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افتتاحية

ً
 15عاما من االلتزام

ً
بالتفاتة إلى الــوراء على رحلة بدأناها منذ  15عاما ،وفي وقفة حساب مع
النفس نضع فيها مسيرتنا تحت منظار الرقابة الذاتية ومبضع المحاسبة
الشخصية ،نعتقد على األرجح أننا التزمنا ذلك الخط الذي رسمناه منذ سطرت
أناملنا أحرف افتتاحيتنا األولى ...أو على األقل حاولنا تحريه ،لنوفي القارئ
ما وعدناه به من احترامنا لعقله وفكره ووجدانه وآماله.
ً
ً
أعــوام طوال مرت سريعا وصــارت تاريخا يشهد على نصاعة الهدف الذي
عملنا على تحقيقه ،فقد رغبنا في إثبات وجودنا ونحسب أن تلك الرغبة قد
تحققت ،حرصنا على إبراز الحقيقة مهما كان الثمن ،كان االحترام ملح طعامنا
الصحفي ولم نسمح ألنفسنا ،كما لم نسمح لغيرنا ،أن تخلو منه مائدة أي حوار
معنا أو اختالف بيننا في وجهات النظر مهما كان تباين اآلراء.
ً
ً
منذ البداية ،كــان الهدف أن نكون منبرا راقـيــا لتبني ما نؤمن بــه ،مقرين
ومرحبين ،في الوقت نفسه ،بحق اآلخرين مثلنا في إبداء آرائهم ومخالفة ما
ً
قد نذهب إليه ،موقنين أن الخالف ظاهرة صحية مادام ديموقراطيا ويراعي
كل طرف فيه احترام رأي مخالفه ،بحيث تجمعهم غاية الوصول إلى الحقيقة،
مع تسليط الضوء على العاملين المخلصين الساعين بجد إلى بناء هذا الوطن
والحفاظ عليه ليكونوا نماذج تحتذى ،في موازاة عدم إغفال الفاسدين العابثين
بمقدرات البالد للتحذير منهم وتوعية األجيال الناشئة إلى مخاطر محاكاتهم.
ً
ال ندعي كماال ،فالكمال ليس سمة بشرية ،غير أن المصلحة الوطنية كانت
دائما من أهدافنا ،وتجميع الشمل غايتنا ،مع تشرفنا بالمساهمة في حمل لواء
الجهاد من أجل ترسيخ الحريات ،في وطن نرجو له أن يسبق الجميع حرية
ً
ً
وكرامة وأمنا واقتصادا وسياسة.
ً
ً
هذا الذي كان مخططا له وهذا هو ما سرنا على هداه ،متخذين منه دستورا
ً
أخالقيا ،ال لشيء إال إليماننا الراسخ ،بأن النجاح اإلعالمي الحقيقي ال يتعارض
مع الرسالة القيمية التنويرية الهادفة إلى ترسيخ الحريات وإبــراز الحقائق
دون تزييف.
ووسط الثورة التكنولوجية التي يموج بها العالم وتطل علينا كل يوم بجديد،
سعينا لاللتحاق بركب العصر ،لذا عمدنا إلى تطوير موقعنا اإللكتروني وإعداد
التقارير التلفزيونية اإلخبارية والوثائقية واستطالعات الــرأي والتحقيقات
والتحليالت المواكبة آلخر األحداث.
ً
وإدراك ــا ألن التغير هو القانون الثابت ،وأن الحياة مراحل وأجـيــال يسلم
ً
بعضها بعضا ،حرصنا على إعداد كوادر كويتية من شباب الصحافيين وهو
ما البد أن يكون كل قرائنا قد الحظوه من متابعة ما يقوم به هؤالء الشباب من
تغطيات وأخبار وتحليالت ولقاءات في مختلف المجاالت.
أم ــا عــن قــرائـنــا الــذيــن اتـسـعــت مـســاحـتـهــم عـلــى اخ ـتــاف األع ـم ــار والـفـئــات
ً
وال ـم ـشــارب ،فلهم كــل الـشـكــر عـلــى تـلــك الـثـقــة الـغــالـيــة الـتــي وضـعــوهــا وســامــا
على صــدورنــا ،فــزادت من مسؤوليتنا تجاههم ،وهــا نحن نعاهدهم على أن
نظل لسانهم الناطق ،وصوتهم المكتوب وضميرهم الحي ،ناقلين نبضهم
وتساؤالتهم وآمالهم.
ً
ً
وبعد فكل هذا أوال وأخيرا فإنما يوجه إليكم أنتم قراءنا األعزاء ،فمن أجلكم
أنشئ هــذا المنبر ،ومــن أجلكم نحاول أن نطور من أنفسنا ،وال قيمة لكل ما
نفعله ما لم ينل رضاكم واحترامكم ،ولذا ال غنى لنا عن تعليقاتكم السديدة
واقتراحاتكم القيمة التي تلقى منا كل عناية ...وإلى عام جديد من عمر "الجريدة"
ً
نحاول فيه أن نكون دائما عند حسن ظنكم.

داخل العدد

« »BTSتندد بزيادة جرائم العنصرية
ضد اآلسيويين في أميركا ص ١٤

النواف :الحزم مع العابثين باألمن
تغييرات جذرية في «الداخلية» وإعادة هيكلة لقطاعاتها وقيادييها
●

محمد الشرهان

شـ ــدد ال ـن ــائ ــب األول لــرئـيــس
مـجـلــس ال ـ ــوزراء وزي ــر الــداخـلـيــة
الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد
ال ـنــواف عـلــى الـتـعــامــل بـحــزم مع
ك ــل م ــن ت ـس ــول ل ــه نـفـســه الـعـبــث
ً
بــأمــن الـكــويــت ،مــؤكــدا أن سالمة
ال ـح ــدود أول ــوي ــة ف ــي الـمـنـظــومــة
األمنية الشاملة.
وق ـ ــال الـ ـ ـن ـ ــواف ،أم ـ ــس ،خ ــال
زي ـ ـ ــارة ت ـف ـقــديــة ل ـق ــاع ــدة ص ـبــاح
األحمد البحرية ،إن الضبطيات
األخـ ـ ـي ـ ــرة أكـ ـ ــدت مـ ـ ــدى الـ ـكـ ـف ــاءة
والخبرة والمهارة لرجال اإلدارة
ف ــي ال ـح ـفــاظ ع ـلــى حـ ــدود ال ـبــاد
البحرية من أي محاوالت تهريب
أو تسلل.
ّ
مــن جــانــب آخ ــر ،كــلــف النائب
األول ،وكيل «الداخلية» المساعد
لـ ـ «الـجـنـسـيــة وال ـ ـجـ ــوازات» ف ــواز
المشعان بمنصب وكيل الــوزارة
المساعد لشؤون اإلقامة ،إضافة
إلى عمله.
وأعلن الـنــواف ،خــال ترؤسه
ً
ً
ظـهــر أم ــس ،اج ـت ـمــاعــا تنسيقيا
م ــع وكـ ــاء ال ـ ـ ــوزارة الـمـســاعــديــن
والمديرين العامين في 02

الخالد :عدد الكويتيات في «البلدي» سابقة
تعكس إيماننا بالدور المحوري للمواطنة

02

مسك وعنبر

ّ
السفير ترنتسو يقلد
انتصار سالم العلي وسام
التاج البلجيكي ١٥

محليات

«العلوم اإلدارية» تحتفي
بالفائزين بجائزة فيصل
اإلبراهيم

٠٦

دوليات
الخالد خالل استقباله وزيرة البلدية وأعضاء المجلس البلدي المعينين أمس

«التعاون الخليجي» يدعو لوقف إطالق النار بأوكرانيا

تقرير اقتصادي

مؤسسات التصنيف
العالمية سئمت وعود
اإلصالحات الحكومية

09

أكـ ــد االج ـت ـم ــاع ال ـ ـ ـ ــوزاري ل ــدول
مجلس الـتـعــاون الخليجي ،الــذي
ُع ِقد أمس ،في الرياض ،دعم «جهود
الوساطة لحل األزم ــة بينروسيا
ً
وأوكــرانـيـا سياسيا ووقــف إطــاق
النار».

وعـ ّـبــر الـمـجـلــس ،فــي ب ـيــان ،عن
دعمه «لكل الجهود لتسهيل تصدير
الـ ـحـ ـب ــوب وك ـ ــل ال ـ ـمـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة
واإلنسانية من أوكرانيا للمساهمة
ف ــي تــوف ـيــر األمـ ــن ال ـغ ــذائ ــي ل ـلــدول
المتضررة».
02

تايوان :محادثات تجارية
مع واشنطن ...و«بروفة»
قتالية لبكين ١٧

ةديرجلا
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الخالد :عدد الكويتيات بـ «البلدي» يعكس إيماننا بدور المواطنة

ّ
استقبل وزيرة البلدية وأعضاء المجلس المعينين ودعا إلى تلبية طموحات المواطنين وخطط التنمية

الخالد خالل استقباله الفارس وأعضاء المجلس البلدي المعينين
استقبل رئيس مجلس الــوزراء
سـمــو الـشـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد ،في
ق ـصــر ب ـي ــان أمـ ــس ،وزي ـ ــرة ال ــدول ــة
ل ـ ـشـ ــؤون ال ـب ـل ــدي ــة وزي ـ ـ ــرة ال ــدول ــة
لـشــؤون االت ـصــاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،د .رنــا الـفــارس ،حيث

ق ـ ّـدم ــت ل ـس ـمــوه أع ـض ــاء الـمـجـلــس
البلدي المعينين.
وأعـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـخـ ــالـ ــد ع ـ ــن خ ــال ــص
تهانيه لألعضاء على اختيارهم
لعضوية المجلس البلدي للدورة
الـحــالـيــة ،ليساهموا مــع زمالئهم

المنتخبين فــي ا لـمـهــام المنوطة
مؤكدا
بالمجلس على أكمل وجه،
ّ
ثقته البالغة بــأن الـتـعــاون البناء
بينهم سيعزز مسيرة العمل البلدي
العريقة.
وق ـ ــال س ـم ــوه إن األم ـ ــل مـعـقــود

على جميع أعضاء «البلدي» للقيام
ب ـم ـســؤول ـيــات ـهــم ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
ال ـم ـن ـشــود ال ـ ــذي يـلـبــي طـمــوحــات
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ،ومـ ــواص ـ ـلـ ــة ال ـع ـمــل
لمعالجة تحديات خطط التنمية
ورسـ ـ ــم الـ ـسـ ـي ــاس ــات وال ـم ـش ــاري ــع

العمرانية واستيفاء المخططات
الهيكلية للدولة.
وأكد سموه أن المعايير المتبعة
فــي تعيين األع ـض ــاء هــي معايير
فـنـيــة بـحـتــة تعتمد عـلــى الـكـفــاء ة
والمهنية ،مشيرا إلى أن وجود هذا

الـعــدد مــن األخ ــوات األع ـضــاء ّ
يعد
سابقة تاريخية ،ويأتي إيمانا من
الحكومة بالدور المحوري للمرأة
ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـت ــي أث ـب ـتــت كـفــاء تـهــا
وقدراتها في المجاالت كافة.

رسالتان للناصر من نظيريه اإلماراتي والتركي «الخارجية» تبحث مع أمين «المظالم» األممية
تناولتا العالقات األخوية والوثيقة وسبل تعزيزها
رفع أسماء الكويتيين من قوائم اإلرهاب
تسلم وزير الخارجية الشيخ الدكتور
أحمد الناصر ،رسالة خطية من وزير
ال ـخــارج ـيــة وال ـت ـع ــاون ال ــدول ــي بــدولــة
اإلم ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـت ـح ــدة الـشـيــخ
ع ـبــدال ـلــه ب ــن زاي ـ ــد ،تـتـصــل بــالـعــاقــات
األخوية الوثيقة والعميقة بين البلدين
الشقيقين ،وسبل تعزيزها في مختلف
المجاالت.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال اس ـت ـق ـبــال ال ـنــاصــر
سـفـيــر اإلمـ ـ ــارات ل ــدى ال ـكــويــت د .مطر
النيادي ،في ديوان عام وزارة الخارجية.
كما تسلم الناصر رسالة خطية من
وزي ــر خــارجـيــة تركيا مــولــود جاويش
أوغلو ،تتصل بالعالقات الوثيقة بين
البلدين الصديقين ،وسبل تعزيزها في
مختلف المجاالت.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال اس ـت ـق ـبــالــه سـفـيــرة
الجمهورية التركية لدى الكويت عايشة
كويتاك ،في ديوان عام الوزارة.

ماالنغوم يبدي إعجابه بلجنة إعادة التأهيل بإشراف الوزارة
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـ ـشـ ــؤون الـتـنـمـيــة
والتعاون الدولي رئيس لجنة
ت ـن ـف ـيــذ قـ ـ ـ ــرارات م ـج ـلــس األم ــن
تـحــت بـنــد الـفـصــل الـســابــع من
ميثاق األمم المتحدة المتعلقة
بمكافحة اإلرهاب السفير حمد
ال ـم ـش ـع ــان م ــع أمـ ـي ــن ال ـم ـظــالــم
ري ـ ـت ـ ـشـ ــارد مـ ــاالن ـ ـغـ ــوم ال ـت ــاب ــع
ل ـل ـج ـن ــة الـ ـعـ ـق ــوب ــات ال ـم ـن ـش ــأة
ً
عـمــا بــال ـقــرارات )1999( 1267
و  )2011( 1989و )2015( 2253
بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق وال ـ ـشـ ــام «داعـ ـ ــش»
وتـنـظـيــم ال ـقــاعــدة وم ــا يرتبط
بـ ـهـ ـم ــا م ـ ــن أفـ ـ ـ ـ ــراد وجـ ـم ــاع ــات
ومـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات وك ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــات ف ــي
ً
ن ـي ــوي ــورك ،اس ـت ـك ـمــاال لـجـهــود
وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة ا ل ـكــو ي ـت ـيــة
ل ــرف ــع أس ـ ـمـ ــاء الـ ـم ــدرجـ ـي ــن مــن
المواطنين الكويتيين من قوائم
مجلس األمن المعنية بمكافحة
اإلرهاب.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـفـ ـي ــر الـ ـمـ ـشـ ـع ــان
لـ ــ«ك ــون ــا» ،إنـ ــه ب ـحــث م ــع أمـيــن
ال ـم ـظــالــم «م ـل ـف ــات الـمــواطـنـيــن
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى قـ ــائ ـ ـمـ ــة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات» ،كـ ـم ــا بـ ـي ــن «دعـ ــم
وضـ ـم ــان دولـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت ل ـهــذه

الناصر خالل تسلمه الرسالة من سفير اإلمارات

يعتمد األعمال الممتازة
الموسى
ً
لـ 1891موظفا بـ «الزراعة»
أصدر وزير الكهرباء والماء وزير األشغال
رئ ـيــس مـجـلــس إدارة هـيـئــة الـ ــزراعـ ــة ،علي
ً
ال ـم ــوس ــى ،ق ـ ـ ــرارا بــاع ـت ـمــاد ك ـشــف األع ـم ــال
الممتازة لـ1891من موظفي الهيئة.

وأشـ ـ ــار ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـصـ ــادر ،أم ـ ــس ،إلـ ــى أن
مكافآت «الممتازة» ستصرف خالل يونيو
الجاري.

إشادة فرنسية  -أوكرانية بالموقف الكويتي
المبكر والواضح الداعم لكييف

خالل حفل أقامه «المعهد الفرنسي» بالتعاون مع «فرقة األحمدي الموسيقية»

السفير المشعان خالل لقاء امين المظالم
الطلبات المقدمة مــن أصحاب
الشأن».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ــه وج ـ ـ ــه دعـ ـ ــوة
لـ ـم ــاالنـ ـغ ــوم لـ ـ ــزيـ ـ ــارة ال ـك ــوي ــت
لتسهيل عملية جمع المعلومات
وم ـقــاب ـلــة ل ـج ـنــة إعـ ـ ــادة تــأهـيــل
األس ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدرجـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى
ق ــوائ ــم مـجـلــس األمـ ــن المعنية
ب ـم ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ــاب الـمـنـبـثـقــة
من لجنة تنفيذ قرارات مجلس
األم ـ ـ ــن ت ـح ــت ال ـف ـص ــل ال ـس ــاب ــع
م ـ ــن مـ ـيـ ـث ــاق األم ـ ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
الـمـتـعـلـقــة بـمـكــافـحــة اإلره ـ ــاب،
ً
الـتــي تـضــم فــي عضويتها كــا
مــن :وزارة الخارجية «رئــاســة»

ووزارة الــداخ ـل ـيــة «ج ـه ــاز أمــن
الــدولــة» ووزارة الصحة «الطب
ال ـن ـف ـس ــي» ،وج ــامـ ـع ــة ال ـكــويــت
«كلية الشريعة» ،ووزارة األوقاف
والـشــؤون اإلسالمية ،والنيابة
العامة.
ويعد السفير المشعان أول
مـ ـس ــؤول كــوي ـتــي ي ـقــابــل أمـيــن
ال ـم ـظــالــم ،حـيــث تـمــت مناقشة
ً
ً
ملفات المدرجين ملفا ملفا.
وأبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى أم ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـمـ ـظ ــال ــم
إعجابه بلجنة إع ــادة التأهيل
ا لـتــي شكلتها و ت ـشــرف عليها
الخارجية الكويتية ،فــي حين
شـ ــدد ال ـس ـف ـيــر ال ـم ـش ـعــان على

السفارة األميركية :التقديم على تأشيرة
الدراسة فور وصول الـ «أي»20-
دعــت السفارة األميركية لــدى البالد الطلبة
الكويتيين الــى التقديم على تأشيرة الدراسة
فــور وصــول نموذج ال ـ «أي  »-20من جامعتهم
بالواليات المتحدة.
وفي تغريدة لها على «تويتر» ،لفتت السفارة
الى أنه «ليس من الضروري الحصول على بعثة
دراسية من وزارة التعليم العالي للحصول على

النواف :الحزم مع العابثين...
السفيرة الفرنسية ونظيرها األوكراني

أوكرانيا في خطر
وتواجه اليوم
ما حدث للكويت
ً
قبل  30عاما

لوفليشر

نثمن مواقف
الخارجية الكويتية
المطالبة بوقف
الحرب في بالدي
باالنوستا

●

ربيع كالس

أشـ ــادت الـسـفـيــرة الفرنسية
ل ـ ــدى الـ ـب ــاد ك ـل ـيــر لــوفـلـيـشـيــر
ونظيرها األوكراني أوليكساندر
ب ــاالن ــوس ـت ــا ب ـم ــواق ــف ال ـكــويــت
«ل ــدع ـم ـه ــا ال ـم ـب ـك ــر والـ ــواضـ ــح
والـحــاســم مــع قضية أوكــرانـيــا
العادلة» في حربها مع روسيا
التي دخلت شهرها الرابع.
جاء ذلك خالل حفل موسيقي
أق ــام ــه ال ـم ـع ـه ــد ال ـف ــرن ـس ــي فــي
ال ـك ــوي ــت ب ــال ـت ـع ــاون م ــع «فــرقــة
األح ـ ـ ـمـ ـ ــدي الـ ـم ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة» فــي
مـقــر إقــامــة الـسـفـيــرة الفرنسية
وبحضور باالنوستا ،وبعض
رؤس ــاء البعثات الدبلوماسية
وع ـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن
وال ـم ـق ـي ـم ـيــن ،إلظـ ـه ــار دعـمـهــم
وتضامنهم مع «قضية أوكرانيا
العادلة».
وفي كلمتها االفتتاحية خالل
ال ـح ـفــل ،أث ـنــت لــوفـلـيـشــر «عـلــى

جانب من الحفل الموسيقي
دول ــة الـكــويــت لــدعـمـهــا المبكر
والواضح والحاسم ألوكرانيا».
وقــالــت لوفليشر« :اجتمعنا
هنا للتعبير عن عميق مشاعر
الحزن والتعاطف تجاه الدمار
غ ـي ــر ال ـم ـب ــرر وال ـف ـظ ــائ ــع ال ـتــي
يعانيها أبناء الشعب األوكراني
الذين سقطوا ضد إرادتهم في
ح ــرب بــربــريــة م ــن ع ـ ــدوان غير
المبرر».
وأض ــاف ــت« :أنـ ــا م ـتــأكــدة من
أنني لست مضطرة وال أحتاج
ً
ً
وق ـ ـتـ ــا طـ ــويـ ــا ل ـم ـع ــرف ــة سـبــب
اق ـت ـنــاع ـنــا أن أوك ــران ـي ــا لــديـهــا
قضية عادلة وتستحق دعمنا
بالكامل» ،مشيرة إلى أن «أراضي
أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا تـ ـم ــت م ـهــاج ـم ـت ـهــا
واحتاللها من الجيش الروسي
بـ ــذرائـ ــع واهـ ـي ــة ومـ ــن دون أي
استفزاز من جانب كييف».
وتــابـعــت أن «وحـ ــدة أراض ــي
أوك ــرانـ ـي ــا وه ــوي ــة مــواطـنـيـهــا
حتى وجودها كدولة حرة وذات

سيادة ،كلها أصبحت في خطر،
مـثـلـمــا ح ــدث لـلـكــويــت قـبــل 30
ً
عاما ،عندما تم غزوها من قبل
جــار قــوي ووح ـشــي» ،مضيفة:
«ت ـ ــأث ـ ــرن ـ ــا ب ـ ـشـ ــدة ب ــال ـم ـق ــاوم ــة
البطولية األوكرانية من الجيش
والشعب ،وكيف تمكنوا من كبح
جماح الهجوم األول».
وأع ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــت لـ ــوف ـ ـل ـ ـي ـ ـشـ ــر ع ــن
اق ـ ـت ـ ـنـ ــاع ـ ـهـ ــا ب ـ ـ ـ ــأن «أوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــا
ستنتصر فــي نـهــايــة الـمـطــاف،
ألن ـ ــه ي ـت ــم ت ـع ـب ـئ ـت ـهــا بــال ـكــامــل
للدفاع عن أراضيها ووجودها،
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن األشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــال
المختلفة».

التعاطف والتضامن
مــن ناحيته ،أعــرب السفير
األوكــرانــي عــن شكره العميق
السفيرة الفرنسية على إقامة
ه ـ ــذا ال ـح ـف ــل ال ـت ـض ــام ـن ــي مــع
الشعب األوكراني في منزلها.

وأضاف في تصريحات على
ه ــام ــش ال ـح ـف ــل أن «مـ ـث ــل ه ــذه
ال ـف ـعــال ـيــات ت ـظ ـهــر األص ــدق ــاء،
ومــدى وتعاطفهم وتضامنهم
ً
مع أوكرانيا وشعبها» ،الفتا إلى
أن «وزيرة الخارجية الفرنسية
كــاتــريــن كــولــونــا ،قــامــت بــزيــارة
ألوك ــران ـي ــا قـبــل يــومـيــن وزارت
م ـن ـط ـقــة ب ــوت ـش ــا ف ــي ض ــواح ــي
كييف ،حيث وقعت مجازر بحق
المدنيين ،ما يظهر تضامنهم
الكبير مع الشعب األوكراني».
وجـ ـ ـ ــدد ش ـ ـكـ ــره لـ ــ«الـ ـم ــوق ــف
الـ ـك ــويـ ـت ــي ال ـ ــداع ـ ــم ألوك ــرانـ ـي ــا
فـ ــي ك ــاف ــة ال ـم ـح ــاف ــل ال ــدولـ ـي ــة،
ً
وكــذلــك دعمها مــاديــا لالجئين
األوك ـ ــران ـ ـي ـ ـي ـ ــن فـ ـ ــي رومـ ــان ـ ـيـ ــا
ً
وبولندا» ،مشيدا بمواقف وزير
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـشـ ـي ــخ د .أح ـمــد
الناصر والمطالبة بوقف الحرب
في أوكرانيا».

«حرص الكويت على إنهاء هذا
الملف بأقرب وقت».
يــذكــر أن أم ـيــن الـمـظــالــم هو
الـشـخــص الـمـعـنــي بـتـقـيـيــم أي
شـ ـخ ــص يـ ــوضـ ــع عـ ـل ــى ق ــوائ ــم
اإلره ـ ــاب ال ـخــاصــة ف ــي مجلس
األم ـ ــن ومـ ــن خـ ــال ال ـل ـق ــاء معه
وتوجيه الدعوة سيتم تسهيل
عـ ـمـ ـلـ ـي ــة جـ ـ ـم ـ ــع ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
وتسريع عملية اكتمال الطلبات
المقدمة من المدرجين وتحويل
الطلبات من لجنة العقوبات إلى
مجلس األمن الدولي للتصويت
من الدول األعضاء في المجلس.

القطاعات األمنية ،أن «الداخلية» مقبلة على عهد
جــديــد خ ــال الـفـتــرة الـمـقـبـلــة مــن خ ــال ضــخ دمــاء
ً
جديدة في جميع القطاعات األمنية ،مؤكدا أنه لن
يقبل بـ «الواسطة» ولــن تشفع لحصول أي ضابط
على منصب.
ووجه رسالة إلى كبار القيادات األمنية قال فيها:
ً
«كفيتو ووفيتو» ،مشددا على ضرورة بذل المزيد من
ً
الجهد والعطاء؛ ألنه شرط لالستمرار ،الفتا إلى أن
التغيير سنة الحياة ،واالستمرار مرتبط بالكفاءة
ً
واإلنتاجية ،ومن سيترك منصبه فسيكون راضيا
وبالقانون.
وأكد أن الترقيات من رتبة عقيد إلى عميد ستكون
حسب الـكـفــاءات والـمـنـصــب ،ولــن تـكــون بإجمالي
ً
الــدف ـعــة ،مـشـيــرا إل ــى وج ــود أعـ ــداد كـبـيــرة مـنـهــم ال
مناصب لهم.
وفي وقت قال «إننا ننتظر الرأي القانوني بشأن
ب ـشــأن دم ــج الـقـطــاعــات األم ـن ـيــة ،حـتــى ن ـكــون على
صــواب في جميع خطواتنا» ،طالب الـنــواف قطاع
ً
األمن الجنائي ببذل مزيد من الجهد خصوصا في
القضايا األخــاقـيــة ،وتكثيف االنـتـشــار الميداني
والمبادرة دون االنتظار لورود البالغات عن اإلزعاج،
أو عن شقق تستخدم في األعمال المشبوهة.
وأشار إلى أن منطقة جليب الشيوخ تؤوي العديد
من مخالفي اإلقامة والخارجين على القانون ،والبد
ً
من إحكام السيطرة األمنية عليها ،ملمحا إلى وجود
ً
خطط ستشرع «الداخلية» في تطبيقها قريبا ،قبل أن
يدعو اإلدارة العامة لمباحث اإلقامة إلى شن مزيد
من الحمالت على مكاتب الخدم للحد من العمالة
المخالفة والمتغيبة.

التأشيرة لدخول أميركا ،ولكن على المتقدمين
للبعثة التأكد مــن اعتماد الجامعة وبرنامج
الدراسة من قبل الوزارة».
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،ش ـ ــارك ال ـق ــائ ــم بــأع ـمــال
السفارة األميركية جيمس هولتسنايدر ،في
تخريج كوكبة من الطالب الكويتيين.

«التعاون الخليجي»...
وط ــال ــب ب ــأن «ت ـش ـمــل أي م ـف ــاوض ــات م ــع إي ــران
معالجة سلوكها الـمــزعــزع لــاسـتـقــرار ،ورعايتها
ل ــإره ــاب والـمـيـلـيـشـيــات ال ـطــائ ـف ـيــة ،وبــرنــامـجـهــا
الصاروخي».
وكــان وزراء خارجية المجلس اجتمعوا ،أمس،
مــع نظيرهم الــروســي سيرغي الف ــروف ،ال ــذي أكد
فــي مؤتمر صحافي بالعاصمة الــروسـيــة ،أن دول
ّ
تتفهم موقف روسيا في األزمة األوكرانية،
الخليج
ولن تنضم للعقوبات الغربية ضدها.
وأضـ ـ ــاف الفـ ـ ــروف أن ال ـم ـح ــادث ــات م ــع ن ـظــرائــه
الخليجيين تطرقت إ لــى التسوية السياسية في
ً
األزمـ ــة ال ـســوريــة ،الف ـتــا إل ــى أن ــه أك ــد أهـمـيــة عــودة
سورية إلى الجامعة العربية .وعبر عن أمله «تمديد
ً
الهدنة في اليمن وإطالق عملية سياسية» ،مشيدا بـ
«المبادرة السعودية».
ً
وإذ ّ
حمل الغرب مسؤولية أزمة الحبوب ،مجددا
الحديث عن مبادرة إلنشاء ممرات آمنة إليصالها
إلــى ال ــدول النامية ،شــدد الــوزيــر على أن التعاون
ً
عبر مجموعة «أوبك  »+ال يزال مهما لروسيا وسط
تــوقـعــات بــأن يـجــدد اجـتـمــاع فيينا الـيــوم االلـتــزام
بــاتـفــاق إنـتــاج النفط ال ــذي تــم الـتــوصــل إلـيــه العام
الـمــاضــي ،على أن تــرفــع أه ــداف اإلنـتــاج فــي يوليو
ً
المقبل بـمـقــدار  432أل ــف بــرمـيــل يــومـيــا .كـمــا عقد
ً
ً
الوزراء الخليجيون اجتماعا افتراضيا مع نظيرهم
األوكراني.
١٦
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محليات
السعيد :المستشفيات المتكاملة استراتيجية «الصحة»
جار لتجهيز أخرى في «الجهراء»
أكد لدى افتتاحه وحدة األورام بمستشفى جابر أن العمل ٍ
عادل سامي

إنشاء الوحدة
جاء بتوجيه
القيادة
السياسية
لالهتمام
بمرضى
السرطان من
المواطنين

السعيد

ربط إلكتروني
بين ال ِقسم
وملف
المريض في
«مكي جمعة»

التركيت

أك ــد وزي ــر الـصـحــة د .خالد
الـ ـسـ ـعـ ـي ــد ،أن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة هـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات
ً
الـ ـمـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة ،الف ـ ـ ـتـ ـ ــا إلـ ـ ـ ــى أن
مستشفى جــا بــر يـضــم جميع
التخصصات الجراحية وغير
الجراحية لخدمة المرضى من
المواطنين.
وق ــال السعيد ،فــي تصريح
للصحافيين ظهر أمــس ،على
هــامــش افـتـتــاح وح ــدة األورام
بمستشفى ج ــا ب ــر ،ا ل ــذي يعد
األول م ــن ن ــوع ــه خ ـ ــارج مــركــز
ال ـكــويــت لـمـكــافـحــة ال ـســرطــان،
إن الـ ـ ــوحـ ـ ــدة تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم الـ ـخ ــدم ــة
للمواطنين من جميع مناطق
ً
البالد ،الفتا إلى أن مستشفى
جــابــر يضم وح ــدات الجراحة
الـ ـع ــام ــة والـ ـب ــاطـ ـنـ ـي ــة ال ـع ــام ــة
وغيرها من التخصصات.
وذك ـ ـ ـ ــر أن ذلـ ـ ـ ــك ي ـ ــأت ـ ــي فــي
إطــار مواصلة جهود االرتقاء
بالخدمة الصحية في البالد،
وتـحـسـيــن مـسـتــوى جــودتـهــا،
ً
تنفيذا لمرتكزات خطة التنمية
ورؤيــة «كويت جديدة ،»2035
وضمن خطة الــوزارة لتسهيل
ت ـ ـقـ ــديـ ــم ال ـ ـخـ ــدمـ ــة والـ ــرعـ ــايـ ــة
الـصـحـيــة لـســائــر الـمــواطـنـيــن،
وبما يتفق مع أفضل معايير
الجودة المطلوبة.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه فـ ــي إطـ ــار
الـتــوســع فــي تـقــديــم الـخــدمــات
ً
جار أيضا
الصحية ،فإن العمل ٍ
ل ـت ـج ـه ـيــز ق ـس ــم آخ ـ ــر ل ـ ـ ــأورام
ف ــي مــدي ـنــة ال ـج ـه ــراء الـطـبـيــة،

«اإلعالم» تصدر عددها
الجديد من مجلة الكويت

وب ـف ـضــل ال ـج ـه ــود الـمـخـلـصــة
لـ ـك ــوادر ال ـص ـحــة ف ــي مختلف
ال ـق ـطــاعــات س ـي ـكــون افـتـتــاحــه
ً
ً
قـ ــري ـ ـبـ ــا ،تـ ـسـ ـهـ ـي ــا وتـ ـيـ ـسـ ـي ــرا
ً
ع ـل ــى الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ،وح ــرص ــا
عـ ـل ــى ت ــوفـ ـي ــر ج ـم ـي ــع ال ـس ـب ــل
لالرتقاء بالخدمات الصحية
وتطويرها.

تطوير الخدمات
وقال وزير الصحة ،إن إنشاء
و حـ ــدة األورام ف ــي مستشفى
جابر جاء بتوجيه من القيادة
السياسية بإعطاء اهتمام أكثر
ً
للمواطنين خصوصا شريحة
مرضى األم ــراض السرطانية،
إذ ا سـتـحــد ثــت وزارة الصحة
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات ل ـ ـ ـعـ ـ ــاج األمـ ـ ـ ـ ـ ــراض
السرطانية في مستشفى جابر،
ً
وقريبا في مستشفى الجهراء
ل ـع ــاج ال ـم ــرض ــى ولـلـحـصــول
ع ـل ــى الـ ـع ــاج ــات ال ـك ـي ـم ــاوي ــة
وغيرها من العالجات في جو
ً
أقل ازدحاما وأنسب للمرضى،
ضمن خطط الـ ــوزارة لتطوير
الخدمات الصحية.
وذكـ ــر أن إن ـج ــاز ال ـم ـشــروع
ً
تم في فترة قياسية ،الفتا إلى
ً
ربط الوحدة إلكترونيا بمركز
السرطان في منطقة الصباح.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ه ـ ــذا اإلنـ ـج ــاز
يحسب للقائمين عـلــى مركز
ال ـك ــوي ــت لـمـكــافـحــة ال ـســرطــان
وم ـس ـت ـش ـفــى ج ــاب ــر ع ـل ــى حــد
سواء ،وكذلك مديري المناطق

وزير الصحة يستمع لشرح عن وحدة األورام من رئيسها د .فيصل التركيت
الصحية والمستشفى والهيئة
الطبية كافة.
وأش ـ ـ ـ ــاد ال ـس ـع ـي ــد ب ـت ــزوي ــد
وحدة األورام بمستشفى جابر
باألطقم الطبية وجميع أجهزة
الفحص والتشخيص لمتابعة
ال ـم ــرض ــى ،إل ــى ج ــان ــب تــوفـيــر
األدوية والتخصصات الطبية
الجراحية وا لـعــا مــة المختلفة
لـمـتــابـعــة الـ ـح ــاالت الـمــرضـيــة
ال ـتــي تـحـتــاج إل ــى اسـتـشــارات
طبية مغايرة للسرطان.
وأكــد أن الــوحــدة بها جهاز
«بـ ـ ــت س ـ ـكـ ــان» ال ـ ـ ــذي يـ ـع ــد مــن

«التربية» :مراقب مقيم في لجان
اختبارات «الثاني عشر»
الطلبة مرتاحون الختبارات الكيمياء واألحياء والتاريخ اإلسالمي
ق ـ ـ ــررت وزارة ال ـت ــرب ـي ــة تـطـبـيــق
إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـ ــدوي ـ ــر رؤسـ ـ ـ ـ ــاء ل ـج ــان
االخ ـت ـب ــارات لـلـصــف ال ـثــانــي عـشــر،
إذ حـ ــدد وك ـي ــل ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــام في
خطاب وجهه إلى مديري المناطق
التعليمية اج ــراء ات تحديد رؤســاء
ً
ال ـل ـج ــان ،مـ ـش ــددا ع ـلــى ضـ ـ ــرورة أال
ي ـك ــون رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ب ـن ـفــس مقر
ع ـم ـل ــه ،وعـ ـ ــدم تـ ـب ــادل ال ـل ـج ــان بـيــن
م ــدي ــري الـ ـم ــدرس ــة ،ع ـلــى أن تكلف
المنطقة التعليمية أحد اإلشرافيين
لديها من المراقبين أو الموجهين
ً
ً
لـيـكــون مــراق ـبــا مـقـيـمــا داخ ــل لجان
االختبارات.
فــي سـيــاق متصل ،واص ــل طلبة
صفوف النقل بالمرحلة المتوسطة
والـصـفـيــن الـعــاشــر وال ـح ــادي عشر
بالمرحلة الـثــانــويــة أداء اخـتـبــارت
نهاية العام الدراسي ،إذ أدى طلبة
العاشر اختبارهم في مادة األحياء،
وطـلـبــة الـصــف ال ـحــادي عـشــر أدبــي
في مادة التاريخ اإلسالمي ،وطلبة
العلمي في مادة الكيمياء.
وع ـ ـ ـبـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاب ع ــن

سلة أخبار

ارتـيــاحـهــم لـمـسـتــوى اخ ـت ـبــار مــادة
الـ ـكـ ـيـ ـمـ ـي ــاء ،م ـع ـت ـب ــري ــن أن أس ـئ ـلــة
االخـتـبــار ج ــاء ت مــن ضمن المنهج
الدراسي وكانت مباشرة ،وشاطرهم
طلبة القسم األدبــي الذين أكــدوا أن
اختبار مــادة التاريخ اإلســامــي لم
ً
ً
يـكــن صـعـبــا ،وج ــاء مـتــوافـقــا مــع ما

تمت دراسته خالل السنة الدراسية.
وق ــال طـلـبــة ال ـصــف ال ـعــاشــر ،إن
ً
اختبار مادة األحياء لم يكن صعبا،
الفتين إلى أن متابعة بنوك األسئلة
وحل االختبارات السابقة كان له أثر
في تسهيل حل االسئلة التي وردت
في االختبار.

أحدث أجهزة تشخيص مرض
ً
الـ ـس ــرط ــان ،الفـ ـت ــا إلـ ــى تــوفـيــر
العالجات الكيماوية للمرضى
بمستشفى جابر كمرحلة أولى
يتبعها العالجات اإلشعاعية.
وأكد أن األطباء المسؤولين
عــن ع ــاج األورام فــي الكويت
أغلبهم من خريجي الجامعات
ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ــي ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا
والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وك ـن ــدا،
ً
الفتا إلى أن األدوية المتوافرة
ً
في الكويت ،تأتي تبعا ألحدث
األبحاث الطبية العالمية.
وذك ــر أن أح ــدث الـعــاجــات

العالمية متوافر في الكويت،
ً
م ـ ـ ــؤ ك ـ ـ ــدا أن وزارة ا ل ـص ـح ــة
ً
ت ـصــرف أمـ ـ ــواال طــائ ـلــة لجلب
ه ـ ـ ـ ــذه األدويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وإع ـ ـطـ ــائ ـ ـهـ ــا
ل ـل ـمــرضــى ،وأن الـ ـب ــاد ت ـقـ ّـدم
خدمات ممتازة لعالج مرضى
السرطان ،لكنها تحتاج فقط
إلى توسعة مكانية.
من جانبه ،قال رئيس قسم
األورام ف ــي مستشفى جــا بــر،
د .فيصل التركيت ،إن افتتاح
الــوحــدة يأتي بهدف تخفيف
ال ـض ـغ ــط عـ ــن م ــرك ــز ال ـك ــوي ــت
ل ـم ـك ــاف ـح ــة ال ـ ـسـ ــرطـ ــان (م ـك ــي

ً
جمعة) ،الفتا إلى وجــود ربط
إلكتروني بين قسم األورام في
«ج ــاب ــر» وم ـل ــف ال ـمــريــض في
«مكي جمعة».
وثـ ـ ـ ّـمـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــت الـ ـ ـ ــدور
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــوس ل ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق نـ ـظ ــم
الـمـعـلــومــات وق ـطــاع ال ـشــؤون
ً
ال ـه ـن ــدس ـي ــة ،مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن
ـار لـ ــزيـ ــادة ال ـطــاقــة
ال ـع ـم ــل جـ ـ ـ ٍ
الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة فـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــراحـ ــل
ال ــاح ـق ــة م ــن ال ـت ـش ـغ ـيــل ،وفــق
ال ـخ ـطــة ال ـتــوسـع ـيــة ال ـمــدرجــة
بهذا الشأن.

«سوشال ووتشر» الكويتي ينال شهادة
التميز من «الدولي لالتصاالت»
ضمن أفضل  5مشاريع عالمية في مجال توظيف التكنولوجيا في اإلعالم
منح االتحاد الدولي لالتصاالت ،أمس ،مشروع «سوشال
ووتشر» الكويتي شهادة التميز ضمن أفضل خمسة مشاريع
على مستوى العالم في مجال «توظيف تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في مجال اإلعالم».
جاء ذلك في إطار فعاليات «جائزة القمة العالمية لمجتمع
ً
المعلومات» ،التي ينظمها االتحاد التابع لألمم المتحدة سنويا
ضمن منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي تعقد
فعالياته في جنيف.
وسلم األمين العام لالتحاد هولين جاو شهادة التميز الى
كل من أستاذ علم اللغة الحاسوبية والمعالجة الحاسوبية
للغة الطبيعية بجامعة الكويت د .صالح الناجم والمستشار
اإلعالمي أحمد العيسى.
وذك ــر االت ـحــاد على مــوقــع الـجــائــزة ،أن مـشــروع «ســوشــال
ووتـشــر» يعتبر من أنجح التجارب العالمية التي استفادت
من تقنية المعلومات في تحليل وسائل التواصل االجتماعي
لمساعدة صناع القرار في التخطيط والتحليل المجتمعي.
وأوضح أن المشروع يختص برصد وقياس وتحليل الرأي
العام على وسائل التواصل االجتماعي ونشره بهدف التوعية
المجتمعية.
واختارت لجنة تحكيم الجائزة المشروع الكويتي من ضمن
أفضل خمسة مشاريع حصلت على أكبر عدد من األصوات في
«فئة اإلعالم» من مجموع أكثر من  1.3مليون صوت في مارس
ووصف االتحاد المشروع بأنه منصة إلكترونية
الماضي.
لقياس الرأي العام الحقيقي من خالل تحليل المحتوى والتفاعل
على وسائل التواصل االجتماعي وفــرز وتحييد الحسابات
اآللية والوهمية التي تعمل على تشويه وإيهام الرأي العام في

بعض القضايا وذلك للوصول إلى أعلى نسبة دقة باستخدام
أدوات وبرمجيات متطورة.
وق ــال الـنــاجــم ،فــي تصريح ل ـ «كــونــا» ،إن الـمـشــروع يوظف
ت ـق ـن ـيــات ال ـم ـعــال ـجــة ال ـحــاســوب ـيــة لـلـغــة الـطـبـيـعـيــة وال ــذك ــاء
االصطناعي وتحليل البيانات الضخمة للوصول إلى النتائج
وشدد على أن باحثين
التي يقدمها للمجتمع.
كويتيين هم من وقفوا خلف نجاح تلك المنصة التي تهدف إلى
التوعية المجتمعية والخدمة العامة من خالل توظيف تقنية
المعلومات في تحليل اتجاهات الرأي العام باستخدام تقنيات
المعالجة الحاسوبية للغة الطبيعية والــذكــاء االصطناعي
وتحليل البيانات الضخمة وغيرها من تقنيات حديثة في
سبيل تقديم نتائجها بشكل مبسط للعامة وللمهتمين.

نموذج عربي
م ــن جــان ـبــه ،أوض ــح الـعـيـســى أن ال ـم ـشــروع سـبــق أن حــاز
ً
الـعــام الماضي تقديرا مــن لجنة األمــم المتحدة االقتصادية
ً
ً
ً
واالجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) باعتباره نموذجا عربيا رائدا
يحتذى به في مجال توظيف التكنولوجيا للتوعية المجتمعية
ً
وفقا لما جاء في تقرير المنتدى العربي للتنمية المستدامة
الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض في مارس .2021
وأضاف العيسى أن «سوشال ووتشر» أصبحت وباعتراف
ً
ً
األمم المتحدة نموذجا عربيا وقصة نجاح عالمية ولدت في
الكويت وانتقلت منها إلــى الـعــالــم« ،مما يحملنا مسؤولية
مضاعفة لالستمرار في مواكبة هذا التميز بالبحث واالبتكار
والعمل الدؤوب والمهنية العالية».

أصدرت وزارة اإلعالم ممثلة
في قطاع الصحافة والنشر
والمطبوعات ،العدد الجديد
من مجلة الكويت لشهر يونيو
ً
الجاري ،وتضمن ملفا بعنوان
«عجلة إنجاز ومستقبل
أخضر» عن النفط في الكويت،
ودور المغفور له أمير الكويت
الراحل الشيخ أحمد الجابر،
مشيرة إلى أن اكتشافه كان
بوابة عبور آلفاق تنموية
عمالقة ،ويمثل يوم  30يونيو
 1946عالمة فارقة في تاريخ
الكويت ،عندما صدرت أول
شحنة بترول إلى الخارج من
ميناء األحمدي النفطي.
ً
وتضمن العدد أيضا عدة
موضوعات أخرى بينها
سياسة الكويت الخارجية،
و»أسوار الكويت… تاريخ
وصمود» ،ودواوين الكويت،
وموسوعة الصحافة الكويتية،
ً
وفايز المانع مسيرة  40عاما
من العطاء.

«النجاة» تدشن مشروع
« 7سنابل»

أطلقت جمعية النجاة
الخيرية ،مشروعها الشهري
« 7سنابل» ،الذي خصصته
هذا الشهر للمشاريع الوقفية
المتنوعة.
وأوضح مدير إدارة الموارد
والحمالت بالجمعية عمر
الشقراء ،في تصريح صحافي،
أمس ،أن تبرعات المشروع
سوف توجه إلى  7وقفيات،
هي :اآلبار ،المساجد ،األيتام،
إبصار ،االستدامة ،ورتل،
وأبشروا بالخير.
وأكد الشقراء أن تنمية
ً
ً
األوقاف تعد هدفا أساسيا
لـ«النجاة» ،حتى تتمكن من
تقديم خدماتها للمستفيدين
ً
بشكل مستمر ،مشيرا إلى أن
المشاريع الوقفية تعد من
الصدقات الجارية.
َّ
وبين أن « 7سنابل» هو
مشروع شهري تطلقه
«النجاة» ،ويتم من خالله
المساهمة في حزمة من
المشاريع بتبرع واحد.

«الرحمة» و«الشؤون» تبحثان
تطوير العمل الخيري

«القوى العاملة» :تحرير  40مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة
 %60من العمالة المخالفة للقرار منزلية هاربة وتعمل في القطاع األهلي
●

وقف ملف
الشركة
ّ
المصرة على
عدم تعديل
أوضاعها

المخيال

جورج عاطف

ّ
دش ـنــت الهيئة الـعــامــة للقوى
العاملة ،ممثلة في المركز الوطني
للسالمة والصحة المهنية ،أمس،
أولى جوالتها التفتيشية المفاجئة
على بعض مواقع العمل المكشوفة
في منطقة جنوب عبدالله المبارك،
ل ـ ـلـ ــوقـ ــوف ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ــدى ت ـط ـب ـيــق
أص ـ ـحـ ــاب األع ـ ـم ـ ــال والـ ـش ــرك ــات
الخاصة للقرار اإلداري رقم / 535
 ،2015الصادر بشأن حظر تشغيل
العمالة في المناطق المكشوفة من
ً
الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة صباحا
ً
ً
حتى الرابعة عـصــرا ،اعتبارا من
مطلع الشهر الجاري حتى نهاية
أغسطس المقبل.
وأس ـف ــرت ال ـجــولــة ع ــن تحرير
إن ــذارات تالفي أول مــرة بحق 32
ً
عامال ،منهم  13من حملة المادة
 18من قانون اإلقامة ،و 19منزلية
من حملة المادة  ،20بواقع  60في
نسبة العمالة
المئة من إجمالي ّ
الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــة ،مـ ـم ــا يـ ـ ـ ــدق ن ــاق ــوس

الخطر حول تفاقم ظاهرة ّ
تسرب
هـ ــذه ال ـع ـمــالــة إلـ ــى سـ ــوق الـعـمــل
بــالـقـطــاع األه ـل ــي ،مـسـتـفـيــدة من
النقص الحاد في العمالة الحرفية
والـمـهـنـيــة الـ ــذي يـعــانـيــه الـســوق
ً
حاليا ،مما يستلتزم سرعة إيجاد
حـلــول جــذريــة عــاجـلــة ،ومعالجة
نــاج ـعــة م ــن ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة
المعنية ليتسنى ّ
رد األم ــور إلى
نصابها الصحيح.
وك ـشــف رئ ـيــس قـســم الـســامــة
المهنية والــرعــايــة الـعـمــالـيــة في
محافظة الجهراء ،حمد المخيال،
أن الـجــولــة الـتــي شملت نحو 50
م ــوق ــع عـ ـم ــل ،أسـ ـف ــرت ع ــن رص ــد
 40مخالفة ،الفـتــا إلــى أنــه ستتم
م ـعــاودة التفتيش عـلــى الـمــواقــع
ذاتـ ـه ــا ،خـ ــال ي ــوم ــي ع ـم ــل ،وفــي
حال عدم تعديل الوضع أو تالفي
المخالفة واإلص ـ ــرار عليها ،يتم
تـثـبـيـتـهــا ،وإم ـه ــار مـلــف الـشــركــة
برمز إيقاف وإحالتها إلى جهات
االخ ـت ـصــاص الت ـخــاذ اإلجـ ــراءات
القانونية الالزمة بحقها.

وأوضح المخيال ،في تصريح
صحافي على هامش الجولة ،أن
الشركات ُ
الم ّ
صرة على المخالفات
ستكون ُعرضة لتوقيع الغرامات
المالية بواقع  100دينار عن كل
عامل« ،وفي حال تكرار المخالفة
ً
س ـت ـض ــاع ــف ال ـ ـغـ ــرامـ ــة» ،م ــؤك ــدا
حرص «القوى العاملة» في المقام
األول على صحة وسالمة العمالة،
وااللـتــزام بالمواثيق واالتفاقات
ال ــدولـ ـي ــة ال ـت ــي ص ــادق ــت عـلـيـهــا
الكويت بهذا الصدد.

حقوق العمالة
وقـ ـ ــال الـ ـمـ ـخـ ـي ــال إن «ال ـ ـقـ ــرار
يؤكد حفاظ الكويت على حقوق
العمالة الوافدة ،وحرصها الشديد
على عــدم ّ
تعرضهم ألي مـكــروه،
السيما الذين يعملون تحت أشعة
ال ـش ـمــس ال ـح ــارق ــة خ ــال مــوســم
الصيف ،إضافة إلى تنظيم العمل
ال تـقـلـيــل ســاعــاتــه ،م ــع الـحــرص
ع ـلــى ع ــدم ت ـع ـ ّـرض ال ـم ـشــروعــات

جانب من تحرير المخالفات لبعض العمالة
ّ
ً
التي تنفذ ألي ضــرر» ،مبينا أنه
ال مانع من تعويض ساعات وقف
العمل خالل سريان القرار بالعمل
بالساعات األولى من الصباح أو
ً
ً
بعد الرابعة عصرا ،خصوصا أن
العمل بالمناطق المكشوفة خالل
ً
هذه الفترة من السنة يكون شاقا،
ً
نظرا للظروف المناخية القاسية،

التي يصعب بموجبها أداء العمل
في ساعاته االعتيادية.
وذكــر أن دور مفتشي الفريق
ً
تعدى التدقيق والرقابة ،وصوال
إلـ ــى ت ــوع ـي ــة ال ـع ـم ــال وأص ـح ــاب
األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرورة االلـ ـ ـت ـ ــزام
ً
بـ ــال ـ ـقـ ــرار ،حـ ـف ــاظ ــا عـ ـل ــى صـحــة
ً
وسالمة العمالة ،ومنعا لتسجيل

ً
الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات بـ ـحـ ـقـ ـه ــم ،مـ ــؤكـ ــدا
استمرار جــوالت التفتيش طوال
الـ ـ  3أشـهــر فـتــرة ســريــان ال ـقــرار،
ل ــرص ــد ال ـم ـخــال ـفــات ،الس ـي ـمــا أن
تـطـبـيــق الـ ـق ــرار خ ــال ال ـس ـنــوات
الماضية القى قبوال واستحسانا
واسعين من الشركات العاملة في
القطاعات المختلفة.

استقبلت جمعية الرحمة
العالمية ،ممثلة برئيس
مجلس إدارتها الشيخ يحيى
العقيلي ومديرها العام د.
ً
عيسى الظفيري ،أمس ،وفدا
من وزارة الشؤون االجتماعية،
لبحث سبل التعاون وتذليل
العقبات وتطوير العمل
الخيري المشترك.
وخالل اللقاء اطلع وفد
«الشؤون» على إجراءات
تنفيذ المشروعات داخل
«الرحمة» ،وكذلك ضوابط
التبرع ،وآليات التسويق
وسياسات اإلعالم وضوابطه،
والتقارير الختامية ،إضافة
إلى اإلجراءات المالية
المتعلقة بتنفيذ المشروعات،
ومعايير اختيار الجهات
الممثلة .وترأس الوفد الممثل
للوزارة مدير إدارة الجمعيات
والمبرات الخيرية عبدالعزيز
العجمي ،الذي كشف عن عدة
زيارات خيرية تعتزم الوزارة
القيام بها خالل الفترات
المقبلة ،بهدف تعزيز التواصل
والتعاون مع الجمعيات
الخيرية العاملة في الكويت.

