذا الـمــوضــوع أيـضــا انقساما في
الـكــونـغــرس األمـيــركــي .فقد شــدد السيناتور

الجمهوري ماركو روبيو ،وهو كوبي ـ ـ أميركي
ينتقد بشدة الحكومات اليسارية في أميركا
الــاتـيـنـيــة ،عـلــى ضـ ــرورة ع ــدم إذعـ ــان بــايــدن
«للترهيب» عبر دعوة « 3طغاة».
فـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـج ـ ــا ن ـ ــب اآل خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،رأى  3نـ ـ ـ ــواب
ديموقراطيين أن هذه االستثناءات «يمكن أن
ّ
تقوض مكانة الواليات المتحدة في المنطقة».
وفي رسالة موجهة إلى بايدن ،قال هؤالء
الـبــرلـمــانـيــون ومـنـهــم رئ ـيــس لـجـنــة ال ـشــؤون
الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس،
إن دعوة نيكاراغوا وفنزويال وكوبا إلى لوس
أنجلوس لن تعني دعما لسياساتهم ،بل هو
تأكيد بأن الواليات المتحدة «مفاوض حسن
النية» في المنطقة.
من جانبه ،قال مــادورو من هافانا «أكدنا
األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،الـ ـق ــوة ال ـهــائ ـلــة لـلــوعــي
األميركي الالتيني من خالل االحتجاج العام
لحكومات أميركا الالتينية ودولها وشعوبها
على عملية اإلقصاء المعلنة لكوبا وفنزويال

ونـيـكــاراغــوا» .وأش ــار رئـيــس نـيـكــاراغــوا ،إلى
ّ
موريو ،إلى
جانب زوجته ونائبته روساريو
أن الواليات المتحدة «تعيش لحظة انفصام
معتقدة أنها تستطيع السيطرة على الكوكب
بأسره».
وفي  18مايو ،قال أورتيغا إنه «غير مهتم»
بالمشاركة ،مضيفا« :أقول لألميركيين :انسوا
األمر ،لسنا مهتمين بالمشاركة في هذه القمة».
وكرر الرئيس البوليفي «قراره عدم حضور»
ً
القمة ،مؤكدا« :نرفض بشدة إقصاء الشعوب
الشقيقة».
وكــان الرئيس الكوبي ميغيل ديــاز كانيل
أعـ ـل ــن أن ـ ــه ل ــن ي ـح ـضــر «تـ ـح ــت أي ظ ـ ــرف مــن
الظروف» االجتماع اإلقليمي.
واستقبل في وقت سابق نظراء ه في هذه
الـقـمــة ال ـتــي أعـلـنــت هــافــانــا ال ـثــاثــاء عـقــدهــا.
ووصف اللقاء على «تويتر» بأنه «قمة تكامل
وتضامن وتعاون .قمة إنسانية ،قمتنا».
(هافانا ـ ـ أ ف ب ،رويترز)
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رياضة

الكويت تسيطر على «األلعاب الخليجية» وتقترب من اللقب

«برونزية» في الهوكي ومواجهات حاسمة في اليد والكراتيه والمبارزة
ثبتت الـكــويــت أقــدامـهــا في
مقدمة جدول ترتيب ميداليات
دورة االلعاب الخليجية الثالثة
ا ل ـتــي تستضيفها حـتــى بعد
غــد الـثــاثــاء ،وهــي تقترب من
حسم المركز االول لصالحها،
ح ـي ــث م ــن ال ـم ـت ــوق ــع ان يــزيــد
رص ـ ـيـ ــدهـ ــا مـ ـ ــن ال ـ ـ ــذه ـ ـ ــب ،مــع
ان ـط ــاق م ـســاب ـقــات ال ـم ـب ــارزة
والكراتيه اليوم.
وبالتوازي مع تفوق في كرة
الطاولة والـبــادل وتــذبــذب في
نتائج االلعاب الجماعية ككرة
اليد والطائرة وهوكي الجليد،
رف ـعــت الـكــويــت رصـيــدهــا الــى
 28ذ ه ـب ـيــة و 21ف ـض ـيــة و26
بـ ــرونـ ــزيـ ــة ،ت ـل ـت ـه ــا ال ـب ـح ــري ــن
( 20ذهـبـيــة و 21فـضـيــة و12
برونزية) ،واالمارات ( 17ذهبية
و 13فضية و 10بــرونــزيــات)،
وقطر ( 13ذهبية و 19فضية
و 13ب ــرون ــزي ــة) ،وال ـس ـعــوديــة
( 11ذهـبـيــة و 18فـضـيــة و24
برونزية) وعمان ( 11ذهبية و5
فضيات و 12برونزية).
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد مـ ـتـ ـص ــل،
وض ـمــن مــواج ـهــات ال ـفــرق في
منافسات التنس االرضي التي
انطلقت منافساتها مساء امس
االول ،تـغـلـبــت ا ل ـك ــو ي ــت على
البحرين بثالث مباريات مقابل
ال شيء.
ف ـف ــي م ــواج ـه ـت ــي ال ـ ـفـ ــردي،
تغلب عبدالحميد مبارك على
حسن عبدالرضا  2-6و-6صفر،
وعيسى ق ـبــازرد على يوسف
قــائــد  4-6و .2-6أم ــا ف ــي لـقــاء
الزوجي ،فتغلب قبازرد وبدر
عـ ـنـ ـت ــر عـ ـل ــى اش ـ ـ ـ ــرف ي ــوس ــف
وعبدالعال جبر  1-6و.2-6
وف ــي مــواج ـهــة أخ ــرى،
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازت قـ ـ ـ ـط ـ ـ ــر عـ ـل ــى
اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ب ـثــاث
م ـب ــاري ــات دون
مقابل.
ففي لقاءي

الـفــردي ،فــاز راشــد نــواف على
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـج ـن ــاح ــي 1-6
و ،1-6ومـ ــوسـ ــى شـ ـن ــان عـلــى
فهد الجناحي  3-6و .3-6وفي
الزوجي ،تغلب موسى وعيسى
شنان على عبدالله المرزوقي
وعمر احمدي -6صفر و-6صفر.
وكــان عيسى قـبــازرد أهــدى
ال ـكــويــت ،الـخـمـيــس الـمــاضــي،
ذهبية الفردي ،بعد تغلبه على
السعودي عمار الحقباني في
المباراة النهائية.

مهمة إماراتية لمنتخب
«اليد»
وفي كرة اليد ،يلتقي منتخب
الكويت مع نظيره االماراتي في
الـســاعــة السابعة مـســاء الـيــوم،
ضـ ـم ــن الـ ـج ــول ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة قـبــل
االخ ـي ــرة مــن الـمـنــافـســات التي
تقام على صالة مجمع الشيخ
سعد العبدالله.
وت ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم اي ـ ـ ـضـ ـ ــا،
ال ـب ـحــريــن م ــع ال ـس ـع ــودي ــة في
الساعة الخامسة مساء.
وكانت الجولة الثانية التي
أقـ ـيـ ـم ــت الـ ـخـ ـمـ ـي ــس الـ ـم ــاض ــي
شـ ـ ـه ـ ــدت ت ـ ـ ـعـ ـ ــادال مـ ـثـ ـي ــرا ب ـيــن
ال ـك ــوي ــت وال ـس ـع ــودي ــة ،26-26
بعد ان سجلت هدفا حاسما عن
طــريــق رمـيــة جــزاء تــم تنفيذها
ب ـعــد ص ــاف ــرة ال ـن ـهــايــة ،لتظفر

بنقطة ثمينة .كـمــا ف ــازت قطر
على اإلمارات .21-29

ً
«الطائرة» رابعا

الكراتيه تنطلق اليوم

وف ــي ال ـكــرة ال ـطــائــرة ،احتل
منتخب الكويت المركز الرابع
ف ــي خ ـت ــام م ـن ــاف ـس ــات الـلـعـبــة
مساء امس االول ،اثر خسارته
في الجولة الخامسة واالخيرة
أمام البحرين .3-2
وهزمت قطر االمارات بثالثة
اشواط دون مقابل ،فيما فازت
عمان على السعودية بالنتيجة
ذاتها.
وبذلك ،نالت قطر الميدالية
ال ــذه ـب ـي ــة ب ــرص ـي ــد  15نـقـطــة،
تلتها البحرين ( )12بالفضية
و ع ـ ـ ـمـ ـ ــان ( )8بـ ــا ل ـ ـبـ ــرو نـ ــز يـ ــة،
ف ـي ـم ــا حـ ـل ــت ال ـ ـكـ ــويـ ــت رابـ ـع ــة
( )8وال ـس ـعــوديــة خــام ـســة ()3
واالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات سـ ـ ــادسـ ـ ــة (دون
رصيد).

آمال قوية بالذهب في
المبارزة
الى ذلك ،تبدأ منافسات لعبة
المبارزة ظهر اليوم على صالة
اللجنة االولمبية الكويتية في
منطقة جابر االحمد ،على وقع
آمــال كويتية واسعة بالذهب،
حـيــث تـشـهــد ال ـســاعــة الثانية
ظـهــرا نهائي ف ــردي الفلوريه،

وعلى صعيد متصل ،تنطلق
ال ـ ـيـ ــوم م ـن ــاف ـس ــات ال ـك ــرات ـي ــه،
وتستمر على مدى  3أيام.
وتـشـهــد الـفـتــرة الصباحية
الميزان والقرعة ،على ان تبدأ
منافسات كاتا فردي وجماعي
مساء.
وت ـ ـت ـ ـنـ ــافـ ــس ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات
الخليجية غــدا في الكوميتيه
ضمن جميع االوزان ،على ان
يشهد يــوم الـثــاثــاء نهائيات
ق ـت ــال فـ ـ ــردي ل ـج ـم ـيــع االوزان
ونهائيات كاتا وكاتا جماعي.

برونزية لمنتخب «الهوكي»
من جهة اخرى ،اسدل الستار
عـلــى مـنــافـســات هــوكــي الجليد،
امس االول ،حيث احرزت الكويت
البرونزية ،في حين توج منتخب
االم ـ ــارات بــالـمـيــدالـيــة الــذهـبـيــة،
والسعودي بالفضية.
وجــاء فــوز االم ــارات بذهبية
المسابقة التي اقيمت على صالة
نادي االلعاب الشتوية الكويتي
بـنـظــام ال ـ ــدوري مــن دور واح ــد،
عقب تحقيقها الفوز في جميع
مبارياتها الثالث جامعة  9نقاط،
تلتها السعودية بفوزين مقابل

المطيري يشيد بالنجاح التنظيمي والفني
أكد نائب رئيس نادي األلعاب الشتوية خالد
المطيري أن منافسات هــذه اللعبة األولمبية
ظهرت بمستوى فني جيد ،وشهدت حضورا
جماهيريا غـفـيــرا ،وحفلت معظم مبارياتها
بالندية والقوة ،بفضل تطور أداء المنتخبات
الخليجية.
وأعــرب المطيري ،عقب تتويج المنتخبات

اللجنة التنسيقية الخليجية للتنس
تؤكد المشاركات القارية

صورة جماعية ألعضاء اللجنة
يحقق المردود اإليجابي المنتظر.
وتطرق االجتماع إلى ضرورة العمل على تذليل
العقبات التي تواجه لعبة التنس على المستوى
الخليجي ،مــن خــال زي ــادة التركيز على قاعدة
الناشئين وتـبــادل الـخـبــرات وال ــزي ــارات ،وإقــامــة
الـمـعـسـكــرات ال ـتــي تــوفــر االح ـت ـكــاك ال ـق ــوي بين
الالعبين ،من خالل إقامة البطوالت المجمعة بما
يتناسب مع الظروف الخاصة بالالعبين ،حرصا
على مصلحتهم ،وبما ال يتعارض مع البطوالت
الخليجية والعربية والقارية والدولية ،من خالل
التنسيق المتواصل بين جميع االتحادات في دول
مجلس التعاون.
وأشــاد الحضور بتشكيل اللجنة التنسيقية
الخليجية للتنس ،والــدور الذي تقوم به كحلقة
وص ـ ــل ه ــدف ـه ــا دع ـ ــم ال ـل ـع ـب ــة وزي ـ ـ ـ ــادة ال ـت ـع ــاون
والـتـنـسـيــق الـمـشـتــرك ،بـعــدمــا تــم إل ـغــاء اللجنة
التنظيمية التي كانت تقوم بهذا الدور.

الـفــائــزة ،عــن فخر نــاديــه بالنجاح التنظيمي
والـفـنــي للمنافسات فــي هــذا التجمع الكبير،
بفضل التعاون مع اللجنة األولمبية الكويتية
التي وفرت كل السبل إلنجاح هذه االستضافة.
وشهد هامش حفل التتويج إقــامــة مباراة
اسـ ـتـ ـع ــراضـ ـي ــة ،ج ـم ـع ــت العـ ـب ــي ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات
الخليجية األربعة المشاركة في الدورة.

انتصارات «سيدات البادل»
متواصلة
وفـ ـ ـ ــي لـ ـعـ ـب ــة ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادل ،ح ـقــق
م ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـس ـي ــدات
انـتـصــاره الـثــالــث فــي منافسات
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ،وك ـ ـ ـ ــان عـ ـل ــى ح ـس ــاب
اإلم ــارات  .1-2وانتهت المباراة
األولــى لصالح سيدات اإلمــارات
بمجموعتين لواحدة ( 6-1و2-6
و ،)1-6وردت سيدات الكويت في
الثانية بمجموعتين دون مقابل
( 3-6و ،)1-6ثم حسمن المواجهة
في الثالثة بمجموعتين لواحدة
( 3-6و 7-5و.)4-6
وفي لقاء ثان ،تغلب المنتخب
العماني على نظيره البحريني
 ،1-2ب ـع ــد الـ ـف ــوز ف ــي ال ـم ـب ــاراة
األول ـ ــى بـمـجـمــوعـتـيــن دون رد
( 1-6و ،)3-6والثانية ( 1-6و-6
 ،)2وردت سـيــدات البحرين في
ال ـم ـبــاراة الـثــالـثــة بمجموعتين
لالشيء (-6صفر و-6صفر).
ولدى الرجال ،فازت قطر على
اإلمارات  ،1-2وأنهى اإلماراتيون
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة األولـ ـ ـ ـ ــى ل ـصــال ـح ـهــم
بمجموعتين لواحدة ( 1-6و6-4
و ،)2-6ورد القطريون في الثانية
بمجموعتين لال شيء ( 2-6و-6
 ،)1وكذلك في الثالثة ( 0-6و.)4-6
كما تغلب منتخب السعودية
على البحرين  ،1-2بعد أن أنهى
ال ـم ـب ــاراة األول ـ ــى بمجموعتين
ل ــواح ــدة ( 3-6وص ـف ــر 6-و،)3-6
ثــم خـســر الـثــانـيــة بمجموعتين
دون رد ( 6-3وصـفــر ،)6-وحسم
المجموعة الثالثة بمجموعتين
دون مقابل ( 6-7و.)4-6

جددت الجمعية العمومية
لــات ـحــاد ال ـعــربــي للتجديف
الـثـقــة بــأمـيــن الـســر ال ـعــام في
ال ـ ـنـ ــادي ال ـب ـح ــري ال ــري ــاض ــي
الكويتي خالد الفودري نائبا
ل ــرئـ ـي ــس االت ـ ـح ـ ــاد عـ ــن قـ ــارة
آسيا ،خالل انتخابات مجلس
إدارة جديد لالتحاد للدورة
 ،2026-2022وال ـت ــي أجــريــت
ف ــي إطـ ــار اج ـت ـمــاع الجمعية
العمومية العادية ،الذي عقد
فـ ــي مـ ـق ــر ن ـ ـ ــادي م ـس ـت ـش ــاري
قـ ـض ــاي ــا ال ـ ــدول ـ ــة ب ــالـ ـق ــاه ــرة،
وتم فيه التجديد للمستشار
خ ــال ــد زيـ ــن ال ــدي ــن م ــن مـصــر
كرئيس لالتحاد ،ونور الدين
الـكــريـكـشــي م ــن لـيـبـيــا نــائـبــا
ل ــرئـ ـي ــس االت ـ ـح ـ ــاد عـ ــن قـ ــارة
افريقيا.
ك ـم ــا ت ــم ان ـت ـخ ــاب أع ـض ــاء
ل ـ ـجـ ــان االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ،وم ـن ــاق ـش ــة
م ــواعـ ـي ــد وم ـ ـكـ ــان ال ـب ـط ــوالت
الـ ـع ــربـ ـي ــة ل ـل ـت ـج ــدي ــف داخ ـ ــل
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــاالت وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــف
ال ـ ـكـ ــاس ـ ـي ـ ـكـ ــي وال ـ ـت ـ ـجـ ــديـ ــف
الـشــاطـئــي ،والـتــي ستقام من

خالد الفودري

عام  2022حتى .2025
وأعرب الفودري عن اعتزازه
وتقديره للثقة الكبيرة التي
ح ـظ ــي ب ـه ــا م ــن ق ـب ــل أع ـض ــاء
الجمعية العمومية لالتحاد،
مشيرا إلــى أن هــذا المنصب
ي ـ ـع ـ ـكـ ــس حـ ـقـ ـيـ ـق ــة الـ ـمـ ـك ــان ــة
ال ـم ـت ـم ـيــزة ال ـت ــي وص ـل ــت لها
الكويت ،في مجال الرياضات
البحرية بشكل عام ،ورياضة
التجديف بشكل خاص.