٤

محليات
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النواف :تغييرات جذرية وإعادة هيكلة قطاعات الداخلية وقيادييها
«متابعة عمل منتسبي الوزارة من العسكريين والمدنيين وتقييم أدائهم على أسس مهنية»
محمد الشرهان

إحصائيات
مكافحة
المخدرات
دليل على
يقظتهم
وتفانيهم
في العمل
ونطالبهم
بزيادة الجهد
والحفاظ على
شبابنا

أ ك ــد ا لـنــا ئــب األول لرئيس
مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ـ ـ ــر
الداخلية الفريق أول متقاعد
الـ ـشـ ـي ــخ أحـ ـم ــد ال ـ ـ ـنـ ـ ــواف ،أن
ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك تـ ـ ـغـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــرات ج ـ ــذري ـ ــة
وإعـ ـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـل ــة ل ـق ـط ــاع ــات
«الـ ـ ــداخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة» وقـ ـي ــاديـ ـيـ ـه ــا
ب ـصــورة ج ــدي ــدة ،بـمــا يـخــدم
ال ـمــؤس ـســة األم ـن ـيــة ويـحـقــق
المنظومة األمنية المتكاملة.
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك خ ـ ـ ــال تـ ـ ــرؤس
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــخ أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواف،
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ــا أم ـن ـي ــا ،أمـ ــس ،فــي
دي ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـم ـن ـط ـق ــة
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،ب ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــور
وكـ ـي ــل «الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة» ال ـف ــري ــق
أن ـ ـ ـ ــور ال ـ ـبـ ــرجـ ــس والـ ـ ــوكـ ـ ــاء
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــديـ ــن وال ـ ـمـ ــديـ ــريـ ــن
العامين.
وفي بداية االجتماع رحب
ً
الـ ـن ــواف بــال ـح ـضــور ،مـثـمـنــا
ج ـهــودهــم ال ـب ــارزة ف ــي حفظ
األم ـ ـ ــن واألم ـ ـ ـ ــان فـ ــي الـ ـب ــاد،
وف ـ ـ ــرض الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة األم ـن ـي ــة
وت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ع ـل ــى
الجميع.
وأ ش ــار إ لــى أهمية تطوير
الـعـنـصــر ال ـب ـشــري مــن رجــال
األمـ ـ ـ ــن م ـ ــن خ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ــدورات
الداخلية والخارجية لصقل
كفاء تهم وخبراتهم.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة
متابعة عمل منتسبي الوزارة
مــن الـعـسـكــريـيــن والـمــدنـيـيــن

التعامل بحزم
مع من تسول
له نفسه
العبث بأمن
الكويت

وت ـق ـي ـيــم أدائـ ـه ــم ع ـلــى أســس
ً
م ـه ـن ـيــة ،الفـ ـت ــا إلـ ــى ضـ ــرورة
ترسيخ استراتيجية الوزارة
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـكـ ـ ــافـ ـ ــأة الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزي ــن
لتحفيزهم على بــذل المزيد
من الجهد والعطاء ليكونوا
قدوة لزمالئهم.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ضـ ـبـ ـطـ ـي ــات
اإلدارة العامة لخفر السواحل
األخـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرة ب ـ ـ ــرهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت عـ ـل ــى
ا س ـت ـعــداد هــا ا ل ـتــام لمكافحة
ج ـ ـم ـ ـيـ ــع أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع ال ـ ـت ـ ـهـ ــريـ ــب
ً
واالختراقات األمنية ،مشيرا
فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه إل ـ ـ ــى أن
إ ح ـصــا ئ ـيــات اإلدارة ا لـعــا مــة
ل ـم ـكــاف ـحــة الـ ـمـ ـخ ــدرات دل ـيــل
عـلــى يقظتهم وتفانيهم في
ال ـع ـمــل وطــال ـب ـهــم ب ـمــزيــد من
الجهد للحفاظ على شبابنا
من هذه اآلفة الخطيرة.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواف أه ـ ـم ـ ـيـ ــة
اال لـتــزام واليقظة واالنتشار
األمـنــي لـلــدوريــات فــي جميع
ربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاد لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق
المنظومة األمنية المتكاملة،
ً
الفتا إ لــى ضــرورة االستماع
لشكاوى المواطنين والعمل
على إيجاد الحلول السريعة
لها في إطار القانون.
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ط ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــب قـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــادات
الـ ـقـ ـط ــاع ــات ب ــال ـع ـم ــل بـ ــروح
الفريق ا لــوا حــد لبسط مظلة
األمـ ـ ـ ـ ـ ــن واألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،ووضـ ـ ـ ــع
الخطط األمنية وفق برنامج

النواف خالل لقائه قياديي «الداخلية» أمس
زم ـن ــي ت ـس ـت ـمــر ح ـت ــى نـهــايــة
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــة ،وض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة وجـ ـ ــود
ً
الـ ـقـ ـي ــادات األم ـن ـي ــة م ـيــدان ـيــا
ومتابعة تنفيذ الخطط في
هذه المرحلة.
وفـ ـ ـ ــي خـ ـ ـت ـ ــام االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع،
أشـ ـ ـ ــاد بـ ـجـ ـه ــود الـ ـقـ ـط ــاع ــات
ً
األمنية متمنيا لهم التوفيق
وم ــواصـ ـل ــة ال ـع ـم ــل الـ ـ ــدؤوب
وب ـ ـ ــذل الـ ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـع ـط ــاء
لحماية الوطن والمواطنين.

النائب األول خالل زيارته قاعدة صباح األحمد البحرية

الرفاعي :رفع مستوى اللياقة البدنية
لمنتسبي الحرس الوطني

َّكرم المتميزين والفرق الفائزة في الموسم التدريبي 2022/2021

أق ــام ف ــرع االت ـحــاد الــريــاضــي فــي ن ــادي ضـبــاط الـحــرس
الوطني ،حفل ختام النشاط الرياضي للموسم التدريبي
 ،2022/2021برعاية وحضور وكيل الحرس الفريق الركن
مهندس هاشم الرفاعي ،وبحضور كبار القادة والضباط.
ونقل الرفاعي ،في تصريح أمس ،للفرق الرياضية تهنئة
ً
رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ،مؤكدا أن
ً
ً
قيادة الحرس تولي اهتماما كبيرا باألنشطة الرياضية،
ورفع مستوى اللياقة البدنية لكل منتسبي الحرس.
ّ
وثمن اإلنـجــازات التي حققتها الفرق الرياضية خالل
الموسم التدريبي ،وا لـتــي كانت ثمرة جهود متميزة من
فرع االتحاد الرياضي طوال الموسم ،وتوجت بإحراز مراكز
متقدمة ونتائج متميزة في البطوالت الرياضية المختلفة.
وفي ختام الحفل ّ
كرم الرفاعي المتميزين والفرق الفائزة،
ً
داعيا إلى مواصلة العطاء والتفوق لرفع اسم الحرس عاليا
في شتى المجاالت.

الرفاعي متوسطا المكرمين

ترسيخ
استراتيجية
الوزارة
في مكافأة
المتميزين
لتحفيزهم
على بذل
المزيد من
العطاء
ليكونوا قدوة
لزمالئهم

في مجال آخر ،أكد النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء
حـ ــرص الـ ـقـ ـي ــادة ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـع ـل ـي ــا ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر جـمـيــع
اإلم ـكــانــات الـفـنـيــة والـتـقـنـيــة
وال ـ ـ ـب ـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــة ل ـ ـ ــرج ـ ـ ــال خ ـف ــر
ال ـ ـسـ ــواحـ ــل ،الـ ــذيـ ــن ي ـم ـث ـلــون
خــط الــدفــاع األول ،والـعـيــون
ال ـســاهــرة ف ــي حـفــظ وتــأمـيــن
ا لـحــدود البحرية للبالد من
أي م ـحــاوالت تستهدف أ مــن
وأمان الوطن.
وشدد النواف ،خالل زيارة
ت ـف ـق ــدي ــة لـ ــه لـ ـق ــاع ــدة ص ـبــاح
األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة ،راف ـ ـقـ ــه
خــال ـهــا ال ـف ــري ــق ال ـبــرجــس،
وك ــان ف ــي اسـتـقـبــالــه الـمــديــر
ا ل ـع ــام ل ـ ــإدارة ا ل ـعــا مــة لخفر
ال ـس ــواح ــل ب ــاإلن ــاب ــة الـعـمـيــد
طـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـمـ ـ ــو نـ ـ ــس ،ع ـ ـلـ ــى أن
ســامــة الـ ـح ــدود أول ــوي ــة في
المنظومة األمنية الشاملة،
ً
مؤكدا التعامل بحزم مع كل
م ــن ت ـس ــول ل ــه ن ـف ـســه الـعـبــث
بأمن الكويت.
وأعرب النواف عن ارتياحه
لمستوى جاهزية قطاع أمن
ا لـ ـح ــدود ا ل ـب ـح ــر ي ــة واإلدارة

ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـخـ ـف ــر ال ـ ـسـ ــواحـ ــل،
وش ـ ـكـ ــره وت ـ ـقـ ــديـ ــره ل ـج ـه ــود
ر ج ـ ـ ــال اإلدارة ،و ن ـج ــا ح ـه ــم
فـ ـ ــي ض ـ ـبـ ــط ك ـ ـم ـ ـيـ ــات ك ـب ـي ــرة
مـ ــن الـ ـ ـم ـ ــواد ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرة ق ـبــل
ً
دخــول ـهــا إل ــى ال ـب ــاد ،مـبـيـنــا
أن ا ل ـ ـض ـ ـب ـ ـط ـ ـيـ ــات األ خ ـ ـ ـيـ ـ ــرة
أكدت مدى الكفاء ة والخبرة
وا لـمـهــارة لــر جــال اإلدارة في
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى حـ ــدود ال ـبــاد
ا ل ـب ـح ــر ي ــة م ــن أي مـ ـح ــاوالت
تهريب أو تسلل.

ضبطيات
المخدرات
األخيرة أكدت
مدى الكفاءة
والخبرة
والمهارة
لرجال خفر
السواحل

رأي طالبي

استقالل القضاء ضرورة لتحقيق العدالة
مـ ـب ــدأ اس ـت ـق ــال ال ـق ـض ــاء م ــن ال ـض ــروي ــات
ّ
لتحقيق العدالة في المجتمع ،وبث الطمأنينة
ً
ً
ون ـش ــر األمـ ـ ــان؛ فــال ـق ـضــاء يـ ــؤدي دورا مـهـمــا
ً
ورئيسيا في حل أي مشكلة في شتى مناحي
الحياة ،مهما كانت ،ومهما تعقدت أو ارتبطت
بأي مجال ،ومنها الجانب األمني والسياسي
وغ ـي ــره ـم ــا ...إذ ي ـتــم ات ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرارات بشكل
صـحـيــح وعـ ـ ــادل ،عـ ــاوة عـلــى ح ـمــايــة حـقــوق
اإلنسان وضمان الحريات وما إلى هنالك.
وفـ ـ ــي حـ ـي ــن تـ ــؤكـ ــد االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات ال ــدولـ ـي ــة
وتشريعاتها ض ــرورة استقالل الـقـضــاء ،فقد
ح ــرص الــدس ـتــور الـكــويـتــي عـلــى ض ـمــان هــذا
المبدأ؛ باعتبار أن التأثير على عمل القاضي
ً
من شأنه التأثير تاليا على العدالة االجتماعية
ال ـن ــاج ــزة وك ـي ــان الـمـجـتـمــع ،وي ـج ـعــل األفـ ــراد
يفقدون الثقة بالمطلق إذا تم فقد عدالة القضاء
واستقالله.
وبــوضــوح نــص قــانــون السلطة القضائية

الكويتية عـلــى استقاللية الـقـضــاء مــن خــال
ال ـم ــادة « »٢٣وع ـلــى م ــا ت ــم تــوض ـي ـحــه ،وه ــذه
االستقاللية بالمفهوم الشخصي تتمثل في
ضــرورة توفير االستقالل للقاضي ،بحيث ال
تكون هناك إغراءات أو مؤثرات أو ما يعرضه
ألي ضغوطات سواء كانت معنوية أو مادية.
أما بالمفهوم الموضوعي ،فتعني أن تكون
السلطة مستقلة عــن السلطتين التشريعية
ً
والتنفيذية( ،اتساقا مع مبدأ فصل السلطات)
وأن تكون موازية لهما وال يجوز ألي منها أن
تتغول على األخرى.
وثمة الكثير من االتفاقيات والمواثيق التي
تــؤكــد اسـتـقــال الـقـضــاء ألج ــل تحقيق ونشر
ال ـع ــدال ــة وح ـم ــاي ــة ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان وحــري ـتــه
وغيرها ،وبما يكفل حق كل إنسان في اللجوء
إلى المحاكم في وطنه.
محمد سعود ـ كلية الدراسات التجارية /
تخصص قانون

«الزراعة» :الوضع الغذائي في العالم موسم صيد «الميد» ...بدأ
يسرع إجراءات للثروة الحيوانية
أكــد الـمــديــر الـعــام للهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـ ـلـ ــزراعـ ــة وال ـ ـثـ ــروة
الـ ـسـ ـمـ ـكـ ـي ــة ب ـ ــاإلن ـ ــاب ـ ــة ع ـلــي
ال ـفــارســي ،أم ــس ،أن الــوضــع
الغذائي الــذي يمر به العالم
وم ـ ـ ــا تـ ـتـ ـع ــرض ل ـ ــه س ــاس ــل
التوريد دفع الهيئة لإلسراع
باتخاذ عدة اجراءات متعلقة
بــأوضــاع الـثــروة الحيوانية
في البالد.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ــي ،ف ــي
تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح لـ ـ ـ ـ ـ «كـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ــا» ،إن
الهيئة شكلت لجنة للكشف
عـ ــن ال ـم ــاش ـي ــة والـ ـت ــأك ــد مــن
مـ ـط ــابـ ـقـ ـتـ ـه ــا ب ـ ــالـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــازات
ال ـخــاصــة بـتــربـيــة الـمــواشــي
عـ ـل ــى أرض الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،وب ـم ــا
ه ـ ــو مـ ـس ـج ــل ف ـ ــي ش ـ ـهـ ــادات
التحصين ،التي على أثرها
يـتــم تـخـصـيــص ص ــرف دعــم
األعالف للمربين.
وأوضح أن اللجنة شكلت
فريقا لمتابعة أعمال الشركة
الـمـخـتـصــة بــال ـتــدق ـيــق على
شـهــادات التحصين ،إضافة
إلـ ــى ق ـي ــام ال ـف ــري ــق ب ـجــوالت
تـفـقــديــة للتحقق مــن وجــود
الـمــاشـيــة الـمــدرجــة بشهادة
التحصين ،ويكون ذلك شرطا
الصــدار الشهادة ،فضال عن
اتـخــاذ االج ــراء ات القانونية
ضـ ــد الـ ـم ــربـ ـي ــن أو ال ـش ــرك ــة

علي الفارسي

الـمـتـعـهــدة بــالـتـحـصـيــن في
حال وجود تالعب.
وذكر أنه تم تحديد آليات
إلصـ ـ ـ ـ ـ ــدار بـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــات صـ ــرف
االع ــاف عبر استقبال نحو
أل ـ ـ ــف م ـ ــراج ـ ــع ي ــومـ ـي ــا ك ـحــد
أقـ ـ ـص ـ ــى ،الف ـ ـتـ ــا إل ـ ـ ــى زي ـ ـ ــادة
ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة
ل ـ ـل ـ ـمـ ــراج ـ ـع ـ ـيـ ــن مـ ـ ـ ــن مـ ــربـ ــي
الماشية؛ لتسهيل إجــراء ات
صرف دعم األعالف وتحديث
الشهادات والبيانات الخاصة
للمربين.

أعلن رئيس االتحاد الكويتي
ل ـ ـص ـ ـي ـ ــادي األس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاك ظ ــاه ــر
الـ ـص ــوي ــان ،ف ـتــح م ــوس ــم صيد
ً
ابتداء من أمس.
أسماك الميد
وذكر الصويان ،في تصريح
صحافي ،أن ممثلين من مجلس
إدارة اتـحــاد الصيادين التقوا
قياديي الهيئة العامة للزراعة،
ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن م ـط ــال ــب ات ـح ــاد
الـصـيــاديــن بفتح مــوســم صيد
أسماك الميد باألول من يونيو.
وأش ــار إلــى أن االتـحــاد يحاول
ً
جاهدا توفير األسماك المحلية
فــي األس ــواق بــأسـعــار مناسبة
للمستهلكين.
وع ـ ـ ـ ـ ـ َّـب ـ ـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ـ ــن ط ـ ـ ـمـ ـ ــوحـ ـ ــات
ال ـ ـص ـ ـيـ ــاديـ ــن بـ ــال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ل ـهــم
بصيد الميد في جــون الكويت
ت ـحــت إشـ ـ ــراف ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للبيئة والهيئة العامة لشؤون
ً
ال ــزراع ــة ،الف ـتــا إل ــى أن االتـحــاد
اليزال بانتظار رد هيئة البيئة
بخصوص السماح للصيادين
بصيد أسماك الميد فقط بجون
الـ ـك ــوي ــت ،أسـ ـ ــوة بــال ـص ـيــاديــن
ال ـهــواة ،والـتــي وافـقــت «البيئة»
على السماح لهم بالصيد داخل
ج ــون ال ـكــويــت وف ــق الـضــوابــط
وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروط الـ ـ ـت ـ ــي وض ـع ـت ـه ــا
والحجز المسبق على منصتها،
ً
م ـ ـش ـ ــددا عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة دراسـ ـ ــة
ه ــذا المطلب والـمــوافـقــة عليه،
وخ ــاص ــة أن أسـ ـم ــاك ال ـم ـي ــد ال
ت ـت ــواف ــر بــال ـك ـم ـيــات الـمـطـلــوبــة
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـغـ ـط ــي ط ـ ـلـ ــب ال ـ ـسـ ــوق

والمستهلكين في األماكن التي
حددها قرار الثروة السمكية رقم
ً
 ،2017/78داعيا المسؤولين إلى
إعادة النظر في هذا الطلب ،ألن
أسماك الميد تعيش في المياه
الضحلة وقريبة من الشواطئ.
وأف ـ ـ ــاد ب ـ ــأن االت ـ ـحـ ــاد س ــوف
يستمر فــي ا لـمـطــا لـبــة بحقوق
ع ـم ــوم ال ـص ـي ــادي ــن ،وتــوص ـيــل
صوتهم للمسؤولين ،وسيعمل
ً
جـ ــاهـ ــدا إلزال ـ ـ ــة ك ــل ال ـت ـحــديــات
ً
التي تواجه مهنة الصيد ،آمال
ً
تحقيق جميع «مطالبنا» قريبا،
مع االستمرار في بذل الجهود
لتوفير األمن الغذائي باألسواق
ل ـل ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن م ـ ــن األس ـ ـمـ ــاك
والروبيان المحلي.

سلة أخبار
«األوقاف» كرمت الفائزين
بجائزة اإلدارة المتميزة

أكد مدير إدارة التخطيط
في وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية عبدالله الشاهين
أن التميز المؤسسي بات
إحدى القيم الرئيسة التي
حرصت الوزارة على
توطينها خالل العقد
ً
األخير ،استلهاما من
رؤية الكويت « 2035كويت
جديدة» ،وأحد أهدافها
بلوغ التنمية البشرية،
وتزكية روح المنافسة،
ورفع كفاءة اإلنتاج في
ظل جهاز مؤسسي داعم،
ً
مؤكدا أن مضي الوزارة
ً
قدما في التميز المؤسسي
ً
أصبح ثقافة فكر وعمل معا،
وفق خطة متكاملة ،نسير
بمقتضاها نحو الريادة في
العمل اإلسالمي.
جاء ذلك خالل حفل
«نجاحات  »11الذي نظمته
إدارة التخطيط بوزارة
األوقاف للعام الحادي
عشر على التوالي لتكريم
الموظفين الفائزين بجائزة
اإلدارة المتميزة والمشاريع
االختيارية على مستوى
الوزارة.

«إحياء التراث» تقيم الحفل
الختامي ألنشطتها الخيرية

أقامت جمعية إحياء
التراث اإلسالمي بمحافظة
الجهراء الحفل الختامي
السنوي ألنشطتها الخيرية
والدعوية ،وتكريم حفظة
ُجدد لكتاب الله تعالى،
بحضور محافظ الجهراء
ناصر الحجرف ،ورعاية
النائب فايز الجمهور.
وحضر الحفل عدد من
أعضاء مجلس إدارة
الجمعية والمسؤولين فيها،
وهم :نائب رئيس مجلس
اإلدارة سليمان البريه،
وأمين السر وليد الربيعة،
ورئيس قطاع العمل الخيري
التطوعي الداخلي والمدير
العام نبيل الياسين.
وتحدث رئيس فرع الجمعية
بمنطقة الجهراء الشيخ د.
فرحان الشمري ،في كلمة
له ،عن اإلرث التاريخي الذي
يحمله فرع الجهراء خالل 38
ً
عاما قدمت فيها الجمعية
الكثير من المشاريع النافعة.
وفي ختام الحفل ،كرم
محافظ الجهراء والنائب
الجمهور الطلبة المتميزين
والحافظين الجدد لكتاب
الله.

«التعريف باإلسالم» لدعم
مشروع «علمني اإلسالم»
قالت رئيسة قسم الفصول
الدراسية بلجنة التعريف
باإلسالم لطيفة السعيد ،إن
ً
اللجنة تبذل جهودا حثيثة
في رعاية المهتدين الجدد
وتعليمهم وتثقيفهم وغرس
رسالة اإلسالم السامية في
قلوبهم .وأضافت السعيد،
في تصريح صحافي ،أمس،
أن مشروع «علمني اإلسالم»
ُيدرس في اللجنة ب ـ 14
لغة ،وخرج آالف الدارسين
والدارسات من شتى
الجنسيات والجاليات.
وحول إمكانية التبرع
للمشروع ،قالت« :يمكن
مهتد
المساهمة بتعليم
ٍ
بـ 25دينارا أو  10مهتدين
بقيمة  250دينارا» ،داعية
المحسنين وأهل الخير إلى
دعم اللجنة ومساندتها في
رعاية المهتدين الذين دخلوا
إلى اإلسالم.
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الموسى يرعى احتفال فوز مبنى «الهندسة» بجائزة التميز
سيد القصاص

بـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة وح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــور وزيـ ـ ـ ــر
األش ـغــال الـعــامــة وزي ــر الكهرباء
والماء والطاقة المتجددة م .علي
الموسى ،أعلن المعهد األميركي
ل ـل ـخــرســانــة -ف ــرع ال ـك ــويــت ،فــوز
مبنى كلية الهندسة وا لـبـتــرول
ال ـ ـجـ ــديـ ــد وال ـ ـتـ ــابـ ــع ل ـل ـب ــرن ــام ــج
اإلنشائي لجامعة الكويت (صباح
ال ـســالــم) ،بـجــائــزة الـتـمـيــز للعام
الحالي كأفضل مبنى.
ج ــاء ذل ــك خ ــال ح ـفــل جــوائــز
اإلنـجــاز والتميز للعام الحالي،
الــذي أقامه المعهد ،أمــس األول،
بمركز مؤتمرات الهاشمي.
وم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز ج ـ ــائ ـ ــزة
التصميم واإلشراف إلى المكتب
االستشاري العالمي «كامبريج
سيفن إنترناشيونال» ،وجائزة
ال ـت ـص ـم ـي ــم ال ـم ـت ـم ـي ــز لـلـمـكـتــب
المحلي دار مستشارو الخليج،
وجـ ـ ــائـ ـ ــزة ال ـ ـم ـ ـقـ ــاول ال ــرئ ـي ـس ــي
للشركة الصينية «ميتالورجيكال
كوربيرت» ،وجائزة المقاول العام
للشركة المحلية خالد الخرافي
وإخـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ــه ،وج ـ ــائ ـ ــزة ال ـ ـمـ ــورد
الـمـتـمـيــز ل ـل ـخــرســانــة ال ـجــاهــزة

الوزير الموسى يتوسط الفائزين بالجائزة
لشركة المسيلة الدولية.
وقدم المعهد ،وللمرة الثانية
ع ـلــى الـ ـت ــوال ــي ،ج ــائ ــزة اإلن ـج ــاز
لشخصية كويتية يتم اختيارها
ل ـم ـســاه ـم ـت ـهــا لـ ــدورهـ ــا ال ـمــؤثــر
فــي تحقيق التنمية العمرانية
وتطوير أسس البناء والتشييد،
ح ـيــث ح ـصــل عـلـيـهــا ه ــذا ال ـعــام
المهندس محمد نـصــار المدير

العام لبلدية الكويت السابق ،وتم
عرض فيلم وثائقي عن األعمال
الـتــي قــام بها خــال فـتــرة توليه
منصبه في بلدية الكويت.
وف ـ ــي ك ـل ـم ـتــه ب ــال ـح ـف ــلَّ ،
وج ــه
مــديــر ف ــرع الـمـعـهــد بــالـكــويــت د.
مـعـتــز الـ ـه ــواري ،الـشـكــر لـلــوزيــر
الـمــوســى على الــرعــايــة ،مضيفا
أن هـ ـ ــذه الـ ـ ـج ـ ــوائ ـ ــز تـ ـمـ ـن ــح مــن

المعهد بالكويت كمنظمة دولية
غير ربحية تساهم في تشجيع
ال ـت ـطــويــر ال ـت ـق ـنــي ون ـش ــر ثـقــافــة
المستجدات في عالم تكنولوجيا
ال ـخ ــرس ــان ــة ب ـم ـجــال الـتـصــامـيــم
واإلنشاءات.
وأشـ ــار ال ـه ــواري إل ــى أن فــرع
المعهد فــي الـكــويــت يـهــدف إلــى
توسيع نطاق التعليم والمعرفة

والـ ـت ــدري ــب ال ـت ـق ـن ــي وال ـب ـح ــوث
العلمية في هذا المجال بجهود
أع ـ ـضـ ــائـ ــه ،وتـ ـجـ ـمـ ـي ــع وت ـ ـبـ ــادل
المعلومات لخدمة تطوير جودة
التشييد الخرساني والتصاميم
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــة فـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـش ــآت
وصيانة المنتجات الخرسانية
لـلـمـبــانــي ،بجميع أنــواع ـهــا ،في
الكويت.
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محليات

ً
ً
«الشباب» تطلق برنامجا تأهيليا
للعمل بالصحافة اإللكترونية

ً
ً
يستحدث لهم مسارا وظيفيا في القطاع اإلعالمي

أطلقت الهيئة العامة للشباب برنامج «تأهيل الشباب في العمل
الصحافي اإللكتروني» بالشراكة مع نقابة الصحافيين الكويتية ضمن
مشروع «صناع العمل» الذي يعد أحد برامج السياسة الوطنية للشباب
والمدرج في الخطة اإلنمائية لدولة الكويت وبرنامج عمل الحكومة.
وقــالــت المتحدثة الرسمية بــاســم الهيئة ،أس ــرار األن ـص ــاري ،في
تصريح صحافي أمس األول ،إن البرنامج يهدف إلى تمكين وتدريب
الشباب فــي العمل الصحافي الشامل وتأهيلهم الحتياجات سوق
العمل والمشاركة الدولية.
وأوض ـحــت أن الـمـشــاركـيــن سـيـحـضــرون ورش عـمــل ول ـق ــاءات مع
الخبراء وأساتذة اإلعالم في الصحافة الورقية واإلذاعية والتلفزيونية
واإللكترونية ،وذلك لتمكينهم من االرتقاء بطرح المحتوى اإلعالمي
للدولة.
الذي يخدم الخطة الوطنية ّ
وأضــافــت أن الـبــرنــامــج يـمــثــل اس ـت ـحــداث مـســار وظـيـفــي للشباب
الـكــويـتـيـيــن ف ــي ال ـق ـطــاع اإلع ــام ــي ،ويـمـكـنـهــم م ــن ام ـت ــاك أدوات ـه ــم
واالستفادة من تقنيات الذكاء االصطناعي بوسائل اإلعالم التقليدية
والحديثة في شكل ومحتوى الرسالة اإلعالمية المقدمة عبر مواقع
الصحف .وذكرت أن البرنامج سيسهل على الشباب استثمار وسائل
اإلعالم الحديثة للتسويق لمشاريع الدولة التنموية ولصناعة فريق
من الشباب يمتهن عمل اإلعالم المهني والتفاعلي.
ولفتت الى أن المشاركين سيحصلون بعد تجاوز البرنامج على
شـهــادات معتمدة مــن النقابة ومــن مركز لندن لـلــدراســات والبحوث
االجتماعية ومن جامعة إسطنبول الحكومية وشبكة محرري الشرق
األوسط واالتحاد الدولي للصحافة العربية.

ً
 26مشروعا للتخرج في كلية الهندسة بالجامعة األميركية

زيد :بمشاركة  100طالب وتشمل  5تخصصات بينها تطبيقات للهواتف والواقع االفتراضي و«اإلطفائي اآللي»
●

حمد العبدلي

أقامت كلية الهندسة والعلوم
التطبيقية في الجامعة األميركية
بالكويت ،فــي القاعة الرياضية
بمبنى مركز الطلبة بالجامعة،
ً
أم ــس األول ،مـعــرضــا لمشاريع
التخرج السنوي ،شهد مشاركة
ً
 26مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرو ع ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف
التخصصات الهندسية.
وق ـ ــال ع ـم ـيــد ال ـك ـل ـيــة د .أمـيــر
زيد إن هذا المعرض يعد األول
ً
للكلية ،ويضم  26مشروعا من
 5تخصصات مختلفة تقدمها
ً
الكلية فــي ا لـمـعــرض ،مبينا أن
هذه المشاريع شارك في إعدادها
ً
 100طالب و 11مشرفا.
وبين زيد أن مشاريع التخرج
تـضــم أف ـك ــارا ف ــري ــدة ومـتـنــوعــة،

مثل تطبيقات الـهــواتــف الذكية
والــواقــع االفتراضي إضافة إلى
إنـ ـس ــان آل ـ ــي إلطـ ـف ــاء ال ـح ــرائ ــق،
موضحا أن خريجي الكلية من
مختلف التخصصات يحظون
باهتمام الـشــركــات ومؤسسات
الـ ـك ــوي ــت ل ـت ــوظ ـي ـف ـه ــم ،الس ـي ـمــا
ان ال ـبــرامــج األكــادي ـم ـيــة للكلية
معتمدة فــي الكويت إلــى جانب
االعتماد الدولي في ثالثة برامج.
وأكـ ـ ــد أن ب ــرام ــج ال ـك ـل ـيــة فــي
تطور مستمر ويتم النظر فيها
س ـن ــوي ــا ل ـت ــواك ــب س ـ ــوق الـعـمــل
الكويتي والمتطلبات العالمية،
ً
ً
مشيرا إلى أن جزءا من االعتماد
ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي يـ ـتـ ـطـ ـل ــب أن تـ ـك ــون
المناهج مواكبة للتطور العالمي
سنويا.
ً
وأوضح أن لدى الكلية خططا

مشاركون في معرض مشاريع التخرج
مـسـتـقـبـلـيــة ك ـث ـيــرة وط ـمــوحــات
كبيرة للتوسع فــي تخصصات
جديدة لجذب طلبة اكثر للكلية،
م ـب ـي ـنــا ان مـ ـي ــزة ال ـ ــدراس ـ ــة فــي

الجامعة األميركية هــي تقريب
الطالب الــى الحياة العملية من
خالل التدريب الميداني والعملي
في عدد من الشركات.

ٔ
الجنايية «اإلطفاء» :تماس كهربائي
إصدار ًصحف الحالة
وراء حريق سوق الخيام
إلكترونيا على «سهل»
●

●

محمد الشرهان

ٔ
أعلنت االٕدارة العامة للعالقات واالٕعالم االمني بوزارة الداخلية،
ً
ٔ
الجنايية إلكترونيا على تطبيق
إطالق خدمة إصدار صحف الحالة
ً
ٔ
سـهــل المحصنة امـنـيــا بــرمــز االسـتـجــابــة الـســريـعــة للتحقق من
صحتها الستعمالها داخل الكويت وخارجها لمستحقيها بناء
ً
ابتداء من يوم أمس.
على القانون رقم  9لسنة 1971
ٔ
ً
وأوضحت اإلدارة ،في بيان لها ،ان هذا اإلجــراء جاء بناء على
ٔ
االول ٔ
توجيهات الـنـ ٔ
لرييس مجلس ال ــوزراء وزي ــر الداخلية
ـايــب
ٔ
الفريق متقاعد الشيخ احمد النواف ،ومتابعة وكيل وزارة الداخلية
ٔ
الفريق انور البرجس ،مضيفة أنه يأتي في إطار حرص «الداخلية»
على المساهمة الفعالة في إنجاح جهود الدولة في التحول الرقمي
بــا لـبــاد ،لتوفير الجهد وا لــو قــت لجميع المواطنين والمقيمين
ً
ٔ
الٕن ـج ــاز مـعــامــاتـهــم بـكــل سـهــولــة ُ
وي ـس ــر .كـمــا يــاتــي ان ـطــاقــا من
استراتيجية «الداخلية» الرامية إلى ميكنة كل الخدمات المقدمة
ً
ٔ
تواكبا مع ما تشهده قطاعات ٔ
المو سسة اال منية من
للجمهور،
نقلة تقنية وتكنولوجية لتوفير الوقت والجهد على المراجعين
وسرعة االٕنجاز.

محمد الشرهان

أعلنت قــوة اإلطـفــاء الـعــام أن حــريــق ســوق الخيام ال ــذي اندلع
االث ـن ـيــن ال ـمــاضــي نــاتــج ع ــن ت ـمــاس ك ـهــربــائــي ف ــي أح ــد األس ــاك
الكهربائية الممتدة من صندوق كهرباء فرعي.
وأوضـحــت القوة في بيان صحافي صــادر عن إدارة العالقات
العامة واإلعالم ان فرق التحقيق التابعة إلدارة تحقيقات الحوادث
انتهت من إجراءات المعاينة الفنية ،والتحقيق مع شهود الواقعة،
وتبين أثناء المعاينة أن الحريق اندلع في إحــدى القسائم التي
تستغل معرضا للخيام ومشغل خياطة الخيام ،وامتد إلى عدة
قسائم مالصقة.
وأوضحت أنه بعد إتمام المعاينة الفنية في القسيمة محل اندالع
الحريق تبين أن سببه ناتج عن تماس كهربائي بأحد األســاك
الكهربائية الممتدة من صندوق كهرباء فرعي.
ودعــت أصحاب القسائم والمحالت التجارية والصناعية إلى
عــدم زيــادة األحـمــال الكهربائية ،وأال تكون التمديدات واألســاك
الكهربائية مكشوفة ،خــا صــة بعد د خ ــول فصل الصيف؛ تجنبا
الندالع الحرائق ،مع اتباع إرشادات السالمة والوقاية من الحريق.

العوفان :ال ننسى مواقف األشقاء
واألصدقاء إبان التحرير
اإلعالمي الياباني تاكا ياما زار مكتب الشهيد
●

محمد الشرهان

اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل مـ ـكـ ـت ــب الـ ـشـ ـهـ ـي ــد،
اإلع ــام ــي ال ـيــابــانــي ت ــاك ــا يــامــا
كيودو الــذي يــزور البالد برفقة
وفد من االعالم الخارجي بوزارة
االع ــام ،بحضور طــارق ادريــس
وف ــارس الـعـبــد الجليل مــن أســر
الشهداء.
في بداية الزيارة ،رحب المدير
الـ ـع ــام ل ـم ـك ـتــب ال ـش ـه ـيــد ص ــاح
الـ ـع ــوف ــان وعـ ـ ــدد م ــن م ـســؤولــي
المكتب بالوفد الزائر ،وأطلعهم
على الدور الفعال الذي يقوم به
ً
المكتب تخليدا لــذ كــرى شهداء
الـ ـك ــوي ــت األب ـ ـ ـ ـ ــرار ،ومـ ـ ــا ي ـقــدمــه
المكتب من رعاية ألسرهم.
وقال العوفان« :نحن ال ننسى
المواقف النبيلة للدول الشقيقة
والصديقة تجاه دولتنا الحبيبة
إبـ ـ ــان الـ ـغ ــزو الـ ـع ــراق ــي ال ـغــاشــم
ودوره ـ ـ ـ ــم فـ ــي ت ـح ــري ــر ال ـكــويــت
ومـ ـس ــان ــدتـ ـه ــم لـ ـه ــا بــال ـم ـحــافــل
الــدولـيــة» ،متقدما بشكر خاص
إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـيـ ـ ــابـ ـ ــان ع ـ ـلـ ــى وق ـف ـت ـه ــا
المساندة أثناء الغزو.
واصـطـحــب ال ـعــوفــان أعـضــاء
ال ــوف ــد ل ـت ـف ـقــد م ـت ـحــف الـشـهـيــد
واالطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـ ـلـ ــى نـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاذج م ــن

ً
مستقبال الصحافي الياباني
العوفان
المشاهد البطولية التي سجلها
الـ ـشـ ـع ــب الـ ـك ــويـ ـت ــي وش ـ ـهـ ــداؤه
اثناء االحتالل ،كما جرى عرض
أ ف ــام وثائقية مترجمة باللغة
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة مـ ــن إن ـ ـتـ ــاج مـكـتــب
الشهيد بعنوان «تخليد ورعاية...
من ريحة أبوي».
م ــن ج ـه ـتــه ،أشـ ــاد ت ــاك ــا يــامــا
بالدور البطولي لشهداء الكويت
وكل من وقف بجانب الكويت إلى

أن تحققت عودة الشرعية ،مؤكدا
أن م ــا ي ـقــوم ب ــه مـكـتــب الـشـهـيــد
مــن عـمــل جـبــار يستحق الشكر
والثناء.
ب ــدوره ،تحدث طــارق ادريــس
عــن قصة الشهيد خالد ادريــس
الـبـطــولـيــة اب ــان ال ـغــزو الـعــراقــي
ووق ـف ـتــه م ــع زم ــائ ــه والـتـصــدي
لـ ـه ــذا الـ ـ ـع ـ ــدوان ح ـب ــا ل ـل ـكــويــت،
معربا عن فخره واعتزازه بهذه

ال ـب ـطــولــة ،بـيـنـمــا ت ـط ــرق ف ــارس
ال ـع ـبــدال ـج ـل ـيــل ع ــن دور وال ـ ــده
الشهيد فائق العبدالجليل وما
ب ــذل ــه م ــن رفـ ــع الـ ـ ــروح الــوطـنـيــة
بالقلم والكتابة لما لهذا من أثر
مـعـنــوي عـلــى الـشـعــب الكويتي
خالل تلك الفترة.
وف ـ ــي خـ ـت ــام الـ ـ ــزيـ ـ ــارة ،ج ــرى
تكريم اإلعالمي الياباني والوفد
المرافق والتقاط صور تذكارية.

جانب من المعرض
بـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،أك ـ ـ ـ ــدت ال ــرئ ـي ـس ــة
التنفيذية لشركة «مركز سلطان-
ال ـ ـكـ ــويـ ــت» خ ــديـ ـج ــة أوبـ ـ ـ ـ ــاال أن
الشركة تحرص على دعم شباب

الكويت من خريجي الجامعات،
الس ـي ـم ــا ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة،
معربة عن سعادتها بحضورها
معرض مشاريع التخرج ،ودعم

الشركة لمثل هذه المشاريع.
وأوضـ ـح ــت أوب ـ ــاال أن «مــركــز
سـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــان» ب ـ ـ ـ ـ ــدأت ش ـ ـ ــراك ـ ـ ــة م ــع
الجامعة األميركية لتدريب طلبة

الجامعة في المركز« ،كما ندعم
طلبة التسويق في الجامعة من
خالل إجراء مسابقة ،ومن يربح
يطبق مشروعه في الشركة».

6
محليات
«العلوم اإلدارية» تحتفي بالفائزين بجائزة فيصل اإلبراهيم
ةديرجلا

•
العدد  /5045الخميس  2يونيو 2022م  3 /ذو القعدة 1443هـ

local@aljarida●com

• زينل :المبادرة تحفز طلبة الكلية على البحث العلمي • عبدالله اإلبراهيم :امتداد لمسيرة الراحل في العطاء والعلم

أسرة اإلبراهيم ِّ
تكرم محمد زينل

الحمود وإبراهيم ويوسف وحسن اإلبراهيم واألسرة األكاديمية وأهالي الراحل فيصل اإلبراهيم

أحمد الشمري

ً
احتفت كلية العلوم اإلدارية في جامعة الكويت بإعالن الفائزين بجائزة وأضافوا أن «اإلبراهيم ًالذي كان
بقسم
التدريس
هيئة
في
عضوا
ّ
المحاسبة بالكليةّ ،
ومتميزا في القطاع البنكي واالستثمار ،كان يمثل
الراحل د .فيصل اإلبراهيم لألبحاث الطالبية ،بحضور عميد الكلية
ً
باإلنابة د .محمد زينل ،واألسرة األكاديمية ّوالطلبة وأسرة اإلبراهيم .روحا شبابية واعدة تحمل كل عزم وانطالقة وطموح نحو تحقيق
وأكد المتحدثون في المناسبة أن المبادرة تمثل ً
غايات مستقبلية من اإلنجازات العلمية والبحثية» ،وفيما يلي التفاصيل:
إحياء لذكرى الراحل
ً
واستكماال لمسيرته األكاديمية والبحثية ،كما أنها تهدف إلى تشجيع
وتحفيز البحث العلمي لدى طلبة الكلية.
ضاري الرشيد

 11ورقة
بحثية من
مختلف
األقسام
شاركت في
الجائزة

الرشيد

ب ــداي ــة ،أك ــد زي ـنــل أن «الكلية
ق ـ ــام ـ ــت بـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة كـ ــري ـ ـمـ ــة مــن
أسـ ـ ــرة ع ـض ــو ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس
فــي قـســم المحاسبة الــراحــل د.
ً
إحياء لذكراه
فيصل االبراهيم
ً
واستكماال لمسيرته األكاديمية
والـ ـبـ ـحـ ـثـ ـي ــة بـ ـ ــإطـ ـ ــاق جـ ــائـ ــزة
ل ـل ـب ـح ــوث ال ـط ــاب ـي ــة ب ــاس ـم ــه»،
مشيرا إلى أن الجائزة تهدف الى
تشجيع وتحفيز البحث العلمي
لـ ـ ــدى ط ـل ـب ــة الـ ـكـ ـلـ ـي ــة ،وت ـع ـت ـبــر
ً
استكماال لتميزه وطموحه في
ال ـم ـس ــاه ـم ــة فـ ــي ت ـش ـك ـيــل جـيــل
واعد.
وقـ ـ ـ ـ ــال زيـ ـ ـن ـ ــل إن «الـ ـ ــراحـ ـ ــل
اإلبراهيم كــان له أثــر عميق في
ن ـفــوس ووجـ ـ ــدان أسـ ــرة الكلية
مـ ــن أع ـ ـضـ ــاء ه ـي ـئ ــة الـ ـت ــدري ــس
والهيئة األكــاديـمـيــة المساندة
ً
واإلداريين» ،مؤكدا «أن المرحوم
ً
كـ ـ ـ ــان يـ ـمـ ـث ــل روحـ ـ ـ ـ ـ ــا ش ـب ــاب ـي ــة
واعــدة تحمل كل عزم وانطالقة
وط ـم ــوح ن ـحــو تـحـقـيــق غــايــات
مستقبلية من اإلنجازات العلمية
والبحثية».
وأفـ ـ ــاد بـ ــأن «اإلب ــراهـ ـي ــم كــان
ً
عضوا في هيئة التدريس بقسم
ال ـم ـح ــاس ـب ــة فـ ــي ك ـل ـيــة ال ـع ـلــوم
اإلداري ـ ـ ـ ــة ،ب ـعــد أن نـ ــال ش ـهــادة

ال ــدك ـت ــوراه فــي الـمـحــاسـبــة عــام
 2018من جامعة بردو الشهيرة
فـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،كـمــا
حصل على شهادة الماجستير
في المحاسبة من جامعة جورج
واشنطن في واشنطن عام 2012
وشـ ـ ـه ـ ــادة الـ ـبـ ـك ــال ــوري ــوس فــي
المحاسبة واإلدارة من جامعة
بـ ــردو ع ــام  ،2008ول ــم يقتصر
تميزه على المجال األكاديمي
والبحثي فقد قضى سنوات لم
ً
تـقــل تـمـيــزا فــي الـقـطــاع البنكي
واالستثمار».

اإلخالص والتفاني
وألـ ـق ــى ك ـل ـمــة أس ـ ــرة ال ــراح ــل
شقيقه األستاذ المساعد بقسم
الـهـنــدســة الـصـنــاعـيــة بجامعة
الـكــويــت د .عـبــدالـلــه اإلبــراهـيــم،
وقال إن الجائزة «امتداد لمسيرة
أخ ــي الـتــي اتـسـمــت بــاإلخــاص
وال ـت ـف ــان ــي ف ــي الـ ـعـ ـط ــاء لـلـعـلــم
والتعليم الذي المسه الكثير في
هذه الفعالية».
وتابع االبراهيم أن «الراحل لم
يكتف بالتميز في علمه وعمله
ً
فقط ،بل كان حريصا دائما على
مـشــاركــة اآلخــريــن بـهــذا التميز

الحمود :احتفاء بذكرى زميل عزيز
قالت رئيسة المجلس التأسيسي لجامعة
عبدالله الـســالــم د .مــوضــي الـحـمــود ،إن كلية
ال ـع ـل ــوم اإلداري ـ ـ ـ ــة اح ـت ـف ــت الـ ـي ــوم ب ـج ــائ ــزة د.
فيصل االبراهيم لالبحاث الطالبية في ذكرى
ا لـمــر حــوم ،لتشجيع طلبة الكلية على مجال
البحث العلمي.
وأضافت الحمود ،أن «هذا النوع من الجوائز

والتكريم له ميزتان االولــى :االحتفاء بذكرى
زم ـيــل عــزيــز عـلـيـنــا داخـ ــل ال ـك ـل ـيــة ،وال ـثــان ـيــة:
تشجيع الطلبة على البحث العلمي» ،مبينة ان
هذه الجائزة هي امتداد لمسيرة علمية الحد
أعمدة الكلية.
وتمنت التوفيق للطلبة في مجالهم العلمي
ودراستهم الجامعية.

الهارون :الجائزة تكريم للراحل
أكد الوزير السابق د .مساعد الهارون ،أن «المبادرة تمثل
تكريما لشخص عزيز على قلوبنا وافته المنية في مقتبل
شـبــابــه خ ــال بــدايـتــه فــي الـعـمــل األكــادي ـمــي ،فـهــو مــن خيرة
الشباب الذين تعرفنا عليهم».
وأع ــرب ال ـهــارون عــن سعادته بإقامة هــذه الفعالية التي
تأخرت بسبب جائحة كورونا ،متقدما بجزيل السرة الراحل
التي أقامت هذا الحفل والجائزة تخليدا لذكراه.

منذ صغره .واتسم هذا الحرص
بالتواضع والطيبة».
وق ـ ــال إن «م ـ ـبـ ــادرة ال ـجــائــزة
هــي أول خطوة الستمرار نهج
ال ـم ــرح ــوم ب ـعــدمــا اخـ ـت ــاره الـلــه
ً
ل ـ ـجـ ــواره» ،م ـع ــرب ــا ع ــن أم ـل ــه أن
تستمر ه ــذه ال ـجــائــزة الــدوريــة
وتتسع لفئات أكثر من الباحثين
وط ـل ـبــة ال ـع ـلــم ف ــي ال ـك ـل ـيــة ،وأن
تـ ـحـ ـق ــق ب ـ ـ ـ ـ ــإذن ال ـ ـ ـلـ ـ ــه مـ ـ ــرادهـ ـ ــا
للتشجيع والتحفيز على البحث
الـعـلـمــي لـتـكــون بـمـثــابــة مـنــارة
ت ــرش ــد ال ـب ــاح ـث ـي ــن ال ـنــاش ـئ ـيــن
وترقى بهم في أعلى المحافل.
وتقدم االبراهيم باسم عائلته

بـجــزيــل الـشـكــر لـكــل م ــن ســاهــم
ً
فــي ه ــذه ال ـم ـبــادرة وخـصــوصــا
ع ـم ـيــد ال ـك ـل ـيــة د .م ـح ـمــد زيـنــل
الذي احتضن هذه المبادرة من
أول وهـلــة ود .ض ــاري الرشيد،
ود .م ـح ـمــد ال ـ ـمـ ــرزوق الـعـضــو
فــي اللجنة ،والمحكمين الذين
نظموا عملية التقديم والتقييم
و فـقــا العـلــى المعايير ،متمنيا
ان تستمر هذه المبادرة وتنمو
لتجسد عطاء المرحوم.

شروط المشاركة
وم ـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال رئ ـي ــس

موضي الحمود

حسن اإلبراهيم :المبادرة
تنفيذ لوصيته
قال وزير التربية األسبق د .حسن االبراهيم ،إن الجائزة هي
مبادرة لتنفيذ وصيته في الحث على العلم والبحث العلمي،
وتكريم له ولجهوده المبذولة في مسيرته األكاديمية.
وأفاد االبراهيم بأن «الراحل يعتبر من الخامات األكاديمية
المتميزة التي نفتخر بها ،فهو حريص على مصلحة الطلبة
وحثهم على تقديم البحوث العلمية».
لجنة تقييم األبحاث المشاركة
بــال ـجــائــزة األسـ ـت ــاذ الـمـســاعــد
ب ـق ـس ــم االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد د .ضـ ــاري
الــرشـيــد ،إن «اللجنة فــي بداية
أعمالها إلعداد الجائزة وضعت
شروط المشاركة بها ،وجعلت
ً
باب المشاركة مفتوحا لجميع
طـ ـلـ ـب ــة الـ ـكـ ـلـ ـي ــة بـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات
البكالوريوس والدراسات العليا
المقيدين حتى خريجي العام
األكاديمي السابق ،2020 2019-
ب ـم ــن ف ـي ـهــم ط ـل ـبــة الـتـخـصــص
المساند في الكلية».
وتــابــع الــرشـيــد أن الـشــروط
تتضمن أال «يزيد عدد الباحثين

ً
يوسف اإلبراهيم :كان شغوفا بالبحث العلمي
أكد وزير التربية األسبق د .يوسف اإلبراهيم
أن ال ــراح ــل د .فـيـصــل االبــراه ـيــم ك ــان شغوفا
بالبحث العلمي ،الفتا إلــى أن هــذه المبادرة
تعد تخليدا لذكرى المرحوم من خالل اعداد
مسابقة البحوث الطالبية على مستوى الطلبة،
التي تخضع الوراق محكمة ،وتحديد جوائز
مالية وتقديرية للفائزين بها.

وذك ــر االبــراه ـيــم« ،نــأمــل أن تتسع مشاركة
الفئات في الجائزة على مستوى الجامعة أو
مستوى الكويت وليس الكلية فقط» ،موضحا
أن ا لـهــدف منها تشجيع الطلبة على البحث
العلمي ،ومتمنيا أن تعتبر الفعالية حقال من
الورود لتنمية الكويت.

عرض مرئي
لألبحاث الفائزة

ً
ً
قدمت المبادرة عرضا مرئيا لألبحاث
الفائزة بجائزة المرحوم د .فيصل اإلبراهيم
ثــم تــم تكريم الفائزين مــن جــانــب إبراهيم
اإلب ــراهـ ـي ــم والـ ـ ــد الـ ــراحـ ــل وع ـم ـي ــد الـكـلـيــة
األس ـب ــق د .ي ــوس ــف اإلب ــراهـ ـي ــم .وجـ ــاء في
مقدمة االبحاث بحث الطالبة طيبة خالد
الغانم عــن الـمـحــددات المالية لمستويات
االحتفاظ بالنقد :دراســة تجريبية لقطاع
الـضـيــافــة ،ثــم بـحــث الـطــالـبــة مــريــم محمد
صالح عن االندماجات واالستحواذات في
دول مجلس التعاون الخليجي ،بينما كان
المركز الثالث من نصيب الطالبات عايشة
الفضلي وغنيمة العنزي وهيا اإلبراهيم عن
بحثهن عن أوجه القصور التي تؤثر ً
سلبا
بنظام التعليم في الكويت.