برونزية لسويد في «قوى العربية»
حصد العــب المنتخب الوطني أللـعــاب الـقــوى بــدر سويد،
ً
ً
أمس ،الميدالية البرونزية في سباق  1500متر ،مسجال رقما
ً
ً
كويتيا جــديــدا ،بزمن قــدره  3.46.30دقــائــق ،ضمن منافسات
البطولة العربية الـ 19أللعاب القوى للشباب والشابات المقامة
في تونس.
وانطلقت قبل أربعة أيــام أولــى منافسات البطولة العربية
للشباب والشابات التي تستضيفها القرية الرياضية بمنطقة
ً
ً
رادس في تونس العاصمة ،بمشاركة  17منتخبا عربيا.
(كونا)

ً
«يد» األبيض يفوز على سموحة وديا
•

محمد عبدالعزيز

فاز الفريق األول لكرة اليد
بـ ـن ــادي ال ـك ــوي ــت ع ـل ــى فــريــق
نـ ـ ـ ـ ــادي س ـ ـمـ ــوحـ ــة الـ ـمـ ـص ــري
 18-33ا ل ـخ ـم ـي ــس ا ل ـم ــا ض ــي
ً
ودي ـ ـ ـ ــا ف ـ ــي ثـ ــانـ ــي م ـب ــاري ــات ــه
الـتـجــريـبـيــة ض ـمــن مـعـسـكــره
ً
ال ـخــارجــي ال ـم ـقــام حــال ـيــا في
ً
القاهرة استعدادا للمشاركة
في بطولة األندية الخليجية
الـ ـ  38ألب ـطــال ال ـكــؤوس التي
يـسـتـضـيـفـهــا "األب ـ ـيـ ــض" فــي
الـ ـفـ ـت ــرة ب ـي ــن  4و 12يــون ـيــو
ال ـم ـق ـب ــل ،وبـ ـع ــده ــا ال ـب ـطــولــة
اآلسيوية الـ  24لألندية أبطال
ال ــدوري التي ستقام بمدينة
ح ـيــدر أب ــاد الـهـنــديــة بـيــن 22
و 30الشهر ذاته.
وكـ ــان "األبـ ـي ــض" ف ــاز على
مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب م ـ ـصـ ــر األول ـ ـم ـ ـبـ ــي
ب ـن ـت ـي ـج ــة  25-28ف ـ ــي أو ل ـ ــى
مبارياته التجريبية.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ــري ـ ـ ــق

الـ ـك ــوي ــت س ــام ــح الـ ـه ــاج ــري،
أن "األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض" ق ـ ـ ــدم م ـ ـبـ ــاراة
جـيــدة أم ــام سـمــوحــة ،ونجح
الـ ـم ــدرب ال ـبــرت ـغــالــي ب ـيــريــرا
فــي االسـتـفــادة منها بالشكل
ً
المطلوب ،مضيفا أن "الكويت"
س ـي ـل ـع ــب م ـ ـبـ ــاراتـ ــه ال ـث ــال ـث ــة
واألخ ـيــرة فــي المعسكر أمــام
ً
منتخب مصر األولـمـبــي غــدا
وس ـي ـع ــود ف ــي الـ ـي ــوم ال ـتــالــي
ً
ل ـل ـب ــاد اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا الن ـط ــاق
البطولة.

سلطان يشعل الفتيل بين االتحاد والعربي
الالعب معرض للعقوبة لتخلفه عن المنتخب ...والنادي يرفض
•

عـقــدت اللجنة التنسيقية الخليجية للتنس
اجتماعها األول في مجمع الشيخ جابر العبدالله
الدولي للتنس ،بحضور رؤساء اتحادات الكويت
والسعودية والبحرين ،وممثلين عن االتحادين
اإلماراتي والقطري للعبة ،على هامش منافسات
دورة األلعاب الرياضية الخليجية الثالثة التى
تستضيفها الكويت.
ون ــاق ــش االج ـت ـم ــاع ع ـ ــددا م ــن ال ـمــوضــوعــات
المدرجة على جدول األعمال ،حيث ألقى رئيس
االت ـح ــادي ــن الـكــويـتــي وال ـعــربــي لـلـتـنــس الشيخ
أح ـمــد ال ـجــابــر كـلـمــة رح ــب خــالـهــا بــالـحـضــور،
ثــم استعرض عــددا مــن المناسبات والبطوالت
المقررة خالل الفترة المقبلة ،سواء على المستوى
الخليجي أو العربي ،مؤكدا ضرورة أن تكون هناك
مشاركة فعالة لــدول الخليج في تلك البطوالت،
مــن أج ــل تحقيق االس ـت ـفــادة الـقـصــوى لالعبين
والالعبات ،ورفــع المستوى الفني والبدني بما

والـ ــراب ـ ـعـ ــة والـ ـنـ ـص ــف ع ـص ــرا
نهائي فردي السابر.

خسارة واحدة ورصيد  6نقاط.
ون ـ ـ ــال ـ ـ ــت ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ال ـ ـمـ ــركـ ــز
ال ـث ــال ــث بــرص ـيــد  3ن ـق ــاط (ف ــوز
وخـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارت ـ ـ ــان) ،فـ ـيـ ـم ــا اح ـت ـل ــت
البحرين المرتبة الرابعة دون اي
رصيد ( 3هزائم).

ً
الفودري نائبا لرئيس االتحاد
العربي للتجديف عن آسيا

أحمد حامد

بات العب األزرق واألخضر لكرة القدم
سلطان العنزي مشروع أزمة بين اتحاد
الكرة والنادي العربي ،وسط رغبة الجهاز
اإلداري للمنتخب في فــرض عقوبة على
ا لــا عــب لتخلفه عــن معسكر األزرق في
أبوظبي ،ورفض إدارة العربي أي عقوبة
على الالعب.
وأع ـل ــن ع ـضــو مـجـلــس إدارة االت ـحــاد
رئـيــس وف ــد منتخب األزرق فــي معسكر
أبوظبي جمال العتيبي استبعاد الالعب
سلطان العنزي من صفوف األزرق ،لتخلفه
عن االلتحاق بصفوف المنتخب ،مشيرا
إلــى أن الجهاز اإلداري رفــع توصية إلى
مجلس إدارة االتحاد بسبب هذا التصرف،
التخاذ ما يراه مناسبا.
مــن جانبه ،بــرر الـنــادي العربي غياب
الالعب ،حيث قال رئيس جهاز الكرة في
العربي علي مندني إن سلطان يعاني من
إصــابــة ،مشيرا إلــى وجــود شهادة طبية
تؤكد ذلك ،وأضاف أن النادي العربي لن
يقبل اتخاذ أي إجراء ضد الالعب من قبل
الجهاز اإلداري للمنتخب.
فــي سـيــاق متصل ،قــرر الجهاز الفني
لـل ـم ـن ـتـخــب ،ب ـق ـي ــادة الـ ـم ــدرب الـتـشـيـكــي
فـيـتـيــزالف الفيتشكا ،ضــم الع ــب كاظمة
عبدالله الفهد بديال عن سلطان.
ه ــذا وت ـت ــواص ــل ت ــدري ـب ــات األزرق في
معسكر أبوظبي بحضور  26العبا ،على
أن يخوض األزرق مباراة ودية أولى أمام
منتخب سنغافورة مطلع يونيو المقبل.

جانب من تدريب األزرق في أبوظبي
ومن المقرر أن يعود األزرق إلى الكويت
في  3يونيو المقبل ،للدخول في معسكر
اس ـت ـع ــدادا ل ـخ ــوض أولـ ــى م ـبــاريــاتــه في
التصفيات أمام اندونيسيا في  8يونيو.

ً
 26العبا في قائمة األولمبي

واختار مدرب منتخب الكويت األولمبي
عبدالعزيز حمادة  26العبا ضمن قائمة
األزرق لخوض منافسات كأس آسيا تحت
 23عاما ،المقرر إقامتها في أوزبكستان،
من  1حتى  19يونيو المقبل.
وضـ ـم ــت ال ـق ــائ ـم ــة خ ــال ــد ال ـع ـج ــاج ــي،
وعبدالرحمن كميل ،ويوسف الرشيدي،
وع ـب ــدال ـع ــزي ــز ن ــاج ــي ،وص ــال ــح ال ـب ـنــاي،

ومحمد الــراشــد ،وعبدالرحمن الفضلي،
ومـهــدي دشـتــي ،وعقيل الـهــزيــم ،وناصر
فالح ،وفهد الفضلي ،وصالح المحطب،
ويوسف الحقان ،وخالد صباح ،وخالد
الـ ـم ــرش ــد ،وعـ ـل ــي ع ـب ــد ال ـ ــرس ـ ــول ،وبـ ــدر
ال ـم ـط ـي ــري ،وفـ ـه ــد ع ــاي ــد ،وع ـب ــدال ـع ــزي ــز
رس ــام ،ومحمد بــاجـيــة ،وعـمــر العنيزان،
وفواز المبيلش ،وفهد العازمي ،ومحمد
الحسينان ،وعبدالله ال ـجــزاف ،وعثمان
الشمري.
وغ ـ ـ ـ ـ ــادر وفـ ـ ـ ــد األولـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــي امـ ـ ـ ــس إل ــى
أوزبـكـسـتــان ،تمهيدا لـخــوض منافسات
المجموعة الثانية ،إلى جانب منتخبات
أستراليا ،والعراق ،واألردن.

الشاهين تفقد األزرق
زار رئ ـي ــس اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة عـبــدالـلــه
الشاهين وفــد األزرق فــي مقر إقامته
بأبوظبي ،مؤكدا دعمه واهتمام مجلس
إدارة االتحاد بتوفير األجواء المناسبة،
وتــذل ـيــل ك ــل ال ـع ـق ـبــات لـتـقــديــم أفـضــل
النتائج في المنافسات اآلسيوية.
وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب ال ـ ـشـ ــاه ـ ـيـ ــن ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
بـبــذل أقـصــى الـجـهــد ،وتـقــديــم أفضل
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات إلسـ ـ ـع ـ ــاد ال ـج ـمــاه ـيــر
الكويتية.
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تشلسي يتوصل التفاق لبيع
النادي إلى تحالف تود بوهلي
أعلن نادي تشلسي اإلنكليزي
لكرة القدم ،أمس ،التوصل
إلى اتفاق «نهائي ومحسوم»
لبيع النادي لتحالف تود بوهلي
كابيتال ،وأنه
وشركة كليرليك
ً
يتوقع إتمام الصفقة غدا.

مــن الـمـتــوقــع االنـتـهــاء مــن بـيــع نــادي
تشلسي اإلنـكـلـيــزي إل ــى كــونـســورتـيــوم
يقوده األميركي تود بوهلي أحد مالكي
نادي لوس أنجلس دودجرز للبيسبول،
ً
غــدا بحسب ما ذكــر النادي اللندني في
بيان أمس.
ً
وقــال تشلسي":سيعلن النادي مزيدا
من المستجدات في وقتها".
وس ـي ـس ـت ـح ــوذ األم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ــوه ـل ــي،
الشريك فــي ملكية ن ــادي لــوس أنجلس
دودج ـ ـ ـ ــرز ل ـل ـب ـي ـس ـب ــول ،وه ـ ــو ج ـ ــزء مــن
تـحــالــف شــركــة كليرليك كــابـيـتــال ،على
نــادي تشلسي مــن الملياردير الروسي
رومــان أبراموفيتش في صفقة قيمتها
 4.25م ـل ـيــارات جنيه إسـتــرلـيـنــي (5.37
مليارات دوالر) ،وهي صفقة قياسية على
المستوى الرياضي.
وجرى طرح تشلسي للبيع في الثاني
من مارس الماضي قبل أن يتلقى مالكه
أبــرامــوف ـي ـتــش ع ـقــوبــات بـسـبــب عــاقـتــه
بالرئيس الروسي فالديمير بوتين ،وسط
أزمة الغزو الروسي ألوكرانيا.
ً
وبعد  88يوما من طرح أبراموفيتش
النادي للبيع ،أصبح الملياردير األميركي
بوهلي بصدد االستحواذ على تشلسي
خــال  48ساعة ،حسب ما ذكرته وكالة
األنباء البريطانية "بي أيه ميديا".
وذكر تشلسي في بيان مقتضب عبر

سلة أخبار
هوينيس :كلوب مدرب
رائع

استاد ستامفورد بريدج
مــوقـعــه عـلــى اإلن ـتــرنــت" :تشلسي يعلن
ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق لـبـيــع ال ـن ــادي إلــى
تحالف تود بوهلي وكليرليك كابيتال،
ً
ومن المتوقع أن تبرم الصفقة غدا".
ً
وكان أبراموفيتش ( 55عاما) تعرض
لعقوبات مــن الحكومة البريطانية في
الـعــاشــر مــن م ــارس الـمــاضــي ،زاع ـمــة أن
لديه صالت مثبتة بالدليل مع بوتين.
واس ـ ـت ـ ـحـ ــوذ الـ ـمـ ـلـ ـي ــاردي ــر الـ ــروسـ ــي
اإلسرائيلي أبراموفيتش على تشلسي
ً
طوال  19عاما ،وأحرز النادي خالل هذه

ً
لقبا كما ّ
غير خاللها مالمح
الفترة 21
كرة القدم اإلنكليزية.
وتطلبت صفقة بيع تشلسي موافقة
الحكومة البريطانية واالتحاد األوروبي
وكذلك الحكومة البرتغالية ،حيث يحمل
أبراموفيتش الجنسية البرتغالية ،وسط
العقوبات المفروضة عليه.
وكانت الحكومة البريطانية ورابطة
الدوري اإلنكليزي "بريميرليغ" قد منحتا
الضوء األخضر لعملية االستحواذ في
وقت سابق.

وسـ ـ ــوف ي ـت ــم ت ـج ـم ـيــد عـ ــائـ ــدات بـيــع
تشلسي ،التي يتوقع أن تبلغ  2.5مليار
إسترليني ،في حساب بنكي ببريطانيا
بمجرد إتمام الصفقة.
وبـ ـع ــده ــا سـ ـيـ ـك ــون عـ ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة إصـ ـ ـ ــدار رخـ ـص ــة ج ــدي ــدة
للسماح بنقل هذه األموال إلى مؤسسة
خيرية جديدة لمساعدة ضحايا الحرب
في أوكرانيا.
وق ــوب ـل ــت ت ـلــك األنـ ـب ــاء ب ـتــرح ـيــب من
جانب رابطة "تشلسي سابورترز تراست"

التي أجرت محادثات إيجابية مع بوهلي
في األسابيع األخيرة.
وذكــرت رابطة مشجعي تشلسي في
بـيــان "تشلسي ســابــورتــرز تــراســت تود
تهنئة التحالف الذي يقوده تود بوهلي
على االستحواذ على تشلسي".
وأض ــاف ــت ":ن ـت ـم ـنــى ل ـكــم ك ــل الـنـجــاح
كمالك لنادينا ونتطلع إلى عالقة ممتدة
وب ـنــاء ة ومـفـيــدة بينكم وبـيــن جماهير
تشلسي".
(د ب أ)

مانشيني يشكر كييليني قبل مباراته األخيرة بيريز وتشيفرين يلتقيان في عشاء «يويفا»
الـتـقــى رئـيــس ري ــال مــدريــد،
فلورنتينو بيريز ،مــع رئيس
االتحاد األوروبــي لكرة القدم،
ألكسندر تشيفرين ،في العشاء
السابق لنهائي دوري أبطال
أوروب ــا الــذي نظمه يويفا في
متحف الـلــوفــر بـبــاريــس ،بعد
ال ـ ـخـ ــاف الـ ـ ــذي وق ـ ــع بـيـنـهـمــا
بـسـبــب م ـش ــروع إق ــام ــة دوري
السوبر األوروبي "السوبر ليغ".
ول ـ ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــط ع ـ ـ ــدس ـ ـ ــات
ال ـم ـص ــوري ــن ال ــذي ــن ت ــواج ــدوا
أمـ ـ ــام بـ ــوابـ ــات ال ـل ــوف ــر ص ــورا
تجمع بين بيريز وشيفرين،
لكنهما جلسا معا على نفس
ال ـط ــاول ــة خ ــال ال ـع ـشــاء ال ــذي
أ قـيــم الجمعة عشية مواجهة
ل ـي ـف ــرب ــول وري ـ ـ ــال م ــدري ــد فــي
نهائي دوري األبطال بملعب
"ستاد دو فرانس".
وج ـ ـ ـ ــاء ه ـ ـ ــذا ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ب ـعــد
االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات الـ ـت ــي وج ـه ـهــا

اعتبر مدرب المنتخب اإليطالي روبرتو مانشيني ،أمس
األول ،أن المباراة األخيرة التي سيخوضها
المدافع المخضرم لـ "أتزوري" جورجو
ك ـي ـي ـل ـي ـن ــي األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع الـ ـمـ ـقـ ـب ــل أمـ ـ ــام
األرجنتين ،ستكون فرصة لشكره على
ً
 18عاما من الخدمات.
وكــان كييليني أعلن رحيله عن
ً
نادي يوفنتوس واعتزاله دوليا في
نهاية الموسم الحالي ،غير أن الالعب
ً
البالغ  37عاما قد يواصل اللعب في أميركا
ً
الشمالية ،وفقا لتقارير إعالمية عدة.
وستكون المباراة الودية أمام األرجنتين على
ملعب "ويمبلي" في لندن هي الظهور الدولي رقم
 117لكييليني مع أبطال أوروبا.
وقال مانشيني ،في مؤتمر صحافي ،في بداية المعسكر
ال ـتــدري ـبــي اإلي ـط ــال ــي" :ل ـقــد ات ـخــذ خ ـي ــاره وي ـجــب اح ـتــرام
خياراته .سأتحدث معه ألشكره ،من الطبيعي أن يسلك
ً
طريقا آخر".
وأكد مانشيني أن كييليني سيكون الوحيد الذي يعتزل
اللعب من المنتخب اإليطالي ،رغم غيابه عن كأس العالم
للمرة الثانية على التوالي.