جانب من الحضور

تكريم طيبة خالد الغانم الفائزة بالمركز األول

 ...ومريم محمد صالح الفائزة بالمركز الثاني

ف ـ ــي الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة عـ ـل ــى ث ــاث ــة،
ً
وأن ي ـ ـكـ ــون الـ ـبـ ـح ــث م ـك ـت ــوب ــا
باللغة اإلنـكـلـيــزيــة ول ــم يسبق
ن ـ ـ ـشـ ـ ــره ،وأن يـ ـ ـك ـ ــون ب ـج ـه ــود
طــابـيــة دون مـشــاركــة أعـضــاء
ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس إال ل ــإرش ــاد
ً
والتوجيه» ،موضحا أنه أعطيت
أفضلية لألبحاث التي تتناول
ال ـت ـحــديــات االق ـت ـصــاديــة الـتــي
تواجهها دولــة الـكــويــت ،وتلك
الواردة في رؤية كويت جديدة
.»٢٠٣٥
وق ـ ـ ـ ـ ــال إن ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـجـ ــائـ ــزة
ً
ستكون امتدادا لشغف الراحل
ً
بالتعليم والمعرفة واستكماال
لمسيرة العلمية واألكاديمية،
لـتـحـفـيــز ال ـط ـل ـبــة ألن ي ـكــونــوا
منتجين للمعرفة وليسوا فقط
م ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن لـ ـه ــا ،عـ ــن طــريــق
ت ـق ــد ي ــم األوراق ا ل ـب ـح ـث ـيــة فــي
مختلف مجاالت الكلية العلمية،
ب ــدع ــم م ــن أس ــات ــذت ـه ــم وت ـحــت
إشرافهم.
وأك ـ ــد ال ــرش ـي ــد أن  11ورق ــة
بـحـثـيــة ش ــارك ــت ف ــي ال ـجــائــزة،
بينها  8لحملة الماجستير و3
للبكالوريوس ،منهم  10أبحاث
م ـفــردة ،وبـحــث مـشـتــرك لثالث
باحثات ،بمجموع  9طالبات و4
طالب ،في مختلف التخصصات
من االقتصاد والتمويل واإلدارة
والمحاسبة وماجستير إدارة
األعمال.
ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت الـ ـ ــرش ـ ـ ـيـ ـ ــد إلـ ـ ـ ـ ــى أن
األوراق الـبـحـثـيــة ت ـنــوعــت في
مواضيعها منها «االستحواذات
واالنــدمــاجــات في دول مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،وأوج ـ ــه
القصور فــي نظام التعليم في
الـكــويــت ،واالحـتـفــاظ فــي النقد
في قطاع الضيافة ،وآثار الهلع
االجتماعي على أســواق المال،
وسلوك المستهلك في الكويت
تـ ـج ــاه ال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـخ ـض ــراء
الـ ـص ــديـ ـق ــة ل ـل ـب ـي ـئ ــة ،وأسـ ـع ــار
النفط أثناء جائحة كوفيد ،19
والـتـنـبــؤ بــاسـتـهــاك الـكـهــربــاء
ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،وسـ ـل ــوك ورض ــا
الـمـسـتـهـلـكـيــن ف ــي الـجـمـعـيــات
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة ،وت ـح ـل ـي ــل شــركــة
كوكا كوال من زاويــة االقتصاد

عبدالله اإلبراهيم

اإلداري ،وأ ثـ ـ ـ ـ ــر ا ل ـ ـم ـ ـشـ ــار يـ ــع
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ع ـ ـلـ ــى االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
ال ـكــوي ـتــي ،وف ـقــاعــة ال ـع ـقــار في
الكويت.
وك ـشــف أن تـقـيـيــم األب ـحــاث
بـ ـ ـن ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى  4مـ ـع ــايـ ـي ــر هـ ــي:
«الـمـنـهـجـيــة الـعـلـمـيــة المتبعة
في البحث ،واالبتكار واإلبــداع
فــي فـكــرة الـبـحــث والمنهجية،
وتأثير البحث ومدى االستفادة
ً
من نتائجه وتطبيقها عمليا ،
ً
وأخيرا جودة البحث الكتابة».
وذكـ ـ ــر أن ال ـل ـج ـنــة اع ـت ـمــدت
آل ـي ــة لـلـتـقـيـيــم تـشـبــه الـمـتـبـعــة
مــن قبل الـمـجــات العلمية في
تحكيم األبحاث لتحقيق أعلى
درج ـ ـ ــات الـ ـع ــدال ــة وال ـش ـفــاف ـيــة
ً
والموضوعية ،الفتا إلى أن كل
بـحــث م ـشــارك خـضــع لتحكيم
ث ــاث ــة أع ـض ــاء هـيـئــة ت ــدري ــس،
اثنان من داخل اللجنة وواحد
م ــن خ ــارج ـه ــا ذو اخ ـت ـصــاص
بموضوع البحث ،ولم يكن أي
من المحكمين على اطالع على
أسماء الطلبة أصحاب األبحاث.
وب ـي ــن ال ــرش ـي ــد ،أن الـلـجـنــة
خصصت ثالث جوائز للفائزين
ب ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة كـ ــري ـ ـمـ ــة م ـ ـ ــن أس ـ ـ ــرة
المرحوم د .فيصل اإلبراهيم ،أي
بواقع  500دينار للمركز األول،
و 300دي ـن ــار لـلـمــركــز ال ـثــانــي،
و 200دي ـن ــار لـلـمــركــز ال ـثــالــث،
ً
موضحا أن اللجنة خصصت
كـ ــذلـ ــك إحـ ـ ـ ــدى هـ ـ ــذه الـ ـج ــوائ ــز
ع ـلــى األق ـ ــل ل ــأب ـح ــاث م ــن فئة
الـبـكــالــوريــوس لـضـمــان تكافؤ
فرص الفوز.
وت ـ ـقـ ــدم الـ ــرش ـ ـيـ ــد ،بــال ـش ـكــر
ال ـج ــزي ــل لــزم ـيــل ال ـم ــرح ــوم في
قـ ـس ــم الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة د .م ـح ـمــد
المرزوق ،ود .عبدالله االبراهيم
على جهودهما في التحضير
إلطالق الجائزة وتقييم األوراق
ً
الـمـشــاركــة ،مشيدا بجهود كل
م ــن س ــاه ــم ف ــي ن ـج ــاح ال ـ ــدورة
ً
األولـ ـ ـ ـ ــى لـ ـلـ ـج ــائ ــزة ،بـ ـ ـ ـ ــدءا مــن
أسرة اإلبراهيم على مبادرتهم
الكريمة ،وجميع الطلبة الذين
ت ـقــدمــوا لـلـمـشــاركــة بــأوراق ـهــم
البحثية ،ود .ز يـنــل على ثقته
ودعـ ـم ــه ل ـل ـج ـنــة ،والـمـحـكـمـيــن
من أعضاء هيئة التدريس في
كلية الـعـلــوم اإلداري ـ ــة وه ــم :د.
هاني ال ـصــراف ،ود .ميخائيل
سـكــورتــوس ،ود .حسين علي،
ود .أسـمــاء الـفــاضــل ،ود .سعد
الناهض ،ود .ســارة خلف ،ود.
سليمان البدر.

 ...والطالبات عيشة الفضلي وغنيمة العنزي وهيا اإلبراهيم الفائزات بالمركز الثالث
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«الفتوى والتشريع» :قرارات نائبي «الزراعة»
َ
صحيحة رغم انتهاء مرسومي عملهما
ً
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برلمانيات

نافذة نيابية

«حفاظا على استقرار المعامالت اإلدارية وإعالء للمصلحة العامة»
علي الصنيدح

في ردها على سؤال برلماني
للنائب عبدالله المضف ،أكدت
«الفتوى والتشريع» صحة
وسالمات القرارات الصادرة
عن َ
نائبي المدير العام لقطاعي
التجميلية ،والثروة
الزراعة
ً
النباتية؛ حفاظا على استقرار
ً
وإعالء
المعامالت اإلدارية
للمصلحة العامة.

ال مناص من
التقرير بسالمة
قراراتهما عند
مباشرتهما
االختصاصات
الموكولة إليهما
سواء بصفة أصيلة
أو بتفويض صادر
لهما

أك ـ ـ ــدت إدارة الـ ـفـ ـت ــوى وال ـت ـش ــري ــع صـحــة
َ
لنائبي المدير
وســامــات ال ـقــرارات الـصــادرة
الـعــام لقطاعي الــزراعــة التجميلية ،والـثــروة
النباتية ،في ضوء انتفاء مرسوم عملهما ،وذلك
حفاظا على استقرار المعامالت اإلدارية وإعالء
للمصلحة العامة ،الذي يحتم كفالة استمرار
ّ
سير المرفق العام بانتظام واطراد.
جــاء ّ
رد «الـفـتــوى» فــي مــذكــرة أرفقها نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء ،د .محمد الفارس ،على
سؤال برلماني للنائب عبدالله المضف بشأن
الوضع القانوني َ
لنائبي مدير الهيئة ،في ضوء
انتفاء مرسوم عملها ،وحصلت «الجريدة» على
نسخة منه.
وتنص المادة  ١٢١من القانون رقم  ١٢لسنة
 1963ف ــي ش ــأن الــائ ـحــة الــداخ ـل ـيــة لمجلس
األمة على أن « لكل عضو أن يوجه إلى رئيس
مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة الستيضاح
األمــور الداخلة في اختصاصهم ،بما في ذلك
االستفهام عن أمــر يجهله العضو ،والتحقق
من حصول واقعة وصل علمها إليه ،وال يجوز
أن يوجه الـســؤال إال من عضو واحــد ،ويكون
توجيهه إل ــى رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء أو إلــى
وزير واحد».
وحـيــث إن المحكمة الــدسـتــوريــة قــد بينت
في قــراراهــا الـصــادر في طلب التفسير رقــم 3
لسنة  ٢٠٠٤تفسير دستوري الصادر بتاريخ
 ٢٠٠٥/٤/11أن توجيه الـســؤال البرلماني إلى
ال ــوزي ــر ه ــو ح ــق م ـقــرر لـعـضــو مـجـلــس األم ــة
ويكون في المسائل واألم ــور التي تدخل في
اختصاص الــوزيــر وفــي نطاق أعـمــال وزارتــه
بحسب األحـ ــوال ،وأن المقصود مــن الـســؤال
هو طلب بيانات أو استفهام عن أمر ّ
معين أو
واقعة بذاتها ،أو استيضاح عن أمر مجهول أو
مفروض أن السائل على األقل يجهله أو توجيه
النظر إلى أمر من األمور ،أو التحذير من ُّ
تصرف
ما أو لدرء خطر قد يتوقع حصوله ،وأن للوزير
المسؤول الحق في الرد على السؤال بما قد يراه
ً
مناسبا من بيان يفي بما هو مطلوب ،دون أن
يكون من شأن السؤال إلزامه بتقديم مستندات
أو أوراق أو وثــائــق مــؤيــدة أو مثبتة لصحة
ً
إجابته ،ما لم ير المسؤول تقديمها توضيحا
إلجابته عن السؤال أو أنها ال تكتمل بدونها».
ول ـمــا كــانــت إدارة ال ـف ـتــوى وال ـت ـشــريــع قد
ألحقت بوزير الدولة لشؤون مجلس الــوزراء
بالمرسوم رقــم  ۳۰۲لسنة  ،٢٠١٢فإننا نفيد
بأنه سبق أن أبدت اإلدارة الرأي في شأن مدى
صـحــة ال ـق ــرارات ال ـص ــادرة عــن نــائـ َـبــي المدير
ال ـعــام لقطاعي ال ــزراع ــة التجميلية وال ـثــروة
النباتية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة

العازمي يحذر من مرض االلتهاب الحليمي
ويسأل السعيد عن أعداد إصاباته بالكويت
حــذر الـنــائــب حـمــدان الـعــازمــي مــن خـطــورة مــرض االلتهاب
البشري الحليمي ،مؤكدا انه يشكل خطورة لالصابة بسرطان
عنق الرحم الذي تمت مالحظته في بعض المجتمعات ،مما حدا
بها إلى تصنيع لقاحات للحماية من تلك الخطورة.
وس ــأل الـعــازمــي وزي ــر الـصـحــة د .خــالــد السعيد عــن أع ــداد
الـحــاالت المصابة بهذا الـمــرض فــي الكويت مقرونة بالفئات
العمرية ،وكم نسبة تعرض المصابين بهذا االلتهاب لإلصابة
بسرطان عنق الرحم؟ وذلك باإلشارة إلى إحصائيات الكويت،
مطالبا بتزويده بالوسائل الوقائية والعالجية المتاحة حاليا
بعد تسجيل اإلصابة بهذا االلتهاب.
وأضاف :ما مدى نجاعة اللقاحات التي تم تصنيعها من أجل
الوقاية من سرطان عنق الرحم بعد تأكيد اإلصابة بااللتهاب
البشري الحليمي؟ مطالبا بتزويده بأنواع اللقاحات التي تم
تصنيعها لهذا الغرض ،إضافة إلى أسماء الشركات والمتعهدين
لتوريد هذه اللقاحات إلى الكويت ،ومواصفات كل لقاح منها
على حدة ،مع ذكر آلية التفضيل بينها الختيار أي منها مع بيان
التكلفة المادية لتوريد كل لقاح كل على حدة.

مبنى «الفتوى والتشريع»
السمكية ،في ضوء انتهاء مرسوم تعيينهما
وعدم التجديد لهما بموجب الكتاب رقم ٤٥٢٤
 ،۲۲۰۲۱٠٠٠٠المؤرخ في  ،۲۰۲۱/۱۲/30وخلصت
إلى عدم جواز بقاء َ
نائبي المدير العام لقطاعي
ً
الزراعة التجميلية والثروة النباتية اعتبارا من
 ،۲۰۲۱/۲۳/۸في ضوء انتهاء مرسوم تعيينهما
رقــم  ٢١٤لسنة  ،٢٠١٧وأن ال ـقــرارات الـصــادرة
عنهما بعد زوال صفتيهما كنواب للمدير العام
ّ
تعد موصومة بعدم المشروعية.
وبتاريخ  ۲۰۲۲/۱/6ورد إلى هذه اإلدارة كتاب
وزي ــر األش ـغــال وزي ــر الــدولــة لـشــؤون الشباب
بطلب إعادة النظر في هذا اإلفتاء لمخالفته ما
ّ
اطرد عليه إفتاء هذه اإلدارة في هذا الخصوص،
وبــإمـعــان الـنـظــر فــي ال ـمــوضــوع ،انـتـهــت هــذه
اإلدارة بموجب كتابها رقم ،۲۲۰۲۱٠٠٠٠٤٥٢٤
ال ـم ــؤرخ فــي  ٢٠٢٠/١/13إل ــى صـحــة ال ـق ــرارات
ال ـص ــادرة عــن نــائـ َـبــي الـمــديــر ال ـعــام لقطاعي
الــزراعــة التجميلية وال ـثــروة النباتية بهيئة
ً
لزراعة ،بعد انتهاء خدمتهما اعتبارا من /٢٣
ً
 ،۲۰۲۱/8استنادا إلى أن المشرع في المرسوم
بــال ـقــانــون رق ــم  15لـسـنــة  ،١٩٧٩ج ـعــل شغل
الــوظــائــف الـقـيــاديــة بـمــرســوم أم ـيــري لـمــدة 4
سنوات قابلة للتجديد ،وأن تجديد التعيين

ّ
«المالية» للنواب :قدموا تعديالتكم
على «المتقاعدين» قبل  9الجاري

فـيـهــا ال ي ـكــون ضـمـنـيــا ،بــل يتعين أن يكون
صريحا بصدور مرسوم بذلك ،وهو ما يترتب
عـلــى ع ــدم ص ــدوره انـتـهــاء خــدمــة شــاغــل تلك
ً
الوظيفة اعتبارا من تاريخ انتهاء تلك المدة،
ً
إعـمــاال لصريح نص الـمــادة  ٣٢من المرسوم
ً
بالقانون رقم  15لسنة  ،١٩٧٩فإذا استمر شاغال
لها بعد انتهاء مدتها من دون صدور مرسوم
أميري بتجديد شغلها ،فإنه يسري في شأن
ما أعمال أحكام الموظف الفعلي ،ومن ثم فإنه
ال مناص من التقرير بصحة القرارات الصادرة
ع ـن ـه ـمــا ع ـن ــد م ـبــاشــرت ـه ـمــا االخ ـت ـص ــاص ــات
الموكولة إليهما؛ سواء بصفة أصيلة أو بناء
على تفويض صادر لهما وفقا للقواعد المقررة
فــي هــذا ال ـصــدد ،وذل ــك حفاظا على استقرار
المعامالت اإلداريــة وإعــاء للمصلحة العامة
الذي يحتم كفالة استمرار سير المرفق العام
ّ
بانتظام واطراد.
يشار إلى أنه تم االلتزام في الردود السالف
بيانها بأحكام الدستور والقانون والضوابط
التي استقرت عليها قــرارات تفسير المحكمة
الدستورية ،والتي تكفل للمسؤول حق الرد
ً
على ال ـســؤال ،بما يــراه مناسبا دون االلـتــزام
بتقديم مستندات.

الحمد :لتتمكن «المشتركة» من مناقشتها وتضمينها في تقريرها النهائي
دعــا رئـيــس لجنة الـشــؤون
ال ـ ـ ـمـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة ،الـ ـن ــائ ــب أح ـمــد
ال ـح ـم ــد ،ال ـ ـنـ ــواب إلـ ــى تـقــديــم
اق ـت ــراح ــات ـه ــم بـ ـش ــأن ت ـعــديــل
مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـقـ ــانـ ــون الـ ـخ ــاص
بـ ــال ـ ـم ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــديـ ــن قـ ـ ـب ـ ــل ي ـ ــوم
الخميس  9الـجــاري ،لتتمكن
اللجنة من دراستها وضمها
إلـ ــى ال ـت ـقــريــر ال ـن ـهــائــي ال ــذي
س ـ ـي ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــه ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ف ــي
ال ـج ـل ـســة ال ـخ ــاص ــة ال ـت ــي مــن
ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر الـ ـ ــدعـ ـ ــوة إلـ ـيـ ـه ــا 14
الجاري.
وق ــال الـحـمــد ،فــي تصريح

ص ـح ــاف ــي أم ـ ـ ــس ،إن دع ــوت ــه
ج ـ ـ ـ ــاءت بـ ـ ـن ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى ت ـك ـل ـيــف
م ـ ـك ـ ـتـ ــب ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ل ــرئـ ـي ــس
مـجـلــس األمـ ــة ب ـشــأن تـحــديــد
موعد جلسة خاصة لمناقشة
وإقــرار مشروع تعديل قانون
التأمينات االجتماعية ،الذي
تــم االت ـف ــاق عـلـيــه مــن اللجنة
المشتركة وا ل ـخــاص بمنحة
ت ـ ـصـ ــل إ لـ ـ ـ ــى  3آالف د ي ـ ـنـ ــار
للمتقاعدين وز ي ــادة سنوية
فــي الـمـعــاشــات تصل إلــى 20
دينارا هــذا العام و 30دينارا
في األعوام المقبلة.
وأضاف أنه لضمان سالسة

الـ ـجـ ـلـ ـس ــة وإقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار م ـ ـشـ ــروع
القانون ،فإنني «أدعو النواب
إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــم أي تـ ـع ــدي ــات
أو اقـ ـت ــراح ــات ع ـلــى م ـشــروع
القانون حتى يوم الخميس 9
الجاري» وذلك لتتمكن اللجنة
الـمـشـتــركــة م ــن عـقــد اجـتـمــاع
ومناقشة التعديالت المقدمة
وتضمينها في التقرير الذي
سيتم رفعه للمجلس».

أحمد الحمد

الطريجي يطالب بمواجهة ظاهرة هروب
العمالة المدربة وسرقتها
اقترح منع عودة المنتهية عقودهم إلى الكويت  5سنوات
ق ــدم ال ـنــائــب د .عـبــدالـلــه
الـطــريـجــي اق ـتــراحــا برغبة
ي ـنــص ع ـلــى ضـ ـ ــرورة قـيــام
ال ـح ـكــومــة -مـمـثـلــة ب ـ ــوزارة
الــداخ ـل ـيــة -بــالـتـنـسـيــق مع
ا لـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات ذات ا ل ـ ـعـ ــا قـ ــة،
بـ ــدراسـ ــة ش ــام ـل ــة ل ـظــاهــرة
ه ـ ــروب أو س ــرق ــة الـعـمــالــة
المؤهلة او المدربة أو ذات
الـ ـخـ ـب ــرة ،س ـ ـ ــواء كـ ـ ــان ذل ــك
فــي المهن التخصصية أو
العمالة المنزلية.
ودع ـ ـ ـ ــا الـ ـط ــريـ ـج ــي فــي
اق ـ ـ ـتـ ـ ــراحـ ـ ــه إل ـ ـ ـ ــى م ــراجـ ـع ــة عبدالله الطريجي
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن والـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوائ ـ ـ ــح
المعنية ،واتخاذ اإلجراءات
إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال رغـ ــب
وال ـ ـقـ ــرارات ال ــازم ــة ،ومنها ال ـعــامــل ف ــي تـغـيـيــر صــاحــب
ح ـم ــاي ــة أول ص ــاح ــب عـمــل الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـ ــذي قـ ـض ــى ع ـن ــده
استقدم العامل أو عمل عنده مدة ال تقل عن سنة ،ومنها
مــدة ال تقل عــن ستة أشهر ،ضـ ـ ـ ــرورة مـ ـ ـغ ـ ــادرة ال ـك ــوي ــت
ألن ص ــاح ــب ال ـع ـمــل تـحـ ّـمــل وع ـ ـ ــدم الـ ـ ـع ـ ــودة إل ـي ـه ــا م ــدة
ضعف أدائ ــه أو نقصه ،كما ال ت ـقــل ع ــن خ ـمــس س ـنــوات،
س ــاه ــم ب ـش ـك ــل مـ ـب ــاش ــر فــي داع ـي ــا إل ــى ض ـ ــرورة دراس ــة
تدريبه وتأهيله ودمجه في التعديالت القانونية ،التي
سوق العمل.
توازن بين الحماية القانونية
ً
وطـ ــالـ ــب بـ ــدراسـ ــة ات ـخ ــاذ لـلـعــامــل ال ـم ـقــررة دس ـتــوريــا

ً
ودول ـيــا وبـيــن حماية سوق
ال ـع ـم ــل ب ــال ـك ــوي ــت وح ـمــايــة
حقوق أصحاب األعمال.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ال ـمــواطــن
قد يستقدم عامال منزليا أو
سائقا أو طباخا أو مزارعا
ب ــا خ ـب ــرة أو مـ ـه ــارة وبـعــد
أن ي ـت ــم ت ــدريـ ـب ــه وتـعـلـيـمــه
واك ـت ـس ــاب ــه ال ـخ ـب ــرة يـنـتـقــل
م ــع ان ـت ـه ــاء ع ـق ــده الـ ــى بيت
آ خـ ــر ب ـت ـحــر يــض او تحفيز
م ــن آخـ ــريـ ــن ،سـ ـ ــواء مـكــاتــب
اال س ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــدام أو بـ ـع ــض
المواطنين أو األجانب ممن
يـ ـمـ ـك ــن ت ـس ـم ـي ـت ـه ــم «ت ـ ـجـ ــار
البشر».
وأضـ ـ ــاف «وم ـ ــن ال ـح ــاالت
ال ـ ـتـ ــي ن ـش ـه ــده ــا ف ـ ــي س ــوق
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل أي ـ ـ ـضـ ـ ــا اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدام
مستشار قــا نــو نــي أو خبير
لـيـعـمــل ف ــي مـكـتــب مـحــامــاة
بالكويت وبـعــد أن يتم مدة
يـ ـتـ ـعـ ـل ــم فـ ـيـ ـه ــا اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
وي ـت ـع ــرف ف ـي ـهــا ع ـل ــى بـيـئــة
الـ ـعـ ـم ــل ب ـ ــالـ ـ ـب ـ ــاد ،وآلـ ـ ـي ـ ــات
التقاضي نجده يترك مكان

العمل الذي استقدمه بسبب
زيــادة محدودة على الراتب
الـ ـشـ ـه ــري مـ ــن آخـ ــريـ ــن ،وم ــا
ي ـن ـط ـب ــق عـ ـل ــى ال ـم ـح ــام ـي ــن
ي ـن ـط ـب ــق عـ ـل ــى غـ ـي ــره ــم مــن
أصحاب المهن كالمحاسبين
والفنيين ،وغيرهم».
ورأى ا ل ـ ـ ـطـ ـ ــر ي ـ ـ ـجـ ـ ــي أن
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزءا مـ ـ ـ ـ ــن اإلش ـ ـ ـكـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة
يتعلق بـتــد خــات الوسطاء
وال ـم ـك ــات ــب وتـ ـج ــار ال ـب ـشــر،
و جـ ــزء ا آ خ ــر يتعلق بجشع
وطـمــع بـعــض الـعـمــالــة ،ومــا
ُ
ـوجـ ــد األرض ـ ـيـ ــة ل ـك ــل ذل ــك
يـ ـ ِ
هو غياب الرقابة القانونية
وال ـ ـن ـ ـصـ ــوص الـ ـت ــي تـحـمــي
أصـحــاب العمل ،األم ــر الــذي
ي ـج ـعــل الـ ـظ ــاه ــرة مـسـتـمــرة
وتـ ـتـ ـم ــدد وت ـ ـهـ ــدد اس ـت ـق ــرار
كثير مــن األســر والقطاعات
التجارية.

حمدان العازمي

«الصحية» و«األموال العامة» تناقشان حقوق
المرضى والتحقيق في «القسائم الزراعية»
تعقد لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية
والعمل البرلمانية ا لـيــوم اجتماعا لمناقشة
عدد من المقترحات وتكليفات المجلس فيما
يتعلق بالقضايا الصحية ،في حين تناقش
لـجـنــة األم ـ ـ ــوال ال ـع ــام ــة قـضـيــة الـتـحـقـيــق في
القسائم الزراعية.
وبداية تناقش «الصحية» تكليف المجلس
لـهــا متابعة مــدى قـيــام الـحـكــومــة بتنفيذ كل
احكام القانون رقم  70لسنة  2020بشأن مزاولة
مهنة الـطــب والـمـهــن الـمـســاعــدة لـهــا وحـقــوق
المرضى والمنشآت الصحية وإصدار القرارات
المنفذة له ،وذلك بحضور وزير الصحة أو من
ينوب عنه ،والمختصين وممثلين عن جمعية
الصيدلية الكويتية.
كما تناقش اللجنة االقتراح برغبة المقدم
م ــن ال ـنــائــب د .مـحـمــد ال ـحــوي ـلــة ح ــول إدارج

م ــرض الـسـيـلـيــاك ض ـمــن االمـ ـ ــراض الـمــزمـنــة،
وانشاء مركز متخصص في ابحاث السيلياك،
واالستعانة باشخاص ذوي خبرة في التعامل
مع المرضى بالكويت كمثال الرابطة الكويتية
التطوعية للتوعية عــن السيلياك لخبرتها
فــي الـتـعــامــل الـمـبــاشــر مــع الـمــرضــى ،وإنـشــاء
مختبرات في هيئة الغذاء والدواء للكشف عن
الجولوتين في االغذية المصنعة.
أما «األموال العامة» فتناقش تكليف مجلس
األم ــة بجلسته المنعقدة فــي 2022/3/8م لها
بالتحقيق في محاضر توزيع القسائم الزراعية
عن الفترة  2012/1/1الى ( 2022/3/8بصفتها
لجنة تحقيق) ،بحضور ممثلين عــن الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

زوايا ورؤى
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شجعوا الشرفاء
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
ً
أكثر من  70موظفا وموظفة في إحدى الجهات الحكومية قدموا
ً
ً
تنازال مكتوبا عن تسلم مكافأة الصفوف األمامية التي أقرت سنة
 2020لمن استمر في عمله أثناء بداية جائحة كورونا ،وأرجع
أولـئــك الموظفون سبب تنازلهم عــن المكافأة المالية إلــى عدم
ممارستهم للوظيفة أثناء تلك الفترة ،بالتالي عدم استحقاقهم
للمكافأة ،وهذا موقف يستحق الشكر ألمانة ونزاهة من قام به،
ً
فقد اعتدنا أن نسمع في المؤسسات الحكومية قصصا مهولة
لتسابق فئات من الموظفين وباختالف المراكز اإلداريــة العليا
الوزارات واقتناصها
قبل الصغرى لتسابقهم نحو (حلب) أموال
َ ٌ
واالكتناز منها بكل وسيلة ،وال يسأل كثير منهم أحالل تلك األموال
ً
ً
أم كانت حراما عليهم؟ وهل يأخذونها وفقا للقانون واللوائح أم
بالتحايل والتدليس؟ ولألسف أن يعتقد بعض هؤالء أن الشطارة
ّ
والمجرمة
والذكاء بإتيان مثل تلك الممارسات المحرمة بالشرع
بالقانون والمهينة باألعراف وأخالق األسوياء من الناس.
تقارير الجهات الرقابية في الدولة تمتلئ بذكر هذه المخالفات
ومطالبة الوزارات والموظفين بإعادة ما أخذوه من األموال بدون
ً
وجــه حــق ،وهــذا مــا يسجله دوم ــا دي ــوان المحاسبة ،وكــذلــك ما
يتحفظ عليه جهاز المراقبين الماليين ،ومن الغريب أن بعض
ً
الوزارات يماطل في تنفيذ هذه التعليمات أمال في نسيان الجهات
الرقابية لها ،واألغرب من ذلك قيام بعض القياديين في الوزارات
بإعادة تكرار هذه المخالفات المزرية كل سنة دون حياء وال خوف،
وبالطبع دون محاسبة ،وهو ما يشجع هذه النوعيات التعيسة
على استمرارها في عبثها.
ً
نعود ونـكــرر مــا نقوله دائـمــا أن هــذه معضلة أخالقية يجب
مواجهتها وأن هناك ثغرات في اللوائح ال بد من تسويتها كما أن
العنصر األهم الذي يحد من هذه الممارسات الخبيثة هو محاسبة
مــن يقوم بتلك األفـعــال مــن المسؤولين قبل الموظفين ،ويثبت
غشه أو تدليسه وتحايله على أموال الدولة بحصوله على رواتب
ومكافآت غير مستحقة له ،أو بتنفيع غيره من شلته وجماعته
باستغالل منصبه الوظيفي وصالحياته اإلدارية خصوصا في
قرارات اللجان وفرق العمل والمهمات الرسمية وما شابه ذلك.
إن الموظفين الشرفاء الذين رفضوا تسلم مكافأة الصفوف
األولى العتقادهم بعدم أحقيتهم فيها يستحقون الشكر والتقدير
على نزاهتهم وتمسكهم بالواجب الشرعي الــذي يمليه عليهم
ضميرهم ،وال أشك لحظة بامتالء الوزارات والمؤسسات الحكومية
والخاصة بأمثال هؤالء الطيبين الذين يمثلون الشرف والنزاهة
واألخالق الحميدة ،فلو خليت خربت.
والله الموفق.

ةديرجلا
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وجوه كويتية في عالم المكتبات
وفاة أول أمينة مكتبة نسائية المرحومة عزيزة البسام فتحت
الباب أمام تساؤالت مستحقة :أين موقع المرأة الكويتية في عالم
المكتبات؟ وأين مساهماتها في هذا الجانب؟ ولماذا التركيز
على دور «الــرجــال» وتهميش المنجز النسائي ،فالذين كتبوا
عن تاريخ العمل المكتبي بمعناه الشاسع استبعدوا ما قدمته
ً
المرأة ومروا عليها لماما؟
عزيزة البسام ،يحسب لها أنها السباقة في خدمة «المكتبة
النسائية» وإن كــانــت هــذه التسمية لــم تعد مــوجــودة ،لكنها
تتوافق مــع ظــروف المجتمع حينما أنشئت عــام  ،1966ومع
ً
ً
ذ لــك أ ضــا فــت لخبرتها الميدانية والمهنية تخصصا علميا ،
فهي خريجة ليسانس تاريخ وبكالوريوس مكتبات ،أي أنها
جمعت الخبرة العملية مع التخصص األكاديمي ،وكانت بذلك
إحدى السيدات اللواتي التصق تاريخهن الوظيفي بالمكتبات
إلى جانب أعمال ثقافية وتطوعية أخرى ،وأمضت أربعة عقود
من حياتها متنقلة بين مكتبة الشامية ( )1990 –1966ومكتبة
ً
الرميثية بعد التحرير ،وأنتجت كتابا سجلت فيه تجاربها
بعنوان «ذكريات الحب والصمود والحرية».
تزخر الكويت بالعنصر النسائي الذي رفد عالم المكتبات
وك ــان ــت ل ـهــن أيـ ــاد ب ـي ـضــاء وم ــا زل ــن ي ـمــارســن أدواره ـ ـ ــن على
مـسـتــويــات ع ــدة ،وم ــن أول ــى الـسـيــدات الـلــواتــي تخصصن في
ً
علوم المكتبات المرحومة و فــاء الصانع التي تولت منصبا
ً
قياديا في المكتبة الوطنية ،وعلى المستوى األكاديمي خطت
جامعة الكويت نحو إنشاء برنامج الماجستير في المكتبات
والمعلومات عــام  ،1996وأسـنــدت إدارة هــذا البرنامج إلــى د.
ً
تغريد القدسي وكان ّ
يدرس باللغة اإلنكليزية ثم أصبح قسما
يعمل تحت مظلة كلية العلوم االجتماعية عام  2003وما زال.
أم ــا ف ــي الـهـيـئــة ال ـعــامــة للتعليم الـتـطـبـيـقــي فـتــأســس قسم
المكتبات بكلية التربية األساسية عام  2016على يد سيدات
كــويـتـيــات مـتـخـصـصــات فــي ع ـلــوم الـمـكـتـبــات ،مـنـهــن د .نهلة
الحمود ،ثم د .إقبال العثيمين التي طورت الكثير في المناهج
واألدوات المتبعة ،وهذا القسم يمنح شهادة الليسانس في علوم
المكتبات ،وقد نال االعتماد األكاديمي من المنظمة العالمية

د .سلطان ماجد السالم

ومقرها في لندن ،وكان أول قسم على المستوى العربي يحصد
هذا االمتياز.
استقطب هذا التخصص (المكتبات والمعلومات) العنصر
النسائي بشكل بارز إذ يشكلن  %70من الدارسين ،وفي المناصب
القيادية حظيت المرأة الكويتية بمواقع متقدمة وقدمت السيدات
الكويتيات نماذج ناجحة سواء في التدريس أو الوظائف بعدما
حصلن على الشهادات العلمية الممزوجة بالخبرات.
وفــي سجل السيدات الكويتيات صفحات مضيئة في عالم
المكتبات ،نذكر منهن ،مع االعتذار ممن لم يذكر اسمها فالذاكرة
قد تغفو عن تذكر البعض ،إسهامات فريال الفريح من خالل
المركز الوطني للمعلومات في معهد الكويت لألبحاث العلمية
ً
ً
والمكتبة العلمية التي أضافت إليه عنصرا فاعال في مجاالت
األب ـحــاث ،وإي ـمــان الـعــوضــي وغـيــرهــن ممن تــوالـيــن على إدارة
المركز والمكتبة.
ومن ال يعرف تاريخ ودور سعاد العتيقي ابنة مكتبات جامعة
ال ـكــويــت ،واآلن فــي إدارت ـه ــا وإشــراف ـهــا عـلــى مكتبة البابطين
المركزية للشعر العربي وتميزها في هذا القطاع ،وإذا استذكرنا
جامعة الكويت منذ أيام سليمان كلندر نتوقف أمام السيدتين
ضياء الجاسم ،وتهاني كلندر ،فلهما سنوات طويلة من الخبرة
بعد أن نالتا تخصصهما العلمي من جامعة الكويت ،وحصلتا
على الماجستير في علوم المكتبات.
هناك مجموعة ال بــأس بها مــن العامالت فــي حقل تدريس
علوم المكتبات بالتعليم التطبيقي منهن :هناء مدوه ،وعادلة
التركيت ورابعة العيسى وأخريات لم تحضرني أسماؤهن ،وال
شك بوجود أسماء أخرى ،لست في مقام عمل جردة بمواقعهن
أو تخصصاتهن ،لكن رغبتي تكمن فــي إعطائهن حقهن من
التقدير والمكانة على األعمال التي قمن بها أو يمارسنها ،سواء
في إدارة المكتبات أو تدريس هذا التخصص ،أو عمل الكشافات
والفهرسة والببليوغرافيات.
الرحمة على الفاضلة عزيزة البسام والعزاء ألسرتها وعائلتها،
والتي غادرتنا إلى باريها وهي ترفل بثوب العطاء والتطوع
واإلنسانية.

مرض المسدسات
األميركي
جيمس زغبي*
صعب هــو العثور على كلمات مناسبة تصف مشاعرنا حين
ً
داهمتنا أنباء مقتل  19طفال ومعلمين في تكساس األسبوع الماضي،
لقد شعرنا بالصدمة والخوف وحتى الغثيان ،ثم شعرنا باالشمئزاز
من إدراك أن هذا الكابوس يتكرر مرة أخرى.
وفي اليوم التالي ،غصت الصحف بالرسوم البيانية والتوضيحية
التي قدمت معلومات مفصلة عدد عمليات إطالق النار الجماعي،
والقتل فــي ال ـمــدارس ،والقتل باألسلحة الـنــاريــة ،وع ــدد األسلحة
المملوكة للمدنيين ،وقد بلغت  400مليون سالح ناري ،وخالصة
القول ،إن لدينا أسلحة معدالت قتل وأح ــداث قتل جماعية تــزداد
ً
سـنــويــا ،بالنسبة لعدد الـسـكــان ،وهــي أعلى مــن أي بلد آخــر على
وجه األرض وبفارق كبير ،ومهما يكن من أمر عدد نوبات الغضب
التي نكابدها ،فإننا نعلم في أعماقنا أنــه لن يتحرك ساكن ،فقد
استسلمنا للعيش في خوف ،عالمين أن الكابوس سيطاردنا مرة
أخــرى ،إننا بلد مريض ،فمناقشاتنا حول عنف األسلحة النارية
مختلة ومثيرة للشفقة.
و«الجمهوريون» وبعض «الديموقراطيين» الذين يخشون بأس
جماعة ضغط «االت ـحــاد الـقــومــي األمـيــركــي لــأسـلـحــة» ،يرفضون
اتخاذ إجــراء بحجة قداسة الحق غير المقيد في امتالك األسلحة،
ويجادلون بــأن حل عنف األسلحة هو المزيد من األسلحة ،ومع
تكرار اإلخـفــاق في إقــرار تشريع يحظر األسلحة النارية أو يضع
ً
قيودا على شرائها ،توقف «الديموقراطيون» عن السعي أو اكتفوا
ّ
بتقديم مقترحات ضعيفة ،وبهذا أصبحت كل مأساة جديدة تولد
ً
رعبا قصير األمد ،ثم يليه توجيه بعض االتهامات ،ومحاولة فاترة
الحماس إلقــرار بعض اإلصالحات المحدودة ،ثم الفشل ،والواقع
أعمق من السياسات أو التشريعات ،ويتجاوز تقدم تكنولوجيا
أسلحتنا أو عددها الهائل ،فالمشكلة الجذرية في «ثقافة األسلحة»
العليلة ،فقد نشأ جيلي على اللهو بلعبة «الشرطة واللصوص» ،وإذا
لم يكن لدينا مسدسات أو بنادق لعب ،فقد كنا نحاكي إطالق النار
ً
من المسدس بأصابعنا ونحاكي أيضا صوت إطالق النار قائلين
«بــوم بــوم… لقد مــت»! ويحكي أحفادي حكايات خيالية عن أبطال
المستقبل الخياليين الذين يمتلكون أسلحة أكثر فاعلية تقتصر
على العصي أو األصابع التي تــؤدي الغرض عند الحاجة وتمثل
أسلحة فيها كل أنواع قوى التدمير.
وتعتمد ألعاب الفيديو واألفالم التي يشاهدونها ويلعبونها إلى
ً
ً
حد كبير على القتل ،لدرجة أنه أصبح أمرا طبيعيا ،ومن المهد إلى
اللحد ،نقتات على نظام غذائي ثابت من األسلحة النارية والعنف،
ومن الرسوم الكاريكاتورية وألعاب الفيديو إلى أفالم «مهرجانات
الرصاص والدماء» للمخرج كوينتين تارانتينو ،أصبحت األسلحة
ً
النارية والقتل متأصلة في «ثقافتنا العميقة» ،فقد أصبحت جزءا
منا كأمة مثل تصورنا عن فكرة «أمي وفطيرة التفاح» ،وفي فيلم
« »Gun Crazyالكالسيكي عن الجريمة ،تحدق الشخصية الرئيسة
«بارت» بشغف في نافذة عرض في متجر ،والمسدس ذو الرصاصات
الست كان موضع أمانيه ،وبعد عجزه عن مقاومة رغبته في امتالكه،
يكسر زجاج نافذة العرض ويحاول سرقته ،ليتم القبض عليه ،وحين
ً
وقف بارت أمام القاضي حاول تفسير هوسه بالسالح ،قائال« :أشعر
بالرضا حين أطلق النار عليهم ،أشعر بالرضا في داخلي ،وكأنني
ّ
مرضي وأدى
شخص له كيان» ،وهوس بارت بالمسدس في الفيلم
في نهاية المطاف إلى القضاء عليه.
وأفكر في بارت حين أرى وجوه المتحمسين لألسلحة النارية
وهــم يقفون في طوابير للحصول على ما يخشون أن يكون آخر
ً
عملية شــراء لهم قبل أن «يأخذ الديموقراطيون أسلحتنا بعيدا»،
وحين أشاهدهم وهم يحتضنون أسلحتهم القتالية بحنان ،أفكر
في بارت ،وأعلم أن لن يأتي خير من وراء هذا.
ً
وهذا الهوس يعرقل أيضا وضع أي ضوابط معقولة على ملكية
األسلحة النارية ،وطريقة عمل «االتحاد القومي األميركي لألسلحة»
بسيطة ومباشرة وتتمثل في :ال مناقشة ،ال حل وسط ،ال تنازالت،
ً
إنهم يدثرون قضيتهم القاتلة بالدستور ،مجادلين بأن هناك خطرا
يحيق بالحريات األميركية ،مما يزيد تأجيج مشاعر أتباعهم ،وفي
النهاية ،لدينا ثقافة «جنون السالح» ،وأشخاص مدججون بالسالح
مقتنعون بأنهم الوطنيون الحقيقيون الذين يدافعون عن الحرية
ضد االستبداد.
وإذا أضفنا االستياء والضغوط التي أدت إلى والدة حزب الشاي
وتوجهات ترامب (بما في ذلك نداء العنصرية الذي ال يكاد يخفى)،
يصبح لدينا مادة خطيرة وقابلة لالنفجار ،وسنخوض المزيد من
النقاشات الغاضبة ،وقد نقر بعض التشريعات الضعيفة ،ثم يتشتت
انتباهنا حتى تقع المذبحة التالية.
وستقع مذبحة أخــرى ،ألنه ما لم نناقش بإسهاب وجدية على
الصعيد الوطني عالقتنا العاطفية المريضة باألسلحة النارية
ونتطهر من هذه الحالة المرضية ،فإننا سنظل نحوم فحسب حول
قضية تقتلنا دون أن نناقش جوهرها.
* رئيس المعهد العربي األميركي في واشنطن.

االغتراب البيئي ...النفايات
اإللكترونية وأموالنا المهدرة!!

بحكم التخصص الــدقـيــق فــإنـنــي ال أرى أن الـنـفــايــات (بشكل
عــام) أو النفايات الصلبة (بشكل خــاص) عـ ٌ
ـبء على كاهل الدولة
أو مصدر إزعاج؛ إال إن أسيئت إدارتها لتتحول إلى مصدر تلوث
مزعج ومضر و جــب تثمينه والتخلص منه بالشكل الصحيح،
ً
ولعل أولى تلك المراحل التي تجمع عددا من التقنيات المتطورة
في استخالص النفيس من الخسيس هو معرفة نوع ومصدر تلك
ً
النفاية ،والتعامل الصحيح إزاءها ،وهذا حتما هو بيت القصيد،
ومــا نفتقر له هنا في الكويت ،فكل نــوع من النفايات يقع تحت
مسؤولية جهة ما ،وال يوجد تنسيق حقيقي على األرض وال تضافر
للجهود في تثمينها بغية الوصول إلى هدف مشترك تحت رعاية
الدولة ولفائدة المواطن والمقيم على هذه البقعة الصحراوية من
الكوكب التي ستنضب عنها الموارد النفطية وتعود إلى العصر
ً
الحجري إذا لم نتدارك األمر سريعا.
ولعله مفيد أن يعرج المرء على موضوع يستحق الذكر والتذكير
(بل التنبيه) أال وهو ضياع األموال والفرص الحقيقية من استغالل
نفاياتنا اإللكترونية في الكويت وبشكل صحيح ،فالكويت من أكثر
الــدول المنتجة للنفايات اإللكترونية ،بحيث يصل إنتاج الفرد
ً
ً
الواحد إلى ما يفوق  ١٧كغم سنويا ،وهو رقم كبير جدا حين يتم
وضعه في مقياس حجم الــدولــة ،وكذلك عــدد سكانها المتناهي
الصغر ،وهذا بطبيعة الحال مؤشر إلى حقيقة طبيعة المجتمع
االستهالكية إزاء العديد من اإللكترونيات والسلع التي ينتهي بها
المطاف كنفاية في ظل غياب بنية تحتية للتعامل األمثل معها ،وقد
يأتي تساؤل هنا عن موقع الكويت بين الدول المنتجة للنفايات
اإللكترونية ،وكمية النفايات اإللكترونية على مستوى العالم ككل؟!
ً
على مستوى العالم فإن النرويج هي األعلى إنتاجا لهذا النوع
ً
من النفايات بمعدل يساوي  ٢٦كغم للفرد سنويا ،لكن على مستوى
الدول ككل فإن جمهورية الصين هي األعلى من حيث الكم بحيث
ً
تنتج ما يفوق الـ ١٠ماليين طن سنويا بمقدار  ٧كغم للفرد ،وهذه
األرقام جد منطقية حين تجد وتتفقد طبيعة الشعوب االستهالكية
ً
(خاصة لإللكترونيات) التي عادة ما تتزايد باتجاه البوصلة يسارا!
الشاهد من هذا كله هو ما تفعله كل هذه الدول بحيث تتغلب على
مشاكل فصل وعزل هذا النوع من النفايات الصلبة ،والتي تفوق
ّ
الخمسين مليون طن كمعدل إنتاج على مستوى العالم مشكلة
 %٥من إجماليها!
فصل وتجميع النفايات اإللكترونية في الكويت ،حيث يتزايد
استهالك الهواتف المحمولة والحواسيب اآللية بمعدالت مهولة كل
سنة ،هو في واقع الحال حل ناجع ومفيد وذو جدوى اقتصادية
ملموسة ،بحيث يمكن عزل الزجاج والبالستيك والمعادن الثمينة
كل على حدة ،وعلى ضوئها قد تكون لدينا صناعة وطنية تخلق
ً
فرصا وظيفية حقيقية تعود على المجتمع واالقتصاد والبيئة
ً
بفائدة مباشرة ،لكن أين نحن من هذا كله؟! وأين دور الحكومة في
وضع القوانين الصارمة للتحكم في هذه النفايات؟!
واأله ــم ،ال يستقيم إعطاء الموضوع للقطاع الـخــاص ،وهكذا
دون عوائد على الدولة والمواطن لتكتمل سلسلة المواطنة البيئية
السليمة ،فــا يستقيم أن تـكــون عــوائــد هــذه ال ـمــوارد المتجددة
كالنفايات إال للمواطن والمجتمع نصيب األ ســد فيها ،أوليس
كذلك؟!
على الهامش:
حـيــن نتخلص مــن «ال ـصــدفــة الـبـيــولــوجـيــة» كـمـعـيــار الختيار
ً
القيادات سنتمكن من المضي قدما بحق.

ماكسيميليان هيس*

تصاعد عالمات االستياء من حرب
بوتين في القوقاز المضطرب

د .ملك زعلوك

ً
وداعا عاشقة مصر
ً
كانت عزيزة مثاال للعطاء ،والحكمة ،والصالبة ،والقوة ،والحنو،
واإلقدام ،واإليجابية ،واإلخالص مع إيمان راسخ وجانب روحاني
عميق ،وأن توجد كل هذه الصفات الحميدة في إنسانة واحدة هو
شيء نادر ،وأن تنتمي مواطنة إلى أكثر من بلد عربي بالقدر نفسه
من اإلخالص والصالح هو شيء أكثر من رائع.
لـقــد فـقــدنــا إنـســانــة عــربـيــة تجسد معنى الـعــروبــة والـمــواطـنــة
القومية ،وتمثل أرقى القيم والمفاهيم اإلنسانية الرفيعة ،لقد فقدنا
عزيزة البسام من الكويت التي عشقت مصر وشعبها ،وسكنت
عــزيــزة قلوب عــدد كبير مــن األســر المصرية مــن جميع الطبقات
والفئات واالهتمامات ،فقد درست في مصر في شبابها ثم انتقلت
إ لــى بلدها الحبيب الكويت ،حيث لمعت فــي مشاركتها الفعالة
في ضمان حقوق المرأة ،وكذلك في الحركة الثقافية والتنويرية
في الكويت.
ً
ً
ورغم انغماسها في الحياة الكويتية أسريا واجتماعيا فإنها
لم تنس بلدها الثاني مصر ،حيث انتظمت في الزيارات الطويلة

التي ارتبطت من خاللها بمثقفيها ،باإلضافة إلى أسر عديدة ممن
التقت بهم عبر السنوات والعقود ،وحرصت عزيزة كل الحرص
ً
على خدمة ومعاونة كل من وجد في محيطها ،بل سعت دائما إلى
جلب التمويل لمساندة المشروعات في قرى صعيد مصر ،وكانت
دائمة الفخر والسعادة بكل إنجاز كانت تشهده في مصر في كل
زياراتها ،بل أكثر من ذلك كانت عزيزة مواطنة فعالة أثناء إقامتها
ً
ً
الموسمية في مصر سنويا ،إذ إنها كثيرا ما اهتمت بشؤون الحي
الــذي أقامت فيه وكــأي مواطنة ملتزمة كانت ترسل مالحظاتها
للمسؤولين لمعاونتهم على تطوير الحي.
عشقت عزيزة الثقافة والفن المصري والعربي وعشقت الحياة
ً
والبشرية ،وكانت مثاال لكل الصفات اإلنسانية الحميدة من العطاء،
والـحـكـمــة ،واإلخـ ــاص مــع اإلي ـمــان الــراســخ والـجــانــب الــروحــانــي
العميق ،إذ إن وجود كل هذه الصفات في إنسانة واحدة أمر نادر
الوجود ،فكم سنفتقدك يا عزيزة! فالفراق صعب وخالص العزاء
ألسرتك الكريمة.