تشيفرين وبيريز
تـ ـشـ ـيـ ـف ــري ــن لـ ـبـ ـي ــري ــز ب ـس ـبــب
ترويجه لمشروع "السوبر ليغ".
وغ ـ ـ ـ ــاب ع ـ ــن ال ـ ـع ـ ـشـ ــاء رج ــل
األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــري ،ن ــاص ــر

الخليفي ،رئيس باريس سان
ج ــرم ــان ،ال ــذي تجنب عـلــى ما
يبدو لقاء بيريز ،بعدما تمكن
من تجديد عقد العبه الفرنسي

شفيونتيك تواصل انتصاراتها ...وعبور سهل لمدفيديف
رفعت البولندية ايغا شفيونتيك ،المصنفة
أولى عالميا ،سلسلة انتصاراتها المتتالية إلى
 ،31بفوزها على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش
 3-6و 5-7أم ــس ،فــي طريقها لبلوغ ال ــدور ثمن
النهائي من بطولة روالن غاروس الفرنسية ،ثانية
البطوالت األربع الكبرى ضمن الغراند سالم.
وب ـعــد أن حـسـمــت شـفـيــونـتـيــك بـطـلــة "روالن
غاروس" عام  ،2020المجموعة األولى بسهولة،
كانت في طريقها الى حسم الثانية من دون عناء
أيضا ،عندما تقدمت على منافستها  ،1-4لكن
كوفينيتش انتفضت وفــازت باألشواط األربعة
التالية لتتقدم  4-5قبل أن تقول البولندية كلمتها
األخيرة وتنهي المباراة في ساعة ونصف.
وت ـل ـت ـقــي شـفـيــونـتـيــك ف ــي الـ ـ ــدور ال ـت ــال ــي مع
الصينية زهنغ كينوين الفائزة على الفرنسية
ال ـي ــزي كــورن ـيــه  3-6و-3صـ ـف ــر ،ث ــم بــاالنـسـحــاب
الص ــاب ــة االخ ـ ـيـ ــرة ف ــي ال ـف ـخ ــذ .ي ــذك ــر أن زه ـنــغ
( 19عــامــا) كــانــت قــد أخــرجــت فــي ال ــدور السابق
الرومانية سيمونا هاليب بطلة "روالن غاروس"
عام .2018

وفي مباراة ثانية ،وضعت الرومانية ايرينا
كاميليا بيغو حــدا لمغامرة الفرنسية ليوليا
جانجان بالفوز عليها  1-6و.4-6
وف ــي فـئــة ال ــرج ــال ،لــم يـجــد ال ــروس ــي دانـيـيــل
مدفيديف المصنف ثانيا عالميا ،أي صعوبة
فــي تخطي ا لـصــر بــي مـيــو مـيــر كيسمانوفيتش
 2-6و 4-6و.2-6
واح ـتــاج الــروســي انــدريــه روبـلـيــف المصنف
سابعا إلى  3ساعات للتغلب على التشيلياني
كريستيان غارين  4-6و 6-3و 2-6و،)11/13( 6-7
وسنحت  5فرص لغارين إلدراك التعادل  ،2-2وجر
منافسه لمجموعة خامسة ،لكن روبليف انقذ
الموقف في كل مرة ليحسم النتيجة لصالحه.
في المقابل ،تفوق اإليطالي يانيك سينر على
االميركي ماكينزي ماكدونالد بنتيجة  3-6و6-7
( )6/8و .3-6وسيلتقي روبليف وسينر بالدور
التالي في مباراة ثأرية للروسي الذي خسر أمام
اإليطالي  5-7و 6-1و 6-3في دورة مونتي كارلو
الشهر الماضي.

البولندية إيغا شفيونتيك

كيليان مبابي الذي كان قريبا
من االنضمام لريال مدريد.
(إفي)

شتوتغارت يعلن رحيل
إريك تومي
أعـلــن ن ــادي شـتــوتـغــارت األلـمــانــي لكرة
الـ ـق ــدم امـ ــس أن العـ ــب خ ــط ال ــوس ــط إري ــك
تومي سيرحل عن الفريق ولن يتم تمديد
التعاقد معه.
ويـلـعــب تــومــي لـفــريــق شـتــوتـغــارت منذ
عام  ،2018وانتقل بعقد إعارة إلى فورتونا
دوسلدورف في موسم .2019-2020
وق ـ ــال س ـف ــن مـيـسـلـيـنـتــات م ــدي ــر ال ـك ــرة
بنادي شتوتغارت" :لم تكن األمور على ما
يــرام بالنسبة إلريــك في الموسم الماضي
بسبب اإلصابة .اضطر للغياب فترة طويلة،
وبالتالي لم يكن متاحا للمشاركة .الطريقة
ال ـتــي ع ـمــل ب ـهــا ل ـل ـعــودة ب ـعــد ه ــذه الـفـتــرة
الـصـعـبــة تـظـهــر م ــدى احـتــرافـيـتــه وإرادتـ ــه
الهائلة".
ومن جانبه ،قال تومي إنه سيظل دائما
ممتنا لهذا النادي ،مضيفا" :دائما ما كنت
أقدم كل ما لدي منذ اليوم األول".

بداية سلسة لدوبالتيس في لقاء يوجين باتلر يفرض على بوسطن مباراة سابعة
حـ ـ ـق ـ ــق الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوي ـ ـ ــدي أرمـ ـ ـ ـ ــان
دوبــان ـت ـيــس "مـ ــونـ ــدو" ،حــامــل
الرقم القياسي العالمي في القفز
بالزانة ،بداية سلسة في مستهل
مـ ـ ـش ـ ــواره فـ ــي لـ ـ ـق ـ ــاءات الـ ـه ــواء
الطلق ،بتسجيله  5.91م الجمعة
في لقاء يوجين األميركي ضمن
الدوري الماسي أللعاب القوى.
وحــاول دوبالنتيس تخطي
ارت ـفــاع  6.07م ث ــاث م ــرات من
ّ
ً
دون أن ينجح ،فيما حل ثانيا
األم ـي ــرك ــي كــريـسـتــوفــر نيلسن
( 5.81م) بـ ـف ــارق ا لـ ـمـ ـح ــاوالت
ع ـ ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــرويـ ـ ـج ـ ــي سـ ــونـ ــدريـ ــه
غوتورمسن.
أمــا الفرنسي رينو الفيلني،
حــامــل ذهـبـيــة أول ـم ـب ـيــاد لـنــدن
 2012و ص ــا ح ــب ر قـ ــم  6.16م،
فاكتفى بارتفاع  5.61م.
في المقابل ،أحرز األوغندي
جوشوا تشيبتيغي حامل الرقم
القياسي العالمي في سباق 5
االف م ،الـمــركــز األول فــي هــذه
ً
المسافة محققا أفضل زمن هذه
السنة بواقع  12:57.99دقيقة ،أي
بفارق نحو  22ثانية عن رقمه
القياسي العالمي الــذي سجله
في موناكو في أغسطس 2020

السويدي دوبالتيس
ومقداره  12:35.36دقيقة.
وحـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــت األوك ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
ياروسالفا ماهوتشيخ مسابقة
ال ـ ــوث ـ ــب ال ـ ـعـ ــالـ ــي ب ـت ـس ـج ـي ـل ـهــا
ّ
متقدمة على األميركية
مترين،
ف ــاشـ ـت ــي ك ــانـ ـيـ ـنـ ـغـ ـه ــام (1.93
م) ب ـ ـ ـفـ ـ ــارق ال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت عــن
ال ـ ـكـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان ـ ـيـ ــة نـ ــادي ـ ـجـ ــدا
دوبوفيتسكايا.
واك ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــت اإلث ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
ليتيسنبيت غيدي حاملة الرقم
ال ـق ـيــاســي ال ـعــال ـمــي ف ــي سـبــاق
 5آالف م (  14:06.62د ق ـي ـقــة)

بالمركز الثاني في هذا السباق
الذي كان من نصيب مواطنتها
ا ي ـغــا ي ـي ـهــو ت ــا ي ــي ،بتسجيلها
 ،14:12.98وهــو خامس أفضل
رقم في تاريخ هذا السباق.
وأح ـ ــرزت الـبـطـلــة األولـمـبـيــة
األميركية فاالري المان المركز
األول في مسابقة رمي القرص
مـ ـسـ ـجـ ـل ــة  68.35مـ ـ ـت ـ ــرا أ مـ ـ ــام
الكرواتية ســانــدرا بركوفيتش
( 65.50م) ،واأللمانية كريستين
بودنتس ( 62.58م).

رياضة

تـعـمـلــق ج ـي ـمــي بــات ـلــر بـتـسـجـيـلــه أع ـل ــى رص ـي ــد ل ــه في
األدوار اإلقصائية ( 47نقطة) ،وقاد ميامي هيت إلى الفوز
على مضيفه بوسطن سلتيكس  ،103-111أمس األول ،في
نهائي المنطقة الشرقية ضمن دوري كرة السلة األميركي
ً
للمحترفين "أن بي ايه" ،فارضا مباراة سابعة حاسمة على
بطاقة نهائي الدوري.
وبـتـعــادل سلسلة نهائي الشرقية  ،3-3ستكون مباراة
ال ـيــوم فــي مـيــامــي فــاصـلــة عـلــى مقعد الـنـهــائــي ال ــذي بلغه
غولدن ستايت ووريــرز بتخطيه داالس مافريكس  1-4في
نهائي الغربية.
وي ـن ـط ـلــق ن ـهــائــي ال ـ ـ ــدوري ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ـق ـبــل ف ــي ســان
فرانسيسكو.
وسجل باتلر  16من  29محاولة ميدانية 4 ،من أصل  8من
وراء القوس و 11من  11رمية حرة في  46دقيقة من أصل 48
أمضاها في أرض الملعب.
أضاف اليها  9متابعات 8 ،تمريرات حاسمة 4 ،سرقات
ّ
وصدة "بلوك شوت".
وبرغم مواجهته اصابة في ركبته اليمنى ،نجح باتلر (32
ً
عاما) بتسجيل  40نقطة أو أكثر للمرة الرابعة في األدوار
االقصائية "بالي أوف".
ويبحث هيت عن بلوغ الدور النهائي من الدوري للمرة
الثانية في ثالثة مواسم ،بعد خسارته أمام لوس أنجلس
ً
ليكرز عام  ،2020علما بأنه أحرز آخر ألقابه في عام .2013
في المقابل ،يرغب بوسطن في بلوغ النهائي األول منذ
ً
 2010عندما خسر اللقب أمام ليكرز ،علما بأن لقبه األخير
يعود إلى  .2008ويحمل بوسطن الرقم القياسي في عدد
مــرات الـفــوز بالقاب ال ــدوري بالتساوي مــع لــوس أنجلس
ليكرز (.)17

أثنى أولي هوينيس الرئيس
السابق لنادي بايرن ميونخ
األملاني لكرة القدم ،على
يورغن كلوب املدير الفني
لفريق ليفربول اإلنكليزي،
ً
قائال إنه "مدرب رائع".
وأضاف هوينيس " 70عامًا"
في مقابلة لقناة "آر.تي.إل"
التلفزيونية األملانية نشرت
أمس":لقد تطور إلى مدرب من
الطراز األول حقًا".
وزاد أن كلوب ،الذي عمل
مديرًا فنيًا في السابق في
بوروسيا دورتموند ،كان
دائمًا ضمن موضوعات
النقاش في بايرن.
وأوضح أنه في عام ،2008
توصل الناديان بالفعل إلى
اتفاق حول انتقال كلوب ،لكن
بايرن تعاقد في النهاية مع
يورغن كلينسمان.
وقال هوينيس":دائمًا ما كنت
أتطلع إلى قدومه إلى بايرن،
ألنني أرى أنه مدرب رائع".
(د ب أ)

تودور يتخلى
عن تدريب فيرونا
تخلى الكرواتي ايغور تودور
عن تدريب نادي فيرونا في
الدرجة األولى اإليطالية لكرة
القدم ،الختالف في وجهات
النظر مع اإلدارة.
وكان تودور نجح في قيادة
فيرونا املتواضع إلى املركز
التاسع ،معتمدا على ثالثي
هجومي ناري مؤلف من
األرجنتيني جيوفاني
سيميوني والتشيكي انتونان
باراك وجانلوكا كابراري،
حيث تخطى كل منهم حاجز
العشرة أهداف هذا املوسم في
الدوري املحلي.
وقال تودور ،بعد حديثه مع
رئيس النادي ماوريتسيو
سيتي حول املوسم املقبل،
"فهم كالنا أن الظروف ليست
جيدة لالستمرار معا".
في املقابل ،أصدر فيرونا بيانا
أكد فيه أن الخيار األفضل
للطرفني كان رحيل تودور.
واستلم تودور مهمة اإلشراف
على فيرونا في سبتمبر
املاضي ،خلفا ألوسيبيو دي
فرانتشيسكو الذي خسر
الفريق تحت إشرافه مبارياته
الثالث األولى مطلع املوسم
املاضي .ورشحت تقارير
صادرة في الصحف اإليطالية
السبت املدرب غابرييلي
تشوفي لتدريب فيرونا بعد
قرار أودينيزي عدم تجديد
عقده في نهاية املوسم.

آينتراخت فرانكفورت
يضم هاوجي بعقد نهائي
أعلن نادي آينتراخت
فرانكفورت األملاني بطل
الدوري األوروبي لكرة القدم،
أمس ،أنه فعل البند الذي
يتيح له شراء النرويجي
ينس بيتر هاوجي ليضم
الالعب بعقد نهائي.
وبعد أن لعب للفريق مدة
عام واحد على سبيل اإلعارة،
وقع هاوجي عقدًا نهائيًا مع
آينتراخت يستمر حتى عام
.2026
وكان هاوجي قد انضم
إلى آينتراخت في الصيف
املاضي قادما من ميالن بطل
الدوري اإليطالي.
وذكر نادي ميالن في بيان:
"يود النادي تهنئة ينس
بيتر على االنتصار األخير
في بطولة الدوري األوروبي،
ونتمنى له كل التوفيق في
املستقبل".

كونتي يستعد للبقاء
في توتنهام

باتلر نجم ميامي يسجل في سلة سلتيكس

يستعد اإليطالي أنطونيو
كونتي ،املدير الفني لفريق
توتنهام اإلنكليزي لكرة
القدم ،للبقاء في منصبه في
املوسم املقبل.
وذكرت وكالة األنباء
البريطانية (بي أيه ميديا) أن
املدرب اإليطالي ،الذي يمتد
عقده حتى الصيف املقبل،
كان متحفظًا بشأن مستقبله،
إذ رفض االلتزام مع الفريق
فترة طويلة ،وأكد في أكثر من
مناسبة أن األمر سيتحدد من
خالل لقاء مع إدارة النادي في
نهاية املوسم.
لكن كونتي ،الذي كان في
إجازة في بالده ،أشار إلى
نيته باالستمرار في قيادة
الفريق حتى وقت عقده
اجتماعًا مع املدير اإلداري
للنادي فابيو باراتشي في
إيطاليا أمس األول ،وعلمت
(بي أيه ميديا) أنه سيواصل
العمل مع الفريق في موسم
.2023-2022
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آخر كالم
حوار كيميائي

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

أحمد القطان...
حياة في وفاة!