جاك ديتش*

فرع «القاعدة» في الصومال يسترجع قوته بعد االنسحاب األميركي
أعـ ـ ـل ـ ــن م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ع ـ ـس ـ ـكـ ــري ب ـ ـ ـ ــارز فــي
البنتاغون ،يوم األربعاء الماضي ،أن فرع
ّ
«توسع وزاد قوة
«القاعدة» في الصومال
وجرأة» منذ انسحاب الوحدة العسكرية
بقرار من
األميركية الصغيرة من البلد،
ٍ
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب،
في أواخر .2020
صـ ـ ـ ّـرح ق ــائ ــد الـ ـقـ ـي ــادة األم ـي ــرك ـي ــة فــي
إفريقيا ،الجنرال ستيفن تاونسند ،من
مقر القيادة في شتوتغارت ،ألمانيا ،بأن
حركة «الشباب» اإلرهابية استفادت من
االض ـط ــراب ــات الـسـيــاسـيــة فــي الـصــومــال
بـ ـع ــد االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،فـ ــأعـ ــادت
ّ
وحسنت قدرتها على
تشكيل صفوفها
ش ــن الـ ـض ــرب ــات داخـ ـ ــل الـ ـق ــرن اإلف ــري ـق ــي
واج ـت ـي ــاح ق ــواع ــد ال ـع ـم ـل ـيــات الـمـتـقــدمــة
في الــدول اإلفريقية ،وبعد قــرار الرئيس
ً
األميركي جو بايدن حديثا بإعادة عدد
مــن ال ـقــوات العسكرية إل ــى ه ـنــاك ،بــدأت
الواليات المتحدة تستعد إلرسال أقل من
 500جندي لمحاولة كبح هــذه الموجة
المستجدة.
ل ـ ـكـ ــن ب ـ ـ ـ ــرأي م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن ع ـس ـك ــري ـي ــن
أمـيــركـيـيــن ،زادت ق ــدرة حــركــة «الـشـبــاب»
ع ـل ــى إطـ ـ ــاق اعـ ـ ـت ـ ــداءات م ـع ـق ــدة بـسـبــب
ّ
الفراغ الذي خلفه قرار ترامب ،ففي بداية
شهر ،اجتاحت هــذه الجماعة اإلرهابية
قاعدة عمليات تابعة لالتحاد اإلفريقي
ً
في الصومال ،على ُبعد مئة ميل تقريبا
م ــن الـعــاصـمــة مـقــديـشــو ،مـمــا أس ـفــر عن
ً
السالم
مقتل  30عنصرا من قــوات حفظ ّ
خ ـ ــال م ـع ــرك ــة م ـح ـت ــدم ــة ،ك ــذل ــك ،كــثـفــت
الحركة اعتداء اتها قبيل انتخابات هذا
ً
ً
الشهر ،فنفذت تفجيرا انتحاريا بالقرب

مــن مطار العاصمة ،مما أدى إلــى مقتل
أربعة أشخاص على األقل وإصابة سبعة
آخرين.
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ،انـ ـعـ ـك ــس غ ـي ــاب
الوجود األميركي الميداني على القوات
ً
الصومالية أيضا ،رغم انتشار بعثة من
االتحاد اإلفريقي لحفظ السالم في البلد،
فلم يقل تاونسند إن الجيش الصومالي
ً
أصـبــح «أكـثــر ضـعـفــا» ،لكنه يعترف بأن
نـ ـم ــوذج الـ ـت ــدري ــب ي ـح ـت ــاج إل ـ ــى ش ــرك ــاء
ميدانيين كي يعطي المفعول المنشود.
ي ـض ـي ــف ت ــاونـ ـسـ ـن ــد« :لـ ـ ــم يـ ـح ــرز ه ــذا
الجيش التقدم ،فهو يحتاج إلــى شراكة
فاعلة كي يتقدم» ،فقد انسحبت القوات
ً
األمـيــركـيــة بـعــد سـنــة تـقــريـبــا عـلــى إق ــدام
حــركــة «الـشـبــاب» على شــن هـجــوم معقد
ضــد م ـطــار «م ــان ــدا ب ــاي» فــي كـيـنـيــا ،في
يناير  ،2020مما أ ّسـفــر عــن مقتل ثالثة
أمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن ،ثـ ــم ك ــثـ ـف ــت هـ ـ ــذه ال ـج ـمــاعــة
ً
اعتداءاتها بنسبة  %30تقريبا بعد قرار
ترامب باالنسحاب.
لـ ـك ــن رغ ـ ـ ــم تـ ـص ــاع ــد ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع مــن
االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداء ات ،قـ ـ ــال ت ــاونـ ـسـ ـن ــد إن عـجــز
حــركــة «ال ـش ـبــاب» عــن إعــاقــة االنـتـخــابــات
ً
الـصــومــالـيــة فـ ًـي شـهــر مــايــو ك ــان «حــدثــا
ً
واع ــدا» مقارنة بكل ما يحصل ،فاجتمع
ت ــاونـ ـسـ ـن ــد مـ ـ ــع الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـص ــوم ــال ــي
ً
ُ
المنتخب حــد يـثــا  ،حسن شيخ محمود،
ُ
الــذي هــزم الرئيس المنتهية واليـتــه في
التصويت البرلماني ،فأنهى بذلك أزمة
ّ
سياسية شلت البلد ألكثر من سنة.
ُ
ّ
ـصـ ــر ح ــرك ــة «ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب» ،ال ـتــي
ل ـك ــن تـ ـ ِ
يعتبرها تاونسند «أكبر وأغنى وأخطر
فرع ناشط للقاعدة» ،على تكرار رغبتها

ف ــي م ـهــاج ـمــة األراض ـ ـ ــي األم ـي ــرك ـي ــة ،وال
ّ
يصدق البنتاغون أن هذه الجماعة تملك
القدرات الالزمة لتحقيق هذا الطموح بعد،
لكنها تستطيع اسـتـهــداف أمــاكــن داخــل
ً
القرن اإلفريقي ،فقد قتلت مثال نحو 150
ً
شخصا في هجوم ضد جامعة «غاريسا»
ّ
في كينيا ،في  ،2015وفجرت شاحنة في
مقديشو فــي  2017وقتلت حينها نحو
 600شخص.
في بداية مايو ،نشرت الحركة فيديو
يدعو إلــى تنفيذ اع ـتــداء ات جماعية في
الــواليــات المتحدة وإطــاق الجهاد ضد
األم ـيــرك ـي ـيــن وال ـغــرب ـي ـيــن حـ ــول ال ـعــالــم.
ي ــوض ــح ت ــاونـ ـسـ ـن ــد« :حـ ـص ــل ذلـ ـ ــك مـنــذ
ً
أسـبـ َ
ـوعـيــن فـقــط ،فـمــن الــواضــح إذا أنهم
ّ
ُ
يحملون هذه النوايا وهم يعبرون عنها
ً
علنا وبأعلى الصوت ،لذا يجب أن نتوخى
الحذر».
ك ــان تــاونـسـنــد قــد أع ـلــن فــي  2019أن
ً
الواليات المتحدة اكتشفت مخططا حيث
َ
َ
ّ
طيارين تجاريين
دربت حركة «الشباب»
ألكثر من سنتين بهدف إطالق اعتداء ات
محتملة داخــل الواليات المتحدة .وبعد
إجراء ذلك التحقيق ،تزايدت األسئلة التي
ت ــراود تاونسند حــول جهود «الشباب».
هو يتساءل:
ً
«أوال ،هــل خـ ّـربـنــا ذل ــك الـمـخـطــط كله،
َ
ّ
وه ــل تـ ــدرب أك ـثــر م ــن ال ـط ـيــاريــن الـلــذيــن
ُ
ك ِشف أمرهما؟
ً
ث ــانـ ـي ــا ،م ــا ط ـب ـي ـعــة الـ ـم ــؤام ــرات ال ـتــي
تـطــورت ط ــوال سنتين ونـصــف مــن دون
علمنا»؟
* «فورين بوليسي»

ً
في منطقة القوقاز المعروفة باضطراباتها تاريخيا ،بدأت
ُ
حكم
عالمات االستياء من حرب بوتين تظهر بكل وضوح ،لكن ي ِ
الكرملين وعمالؤه المحليون سيطرتهم على الوضع حتى اآلن،
وال يجازف هذا السخط المتصاعد بقطع العالقات مع موسكو
بعد .مع ذلك ،يشعر الكرملين بالقلق من ّ
توسع النزعة القومية
ً
ً
فــي منطقة القوقاز المتنوعة عرقيا ،علما أن روسـيــا كانت قد
غزتها وأخضعتها لسلطتها في القرن التاسع عشر ،وشهدت
ً
هذه المنطقة أيضا عمليات ترحيل مريعة وقتل جماعي على يد
حكامها الــروس والسوفيات ،وتستمر االضطرابات المتقطعة
ً
فيها حتى اليوم ،فقد منعت موسكو تنظيم مسيرات تزامنا مع
ذكرى إبادة الشركس على يد جيش اإلمبراطورية الروسية في 21
مايو ،ومع ذلك ّ
تجمع مئات الناس في مواقع مختلفة ويقال ،إن
الشرطة اعتقلت بعضهم ،لكن من المتوقع أن تطلق هذه الخطوات
ّ
متوسعة ،فقد دفعت التقارير المرتبطة باإلبادة الروسية
حركة
العنيفة لألوكرانيين خالل الحرب الراهنة بالناشطين في الشتات
الشركسي إلى مقارنة ما يحصل اليوم بتاريخ شعبهم.
فــي الشيشانُ ،سحقت جميع مظاهر المقاومة عبر َ
حربين
ِ
َ
وحشيتين ونظام ُحكم حديدي بقيادة الزعيم الموالي لبوتين
في المنطقة ،رمضان قديروف ،واليوم ،يحارب مقاتلوه لمصلحة
روس ـيــا فــي أوك ــران ـي ــا ،وف ــي الــوقــت نـفـســه يـقــاتــل الشيشانيون
إلى جانب أوكرانيا ،لكنهم يتحدرون في معظمهم من الشتات
ً
ً
الشيشاني وال يملكون نفوذا قويا في المنطقة ككل.
ً
عمليا ،تشمل القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا اليوم
ً
ً
ع ــددا كبيرا مــن المنتمين إلــى أقليات غير روسـيــة فــي القوقاز
ومـنــاطــق أخ ــرى محيطة بــإمـبــراطــوريــة بــوتـيــن ،فــوفــق سجالت
الوفيات العامة ومـنـشــورات مــواقــع التواصل االجتماعي التي
جمعتها صحيفة «ميديا زون»ُ ،ت ّ
سجل داغستان حتى اآلن أعلى
عدد ًمن قتلى الحرب من بين المناطق اإلداريــة الروسية كلها،
ونسبة إلى العدد السكاني ،سقط قتلى من شمال أوسيتيا– أالنيا
ً
خالل الحرب بما يفوق عدد القتلى الروس بأربعمئة مرة تقريبا،
كذلك ينتمي عدد كبير من قتلى الحرب الروسية إلى إنغوشيا
وقبردينو بلقاريا.
هذه المعطيات دفعت البعض إلى مقارنة الوضع الراهن بأولى
مراحل الحرب السوفياتية في أفغانستان ،حيث شملت قوة الغزو
ً
ً
عددا مفرطا من الجنود القادمين من مناطق غير روسية ،وعمد
ً
الجيش السوفياتي الحقا إلــى تغيير مواقع القوات العسكرية
اآلتية من الجمهوريات السوفياتية في آسيا الوسطى إلبعادها
ً
عن الخطوط األمامية ،خوفا من تساهلها المفرط مع المدنيين
األفغان .يظن بعض المراقبين أن الحرب في أوكرانيا قد تؤدي
إلــى صحوة وطنية في المناطق المحيطة بروسيا ،بما يشبه
ّ
وتوسعت
مــا حصل بعد ا لـحــرب السوفياتية فــي أفغانستان،
أصــداء ذلك الصراع بعد تنظيم تظاهرات محدودة ضد الحرب
في طاجيكستان عام  ،1982بعد ثالث سنوات على بدء الغزو.
ح ـتــى أن االس ـت ـي ــاء م ــن ال ـح ــرب ّ
أجـ ــج اض ـط ــراب ــات ك ـبــرى في
ُ
كازاخستان عام  ،1986وقد اعت ِبرت هذه الحركة أقوى تعبير عن
القومية المحلية في آسيا الوسطى السوفياتية منذ عقود ،ثم
أطلقت سلسلة األحداث التي ّ
سببتها الحرب السوفياتية الشائكة
أولى المبادرات التي رافقت حركة االستقالل في آسيا الوسطى.
ال يمكن إنهاء مركزية السلطة التي ّ
رسخها بوتين في روسيا
ً
سريعا ،وإذا لم تكن حملة القمع الوحشية التي أطلقها الكرملين
ضد حركة التمرد الشيشانية كافية لتأجيج المشاعر المعادية
ُ
لموسكو في أماكن أخرى من روسيا ،فمن المستبعد أن تحقق
الحرب في أوكرانيا هــذه النتيجة ،وفــي الوقت نفسهّ ،
توسعت
سيطرة بوتين في الجمهوريات الروسية خالل السنوات األخيرة،
لــذا يجب أال يتوقع أحــد تـصـ ّـدع روسـيــا وانـفـصــال المساحات
المتبقية لها من حقبة االستعمار في القوقاز وسيبيريا وأماكن
ُ ّ
أخرى ،ومع ذلك تذكرنا أحداث أوسيتيا الجنوبية وسواها بأن
حــرب بوتين غير الناجحة حتى اآلن قــد تصبح ال ـشــرارة التي
ً
ّ
تؤجج الميول الالمركزية في محيط روسيا مجددا.
* «فورين بوليسي»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٨.٦٥٥

٧.٨٠٩

٦.٠٧٠

2.٥٩٧ ٣.٠٤٩ ٣.٢٦٦

تقرير اقتصادي

مؤسسات التصنيف العالمية سئمت وعود اإلصالحات الحكومية

تقاريرها تكشف قصور السلطة التنفيذية في إجراءات تحسين التقييم السيادي
لغة
•
َّ
• «موديز» تخلت عن دعوتها السابقة إلى اإلسراع في إقرار «الدين العام»
على نحو غير
مألوف باتت
مؤسسات
التصنيف تتحدث
ً
أخيرا عن عجز
المؤسسات وبطء
اإلصالح وتأخر
تحفيز القطاعات
غير النفطية

رغــم االرتـفــاعــات القوية التي سجلها برميل
الـنـفــط الـكــويـتــي مـنــذ مطلع  2021حـتــى نهاية
مــايــو الـمــاضــي ،وال ـتــي ت ـجــاوزت نسبتها 53.7
ً
فــي الـمـئــة ،وصـ ــوال إل ــى مـسـتــوى قـيــاســي خــال
ً
ً
 10سنوات عند  121دوالرا للبرميل ،متجاوزا
سعر التعادل في الميزانية العامة للدولة «75
ً
ً
دوالرا للبرميل» ب ـ  61.3فــي الـمـئــة ،فــإن أي ــا من
مؤسسات التصنيف االئتماني الثالث الكبرى
(مــوديــز  -فيتش  -ستاندرد آنــد بــورز) لم ترفع
من تقييمها لتصنيف الكويت السيادي ،الذي
انخفض أكثر من مرة بفعل تدهور أسعار برميل
ً
النفط الكويتي لمستويات ال مـســت  11دوالرا
خالل جائحة «كورونا» ،بل إن هذه المؤسسات
لم تعط حتى نظرة مستقبلية «إيجابية» آلفاق
االقتصاد الكويتي.

لماذا ال يتحسن التصنيف؟

رغم أن أقصى
اهتمام الحكومة
هو االستمرارية
فإنها ال تلبث
تتشكل حتى
تستقيل بعد
أسابيع

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو :لماذا كان
ً
ً
انحدار سعر برميل النفط الكويتي عامال مهما
الكويت،
في خفض التصنيفات االئتمانية لدولة ّ
لدرجة أن إحدى هذه الوكاالت (موديز) خفضت
وقتذاك تصنيف الكويت درجتين دفعة واحدة
إل ــى ( ،)A1ف ــي حـيــن أن تـضــاعــف سـعــر برميل
النفط نحو  11مــرة مـقــارنــة بــأدنــى مستوياته
خــال الجائحة لــم ينعكس ،ال على التصنيف
السيادي ،وال النظرة المستقبلية القتصاد البالد
بصورة إيجابية؟

لغة جديدة
المطلع على «لغة» تقارير التصنيف السيادي
عــن الـكــويــت ال ـص ــادرة مــن الـمــؤسـســات الـثــاث،
ً
خ ــال ال ـس ـنــوات األخـ ـي ــرة ،خ ـصــوصــا ف ــي فـتــرة

الجائحة وما بعدها ،يلمس درجة ما من تفهم
أوضاع البالد االقتصادية أكثر من تلك التقارير
ً
التي تزامنت مثال في الفترة ما بين انخفاض
أسعار النفط في نهاية  2014إلــى بداية ظهور
تداعيات «كورونا» على االقتصاديات عام ،2020
فالتقارير ،التي كانت ّ
تحمل المجتمع ،ال الدولة،
مسؤولية اإلخفاق االقتصادي ،أو ترى في زيادة
ً
اإلنفاق العام على المشاريع والمناقصات محفزا
ً
لإلصالحات االقتصادية ،باتت تتحدث مؤخرا
عــن عجز المؤسسات على إيـجــاد حــل مستدام
ط ــوي ــل األجـ ــل ب ـش ــأن االح ـت ـي ــاج ــات الـتـمــويـلـيــة،
أو التحذير مــن استنفاد صـنــدوق االحتياطي
الـعــام ،أو اعتبار أن زخــم اإلص ـ ّـاح االقتصادي
الـشــامــل فــي الـبــاد بـطــيء ومـعــقــد ،حتى حديث
ه ـ ــذه ال ـت ـق ــاري ــر ع ــن ض ـ ـ ــرورة ف ـ ــرض ال ـضــري ـبــة
والخصخصة ومراجعة «الدعومات والتوظيف
الحكومي» بات يرافقها حديث عن انتقاد تأخر
تنفيذ مشاريع تهدف إلى تحفيز القطاعات غير
النفطية مثل النقل والخدمات اللوجستية كمدينة
الحرير وميناء مبارك الكبير… وهذا تطور الفت
وغير مألوف في لغة وصياغة تقارير التصنيف
االئتماني الخاصة بالكويت.

«موديز» تتخلى عن نصائحها
بل إن الخيار األساسي ،الذي طالما أجمعت
مؤسسات التصنيف العالمية عليه كحل ألزمة
الـسـيــولــة فــي ال ـب ــاد ،وه ــو إق ــرار قــانــون «الــديــن
ّ
الـعــام» ،تخلت عنه وكالة «مــوديــز» في تقريرها
ً
الصادر قبل أسبوع ولو مؤقتا ،إذ أشار التقرير
إلى أن رصيد الموازنة العامة في حالة فائض،
ً
مما «يلغي الحاجة إلى التمويل الحكومي مؤقتا،
في حين أن هذه االحتياجات ستعود من السنة
ً
ً
المالية  2024فصاعدا ،وفقا الفتراضات الوكالة

بشأن أسعار النفط ،إذ ستواجه دولة الكويت مرة
أخرى عجوزات مالية».

أقسام ونظرة وتصنيف
والتقارير االئتمانية تنقسم إلى قسمين :األول
تصنيف حالي بدرجة معينة أعالها « ،»aaaوهو
وصف لوضع مالي في فترة وظرف معينين أكثر،
ّ
ً
ً
لكونه تحليال عميقا للحالة االقتصادية ،ويتعلق
بمراجعات فصلية أو سنوية ،أو حتى بأوضاع
طارئة محددة جيوسياسية واقتصادية وغيرها
مثل تداعيات «كورونا» أو حرب روسيا  -أوكرانيا،
وه ــو مــوجــه لـلـجـهــات ال ـتــي تـمـنــح االئ ـت ـم ــان ،أي
الدائنين ،مما قد يرفع أو يخفض كلفة االقترض
على الــدولــة أو مؤسساتها المصرفية والمالية،
ً
وأ ي ـض ــا مــو جــه للمستثمرين األ ج ــا ن ــب ،بالتالي
ً
أيضا يقلل أو يزيد حجم االستثمارات األجنبية في
ً
البالد ،تبعا لمالءة التصنيف ،وبالعادة يصاحب
التصنيف مــا يـعــرف بالنظرة المستقبلية ،التي
تأخذ واحدة من ثالث صور« :إيجابي» ،أي متفائل
باحتمالية رفع التصنيف في المستقبل ،أو «سلبي»
يـعـبــر ع ــن ال ـت ـش ــاؤم م ــن أداء االق ـت ـص ــاد ،ويـشـيــر
إ ل ــى احتمالية تــرا جــع التصنيف فــي المستقبل،
ً
واألخير «مستقر» ،وغالبا ما يعكس ثقة المؤسسة
باستمرار التصنيف الحالي للدولة وثباته.
ل ـق ــد حـ ـ ــازت ال ـك ــوي ــت ف ــي آخ ـ ــر ث ــاث ــة ت ـقــاريــر
م ــن م ــؤس ـس ــات ال ـت ـص ـن ـيــف الـ ـث ــاث ،ال ـت ــي أك ــدت
التصنيفات السابقة نظرة مستقبلية «مستقرة»
من مؤسستين هما« :فيتش» ،و«موديز» ،وأخرى
«سلبية» مــن «ستاندرد آنــد بــورز» ،ورغــم أسعار
النفط المرتفعة فقد كــان من المفترض أن تدعم
تصنيف الكويت أو النظرة المستقلبية نحوها،
غير أن ارتفاع أسعار النفط دون اتخاذ إجراء ات
إصالحية جذرية على مستوى االقتصاد جعل هذه

خسائر محدودة لمؤشرات البورصة… والسيولة
تتراجع إلى  59.2مليون دينار

تصحيح أسعار ما بعد مزاد تطبيق المراجعة وتداوالت حائرة في معظم الفترات
●

علي العنزي

بـ ـ ـع ـ ــد نـ ـ ـم ـ ــو ك ـ ـب ـ ـيـ ــر ل ـخ ـم ــس
جـ ـلـ ـس ــات م ـت ـت ــال ـي ــة وت ـط ـب ـيــق
م ــراجـ ـع ــة م ـ ــؤش ـ ــرات األسـ ـ ـ ــواق
ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـنـ ــاش ـ ـئـ ــة MSCI
وإق ـف ــاالت شـهــر مــايــو تراجعت
أمس ،مؤشرات بورصة الكويت
وبنسب محدودة.
وخـســر مــؤشــر الـســوق العام
بنسبة  0.18في المئة أي 14.43
نـ ـقـ ـط ــة ل ـي ـق ـف ــل عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
 7809.15نقاط بسيولة توقفت
حول  59.2مليون دينار تداولت
ربع مليار سهم تم تنفيذها عبر
 14896صفقة ،وتــم تــداول 130
ً
سهما ربح منها  60وخسر 57
بينما استقر  13دون تغير.
وتراجع كذلك مؤشر السوق
األول وبنسبة أكبر كانت 0.23
في المئة أي  20.11نقطة ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  8655.85نقطة
ب ـس ـيــولــة م ـت ــراج ـع ــة إلـ ــى 39.3
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ت ـ ــداول ـ ــت 91.8
مليون سهم عبر  7782صفقة،
ً
وربح  12سهما مقابل تراجع 13
واستقرار سهم واحد دون تغير.
واس ـ ـت ـ ـق ـ ــر مـ ـ ــؤشـ ـ ــر ال ـ ـسـ ــوق
ال ــرئ ـي ـس ــي دون ت ـغ ـي ــر واضـ ــح
وانـ ـتـ ـه ــى بـ ـخـ ـس ــارة م ـ ـحـ ــدودة
ً
جـ ــدا كــانــت  0.02ف ــي الـمـئــة أي
 0.96نقطة ليقفل على مستوى
 6070.28نقطة بسيولة جيدة

ً
نـسـبـيــا اقـتــربــت مــن  20مليون
ديـ ـن ــار ت ــداول ــت  158.1مـلـيــون
س ـهــم ع ـبــر  7114ص ـف ـقــة ،وتــم
تــداول  104أسهم ربح منها 48
وخسر  44بينما استقر  12دون
تغير في السوق الرئيسي.

مخاوف المستقبل

albaghli74@gmail.com

مخاوف المستقبل في الكويت ال ترتبط فقط
بالتصنيف االئـتـمــانــي ،أو تــوقـعــات المؤسسات
الدولية لمستقبلها ،إنما فيما يتعلق بقدرة النظام
االقتصادي على تحقيق األمان االجتماعي ،الذي
توفره فرص العمل أو حماية الطبقة المتوسطة،
ن ــاه ـي ــك ب ـ ـقـ ــدرة الـ ــدولـ ــة ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر ال ـخ ــدم ــات
األساسيةّ كالسكن والتعليم والصحة ،فجائحة
ً
كورونا مثلت إخفاقا في تعامل اإلدارة العامة مع
التداعيات االقتصادية وصلت إلى مستوى بحث
الدولة ،التي تمتلك ثالث أضخم صندوق سيادي
ً
في العالم ،عن آلية لتوفير رواتب موظفيها شهرا
بشهر ،وكأنها شركة ورقية عديمة األصول ،فيما
كشفت ارهاصات الحرب الروسية  -األوكرانية عن
اختالالت عميقة في ملف األمن الغذائي المعتمد
بشكل فــاضــح عـلــى االس ـت ـيــراد ال ـخــارجــي ،وهــذه
نـتــائــج مـتــوقـعــة مــن حـكــومــات أق ـصــى اهتمامها
ً
االسـتـمــراريــة ،لكنها أيـضــا تخفق حتى فــي هذه
الـمـهـمــة الـسـهـلــة إذ إن ـهــا ال تـلـبــث تـتـشـكــل حتى
تستقيل بعد أسابيع.

علي أسهم الوطني وبيتك وزين
وأجيليتي ،فإنها أنهت جلستها
على خسارة بين نصف ونقطة
مئوية.
ً
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ت ــذب ــذب أي ـضــا
أداء األسهم النشيطة في السوق
الرئيسي والتي تصدرها سهم
األول ــى وت ــداول بين سعري 98
و 103فلوس ،وانتهى بمكاسب
مـحــدودة بنصف نقطة مئوية،
ب ـي ـن ـم ــا تـ ــراجـ ــع الـ ـصـ ـف ــاة بـعــد

ت ــذب ــذب أكـ ـب ــر وربـ ـ ــح «ج ـ ــي إف
إتش» بنسبة محدودة ،وارتفعت
تعامالت سهم إنوفست وللمرة
األولى منذ فترة طويلة وسجل
ً
نموا بنسبة  5.4في المئة وربح
سهما عقارات الكويت ووطنية
ً
عقارية أيضا لتنتهي الجلسة
خ ــاس ــرة عـلــى مـسـتــوى الـســوق
األول ومستقرة في الرئيسي.
وتـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــت أمـ ـ ـ ـ ــس ،م ـع ـظــم
مؤشرات األسواق المالية بدول

مجلس التعاون الخليجي ،وكان
االرتفاع من نصيب سوقي دبي
وم ـس ـقــط وب ـن ـســب م ـت ـفــاوتــة إذ
رب ــح مــؤشــر س ــوق دب ــي المالي
نسبة كبيرة بلغت  1.8في المئة
وخسر البقية وكان مؤشر سوق
أبوظبي األكثر خسارة بنسبة
 0.6كما تراجع البقية لكن بنسب
م ـحــدودة فيما تــداولــت أسـعــار
النفط بالقرب من مستوى 118
ً
دوالرا لبرميل برنت.

«أرجان» توقع عقد زيادة تسهيالت مصرفية
ّ
وق ـعــت شــركــة األرجـ ــان الـعــالـمـيــة الـعـقــاريــة
عقد زيادة تسهيالت مصرفية مع أحد البنوك
المحلية بقيمة  8ماليين دينار.
وأوضحت «أرجان» أن العقد الموقع يشمل
ا لـحـصــول على تسهيالت نقدية ب ـ  5ماليين
ديـنــار بمعدل فــائــدة  2.5فــي المئة فــوق سعر
الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي،
وتستحق التسهيالت خــال مــدة أقـصــاهــا 1
يوليو .2027
ً
وتضمن العقد أيضا حصول «أرجان» على

تسهيالت غير نقدية بمبلغ  3ماليين دينار،
ً
وذلك مقابل عمولة سنوية تدفع وفقا للنظم
المعمول بها في البنك ،وتستحق التسهيالت
السداد بشكل سنوي.
ول ـف ـتــت ال ـشــركــة إل ــى أن ــه سـيـتــم اس ـت ـخــدام
التسهيالت المذكورة بغرض تمويل تطوير
وتجديد بعض مشاريع الشركة ،مبينة أن أثر
الزيادة في التسهيالت المصرفية سوف يظهر
عـلــى ال ـتــزامــات الـشــركــة طــويــة األج ــل ونتائج
أعمالها خالل فترة االستخدام.

من غير المرجح أن يتم تشغيلها جزئيا
لبعض الوقت.
ً
وبحسب مصادر الصناعة ،فإن ثالثا
من الغاليات الخمس تعمل في مصفاة
الــزور ،متابعة« :عندما تبني مصفاة ،ال
تضغط فـقــط عـلــى زر وك ــل ش ــيء يعمل.
وبالنظر إلــى حالة عملية التكليف اآلن
يبدو من غير المرجح أن تكون المصفاة
متصلة جــزئـيــا بــاإلنـتــرنــت إذا انتظرنا
بضعة أسابيع أخرى».
وم ـ ــع ذل ـ ـ ــك ،مـ ــن ال ـم ـح ـت ـمــل أن ت ـكــون
المصفاة جاهزة للعمل جزئيا في وقت ما

استقالة عضو مجلس إدارة «أهلي متحد»
أعلن البنك األهلي المتحد استقالة محمد جاسم المرزوق من
ً
منصبه كعضو في مجلس إدارة البنك ألسباب خاصة اعتبارا
من أمس.

«جي إف إتش»
تشتري 19.3
مليون سهم خزينة
أع ـل ـن ــت م ـج ـم ــوع ــة «ج ــي
إف إت ــش» المالية ش ــراء ما
يـ ـع ــادل  19.3م ـل ـيــون سهم
من أسهمها (أسهم خزينة)،
ف ـ ــي بـ ــورص ـ ـتـ ــي ال ـب ـح ــري ــن
وال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،وسـ ـ ـ ـ ــوق دبـ ــي
الـ ـم ــال ــي ،وسـ ـ ــوق أبــوظ ـبــي
لألوراق المالية.
وأشارت المجموعة ،إلى
أن أس ـه ــم ال ـخــزي ـنــة لــديـهــا
ارتـفـعــت مــن  276.8مليون
سـ ـه ــم إ لـ ـ ــى  296.1م ـل ـيــون
س ـه ــم ،م ــا ي ـع ــادل  7.73في
المئة من األسهم الصادرة،
حتى تاريخ  31مايو .2022

«المصالح ع» توافق على تحويل دين نادي الكورنيش إلى أسهم
قالت شركة المصالح العقارية انه تم انعقاد
اجتماع مجلس ادارة الشركة في مقرها وتمت
الموافقة على تحويل الدين المتوجب الى شركة
نــادي الكورنيش الـبـحــري ،والـبــالــغ  6.7ماليين
دينار الى اسهم الشركة وزيادة رأس المال.
وبينت أنــه ال يــوجــد اثــر على المركز المالي
ل ـل ـشــركــة ف ــي ال ــوق ــت الـ ـح ــال ــي ،ع ـل ــى أنـ ــه وب ـعــد

ال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ـم ــواف ـق ــات ال ــازم ــة م ــن هيئة
االسواق والجمعية العمومية غير العادية سوف
يتم تحويل الدين المتوجب لمصلحة شركة نادي
الكورنيش البحري الى اسهم في شركة المصالح
العقارية ،حيث انه تبعا للتحويل تنتفي مسألة
الـمــديــونـيــة وتـنـخـفــض اع ـب ــاء شــركــة الـمـصــالــح
العقارية لقاء زيادة في رأس المال.

الصفاة لالستثمار توافق على االندماج مع «كاب كورب»

 3من  5غاليات تعمل في المنشأة
باألشهر القليلة المقبلة ،حيث أوضحت
المصادر أن البدء في تشغيل الوحدات
أمر مطروح في مرحلة ما خالل األشهر
القليلة المقبلة ،ولكن إنتاج منتجات ذات
ج ــودة تـصــديــر فعلية أم ــر بـعـيــد بعض
ال ـش ــيء .بـمـجــرد ب ــدء تشغيل ال ــوح ــدات،
قــد يـسـتـغــرق األم ــر وق ـتــا طــويــا لــزيــادة
اإلن ـتــاج وتسهيل العمليات وال ـبــدء في
إنتاج منتجات بالمواصفات الصحيحة».
جدير بالذكر أنه تم االنتهاء من منشأة
النفط ،التي من المتوقع أن تصبح واحدة
م ــن أك ـبــر ال ـم ـصــافــي ف ــي مـنـطـقــة ال ـشــرق

المؤسسات الدولية
لم تعط حتى
نظرة مستقبلية
«إيجابية» آلفاق
االقتصاد الكويتي

أخبار الشركات

ّ
ً
وقعت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن عقدا
ً
مع شركة البترول الوطنية الكويتية ولمدة  11شهرا.
وقالت «سفن» إن التوقيع يأتي ً
بناء على ترسية تلك المناقصة
عليها والـخــاصــة بتنفيذ أع ـمــال خــط أنــابـيــب إضــافــي لــوقــود
ً
المحركات قطر  14إنشا من ميناء األحمدي إلى ميناء الشعيبة
ً
وخطوط أنابيب توصيالت داخلية قطر  12و 14إنشا بمنطقة
الخزانات رقم .272
ولفتت «سفن» ،في بيانها ،إلى أن قيمة العقد تبلغ  1.63مليون
دينار ،مع توقعات تحقيق أرباح تشغيلية سوف يتم إدراجها
ضمن البيانات المالية للشركة لعامي  ،2022و.2023

ً
تأخر تشغيل مصفاة الزور مجددا

ذكرت مصادر صناعية أن بدء تشغيل
مصفاة الزور الكويتية ،البالغة تكلفتها
 16مليار دوالر ،يعاني التأخير ،ولن يتم
تـشـغـيــل الـمـنـشــأة تـمــاشـيــا م ــع ال ـجــدول
الــزمـنــي ال ــذي حــددتــه الـشــركــة الكويتية
الـمـتـكــامـلــة لـصـنــاعــة الـبـتــروكـيـمــاويــات
(كيبيك) في أبريل.
وبـحـســب «م ـي ــد» ،فــإنــه فــي  27أبــريــل،
قالت «كيبيك» إن المصفاة ستدخل العمل
في غضون «أسابيع قليلة» .وبعد أكثر من
شهر ،ال تزال المصفاة متوقفة عن العمل،
وتـقــول مـصــادر قريبة مــن الـمـشــروع إنه

محمد البغلي

ً
«سفن» توقع عقدا
مع «البترول الوطنية»

تداوالت بتأثير تطبيق
مراجعة األوزان
بـ ـ ـ ـ ــدأت تـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات بـ ــورصـ ــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت م ـ ـتـ ــأثـ ــرة بـ ـم ــا ح ــدث
بـنـهــايــة ت ـعــامــات ،أم ــس األول،
وتطبيق مراجعة أوزان مؤشرات
األس ــواق الناشئة «إم إس سي
ً
آي» وكان واضحا نوايا الشراء
على أسهم بنك الخليجي وبنك
بوبيان وسهم صناعات وهي
األسهم التي خسرت خالل فترة
الـ ـم ــزاد ال ـم ـن ـت ـظــر ،أم ــس األول،
بينما تــرا جـعــت معظم األسهم
ال ـق ـي ــادي ــة الـ ـت ــي ارتـ ـفـ ـع ــت مـثــل
الوطني وأجيليتي وبيتك وزين
ً
لتسير الجلسة متذبذبة نسبيا
ويستمر بنك الخليج في القيادة
بسيولة عالية بلغت  8.7ماليين
دينار وينتهي باستعادة نسبة
 2.8في المئة.
كـمــا ربـحــت أسـهــم صناعات
 2في المئة ووربة  1.5في المئة
وأهلي متحد بنسبة أقل ،بينما
ف ــي ال ـم ـقــابــل وع ـل ــى ال ــرغ ــم من
عمليات الشراء منتصف الجلسة

المؤسسات أكثر قابلية لفهم فكرة أن احتماالت
ت ـكــرار األخ ـط ــاء االق ـت ـصــاديــة الـســابـقــة ،وتعميق
اال خ ـت ــاالت الهيكلية ،بــل حـتــى تحميل المالية
العامة أعـبــاء إضافية ذات الـتــزامــات مستقبلية،
تبدو أكثر واقعية من احتمالية تحقق اإلصــاح
االقتصادي.
ومنذ الجائحة حتى نهاية األسبوع الماضي
تراجع تصنيف الكويت االئتماني درجة واحدة من
مؤسستي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» ودرجتين
من مؤسسة موديز في وقت تضاعف فيها سعر
برميل النفط ،لكن دون اتخاذ أي قــرار إصالحي
اقتصادي جوهري.

األوسط وشمال افريقيا ،ميكانيكيا العام
الماضي ،لكنها واجهت اضطرابات كبيرة
أثناء عملية التشغيل.
فــي نوفمبر  ،2020ك ــان مــن المفهوم
أن المشروع في طريقه لبدء العمل عبر
اإلنـ ـت ــرن ــت ف ــي أوائ ـ ـ ــل عـ ــام  ،2021ال ــذي
ضمنت فيه «كيبيك» منح بعض اإلعفاءات
ال ـخ ــاص ــة ل ـل ـس ـفــر ل ـل ـع ـمــال األســاس ـي ـيــن
ال ــازمـ ـي ــن ل ـت ـش ـغ ـيــل ال ـم ـن ـش ــأة ل ـض ـمــان
استمرار عملية التكليف بالتقدم.

قالت شركة الصفاة لالستثمار ،إن مجلس اإلدارة
تــوصــل خ ــال اجـتـمــاعــه إل ــى ات ـفــاق أول ــي لعملية
اندماج الشركة مع شركة «كاب كورب» لالستثمار
(غ ـي ــر مـ ــدرجـ ــة) .وواف ـ ــق م ـج ـلــس إدارة «ال ـص ـفــاة
لالستثمار» على االتفاق األولي لعملية االندماج عن
طريق آلية الضم بحيث تكون الصفاة هي الشركة
ً
الدامجة وتصبح الثانية الشركة المندمجة ،وفقا
ألحـكــام الـكـتــاب الـتــاســع (االن ــدم ــاج واالسـتـحــواذ)
والكتاب العاشر (اإلفصاح والشفافية) من الالئحة
التنفيذية للقانون رقم  7لسنة  2010وتعديالتهما
وقانون الشركات التجارية.
وعــن األثــر المترتب على العملية ،أنــه في حال
إتـمــام االنــدمــاج بالضم بين الطرفين ،سيتم حل

شركة «كاب كورب» المندمجة ونقل ذمتها المالية
إلــى شركة الصفاة لالستثمار باعتبارها الجهة
الدامجة ،فيما سيستمر تــداول أسهم الصفاة في
بورصة الكويت .وبينت أن الصفاة ستقوم بإعداد
مشروع عقد االنــدمــاج لتقديمه إلــى هيئة أســواق
الـمــال للحصول على موافقتها ،كما ســوف تقوم
الـشــركــة بــاإلف ـصــاح عــن كــل الـمـسـتـجــدات فــي هــذا
الخصوص في حينه.
وعن أثر المعلومة الجوهرية بينت أنه ال يوجد
أثــر مالي في الوقت الحالي ،وأن عملية االندماج
تخضع ألخذ الموافقات من قبل الجهات الرقابية
والجمعية العامة غير العادية للشركات الداخلة
في عملية االندماج.
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النفط يرتفع بعد الحظر األوروبي للخام الروسي وعودة شنغهاي
موسكو :الفروف وبن فرحان يشيدان بـ«أوبك »+
اتفق قادة االتحاد األوروبي
من حيث المبدأ ،على خفض
واردات النفط الروسي  90في
المئة بحلول نهاية العام.

ارتـفـعــت أس ـعــار الـنـفــط أمــس،
ب ـع ــد أن وافـ ـ ــق زعـ ـم ــاء االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـل ــى حـ ـظ ــر ج ــزئ ــي
وت ـ ــدري ـ ـج ـ ــي لـ ـلـ ـنـ ـف ــط ال ـ ــروس ـ ــي
ً
وب ـع ــدم ــا أن ـه ــت ال ـص ـيــن إغ ــاق ــا
لمكافحة "كوفيد  "19في مدينة
شنغهاي.
وارت ـ ـفـ ــع خ ـ ــام ب ــرن ــت تـسـلـيــم
ً
أغ ـس ـطــس  35س ـن ـتــا أو  0.3في
ً
المئة إلى  115.95دوالرا للبرميل.
وانخفضت عقود الخام بنسبة
 1.7في المئة عند التسوية أمس
األول.
وأغلقت عـقــود تسليم يوليو
ً
ع ـنــد  122.84دوالرا لـلـبــر مـيــل،
بزيادة واحد في المئة.
وصـ ـع ــد خـ ــام غـ ــرب تـكـســاس
ً
الوسيط األمـيــركــي  37سنتا أو
ً
 0.3في المئة إلى  115.04دوالرا
للبرميل.
وأن ـه ــى ال ـخ ــام ــان م ــاي ــو على
ارت ـفــاع ،مسجلين زي ــادة للشهر
السادس على التوالي.
واتفق قادة االتحاد األوروبي
مــن حـيــث الـمـبــدأ ،االثـنـيــن ،على
خـفــض واردات الـنـفــط الــروســي
 90في المئة بحلول نهاية العام،
فــي أشــد عقوبات االتـحــاد حتى
اآلن عـلــى مــوسـكــو مـنــذ غــزوهــا
أوكرانيا قبل ثالثة أشهر ،الذي
ت ـص ـف ــه م ــوس ـك ــو ب ــأن ــه "ع ـم ـل ـيــة
عسكرية خاصة".
وبمجرد إقرار العقوبات على
ال ـن ـفــط الـ ـخ ــام ب ــال ـك ــام ــل ،سـيـتــم
تنفيذها على مراحل على مدى
ستة أشهر بالنسبة للخام على

م ــدى ثـمــانـيــة أش ـهــر للمنتجات
المكررة.
ويـ ـسـ ـتـ ـثـ ـن ــي الـ ـحـ ـظ ــر ال ـن ـف ــط
ال ــروس ــي ع ـبــر خ ــط أن ــاب ـي ــب في
تنازل للمجر ودولتين أخريين
غير ساحليتين في وسط أوروبا.
وفــي الـصـيــن ،انتهى اإلغــاق
الـ ـص ــارم ال ـ ــذي اس ـت ـمــر شـهــريــن
لـ ـمـ ـك ــا فـ ـح ــة " ك ـ ــو فـ ـ ـي ـ ــد  "19ف ــي
ش ـن ـغ ـهــاي أم ـ ــس ،م ـمــا أدى إلــى
ت ــوقـ ـع ــات بـ ــزيـ ــادة ال ـط ـل ــب عـلــى
الوقود من البالد.
ول ـ ـك ـ ــن تـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر تـ ـفـ ـي ــد بـ ــأن
بعض المنتجين فــي "أوب ــك ،"+
الـمـجـمــوعــة ال ـتــي ت ـضــم أع ـضــاء
منظمة البلدان المصدرة للبترول
"أوبك" وحلفاءها ،يدرسون فكرة
تعليق مشاركة روسيا في اتفاق
اإلنتاج ،حدت من المكاسب وسط
تــوقـعــات بــأن مثل هــذه الخطوة
ستزيد اإلمدادات.
وق ـ ـ ــال ج ـي ـف ــري ه ــال ــي كـبـيــر
مـحـلـلــي ال ـس ــوق ف ــي أوانـ ـ ــدا ،إن
"إ ع ــادة فتح شنغهاي بالكامل
م ــن ق ـي ــود كــوف ـيــد  19ق ــد تـعــزز
ال ـم ـع ـنــويــات ف ــي األرجـ ـ ـ ــاء ،لكن
اإلع ـف ــاء الـمـحـتـمــل لــروس ـيــا من
جانب أوبــك ،من اتفاق اإلنتاج،
هو القصة األكبر".
أفــادت صحيفة وول ستريت
ً
جــورنــال نقال عــن مندوبين في
"أوبك" بأنه بينما ال يوجد دافع
رسمي لدول "أوبك" لضخ المزيد
مــن الـنـفــط لـتـعــويــض أي نقص
محتمل مــن روس ـيــا ،بــدأ بعض
األعضاء الخليجيين التخطيط

«نفط الكويت» نحو إنجاز مشروع
اإلنتاج الجوراسي 4

تبلغ قيمته  398مليون دوالر
ق ــال ــت م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـع ــة ،إن
أع ـمــال ال ـب ـنــاء ل ـم ـشــروع مــرافــق
اإلنتاج الجوراسي  4في الكويت،
الـ ـت ــاب ــع ل ـش ــرك ــة ن ـف ــط ال ـكــويــت
والبالغ تكلفته  398مليون دوالر
تتقدم حسب ال ـجــدول الزمني،
ويقوم بالعقد الرئيسي شركة
سبيكتو ،باعتبارها المقاول،
الذي تتم إرساء المناقصة عليه
في ديسمبر .2021
وبحسب "ميد" تم توقيع عقد
جوراسي آخر JPF 5 ،بقيمة 426
مـلـيــون دوالر مــع شــركــة جيره
الـصـيـنـيــة ف ــي ديـسـمـبــر ،2021
فيما سيتم بناء  JPF 4قرب حقل
الـصــابــريــة فــي ش ـمــال الـكــويــت،
وسـ ـتـ ـك ــون  JPF 5أق ـ ــل مـ ــن 10
كيلومترات شرق .JPF 4

ُ
سيجري كال المرفقين اختبار
ومـ ـع ــالـ ـج ــة وم ـ ـنـ ــاولـ ــة س ــوائ ــل
آب ــار الـهـيــدروكــربــونــات الرطبة
والحامضة من العديد من حقول
النفط والغاز.
وت ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــل هـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــول
الروضتين ،والصابرية ،وشمال
غ ـ ــرب ال ــروضـ ـتـ ـي ــن ،وأم ن ــاق ــة،
وأبوظبي ،وبحرة وحقول مرات
ونجمة سارجيلو ،إضــافــة إلى
ت ـش ـك ـيــات أخ ـ ــرى ف ــي ال ـح ـقــول
الجوراسية.
ويعد كال المشروعين عبارة
عن منشآت إنتاج سطحي على
الشاطئ ،وسيتم تنفيذهما على
أساس البناء والتملك والتشغيل
م ــن ال ـم ـق ــاول ،م ــع وج ــود خـيــار
ل ـش ــرك ــة ن ـف ــط الـ ـك ــوي ــت إلع ـ ــادة

شرائها في تاريخ مستقبلي.
وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ي ـت ــم ب ـنــاء
المنشآت بطاقة إنتاجية 50.000
ً
برميل يوميا مــن الـخــام الحلو
ال ـ ـم ـ ـعـ ــالـ ــج ،وسـ ـتـ ـشـ ـم ــل وح ـ ــدة
معالجة المياه المنتجة ،ووحدة
الستعادة الكبريت وما يرتبط
بها مــن مــرافــق وأنظمة داعـمــة.
كما يبلغ إجمالي مرحلة تنفيذ
ً
الخدمات لكل منشأة  780يوما.
يذكر أن شركة نفط الكويت
مـنـحــت شــركــة تـشـغـيــل المنبع
ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة بـ ــال ـ ـف ـ ـعـ ــل ث ــاث ــة
ع ـق ــود أخ ـ ــرى ل ـم ــراف ــق اإلن ـت ــاج
الـجــوراســي .وتستغل الكويت
م ـ ـكـ ــامـ ــن كـ ـ ــربـ ـ ــونـ ـ ــات الـ ـعـ ـص ــر
الـجــوراســي فــي الشمال لتلبية
استهالك الغاز المتزايد.

البرميل الكويتي
يصعد  2.74دوالر
ارتفع سعر برميل النفط
الكويتي  2.74دوالر ليبلغ
ً
 124.36دوالرا للبرميل في
تــداوالت أمس األول ،مقابل
ً
 121.62دوالرا للبرميل في
ت ـ ــداوالت االث ـن ـيــن الـمــاضــي
ً
وفـ ـق ــا ل ـل ـس ـعــر ال ـم ـع ـل ــن مــن
مؤسسة البترول الكويتية.
لــزيــادة اإلنـتــاج فــي وقــت مــا في
األشهر القليلة المقبلة.
وزاد إن ـ ـتـ ــاج الـ ـنـ ـف ــط الـ ـخ ــام
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة فــي
مــارس أكثر من  3في المئة إلى
أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى م ـن ــذ نــوف ـم ـبــر،
ً
وف ـقــا لـتـقــريــر ش ـهــري مــن إدارة
معلومات الطاقة األميركية صدر
أمس األول.
مـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت وزارة
ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ـي ــة ،إن وزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة سـ ـي ــرغ ــي الفـ ـ ــروف
ال ـت ـقــى أم ــس األول ،م ــع نـظـيــره
الـ ـسـ ـع ــودي األم ـ ـيـ ــر ف ـي ـص ــل بــن
ف ـ ـ ــرح ـ ـ ــان ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــاض ،وإن
ال ـ ــوزي ـ ــري ـ ــن أش ـ ـ ـ ـ ــادا ب ـم ـس ـت ــوى
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون داخ ـ ـ ـ ـ ــل "أوب ـ ـ ـ ـ ـ ــك ."+
وص ـ ــدرت ت ـلــك الـتـصــريـحــات
وس ــط ت ـقــاريــر إعــام ـيــة غــربـيــة
أفادت بأن بعض أعضاء تحالف
"أوبـ ـ ــك  ،"+الـ ــذي ي ـضــم منظمة

ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان ال ـ ـم ـ ـصـ ــدرة ل ـل ـب ـت ــرول
"أوبـ ـ ـ ــك" وح ـل ـف ــاء ه ــا ،ي ــدرس ــون
استبعاد روسـيــا مــن التحالف.
وذ ك ـ ـ ـ ــرت وزارة ا ل ـخ ــار ج ـي ــة
الــروسـيــة فــي بـيــان" :أش ــارا إلــى
ت ــأث ـي ــر الـ ـتـ ـع ــاون ال ــوثـ ـي ــق بـيــن
روسيا والسعودية فيما يتعلق
ب ــاس ـت ـق ــرار األس ـ ـ ــواق الـعــالـمـيــة
للهيدروكربونات في هذا القطاع
ً
المهم استراتيجيا".
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت وس ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــل إع ـ ـ ـ ــام
س ـع ــودي ــة رس ـم ـي ــة أن الفـ ــروف
وصــل إلــى المملكة أمــس األول،
ومــن المتوقع أن يلتقي بــوزراء
خـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة آخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن م ـ ـ ــن دول

م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي.
وقالت ستة مصادر في "أوبك "+
لـ"رويترز" األسبوع الماضي ،إن
مــن المنتظر أن يلتزم التحالف
بــات ـفــاق ب ـشــأن إن ـت ــاج الـنـفــط تم
التوصل إليه العام الماضي ،في
اجـتـمــاعــه ال ـيــوم ،ويــرفــع أه ــداف
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ل ـش ـه ــر ي ــول ـي ــو ب ــواق ــع
ً
ً
 432ألــف برميل يــومـيــا ،رافـضــا
الــدعــوات الغربية لــزيــادة أســرع
بهدف خفض األسعار المرتفعة.
وتشكل تحالف "أوبــك  "+عام
 2016واتفق على تخفيضات في
اإلنتاج بين أعضائه للحفاظ على
استقرار أسواق النفط والتصدي

الن ـه ـي ــار األس ـ ـعـ ــار ،الس ـي ـمــا مع
تقلص االقـتـصــادات بشكل حاد
خالل جائحة كوفيد.
وروسـ ـي ــا ع ـضــو رئ ـي ـســي في
"أوب ـ ـ ـ ــك  ،"+إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب بـعــض
ال ـ ـ ــدول ال ـس ــوف ـي ــات ـي ــة ال ـســاب ـقــة،
ودول أخ ـ ــرى .وذك ـ ــرت صحيفة
ً
وول ستريت جــورنــال ،نـقــا عن
مندوبين في "أوبك" ،أن استبعاد
روس ـي ــا م ــن "أوب ـ ــك  "+ق ــد يمهد
ال ـطــريــق أمـ ــام مـنـتـجـيــن آخــريــن
ل ــزي ــادة كـبـيــرة فــي إن ـتــاج الـخــام
وفـ ــق م ــا ت ـس ـعــى إل ـي ــه ال ــوالي ــات
المتحدة والدول األوروبية.
ج ـ ـ ــاء اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الفـ ـ ـ ـ ــروف مــع

نظيره السعودي بعد وقت قصير
من موافقة االتحاد األوروبي على
تـخـفـيـضــات ك ـب ـيــرة ف ــي واردات
الخام من روسيا في إطار أحدث
عـ ـق ــوب ــات ل ـل ـت ـك ـتــل ب ـس ـبــب غ ــزو
موسكو ألوكرانيا.
ومــن المتوقع صــدور بيانات
م ــن ال ـح ـكــومــة األم ـيــرك ـيــة بـشــأن
ال ـ ـم ـ ـخـ ــزونـ ــات الـ ـ ـي ـ ــوم .وت ــوق ــع
المحللون ،فــي استطالع أجرته
رويـ ـ ـت ـ ــرز ،أن تـ ـك ــون م ـخ ــزون ــات
الـ ـخ ــام األم ـي ــرك ـي ــة ق ــد تــراج ـعــت
األسبوع الماضي ،بينما ارتفعت
م ـ ـخـ ــزونـ ــات الـ ـبـ ـن ــزي ــن ون ــوات ــج
التقطير.

«الكرملين» :اتخذنا إجراءات «لتخفيف» تداعيات
الحظر على نفطنا
أع ـل ــن ال ـكــرم ـل ـيــن أمـ ــس أن روسـ ـي ــا تتخذ
إجراءات من شأنها أن "تقلل" من تأثير الحظر
ع ـلــى ال ـن ـفــط الـ ــروسـ ــي ،ال ـ ــذي ق ـ ــرره االت ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ،لـمـعــاقـبــة مــوس ـكــو ع ـلــى غــزوهــا
أوك ــران ـي ــا .وق ــال الـمـتـحــدث بــاســم الكرملين
دمـيـتــري بـيـسـكــوف ،للصحافيين" ،سيكون
لـهــذه الـعـقــوبــات تــأثـيــر سلبي عـلــى أوروب ــا،

وع ـل ـي ـن ــا ،وعـ ـل ــى أس ـ ـ ــواق ال ـط ــاق ــة ال ـعــال ـم ـيــة
بأسرها ،لكن هناك إعادة توجيه (لالقتصاد
الـ ــروسـ ــي) س ـت ـس ـمــح ل ـن ــا بـتـقـلـيــل ال ـع ــواق ــب
السلبية" .وتراجعت صــادرات الغاز الروسي
بنسبة  27.6فــي المئة على سنة بين يناير
ومايو  ،2022مقارنة بالفترة نفسها من ،2021
حسبما أعلنت مجموعة غــازبــروم الروسية

العمالقة ،على خلفية المواجهة بين الروس
واألوروبيين منذ غزو أوكرانيا.
وقــالــت المجموعة ،عبر "تـلـغــرام"" ،بلغت
الـصــادرات نحو الــدول األجنبية البعيدة (ال
تشمل رابطة الدول المستقلة)  61مليار متر
مكعب ،أي أقل بنسبة  27.6في المئة ( 23مليار
متر مكعب) من الفترة نفسها عام ."2021

عودة نشاط الصناعات التحويلية في روسيا للنمو خالل مايو
أظ ـ ـ ـهـ ـ ــر م ـ ـ ـسـ ـ ــح ،أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،أن ن ـ ـشـ ــاط
الصناعات التحويلية الروسي نما في
مايو ،بعد انكماشه على مدى  3أشهر،
وتـ ــراج ـ ـعـ ــت ضـ ـغ ــوط األسـ ـ ـع ـ ــار بـشـكــل
ملحوظ ،لكن العقوبات مــا زالــت تؤثر
على الطلب.
وارت ـفــع مــؤشــر مــديــري المشتريات،

الذي تصدره مؤسسة ستاندرد آند بورز
غـلــوبــال ،إلــى  50.8مــن  48.2فــي الشهر
ال ـســابــق ،م ـت ـجــاوزا مـسـتــوى  50نقطة،
الذي يفصل بين النمو واالنكماش ألول
مرة منذ يناير ،بحسب "رويترز".
وما زال قطاع الصناعات التحويلية
الروسي يرزح تحت وطأة ضغوط كبيرة

م ــن ال ـع ـقــوبــات ال ـتــي يـفــرضـهــا ال ـغــرب،
بسبب ما تصفها موسكو بأنها "عملية
عسكرية خــاصــة" فــي أوكــران ـيــا ،والتي
بدأت  24فبراير.
وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال"،
إن ـ ــه ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ارت ـ ـفـ ــاع ال ـمــؤشــر
األساسي فإن الناتج الفعلي للصناعات

التحويلية واصل انخفاضه في مايو.
واسـتـنـفــدت ال ـشــركــات أعـ ــداد الـقــوى
العاملة بدرجة أكبر في مايو ،لكن الثقة
تـحـسـنــت إل ــى أع ـل ــى مـسـتــويــاتـهــا منذ
فبراير ،إذ تتطلع الشركات إلى استقرار
اقـ ـتـ ـص ــادي وطـ ـل ــب أعـ ـل ــى فـ ــي األش ـه ــر
المقبلة.

العالم يتجه لـ «هيكل» جديد لسوق الذهب األسود
ومـ ـ ـ ـ ــع تـ ـ ــوق ـ ـ ـعـ ـ ــات زيـ ـ ـ ـ ــادة
استهالك النفط في الواليات
ا لـمـتـحــدة فــإ نــه يـمـكــن توقع
تراجع الصادرات األمريكية
مـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـفـ ــط فـ ـ ــي الـ ـم ــرحـ ـل ــة
المقبلة بل وزيادة وارداتها
من كندا تحديدا.

ب ـ ـعـ ــد ط ـ ـ ــول ان ـ ـت ـ ـظـ ــار أقـ ــر
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أمـ ــس
ً
ً
األول حظرا تدريجيا للنفط
الـ ــروسـ ــي ح ـت ــى ن ـه ــاي ــة ع ــام
 ،2022مـ ــع اال ك ـ ـت ـ ـفـ ــاء بـ ـ ـ 10
فــي الـمـئــة فـقــط مــن تــدفـقــاتــه
إلــى األســواق األوروبـيــة بما
ً
يضيف ضغوطا جديدة على
سوق النفط.
واتخذ االتـحــاد األوروبــي
ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـظـ ــر ع ـ ـلـ ــى الـ ــرغـ ــم
م ـ ــن إع ـ ــان ـ ــه أم ـ ـ ــس ،وص ـ ــول
الـ ـ ـتـ ـ ـضـ ـ ـخ ـ ــم إلـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى
قـيــا ســي  8.1ف ــي ا لـمـئــة على
أساس سنوي مقارنة بمايو،
والـ ـ ـتـ ـ ـضـ ـ ـخ ـ ــم هـ ـ ـن ـ ــا م ـ ــدف ـ ــوع
ب ـ ــاألس ـ ــاس ب ـ ــزي ـ ــادة أسـ ـع ــار
الطاقة بنسبة  39.2في المئة
عـلــى أس ــاس سـنــوي وزي ــادة
أس ـعــار األغ ــذي ــة بـنـسـبــة 7.5
في المئة.

تغيرات هيكيلة

أزمة عالمية
وح ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـم ـ ـكـ ــن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
األورو ب ــي مــن تحقيق هدفه
بـ ـف ــرض ح ـظ ــر ع ـل ــى  90فــي
ا لـ ـمـ ـئ ــة م ـ ــن واردات ا ل ـن ـف ــط
ال ــروس ـي ــة لـ ـل ــدول األعـ ـض ــاء،
ب ـ ـ ـح ـ ـ ـلـ ـ ــول ن ـ ـ ـهـ ـ ــايـ ـ ــة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام،
سـتـتــراجــع ص ــادرات روسـيــا
بـ ـنـ ـح ــو  3مـ ــا ي ـ ـيـ ــن ب ــر مـ ـي ــل
ً
يوميا على مدى ستة أشهر،
بما سيؤدي إلى أزمة كبيرة
في سوق النفط العالمي.
وا ل ـ ـ ـشـ ـ ــا هـ ـ ــد أن اال تـ ـ ـح ـ ــاد
األورو ب ــي أبقى الغاز خارج
ً
مناقاشاته تماما على الرغم
مــن مـطــالـبــة أوكــرانـيــا ودول
البلطيق بحظر الغاز أسوة
ب ــال ـن ـف ــط ،وقـ ـ ــال ال ـم ـس ـت ـشــار
الـنـمـســاوي "ك ــارل نـيـهــامــر"،
إن فـ ــرض ح ـظ ــر ك ــا م ــل عـلــى
واردات ا ل ـغــاز ا ل ــرو س ــي أ مــر
"غير مطروح" للنقاش".

كـمــا أن اإلع ــان األوروب ــي
أ ب ـقــى عـلــى ا سـتـثـنــاء  10في
ال ـم ـئــة م ــن ال ـن ـفــط ال ــروس ــي،
فيما يبدو استجابة للمجر
وبعض ا لــدول األ خــرى التي
ً
ً
ال تـ ـ ــرى مـ ـع ــو ض ــا م ـن ــا س ـب ــا
ً
لـهــا للنفط ا لــرو ســي حــا لــيــا،
وجاء هذا االستثناء ليتمكن
االت ـ ـحـ ــاد مـ ــن إق ـ ـ ــرار ال ـح ـظــر
بإجماع أعضائه ا لـ.24
ويـ ـمـ ـث ــل الـ ـنـ ـف ــط ال ــروس ــي
قـ ـ ــرا بـ ـ ــة  40فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة م ــن
واردات االتحاد األوروبي من
الــذهــب األسـ ــود ،بـمــا يــؤشــر
ل ـس ـع ــي االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي

لتعويض ا لـفــا قــد مــن النفط
ً
(وهو كبير جدا) من مصادر
أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،سـ ـ ـ ـ ــواء ب ــالـ ـت ــوس ــع
ف ــي إن ـت ــاج ال ـف ـحــم أو ب ـشــراء
النفط من مصادر أخرى ،بما
س ـيــزيــد ال ـط ـلــب ع ـلــى الـنـفــط
ً
عالميا .

تساؤالت عن "آلية
التعويض"
لـ ـك ــن األه ـ ـ ــم مـ ــن ذل ـ ــك ف ــإن
االتحاد األوروبي لم يوضح
ك ـ ـي ـ ـف ـ ـيـ ــة تـ ـ ـع ـ ــوي ـ ــض الـ ـنـ ـف ــط
ال ــروس ــيُ ،
وج ــل م ــا ج ــاء في

البيان الحديث عن "مصادر
بديلة للطاقة" ،و ســط عــودة
أل ـم ــان ـي ــا السـ ـتـ ـخ ــدام ال ـف ـحــم
مثال (بعض محطات الطاقة
المغلقة منذ  3عقود وتعمل
بالفحم عادت للعمل وكذلك
ً
ب ـعــض ال ـم ـنــاجــم) ف ـضــا عن
ال ـحــديــث ع ــن ال ـت ـف ــاوض مــع
"ش ــرك ــاء آخ ــري ــن" لـلـحـصــول
على الطاقة.
وم ـ ـ ــع اإلبـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء الـ ـمـ ـت ــوق ــع
ل ـ ـس ـ ـقـ ــف اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج ال ـ ـحـ ــالـ ــي
م ــن ج ــا ن ــب "أو ب ـ ـ ــك  "+ا ل ــذي
تشير ا لـتــو قـعــات إ لــى ز يــادة
مـ ـح ــدودة ف ــي اإلنـ ـت ــاج تـبـلــغ

ً
 432أ ل ـ ـ ــف بـ ــر م ـ ـيـ ــل ي ــو مـ ـي ــا
فحسب فإن الفاقد األوروبي
من النفط الروسي سيصعب
تعويضه بـ"نفط آخر" بدون
االلتزام بتعاقدات مستقبلية
بأسعار عالية.
ولـ ـ ــذلـ ـ ــك فـ ـبـ ـمـ ـج ــرد إق ـ ـ ــرار
االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي لـ ـق ــراره
بــال ـت ـخ ـلــص ال ـت ــدري ـج ــي مــن
ال ـ ـن ـ ـفـ ــط الـ ـ ــروسـ ـ ــي ارتـ ـفـ ـع ــت
أسعار خام "برنت" دوالرين
ً
لتتخطى حاجز  124دوالرا
كـمــا أن ا لـمـحـلـلـيــن ي ــرون أن
هــذا اال تـجــاه سيستمر على
األقـ ـ ـ ــل حـ ـت ــى يـ ـص ــل ال ـس ـع ــر

ً
إ لـ ــى  140دوالرا م ــع تــر قــب
األس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق لـ ـكـ ـيـ ـفـ ـي ــة ت ـن ـف ـي ــذ
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي لـخـطـتــه
بحظر النفط الروسي وأثناء
عملية التنفيذ.
وا لــا فــت للنظر أن بعض
الـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
تتحدث عن استبدال النفط
ا لــرو ســي بنظيره األميركي،
عـلــى الــرغــم مــن أن الــواليــات
الـمـتـحــدة رف ـعــت صــادرات ـهــا
 10آالف برميل فقط في شهر
فـبــرا يــر ا لـمــا ضــي لتظل فــوق
م ـس ـت ــوى  3م ــا ي ـي ــن بــر م ـيــل
بهامش قليل.

ويرجح المحللون حدوث
تغيرات "هيكلية" في تجارة
ا ل ـن ـفــط ا ل ـعــا ل ـم ـيــة ،إذا طـبــق
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ــراره
ب ـ ــالـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــل ،حـ ـ ـي ـ ــث س ـت ـت ـج ــه
صادرات النفط الروسية إلى
ً
وجـ ـه ــات أخـ ـ ــرى ،خ ـصــوصــا
الهند والصين وشرق آسيا،
ب ـي ـن ـم ــا س ـ ـت ـ ـحـ ــاول أوروبـ ـ ـ ــا
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى واردات ـ ـ ـهـ ـ ــا
م ــن الـ ـع ــراق (م ـث ـل ـمــا أع ـل ـنــت
ف ــرن ـس ــا رغ ـ ــم ت ــأك ـي ــد ب ـغ ــداد
االل ـ ـتـ ــزام ب ـس ـقــف "أوب ـ ـ ــك" أو
فنزويال حال رفع العقوبات
األمريكية عنها).
لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن يـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــوق ت ـ ــوسـ ـ ـي ـ ــع
اس ـ ـت ـ ـيـ ــراد الـ ـهـ ـن ــد وال ـص ـي ــن
للخام الروسي عوامل كثيرة
م ـثــل ق ـيــود الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة
وتكاليف الشحن والتمويل
وقـ ـن ــوات ال ــدف ــع ،ول ـك ــن هــذه
العوامل يمكن التغلب عليها
ج ــزئـ ـي ــا م ـ ــن خـ ـ ــال ال ـت ـع ـهــد
الـ ـ ــروسـ ـ ــي بـ ـتـ ـق ــدي ــم "الـ ـنـ ـف ــط
رخ ـيـ ًـصــا" ل ـل ــدول الـصــديـقــة،
بما قد يجعل ارتفاع أسعار
ً
الـ ـشـ ـح ــن مـ ـقـ ـب ــوال بــال ـن ـس ـبــة
لدولة مثل الهند أو الصين
(الـ ـلـ ـتـ ـي ــن ح ـص ـل ـت ــا بــال ـف ـعــل
على النفط الروسي بأسعار
تـ ـفـ ـضـ ـيـ ـلـ ـي ــة خـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة
الماضية).
و ع ـلــى ا لــر غــم مـمــا كشفته
شـ ــركـ ــة "ري ـ ـس ـ ـتـ ــاد إنـ ــرجـ ــي"
الـ ـن ــرويـ ـجـ ـي ــة ل ــأبـ ـح ــاث عــن

ار ت ـفــاع اال سـتـثـمــار العالمي
فـ ــي ال ـن ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز بـنـسـبــة
 20ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة إ لـ ـ ــى 344.4
مـ ـلـ ـي ــار دوالر ه ـ ـ ــذا ا ل ـ ـعـ ــام،
ب ــدع ــم مـ ــن زيـ ـ ـ ــادة األسـ ـع ــار
وتـ ــدفـ ــق األم ـ ـ ـ ــوال ال ـض ـخ ـمــة
إ لــى مشروعات في البرازيل
وغـ ـ ـي ـ ــان ـ ــا وغـ ـ ـ ـ ــرب إف ــريـ ـقـ ـي ــا
وأسـ ـت ــرالـ ـي ــا ،ف ـ ــإن آثـ ـ ــار ه ــذا
االس ـت ـث ـم ــار ل ــن ت ـظ ـهــر عـلــى
ال ـفــور ألن ــه اسـتـثـمــار طــويــل
المدى وألن صعوبات زيادة
اإل نـتــاج في المدى المنظور
تبقى قائمة.
لذلك ال يتوقع المحللون
بعد قــرار االتـحــاد األوروبــي
أي انفراجة قريبة في سوق
ال ـ ـن ـ ـفـ ــط تـ ـهـ ـب ــط بـ ــاألس ـ ـعـ ــار
خاصة مع الزيادة الصينية
المتوقعة للطلب على النفط
بعد إ نـهــاء عمليات اإل غــاق
بــل وتـثـبـيــت أس ـعــار الـفــائــدة
وس ــن خـطــط لـتـحـقـيــق رواج
ً
ل ــاق ـت ـص ــاد (تـ ـب ــدو ت ـح ـس ـبــا
للركود األ مـيــر كــي) و كــل هذا
من شأنه ز يــادة الطلب على
النفط فــي ثــا نــي أ كـثــر ا لــدول
ً
ال ـ ـعـ ــالـ ــم اسـ ـتـ ـه ــاك ــا ل ـل ـن ـفــط
( ح ــوا ل ــي  14م ـل ـيــون بــر مـيــل
ً
يوميا ).
ول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال هـ ـن ــا
لمناقشة "جدارة" أو أسباب
اتـ ـ ـخ ـ ــاذ ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار األوروبـ ـ ـ ـ ــي،
ولـ ـك ــن الـ ـم ــؤك ــد أن ـ ــه س ـيــزيــد
الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـت ـض ـخ ـم ـيــة فــي
ً
اال ت ـحــاد األورو ب ــي وعالميا
ً
أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ،وسـ ـتـ ـسـ ـتـ ـم ــر هـ ــذه
الضغوط التضخمية لفترة
غ ـيــر مـعـلــو مــة لـكـنـهــا ليست
ب ــالـ ـقـ ـصـ ـي ــرة ول ـ ـ ــن تـ ـق ــل عــن
عامين على أقل تقدير تعيد
األ س ــواق فيها التشكل بناء
على معطيات جديدة.

ةديرجلا
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«بيتك» ...تاريخ والتزام

ّ
التزام ُمطلق بأحكام الشريعة اإلسالمية وتعهد دائم بأفضل وأحدث الخدمات
استراتيجية جديدة
تحقق استدامة
الربحية والنمو
والتركيز على العمل
المصرفي األساسي

توجه «بيتك» يتركز
في تطوير أدائه
وخدمة عمالئه
وتوسيع حصته

َم ـ ـ ّـر ب ـي ــت ال ـت ـم ــوي ــل ال ـك ــوي ـت ــي (ب ـي ـتــك)
على مدى  44عاما بـ  4مراحل مميزة في
مسيرته الممتدة منذ بدأ العمل عام 1978
"االنطالقة  -الريادة  -التوسع  -القيادة"،
واس ـ ـت ـ ـطـ ــاع خ ــالـ ـه ــا أن ي ـن ـش ــئ ق ـطــاعــا
اق ـت ـصــاديــا م ــوازي ــا وم ـنــاف ـســا للصيرفة
بمفهومها وشكلها التقليدي ،ثم يحقق
ّ
ويتوسع جغرافيا
الريادة في هذا المجال
وقطاعيا في دول عديدة ّ
ويقدم لالقتصاد
العالمي مجموعة مبتكرة مــن الخدمات
والمنتجات المالية اإلسالمية والحلول
التمويلية أثرت األسواق العالمية ،وجعلت
منتجات التمويل اإلسالمي معتمدة في
التعامالت المالية والمصرفية حول العالم،
لـيـنـجــح "ب ـي ـتــك" ب ـك ـفــاءة ف ــي ق ـي ــادة نمو
وتطور الصيرفة االسالمية على مستوى
ال ـكــويــت والـمـنـطـقــة وال ـع ــال ــم ،م ـعـ ّـبــرا عن
قدرة القطاع الخاص الكويتي على تقديم
قيمة مـضــافــة لــاقـتـصــاد الـعــالـمــي ،ليس
لكونه أصبح أكبر وأهم بنك إسالمي في
العالم ،ولكن أيضا باعتبار "بيتك" مرجعا
وموجها لصناعة مالية متنامية ومتزايدة
القيمة ومتداولة حول العالم بالتنافس مع
بنوك عالمية كبرى.
ّ
وقد تميزت مسيرة "بيتك" بنجاح مطرد
وإقـبــال ورضــا العمالء والتوسع والنمو
فــي األع ـم ــال ،مــع االل ـت ــزام المطلق الــدائــم
بتطبيقات وأحـكــام الشريعة اإلسالمية،
حيث ّ
تعد موافقة لجنة الفتوى والرقابة
الشرعية أساسية إلقرار وتنفيذ أي منتج
أو خدمة ،ما ّ
يعبر عن متانة وقوة البناء
المالي واألخالقي.

البداية

االلتزام الشرعي
والنمو المستدام
واألداء الرفيع
العالي الجودة
والتحول الرقمي
أهم عناصر التميز

أسس "بيتك" بموجب مرسوم أميري في
 23مارس  1977برأسمال  10ماليين دينار،
وبــدأ العمل في  31أغسطس  1978بفرع
مصرفي واحد وخدمات خاصة للسيدات
وعــدد محدود من الموظفين ،ليصل اآلن
الى  320فرعا حول العالم ،حيث يعمل في
أهم وأكبر األسواق الدولية.
بدأ "بيتك" أعماله في مقر مؤقت بشارع
أحمد الجابر ،ثــم انتقل سنة 1983م إلى
مــركــز عـمــاد الـتـجــاري فــي ال ـشــارع نفسه،
إلى أن انتقل إلى مقره الحالي في شارع
عبدالله المبارك عام ّ1986م.
وظـ ــل "ب ـي ـت ــك" ي ـمــثــل ال ـب ــدي ــل الــوح ـيــد
للعمالء الراغبين في التعامالت المالية
وف ـقــا ألح ـكــام الـشــريـعــة اإلســام ـيــة لعدة
س ـن ــوات ،قـبــل أن يـتــم فـتــح ال ـم ـجــال أم ــام

إنشاء بنوك إسالمية جديدة في الكويت،
مما عــزز المنافسة وعـ ّـبــر عــن نمو سوق
الخدمات المالية اإلسالمية.
ورغم دخول بنوك جديدة الى السوق،
ّ
فإن حصة "بيتك" واصلت النمو وزاد إقبال
العمالء على خدماته ومنتجاته ،وقد حقق
"بـيـتــك" فــي هــذه المرحلة قـفــزات واسـعــة،
رس ـ ــخ م ــن خ ــال ـه ــا ال ـ ــري ـ ــادة ف ــي ال ـس ــوق
المحلي وعلى صعيد المؤسسات المالية
اإلس ــام ـي ــة ق ــاط ـب ــة ،وع ـ ــزز م ــن ان ـت ـشــاره
ووج ـ ــوده فــي األس ـ ــواق الــدول ـيــة ،وانـتـقــل
بــأنـظـمـتــه وبــرام ـجــه اآلل ـي ــة إل ــى مستوى
ّ
وجسد بمساهماته االجتماعية دورا
رفيع
غير مسبوق في تنمية مجتمعه وخدمة
أفراده ،حيث لم تعد المصارف اإلسالمية
ُ
وتجربتها الناجحة تذكر إال ويشار الى
"بيتك".
وم ــن أب ــرز مــامــح الـفـتــرة الـتــي أعقبت
م ــرح ـل ــة ال ـن ـش ــأة وال ـ ــري ـ ــادة ح ـت ــى أواخـ ــر
ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات ،االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـخ ــارج ــي
واالنطالقة نحو األسواق الدولية ،بجانب
ابـ ـتـ ـك ــار ص ـي ــغ ت ـن ــاس ــب كـ ــل اح ـت ـي ــاج ــات
المستثمرين ،وتحقق عوائد جيدة بفترات
مختلفة ،بعد أن توسعت األعمال وتعددت
أشكال االستثمارات بين عقارية وتمويلية
ومشاركات في صفقات ومشاريع مع بنوك
عالمية كبرى.
ويـعـمــل "ب ـي ـتــك" حــالـيــا عـلــى اسـتـمــرار
حالة االزدهــار وابتكار أدوات ومنتجات
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ج ـ ــدي ـ ــدة وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق أع ـل ــى
م ـع ــدالت م ــن األربـ ـ ــاح وال ـن ـمــو الـمـسـتــدام
في كل المجاالت ،فخالل السنوات العشر
الماضية ،تم تطوير استراتيجية "بيتك"
للتركيز على العمل المصرفي الرئيسي
وال ـت ـخــارج مــن األن ـش ـطــة غـيــر األســاسـيــة
وت ـع ـظ ـي ــم الـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق أرب ـ ــاح
مستدامة وفق رؤية جديدة لقيادة قطاع
التمويل اإلســامــي على مستوى العالم،
وت ـعــزيــز االب ـت ـكــار فــي ال ـخــدمــات الـمــالـيــة
اإلسالمية.

التوسع الدولي
ومـ ــن أب ـ ــرز ال ـم ـح ـطــات اف ـت ـت ــاح "بـيـتــك
 ت ــركـ ـي ــا" ،ويـ ـع ــد ح ــال ـي ــا أكـ ـب ــر م ـصــرفإس ــام ــي ف ــي ال ـس ــوق ال ـت ــرك ــي ،و"ب ـي ـتــك -
البحرين" بأنشطته المصرفية والتجارية
واالس ـت ـث ـمــاريــة وال ـت ـمــوي ـل ـيــة ،ث ــم منحت
الحكومة الماليزية "بيتك" رخصة انشاء
ب ـنــك إس ــام ــي "ب ـي ـتــك  -مــال ـيــزيــا" تـقــديــرا
لريادته ،كما افتتح في وقت سابق "بيتك

 المانيا" وبنك استثماري بالسعودية،وقــاد "بيتك" عملية تحويل بنك الشارقة
الوطني إلى مصرف إسالمي بعد  26عاما
من العمل التقليدي.

عوامل النجاح
االلتزام التام بمنهج العمل القائم على
أح ـكــام وتـطـبـيـقــات الـشــريـعــة اإلســامـيــة،
واالعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى األس ـ ـلـ ــوب ال ـع ـل ـمــي فــي
العمل ،وإعــدد الخطط واالستراتيجيات
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ،وات ـ ـب ـ ــاع س ـي ــاس ــة ال ـن ـمــو
ال ـم ــدروس ،واالرت ـب ــاط الــوثـيــق بالعمالء
وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم ومواكبة
تطلعاتهم ،وتنمية قيم اإلبداع واالبتكار
وروح ال ـ ـع ـ ـطـ ــاء ،مـ ــع االه ـ ـت ـ ـمـ ــام ال ـك ـب ـيــر
بالعنصر البشري.

الدور االجتماعي
ي ـق ــوم "ب ـي ـت ــك" ب ـ ــدور اج ـت ـم ــاع ــي ب ــارز
ي ـن ـس ـجــم وي ـس ــان ــد الـ ـمـ ـش ــروع ال ـت ـن ـمــوي
الـعــام لـلــدولــة ،وتـتــوجــه المساهمات الى
األنشطة التنموية االجتماعية ،وتشمل
الـمـسـتـشـفـيــات وال ـج ــام ـع ــات والـ ـم ــدارس
ومــراكــز البحوث ومــراكــز تعليم وتأهيل
ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة ،وتـنـمـيــة
ق ـ ــدرات ال ـش ـب ــاب ودع ـ ــم ال ـب ـحــث الـعـلـمــي
والطلبة وجهود الحفاظ على البيئة ضمن
استراتيجية االستدامة.

العنصر الوطني
من أهــم القناعات التي شكلت مسيرة
"بيتك" االهتمام بالعنصر البشري ،خاصة
من القدرات الوطنية والشباب الكويتيين
الــواعــديــن واعـتـبــارهــم أس ــاس كــل نـجــاح،
فتنمية وتعزيز القدرات البشرية العاملة
ف ــي "ب ـي ـت ــك" م ــع دعـ ــم ال ـع ـن ـصــر الــوط ـنــي
تـتـصــدر خـطــط الـتـطــويــر ،واستراتيجية
للموارد البشرية تهدف إلى تحقيق بيئة
مواتية تعزز من والء الموظفين وعطائهم
واس ـت ـق ـطــاب ال ـخ ـب ــرات والـ ـكـ ـف ــاءات ،وقــد
ت ــراوح ــت نـسـبــة تـعـيـيــن الـكــويـتـيـيــن في
"بـيـتــك" خ ــال الـسـنــوات األخ ـيــرة بـيــن 97
و 100بــالـمـئــة مـعـظـمـهــم م ــن الـخــريـجـيــن
الجدد.

الرقمنة
يـحــرص "بـيـتــك" على إضـفــاء الطابع

ال ـت ـك ـنــولــوجــي ع ـل ــى م ـج ـمــل ال ـخ ــدم ــات
وال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـت ــي ي ــوف ــره ــا ل ـع ـمــائــه،
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا وس ـي ـل ــة ل ـخ ــدم ــة ال ـع ـم ــاء
وخـفــض الـنـفـقــات وتحقيق الـمــزيــد من
الربحية وتعزيز القدرة التنافسية ،ضمن
ما توفره التطورات المتالحقة في مجال
ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة ال ـم ـع ـت ـمــدة على
الرقمنة وتطورات التكنولوجيا من دون
أي أعباء أو عراقيل ،وبأعلى مستويات
الجودة واألمان ُ
واليسر ،وبصفة تقنية
مالزمة لخدمات "بيتك" من خالل فروع
 kfh- goوالعديد من الخدمات األخرى
عبر تطبيق الموبايل واألج ـهــزة XTM
وط ـبــاعــة ال ـب ـطــاقــات آل ـي ــا ،وغ ـيــرهــا من
الخدمات.

ابتكار وتطوير
كـ ــان "ب ـي ـت ــك" إب ــداعـ ـي ــا وم ـب ـت ـك ــرا فــي
العديد من المنتجات التي تساعد على
بناء القوة وتوظيف الخبرة المتراكمة،
ومن ذلك البطاقات االئتمانية المطابقة
للشريعة اإلســامـيــة ،وخــدمــات "أقـســام
السيدات" التي ينفرد بها على مستوى
الـســوق المحلي ،وساهمت عــاوة على
ت ــوف ـي ــره ــا خـ ــدمـ ــات خ ــاص ــة ل ـل ـس ـيــدات
فــي أ قـســام منفصلة تناسب طبيعتهن
وقيم المجتمع ،في بناء كــوادر وطنية
مصرفية مــن السيدات أصبحن يؤدين
دورا م ـه ـم ــا فـ ــي ال ـ ــواق ـ ــع االقـ ـتـ ـص ــادي
الكويتي ،كما تعتبر "اإلج ــارة" من أبرز
الصيغ الشرعية التي كثف نشاطه فيها
ضمن سعيه لتنويع أشكال المنتجات،
وهيكلة "الـصـكــوك" الـتــي أصبحت أداة
ت ـمــوي ـل ـيــة واس ـت ـث ـم ــاري ــة رئ ـي ـس ـي ــة فــي
الصناعة المالية اإلسالمية ،والمشاركة
مع التمويل التقليدي في تمويل مشاريع
كـبــرى بــدأهــا فــي م ـشــروع إيـكــويــت عــام
 ،1996كما ساهم في إنشاء سوق مالي
إس ـ ــام ـ ــي ،ع ـب ــر ت ــأس ـي ــس م ــرك ــز إدارة
السيولة بين البنوك اإلسالمية.
وفــي عــام  1981أنشأ شركة األنظمة
اآلل ـي ــة الـمـتـكــامـلــة  ،ITSث ــم أك ـمــل دائ ــرة
الـمـعــامــات الـمــالـيــة اإلســامـيــة بإنشاء
شركة للتأمين التكافلي ..وما يزال
أول
ُ
يمضي قدما في نهج االبتكار والتجديد
عبر مواصلة طــرح الحلول والخدمات
ال ـمــال ـيــة الــرق ـم ـيــة ال ـت ــي تـلـبــي تـطـلـعــات
العمالء ،وتعزز مكانة "بيتك".
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ّ
على هامش الحلقة الحوارية التي نظمها الجهاز في غرفة التجارة والصناعة
جراح الناصر

الجهاز تلقى
أكثر من 140
ً
طلبا بين
ُّ
تركز وشكوى

العجمي

ق ـ ــال رئـ ـي ــس جـ ـه ــاز ح ـم ــاي ــة ال ـم ـنــاف ـســة،
د .راشـ ــد ال ـع ـج ـمــي ،إن ال ـج ـهــاز ل ــن يسمح
ب ــاالت ـف ــاق ع ـلــى أسـ ـع ــار مـ ـح ــددة يـفــرضـهــا
ً
ع ــدد مــن الـشــركــات عـلــى المستهلك بعيدا
عن المنافسة ،وذلــك في ظل ما نشهده من
ارتفاعات عالمية.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـجـ ـم ــي ،ف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
صحافية على هامش الحلقة الحوارية التي
ّ
نــظـمـهــا ال ـج ـهــاز ،أم ــس ،فــي غــرفــة الـتـجــارة
وال ـص ـنــاعــة ب ـع ـنــوان "إجـ ـ ـ ــراءات ال ـش ـكــاوى
وف ـحــص ال ـتــركــزات االق ـت ـصــاديــة فــي ضــوء
أحكام قانون حماية المنافسة الجديد" ،أن
ً
جزءا من عمل الجهاز ضمان وجود منافسة
عادلة بين الشركات ،وبالتالي فإن االتفاق
على سعر ّ
معين بين الشركات وفرضه على
المستهلك ّ
يعد غير مقبول لقانون المنافسة.
وأش ــار إلــى أن الجلسة الـحــواريــة كانت
بين "حماية المنافسة" و"الغرفة" للتعريف
بــال ـقــانــون ال ـجــديــد لـلـمـنــافـســة وال ـتــواصــل
مع الشركات لكونها الجهة الرئيسة التي

ً
ّ
سيطبق عليها القانون ،موضحا أن البداية
كــانــت مــن ال ـغــرفــة لـلـتــواصــل مــع الـشــركــات
ومساعدة الجهاز في تطبيق القانون.
وأشار إلى أن مسؤولي الجهاز استمعوا
الى رأي المشاركين في الندوة من الشركات
المختلفة واستفساراتهم ،وتمت اإلجابة
ً
ع ـن ـهــا بـ ـق ــدر ال ـم ـس ـت ـط ــاع ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن
م ـس ــؤول ــي ال ـج ـه ــاز مـ ــوجـ ــودون وأب ــواب ـه ــم
مـفـتــوحــة لــإجــابــة عــن أي اس ـت ـف ـســارات أو
تساؤالت من جانب الشركات.
وأكد أن الهدف الرئيسي حماية المنافسة
وح ـم ــاي ــة ال ـش ــرك ــات ف ــي ال ـت ـنــافــس ولـيــس
لمعاقبة الشركات.
وحول رأيه في أثر تطبيق الفانون الجديد
للمنافسة ،قال العجمي إن الجهاز يأمل في
ت ـعــاون الجميع لتطبيق ا لـقــا نــون الجديد
ً
الذي يضمن وجود منافسة عادلة ،موضحا
أن شعار الجهاز وجــود المنافسة العادلة
التي تــؤدي إلى سهولة العمل ،إضافة إلى
جودة الخدمة ،وبالنهاية االستفادة تصب

في مصلحة المستهلك النهائي.
ً
وأضاف أن الجهاز تلقى كثيرا من طلبات
ّ
ال ـت ــرك ــز ،سـ ــواء ان ــدم ــاج أو اس ـت ـحــواذ بين
ً
الشركات ،موضحا أن الجهاز ال يمنع تلك
الـتــركــزات إال فــي حــال مخالفتها للقانون،
ً
ً
ومبينا أن الجهاز تلقى نحو  140طلبا ما
ّ
بين تركز وشكوى.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ق ـ ــال ع ـض ــو م ـج ـلــس إدارة
غرفة التجارة والصناعة ،أسامة النصف،
إن الجلسة الحوارية أتت برغبة من جهاز
ً
حـمــايــة الـمـنــافـســة ،مــوضـحــا أن االجـتـمــاع
ت ـن ــاول جـمـيــع األن ـش ـط ــة وط ــري ـق ــة تطبيق
القانون ومناقشة كل التفاصيل التي عرضت
من الجهاز.
وأضــاف أن المهم في الجلسة الحوارية
أن يتبعها التطبيق والتفاعل الجيد بين
القطاع الخاص وجهاز حماية المنافسة،
ً
مشيرا إلى أن القانون ّ
يعد لحماية الجميع.

جانب من االجتماع

«الوطني» أفضل مختبر لالبتكار المالي بالكويت «بوبيان» يختتم دورة تدريب لموظفي «»KFAS
بشأن التطوير وفق منهجية «»lean
فاز بالجائزة في استبيان «غلوبل فاينانس» لعام 2022

لقطة جماعية
حصد المكتب الرقمي لمجموعة
بنك الكويت الوطني جائزة أفضل
مختبر لالبتكار المالي في الكويت
لـ ـ ـع ـ ــام  ،2022خـ ـ ـ ــال اال سـ ـتـ ـبـ ـي ــان
السنوي ،الــذي يتم لتحديد جوائز
الـ ـمـ ـبـ ـتـ ـك ــري ــن ال ـ ـس ـ ـنـ ــويـ ــة ،والـ ـ ـ ــذي
ت ـج ــري ــه م ـج ـل ــة غ ـل ــوب ــل فــاي ـنــانــس
العالمية ،وشارك فيه مئات الخبراء
والـمـحـلـلـيــن وك ـب ــار الـمـسـتـشــاريــن
والـ ـم ــدي ــري ــن ال ـت ـن ـف ـيــذي ـيــن ل ـك ـبــرى
الشركات حول العالم.
ويتوج بنك الكويت الوطني للعام
الثاني على التوالي بتلك الجائزة
الـمــرمــوقــة الـتــي تعكس ريــادتــه في
مجال االبتكار المالي على مستوى
الكويت والمنطقة ،ومــا يحرزه من
تـقــدم مـلـمــوس فــي رحـلـتــه للتحول
الرقمي.
وت ـس ـلــط ال ـج ــائ ــزة الـ ـض ــوء على
الــاع ـب ـيــن ال ــرائ ــدي ــن واالت ـج ــاه ــات
الناشئة في االبتكارات التكنولوجيا
المالية ،ما يجعلها الجائزة الرائدة
في ذلك المجال.
ويمثل المكتب الرقمي للمجموعة
م ـخ ـت ـب ــر بـ ـن ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ــوطـ ـن ــي

مسؤولو بنك بوبيان يتوسطون موظفي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
لــابـتـكــار وم ـســرع األعـمــال
والتكنولوجيا المالية،
ويـ ـض ــم ت ـح ــت مـظـلــة
واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة كـ ـ ـ ـ ــا م ــن
الـ ـمـ ـكـ ـت ــب ال ــرقـ ـم ــي
ومختبر االبتكار.
وتـتــرســخ ري ــادة
بنك الكويت الوطني
فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال ت ـط ــوي ــر
االبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــارات ال ـم ــال ـي ــة
ب ــالـ ـت ــزام ــن م ـ ــع م ـس ــار
استراتيجيته للتحول
الرقمي ،بفضل اتباعه
منهجا يتسم بــا لـمــرو نــة ،ويعتمد
على التفكير االستراتيجي وأحدث
البحوث العالمية في هــذا المجال،
وتعتبر هذه الجائزة إنجازا مشتركا
أ سـهـمــت فــي تحقيقه كــل الكيانات
التابعة لبنك الكويت الوطني ،بما
ف ــي ذل ــك جـمـيــع ال ـشــركــات الـتــابـعــة
الدولية على مستوى المجموعة.
وأن ـ ـشـ ــأ ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي
ً
م ـ ــؤخ ـ ــرا مـ ــركـ ــزا ل ـل ـت ـص ـم ـيــم ضـمــن
المكتب الرقمي للمجموعة ،لتسريع
وتنسيق األعمال المتعلقة بتصميم

ت ـ ـجـ ــربـ ــة ال ـم ـس ـت ـخ ــدم
المطلوبة لتطوير
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــات
والـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــات
ال ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة،
وزي ــادة قــدرات
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـص ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــم
الداخلي للبنك،
حـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــث ت ـ ـم ـ ـكـ ــن
ال ـب ـنــك بــال ـشــراكــة
مع وكالة تصميم
ع ــال ـم ـي ــة م ــرم ــوق ــة
مـ ـ ـ ــن ت ـ ــوف ـ ـي ـ ــر أحـ ـ ـ ــدث
التجهيزات التقنية الالزمة لتطوير
جميع الـجــوانــب الـهــامــة لمجموعة
المنتجات والخدمات الرقمية التي
يقدمها.
وفي إطار دوره الريادي في تبني
الـتـقـنـيــات الـمــالـيــة الـحــديـثــة ،يقوم
بنك الكويت الوطني حاليا بالعمل
ال ـم ـش ـت ــرك مـ ــع ع ـ ـشـ ــرات ال ـش ــرك ــات
الناشئة و شــركــات التقنية المالية
ب ـك ــل أنـ ـح ــاء الـ ـع ــال ــم ،ح ـي ــث يـعـتـبــر
الشراكة مع شركات التقنية المالية
العالمية من الركائز األساسية في

«التجاري» يحتفل بـ «شهر التوعية
الدولية بالتدقيق الداخلي»

فريق قطاع التدقيق الداخلي في «التجاري»
أطلق البنك التجاري الكويتي حملته التوعوية
األولــى بالتدقيق الداخلي ،لرفع مستوى الوعي
بمهنة التدقيق الداخلي ودورها المهم في البنك،
والتي تزامنت مع شهر مايو ،الذي يعتبر شهر
التوعية الدولية بالتدقيق الداخلي .وتم تكريم
بعض موظفي قطاع التدقيق الداخلي المتميزين
ف ــي ال ـب ـنــك ع ـلــى إب ــداع ـه ــم وإن ـج ــازات ـه ــم ف ــي هــذا
المجال ،بحضور رئيس لجنة التدقيق الداخلي
المنبثقة عن مجلس اإلدارة د .محمود بهبهاني.
ويهدف معهد المدققين الداخليين ( ،)IIAالذي
أطلق مـبــادرة "شهر التوعية الدولية بالتدقيق
الداخلي" إلى إبراز أهمية التدقيق الداخلي طوال
شهر مايو من كل عام ،ويمنح المختصين في هذا
المجال فرصة للتعريف بأصول المهنة ودورها
في المؤسسات والمجتمعات.
ومن هذا المنطلق ،قام قطاع التدقيق الداخلي
في "التجاري" بنشر سلسلة من الرسائل التوعوية
طوال شهر مايو عبر وسائل التواصل االجتماعي،
وكــذلــك الـقـنــوات الداخلية للبنك .كما تــم تكريم
موظفي قطاع التدقيق الداخلي المتميزين على
دوما نحو تحسين
أدائهم ،حيث يسعى القطاع
ً
تماشيا
للبنك،
المضافة
ج ــودة األداء والقيمة
ً
مع سياسته باتباع أفضل الممارسات الدولية

لتطوير الكوادر المحلية ،وتزويدها بمجموعة
من المهارات المتخصصة وذات الصلة.
وبـ ـه ــذا الـ ـص ــدد ،قـ ــال رئ ـي ــس ق ـط ــاع الـتــدقـيــق
الــداخ ـلــي فــي "ال ـت ـج ــاري" ،ع ـمــرو الـقـصـبــي" :لقد
تـطــورت مهنة التدقيق الداخلي عبر السنوات،
وأصبحت من أقــوى األدوات التي تضيف قيمة
وتساعد البنوك في تحقيق أهدافها باستخدام
أدوات التحليل ومنهجية التدقيق المستمر في
رفع التقارير ،لذا يشكل عملنا كمتخصصين في
مهما فــي رفــع التوعية،
دورا
التدقيق الــداخـلــي
ً
ً
بطريقة تسهل إدارة العمليات المصرفية .هدفنا
توضيح أي مفاهيم خاطئة عن المهنة ،وتعزيز
فهم مجتمع األعمال للجزء األساسي من التدقيق
الداخلي ،المتمثل بضمان حوكمة تنظيمية قوية،
ونظام رقابة داخلية فعال ،وإدارة فعالة للمخاطر.
محليا،
وللمساهمة فــي رفــع مكانة (الـتـجــاري)
ً
نتبع أعلى معايير الكفاءة والشفافية في االلتزام
بالسياسات المصرفية والتعليمات الرقابية،
إضافة إلى المشاركة في مثل هذه المبادرات".

خــارطــة الـتـحــول الــرقـمــي لــديــه ،بما
تقدمه تلك الشركات من أفكار جديدة
وفرص للتواصل تمكنه من النجاح
في توسيع نطاق منتجاته وخدماته
المقدمة للعمالء.
وي ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ال ـ ـم ـ ـك ـ ـتـ ــب ال ــرقـ ـم ــي
لـلـمـجـمــوعــة حــالـيــا م ــع ال ـعــديــد من
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـنـ ــاش ـ ـئـ ــة ،ف ـ ــي س ـب ـيــل
استكشاف مشاريع يمكن تطبيقها
داخل البنك ،كما يحرص دائما على
نشر آخــر المحتويات والتحليالت
ال ـخ ــاص ــة ب ــاالت ـج ــاه ــات الـعــالـمـيــة،
لضمان مــوا كـبــة البنك لالبتكارات
الـنــاشـئــة وتـمـكـيـنــه مــن نـقــل أح ــدث
التقنيات في هذا المجال.
وي ـم ـث ــل االبـ ـتـ ـك ــار ال ــرقـ ـم ــي أه ــم
الركائز األساسية في استراتيجية
بـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي االسـتـبــاقـيــة
بالتحول الرقمي في سبيل الحفاظ
ع ـل ــى م ـك ــان ـت ــه ال ـ ــرائ ـ ــدة ف ــي ت ـقــديــم
أحدث الخدمات المصرفية الرقمية
ومواصلة ترسيخ ثقافة رقمية بكل
قطاعات أعمال وشركات المجموعة،
حتى تصبح رقمنة األعـمــال نهجا
شامال في جميع عمليات البنك.

اس ـت ـك ـمــاال السـتــراتـيـجـيــة ال ـت ـعــاون
ال ـم ـش ـتــرك ب ـيــن مــؤس ـســات الـقـطــاعـيــن
ال ـعــام وال ـخ ــاص ،اخـتـتــم بـنــك بــوبـيــان
دورة تدريبية لمجموعة مــن موظفي
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (،)KFAS
من خالل برنامج "Lean Management
 ،"Programبـهــدف الـتــأثـيــر اإليـجــابــي
على تطوير آلية العمل وتسريعها.
وتـ ــم خـ ــال اخ ـت ـت ــام ال ـ ـ ــدورة تـكــريــم
موظفي " "KFASالمشاركين ،بحضور
الرئيس التنفيذي للعمليات فــي بنك
ب ــوب ـي ــان ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـح ــري ،وال ـمــديــر
الـ ـع ــام ل ـم ـج ـمــوعــة الـ ـ ـم ـ ــوارد ال ـب ـشــريــة
ع ــادل الـحـمــاد ،وفــريــق إدارة التطوير
المستمر في البنك ،إلى جانب المدير
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـمــؤس ـســة د .خ ــال ــد ال ـف ـضــل،
ونائب المدير العام لإلدارات والبرامج
الـمـســانــدة د .صــالــح العقيلي ،ومــديــر
إدارة التخطيط االستراتيجي والتقييم
عبدالله أبو قماشة.
وق ــال مـســاعــد ال ـمــديــر ال ـع ــام إلدارة
الـتـغـيـيــر وال ـت ـطــويــر ف ــي ب ـنــك بــوبـيــان
ع ـبــدال ـلــه ال ـح ـس ـي ـنــان" :ن ـخ ـت ـتــم ال ـيــوم
واحــدة من سلسلة الــدورات التدريبية
ضـمــن بــرنــامــج Lean Management

«وربة» 5 :فائزين في سحب
«الحصالة» األسبوعي
أعـ ـ ـل ـ ــن ب ـ ـنـ ــك وربـ ـ ـ ـ ــة فـ ــائـ ــزي
سحوبات " "Bloomاألسبوعية،
وهو الحساب الخاص بالشباب
الذين تتراوح أعمارهم بين 15
و 25سـنــة ،حـيــث يـجــري البنك
سحبا أسبوعيا كل أربعاء طوال
العام على جميع عمالء شريحة
 Bloomومـمــن لــديـهــم حصالة
رق ـم ـي ــة سـ ــاريـ ــة ط ـ ـ ــوال ال ـش ـهــر
األسبق للسحب ،بحضور ممثل
عــن وزارة الـتـجــارة والصناعة
وموظفي بنك وربــة ،لتتويج 5
رابـحـيــن بـ ــ 100د.ك لـكــل منهم،
كما يقوم البنك في أول أربعاء
مـ ـ ــن بـ ـ ــدايـ ـ ــة كـ ـ ــل ش ـ ـهـ ــر ب ـع ـمــل
سـحــب خ ــاص لـعـمــاء Bloom
مـمــن قــا مــوا بتحويل المكافأة
الطالبية التي يستلمونها من
ال ــدول ــة إلـ ــى ال ـب ـنــك ل ـت ـتــويــج 5
رابحين شهريا بمبلغ  200د.ك
لكل منهم.
وبارك "وربة" لفائزي سحب
الـحـصــالــة الــرقـمـيــة األسـبــوعــي
لعمالء  Bloomوهم :نوال أحمد
إبــراهـيــم الـشـطــي ،أحـمــد عمرو
أحـ ـم ــد أسـ ـع ــد ع ـ ـ ــوض ،أن ـي ـســة
م ـح ـمــد أح ـم ــد الـ ـب ــال ــول ،تــركــي
ط ــال تــر كــي العتيبي ،سلطان
حزام حطامان الظفيري.
الجدير بالذكر أن بنك وربة
م ـي ــز ش ــري ـح ــة عـ ـم ــاء Bloom
بتجربة مصرفية رقمية فريدة
من نوعها ،ترتقي لطموحاتهم
وتوجهاتهم التي تعتبر ركيزة
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــور ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـط ـب ـيــق
مصرفي خاص ،واألول من نوعه
ليس في الكويت فحسب؛ بل في
الـمـنـطـقــة بــأســرهــا ،مستوحى
من تطبيقات وسائل التواصل
االجـتـمــاعــي ،األكـثــر استخداما

عبدالله الشعيل

مــن حيث التصميم والــواجـهــة
وطرق التصفح واختيار األلوان
خصيصا للشباب.
بـ ــدوره ،أكــد مــديــر إدارة أول
ال ـفــروع والـخــدمــات المصرفية
الخاصة في بنك وربة عبدالله
الشعيل أن البنك يقدم مكافأة
ت ـقــديــريــة ل ـل ـطــاب الـمـتـفــوقـيــن
والحاصلين على معدل فصلي
 3.5أو أك ـثــر مــن أص ــل  4نـقــاط
بـمـبـلــغ  50ديـ ـن ــارا تـ ــودع على
هيئة نـقــاط فــي بــرنــامــج الــوالء
"المخبة" المتوفرة على تطبيق
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى إص ـ ـ ــدار
وتجديد مجاني لبطاقة VISA
مسبقة الدفع بنسبة استرجاع
 3فـ ــي ال ـم ـئ ــة ب ـح ــد اس ـت ــرج ــاع
شهري بقيمة  150دينارا على
هيئة نقاط في "المخبة".

 ،Programوالتي يحرص من خاللها
بنك بوبيان على تأكيد أهمية مفهوم
دعــم وت ـبــادل الـخـبــرات بين القطاعين
الـ ـع ــام وال ـ ـخـ ــاص ،والـ ـت ــي ت ـه ــدف إل ــى
كيفية تبسيط اإلجـ ــراء ات والخطوات
واختصار الدورة المستندية".
وأعـ ـ ـ ــرب ال ـح ـس ـي ـن ــان عـ ــن س ـع ــادت ــه
بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم
ال ـع ـل ـم ــي ،الـ ـت ــي ت ـع ــد واح ـ ـ ــدة م ــن أه ــم
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـع ـل ـم ـيــة الـ ـه ــادف ــة إل ــى
ت ـعــزيــز بـيـئــة ال ـع ـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا
واالبتكار ،مؤكدا أهمية دور المؤسسة
م ــع مــؤس ـس ــات مـحـلـيــة ودولـ ـي ــة لــرفــع
وصياغة حلول واستراتيجيات مبتكرة
في مجاالت عدة ،إضافة إلى تعزيز دور
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ف ــي م ـج ــاالت الـعـلــوم
والتكنولوجيا واالبتكار من خالل دعم
قدرات البحث والتطوير.
وأش ــار إلــى أن بنك بوبيان مستمر
فــي استكمال استراتيجية الـشــراكــات
والتعاون مع جهات ومؤسسات كويتية
مــؤثــرة فــي ســوق العمل مثل "،"KFAS
والـتــي مــن خاللها يسعى إلــى تطوير
بيئة العمل الداخلية لإلدارات المختلفة
القائمة على اإلبداع واالبتكار واالرتقاء

بمنظومة المؤسسات اإلدارية بجانب
ضبط الجودة.
وأفــاد بــأن الــدورة التدريبية أقيمت
ت ـح ــت إش ـ ـ ــراف ف ــري ــق إدارة ال ـت ـطــويــر
المستمر فــي بنك بــوبـيــان ،واستمرت
 3أيام ،وشهدت مشاركة  25موظفا من
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،وتم
خاللها تناول أفضل أساليب التطوير،
ورفع مستوى األداء ،من خالل تقنيات
الحد من الوقت المستغرق لإلجراء ات
وال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ت ـطــويــرهــا ،م ــؤك ــدا أن
المختصين في إدارة التطوير المستمر
ببنك بوبيان سيتولون اإلشراف على
متابعة مبادرات ومشاريع المتدربين
ومـشــاركـتـهــم بـعــض الـخـبــرات بجانب
التنسيق والمتابعة مع اإلداريـيــن في
المؤسسة فيما يتعلق بمراحل تطوير
تلك المبادرات ومستجداتها.
و تـ ـعـ ـتـ ـب ــر م ـن ـه ـج ـي ــة  Leanإ ح ـ ــدى
الـمـنـهـجـيــات الـعــالـمـيــة ال ـتــي تتبناها
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ل ـت ـســريــع
إجراء اتها وتقليل التكاليف من خالل
إزالة عوامل الهدر والتركيز على العمالء
والجودة المقدمة للخدمات والمنتجات.

«المتحد» يشارك في المعرض الوظيفي
لالتحاد الوطني لطلبة الكويت
أع ـل ــن ال ـب ـنــك األه ـل ــي الـمـتـحــد
دعمه ورعايته لفعاليات المعرض
الوظيفي ،ال ــذي ينظمه االتـحــاد
الوطني لطلبة الكويت بجامعة
الـ ـك ــوي ــت ،اب ـ ـتـ ــداء مـ ــن  29مــايــو
ال ـم ــاض ــي ح ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم ،ت ـعــزيــزا
ل ــدور الـبـنــك ال ــري ــادي فــي توفير
فرص العمل والتدريب للكفاءات
الوطنية الشابة الطموحة ،إيمانا
من البنك بأن االستثمار في دعم
الخريجين الكويتيين يسهم في
تحقيق التنمية المستدامة للبالد.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــة اك ـ ـت ـ ـسـ ــاب
ال ـ ـم ـ ـهـ ــارات فـ ــي إدارة ال ـ ـمـ ــوارد
البشرية بالبنك األهلي المتحد
فـ ــاط ـ ـمـ ــة ال ـ ـج ـ ــاس ـ ــم" :فـ ـ ـ ــي إطـ ـ ــار
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة الـ ـبـ ـن ــك األهـ ـل ــي
المتحد لالستثمار فــي الـمــوارد
الـبـشــريــة مــن الـكـفــاءات الوطنية
الشابة الطموحة ،نحرص دائما
عـلــى اسـتـقـطــاب أف ـضــل ال ـك ــوادر
لضمهم إلى أسرة البنك وإعدادهم
لـيـصـبـحــوا خ ـب ــراء مستقبليين
ي ـم ـك ـن ـهــم اإلسـ ـ ـه ـ ــام فـ ــي ت ـطــويــر
ال ـن ـظ ــام ال ـم ـص ــرف ــي ب ــال ـك ــوي ــت"،
مــؤكــدة أن البنك األهـلــي المتحد
له دور ريادي معروف في تخريج
أفضل الكفاءات الوطنية الشابة،
وتوفير مناخ العمل المناسب لهم
حتى يتولوا مع الوقت مناصب
قيادية في البنك ،ومنهم أيضا من
تولى مناصب قيادية في جهات
عديدة بالبالد.
وأضافت الجاسم أن المعرض
الــوظ ـي ـفــي الـ ــذي نـظـمــه االت ـح ــاد
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـط ـل ـب ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت فــي
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة كـ ـ ـ ــان ف ـ ــرص ـ ــة ط ـي ـبــة
لــالـتـقــاء بــالـطـلـبــة والـخــريـجـيــن
المميزين والطموحين الراغبين

إقبال من الطلبة على جناح البنك في المعرض
فــي االنـضـمــام إلــى البنك األهلي
ال ـم ـت ـحــد ،وتــوف ـيــر ف ــرص الـعـمــل
المناسبة لهم ،ومساعدتهم على
تحديد مساراتهم الوظيفية عن
طريق تعريفهم بطبيعة العمل في
البنك ،والــرد على استفساراتهم
سواء الخاصة بالبنك ،أو بالقطاع
المصرفي بشكل عام.
وأش ـ ــارت إل ــى ن ـج ــاح جــامـعــة
الكويت في تقديم عناصر مميزة
من الخريجين ،نتيجة حرصها
على المستوى األكــاديـمــي الــذي
عرفت بــه ،وهــو مــا يمثل إضافة
حقيقية إلى نجاح برنامج البنك
فــي اسـتـقـطــاب أف ـضــل الـعـنــاصــر
مــن ال ـك ــوادر الــوطـنـيــة ،متوجهة
بــال ـش ـكــر إلـ ــى االتـ ـح ــاد الــوط ـنــي
لطلبة الكويت على جهودهم في
تنظيم هــذا المعرض الوظيفي،
ودعت الشباب إلى استغالل تلك
الـمـعــارض للتقديم والبحث عن
الفرص المتاحة والمناسبة لهم.
وأف ـ ـ ـ ــادت ب ـ ــأن ال ـم ـش ــارك ــة فــي

توجيه وإعداد شباب المستقبل
ومساندتهم في أولــي خطواتهم
نـحــو ب ـنــاء مستقبلهم ا لـمـهـنــي،
م ــن خ ــال ال ـح ـصــول عـلــى فــرص
وظ ـي ـف ـيــة م ــائ ـم ــة ي ـح ـق ـقــون مــن
خاللها طموحهم ،يعد من أهداف
الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـم ـج ـت ـم ـعــي لـلـبـنــك
األهلي المتحد ،ومن هذا المنطلق
يحرص البنك على المشاركة في
معارض التوظيف المتميزة.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـج ــاس ــم أن ال ـب ـنــك
األه ـل ــي الـمـتـحــد خ ــال مسيرته
ال ـم ـم ـت ــدة ألكـ ـث ــر مـ ــن  80ع ــام ــا،
وضـ ـ ـ ــع م ــوظـ ـفـ ـي ــه كـ ــرك ـ ـيـ ــزة مــن
ركائزه األساسية ،كونهم المحرك
األساسي للنجاح المتواصل الذي
يشهده البنك ،مشددة على اعتزام
ال ـب ـنــك مــواص ـلــة االس ـت ـث ـمــار في
الموارد البشرية ،من خالل تنفيذ
الـخـطــط وال ـبــرامــج لمساعدتهم
على تحقيق تطلعاتهم.
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خالل مشاركتها في حلقة نقاشية ّ
بقمة مايكروسوفت للحكومة الذكية

خبرات وريادة
ّ
«زين» أهلتاها
ً
لتكون شريكا
ً
رئيسيا
للحكومة في
تطوير تطبيق
"شلونك"
واجتياز
تحديات
"كورونا"
المرزوق

شاركت شركة "زين" في حلقة
نقاشية ُأقيمت على هامش ّ
قمة
مايكروسوفت للحكومة الذكية
 2022ت ـحــت ش ـعــار "اس ـت ـخــدام
التقنيات في صناعة ُمستقبل
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــي" ،أق ـي ـم ــت
بالتعاون مع الجهاز المركزي
لتكنولوجيا المعلومات تحت
رع ــاي ــة وزيـ ـ ــرة ال ــدول ــة ل ـشــؤون
االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت وتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
المعلومات وزيرة الدولة لشؤون
البلدية رنا الفارس.
وقـ ــالـ ــت الـ ـش ــرك ــة ،فـ ــي ب ـيــان
صحافي ،أمس ،إن افتتاح ّ
القمة
شـ ـه ــد حـ ـض ــور الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام
للجهاز المركزي لتكنولوجيا
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ه ـي ــا ال ــودع ــان ــي،
وال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـشــركــة
"زيــن" الكويت إيمان الروضان،
وال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي لــأعـمــال
والحلول بشركة "زيــن الكويت"
حـمــد ال ـم ــرزوق ،والـمــديــر الـعــام
للقطاع ا ل ـعــام بمايكروسوفت
ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط وإف ــريـ ـقـ ـي ــا
إيـ ـه ــاب فـ ـ ــودة ،وال ـم ــدي ــر ال ـعــام
لشركة مــايـكــروســوفــت ُالكويت
عـ ـ ـ ــاء الـ ـ ــديـ ـ ــن كـ ـ ــريـ ـ ــم ،ونـ ـخـ ـب ــة
مـ ــن الـ ـقـ ـي ــاديـ ـي ــن ال ـح ـكــوم ـي ـيــن
والـمـســؤولـيــن الـتـنـفـيــذيـيــن في
القطاع الخاص.

الودعاني والروضان والمرزوق خالل الحلقة
وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ُمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاركـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه ف ــي
الحلقة النقاشية بعنوان "دور
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا خ ـ ــال جــائ ـحــة
"ك ـ ـ ــوڤـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد ،"19-ق ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ــأع ـم ــال وال ـح ـلــول
ح ـمــد الـ ـ ـم ـ ــرزوق " :ف ــي ال ـبــدايــة
أشـ ـ ـك ـ ــر مـ ــاي ـ ـكـ ــروسـ ــوفـ ــت ع ـلــى
دع ـ ــوت ـ ــي لـ ـل ـ ُـمـ ـش ــارك ــة ف ـ ــي ه ــذا
ً
ال ـ ـحـ ــدث ،الـ ـ ــذي أراه شـخـصـيــا
ً
خ ـط ــوة رائ ـع ــة ل ـنــا جـمـي ـعــا من
القطاعين العام والخاص لتبادل
ال ـخ ـبــرات ح ــول أهـمـيــة تقنيات
الحوسبة السحابية والخدمات

ا لـ ـمـ ـتـ ـط ــورة مـ ـث ــل Microsoft
 Azureف ـ ــي ت ـم ـك ـي ــن ا ل ـت ـح ــول
الرقمي في القطاع الحكومي".
وأض ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ــه" :مـ ـن ــذ ب ــداي ــة
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــائـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة ،الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزم ـ ـ ــت زيـ ـ ــن
بــالـ ُـمـشــاركــة الـفـ ّـعــالــة لمواجهة
ت ــدا ّعـ ـي ــات وتـ ـح ــدي ــات األزم ـ ـ ــة،
وسخرت قدراتها التكنولوجيا
ل ـخ ــدم ــة الـ ـجـ ـه ــود ال ـح ـكــوم ـيــة،
ً
خصوصا أن مثل هذه األوقات
ّ
ً
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ت ـطــلـبــت ج ـه ــودا
ً
ً
ُم ـضــاع ـفــة وتـ ـع ــاون ــا ف ـ ّـع ــاال ما
بين القطاعين الـعــام والخاص

«المركز» ينظم برنامج تدريب لفريق إدارة
الثروات حول «اعرف عميلك»
ً
ت ـع ــزي ــزا الل ـت ــزام ــه بــاالم ـت ـثــال
للمعايير والمتطلبات التنظيمية
المحلية والــدولـيــة ،نظم المركز
المالي الكويتي (المركز) برنامجا
تــدري ـب ـيــا ل ـفــريــق إدارة ال ـث ــروات
وتطوير األعمال بأكمله لتحديث
معلوماتهم ح ــول بــروتــوكــوالت
"اعرف عميلك".
وقــد ركــز الـبــرنــامــج التدريبي
على أهمية إجراء الفحص النافي
ل ـل ـج ـه ــال ــة ال ـم ـط ـل ــوب ل ـل ـع ـمــاء،
وأفضل ممارسات إدارة المخاطر
الـ ـت ــي ت ـت ـن ــاغ ــم مـ ــع ال ـم ـت ـط ـل ـبــات
الـتـنـظـيـمـيــة ف ــي م ـجــال مـكــافـحــة
غسل األموال.
أدار البرنامج التدريبي شيري
أوم ـ ــن ،ال ـم ــدي ــر ب ــ"بــروت ـي ـف ـي ـتــي"،
إحدى الشركات العالمية الرائدة
في مجال األعمال واالستشارات
المتعلقة بالمخاطر والحوكمة
والـضــوابــط الداخلية واالمـتـثــال
والتدريب.
وقــد سـلــط أوم ــن ال ـضــوء على
ال ـغــرض الــرئـيـســي مــن األنـشـطــة
اليومية المندرجة ضمن برنامج
"اعرف عميلك" .كما ناقش الطرق
العملية للتعامل مع العمالء من
أجل جمع المعلومات والوثائق
ب ـس ــاس ــة وان ـس ـي ــاب ـي ــة ،وت ـط ــرق

جانب من المتدربين
إل ــى أف ـضــل األســال ـيــب لـمــراجـعــة
مـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات "اعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف عـ ـمـ ـيـ ـل ــك"
والتحقق منها.
وب ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ص ـ ـ َّـرح
ع ـبــدال ـل ـط ـيــف ال ـن ـص ــف ،الـعـضــو
ا لـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــدب إلدارة ا ل ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــروات
وت ـطــويــر األع ـم ــال ف ــي "ال ـمــركــز"،
ً
ق ــائ ــا" :يـ ـح ــرص (الـ ـم ــرك ــز) على
االل ـتــزام بممارسة األع ـمــال وفق
أف ـضــل ال ـم ـمــارســات التنظيمية
واألخالقية ،األمر الذي ساهم في
ترسيخ مكانته كأحد المؤسسات
الـمــالـيــة الـمــوثــوقــة فــي المنطقة.
ً
ن ـ ـحـ ــن حـ ــري ـ ـصـ ــون دومـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـلــى

ً
مشاركا في الحلقة
المرزوق

تزويد فرق عملنا بالمعرفة التي
تساعدهم على تطبيق المعايير
ال ـم ـح ـل ـي ــة والـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة وإدارة
شـ ــؤون غ ـســل األم ـ ـ ــوال ،وغـيــرهــا
مــن الـمـخــاطــر ب ـك ـفــاءة وفــاعـلـيــة.
البرنامج التدريبي يجسد التزام
فريق إدارة الثروات في (المركز)
ب ـت ـن ـم ـيــة ث ـ ـ ـ ــروات الـ ـعـ ـم ــاء عـبــر
أفضل ممارسات االمتثال وأعلى
مستويات الحماية".
وض ـم ــن ب ــرام ـج ــه ال ـتــدري ـب ـيــة
وم ـ ـبـ ــادراتـ ــه ال ـم ـت ــواص ـل ــة ،ال ـتــي
ت ـه ــدف إل ــى ت ـطــويــر ك ـف ــاءة فــرق
ً
عـ ـمـ ـل ــه ،نـ ـظ ــم "الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز" أخ ـ ـيـ ــرا

دورة تــدريـبـيــة ل ـق ـيــادات اإلدارة
الـتـنـفـيــذيــة ،ب ـع ـنــوان "الـتـســويــق
االسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــي ل ـ ـل ـ ـخـ ــدمـ ــات
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة" ،ق ــدمـ ـه ــا خـبـيــر
الـعــامــات الـتـجــاريــة والتسويق
الشهير فيرغوس واالس ،والتي
اسـ ـتـ ـع ــرض ــت طـ ـ ــرق االسـ ـتـ ـف ــادة
مـ ــن م ـك ــان ــة الـ ـع ــام ــة ال ـت ـج ــاري ــة
لـ"المركز" نحو التطوير المستمر
الستراتيجية العمل ،لتثمر نتائج
إيجابية لدى العمالء وأصحاب
المصلحة ،وتقود "المركز" نحو
مزيد من النمو والتوسع.

ل ـ ـ ـتـ ـ ــدارك تـ ــداع ـ ـيـ ــات ال ـج ــائ ـح ــة
وآثارها الصحية واالقتصادية
واالجتماعية على المجتمع".
وأوضـ ــح أن خ ـبــرات وري ــادة
ً
ّ
زيـ ـ ــن أه ـ ــاه ـ ــا لـ ـتـ ـك ــون ش ــري ـك ــا
ً
رئـيـسـيــا لـلـحـكــومــة فــي تطوير
تـطـبـيــق "ش ـل ــون ــك" خـ ــال فـتــرة
زمـنـيــة قـيــاسـيــة ،ال ـتــي تــزامـنــت
مع توجيهات القيادة السياسية
ب ــوض ــع وت ـن ـف ـي ــذ خ ـط ــة إجـ ــاء
المواطنين العالقين في الخارج،
وكان للتطبيق ،الذي تم تطويره
ب ـج ـهــود ف ــري ــق زيـ ــن بــال ـشــراكــة

مــع مــايـكــروســوفــت وبــالـتـعــاون
مع وزارة الصحة ،األثــر الكبير
فــي اح ـت ــواء ال ـف ـيــروس وتقنين
انتشاره في الكويت".
وت ــاب ــع" :ال يـفــوتـنــي التأكيد
على شراكتنا طويلة األمــد مع
مايكروسوفت ،التي ساهمت بال
شك في تحقيق أهدافنا لخدمة
رؤيــة "كويت جديدة" ،وستقود
ل ـم ــرح ـل ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن تـمـكـيــن
التحول الرقمي في القطاع العام،
فـمـحـفـظــة ح ـلــول ـنــا الـ ُـمـتـكــامـلــة
لـخــد مــات الحوسبة السحابية

وح ـ ـ ـلـ ـ ــول األمـ ـ ـ ـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـب ــران ــي
وغـ ـي ــره ــا س ـت ـس ــد اح ـت ـي ــاج ــات
كــل المؤسسات الحكومية بما
يصب فــي مصلحة المواطنين
والمقيمين".
وذك ـ ــر أن ُ"مـ ـش ــارك ــة الـقـطــاع
ال ـخ ــاص ف ــي م ـشــاريــع الـتـحــول
ً
الــرقـمــي الـحـكــومــي مهمة ج ــدا،
وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ن ــاض ــج
ً
ج ــدا مــن ه ــذه الـنــاحـيــة ،ونحن
نـتـطـلــع لـلـمــزيــد مــن اإلن ـج ــازات
والـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـت ـن ـم ــوي ــة ال ـتــي
ُ
ســتـحـقــق ب ــإذن ال ـلــه ه ــذه رؤي ــة

الـ ـ ــدولـ ـ ــة وت ـ ـضـ ــع ال ـ ـكـ ــويـ ــت فــي
م ـ ـ ـصـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـمـ ـتـ ـق ــدم ــة
ً
تكنولوجيا".
وتـ ـع ــد ق ـ ّـم ــة م ــاي ـك ــروس ــوف ــت
للحكومة الــذكـيــة الـحــدث األول
من نوعه في البالد ،وهدفت إلى
استعراض الخدمات والتجارب
الحكومية واالطـ ــاع عـلــى آخــر
ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـح ــدي ـث ــة ال ـت ــي مــن
الـمـمـكــن أن تـســاعــد فــي تمكين
ال ـ ـت ـ ـحـ ــول الـ ــرق ـ ـمـ ــي ل ـل ـخ ــدم ــات
الحكومية التحول نحو تحقيق
مشروع الحكومة الذكية.

«هيئة األسواق» تطلق ثامن إصدارات
مجلتها التوعوية اإللكترونية
أطـلـقــت هـيـئــة أسـ ــواق الـمــال
أم ـ ـ ــس ،ث ــام ــن أعـ ـ ـ ــداد مـجـلـتـهــا
ال ـتــوعــويــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،وهــي
إصـ ــدار ت ــوع ــوي فـصـلــي يعنى
بــال ـشــأن االق ـت ـص ــادي وأنـشـطــة
األوراق المالية ،وتغطية أخبار
الهيئة وفعالياتها ،واإلسـهــام
ف ـ ــي الـ ـت ــوعـ ـي ــة ال ـم ـط ـل ــوب ــة فــي
ق ـض ــاي ــا م ــال ـي ــة واس ـت ـث ـم ــاري ــة
وق ــان ــونـ ـي ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة ،وبـ ـ ــدأت
ال ـه ـي ـئــة إط ــاق ــه بــان ـت ـظــام منذ
شهر سبتمبر عام .2020
بدأ اإلصدار بكلمة افتتاحية
لرئيس مجلس مفوضي الهيئة
د .أح ـ ـمـ ــد الـ ـمـ ـلـ ـح ــم ،تـ ـن ــاول
ف ـي ـه ــا مـ ــوضـ ــوع إل ـ ـغـ ــاء إدراج
بعض الشركات ،وما يقع على
ً
الشركة من التزامات ،الفتا في
ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ــار إل ـ ــى ال ـم ـســؤول ـيــة
الـمـشـتــركــة ب ـيــن مـجـلــس إدارة
ً
ا لـشــر كــة ومساهميها ،معتبرا
ً
أن مصلحتنا جميعا تقتضي
ً
ً
ً
ســو قــا ماليا معافى خاليا من
الشركات الورقية أو المخالفة
أو العاجزة عن تلبية متطلبات
االستمرار في السوق.
وق ـ ــال ال ـم ـل ـحــم ،إن ال ـفــرصــة
م ـ ـتـ ــاحـ ــة ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـم ـل ـغ ــى
إدراج ـه ــا لـتـصــويــب أوضــاعـهــا

وت ـســويــة مـخــالـفــاتـهــا وإعـ ــادة
ً
إدراجها مجددا ،ونقطة البداية
ً
دائما انعقاد جمعياتها العامة.
زاوية "عبق الريادة" عرضت
ل ـم ـق ـت ـط ـف ــات م ـ ــن س ـ ـيـ ــرة أح ــد
رواد نهضة ا لـكــو يــت الحديثة
المرحوم خالد يوسف المرزوق،
وم ـبــادراتــه الـخــاقــة فــي عــوالــم
المال ،واالقتصاد ،واالستثمار،
واإلعالم.
أمـ ـ ــا "ال ـ ـ ــزاوي ـ ـ ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة"
ً
فقدمت إي ـجــازا لجهود الهيئة
ف ـ ــي م ـ ـسـ ــار اإلع ـ ـ ـ ـ ــداد لـ ـلـ ـت ــداول
القريب للمشتقات المالية بعد
انـتـهــاء فـتــرة تــوفـيــق األوض ــاع
ل ـ ـل ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـت ـض ـم ــن
أغراضها الوساطة في التعامل
فــي المشتقات الـمــالـيــة أو تلك
الـ ـمـ ـس ــوق ــة ل ـ ـخـ ــدمـ ــات ت ـت ـع ـلــق
بتداولها.
توالت بعد ذلك زوايا العدد،
ً
بـ ـ ـ ــدءا ب ـ ـ ــزاوي ــة "ح ـ ـ ــدث الـ ـع ــدد"
ا لـمـخـصـصــة للحملة ا لـتــو عـيــة
األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن ن ــوع ـه ــا ل ـل ـش ـمــول
ال ـم ــال ــي ال ـت ــي ن ـفــذت ـهــا الـهـيـئــة
ً
أخ ـ ـي ـ ــرا ب ــالـ ـت ــزام ــن م ـ ــع الـ ـي ــوم
الـعــربــي للشمول الـمــالــي الــذي
ً
ً
أصبح مطلبا عاجال ال يحتمل
التأجيل ،و مــن األهمية بمكان

المسارعة لتبني استراتيجية
ً
وطنية للشمول المالي ،مــرورا
ب ــزاوي ــة "رأي ورؤيـ ـ ــة" ل ـكـ ٍـل من
د .مـحـمــد ال ــوس ـم ــي ،ود .فهد
ال ـش ـم ــري ،وه ـم ــا ع ـض ــوا هيئة
الـ ـت ــدري ــس فـ ــي ق ـس ــم ال ـق ــان ــون
الـ ـ ـخ ـ ــاص ف ـ ــي كـ ـلـ ـي ــة الـ ـحـ ـق ــوق
بجامعة الـكــويــت ،تـنــاوال فيها
موضوع "قاعدة حياد مجلس
إدارة ا ل ـ ـشـ ــر كـ ــة مـ ـح ــل ع ــرض
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــواذ وفـ ـ ـ ــق ال ــائـ ـح ــة
التنفيذية لقانون الهيئة".
أم ـ ـ ــا زاوي ـ ـ ـ ـ ــة "م ـ ـلـ ــف ال ـ ـعـ ــدد"
فعرضت للمبادرات التطويرية
المتصلة بأنشطة التراخيص
وال ـت ـس ـج ـيــل ،أعـقـبـتـهــا زاوي ـ ــة"
آفـ ـ ـ ـ ــاق وتـ ـ ــوج ـ ـ ـهـ ـ ــات" تـ ـن ــاول ــت
مــوضــوع حـصــول الهيئة على
ش ـهــادة "األي ـ ــزو" وف ــق المعيار
ال ــدول ــي رق ــم  27001فــي مجال
أم ــن الـمـعـلــومــات ،ال ــذي يـنــدرج
ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار جـ ـه ــوده ــا ل ـت ـعــزيــز
ال ـ ـت ـ ـحـ ــول ال ـ ــرقـ ـ ـم ـ ــي ،وض ـ ـمـ ــان
ح ـمــايــة مـتـعــامـلـيـهــا ،وتــوفـيــق
مـمــارســاتـهــا فــي شـتــى جــوانــب
ع ـم ـل ـهــا مـ ــع أح ـ ـ ــدث ال ـم ـعــاي ـيــر
الدولية المطبقة.
أم ـ ـ ــا "مـ ـع ــايـ ـي ــر ال ـم ـح ــاس ـب ــة
للجميع" :الدخل اآلخر الشامل"

و"االستعدادات الستحقاقات
ق ــادم ــة ع ـل ــى ص ـع ـيــد مـكــافـحــة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب"،
ف ـ ـكـ ــانـ ــت م ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات أخـ ـ ــرى
تناولها اإلصدار.
"ال ـ ـتـ ــداع ـ ـيـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
لـحــرب أوكــرانـيــا" و"الـطـفــرة في
ال ـ ـثـ ــروة ال ـع ــال ـم ـي ــة" و"انـ ـهـ ـي ــار
وازدهـ ـ ـ ـ ــار الـ ـعـ ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة"
و"تجرع تويتر الحبة السامة"،
وغـيــرهــا ،كانت بعض األخبار
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ال ـت ــي تـضـمـنـهــا
العدد الجديد من المجلة الذي
عرض في زوايا أخرى لتقارير
ع ــدة مـتـنــوعــة تـتـصــل بأنشطة
سـ ــوق ا ًل ـ ـمـ ــال ،ومـ ـه ــام ال ـه ـي ـئــة،
إضـ ــافـ ــة إلـ ــى أبـ ـ ــرز فـعــالـيــاتـهــا
وأنشطتها خالل فترة الشهور
الثالثة التي يغطيها اإلصــدار
وال ـم ـم ـتــدة بـيــن ش ـهــري م ــارس
و مـ ــا يـ ــو  2022ق ـب ــل أن يـخـتــم
العدد بآخر زواياه" في الختام"
التي عرض فيها رئيس تحرير
الـمـجـلــة مــديــر مـكـتــب الـتــوعـيــة
للخطة التوعوية الراهنة للهيئة
وم ـب ــادرات ـه ــا والـ ـت ــي اعـتـبــرهــا
ً
مؤشرا إلى أفول عصر جائحة
كورونا وبدء مسار التعافي من
تداعياتها.

«ضمان االستثمار» تشارك في مؤتمر «الخليج للتأمين» ٍراع رسمي لدورة «بانو بوراتوس» وقعت اتفاقية تعاون
األلعاب الرياضية الخليجية الثالثة تجاري مع منصة «جملة»
«تدويل التجارة السعودية»
تهدف إلى زيادة عمليات تأمين االستثمار والتجارة في المملكة

جانب من المؤتمر
بــرعــايــة ذهـبـيــة مــن الـمــؤسـســة الـعــربـيــة لضمان
االسـتـثـمــار وائ ـت ـمــان الـ ـص ــادرات "ض ـم ــان" ،نظمت
مجلة  Global Trade Reviewالعالمية المتخصصة
مؤتمرا عن "تدويل التجارة السعودية" ،أمس األول،
في الرياض ،بمشاركة عدد من المؤسسات المالية
والتجارية السعودية والدولية.
وأفاد المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح،
في بيان ،بأن "ضمان" وإيمانا منها باإلمكانيات
الـهــائـلــة لــاقـتـصــاد ال ـس ـعــودي ولـلـتـجــارة الــدولـيــة
السعودية تشارك كراع ذهبي ألعمال هذا المؤتمر
المهم ،والمشاركة في أعماله ،حرصا منها على دعم
الجهود الترويجية التي تقوم بها السعودية ،بهدف
تعزيز الـصــادرات السعودية ،عبر تقديم "ضمان"
مختلف خدمات تأمين ائتمان الـصــادرات ،وكذلك
مــن خــال عقد الـشــراكــات مــع الـمــؤسـســات الدولية
والـسـعــوديــة النشيطة فــي مجالي تمويل وتأمين
التجارة السعودية.
وأشــار الصبيح إلى أن وفد المؤسسة المشارك
ف ــي الـمـلـتـقــى ق ــدم تـعــريـفــا واف ـي ــا لـلـمـشــاركـيــن في
المؤتمر بخدمات المؤسسة التأمينية ضد المخاطر
السياسية للمستثمرين والممولين العرب واألجانب،
وكــذلــك خــدمــات الـتــأمـيــن ضــد الـمـخــاطــر التجارية
والسياسية للمصدرين من الدول العربية.
وأوضح أن السعودية عضو مؤسس في "ضمان"
منذ عام  ،1974وتساهم بحصة تبلغ  9.45في المئة
من رأسمالها ،وتمثلها وزارة المالية في اجتماعات
مجلس مساهمي المؤسسة ،وعلى مــدار تاريخها
وقعت المؤسسة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون

مع العديد من الجهات السعودية ،كما أسست اتحاد
أم ــان بــالـتـعــاون مــع الـمــؤسـســة اإلســامـيــة لتأمين
االستثمار وائتمان الصادرات.
وأض ـ ــاف أن ال ـم ــؤس ـس ــة ت ـت ـع ــاون م ــع ال ـج ـهــات
ال ـس ـع ــودي ــة ذات ال ـص ـل ــة ف ــي أمـ ـ ــور االسـ ـتـ ـش ــارات
والبحوث وتبادل المعلومات الالزمة إلصداراتها،
مثل تقرير مناخ االستثمار والنشرات والدراسات
األخـ ـ ـ ــرى ،ك ــذل ــك تـ ـش ــارك ال ـم ــؤس ـس ــة ف ــي عـ ــدد مــن
المؤتمرات واألنشطة التي تنظمها السعودية ،مبينا
أن المؤسسة تقدم عدة خدمات للسعودية ،أبرزها
تأمين االستثمارات العربية واألجنبية الوافدة الى
المملكة ،كما تقدم خدمة تأمين ائتمان الصادرات
السعودية الــى مختلف دول العالم ،وكذلك تأمين
ائتمان واردات السلع الرأسمالية واالستراتيجية
السعودية.
وكشف أن المؤسسة تسعى لزيادة استفادة الدول
األعضاء ،ومنها السعودية ،من عملياتها التأمينية
وانشطتها ،مضيفا أن السعودية استفادت من 13.3
في المئة من مجمل عمليات المؤسسة التراكمية
بين عامي  1975و ،2021بقيمة  4479مليون دوالر
كـتــأمـيــن لعمليات تـصــديــر الـسـلــع واالسـتـثـمــارات
السعودية في الدول العربية ،وبقيمة  1657مليونا
ك ـتــأم ـيــن ل ـع ـم ـل ـيــات اسـ ـتـ ـي ــراد ال ـس ـل ــع لـلـسـعــوديــة
واالستثمارات العربية واألجنبية الواردة اليها ،كما
أن إجمالي عقود المؤسسة السارية بالمملكة بلغت
 81.7مليونا ،تمثل  6.1في المئة من مجمل العقود
السارية في المؤسسة بنهاية .2021

لقطة جماعية لمسؤولي «بانو بوراتوس» و«جملة» عقب توقيع العقد
أعلنت مجموعة الخليج للتأمين – ا لـكــو يــت (،)gig-Kuwait
رعايتها الرسمية لدورة األلعاب الرياضية الخليجية الثالثة بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،تحت شعار «روحنا ذهبية»،
والتي استضافتها الكويت بتنظيم من اللجنة األولمبية الكويتية
مــن  16إلــى  31مايو الماضي ،تحت رعــايــة صاحب السمو أمير
الكويت الشيخ نــواف األحمد .وأكــدت الخليج للتأمين  -الكويت،
في بيان صحافي ،أن رعايتها جاءت تماشيا مع استراتيجيتها
االجتماعية التي تنتهجها تجاه قطاعي الرياضة والشباب ،معربة
عن فخرها برعاية ودعم مجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين
الذين يمثلون البالد في المحافل المحلية واإلقليمية والعالمية
من خالل إنجازاتهم.
وبينت أن رعايتها للدورة تمثلت في تقديم عقد تأمين صحي
لجميع الالعبين المشاركين في الــدورة ،كما شاركت في حضور
حفل االفـتـتــاح الــذي أقيم فــي مجمع  ،ARENA 360وشــاركــت في
تتويج الالعبين الفائزين في مختلف الرياضات والمنافسات،
كما ساهمت في التغطية اإلعالمية للدورة خالل فترة انعقادها.
وأع ــرب ــت عــن اع ـتــزازهــا بــرعــايــة ه ــذا ال ـحــدث الــريــاضــي الـهــام،
بالتعاون مع اللجنة األولمبية الكويتية ،مثمنة جهود اللجنة في
تنظيم وإبراز الحدث في صورة مشرفة بدعم ومتابعة المجهود
الـكـبـيــر لــرئـيـسـهــا ال ـش ـيــخ ف ـهــد ن ــاص ــر ال ـص ـب ــاح ،ورئ ـي ــس لجنة
اللجان الرياضية الشيخ مبارك فيصل النواف وجميع المنظمين
والعاملين ،مؤكدة استمرارها في دعم وتشجيع الشباب والرياضة
داخليا وخارجيا ،وهو التشجيع الذي يأتي انطالقا من إيمانها
بــالــدور المهم الــذي تلعبه الرياضة فــي رفــع اســم الكويت عاليا،
إضافة إلى مساهمتها في دفع عجلة االقتصاد.

وقعت شركة بانو بوراتوس ،المتخصصة في
إنتاج وتصنيع المواد األولية للمخابز ومعامل
تصنيع الشوكوالتة والمثلجات ،اتفاقية تعاون
مع "جملة" ،المتخصصة في توريد المنتجات
الغذائية واالستهالكية لألعمال ،وبهذا التعاون
ستتوفر منتجات "بانو بــوراتــوس" إلكترونيا
ع ـلــى "ج ـم ـل ــة" ،لـتـصـبــح ب ـســاســة ف ــي م ـت ـنــاول
أصحاب المطاعم والمصانع ومحالت الحلويات.
ب ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،أكـ ــد ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
ل ـشــركــة ب ــان ــو ب ــورات ــوس تــوف ـيــق ال ـح ـشــوي أن
االستراتيجية التي تنفذها الشركة على المديين
ال ـقــريــب والـبـعـيــد تـعـتـمــد عـلــى تــوسـيــع قــاعــدة
خــدمــاتـهــا ومـنـتـجــاتـهــا ف ــي األس ـ ــواق المحلية
واإلقليمية والعربية ،من خالل ربطها بالتسويق
اإللكتروني ،لتوفير منتجات "بانو بوراتوس"
على منصات إلكترونية متخصصة ،مبينا أن
توقيع االتفاقية مع "جملة" سيدعم استراتيجية
الشركة.
وأضاف الحشوي أن "الشركة تتواجد حاليا
في  7بلدان بدول المنطقة ،كونها تدرك أهمية
وحجم سوق المطاعم والمقاهي ،ولهذا نقدر هذا
التعاون االستراتيجي مع جملة ،الذي سيسهل
على عمالئنا الحصول على منتجاتهم المفضلة
بـكــل سـهــولــة .حــرصـنــا عـلــى ال ـتــوســع نــابــع من
رغبتنا في تعزيز هذه الشبكة من أفضل وأجود
الـمــورديــن فــي ســوق الـكــويــت ،لنتمكن مــن منح
األفضل ألصحاب المطاعم والمقاهي".

من جهته ،ذكر الرئيس التنفيذي في "جملة"
د .محمد غلوم أن التعاون البناء مع شركة بانو
بوراتوس سيساهم في تحقيق عناصر التنافس،
خــاصــة أن مـنـتـجــات "ب ــان ــو ب ــورات ــوس" تتمتع
بجودة عالية ،وتناسب احتياجات قطاع كبير
من المطاعم والكافيهات.
وأشار د .غلوم إلى أن هذا التعاون من شأنه
تقديم خدمات ميسرة لعمالء "بانو بوراتوس"،
مبينا أن التوجه نحو التسوق اإللكتروني أصبح
جزءا رئيسيا للشركات العاملة في قطاع األغذية
وغيرها من القطاعات التي تخدم المستهلكين.
وأب ــدى سعادته بانضمام "بــانــو بــوراتــوس"
إلى "جملة" ،وإضافة منتجاتها على منصتها،
مشيرا إلــى أنــه بفضل خدمات "جملة" الشاملة
ستتمكن "بــانــو بــوراتــوس" مــن خدمة عمالئها
بـشـكــل أف ـضــل ،حـيــث سـيـحـصـلــون عـلــى تجربة
طلب ودفع وتوصيل ال مثيل لها ،وتابع" :نحن
على ثقة بأن هذا التعاون سيكون بداية شراكة
استراتيجية مثمرة بين بانو بوراتوس وجملة".
من جانبها ،أوضحت مديرة أول المجموعة
ال ـت ـجــاريــة ف ــي "ج ـم ـلــة" ه ـبــة ال ـب ـحــرة أن تــوفـيــر
منتجات الشركة على "جملة" مــن شأنه تقديم
خدمات بأفضل معايير الجودة والكفاءة لتفادي
أي عجز في كميات منتجات "بانو بــوراتــوس"
ل ــدى الـمـسـتـهـلــك ،بـمــا ي ـعــزز خـطــط ال ـشــركــة في
اال نـتـشــار وا لـتــو ســع محليا وإقليميا وتعظيم
إيراداته.

« »BTSتندد بزيادة جرائم العنصرية
ضد اآلسيويين في أميركا
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ً ً
«كريستيز» تطرح إصدارا نادرا
لكتاب «هاري بوتر»

فرقة « »BTSالكورية الجنوبية في البيت األبيض
كـ ـ ـس ـ ــرت ف ـ ــر ق ـ ــة « »BTSا ل ـ ـكـ ــور يـ ــة
الجنوبية الطابع الرسمي الستقباالت
ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض وتـ ـص ــريـ ـح ــات ــه ،إذ
اغتنمت فرصة استقبال الرئيس جو
بــا يــدن أ عـضــاء هــا للتنديد مــن منبر
المقر الرئاسي األميركي بالعنصرية
التي تستهدف اآلسيويين.
وق ـ ــال ج ـي ـم ـيــن (ب ـ ــارك ج ــي م ـي ــن)،
أحد األعضاء السبعة في فرقة الكاي
ب ــوب الـشـهـيــرة ،مــن عـلــى منبر غرفة
الـصـحــافــة فــي الـبـيــت األب ـي ــض ،التي
اح ـت ـشــد فـيـهــا اإلع ــام ـي ــون لـمــواكـبــة
الـلـقــاء« ،نـحــن حــزيـنــون جــدا لـلــزيــادة
األ خـيــرة في جرائم الكراهية ،ومنها
ال ـجــرائــم الـعـنـصــريــة الـتــي تستهدف
اآلسيويين».
وف ـي ـم ــا ك ــان ــت الـ ـف ــرق ــة ف ــي ال ـب ـيــت
األبـ ـ ـي ـ ــض ،احـ ـتـ ـش ــدت خ ـ ـ ــارج س ـي ــاج
ال ـم ـق ــر ال ــرئ ــاس ــي األمـ ـي ــرك ــي ج ـمــوع
م ـمــن تـصـفـهــم ال ـف ــرق ــة بـجـيـشـهــا مــن
ً
المعجبين والمعجبات ،أمال في رؤية
أعضائها المحبوبين جدا من كثب.
وذكـ ــر ع ـضــو آخ ــر ف ــي ال ـف ــرق ــة هــو

نسخة من اإلصدار
تطرح دار كريستيز للمزادات في لندن للبيع نسخة نادرة للطبعة
األولى من كتاب «هاري بوتر وحجر الفيلسوف» ،وبها أخطاء طباعية
وممهورة بتوقيع الكاتبة جي.كي .رولينغ ،بسعر يبدأ من  200ألف
جنيه إسترليني ( 250ألف دوالر).
اإلصدار واحد من  500نسخة من طبعة الكتاب األولى عام
وهذا
ُ
 ،1997والتي أرسل  300منها إلى المكتبات.
وهذا اإلصدار هو أحد النسخ الباقية من الطبعة األولى ،وعددها
 ،200وستطرحه دار كريستيز للبيع في مزادها المقبل خالل معرض
للمقتنيات األدبية.
وقال مارك ويلتشير ،المتخصص في الكتب المطبوعة والمنسق
المشارك للمعرض لـ»رويترز»« :كانت هناك بعض األشياء التي يبدو
أنهم أخطأوا فيها عند إنتاج هذا الكتاب .على الغالف الخلفي ،على
ً
سبيل المثال ،كلمة فالسفة ...كان بها خطأ طباعي» ،فضال عن عبارة
أخرى مكررة «في الصفحة .»53
وبينما كانت رولينغ غير معروفة في ذلك الوقت ،حقق هذا الكتاب،
ً
ً
الذي يتناول عالم السحرة ،نجاحا هائال في جميع أنحاء العالم.
(رويترز)
يقام المعرض من  7حتى  15الجاري.

سوغا (مين يــون جــي) ،تمت ترجمة
تـصــريـحــه مـثــل تـصــريـحــات جيمين،
ً
«ال مشكلة في أن يكون المرء مختلفا.
المساواة تبدأ عندما نكشف ونقبل
اختالفاتنا».

طابع رسمي
وأدلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـشـ ـب ــان ال ـس ـب ـع ــة ال ــذي ــن
ً
ارتدوا بدالت داكنة وقمصانا بيضاء،
ووضـعــوا ربـطــات عـنــق ،بتصريحات
موجزة للصحافيين قبل أن يستقبلهم
ً
الرئيس األميركي ،خالفا للترتيبات
المألوفة المتبعة في قاعة الصحافة،
ً
ً
إذ تـتـســم عـ ـ ــادة ب ـطــابــع رس ـم ــي ج ــدا
وتتوالها الناطقة باسم البيت األبيض
كارين جان-بيار.
وأث ــار المؤتمر الصحافي اليومي
فــي الـبـيــت األب ـيــض بـمـشــاركــة الفرقة
اهتماما عبر اإلنترنت فاق المألوف،
إذ بلغ عدد متابعيه أكثر من  200ألف
شخص ،وهو رقم أكبر بكثير من عدد
المتابعين عادة.

فهرية أفجان خارج المألوف

ومــا لبث عــدد متابعي المؤتمر أن
ً
انخفض فجأة الحقا عندما عــاد إلى
نـمـطــه الـ ـع ــادي وت ــول ــى ال ـت ـحــدث فيه
م ـس ـت ـشــار اق ـت ـص ــادي ل ـب ــاي ــدن .وق ــال
ً
المستشار مازحا« :يمكنني أن أخبر
أوالدي أن بي تي إس هيأوا القاعة لي».
وكان بايدن وجه الدعوة إلى «»BTS
في إطار سلسلة من األنشطة الهادفة
إلـ ــى االحـ ـتـ ـف ــاء بــال ـجــال ـيــة اآلس ـي ــوي ــة
فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وال ـت ـن ــدي ــد
بالعنصرية التي تطالها.

العنصرية والتمييز
وأراد الرئيس األميركي أن يناقش
مع أكثر فرق الفتيان نفوذا في العالم،
مـســائــل «تـمـثـيــل» اآلسـيــويـيــن و«ع ــدم
إقـ ـص ــائـ ـه ــم» ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى «الـ ـج ــرائ ــم
العنصرية والتمييز ضد اآلسيويين،
والـ ـت ــي أص ـب ـحــت م ــوض ــوع ــات مهمة
بشكل متزايد خالل السنوات األخيرة»،
وفق بيان أصدرته الرئاسة األميركية
األسبوع الفائت.

وصـ ّـورت الفرقة مقطع فيديو مع
فريق الـتــواصــل فــي البيت األبيض،
ُ
ـظ ـ ـمـ ــت لـ ـه ــا جـ ــولـ ــة ف ـ ــي ال ـم ـب ـنــى
ونـ ـ ِ
الشهير.
وي ــرغ ــب ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض ف ــي أن
يكون مغنو الفرقة الكورية الجنوبية
«سفراء للشباب ينشرون رسالة أمل
وتفاؤل» للعالم.
وك ــان ــت ال ـفــرقــة الـسـبــاعـيــة دعـيــت
مــرت ـيــن إلـ ــى األم ـ ــم ال ـم ـ ّت ـحــدة عــامــي
 2018و ،2021حيث غنت وتحدثت
عن مواضيع أبرزها التغير المناخي
وجائحة كوفيد  ،19وتخطت شهرة
هؤالء الفنانين العشرينيين الحدود
الكورية لتعم بلدان العالم بما فيها
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،حـيــث تـصــدرت
 3م ــن أغ ـن ـي ــات ـه ــا سـ ـب ــاق األغ ـن ـي ــات
األميركي «بيلبورد».

عائدات سنوية

دوالر ،م ــدف ــوع ــة ب ــال ـم ـح ـت ــوى عـبــر
اإلنترنت ومبيعات األلبومات.
وأط ـ ـلـ ــق الـ ـف ــري ــق اإلعـ ــامـ ــي لـجــو
ب ــاي ــدن ،الـبــالــغ  79عــامــا ،وه ــو أكبر
رئـيــس جـمـهــوريــة يـتــم انـتـخــابــه في
الواليات المتحدة ،منذ وصوله إلى
ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ،حـ ـم ــات إعــام ـيــة
كبيرة الستمالة الجماهير الشابة،
م ــن خـ ــال ال ـت ـع ــاون م ــع ال ـك ـث ـيــر من
النجوم والمؤثرين.
واسـ ـتـ ـقـ ـب ــل الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض فــي
هــذا اإلط ــار نجمة الـبــوب األميركية
أوليفيا رودري ـغــو ،وفــرقــة «جوناس
ب ـ ــراذرز» المحببة ل ــدى الـمــراهـقـيــن،
والتي أتى أفرادها إلى مقر الرئاسة
األميركية لتسجيل مقاطع فيديو مع
الرئيس بايدن للترويج للتطعيم ضد
كوفيد .19
(أ ف ب)

وحـقـقــت ال ـفــرقــة ع ــائ ــدات سنوية
قياسية ع ــام  2021ت ـجــاوزت مليار

كولكين يشارك في « »Rich Fluجيجي حديد بإطاللة تخطف األنظار

رحيل كي كي بعد إصابته باإلعياء
أثناء حفل موسيقي
أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت وسـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــل إعـ ـ ـ ـ ــام
ه ـن ــدي ــة ،بـ ــأن ال ـم ـغ ـنــي ال ـه ـنــدي
كريشناكومار كوناث ،المعروف
باسم كي كي ،توفي أمس األول،
بعد إصابته باإلعياء أثناء حفل
موسيقي.
ً
كــان كــونــاث يحيي حفال في
اسـ ـتـ ــاد م ـغ ـلــق م ـك ـتــظ بـمــديـنــة
ك ــول ـك ــات ــا ش ـ ــرق ال ـه ـن ــد عـنــدمــا
أحس بالتعب .وذكــرت صحيفة
ه ـ ـنـ ــدوس ـ ـتـ ــان تـ ــاي ـ ـمـ ــز ،أن ـ ـ ــه تــم
ن ـق ـلــه ع ـل ــى وج ـ ــه الـ ـس ــرع ــة إل ــى
المستشفى.
وت ــدفـ ـق ــت ع ـ ـبـ ــارات ال ـتــأب ـيــن
للمغني ( 53عاما) عبر وسائل
التواصل االجتماعي ،حيث قدم
رئـيــس الـ ــوزراء نــاريـنــدرا مــودي
والـعــديــد مــن المغنين وممثلي
بوليوود تعازيهم.

فهرية أفجان

كي كي
وأدى كـ ــونـ ــاث الـ ـع ــدي ــد مــن
األغاني ألفالم بوليوود وألبومات
موسيقية ،وكثيرا ما كان يحيي
(رويترز)
حفالت مباشرة.

شاركت الممثلة التركيةفهرية أفجان ،زوجة الممثل التركيبوراك
أوزجيفيت ،المتابعين ،مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص
بأحد مواقع التواصل االجتماعي ،ظهرت فيها بإطاللة خارجة عن
المألوف.
وارتــدت فهرية قميصا مخططا باللونين األبيض واألزرق ،مع
ســروال رياضي واسع باللون األبيض ،ونسقت معه حذاء صيفيا
ً
ً
باللون األسود ،ومجموعة إكسسوارات أضافت لإلطاللة رونقا خاصا.
ً
ومن الناحية الجمالية ،تركت فهرية شعرها منسدال على كتفها
بأسلوب عفوي وطبيعي ،وطبقت ماكياجا ناعما يليق بجمال
مالمحها ونعومتها .وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع إطاللتها،
وتغزلوا بجرأتها باختيار إطالالتها وتنسيق مالبسها.
ً
وكانت النجمة التركية نشرت قبل فترة وجيزة صورا لها في أحد
المالعب التي ستقام بها مباريات كأس العالم  2022في قطر.

جيجي حديد

ماكولي كولكين
يشارك الممثل العالمي ماكولي كولكين ،بطل سلسلة ،Home Alone
ً
في فيلم جديد باسم  ،Rich Fluوفقا للتقرير الذي نشره موقع «.»Variety
وسينضم كولكين إلى كل من دانيال برول وروزاموند بايك في الفيلم
الجديد ،الذي سيخرجه جالدر جازتيلو-أوروتيا ،على أن يبدأ التصوير
خالل الخريف.
ويــدور الفيلم في إطار تشويق وإثــارة اجتماعي ،حيث يبدأ مرض
مميت في قتل أغنى الناس على هذا الكوكب.
ويصيب الفيروس في البداية المليارديرات ،ثم أصحاب الماليين،
وهكذا ،وفي الوقت الذي يشعر العالم كله بالذعر ويتجه نحو االنهيار،
يحاول الناس إغــراق السوق بأصول لم يـعــودوا يريدونها ،على أمل
إنقاذ البشرية.
كما يشارك كولكين في الجزء الجديد من مسلسل American Horror
.Story: Double Feature

شاركت عارضة األزياء العالمية جيجي حديد الجمهور مجموعة
ص ــور مـمـيــزة لـهــا عـبــر حـســابـهــا ال ـخ ــاص بــأحــد م ــواق ــع الـتــواصــل
االجتماعي ،خطفت فيها أنظار المتابعين.
وظـهــرت حــديــد وق ــد ارت ــدت ش ــورت مــن الجينز ،مــع ك ــروب توب
باللونين األبيض واألســود ،بنقشة النمر ،وفوقها باليزر باللونين
األحمر واألســود .ونسقت مجموعة من اإلكسسوارات التي أضافت
لإلطاللة أناقة ،وحددت الخصر بحزام بالنقشة نفسها.
وأثنى متابعو نجمة األزياء على ُحسن اختيارها وجمال ذائقتها
باألزياء.
وكانت وسائل إعالم عالمية أفادت بأن النجم العالميزين مالك
وجيجي حديد قد عــادا لبعضهما ،لكن الثنائي لم يعلقا بعد على
هذا األمر ،وقد َّ
عبر عدد كبير من الجمهور عن سعادته بذلك ،في حين
اعتبرها البعض اآلخر إشاعة.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :يحمل لك اليوم أجمل الحظوظ،
فحاول اغتنام الفرصة.
ً
عاطفيا :يمكنك الـيــوم زراع ــة بــذورك
العاطفية من أجل بداية جديدة.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ــرغ ــب ف ــي ال ـتــرف ـيــه عن
نفسك ،فالراحة لم تعد تغريك.
رقم الحظ41 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـهـنـيــا :مهما قـســت ال ـظــروف ال تفقد
ً
األمل أبدا ،فبعد الليل يأتي النهار.
ً
عاطفيا  :تمالك أعصابك ،وال تغضب
في وجه الحبيب ،خصوصا عندما ال
ً
يكون مسؤوال.
ً
اجتماعيا :ال تحكم على أي شخص من
ً
دون أدلة ،كي ال يأتي حكمك خاطئا.
رقم الحظ2 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :ضع مخاوفك جانبا ،ولو كانت
الضغوط قوية ،لتستطيع المتابعة.
ً
عــاط ـف ـيــا :ه ـ ــدوءك ال ـحــالــي يـســاعــدك
على تسوية بعض األمــور مع شريك
حياتك.
ّ
ً
اجتماعيا :تخلص من عاداتك القديمة،
وانشغل بهوايات تريحك وتفيدك.
رقم الحظ36 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـش ـتــاق إلـ ــى م ـم ــارس ــة عملك
بمحبة وحرية ،والزمن اآلتي قريب.
ً
عاطفيا :من يحب شريك حياته يحق له
أن يلوم وينصح.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :اس ـت ـع ـمــل أوق ـ ـ ــات ف ــراغ ــك
لـتـنـمـيــة ث ـقــاف ـتــك بـمـخـتـلــف الــوســائــل
المتاحة.
رقم الحظ46 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
ً
مهنيا :ال تدع أحدا يغشك ويدعوك إلى
توظيف أموالك في مجال خطر.
ً
عاطفيا :تتعاون مع شريك حياتك على
ً
حل بعض المشاكل التي طرأت مجددا.
ً
اجتماعيا :تفيدك االتصاالت واللقاءات،
وتتمنى أن تعود األجواء كالسابق.
رقم الحظ42 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
ً
مهنيا :ال تكن جــاحــدا أبــدا لمن علمك
أصول المهنة التي تتعاطاها.
ً
عاطفيا :الحب بين الرجل والمرأة ليس
عطاء ،بل قسمة ومشاركة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :اح ــذر ع ــدوك م ــرة ،واح ــذر
صديقك ألف مرة.
رقم الحظ35 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :ال ـتــأج ـيــل ال ي ـنــاس ـبــك ،فـضــاعــف
ساعات عملك ،وال تماطل.
ً
عاطفيا  :تستمتع بعالقتك مع الحبيب،
ألنه أصبح يعرف جميع تفاصيلك.
ً
اجتماعيا :مرحلة عائلية صعبة تحتاج
إلى كثير من الصبر والتعاون.
رقم الحظ6 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا  :لديك متسع من الوقت للبحث
في األمور التي تدعم أوضاع مهنتك.
ً
عاطفيا :كل ما تــراه العين من الجمال
هو باطل إال عاطفة الحب في قلبك.
ً
اجتماعيا :كثرة الطعام تجلب السقام،
ً
ً
فاتبع برنامجا صحيا لمأكلك.
رقم الحظ41 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
مهنيا :تستعيد هدوءك نسبيا ،وتقوم
ب ـب ـعــض ال ـخ ـط ــوات ال ـب ـن ــاءة م ــن أجــل
عملك.
ً
عاطفيا :صــارح شريك ُعـمــرك بكل ما
يواجهك ،فيخف العبء عن كاهلك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تشعر ببعض ال ـحــزن من
مالذ آمن.
جراء الظروف ،وتبحث عن
ٍ
رقم الحظ13 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :سوف يشتد التنافس المهني
على تقديم األفضل ،فال تنتظره.
ً
عاطفيا :بمقدار مــا تتقدم فــي الحب
تحلو الدنيا في عينيك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :اض ـط ــرت ــك أي ـ ــام الـعـطـلــة
ً
للتفكير بأمور لم تكن في بالك سابقا.
رقم الحظ34 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مـهـنـيــا :ال ـي ــوم م ــن أف ـضــل أي ــام الـشـهــر،
ويحمل لك حظوظا عدة الغتنامها.
ً
عاطفيا  :وضعك العاطفي سليم ،لكنه
يميل إلى الرتابة التي تفتقد الحرارة.
ً
اجتماعيا :أنــت متفق مع ذاتــك ،وواثــق
بنفسك ،ولديك سالم داخلي واضح.
رقم الحظ45 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :تفكر باعتماد الكثير من الوسائل
الحديثة في حقل عملك.
ً
عاطفيا :كنت تظن أن الحب نزهة ،وإذا بك
تقع وسط األمواج.
ً
اجتماعيا :أعظم قوة في العائلة هي الحب
الذي يجمع بين أفرادها.
رقم الحظ14 :

15
ّ
ترنتسو يقلد انتصار سالم العلي وسام التاج البلجيكي
توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

ً
في احتفالية كبيرة حضرها سفراء وشخصيات تقديرا ألعمالها التطوعية واالجتماعية
فضة المعيلي

أشكر والدتي
ووالدي فهما
أساس ما أنا
عليه اآلن
انتصار
الصباح

ف ــي اح ـت ـفــال ـيــة ك ـب ـيــرة ق ـلــد س ـف ـيــر مملكة
بلجيكا لــدى الـكــويــت ،مــارك ترنتسو ،رائــدة
العمل اإلنساني الشيخة انتصار سالم العلي
وسام التاج البلجيكي برتبة فارس من الملك
ً
فيليب تقديرا لجهودها وأعمالها التطوعية
واالجتماعية ،بحضور عدد كبير من السفراء،
والدبلوماسيين ،والشخصيات االجتماعية،
وقــامــت بتقديم برنامج االحتفالية المديرة
العامة للمشروعات التربوية في شركة النوير
الكويتية رقية حسين.
وبهذه المناسبة ،قال السفير ترنتسو في
ً
كلمته ،إن «هذا الوسام يأتي تقديرا للخدمة
ال ـج ـل ـي ـلــة الـ ـت ــي ق ــدم ـت ـه ــا ال ـش ـي ـخ ــة ان ـت ـصــار
ً
لضحايا الحرب على مر السنين ،وخصوصا
ال ـن ـس ــاء واألطـ ـ ـف ـ ــال .إن م ـســاع ـيــك وت ـفــان ـيــك
ً
معروفان جـيــدا ويحظيان بتقدير كبير من
السلطات البلجيكية والملك فيليب والملكة
ماتيلد».
وتناول ترنتسو سلسلة من األعمال البارزة
التي قامت بها الشيخة انتصار ،منها أنها
مـنــذ ع ــام  1999تـطــو عــت ف ــي المستشفيات
وش ــارك ــت فــي الــرعــايــة التلطيفية للمرضى
الـمـيــؤوس مــن شفائهم ،كــذلــك فــي التخفيف
من الضغوط الطبية على األطفال ،إضافة إلى
تأسيسها مبادرة النوير(منظمة غير حكومية)
تهدف إلى تحسين سلوك الشباب والتخفيف
مــن حــدة التنمر ال ــذي يعتبر كــارثــة ،ويمكن
ً
أن تـكــون لــه عــواقــب وخـيـمــة ،وأي ـضــا دوره ــا
فــي تحسين التحصيل األ كــاد ي ـمــي للطالب
والصحة العقلية من خالل تقديم برنامج بنى
على أساس علم النفس اإليجابي في المدارس
الثانوية الحكومية.

إنجازات
واس ـت ـع ــرض ج ـه ــود وإن ـ ـجـ ــازات الـشـيـخــة
ً
ان ـت ـصــار «ال ـت ــي ت ـعــاونــت أي ـض ــا م ــع الـلـجـنــة
ال ــدول ـي ــة لـلـصـلـيــب األح ـم ــر م ــن أج ــل تــوعـيــة
المجتمعين الكويتي والدولي بمحنة ومعاناة
ً
الـنـســاء فــي مــواجـهــة ال ـح ــرب ،أوال مــن خــال
مشاركتها في المائدة المستديرة ومعرض
للصور ،ثم بإنشاء مؤسسة انتصار الخيرية

وزير اإلعالم يزور «شادي الخليج»
قام وزير اإلعالم والثقافة ،د .حمد روح الدين ،بزيارة إلى منزل الفنان
القدير عبدالعزيز المفرج (ش ــادي الخليج) ،لالطمئنان على صحته،
انطالقا من وفاء الكويت ألبنائها من الفنانين الرواد الكبار ،وحرصا على
تلبية كل احتياجاتهم ،وذلك بحضور علي المفرج ،والوكيل المساعد
لقطاع اإلذاع ــة ،يوسف السريع ،وعضو جمعية الفنانين الكويتيين
جمال اللهو.
وفي هذا الجانب ،أعرب الوزير روح الدين عن ّ
تشرفه واعتزازه بالزيارة
التي قام بها إلى قامة من قامات الفن الكويتي األصيل ،مشيرا إلى أن تلك
الزيارة جاءت تأكيدا على حب وتقدير لهذا الفنان الذي أمتعنا لسنوات
طويلة ،وكان له دور كبير في الحفاظ على الهوية الوطنية ،مشيرا إلى
ّ
أن هذه الزيارة هي أقل ما نقدمه إلى تلك الكوكبة التي كان لنا شرف
االلتقاء بهم ،والعمل والحرص على معرفة طلباتهم عن قرب.
من جانبهّ ،
عبر الفنان المفرج عن شكره وتقديره للوزير روح الدين
لهذه الزيارة التي أسعدته كثيرا ،حيث ّدار الحوار المتبادل معه ،وأكد
حرصه على دعــم كل األعـمــال التي توثق مسيرته كفنان عبر قطاعي
إذاعة وتلفزيون الكويت ،إلى جانب تلمسه متطلبات جمعية الفنانين
الكويتيين ،وذلك لمواصلة مسيرتها الفنية والثقافية الرائدة.

السفير البلجيكي أثناء تكريم انتصار سالم العلي

حكايات نجاح وتألق
ً
تضمنت االحتفالية ســردا لحكايات النجاح والتألق ،وكانت البداية عبر فيلم قصير
عن مؤسسة انتصار الخيرية ونهجها الجديد في بناء السالم ،وتحقيق التعافي النفسي
للنساء الالتي يعانين صدمات .ومن ثم تحدث كل من األستاذ فيصل العنزي المعلم في
«ثانوية محمد عبدالله المهيني» ،وولي أمر إحدى طالبات «بريق» من «ثانوية العدان داود
معرفي» ،والطالبة آالء أمين من ثانوية بيان عن برنامج بريق ،أمــا عن إنـجــازات شركة
النوير الكويتية المجتمعية والمبتكرة واإلبداعية ،فتحدث كل من حيدر المنصور وسلمان
المطيري ومحمد البحر.
م ـكــرســة ج ـهــودهــا ل ــدع ــم ال ـن ـســاء الـعــربـيــات
ضحايا الحرب».
وذكر أن الشيخة انتصار شاركت في يناير
عــام  2020فــي الـحــدث الجانبي الـمـقــام على
هــامــش اجـتـمــاعــات ال ـ ــدورة ال ـ ـ  74للجمعية
العامة لألمم المتحدة في نيويورك ،الذي ركز
على الهدف الرابع «التعليم الجيد» من أهداف
التنمية المستدامة ،واستعرضت إ نـجــازات
بــرنــامــج بــريــق عـلــى التعليم ،أمــا فــي يونيو

 2020بصفتها ّ
مؤسسة «انتصار الخيرية» فقد
شاركت في ندوة األمم المتحدة عبر اإلنترنت
حول «النساء في الحرب ،والصحة والسعي
من أجل السالم»
وقــال ترنتسو« :يعلم الجميع مدى نشاط
ال ـش ـي ـخــة ان ـت ـص ــار ال ـف ــائ ــق س ـ ــواء ف ــي مـجــال
األعمال التجارية ،بما في ذلك النشر وإنتاج
ً
األف ــام باإلضافة إلــى كونها مؤلفة ،وأيضا
تقدم الدعم للمجتمع الكويتي من خالل حماية

أعلن اتحاد الناشرين العرب الــدورة
تدشين الرابعة من جائزة د .عبدالعزيز
المنصور للناشر العربي لعام  2022في
موضوع «روايــة الخيال العلمي» ،الفتا
إلى أن قيمة الجائزة  20ألف دوالر (100
في المئة للناشر).
وبـ ـ ـ ــدأ اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال الـ ـطـ ـلـ ـب ــات أم ـ ــس،
وي ـس ـت ـم ــر حـ ـت ــى األول م ـ ــن أغ ـس ـطــس
المقبل وفــق الـشــروط التالية :أن يكون
مــوضــوع الــروايــة الـخـيــال العلمي ،وأن
تكون مكتوبة باللغة العربية في طبعتها
األولـ ـ ــى ول ـي ـســت م ـتــرج ـمــة ،وم ـن ـشــورة
ورقـيــا ،من إص ــدارات  ،2022 2021-وأن
يـكــون الـتــألـيــف فــرديــا ،ويـمـكــن لـلــروايــة

أن تحتوي على رسومات مالئمة ،وفي
هذه الحالة يراعى توفر حقوق الملكية
للرسومات ،وأال تقل الكلمات اإلجمالية
لـلــروايــة عــن  30أل ــف كـلـمــة ،ويـحــق لكل
(ناشر) عضو باتحاد الناشرين التقدم
بكتاب واحد فقط ،وأال يكون الكتاب قد

ً
 80فيلما تشارك في دورته الثامنة على مسرح إثراء

من أجواء الدورة السابقة
تنطلق مساء اليوم فعاليات
الـ ــدورة الـثــامـنــة مــن مهرجان
«أفالم السعودية» ،الذي تنظمه
جمعية السينما ،بالشراكة مع
مركز الملك عبدالعزيز الثقافي
الـعــالـمــي (إث ـ ـ ــراء) ،وب ــدع ــم من
هيئة األف ــام الـتــابـعــة ل ــوزارة
الـثـقــافــة ،على مـســرح «إث ــراء»،
ويقدم حفل التدشين اإلعالمية
سارة طيبة واإلعالمي إبراهيم
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــاج ،بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور ع ـ ــدد
م ــن ُص ـن ــاع األف ـ ــام وال ـن ـجــوم
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـيـ ـي ــن وال ـخ ـل ـي ـج ـي ـي ــن
والعالميين ،وتستمر فعاليات
المهرجان حتى  9الجاري.
وت ـش ـه ــد ال ـ ـ ـ ــدورة ال ـحــال ـيــة
ً
للمهرجان ع ــرض  80فيلما ،
حـ ـي ــث يـ ـن ــاف ــس فـ ــي م ـســاب ـقــة
األف ـ ــام ال ـق ـص ـيــرة  28فـيـلـمــا،
ف ـي ـم ــا ت ـت ـن ــاف ــس  8أف ـ ـ ــام فــي
م ـس ــاب ـق ــة األف ـ ـ ـ ــام ال ـط ــوي ـل ــة،
ً
ً
إضافة إلى  44عرضا موازيا،

فريق عمل

شكر وامتنان

م ــن جــان ـب ـهــا ،اسـتـهـلــت الـشـيـخــة انـتـصــار
ً
كلمتها قائلة« :عندما تمنح الجوائز غالبا ما
تكون لشخص واحــد يمثل القمة فقط لجبل
جـلـيــدي يـتـكــون أســاســه مــن فــريــق عـمــل كله
شغف وتفان وعطاء بال حــدود ،قد يكونون
تحت الـمــاء وال يــراهــم ال ــرادار ..لكن الحقيقة
أنهم صانعو هــذا الجبل الجليدي العمالق
من اإلنجازات».
ً
وتابعت» بداية أحب كثيرا أن أشكر والدتي
ووالدي فهما أساس ما أنا عليه اآلن ،وكذلك
أشكر إخوتي وإخواني لتفوقهم وتميزهم كل
في مجاله ،لذلك لم يكن لدي أي خيار إال التألق
واالزدهار مثلهم .وبناتي الرائعات الغائبات
أحـبـكــم وايـ ـ ــد ...لـقــد ب ــارك رب ــي فـيـنــي عندما
ً
أصبحت أمكم ...وآمل أن أكون ملهمتكم أيضا
لتصبحوا أفضل ما يمكنكم أن تكونوا عليه».
ً
واس ـ ـت ـ ـطـ ــردت« :ك ـ ــم أن ـ ــا م ـح ـظــوظــة أي ـض ــا
بمجموعة مميزة من النساء والرجال الداعمين
ً
لي ،فقد اجتمعوا معا لهدف سام هو إحداث
ف ـ ــرق ك ـب ـيــر ف ــي الـ ـك ــوي ــت والـ ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي.
مجموعة من األفراد من ذوي الرؤية الرائدة لما
يمكن أن تأتي به اإليجابية ويمكن أن يحدثه
السالم لمجتمعاتنا ،و فــي بلدنا والمنطقة،
لماذا اإليجابية والسالم؟ ألن الحياة ببساطة
ً
ستكون أفضل لنا جميعا عندما ننظر للحياة
ً
بإيجابية ،ليس فقط أنها تجعلنا شخصيا
ً
ً
ً
أكثر سعادة وإنجازا وأفضل صحيا ونفسيا،
لكنها أيضا ستضمن لنا العيش بهدف خدمة
اإلنـســانـيــة ،وه ــذا لــن يـحــدث إال عـنــدمــا يــرى

ثــم دعــت الشيخة انـتـصــار جميع النجوم
ً
«الذين أضافوا لسمائنا نــورا وضياء» ،وهم
مبادرة النوير ،لتقول عنهم «رواد اإليجابية
في الكويت والخليج وربما الوطن العربي»،
وبرنامج «بريق» لتقول عنه «أول منهج عربي
حـكــومــي فــي الـتـعـلـيــم اإلي ـجــابــي الـمـمـنـهــج»،
وبرنامج بومارانغ لتقول عنه «الذي أبدع في
استخدام المسرح التفاعلي للحد من التنمر
وتحويله إلى اللطف» ،فريق مؤسسة انتصار
الخيرية ،لتقول «وهو البرنامج العالمي األول
فــي تطبيق عـلــم الـنـفــس بــالــدرامــا لمساندة
ً
المرأة المتأثرة نفسيا من الحروب لتصبح
نواة للسالم في عالمنا العربي الجميل».
وخاطبت الضيوف قائلة أنتم «الداعمون
األروع ،اآلن وأنا مسترسلة في تقديم الشكر
واالمـتـنــان ال يمكنني ،بكل تأكيد ،أن أنسى
ً
دورك ــم األبـ ــرز .نـيــابــة عـنــا جميعا وم ــن على
هذا المدرج ،وبكل محبة وامتنان أوجه الشكر
ً
من القلب لكم جميعا لمساعدتنا في إنجاز
رسالتنا .فقد قدم لنا البعض منكم الدعم منذ
اليوم األول ،في حين أتى اآلخرون في الوقت
الـمـنــاســب وه ــم ي ـمــدون يــد ال ـعــون ليجعلوا
ً
عملنا أكثر تألقا وفاعلية .إن معظم الوجوه
المشرقة الماثلة أمامنا في هذا المساء كانت
ً
ً
سببا رائعا لهذا التكريم ...فاحتضانكم لنا
ً
أحـيــانــا ...وأخــذنــا تحت جناحكم فــي أحيان
ّ
أخرى جعلنا نحلق عاليا في سماء النجاح
والتميز».

جائزة المنصور للناشر العربي تستقبل الراغبين
في المشاركة بنسختها الرابعة

«رقم هاتف قديم» يفتتح مهرجان «أفالم
السعودية» اليوم

ً
ً
بينها  12عــرضــا مختارا من
السينما الشعرية من مختلف
أنحاء العالم.
وس ـ ـي ـ ـبـ ــدأ حـ ـف ــل االفـ ـتـ ـت ــاح
بـ ـ ــال ـ ـ ـعـ ـ ــرض الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي «س ـ ـحـ ــر
المخيلة» ،تليها كلمة االفتتاح
تلقيها رئيسة مجلس إدارة
جـمـعـيــة الـسـيـنـمــا ،الـمـخــرجــة
هـنــاء الـعـمـيــر ،ثــم كلمة مركز
إثــراء يلقيها األسـتــاذ حسين
حنبظاظة .كما يشمل الحفل
ف ـ ـقـ ــرة تـ ـك ــري ــم الـ ـه ــولـ ـي ــوودي
السعودي األول خليل ّ
الرواف،
والمخرج الكويتي األول خالد
ال ـ ـصـ ــديـ ــق ،ألث ــرهـ ـم ــا ال ـك ـب ـيــر
فـ ــي ع ــال ــم ص ـن ــاع ــة الـسـيـنـمــا
بالمملكة والخليج.
وسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــح ع ـ ـ ـ ـ ـ ــروض
ال ـم ـهــرجــان فـيـلــم «رق ــم هاتف
ق ــدي ــم» ،تــألـيــف وإخ ـ ــراج علي
س ـ ـع ـ ـيـ ــد ،وبـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة يـ ـعـ ـق ــوب
الـفــرحــان ،وقــد حــاز سيناريو

الحيوانات والمحافظة على بيئتها ،ودعمها
للبيئة الطبيعية ،و نـظــام الغذائي الصحي،
والمحافظة على التراث الكويتي العريق».
وذك ـ ـ ــر أن «ب ـل ـج ـي ـكــا والـ ـك ــوي ــت ش ــري ـك ــان
تجاريان جيدان ،لكننا نتشارك أكثر من ذلك
في قيمة مشتركة مثل االهتمام بعالقات حسن
ال ـج ــوار ،واح ـت ــرام األفـ ــراد وح ـقــوق اإلن ـســان.
وبالنسبة لبلجيكا ،فإن احترام المساواة بين
الجنسين والتخفيف من معاناة األبرياء من
ضحايا العنف البشري لهما أهمية قصوى».

المرء الحياة من خالل عدسة تقدير اآلخرين
واالعتراف بمكانتهم وبما يستحقون».
وأضافت أن «الشعور بالسالم الداخلي ال
ً
يضمن لنا فقط أن نكون أكثر لطفا ألنفسنا
ً
أوال ول ــآخ ــري ــن بـطـبـيـعــة األم ـ ــر ،ب ــل يضمن
ً
أيضا تحسين مستقبل أطفالنا بشكل أكبر
ويوصلنا إلى المزيد من االزدهــار والوحدة
المجتمعية التي تؤدي إلى التعايش السلمي
ال ـم ـس ـتــدام وال ـت ـع ــاون م ــن أج ــل ح ـيــاة أفـضــل
للجميع».

ه ـ ـ ــذا الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ج ـ ــائ ـ ــزة أف ـض ــل
سـ ـيـ ـن ــاري ــو ف ـي ـل ــم ق ـص ـي ــر فــي
معمل السيناريو الــذي عقده
المهرجان بالدورة السابعة.
وي ـ ـع ـ ـقـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ف ــي
ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة خـ ـم ــس ورش
تدريبية ،يقدمها مجموعة من
المتخصصين واألكاديميين
من أصحاب الخبرة ،بإجمالي
 43س ــاع ــة ،ت ـش ـمــل :م ـس ــارات
اإلخــراج ،والتمثيل ،واإلنتاج،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع ،والـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى
التصويرية ،إضافة إلى معمل
تطوير السيناريو ،الذي صمم
بهدف تطوير ومناقشة عدد
م ــن ال ـم ـش ــاري ــع الـسـيـنـمــائـيــة
ً
السعودية ،وتهيئتها عمليا
لسوق اإلنتاج.
وسـ ـيـ ـق ــوم ب ـم ـه ـمــة تـحـكـيــم
الجوائز في مساراتها الثالثة،
وهي :األفالم الطويلة ،واألفالم
الـ ـ ـقـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــرة ،وال ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــو

غ ـي ــر ال ـم ـن ـف ــذ 9 ،أع ـ ـضـ ــاء مــن
نـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــن ف ــي
المجال السينمائي 4 ،منهم
سعوديون ،من بينهم سيدتان
م ــن أهـ ــل االخـ ـتـ ـص ــاص ،فيما
يحمل بقية األعضاء جنسيات
مختلفة من الخبرات العربية
واألجنبية.
وع ـل ــى ه ــام ــش ال ـم ـهــرجــان
س ـت ـع ـقــد  9نـ ـ ـ ــدوات ت ـن ــاق ــش:
الـ ـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة ف ــي
ال ـس ـي ـن ـم ــا ،ومـ ـفـ ـه ــوم ال ـف ـي ـلــم
الـسـعــودي وشعرية السينما
وجماليتها ،إضافة إلى ندوة
«ماستر كالس» حول التعامل
ال ـقــانــونــي ف ــي مـنـصــات الـبــث
العالمية ،وبقية الـنــدوات في
س ــوق اإلنـ ـت ــاج ،الـ ــذي سـيـبــدأ
ً
فعالياته غدا.

فاز بأي جائزة عربية حتى موعد إغالق
استقبال األعمال.
وت ـض ـم ـنــت الـ ـش ــروط أي ـض ــا أن يــرســل
الـ ـن ــاش ــر ع ـل ــى إي ـم ـي ــل ال ـم ـس ــاب ـق ــة ت ـع ـهــدا
بحقوق الملكية للكتاب س ــواء ا لـنــص أو
الــرســومــات ،إن وج ــدت ،مــع تقديم خطاب
حديث من االتحاد المحلي يفيد عضوية
الناشر والتزامه بقوانين الملكية الفكرية،
ونسخة من الكتاب ( )PDFمتضمنا غالف
الــروايــة ،مــع تعريف بــالــدار وسـيــرة ذاتية
للمؤلف ونبذة عن الرواية في  200كلمة،
وتعبئة استمارة المشاركة والتوقيع عليها
وختمها من الدار ،وإرسالها مع المرفقات
كلها في إيميل واحد على ايميل المسابقة.

من إحدى الدورات السابقة
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دوليات

«التعاون الخليجي» يدعو لوقف النار في أوكرانيا
الفروف من الرياض :دول المجلس أكدت أنها لن تنضم للعقوبات ضدنا

سلة أخبار
مقتل فلسطينية برصاصة
إسرائيلية في الخليل

أعلنت وزارة الصحة
الفلسطينية ،أمس ،أن القوات
اإلسرائيلية قتلت فتاة تدعى
غفران ًهارون حامد وراسنة،
 31عاما ،عند مدخل مخيم
العروب ،شمال الخليل
بالضفة الغربية المحتلة.
ُوقالت الوزارة ،إن الفتاة التي
أطلق سراحها في أبريل
الماضي بعد اعتقال دام
 3أشهر ،لقيت حتفها إثر
إصابتها برصاصة اخترقت
صدرها من الجهة اليسرى
وخرجت من الجهة اليمنى.

توافق مبدئي على
تمديد الهدنة اليمنية
وزراء خارجية «التعاون الخليجي» والفروف في صورة تذكارية في الرياض أمس (أ ف ب)
هيمنت الحرب في أوكرانيا على
االجتماع ال ــدوري لمنتدى وزراء
خ ــارج ـي ــة دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
وروس ـ ـي ـ ــا الـ ـ ـ ــذي عـ ـق ــد أم ـ ــس فــي
العاصمة السعودية الرياض ،والذي
جاء عشية اجتماع لمجموعة أوبك
بالس في فيينا سيكون األول في
أعقاب قــرار أوروب ــي بفرض حظر
جزئي على النفط الروسي.
وفـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي بـعــد
االج ـت ـم ــاع ،ق ــال الفـ ـ ــروف إن دول
ّ
تتفهم الموقف الــروســي
الخليج
فــي األزم ــة األوكــرانـيــة ولــن تنضم
ً
للعقوبات الغربية ضدها ،مضيفا
أن «الغرب ينتهك القواعد الدولية،
وال يحق ألي دولة أن تبني أمنها
على حساب أخرى».
وأضاف الفروف أن المحادثات
مــع نـظــرائــه الخليجيين تطرقت
الى التسوية السياسية في األزمة

السورية ،الفتا الــى أنــه شــدد على
أهمية عودة سورية الى الجامعة
العربيةّ ،
وعبر عن أمله في «تمديد
الـ ـه ــدن ــة ال ـي ـم ــن وإط ـ ـ ـ ــاق عـمـلـيــة
ً
س ـيــاس ـيــة» ،م ـش ـيــدا بـ ـ «ال ـم ـب ــادرة
السعودية».
وإذ ّ
حمل الغرب مسؤولية أزمة
الحبوب ،مجددا الحديث عن مبادرة
إلنشاء ممرات آمنة إليصالها الى
الدول النامية ،شدد الوزير على أن
التعاون عبر مجموعة أوبك بالس
ال ي ـ ــزال مـهـمــا ل ــروس ـي ــا .وذكـ ــرت
صحيفة وول سـتــريــت جــورنــال،
أم ـ ـ ــس األول ،أن بـ ـع ــض ال ـ ـ ــدول
األعضاء في «أوبك» تبحث تعليق
مشاركة روسيا في اتفاق إلنتاج
النفط مع حد العقوبات الغربية من
قــدرة موسكو على ّزيــادة اإلنتاج،
إال أن الـتـقــاريــر تــوقـعــت أم ــس أن
يجدد اجتماع فيينا االلتزام باتفاق

إنتاج النفط الذي تم التوصل إليه
العام الماضي ،على أن ترفع أهداف
اإلنتاج في يوليو المقبل بمقدار
ً
 432ألف برميل يوميا.
من ناحيته ،أكدمجلس التعاون
الخليجي ،دعــم «جهود الوساطة
لحل األزمة بين روسي ا وأوكرانيا
س ـيــاس ـيــا ووق ـ ــف إط ـ ــاق الـ ـن ــار»،
ً
مشددا على ضرورة «مشاركة دول
ت مع إيران
المجلس في المفاوضا 
وجميع المباحثات واالجتماعات
المتعلقة بهذا الشأن».
وط ــال ــب ،ف ــي ب ـي ــان ،أن «تشمل
أي مـفــاوضــات مــع إي ــران معالجة
س ـل ــوك ـه ــا الـ ـم ــزع ــزع ل ــاس ـت ـق ــرار
ورعايتها لإلرهاب والميليشيات
الطائفية وبرنامجها الصاروخي».
وفي وقت سابق ،دعامجلس
ي قـ ـ ـي ـ ــادة «
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ـ 
التحالف العربي» وجميع الجهات

ال ـي ـم ـن ـيــة إل ـ ــى وق ـ ــف ال ـع ـم ـل ـيــات
الـعـسـكــريــة ال ـم ـس ـت ـمــرة .وحـســب
بيان للمجلس ،فقد أطلق رئيسه،
نايف الحجرف ،نداء يناشد فيه
ق ـي ــادة «ت ـحــالــف دع ــم الـشــرعـيــة»
فــي اليمن وكــل الجهات اليمنية
«بإيقاف العمليات العسكرية في
الداخل اليمني».
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة
ال ـس ـع ــودي ،فـيـصــل ب ــن ف ــرح ــان،
خ ــال كلمة فــي بــدايــة االجـتـمــاع
إن الـمــوقــف الخليجي مــن حــرب
أوكرانيا موحد ،وإن الحوار مع
إيــران يجب أن يكون كذلك .وقال
بن فرحان« :يجب أن يكون حوارنا
وتواصلنا مع إيــران مبنيا على
مــوقــف خليجي مــوحــد ندعوها
من خالله إلى التهدئة والتعاون
وااللـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام بـ ـمـ ـب ــادئ ال ـش ــرع ـي ــة
الدولية وحسن الجوار».

بايدن يرسل صواريخ دقيقة لكييف بضمانات ال تقنع روسيا
أراض
الرئيس األميركي بعد تصريحات كيسنجر :لن نضغط على أوكرانيا للتنازل عن ٍ
انتقدت روسيا بشدة ،أمس ،قرار الواليات المتحدة
إم ــداد أوكــرانـيــا ّبمنظومات هــايـمــارس الصاروخية
الـمـتـطــورة ،م ـحــذرة مــن زي ــادة خطر ان ــدالع مواجهة
مباشرة مع واشنطن.
وقال الناطق باسم «الكرملين» ،دميتري بيسكوف:
ّ
تصب عمدا الزيت على
«نعتقد أن الواليات المتحدة
ال ـن ــار .مــن ال ــواض ــح أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة متمسكة
بقتال روسيا حتى آخر جندي أوكــرانــي» .وفي إطار
حزمة جديدة لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها،

وافق الرئيس األميركي جو بايدن على إمداد أوكرانيا
بمنظومات صواريخ متطورة يمكنها توجيه ضربات
دقيقة ألهداف بعيدة المدى ،وقادرة على ضرب أهداف
ً
على ُبعد  80كيلومترا ،بعد أن أعطت كييف «تأكيدات»
بأنها لــن تستخدم الـصــواريــخ لضرب أه ــداف داخــل
روسـيــا نفسها .ولــم يــوافــق بــايــدن على مــد أوكرانيا
ً
بنسخة أكـثــر تـطــورا مــن هــذه المنظومة ق ــادرة على
الوصول الى  300كيلومتر.
إال أن بيسكوف قال إن «موسكو ال تثق بمثل هذه

الـتــأكـيــدات ،ومثل هــذه اإلمـ ــدادات لــن تشجع القيادة
األوكرانية على استئناف محادثات السالم المتوقفة.
الـ ــى ذل ـ ــك ،أكـ ــد ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ف ــي م ـق ــال رأي
بصحيفة نيويورك تايمز ،نشر أمس األول ،أن واشنطن
ً
ً
«لن تمارس ضغوطا على أوكرانيا سرا أو علنا لتقديم
تنازالت عن أراضيها لروسيا» .وكان وزير الخارجية
األميركي السابق هنري كيسنجر قد أثار جدال بدعوته
كييف الى منح أراض لموسكو إلنهاء الحرب.

ّ
إسرائيل تتباهى بـ «الليزر» وتتمرن
على ضرب «نووي» إيران

ك ـمــا ل ـفــت إلـ ــى أن ال ـت ـحــديــات
الـ ـت ــي ت ــواج ــه م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
ت ـش ـمــل ب ــرن ــام ــج إي ـ ــران ال ـن ــووي
وال ـصــاروخــي ،بجانب دعمها لـ
«الميليشيات واإلرهاب وسلوكها
المزعزع لالستقرار».
وك ـ ــان ال ــوزي ــر ال ـس ـع ــودي قــد
أكد ،أمس األول ،لنظيره الروسي
ب ـع ــد وص ــول ــه م ــن ال ـم ـن ــام ــة ،أن
«ال ـم ـم ـل ـكــة ع ـلــى اس ـت ـع ــداد لـبــذل
الـ ـجـ ـه ــود ال ـ ــازم ـ ــة ل ـل ـم ـســاه ـمــة
ف ــي ال ـت ــوص ــل إل ــى ح ــل سـيــاســي
ً
لــأزمــة بــأوكــرانـيــا» ،مـشــددا على
« مــو قــف السعودية المبني على
أســس القانون الــدولــي ،ودعمها
لـلـجـهــود ال ـهــادفــة لـلـتــوصــل إلــى
حل سياسي ينهي األزمة ويحقق
األمن واالستقرار».

بن سلمان إلى تركيا
ف ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق م ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــل ،قـ ـ ــال
المتحدث باسم الرئاسة التركية،
إب ــراهـ ـي ــم ق ــال ــن ،إن ولـ ــي الـعـهــد
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،األم ـ ـيـ ــر م ـح ـم ــد بــن
سلمان ،كان قد ّ
أجل زيارته ألنقرة
التي كانت من المفترض أن تجرى
في الـ 25من مايو الماضي ،وذلك
بسبب دخول العاهل السعودي،
الملك سلمان بن عبدالعزيز الى
المستشفى إلجراء فحوص طبية.
وقــال قالن أمــس« :نتوقع أن تتم
ه ــذه ال ــزي ــارة فــي األيـ ــام المقبلة
خالل يونيو ،وزمالؤنا المعنيون
يعملون بشأن تحديد الموعد».
وكان وزير الخارجية التركي،
تشاووش أوغلو ،قد قال إن ّ
ولي
الـعـهــد ال ـس ـعــودي يـعـتــزم إج ــراء
زيـ ـ ــارة إلـ ــى أنـ ـق ــرة خـ ــال ال ـف ـتــرة
المقبلة ،في زيارة تأتي بعد زيارة

أج ــراه ــا الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رجــب
ط ـيــب إردوغ ـ ـ ــان إل ــى الـسـعــوديــة
نهايات أبريل.

زيارة بايدن
ال ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أش ـ ـ ـ ـ ــارت صـحـيـفــة
واش ـن ـطــن ب ــوس ــت ،ف ــي م ـقــال رأي
أن الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بايدن
ض أواخر الشهر
يعتزم زيارةالريا ّ 
الـجــاري ،بعد توقف فيإسرائيل
للقاء رئيس ال ــوزراء اإلسرائيلي،
نفتالي بينيت .وأشار التقرير الى
أن بايدن قد يلتقي زعماء مجلس
ال ـت ـع ــاون ورؤوسـ ـ ـ ــاء دول عربية
أخ ــرى فــي الـعــاصـمــة الـسـعــوديــة،
م ـك ــررا بــذلــك مـعـلــومــات مـتــواتــرة
أشارت الى الزيارة.
وتحدثت الصحيفة عن وجود
«عــام ـل ـيــن جــديــديــن أث ـب ـتــا أنـهـمــا
سكونان حاسمين بالنسبة إلى
بايدن للقيام بالزيارة :األول هو
الحرب في أوكرانيا ،وحاجة بايدن
إلى مساعدة السعودية في تنظيم
س ــوق الـنـفــط ،وال ـثــانــي هــو رغبة
إسرائيل القوية في أن يقوم بايدن
بتطبيع الـعــاقــات مــع المملكة»،
لتوحيد الجهود الحتواء إيران.
وأض ــاف ــت « :ي ـبــدو أن الحلفاء
الــرئ ـي ـس ـي ـيــن اآلخ ــري ــن ل ـلــواليــات
المتحدة حريصون على أن تجدد
واشـنـطــن عــاقــاتـهــا مــع الــريــاض
أيـضــا ...زار كل من رئيس الــوزراء
ال ـبــري ـطــانــي ب ــوري ــس جــون ـســون
وال ــرئـ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي إي ـمــانــويــل
ماكرون ،بن سلمان ،في السعودية..
لقد شجعوا بايدن على فعل الشيء
نفسه».
(عواصم  -وكاالت)

ّ
• بينيت :صاروخ منظومة «الشعاع الحديدي» يكلف دوالرين
ّ
• قيود جمهورية على أي اتفاق مع طهران :فض العالقة مع الصين و«الوكالء»
تباهت إسرائيل بمنظومة متطورة للدفاع
الجوي تعمل بالليزر ،بينما أجرت العشرات
من مقاتالت سالح الجو اإلسرائيلي مناورات
فوق البحر األبيض المتوسط ليل الثالثاء ـ
األربـعــاء في محاكاة لضرب منشآت نووية
إيرانية.
وسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــح الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ـ ـ ــاس ـ ـ ــم الـ ـجـ ـي ــش
االسرائيلي ،أمس ،بالنشر بأن العشرات من
ً
المقاتالت نفذت تدريبا جويا لتنفيذ هجمات
فــي إي ــران ،وبحسب النشر فــي مــوقــع «واال»
االستخباراتي حاكى التدريب رحلة طويلة
ً
ً
وهجوما في «عمق العدو» ،بما يشمل تدريبا
على تـ ّ
ـزود جوي بالوقود ،ذكرت تقارير في
وقــت سابق أن طــائــرات أميركية شاركت به
ألول م ــرة .إضــافــة لــذلــك ،جــرت الـمـنــاورة في
إطار تدريب «مركبات النار» كجزء من تعجيل
ال ـج ــاه ــزي ــة ل ـس ـي ـنــاريــوهــات حـ ــرب م ـت ـعــددة
فــي ســاحــات قريبة وبـعـيــدة ،فــي ظــل تعاظم
احـتـمــاالت انهيار االتـفــاق الـنــووي اإليــرانــي
وم ـف ــاوض ــات فـيـيـنــا ال ـم ـتــوق ـفــة م ـنــذ م ــارس
الـمــاضــي ،وانطلقت المقاتالت مــن مـطــارات
عسكرية عدة.
وجــاء ذلك عشية اختتام المناورات التي
انطلقت قبل  3أسابيع في قبرص ،وبعد يوم
من تقارير عبرية عن إجراء تدريبات قتالية

تحاكي االشـتـبــاك مــع «حــزب الـلــه» اللبناني
والفصائل الفلسطينية في غزة.

مدفع الليزر
وسـعــى رئـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي ،نفتالي
ّ
بينيت ،للتأكيد على قرب تمكن صناعات بالده
العسكرية من تدشين منظومة دفاع جوي تعتمد
على الليزر العـتــراض وتدمير الـصــواريــخ التي
تطلقها الفصائل المرتبطة بإيران من لبنان وغزة.
وقال بينيت ،أمس ،إن «تكلفة كل عملية اعتراض
ستكون دوالرين فقط في منظومة الدفاع الجوي
القائمة على الليزر» ،التي تأمل إسرائيل في نشرها
ً
اع ـت ـبــارا مــن ال ـعــام المقبل ،لتحييد أي رد فعل
انتقامي تشارك به الفصائل الفلسطينية و»حزب
ّ
الله» ،في حال قامت الدولة العبرية بشن ضربة
كبيرة ضد المنشآت اإليرانية.
وأضاف بينيت ،خالل زيارة لـ «شركة رافائيل»
ألنظمة الدفاع المتطورة المملوكة للدولة العبرية:
«هذا ّ
يغير قواعد اللعبة ،ليس فقط ألننا نهاجم
ً
جيش العدو ،لكن أيضا ألننا نفلسه».
وتابع بينيت في لقطات مصورة نشرها مكتبه:
ً
«اعتراض كل صاروخ يكلفنا كثيرا من المال حتى
اآلن .اليوم يمكنهم استثمار عشرات اآلالف من
الدوالرات في صاروخ ،وسنستثمر دوالرين على
الكهرباء العتراض ذلك الصاروخ».

وفي حال أثبتت منظومة «آيرون بيم» (الشعاع
الحديدي) ،التي تم الكشف عن نموذج ّأولي لها
الـعــام الـمــاضــي ،فاعلية ،فإنها ستوفر ماليين
ً
الـ ــدوالرات على إســرائـيــل التي تستخدم حاليا
صواريخ اعتراضية ّتقليدية تصل كلفة بعضها
لماليين الدوالرات لتعقب وإسقاط المقذوفات التي
تطلقها الفصائل.

فض العالقة مع الصين

في غضون ذلــكّ ،
قدمت مجموعة من أعضاء
ً
مـجـلــس ال ـش ـيــوخ الـجـمـهــوريـيــن م ـش ــروع ــا من
شــأنــه أن يـجـعــل أي «ات ـف ــاق ن ـ ــووي» م ــع إيـ ــران،
ً
فضال عن ضرورة موافقة ثلثي مجلس الشيوخ،
ً
م ـشــروطــا بتقييد ال ـعــاقــات الـمــالـيــة واألمـنـيــة
االستراتيجية لطهران مع الصين وإنهاء «دعم
إيران لإلرهاب والجماعات التي تعمل بالوكالة،
بما في ذلك حماس» .ووفــق المشروعُ ،
سيطلب
من وزير الخارجية األميركي أن يشرح في تقرير
لـ «الكونغرس» كيف سيلبي أي اتفاق مع إيران
الشروط المذكورة أعاله.

ً
غاز العراق ...مجددا

ُّمن جهة أخرى ،أعلنت وزارة الكهرباء العراقية،
تأخرها في دفــع االستحقاقات المالية لطهران
مقابل إمدادات الغاز اإليراني ،موضحة أن «خفض

أفادت أوساط حكومية ّ
من
كل
يمنية ،أمس ،بموافقة
ً
الحكومة والحوثيين مبدئيا
على تمديد الهدنة شهرين
إضافيين ،نتيجة ضغوط
دولية وأممية مكثفة ،شملت
دخول األمين العام لألمم
المتحدة أنطونيو غوتيريش
على خط المشاورات ،بعد
اتصاله ،ليل الثالثاء ـ األربعاء،
برئيس مجلس القيادة
ً
اليمني رشاد العليمي ،واعدا
إياه بالضغط على المتمردين
لفتح طرقات تعز.
ومن المقرر أن تنتهي الهدنة،
التي بدأت مطلع أبريل
الماضي ،وسمحت بوقف
األعمال القتالية وتسيير
رحالت جوية إلى مطار
صنعاء ودخول سفن مشتقات
نفطية إلى ميناء الحديدة،
اليوم.

ً
السيسي يصدر عفوا
عن معارض بارز

أصدر الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي ،أمس،
ً
ً
عفوا رئاسيا عن المعارض
المصري البارز يحيى
حسين الهادي المحبوس
منذ أكثر من ثالثة أعوام،
وصدر قبل قرابة أسبوع
حكم بحسبه أربع سنوات
بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وجاء القرار بعد أن أفرجت
النيابة العامة خالل
الثماني واألربعين ساعة
األخيرة عن  11من النشطاء
السياسيين ،وفق لجنة
العفو الرئاسي.

صالح ينفي الدعوة
لدخول طرابلس بالقتال

بينيت يزور مصنع رافائيل الذي ينتج «الشعاع» (تويتر)
كـمـيــات ال ـغــاز الـقــادمــة مــن إيـ ــران سـبــب تراجعا
بساعات التغذية الكهربائية ،وسط موسم صيف
حار ّ
يخيم عليه الجفاف».
ّويأتي تقليص طهران إلمدادات الغاز في وقت
ً
ً
يتوقع أن تشهد بغداد صيفا حارا على مستوى
درجات الحرارة التي ستصل إلى  48درجة مئوية،
وع ـلــى الـمـسـتــوى الـسـيــاســي ف ــي ظ ــل اسـتـمــرار
الخالف بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بين التيار
الصدري واألحزاب المرتبطة بطهران التي خسرت
االنتخابات التشريعية قبل  8أشهر.

غضب من فرنسا وألمانيا
وبينما اتهمت منظمة العفو الــدولـيــة إيــران
ب ــاس ـت ـغ ــال اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن مـ ــزدوجـ ــي الـجـنـسـيــة
ً
سياسيا ،انتقدت وزارة الخارجية
للمساومة
ّ
اإليرانية ،أمس ،تدخل فرنسا وألمانيا في قضية
َ
ً
احتجازها ناقلتي نفط يونانيتين ،وذل ــك ردا
على إدان ــة بــاريــس وبرلين الخطوة التي قامت
بها طهران ،بعد مصادرة سلطات أثينا شحنة

نفط إيرانية بطلب من الواليات المتحدة .واعتبر
المتحدث بــاســم «الـخــارجـيــة» اإليــران ـيــة ،سعيد
خطيب زادة ،في بيان أن «مثل هذه التدخالت غير
الالئقة في اإلجراءات القضائية المستقلة إليران
لن تساعد في حل القضايا».

انتفاضة عبادان
على صعيد منفصل ،أ ظـهــرت منشورات
ُعلى وسائل التواصل ،أمــس ،مراسم تأبين
أقيمت في وقت متأخر ليل الثالثاء ـ األربعاء،
من أجل  37شخصا قتلوا في انهيار مبنى
«م ـتــروبــول» بـمــديـنــة ع ـبــادان الـتــي تسكنها
غالبية عربية في جنوب غرب إيــران ،بينما
واصلت السلطات اإليرانية قمع االحتجاجات
على الفاجعة التي وقعت األحد قبل الماضي،
وس ــط حــالــة م ــن اإلح ـب ــاط م ــن ج ــراء ارت ـفــاع
أسعار المواد الغذائية والمشاكل االقتصادية
ّ
وتـ ّبــخــر آم ــال رفــع الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة ،مع
تعثر جهود إحياء االتفاق النووي.

نفى الناطق الرسمي باسم
مجلس النواب الليبي عبدالله
بليحق ،أمس ،دعوة رئيس
المجلس عقيلة صالح إلى
الحرب ،خالل كلمته التي
ألقاها في اجتماع سرت ،أمس
األول.
وقال بليحق ،عبر «فيسبوك»:
«ننفي ما يحاول البعض
ترويجه من أكاذيب عن كلمة
رئيس المجلس في اجتماع
سرت حول دخول حكومة
فتحي باشاغا للعاصمة
طرابلس بقوة السالح ،ومن
بينهم الناطق باسم الحكومة
منتهية الوالية المغتصبة
للسلطة بقوة السالح» في
إشارة إلى حكومة الوحدة
بزعامة عبدالحميد الدبيبة.

ةديرجلا
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تايوان :محادثات تجارية مع واشنطن و«بروفة» قتالية صينية

ّ
بكين وموسكو تروجان لـ «عصر دولي جديد» ...وبايدن يشيد برفض دول «الهادئ» االتفاق الصيني األمني
في ٍّ
تحد لبكين التي زادت من
تحركاتها العسكرية حول
الجزيرة ،بدأت تايوان أمس
محادثات تجارية مع واشنطن،
في وقت أشاد الرئيس
األميركي جو بايدن برفض
جزر جنوب الهادئ لالتفاق
األمني الصيني.

ف ـ ــي أح ـ ـ ـ ــدث حـ ـلـ ـق ــات ال ـت ــوت ــر
المتصاعد بين أكـبــر قوتين في
العالم ،والذي شمل جزر المحيط
الـهــادئ ،بــدأت الــواليــات المتحدة
مـ ـح ــادث ــات ت ـج ــاري ــة ث ـنــائ ـيــة مع
ت ــاي ــوان ،فــي وق ــت ن ـفــذت الصين
دوري ــة قتالية واسـعــة فــي أجــواء
ومياه الجزيرة اإلقليمية.
وفـ ـ ـ ــي تـ ـ ـح ـ ـ ٍّـد كـ ـبـ ـي ــر ل ـل ـص ـي ــن،
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـتـ ـب ــر ت ـ ـ ــاي ـ ـ ــوان إحـ ـ ــدى
مقاطعاتها وترفض السماح لها
بــإقــامــة عــاقــات رسـمـيــة مــع دول
أجـنـبـيــة ،أعـلـنــت ممثلة الـتـجــارة
األميركية ،في بيان أمــس ،إطالق
نائبتها س ــارة بيانكي والــوزيــر
التايواني جــون دينغ خــال لقاء
عبر االنـتــرنــت« ،م ـبــادرة التجارة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة -ال ـت ــاي ــوان ـي ــة لـلـقــرن
الحادي والعشرين» ،بهدف تطوير
طرق ملموسة لتعميق عالقاتهما
االقتصادية والتجارية.
وبعد يومين من تنفيذه ثاني
أك ـب ــر ت ــوغ ــل ف ــي مـنـطـقــة ال ــدف ــاع
الـجــوي لتايوان هــذا الـعــام ،أعلن
الـجـيــش الـصـيـنــي أم ــس إجـ ــراءه
«دورية استعداد» قتالي في البحار
والمجال الجوي حول الجزيرة في
ً
األيام األخيرة ،مؤكدا أن ذلك كان
ً
ً
إجراء ضروريا للرد على «التواطؤ»
بين واشنطن وتايبيه.
وقالت قيادة المنطقة الشرقية
لجيش التحرير الشعبي الصيني،
ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان« :ات ـ ـ ـخـ ـ ــذت ال ـ ــوالي ـ ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي اآلون ـ ـ ـ ــة األخـ ـي ــرة
ت ـحــركــات م ـت ـكــررة ب ـش ــأن قضية
ً
تايوان ،تقول شيئا وتفعل شيئا
آخـ ــر ،مـحــرضــة عـلــى دع ــم الـقــوى
المؤيدة الستقاللها ،األمــر الــذي
سيدفع الجزيرة إلى وضع خطير».
ولم يذكر البيان موعدا محددا
إلجــراء التدريبات ،غير أن وزارة
الدفاع التايوانية أبلغت ،االثنين
الماضي ،عن أكبر توغل للقوات
الجوية الصينية منذ يناير في
مـنـطـقــة ال ــدف ــاع ال ـج ــوي الـتــابـعــة
لها ،مبينة أنها أرسلت مقاتالت
لـ ـتـ ـح ــذي ــر  30طـ ـ ــائـ ـ ــرة ص ـي ـن ـيــة
لالبتعاد .وأثار الرئيس األميركي
جو بايدن غضب الصين األسبوع
الـمــاضــي عـنــدمــا ب ــدا كــأنــه يشير
إلى تغيير في سياسة «الغموض
االستراتيجي» بشأن تايوان بقوله،
ً
إنه سيتدخل عسكريا إذا هاجمت
الصين الجزيرة.

أميركا و«الهادئ»
وفـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ــك ،ت ـع ـ ّـه ــدت
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ب ــدع ــم دول

تدريبات على استخدام السالح في تايوان
المحيط الهادئ التي رفضت إبرام
اتفاقات أمنية مع الصين ،معتبرة
ّ
أن مـمــارســات بكين تعكس مدى
«عدم شفافية» ما تطرحه.
وج ـ ّـدد المتحدث بــاســم وزارة
ال ـخــارج ـيــة نـيــد ب ــراي ــس الـتــأكـيــد
عـ ـل ــى أن واش ـ ـن ـ ـطـ ــن عـ ـل ــى غ ـ ــرار
أستراليا أعربت بكل وضــوح عن
هواجسها في ما يتعلق بعرض
ً
ً
الصين مقترحا «غــامـضــا» خالل
محادثاتها مع الدول الجزرية في
المحيط الهادئ ،مشددة على أن
ّ
قادة المنطقة اتخذوا «خياراتهم
السيادية الخاصة بهم».
وتابع برايس« :نحن ملتزمون
م ــواص ـل ــة تــرس ـيــخ عــاقــات ـنــا مع
جزر المحيط الهادئ الشريكة لنا
وشركائنا في منطقة المحيطين
الهندي والهادئ بما في ذلك العمل
معا لتحقيق تطلعات شعوبنا».
ّ
وســلــط ال ـضــوء على هواجس
أثـ ــارهـ ــا ص ـح ــاف ـي ــون ف ــي فـيـجــي
ّ
وس ــام ــوا وجـ ــزر سـلـيـمــان تــولــوا
تـغـطـيــة زيـ ـ ــارة وزي ـ ــر الـخــارجـيــة
الـصـيـنــي وانـ ــغ ي ــي ب ـمــا ف ــي ذلــك
منعهم من طرح أسئلة.

(رويترز)

وق ــال ب ــراي ــس« :بــالـحــديــث عن
هذه االتفاقات المبهمة والغامضة
ّ ّ
أعتقد أن كــل ما عليك النظر إليه
هــو جهود الصين للتعتيم على
ه ــذه الـصـفـقــات ب ــال ــذات ،ذهابها
ً
ب ـع ـيــدا إل ــى ح ـ ّـد م ـنــع مـســؤولـيــن
فـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة مـ ـ ــن الـ ـتـ ـص ــري ــح
للصحافيين في بلدانهم».

جزر سليمان
وفي بيان مشترك عقب اجتماع
الــرئ ـيــس ج ــو ب ــاي ــدن م ــع رئـيـســة
وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
في البيت األبيض ،أعربت الواليات
المتحدة ونيويلندا عن القلق من
االتـفــاقـيــة األم ـن ـيــة الـمــوقـعــة بين
الصين وجــزر سليمان ،كما أكدا
«أهـمـيــة ال ـســام واالس ـت ـقــرار عبر
مـضـيــق ت ــاي ــوان وتـشـجـيــع الحل
السلمي لكل القضايا».
وذكر البيان أن «إنشاء وجود
عسكري دائم في المحيط الهادئ
مــن قبل دول ــة ال تشاركنا قيمنا
أو مصالحنا األمـنـيــة مــن شأنه
أن يغير بشكل أســاســي الـتــوازن

االستراتيجي للمنطقة ويشكل
مـ ـخ ــاوف ع ـل ــى األمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي»،
ً
م ـض ـي ـف ــا« :م ـن ـط ـق ــة الـمـحـيـطـيــن
الهندي والهادئ تكون أكثر حرية
وانفتاحا عندما تعتمد الحفاظ
على الـنـظــام الــدولــي الـقــائــم على
القواعد في المجال البحري».
وشدد البلدان على أنه «تحقيقا
لهذه الغاية فإننا نؤكد من جديد
دعمنا لحرية المالحة والتحليق
الجوي في بحر الصين الجنوبي
وم ــا وراءه وف ـقــا التـفــاقـيــة األمــم
المتحدة لقانون البحار ،وبالتالي
فإننا نعارض االدعاءات واألنشطة
البحرية غير القانونية في بحر
الصين الجنوبي والتي تتعارض
مع النظام الدولي».
واعتبرت الخارجية الصينية
أن ب ـ ـيـ ــان ب ـ ــاي ـ ــدن وج ــاسـ ـيـ ـن ــدا،
الـ ــذي ع ـبــرا فـيــه ع ــن «ق ـلــق بــالــغ»
بـ ـخـ ـص ــوص انـ ـتـ ـه ــاك ــات ح ـقــوق
اإلنـ ـس ــان ف ــي إق ـل ـيــم شينجيانغ
وتـ ـ ــآكـ ـ ــل ال ـ ـح ـ ــري ـ ــات فـ ـ ــي ه ــون ــغ
كــونــغ ،فيه تشويه لسمعة بكين
ويتدخل بشكل خطير في الشؤون
الداخلية ،مشددة على أن تايوان

وشينجيانغ وهونغ كونغ تمثل
ً
شؤونا داخلية للصين.

تعاون العصر
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ذكـ ــر وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة الـصـيـنــي وانـ ــغ يــي،
خ ــال كـلـمـتــه ع ـبــر ال ـف ـيــديــو في
مؤتمر «روسيا والصين :تعاون
ّ
الـ ـعـ ـص ــر ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن «األمـ ـ ــن
العالمي غير قابل للتجزئة .وال
ينبغي ألي دولة أن تتابع أمنها
على حساب أمن الــدول األخــرى.
وال يمكن وال يجب ضمان األمن
الـ ــدولـ ــي واإلق ـل ـي ـم ــي م ــن خ ــال
تـعــزيــز الـكـتــل الـعـسـكــريــة وبـنــاء
سـتــارة حــديــديــة وقـطــع سالسل
التوريد».
وأكـ ـ ـ ـ ــد وانـ ـ ـ ـ ــغ فـ ـ ــي الـ ـم ــؤتـ ـم ــر
االفتراضي ،الذي حضره نظيره
ّ
ال ــروس ــي س ـيــرغــي الف ـ ـ ــروف ،أن
الطريق إلى األمن يكمن من خالل
التعاون متبادل المنفعة ،واحترام
المخاوف األمنية للدول األخرى،
ً
مبديا استعداد الصين للعمل مع
روسيا في الدفع من

أجل «ديموقراطية حقيقية» قائمة
على شروط الدولتين.
بدوره ،شدد سفير روسيا لدى
ّ
الصين أندريه دينيسوف ،على أن
«هناك محاوالت لدق إسفين في
العالقات ،وهناك ضغوط خارجية
خطيرة ووقحة على بكين» ،التي
رفضت إدانــة العملية العسكرية
في أوكرانيا.
وبـ ـ ـع ـ ــد ك ـ ـشـ ــف الـ ـفـ ـلـ ـبـ ـي ــن عــن
ً
ً
استدعائها دبلوماسيا صينيا
ً
احتجاجا على استمرار انتهاك
سلطتها عـلــى الـمـيــاه اإلقليمية
من قبل خفر السواحل في بكين
وحظرها من جانب واحد الصيد
ف ـ ــي الـ ـبـ ـح ــر الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،اع ـت ـبــر
المتحدث باسم وزارة الخارجية
الصينية تشاو لي جيان أن هذه
ً
الـ ـشـ ـك ــاوى غ ـي ــر م ـ ـبـ ــررة ،م ــؤك ــدا
أن ت ـع ـل ـيــق أن ـش ـط ــة ال ـص ـي ــد فــي
الصيف طبيعي ،وأن بكين تفي
بالتزاماتها الدولية.
(عواصم  -وكاالت)

إردوغان عازم على «عملية» في سورية ويقاطع مسؤولي اليونان
تأجيل الحكم على أبرز منافس محتمل له في االنتخابات الرئاسية
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ،أمس،
ّ
ستطهر منطقتي تــل رفـعــت ومنبج
إن تــركـيــا
السوريتين من اإلرهابيين ،مؤكدا أهداف التوغل
الـتــركــي الـجــديــد ألول م ــرة ،وقــائــا إن ــه سيمتد
ً
تدريجيا إلى مناطق أخرى.
جاءت تصريحات إردوغان في كلمة أمام نواب
من حزب العدالة والتنمية الحاكم ،بعد أسبوع
من ّ
تعهده بتوغل عسكري جديد على الحدود
الجنوبية لـتــركـيــا ،يستهدف «وحـ ــدات حماية
الشعب الكردية» السورية المدعومة من الواليات
المتحدة ،والتي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.
وقـ ـ ــال« :ن ـح ــن ب ـص ــدد االن ـت ـق ــال إلـ ــى مــرحـلــة
جديدة في قرارنا المتعلق بإنشاء منطقة آمنة
ع ـلــى ع ـمــق  30كـيـلــومـتــرا ش ـمــال س ــوري ــة على
حــدودنــا الجنوبية ،وتطهير تل رفعت ومنبج
من اإلرهابيين ،وسنفعل الشيء نفسه تدريجيا
فــي مناطق أخ ــرى» .وأض ــاف« :دعــونــا نــرى َمن
يدعم هذه الخطوات المشروعة من جانب تركيا
َ
ومن يعرقلها».

وف ــي أث ـن ــاء دع ـم ـهــا ألط ـ ــراف مـتـنــافـســة في
الحرب السورية ،نسقت تركيا مع روسيا في
عملياتها العسكرية .وأفادت تقارير بأن روسيا
أجرت بالفعل تحركات عسكرية في المنطقة،
لكنها استبعدت أن تحصل مواجهة روسية
 تــركـيــة ،بــل إن مــوسـكــو قــد تستغل العمليةال ـتــرك ـيــة لـلـضـغــط ع ـلــى األكـ ـ ــراد الـمـتـحــالـفـيــن
مــع واشـنـطــن لـلـعــودة ال ــى «ح ـضــن» الحكومة
السورية.
وت ـع ـ ّـرض ــت ع ـم ـل ـيــات تــرك ـيــا ع ـبــر ال ـح ــدود
الن ـ ـت ـ ـقـ ــادات مـ ــن ح ـل ـف ــائ ـه ــا فـ ــي ح ـل ــف ش ـمــال
األطلسي ،وخاصة الواليات المتحدة ،وفرضت
بعض الــدول حظر أسلحة على أنقرة .وأبــدت
واشنطن قلقها من أي هجوم جديد في شمال
ّ
سيعرض القوات األميركية
سورية ،قائلة إنه
ّ
ويقوض االستقرار في المنطقة.
للخطر
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،ق ــال الــرئ ـيــس ال ـتــركــي إن
تقدما ُ
السويد وفنلندا لم ّ
بعد ّ
تعهدا مكتوبا
ت ـنــأى بــه كــل مـنـهـمــا بنفسها عــن المنظمات

التي تعتبرها تركيا إرهابية ،وإن الدولتين لن
تتمكنا من االضنمام الى حلف شمال األطلسي
(ناتو) من دون موافقة بالده.
وتـسـمــح دول أوروب ـي ــة ،مــن بينها هولندا
وفرنسا وألمانيا ،لحزب العمال الكردستاني
ال ـتــركــي وتـنـظـيـمــات كــرديــة أخـ ــرى تعتبرها
أنقرة تابعة له في سورية بالسعي بها لجمع
تبرعات .ويريد إردوغــان تعهدا من الدولتين
لتجريم األنشطة الكردية على أراضيهما ورفع
حظر السالح.
ّ
كما أعلن إردوغان ،في الجلسة ،أنه لن يلتقي
ّ
بعد اآلن مسؤولين يونانيين ّ يتهمهم بـ «عدم
الصدق» .وأضاف« :تعلمون أننا عقدنا اتفاقا
حــول مجلس استراتيجي أعـلــى مــع اليونان.
أعلمت وزير الخارجية أمس أننا أوقفنا العمل
ب ـهــا» .ويـنــص االت ـفــاق الـمـعـقــود بـيــن البلدين
عــام  2010على عقد لـقــاءات دوريــة على أعلى
المستويات لتعزيز التعاون بين البلدين.
ون ــدد إردوغ ــان برئيس ال ــوزراء اليوناني،

كيرياكوس ميتسوتاكيس ،من دون أن ّ
يسميه
ً
قائال« :يذهب إلى الواليات المتحدة ،ويتحدث
ضــدنــا أمـ ــام ال ـكــون ـغــرس ،سـئـمـنــا ذلـ ــك .نحن
ً
مستعدون للترحيب بك إن كنت صادقا ،لكن
إن لم تكن كذلك ،نحن آسفون».
وقد ّ
صعدت تركيا انتقاداتها ضد اليونان
بعد خطاب الرئيس اليوناني أمام «الكونغرس»
األم ـيــركــي منتصف مــايــو ،ال ــذي رأت وســائــل
اإلعالم التركية أنه دعوة لواشنطن لالمتناع عن
تزويد تركيا بطائرات  F16تطالب بها .وتتهم
السلطات التركية اليونانيين بتسليح جزر بحر
إيجه ،في انتهاك على حد قولها لمعاهدتين.
ّ
وكرر وزير الخارجية التركي ،مولود جاويش
أوغلو ،أمس األول ،أن أنقرة ستشكك في سيادة
الـيــونــان عـلــى ال ـجــزر إذا اسـتـمــرت فــي إرس ــال
ق ــوات إلـيـهــا .ب ـ ــدوره ،دع ــم الــرئـيــس الفرنسي
إيمانويل ماكرون اليونان في نزاعها مع تركيا
حول الجزر ،منددا بأي تشكيك في «السيادة»
اليونانية عليها.

على صعيد محلي ،أعلن المدعي العام في
تركيا ،أمس ،أن رئيس بلدية إسطنبول ،أكرم
إمام أوغلو ،أحد الخصوم الرئيسيين إلردوغان،
َ
الذي يحاكم أمام محكمة في إسطنبول بتهمة
ُ
«إهانة» لجنة االنتخابات ،سيحدد مصيره في
 21سبتمبر.
وكان المجلس األعلى لالنتخابات ألغى أول
انتخاب إلمــام أوغـلــو ،فــي قــرار وصفه األخير
بـ»الغبي» .وهو لم ُ
يحل دون انتخابه مرة أخرى،
بـعــد شـهــريــن ،بـغــالـبـيــة كـبـيــرة فــي استحقاق
ً
انتخابي جديد جــرى في مايو ُ ،2019ملحقا
ّ
هزيمة مذلة برئيس البالد.
ينتمي إم ــام أوغ ـلــو إل ــى ح ــزب الـمـعــارضــة
ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ــي ،حـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري
(الديموقراطي االجتماعي) ،ووضع انتخابه في
إسطنبول نهاية لـ ً 25
عاما من حكم المحافظين
اإلسالميين التابعين لـ «العدالة والتنمية» .وهو
يعتبر أحد المرشحين المحتملين لالنتخابات
الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو .2023

أستراليا :وزيران مسلمان و 10نساء وتمثيل لـ «األصليين» في الحكومة الجديدة

صورة تذكارية للحكومة األسترالية الجديدة

(تويتر)

أدت ال ـح ـكــومــة األس ـت ــرال ـي ــة ال ـج ــدي ــدة ،أمـ ــس ،اليمين
الدستورية بتشكيل وصف بأنه «شامل ومتنوع» ،يضم
وزيرين مسلمين في سابقة هي األولــى من نوعها .وقال
رئيس ال ــوزراء الجديد أنتوني ألبانيز فــي تغريدة على
حسابه الرسمي بموقع «تويتر»« :فخور بقيادة حكومة
شاملة متنوعة مثل أستراليا نفسها».
ً
ورحب بأعضاء وزارته من حزب «العمال» قائال« :الحكومة
العمالية القادمة هي األكثر خبرة في تاريخنا الفيدرالي».
ّ
وعين ألبانيز عددا قياسيا من النساء في فريق وزاري
متنوع يضم األقليات الدينية والسكان األصليين.
وضم مجلس الوزراء  23وزيرا بينهم  10نساء ،مقارنة
ب ـ  7وزيـ ــرات فــي حكومة رئـيــس الـ ــوزراء الـســابــق سكوت
موريسون الليبرالية.
وأصبح وزير الصناعة إد هوسيك ووزيــرة الشباب آن
علي ،أول وزيرين مسلمين في الحكومة االتحادية ،وذلك
في مراسم بالعاصمة كانبيرا .كما أصبحت ليندا بورني،
التي كانت تــرتــدي عـبــاءة مــن جلد الكنغر ،أول ام ــرأة من
السكان األصليين تتولى وزارة السكان األصليين في البالد.
وتخضع اآلن وزارتان من أهم الوزارات لقيادة نسائية،
حيث تتولى كلير أونـيــل وزارة الـشــؤون الداخلية بينما
تتولى حقيبة الخارجية بيني وونــغ ،التي غـ ّـردت قائلة:
«فخورة باستقبالنا أعضاء جددا في تجمع حزب العمال
والذين يعكسون الكثير من أستراليا الحديثة».

وضم التشكيل الــوزاري نائب رئيس الــوزراء ريتشارد
مــارلــس ال ــذي تــولــى حقيبة ال ــدف ــاع ،وك ــان أح ــد أعـضــاء
الحكومة المؤقتة.
كما ضمت حكومة ألبانيز بعض الــوجــوه الجديدة
باإلضافة إلى بعض المشرعين الذين خدموا في حكومة
«الـعـمــال» السابقة مــن بينهم زعـيــم الـحــزب الـســابــق بيل
شــورتــن ال ــذي عين وزي ــرا للخدمات الحكومية ،وتانيا
بليبيرسك وزي ــرة للبيئة ،وكــريــس بــويــن وزي ــرا للتغير
المناخي والطاقة.
وشكل ألبانيز وزارة مؤقتة ضمت  4أعضاء رئيسيين
ّ
آخرين ،بعد يومين من انتخابات  21مايو الماضي ،ليتمكن
من المشاركة في اجتماع مجموعة «ك ــواد» الرباعية في
طوكيو بحضور الرئيس األميركي جو بايدن وزعيمي
اليابان والهند.
وك ــان ألبانيز قــال فــي وقــت ســابــق ،إن حــزب «العمال»
سيحكم منفردا بعد حصوله على  77مقعدا في مجلس
النواب المؤلف من  151مقعدا ،ما يسمح له بتشكيل حكومة
غالبية من دون دعم المستقلين و«الخضر» الذين يركزون
على قضايا المناخ .ونشر موقع «سيدني مورنينغ هيرالد»
االخباري صــورا الستضافة الحاكم العام ديفيد هيرلي
مراسم أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية.
(سيدني  -وكاالت)

دوليات
سلة أخبار
السريالنكي:
الرئيس
ً
لن أتنحى قريبا

أكد الرئيس السريالنكي
جوتابايا راغاباكسا لمجموعة
من النواب ،قبل انضمامهم إلى
حكومته ،أنه لن يتنحى قريبا،
في خطوة ال تفي بمطالب
المحتجين الراغبين في
اإلطاحة به على الفور.
وأفاد وزير العدل ويغداسا
راغاباكشي ،الذي حضر
االجتماع مايو المنصرم،
بأن الرئيس وافق أيضا
على تقليص سلطاته عندما
التقى رئيس الوزراء رانيل
ويكريمسينغه وعددا قليال من
الساسة اآلخرين.
وقال راغاباكشي ،لوكالة
بلومبرغ األميركية لألنباء ،في
مقابلة بمكتبه في كولومبو،
«بعد هذه الوالية الرئاسية ،لن
يستمر» ،مضيفا أنه «لن يتم
إجراء انتخابات رئاسية قبل
نوفمبر  ،2023ويمكن إجراء
االنتخابات فقط عندما يصبح
الوضع االقتصادي لسريالنكا
مستقرا ،إذا أراد مواطنوها
هذا».
يأتي ذلك بينما يخيم آالف
المتظاهرين أمام المقر
الرسمي المحصن للرئيس
راغاباكسا ،مطالبين باإلطاحة
به ،وتمر سريالنكا بأسوأ أزمة
اقتصادية في تاريخها ما بعد
االستقالل ،حيث تعاني من
النقص في كل شيء من الوقود
إلى األدوية ،ومن تضخم بلغ
 40في المئة تقريبا.

ّ
«الصحة العالمية» تحذر
ٍّ
من تفش أوسع لجدري القرود

حذرت ٍّ منظمة الصحة العالمية
من تفش محتمل وأوسع
نطاقا لمرض جدري القرود
في المهرجانات والفعاليات
الكبرى المقرر إقامتها هذا
الصيف في أوروبا.
وقال هانز هنري كلوغ ،المدير
اإلقليمي للمنظمة في أوروبا،
إن «احتمال تفش أكبر للمرض
في أوروبا وأماكن أخرى
خالل الصيف مرتفع».
ومع ذلك ،أوضح كلوغ أن
المهرجانات واالحتفاالت
المقررة خالل االشهر
المقبلة تمثل أيضا فرصة
«لزيادة الوعي وتعزيز حماية
الفرد والمجتمع بين الشباب»،
ً
مشيرا إلى أن التحقيقات بشأن
الحاالت حتى اآلن تشير إلى
أن التفشي في أوروبا يعود
لمنتصف أبريل الماضي .ويعد
هذا أكبر انتشار للفيروس
واألوسع نطاقا الذي يتم
تسجيله خارج غرب ووسط
إفريقيا ،حيث يعد جدري
القرود من األمراض المتوطنة.

جونسون قد يواجه
ً
تصويتا بحجب الثقة

نفى رئيس الوزراء البريطاني
بوريس جونسون أن يكون
خرق مدونة السلوك الوزاري
للحكومة ،على خلفية
«فضيحة الحفالت» (بارتي
غيت) خالل جائحة «كورونا»،
التي قد توصله إلى تصويت
مرتقب على حجب الثقة.
بدوره ،قال زعيم حزب
المحافظين السابق وليام
هايغ إن جونسون قد يواجه
تصويتا بحجب الثقة من
نوابه األسبوع المقبل ،بعد
أن خرق قواعد اإلغالق خالل
الجائحة ،بإقامة العديد
من الحفالت في «داونينغ
ستريت».
وأصبح جونسون أول رئيس
وزراء بريطاني يكتشف أنه
خالف القانون أثناء وجوده
في منصبه ،عندما ّ
غرمته
الشرطة بسبب حضوره حفلة
عيد ميالد في يونيو .2020
ورغم اعتذاره ،رفض جونسون
االستقالة مرارا ،كما رفض أن
يكون انتهك مدونة السلوك،
وهو ما كان يعد مخالفة
تتطلب االستقالة في عهد
الحكومات السابقة ،لكن
جونسون وقف في السابق
بجانب آخرين في فريقه
الوزاري تبين أنهم انتهكوها.
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«األولمبي» يخسر بهدفين أمام أستراليا في «كأس آسيا»

«أزرق» السلة يبدأ مشوار التصفيات
اآلسيوية بلقاء العراق اليوم

العبو المنتخب الوطني في لقاء سابق

•

جانب من لقاء المنتخبين أمس

أحمد حامد

ف ـق ــد األزرق األول ـ ـم ـ ـبـ ــي ل ـكــرة
الـ ـق ــدم أول  3ن ـق ــاط ف ــي م ـش ــواره
ببطولة كــأس آسيا اثــر خسارته،
أمـ ــس ،بـهــدفـيــن م ــن دون رد أم ــام
المنتخب االسترالي في المباراة
التي جمعتهما في مدينة قرشي
األوزب ـ ـ ـك ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ضـ ـم ــن م ـن ــاف ـس ــات
المجموعة الـثــانـيــة ،وال ـتــي تضم
المنتخبين األردني والعراقي.
أيضا
َ
وسجل هدفي استراليا لويس
داريـغــو ( ،)26وجــاي ريتش (،)54
ليحصد الكانغرو أول  3نقاط في
مشواره بالبطولة ،في حين ال تزال

حـظــوظ األزرق قائمة فــي التأهل
وخطف إحدى بطاقتي التأهل لربع
النهائي من خالل مواجهتي األردن
بعد غــد ،والمنتخب الـعــراقــي في
السابع من الشهر الجاري.
ورغــم الخسارة التي ُمني بها
«األولمبي» واالستحواذ الذي ّ
صب
في مصلحة المنتخب االسترالي،
ً
فــإن األزرق ظهر نــدا فــي كثير من
أوقــات المباراة ،وكــاد يسجل عبر
أك ـث ــر م ــن ف ــرص ــة الحـ ــت لـيــوســف
الرشيدي.
واعتمد مدرب األزرق عبدالعزيز

األبيض والسماوي جاهزان لـ «خليجي اليد»
•

محمد عبدالعزيز

يــواصــل فريقا الكويت والسالمية لـكــرة اليد
استعداداتهما لخوض بطولة األندية الخليجية
الـ ـ  38ألبـطــال الـكــؤوس الـتــي يستضيفها نــادي
الكويت خالل الفترة من  4حتى  12الجاري على
صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله.
وك ــان فــريــق الكويت عــاد مــن الـقــاهــرة الثالثاء
الماضي بعد ختام معسكره الخارجي هناك حيث
خضع لبرنامج تدريبي مكثف ،ولعب مباراتين
تجريبيتين فاز فيهما على منتخب مصر األولمبي
ونادي سموحة ،واختتم مبارياته التجريبية أمس
األول بلقاء فريق مضر السعودي على صالته.
ً
وسيخوض األبيض البطولة مدعوما بمحترفيه
األساسيين البرتغالي انخل هرنانديز ،والقطري

«كالعب خليجي» فرانكيس مارزو ،واستعار العب
دائرة برقان المونتنيغيري فوك الزوفيتش.
فــي المقابل اكتفي ممثل الكويت الثاني في
البطولة نادي السالمية باالستعدادات المحلية
بتدريب يومي ولعب مباراة تجريبية واحدة مع
نادي القادسية.
ويعول السماوي على محترفه التونسي أنور بن
عبدالله فقط بعدما تأكد غياب المحترف الثاني
التونسي محمد فراد بسبب اإلصابة كما استعار
من نادي القادسية العب الدائرة عبدالله العطية.
يـ ـش ــارك ف ــي ال ـب ـط ــول ــة  7فـ ــرق م ـق ـس ـمــة عـلــى
مجموعتين ،تـضــم األول ــى «ال ـكــويــت المضيف،
واألهلي القطري ،والجزيرة اإلمــاراتــي ،ومسقط
العماني» ،بينما تضم «الثانية» السالمية ومضر
السعودي والنجمة البحريني.

ح ـم ــادة عـلــى خـطــة ارت ـك ــزت على
ال ـك ـث ــاف ــة الـ ـع ــددي ــة ف ــي الـمـنــاطــق
الخلفية ،مع االعتماد على الهجمات
المرتدة وسرعة يوسف الرشيدي،
وعقيل الهزيم.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،دخ ــل المنتخب
األسترالي المباراة بهجوم ضاغط،
في محاولة لتسجيل هدف مبكر،
وف ـ ــرض هـيـمـنـتــه ع ـلــى مـجــريــات
اللقاء.
وف ـ ــرض ال ـك ــان ـغ ــارو سـيـطــرتــه
على أول نصف ساعة بشكل كبير
حتى نجح في ترجمة تفوقه بهدف

السبق عن طريق تسديدة
م ــن خـ ـ ــارج مـنـطـقــة ال ـج ــزاء
لـلــويــس داري ـغ ــو ،سكنت شباك
عجاجي.
وب ـ ـعـ ــدهـ ــا ت ـ ـحـ ــرر األزرق مــن
الدفاع المتكتل ،وبــدأ في الظهور
بــالـمـنــاطــق الـمـتـقــدمــة للمنتخب
االس ـت ــرال ــي ،إال ان ال ـش ــوط األول
انتهى بهدف من دون رد.
وف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــوط الـ ـث ــان ــي ت ـك ــرر
انـ ـكـ ـم ــاش األزرق فـ ــي ال ـم ـنــاطــق
الدفاعية ،وهــو ما اعطى الفرصة
مـ ـج ــددا لـلـمـنـتـخــب االسـ ـت ــرال ــي،

ليضيف الهدف الثاني عبر تسديدة
مــن داخ ــل منطقة ال ـجــزاء سددها
جاي ريتش.
وبـ ـع ــد الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي ت ـحــرر
األزرق ،وكـ ــاد يـسـجــل ف ــي أخـطــر
الـ ـ ـف ـ ــرص ال ـ ـت ـ ــي الح ـ ـ ـ ــت ل ـ ــه ع ـبــر
يــوســف ال ــرش ـي ــدي ،إال أن الـقــائــم
وق ـ ــف ل ـت ـس ــدي ــدت ــه ب ــالـ ـم ــرص ــاد،
لينتهي اللقاء بهدفين من دون رد
ألستراليا.

جابر الشريفي

يستهل منتخبنا الوطني األول لكرة السلة مشواره في تصفيات
كأس آسيا في الساعة السابعة مساء اليوم عندما يواجه المنتخب
ال ـعــراقــي ف ــي اف ـت ـتــاح مـنــافـســات الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة ال ـتــي تضم
المنتخب الفلسطيني المستضيف.
ويخوض األزرق التصفيات بحلتها الجديدة ألول مرة إذ كان في
السابق يتأهل لنهائيات كأس أسيا بطل ووصيف بطولة الخليج.
وتـضــم المجموعة األول ــى منتخبات قطر واإلمـ ــارات وعـمــان،
وسيلتقي في النافذة الثانية في فبراير المقبل ،األول من المجموعة
األولى مع الثالث من المجموعة الثانية ،كذلك األول من المجموعة
الثانية مع الثالث في المجموعة األولــى ،فيما سيلتقي صاحبا
الـمــركــز الـثــانــي فــي المجموعتين أحــدهـمــا مــع اآلخ ــر ،وسيتأهل
للمستوى األول أربعة من المنتخبات الستة في المجموعتين بعد
احتساب أعلى النقاط.
واستعد منتخبنا الوطني للبطولة بإقامة معسكر في إسطنبول
تاله مشاركته في دورة األلعاب الخليجية ،التي حقق فيها المركز
الـثــانــي ،ثــم غ ــادر إل ــى الـعــاصـمــة األردن ـي ــة عـمــان وخ ــاض مـبــاراة
تجريبية مع نظيره األردني قبل الدخول إلى األراضي الفلسطينية.
يفتقد األزرق بقيادة المدرب التونسي عــادل التالتلي ،جهود
الــاع ـب ـيــن األس ــاس ـي ـي ــن م ـح ـمــد ع ــدن ــان وع ـل ــي ال ـه ــده ــود بسبب
اعتذارهما الرتباطهما بدراستهما الجامعية ليستدعي الجهاز
ً
ً
الفني كال من مصطفى الرفاعي وعبدالمحسن مرتضى بدال منهما.
وسـيـسـعــى األزرق إل ــى اق ـت ـنــاص ال ـف ــوز م ــن ن ـظ ـيــره ال ـعــراقــي
ليسهل على نفسه اللقاء الثاني السيما أن المنتخبين العراقي
والفلسطيني يزخران بالعديد من النجوم أصحاب المهارات.

رماة الكويت يحققون ذهبية وفضية في بطولة أذربيجان
حقق المنتخب الوطني للرماية ،أمس
األول ،ميداليتين ذهبية وفضية في بطولة
ً
كأس العالم المقامة حاليا في أذربيجان،
بعد حلوله بالمركز األول في مسابقة رماية
(تراب) للفرق ،والمركز الثاني في منافسات
الفردي لذات المسابقة.
وذك ـ ـ ــر رئـ ـي ــس ن ـ ـ ــادي الـ ــرمـ ــايـ ــة دع ـيــج
العتيبي ،فــي تصريح صـحــافــي ،أن رمــاة
ال ـك ــوي ــت ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـف ـي ـح ــان وط ــال
الطرقي وناصر المقلد تمكنوا من تحقيق
ال ـمــركــز األول بــالـمـســابـقــة ،بـعــد تفوقهم
على جميع الـفــرق المشاركة فــي مسابقة
«تراب» ،والتي بلغ عددها  19فريقا ،واحتل
المنتخبان األميركي والكرواتي المركزين
الثاني والثالث على التوالي.

وأضاف العتيبي أن الرامي طالل الطرقي
أحرز المركز الثاني والميدالية الفضية في
منافسات الفردي رماية (تراب) خلف الرامي
التشيكي جيري لينك ،الذي حاز المركز األول
والميدالية الذهبية ،فيما حل اإليطالي دانيلي
رسكا في المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وأع ـ ـ ــرب ع ــن س ـع ــادت ــه وك ـ ــل مـنـتـسـبــي
النادي باإلنجاز الكبير الذي حققه أبطال
ال ـك ــوي ــت ورف ـ ــع ال ـع ـلــم ال ـكــوي ـتــي ف ــي هــذا
المحفل الكبير ،رغم صعوبة المنافسة مع
أبطال العالم ،مشيدا بعطائهم وإخالصهم.
وأش ـ ـ ـ ــاد ب ــال ـم ـس ـت ــوى الـ ـفـ ـن ــي ال ـع ــال ــي
ل ـف ــري ــق رم ــاي ــة (تـ ـ ـ ـ ــراب) ،الـ ـ ــذي أثـ ـم ــر ه ــذا
اإلنجاز ،معتبرا ما تحقق ُيعد استكماال
إلن ـجــازات ـهــم ،بـعــد فــوزهــم بــذهـبـيــة دورة

الرماة الكويتيون على منصة التتويج
األلعاب الخليجية الثالثة التي أقيمت قبل
أيام بالكويت.
وأه ــدى العتيبي ه ــذا اإلن ـجــاز المميز

إلى القيادة السياسية للبالد وإلى الشعب
الكويتي.
(كونا)

الكويت بطلة «األلعاب الخليجية» الثالثة بـ  96ميدالية
توجت الكويت بطلة ل ــدورة األلعاب
الرياضية الخليجية الثالثة ،التي اختتمت
منافساتها أمس األول ،بجدارة واستحقاق
بعد أن رفعت رصيدها إلــى  96ميدالية
تـشـمــل  36ذه ـب ـيــة و 28فـضـيــة و32
برونزية.
ورفـ ـع ــت ال ـك ــوي ــت رص ـي ــده ــا من
الذهب في اليوم الختامي بعد فوزها
بذهبيتين فــي ال ـم ـبــارزة ،ومثلهما
ف ــي ال ـك ــارات ـي ــه ،ع ـ ــاوة ع ـلــى الـمــزيــد
من الميداليات في بقية المنافسات
مبتعدة بفارق  16ميدالية ذهبية عن
البحرين ،التي احتلت المرتبة الثانية
برصيد  64ميدالية هي  20ذهبية و23
فضية و 21برونزية.
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاءت اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ف ـ ــي الـ ـم ــرك ــز
الثالث بعد أن رفعت رصيدها إلى
 50م ـيــدال ـيــة ه ــي  18ذه ـب ـيــة و16
فضية و 16برونزية ،فيما انتزعت
السعودية المركز الرابع بعد أن عززت
رصـيــدهــا ليبلغ  67ميدالية هــي 16
ذهبية و 22فضية و 29برونزية بفضل التألق
الالفت في رياضتي الكاراتيه والمبارزة.
وحلت قطر في المركز الخامس برصيد
 52ميدالية هي  16ذهبية و 21فضية و15
برونزية بعد فوزها بميداليتين ذهبيتين
في كرة اليد والمبارزة ،بينما ظلت عمان في
المركز السادس برصيد  33ميدالية هي 12
ذهبية و 5فضيات و 16برونزية.
وتضمنت الدورة إقامة  16مسابقة رياضية
للرجال وسبع للسيدات في ريــاضــات ألعاب
ال ـقــوى وكـ ــرات ال ـيــد وال ـطــائــرة والـسـلــة وقــدم
الـ ـص ــاالت وال ــرم ــاي ــة وال ـس ـبــاحــة وال ـكــارات ـيــه
والجودو والمبارزة والتنس والدراجات الهوائية
وهوكي الجليد وكرة الطاولة والبادل إضافة إلى
رياضة األلعاب اإللكترونية.

«التنس» توج بذهبية الفرق
جانب من
المنافسات

وكان اليوم الختامي لمنافسات التنس ،شهد
تتويج المنتخب الكويتي بالميدالية الذهبية
لمسابقة الفرق بعد تغلبه على نظيره السعودي

 ،3-0إذ فاز عيسى قبازرد على عبدالله الفرج في
لقاء الـفــردي األول بمجموعتين لــاشــيء (7-5
 ،)6-3وفي لقاء الفردي الثاني فاز عبدالحميد
مبارك على عمر أحمد بمجموعتين دون مقابل
( 6-0و ،)6-1فيما شهد لقاء الزوجي انسحاب
الفريق ا لـسـعــودي لغياب تأثير نتيجة اللقاء
على المباراة وموقف الفرق.
وحقق المنتخب القطري الميدالية الفضية
بعد تخطيه البحرين  ،3-0ففي لقاء الفردي األول
تغلب راشد نواف على يوسف قائد بمجموعتين
دون مقابل ( 6-0و،)6-2وف ـ ــي مــواجـهــة الـفــردي
الثانية فــاز موسى شنان على يوسف أشــرف
بالنتيجة ذاتها ( 6-0و ،)6-1وفي لقاء الزوجي،
تغلب الثنائي القطري المكون من راشد نواف
وعـيـســى شـنــان عـلــى حـســن عـبــدالــرضــا وجبر
ع ـبــدال ـعــال بـمـجـمــوعـتـيــن دون رد ( 6-1و)6-1
ليحقق الفريق القطري الميدالية الفضية بعدما
ج ـمــع  6ن ـق ــاط م ــن ث ــاث ــة ان ـت ـص ــارات وذه ـبــت
البرونزية للسعودية بعدما حصلت على  4نقاط
من انتصارين على البحرين واإلمارات ،فيما نال
المنتخب الكويتي الذهبية بالعالمة الكاملة بـ
 8نقاط من  4انتصارات.

نصيب األسد لـ «المبارزة»
وفــي منافسات المبارزة ،خرجت الكويت
ب ـح ـص ــة االس ـ ـ ــد مـ ــن الـ ــذهـ ــب ب ـع ــدم ــا رف ـعــت
رصـ ـي ــده ــا ،الـ ــى  4م ـي ــدال ـي ــات م ــن «ال ـم ـع ــدن
االص ـف ــر» مــن اص ــل سـتــة ممكنة فــي ال ـفــردي
والفرق.
ففي اليوم االخير من المنافسات وضمن
مسابقات الفرق نالت الكويت ذهبية السابر،
في حين اكتفت بالفضية في سالحي الفلوريه
وااليبيه.
واحـ ــرزت الـكــويــت الــذهـبـيــة ،بـفــوزهــا على
السعودية  45-36في المباراة النهائية التي
اقـيـمــت عـلــى صــالــة مــركــز جــابــر االح ـمــد في
مقر اللجنة االولمبية الكويتية ،في حين آلت
البرونزية الى االمارات.
وتألف المنتخب البطل من الالعبين بندر
ويوسف الشمالن وعمار العماري وعبدالعزيز
جمعة.

تتويج المنتخب القطري بلقب كرة اليد
ونالت السعودية ذهبية فرق االيبيه ،بفوزها
على الكويت  45-34في النهائي ،فيما تقاسمت
االمارات والبحرين البرونزية .كما ظفرت قطر
بذهبية فــرق الـفـلــوريــه ،بتغلبها على الكويت
 45-38في النهائي ،في حين نالت البرونزية كل
من االمارات والبحرين.

تفوق سعودي في ختام «الكراتيه»
ش ـه ــدت م ـنــاف ـســات ال ـي ــوم ال ـخ ـتــامــي للعبة
الكراتيهحصول المنتخب السعودي على ثالث
ميداليات ذهبية وتتويج المنتخب الكويتي
بذهبيتين في فئة الكوميتيه.
ففي منافسات (تـحــت  67كـغــم) نــال الالعب
الـسـعــودي فـهــد الخثعمي الـمـيــدالـيــة الذهبية
بتغلبه عـلــى منافسه الـكــويـتــي مــوســى حسن
بنتيجة ( )4 - 8في حين توج الالعب السعودي
ف ــاي ــز ال ـن ـش ــري بــذه ـب ـيــة (ت ـح ــت  84ك ـغ ــم) إثــر
انتصاره على الالعب البحريني سالم الجمعة
بنتيجة ( )1 - 6وحقق السعودي طارق الحامدي
ذهـبـيــة (ف ــوق  84كـغــم) بـعــد ف ــوزه عـلــى نظيره
الكويتي محمد الماجدي بنتيجة (.)-1 2
وح ـق ــق الع ــب الـمـنـتـخــب ال ـكــوي ـتــي سـلـطــان
المطيري الميدالية الذهبية في وزن (تحت 55
كغم) بعد فــوزه على منافسه السعودي ياسر
برقي بنتيجة ( )-0 3كما حقق الكويتي عبدالله

شـعـبــان ذهـبـيــة (ت ـحــت  60ك ـغــم) بتغلبه على
نظيره السعودي بدر العتيبي بنتيجة (.)2 - 4
توج المنتخب القطري بذهبية كرة اليد بعد
تغلبه على نظيره البحريني بنتيجة  29-28في
الجولة األخيرة من منافسات اللعبة على صالة
مجمع سعد العبدالله .ورفعت قطر رصيدها إلى
 8نقاط في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن
البحرين التي اكتفت بالفضية ،في حين ذهبت
البرونزية إلى المنتخب الكويتي الذي غاب عن
هــذه الـجــولــة الـتــي شـهــدت كــذلــك فــوز االم ــارات

على السعودية  30-27لتصبح رابعة برصيد
نقطتين مـقــابــل نقطة واح ــد لـلـسـعــوديــة التي
تذيلت الترتيب في المركز الخامس.
وعقب ختام منافسات اليد قام حمود فليطح
مدير الهيئة العامة للرياضة وبــدر ذيــاب نائب
رئيس االتحاد الدولي لليد امين صندوق االتحاد
اآلسيوي بتتويج الفرق الثالثة االولــى يرافقهم
احمد الشعبي رئيس االتحاد القطري وعلي عيسى
رئيس االتحاد البحريني وشبيب الهاجري نائب
رئيس االتحاد الكويتي وقايد العدواني امين السر.

َّ
سلم عضو اللجنة األولمبية الكويتية
الشيخ مـبــارك ال ـنــواف علم األمــانــة العامة
لدول مجلس التعاون الخليجي إلى األمين
العام المساعد للجنة األولمبية اإلماراتية
عزة آل مالك ،التي تستضيف بالدها دورة
األلعاب الخليجية األولى للشباب المقررة
في .2023
وقال النواف بعد تسليم العلم في مجمع
ال ـش ـيــخ جــابــر ال ـع ـبــدال ـلــه ال ــدول ــي للتنس،
إن دورة األلـعــاب الثالثة نجحت فــي جمع

األشـقــاء الخليجيين فــي منافسات أخوية
مميزة في عدد كبير من المسابقات ،منوها
بالنتائج الطيبة التي حققها أبطال وبطالت
المنتخبات الخليجية.
وأضاف أن الشباب الرياضي الخليجي
ي ـت ـط ـلــع إل ـ ــى ال ـل ـق ــاء ع ـل ــى أرض اإلم ـ ـ ــارات
فــي دورة ريــاضـيــة ستشمل أه ــم األل ـعــاب،
وتـخـصــص للرياضيين مــن فـئــة الـشـبــاب،
معربا عن ثقته في نجاح اإلمارات بتنظيم
دورة رياضية ناجحة بكل المقاييس.

َّ
«األولمبية» سلمت العلم إلى اإلمارات
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البرتغال في ضيافة إسبانيا بدوري األمم
ً
يحل المنتخب البرتغالي ضيفا
على نظيره اإلسباني ،اليوم،
ضمن منافسات بطولة دوري
األمم األوروبية لكرة القدم.

بيل:

يستقبل المنتخب اإلسباني
نـ ـظـ ـي ــره الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ال ـم ـت ــوج
بالنسخة األولى عام  2019في
إشبيلية ،اليوم ،ضمن منافسات
المجموعة الثانية بدوري األمم
األوروبية لكرة القدم.
وال تـ ـ ـ ـ ــزال مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة العـ ــب
وسط ليفربول تياغو ألكانتارا
مـ ــع ال ـم ـن ـت ـخــب اإلسـ ـب ــان ــي فــي
مـهــب الــريــح ،بـعــد الفحوصات
الطبية التي خضع لها ،بسبب
مشكالت في وتر أكيليس ،وبعد
اختبار نفسه مع المجموعة في
ال ـتــدري ـبــات ال ـتــي أقـيـمــت أمــس
األول.
وكان حضور تياغو في بداية
جلسة المران إلى جانب زميله
إريك غارسيا ،الذي تحسن من
التهاب تعرض له في اللوزتين،
أب ــرز الـمـسـتـجــدات ال ـتــي حظي
بها المدرب لويس إنريكي في
مــدي ـنــة ك ــرة ال ـق ــدم بــالـعــاصـمــة
اإلسبانية (مدريد).
ول ـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ت ـ ـيـ ــاغـ ــو ف ــي
المباراة ،وفقا لما ذكرته لـ»إفي»
مـصــادر مــن االتـحــاد اإلسباني
لكرة القدم ،ويأمل الجهاز الفني
إمكانية ضــم العــب لــم يكن مع
المنتخب الوطني منذ النسخة
الـســابـقــة مــن الـبـطــولــة نفسها،
في واحدة من المباريات الثالث
ال ـم ـت ـب ـق ـي ــة ،خـ ـ ــال ال ـم ــواج ـه ــة
ال ـ ـمـ ــزدوجـ ــة أم ـ ـ ــام ال ـت ـش ـي ــك أو
سويسرا.
ودون حـ ـض ــور ج ـم ـه ــور أو
وسـ ـ ــائـ ـ ــل إع ـ ـ ـ ــام فـ ـ ــي ال ـم ـل ـع ــب

اليوم

الرئيسي للمنتخب الوطني في
الس روثـ ـ ــاس ،اخ ـت ـبــر إنــريـكــي
الجوانب التكتيكية لالعبين قبل
أول ظـهــور فــي المسابقة التي
ً
تــوج وصيفا لها فــي نسختها
األخيرة.
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،قـ ــال الع ــب
ال ـ ــوس ـ ــط الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي وي ـل ـي ــام

كــارفــالـيــو ،إن إسـبــانـيــا تمتلك
العـ ـبـ ـي ــن رفـ ـيـ ـع ــي الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى،
كـمــا الـحــال فــي منتخب بــاده،
ً
مشيرا إلى أن المدرب فرناندو
سانتوس أعطاهم مفاتيح الفوز
على «ال روخا» في المباراة التي
تجمع الطرفين اليوم.
وف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي ُعـقــد

ب ـم ــدي ـن ــة أويـ ـ ـ ــرس لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
بـضــواحــي لـشـبــونــة ،ق ــال العــب
بيتيس إن «إسبانيا فريق رائع،
ولديها العبون رفيعو المستوى
مثلنا».
وأض ـ ـ ــاف« :أع ـط ــان ــا ال ـم ــدرب
فكرة عما يتعين علينا القيام
بــه ،وفــي يــوم اللقاء سنضعها

موضع التنفيذ لتحقيق الفوز».
وح ـ ـ ــول الـ ـم ــواجـ ـه ــة ب ـ ــدوري
األمم ،قال« :إنها مسابقة قريبة
ً
من كأس العالم .من الجيد دائما
أن أكون في المنتخب الوطني».
وبعد المباراة المقررة على
األراض ـ ــي اإلس ـبــان ـيــة ،سيعود
منتخب البرتغال إلى لشبونة،

ح ـيــث سـيـسـتـضـيــف ســويـســرا
فــي  5يــونـيــو ،وبـعــدهــا بأربعة
أيام سيلعب ضد التشيك ،على
أن يـســافــر لـمــواجـهــة ســويـســرا
مجددا يوم  12من نفس الشهر
في جنيف.

الريال تجربة رائعة لن أنساها منافس جديد لبايرن على صفقة ماني
ً
وق ـ ــال ال ــاع ــب ،ال ـب ــال ــغ  32ع ــام ــا« :اآلن
يمكنني أن أنظر إلى الوراء وأتأمل وأقول
بصراحة إن هذا الحلم تحقق ،وأكثر من ذلك
ً
ً
بكثير» ،معقبا« :أن أكــون جــزء ا من تاريخ
ً
هذا النادي ،وأن أحقق كل ما حققناه معا
ً
في الريال كان تجربة رائعة لن أنساها أبدا».
ولم يحدد الالعب ،الذي وصل إلى الريال
قادما من توتنهام مقابل  101مليون يورو،
وجهته التالية ،لكن الهدف الحالي بالنسبة
له هو التركيز على مباراة ملحق الفيفا التي
سيتوقف عليها تأهل منتخب بالده لكأس
العالم  2022في قطر.
وطـ ــوال مـسـيــرتــه م ــع ال ــري ــال ،ت ــوج بيل
بثالثة ألـقــاب لـلــدوري اإلسـبــانــي ،وبكأس
الـمـلــك م ــرة واحـ ــدة ،وبـثــاثــة أل ـقــاب لكأس
السوبر اإلسباني ،كما توج بدوري أبطال
أوروبا خمس مرات ،باإلضافة إلى  3كؤوس
سوبر قــاريــة ،وأربـعــة ألـقــاب لكأس العالم
لألندية.

الحياة تعود إلى مجراها الطبيعي
بعد اكتمال صفقة بيع تشلسي
سيستعيد تشلسي اإلنكليزي أوضاعه
الطبيعية بعد اكتمال صفقة بيع النادي إلى
الكونسورتيوم الذي يقوده الملياردير
تود بويلي ،مع إعادة فتح متجره
الــرسـمــي ،وفـنــدق ستامفورد
بـ ــريـ ــدج ،وم ـت ـح ــف ال ـفــريــق
وجوالت االستاد.
واكـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــت الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة
االثنين الماضي ،وسيطر
الـ ـك ــونـ ـس ــورتـ ـي ــوم ب ـه ــذه
الـ ـط ــريـ ـق ــة عـ ـل ــى ال ـ ـنـ ــادي
اإلن ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــزي الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ك ـ ــان
ً
مملوكا من قبل الملياردير
الروسي رومــان أبراموفيتش
الـ ـ ــذي ت ـع ــرض ل ـع ـق ــوب ــات بـسـبــب
صالته مع نظام رئيس بالده فالديمير
بوتين.
وبيع النادي بمبلغ قياسي قيمته أربعة
مليارات و 250مليون جنيه إسترليني.

وتمكن تشلسي ،الــذي كــان أبراموفيش
يملكه مـنــذ  ،2003مــن اسـتـعــادة األوض ــاع
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة واس ـت ـئ ـن ــاف األن ـش ـطــة
المجمدة منذ مــارس ،وتمكن
ً
أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا م ـ ـ ــن إع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ف ـت ــح
المتجر الرسمي للنادي
وبيع بضائعه وتذاكر
متحف الفريق وجولة
االستاد.
ومــع بــدايــة الموسم
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد سـ ـيـ ـتـ ـمـ ـك ــن
تشلسي مــن بيع تذاكر
مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ـ ــه م ـ ـ ــن ج ــدي ــد
والعمل من دون حد أقصى
لــإن ـفــاق ف ــي ال ـم ـبــاريــات الـتــي
تلعب داخل وخارج أرضه.
وبمجرد بدء سوق االنتقاالت ،سيتمكن
الـ ـن ــادي م ــن ت ـمــديــد ع ـق ــود الع ـب ـيــه وش ــراء
العبين جدد.

غيرما يحقق أحد أفضل
األزمنة في  3آالف م موانع
وم ـ ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـع ـ ــدائ ـ ـي ـ ــن
ً
النشيطين حاليا ،وحده حامل
الذهبية األولمبية في طوكيو
المغربي سفيان البقالي حقق
ً
زم ـن ــا أف ـضــل ( 7:58.15د في
موناكو في .)2018
وقال بعد الفوز« :أنا سعيد
بالنتيجة .شعرت أنني قوي
وأشـ ـع ــر بــال ـث ـقــة .هـ ــذا شـعــور
جيد مع اقتراب بطولة العالم»
أللـ ـ ـع ـ ــاب الـ ـ ـق ـ ــوى ف ـ ــي م ــدي ـن ــة
ي ــوجـ ـي ــن ب ـ ــوالي ـ ــة أوريـ ـ ـغ ـ ــون
األميركية بين  15و 24يوليو
المقبل.
وفـ ـ ـ ــاز الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ري ــس
ً
بريسكود بسباق 100م محققا
ـوان وهـ ـ ــو رق ــم
زمـ ـ ــن  9.93ث ـ ـ ـ ـ ٍ
قياسي شخصي.

أكدت تقارير إخبارية ألمانية أن المهاجم السنغالي ساديو
ماني ،المحترف بصفوف ليفربول ،الذي تبحث إدارة بايرن
ً
ميونخ التعاقد معه ،تلقى عرضا من باريس ســان جرمان
الفرنسي لالنضمام إلى صفوفه هذا الصيف.
وأكدت صحيفة «بيلد» األلمانية أن النادي الباريسي قدم
ً
عرضا أكبر قيمة من الـ  20مليون يورو ،التي عرضها النادي
البافاري على ماني.
وأوضحت الصحيفة أن المهاجم الدولي المتوج مع بالده
ً
أخيرا بلقب أمم إفريقيا ،التي قادها لمونديال قطر 2022
يفضل رغ ــم ذل ــك االنـتـقــال إل ــى بــايــرن ،حـيــث يمكن
أن يصبح نجم الفريق حــال الرحيل المحتمل
ل ـل ـبــول ـنــدي روب ـ ـ ــرت ل ـي ـف ــان ــدوف ـس ـك ــي ،بـيـنـمــا
سيعاني في «بي إس جي» المكتظ بالنجوم
أم ـث ــال كـيـلـيــان م ـبــابــي ول ـيــون ـيــل ميسي
ونيمار.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدر ،فـ ـ ـ ــإن نـ ـ ــادي
ليفربول مستعد للتفاوض على بيع
ً
ماني بدءا من  35مليون يورو.
ً
وانـ ـض ــم م ــان ــي « 30عـ ــامـ ــا» لـصـفــوف
ً
ليفربول في صيف  2016قادما من ساوثهامبتون
وسينتهي عقده مع «الريدز» في  30يونيو .2023

«ريدبيرد» يستحوذ على نادي ميالن
أعـ ـ ـل ـ ــن نـ ـ ـ ـ ــادي مـ ـ ـي ـ ــان أمـ ــس
ت ــوصـ ـل ــه ال ـ ـ ــى اتـ ـ ـف ـ ــاق الن ـت ـق ــال
ملكيته من صندوق االستثمارات
«إلـ ـي ــوت» ال ــى آخ ــر أم ـيــركــي هو
«ريدبيرد» ،بعد أيام من عودته
إلــى قمة الــدوري اإليطالي لكرة
ً
الـ ـق ــدم ب ـت ـتــوي ـجــه بـ ـط ــا لـلـمــرة
األولى منذ .2011
وقال النادي اللومباردي ،في
ب ـيــان ،إن الـصـنــدوقـيــن تــوصــا
إل ــى «ات ـف ــاق نـهــائــي السـتـحــواذ
ريدبيرد على مؤسسة آي سي
ميالن» في صفقة ّ
تقدر قيمتها
ب ـ «مـلـيــار و 200مـلـيــون ي ــورو»،
على أن تكتمل كحد أقصى في
«سبتمبر .»2022
وأضاف أن «إليوت مانجمنت»
الذي استحوذ على النادي عام
 2018م ــع ن ـهــايــة ع ـهــد ال ـمــالــك
ال ـس ــاب ــق سـيـلـفـيــو بــرلـسـكــونــي
(« )2017-1986سيحتفظ بحصة
مالية قليلة وممثلين في مجلس
اإلدارة».
وي ــوج ــد «ري ــدب ـي ــرد كــابـيـتــال

بارتنرز» بشكل خاص في قطاع
التسويق الرياضي فــي أميركا
الشمالية ،وفي صيف عام 2020
استحوذ على  85في المئة من
األس ـهــم فــي ن ــادي تــولــوز الــذي
سيعود إلى دوري الدرجة األولى
الفرنسية الموسم المقبل.
كـ ـم ــا ارت ـ ـبـ ــط رئـ ـيـ ـس ــه ،رج ــل

األع ـ ـمـ ــال األمـ ـي ــرك ــي اإلي ـط ــال ــي
األص ـ ـ ـ ــل ج ـ ـيـ ــري كـ ــاردي ـ ـنـ ــالـ ــي،
بصفقات تجارية مع العديد من
المؤسسات الرياضية األميركية،
الس ـي ـمــا م ــن خ ــال اس ـت ـح ــواذه
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ح ـ ـ ـصـ ـ ــص ف ـ ـ ـ ــي نـ ـ ــاديـ ـ ــي
نيويورك يانكيز وبوسطن ريد
سوكس للبيسبول.

ون ـقــل عـنــه ال ـن ــادي ف ــي بـيــان
قوله« :أظهرت فلسفة االستثمار
ف ــي ش ــرك ــة ري ــدب ـي ــرد وسـجـلـهــا
ال ـحــافــل ف ــي مـلـكـيــة األن ــدي ــة ،أن
أندية كــرة القدم يمكن أن تكون
ن ــاجـ ـح ــة عـ ـل ــى أرض ا ل ـم ـل ـعــب
ومستدامة خارجه».
وم ـ ـ ــا يـ ـ ـق ـ ــارب نـ ـص ــف أن ــدي ــة
ال ـ ــدوري اإلي ـطــالــي مـمـلــوكــة من
أج ــان ــب ،وأغـلـبـيـتـهــا ل ـمــاك من
أميركا الشمالية ،باستثناء إنتر
المملوك من مجموعة سونينغ
الصينية.
وباإلضافة إلى صورة العالمة
التجارية لميالن ،فإن استحواذ
ريدبيرد مهم لمشروع الملعب
الجديد لناديي ميالنو بعد أن
أعلنا خطتهما لبناء «كاتدرائية»
م ـ ـش ـ ـت ـ ــرك ـ ــة ،وه ـ ـ ـ ـ ـ ــدم الـ ـمـ ـلـ ـع ــب
الـتــاريـخــي «س ــان س ـيــرو» الــذي
سيبقى ً
قائما أقله حتى .2026

نادل يثأر من ديوكوفيتش بانتصار «ملحمي»
بعد مباراة «ماراثونية» بينهما في دور الثمانية ببطولة
روالن غاروس ،ثاني البطوالت األربع الكبرى «الغراند سالم»،
نجح النجم اإلسباني رافائيل نادال في حسم ثاني بطاقات
المربع الذهبي في البطولة أمس األول بفوز «ثــأري» على
غريمه التقليدي الصربي نوفاك ديوكوفيتش ،المصنف
ً
ً
األول عالميا ،بثالث مجموعات لــواحــدة ،ليضرب موعدا
فــي المحطة قبل األخـيــرة مــع األلماني ألكسندر زفيريف