د .حمد محمد المطر

َّ
كلما َّ
تلوثت قلوبنا بأدران الحياة ،وتعلقت فينا بعض شوائبها،
ِّ
جــاء تـنــا وف ــاة أحــد الـكـبــار ال ـكــرام لـتــذكــرنــا بطهر الـبــدايــات ومقدمات
الخطوات األولى التي نشأنا فيها بمحاضن التربية التي درجنا عليها
بين المساجد ومرافئ الفطرة السوية.
ً
رسالة وفــاة الشيخ أحمد القطان وكثيرين سبقوه وآخرين حتما
ُ
سيلحقون به تذكرنا بأن الحياة بال "معنى" وال "رسالة"  -مهما طابت
منزوعة القيمة خاوية األثر َّهي والهباء سواء!
 فإنها َّحين كنا نحضر خطب الشيخ كنا نلتقي الشباب من جميع الفئات
ً
ً
والتجمعات واالم ـتــدادات ،وكانت أســوار المسجد سوقا رائجا لبيع
ً
ً
ً
اإلصــدارات الثقافية واالجتماعية ،كان لقاء روحانيا وتجمعا وطنيا
ً
ً
ً
ً
وتالقيا في الفكر واالهتمام وتجسيدا أخويا إيمانيا ...كانت صالة
الجمعة في مسجده تظاهرة حضارية بكل تفاصيلها.
ً
كثيرا ما كانت تأسرني فصاحة الشيخ ،وتأخذني بالغة عباراته في
ً
الوصف ،حتى كأني أشاهد الحدث عيانا .قدراته الخطابية وإسقاطاته
ً
القرآنية وثيقة االرتباط بالواقع ،ولن تتعجب إذا وجدته يوما يتحدث
إلى صغار بلغة سهلة بسيطة ،أو ُيقارع ُ
البلغاء في أحاديثهم ومفرداتهم
الـخــاصــة ،أو حـيــن يــوجــه رســائـلــه إل ــى ال ـن ـســاء ...ك ــان ينتقي ألـفــاظــه،
ٍّ
ويتناغم مع نسق حديثه ،ويجاري ُم ّ
حدثيه ،ليس في هــذا تخل عن
سمته وال جرأة طرحه أو إنكاره ،لكنها َملكات استطاع توظيفها حين
ً
ً
يقتضي السياق .كان مسكونا بحال الناس ،مواكبا للعصر ،في أدوات
خطابه منذ أن كانت منصات التوجيه المباشرة في المنابر والدروس
والمحاضرات ،حتى تحولت إلى أشرطة كاسيت وكتيبات ،ومن أثير
ً
اإلذاعة إلى رحاب الفضائيات ،وصوال إلى مقاطع االتصال االجتماعي،
َّ
تنو َّع في حضوره وآليات وصوله إلى عقول الناس وقلوبهم.
مثلت خطبه عن حماة وأفغانستان والكويت والبوسنة وكشمير
وت ـحــديــات األق ـل ـيــات الـمـسـلـمــة ف ــي ال ـعــالــم وقـبـلـهــم وب ـعــدهــم الـقــدس
ً
ً
وفلسطين خطا نضاليا تفرد في أدائ ــه ...كانت أشبه بـ "دبلوماسية
ً
ً
الـمـنـبــر" ال ـتــي مـنـحــت ال ـكــويــت ح ـض ــورا عــالـمـيــا ف ــي أوسـ ــاط الـعــرب
والمسلمين ،وألهبت حماسة المقهورين والمستضعفين ،وجدوا فيه
ً
نصيرا حين جهر بحقوقهم وأثار غيرة المسلمين على االنتهاكات التي
طالت إخوانهم في الدين والعقيدة .أحبت جماهيره شجاعته ،فمن كان
ُ
يتصور أن تكون خطبته عن مذابح "حلبچة" تلك المدينة الكردية في
ذروة ُحكم البعث في العراق ونفوذهم قبل غزو الكويت ...لقد أخلص
ً
في تجسيد القضايا التي رفع فيها الصوت تعبيرا عن أنين المكلومين
واضطهاد المستضعفين.
انتقل بعدها الشيخ القطان وآثر أن يجنح لترشيد الشباب وتهذيب
َّ ّ
وجه ُجل تركيزه على اإلصــاح االجتماعي ودخــول البيوت
الخطاب.
بــأعــذب أسـلــوب ُيــامــس احتياج األس ــرة .استجاب لــه الـنــاس ،وزادت
شعبيته وحضوره .أذكر حين أوقفت إذاعة القرآن برنامجه ورسائله ،لم
تنقطع اتصاالت الجمهور على المسؤولين حتى عاد في فترة قياسية،
كان قدوة في حديثه وسلوكه.
رحــم الـلــه الشيخ أحـمــد القطان خطيب منبر الــدفــاع عــن األقـصــى،
تقبله المولى في رضاه ،وخالص تعازينا لمحبيه في الكويت والعالم.
« »Catalystمادة حفازة:
واع = إصالح اجتماعي
داعية رباني  +جمهور ٍ

إلى متى؟

ً
ع ـشــرة إل ــى خـمـســة عـشــر نــائـبــا
يطالبون بحل المجلس!
أغلبية ال ــوزراء متضايقون من
وجود هذا المجلس!
وك ـ ــل مـ ــا ف ـع ـل ـتــه ال ـح ـك ــوم ــة هــو
محاولة تمرير منحة  3000دينار
للمتقاعدين.
ً
وال تنسوا أيضا المنحة األخرى
بإضافة دجاجة للتموين كإجراء
أمني غذائي لكل عائلة!
الشعب الكويتي قنوع وآمن ،وال
يشكل خطورة على الحكم ،بل هو
موال لألسرة وللوطن.
شعب
ٍ

وم ـ ــع ذل ـ ــك هـ ـن ــاك ح ــال ــة ج ـمــود
ً
تنتظر قرارات حاسمة! ً
وه ـ ًن ــاك " "170مـنـصـبــا ق ـيــاديــا
شاغرا… لماذا؟
وك ــل الـ ـق ــرارات يــوقـعـهــا م ــن هو
معين بالوكالة أو بــاإلنــابــة… إلى
متى؟!
م ـ ـمـ ــا يـ ـجـ ـعـ ـلـ ـن ــا نـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاء ل :هــل
بــاإلم ـكــان ال ـط ـعــن ب ـهــذه الـ ـق ــرارات
في المحاكم؟ ألنها لربما صدرت
مــن غير ذي صفة أو اختصاص،
ألن اإلنــابــة والـتــوكـيــل ليس بهما
قوة المراسيم األميرية أو القرارات

الوزارية بالتعيين.
الحكومة تلوم المجلس…
والمجلس يلوم الحكومة…
والشعب بانتظار قرارات حاسمة
ل ـي ـخــرج م ــن ًح ــال ــة ًال ـج ـم ــود ال ــذي
أصبح مرضا مزمنا!
ف ــإل ــى م ـت ــى ي ـب ـقــى الـ ـح ــال ب ـهــذا
الجمود؟!

أمل حميد حاج محمد أرملة أحمد سليمان العنيزي
ً
 79عاما ،شيعت ،الرجال :العزاء في المقبرة ،النساء :جابر األحمد،
ق ،2ش ،250م ،28ت97131414 :

خلف حمد مرزوق الغريب

ً
 88عاما ،شيع ،الفنطاس ،ق ،2ش ،13م ،5ت99710066 ،55654466 :

عالية محمد مهلهل الياسين

ُ
فقدان الوزن يحسن خصوبة الرجال
ال ـف ـيــديــو ،ون ـق ـلــه مــوقــع ال ـحــرة
نت ،أمس ،أن "الزوج حصل على
حـمــايــة أمـنـيــة ،بـعــد أن اشتكى
م ــن ال ـع ـن ــف ال ـم ـن ــزل ــي" ،وات ـه ــم
زوجته بضربه واالعتداء عليه
بــاس ـت ـخــدام "ال ـم ـق ــاة والـعـصــا
ومضرب الكريكيت".
وأفـ ــادت " ،"IANSوه ــي أكبر
وكالة أنباء مستقلة في الهند،
بـ ـ ــأن "ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـ ـم ـ ـفـ ــزوع" ق ــام
بتركيب كاميرا مراقبة ()CCTV
في بيته "لجمع األدلة".

كشفت دراســة طبية حديثة،
التأثير اإليجابي لفقدان الوزن
ع ـن ــد الـ ــرجـ ــال ع ـل ــى ال ـخ ـصــوبــة
وصحتهم الجنسية.
ُ
ووفــق الــدراســة ،التي نشرت
ن ـتــائ ـج ـهــا ف ــي م ـج ـلــة Human
 ،Reproductionف ـ ــإن ف ـق ــدان
الرجال كيلوغرامات من أوزانهم،
يرفع مستوى الخصوبة لديهم.
ووجدت الدراسة ،التي شملت
ً
 50رج ــا ي ـعــانــون الـسـمـنــة ،أن
أولئك الذين فقدوا الوزن باتباع

نظام غذائي منخفض السعرات
الـ ـ ـح ـ ــراري ـ ــة حـ ـ َّـس ـ ـنـ ــوا ف ــرص ـه ــم
وقدرتهم على اإلنجاب.
وق ـ ـ ـ ــال األسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ ال ـم ـس ــاع ــد
ومـ ــديـ ــرة ب ــرن ــام ــج ال ـع ـق ــم عـنــد
ال ــذك ــور ف ــي جــام ـعــة ن ـيــويــورك
النغون هيلث األميركية ،بوبي
نجاري ،إن تخفيض الــوزن في
 8أس ــاب ـي ــع ت ــراف ــق إلـ ــى جــانــب
زيادة أعداد الحيوانات المنوية،
بارتفاع في تركيزها وكثافتها
بنسبة  49في المئة.

ً
 65عاما ،شيعت ،الرجال :العزاء في المقبرة ،النساء :الشويخ ،ق،5
ش ،55م ،6ت95595504 ،99377575 :
نوير مسيعيد خالد الرشيدي أرملة عوض معيض الرشيدي
ً
 77عــامــا ،شيعت ،الـعــزاء فــي المقبرة ،ت،66713321 ،65166277 :
66964455

خالد خلف راشد العواد

ً
 57ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ــرج ــال :جــابــر األح ـم ــد ،ق ،1ش ،165م ،178ت:
96998082

هيام وليد عبدالمعطي نمر

ً
 50عاما ،شيعت ،الرجال :العزاء في المقبرة ،النساء :العدان ،ق،2
ش ،30م ،7ت99384337 :

طارق سيف محمد العتيقي

ً
 66عاما ،شيع ،النساء :قرطبة ،ق ،4ش ،5ج ،1م ،53ت99744273 :

شيخة فهد عبدالرحمن جحيل

ً
 80عاما ،شيعت ،الرجال :العزاء في المقبرة ،النساء :فهد األحمد،
ق ،3ش ،303م ،24ت55709741 ،68886966 :

عبدالعزيز عبدالكريم ناصر السندي

ً
 72عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت99978880 ،50062222 :

فاطمة محمد عبدالله الجارالله

ً
 75عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة ،ت66644565 ،99622403 :
هدوة فالح مبارك العازمي أرملة علي فهاد الحجاج
ً
 77عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة ،ت97978099 :
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حمد سلمان الشمري
نواف
ً

 50عاما ،شيع ،الرقة ،ق ،2ش ،5م ،438ت،50788005 ،50191111 :
99891125

أعلنت عائلة المعلمة إيرما غارسيا،
ُ
التي قتلت بإطالق نار نفذه مراهق على
مدرسة ابتدائية في والية تكساس ،أن
ً
زوجـهــا توفي حــزنــا عليها ،بعد مــرور
يومين على وقوع المجزرة.
ُ وغارسيا كانت معلمة الصف الرابع،
وقتلت وهي تحمي الطالب من القاتل
فــي مــدرســة تكساس ،والـتــي قتل فيها
ً
ً
م ــراه ــق  19ت ـل ـم ـيــذا ص ـغ ـيــرا وبــالـغـيــن
اثنين.
وقالت "العربية نت" ،أمس األول ،إن
أحد أقربائها كتب على "تويتر" ،والذي
َّ
عرف عن نفسه بأنه ابن شقيق غارسيا:
ً
"مفجع جدا ،وأقولها بحزن عميق؛ لقد
توفي زوج تيا إيرما بسبب الحزن"" .أنا
ً
حقا في حيرة ،وال توجد كلمات ِّ
تعبر
ً
عـمــا نشعر بــه جـمـيـعــا ،وف ــق مــا نقلت
صحيفة ديلي بيست األميركية.
وفي موقع  GoFundMeتمت مشاركة
ال ـق ـصــة ع ـبــر اإلن ـتــرنــت م ــن ق ـبــل عائلة
غ ــارسـ ـي ــا ،وك ـت ـب ــت ابـ ـن ــة ع ـم ـهــا دي ـب ــرا
غارسيا أن "جو توفي صباح الخميس،
نتيجة حالة طبية طارئة".
ً
وأض ــاف ــت" :أعـتـقــد ح ـقــا أن جــو مــات
بسبب القلب المكسور ،وأن فقدان ُحب
ً
ً
حـيــاتــه ألكـثــر مــن  30عــامــا ك ــان أم ــرا ال
يمكن تحمله".
ُيذكر أن زواج إيرما وجو امتد لـ 24
ً
ً
عاما ،وتركا وراءهما أربعة أطفال ،وفقا
لسيرة غارسيا على الموقع اإللكتروني
ل ـم ـق ــاط ـع ــة يـ ــوفـ ــالـ ــدي ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة فــي
تكساس.

عبدالله أكبر جبر أكبر

ً
 65عاما ،شيع ،مسجد الوزان ،غرب مشرف ،ت97966968 ،99618282 :

خالد علي حجي الشهاب

ً
 50عــامــا ،شيع ،الــرجــال :حسينية عقيلة الطالبين ،الرميثية ،ش
المسجد األقصى ،النساء :حسينية آل بوحمد ،الدعية ،ت67611222 :
نجيبة محمود عبدالرزاق المحمود أرملة فهد حمود مبارك بورسلي
ً
 81عاما ،شيعت ،الرجال في المقبرة ،النساء :الزهراء ق ،6ش ،616
ً
م ،13العزاء السبت واألحد عصرا ،ت:
.99063636 ،99409786 ،99263636 ،99029929
خيرية بدر علي خان حسين أرملة عيسى بن نخي
ً
 96عاما ،شيعت ،الرجال :مسجد أبي الفضل العباس ،صباح السالم،
النساء :الرميثية ،ق ،5ش مالك ابن أنس ،ج ،52م ،9العصر فقط ،ت:
99662826
نورة مهدل فريج أرملة خليفة عاتي الفليج
ً
 81عاما ،شيعت ،الفحيحيل ،ق ،1ش ،5م ،2ت،97556665 ،99011195 :
55781155

جميلة ذياب محمد الصقر

ً
 63عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة ،ت97411447 ،96788884 :

غالب حنيبل غالب الخالدي

ً
 78عاما ،شيع ،الجهراء ،ق 4أ ،ش بن عبدربه ،م ،17ت،51433334 :
51422224

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

ً
"حار جاف صيفا ،لطيف معتدل شتاء" ،لم تعد العبارة السابقة
التي كانت تكرر علينا أيام المدرسة لوصف الطقس بالكويت صادقة،
ً
الكويت اليوم جحيم ملتهب يلتحف بغبار أحمر صيفا في الكثير من
ً
أيامها ...أما الشتاء فهو تقريبا يمر عليها مرور الكرام ،ولوال نعمة
المكيفات بفضل صدفة الثروة النفطية ألصبح البلد جمرة سقطت
من نار جهنم يستحيل الحياة به.
من يصدق أنه حتى عام  ٧٢من القرن الماضي كانت درجة الحرارة
بمدينة البصرة تقارب درجة الحرارة بجنوب إيطاليا ،أي بمعدل ٣٥
درجــة مئوية ...اليوم البصرة والـعــراق كله ،وحتى مناطق شاسعة
من الشرق األوســط ،تعاني من تغير الطقس واالحتباس الحراري،
فمياه األنهار كدجلة والفرات وشط العرب تكاد تضحى مستنقعات
راكدة بفضل السدود التي شيدت في دول المنبع كتركيا وإيران ،هذا
غير إجرام الطغاة مثل صدام حسين الذي جفف مناطق األهوار في
الجنوب العراقي.
ترتفع درجة الحرارة بمعدل ضعفي المتوسط العالمي في منطقة
الشرق األوسط التي تبتلعها الصحاري ،وبحلول عام  ٢٠٥٠ستزيد
درجة الحرارة أربع درجات مئوية ،بينما المعدل العالمي الذي يمكن
تحمله ال يزيد على درجة ونصف الدرجة (شهرية فورن بوليسي).
حالة االحـتـبــاس ال ـحــراري تزيد أربــع مــرات فــي الـشــرق األوس ــط عن
نظيرها في العالم ،ووصفت مجلة اإليكونوميست في  ١٩مايو الجاري
حالة غرف الطوارئ بالمستشفيات العراقية بالمزرية ،بعد أن امتألت
بالمرضى المصابين بضيق التنفس ،وأغلقت المدارس والمطارات
وعطلت الموانئ بسبب الغبار األحمر...
األثرياء يمكنهم الهروب من هذا الجحيم إما بالسفر للخارج أو
التنعم بالمكاتب والمنازل المكيفة ،لكن ماذا عن األغلبية الفقيرة؟
ماذا تفعل وكم تعاني...؟ الله أعلم.
هناك رأي راجح يقرر أن تغير الطقس كان وراء انتفاضة الربيع
العربي ،بعد أن سقطت المنطقة في بحر الجفاف ،التساؤل المشروع
الـيــوم هــو لـمــاذا ال تتداعى دول المنطقة ـ ـ دول الخليج مــع العراق
وسورية وإيران وتركيا وبقية الدول المتأثرة ـ ـ لمؤتمر إقليمي تبحث
ً
فيه عن حلول لهذه الكارثة؟ وهي مناسبة أيضا كي يطرح المؤتمرون
قضاياهم وخالفاتهم المزمنة ،يا ليت وزارة الخارجية هنا تتحرك
لتأخذ زمام المبادرة بالدعوة لهذا المؤتمر في الكويت ،فرصة ربما
ً
تنقذ المنطقة من سعير الحروب والجفاف اللذين لن يرحما أحدا.

الجمعة 5 / 27

ً
زوج معلمة «تكساس» يموت حزنا

www.aljarida.com

حسن العيسى

وفيات

ناظر يوثق ضرب حليلته له
قام مدير مدرسة حكومية في
مقاطعة ألوار بوالية راجاستان
الهندية بتركيب كاميرا مراقبة
"سرية" في بيته ،لتوثيق ضرب
زوجـتــه لــه واالدعـ ــاء عليها في
المحكمة.
وقـ ــال م ــوق ــع دي ـل ــي ه ـنــت إن
مدير المدرسة قدم شكوى ضد
زوج ـتــه إل ــى الـمـحـكـمــة ،بسبب
"االعتداء الجسدي والمعنوي"
عليه.
وذكـ ـ ـ ــر الـ ـم ــوق ــع الـ ـ ـ ــذي نـشــر

د .ناجي سعود الزيد

لو تتحرك وزارة
الخارجية

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

اإلعالنات:

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

03:17
04:50
11:45
03:20
06:41
08:11

الطقس والبحر
العظمى 41
الصغرى 27
ً
أعلى مد  10:55صب ــاحـ ـ ــا
ً
أدنى جزر  05:18صب ــاحـ ـ ــا
 06:18م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءً

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :

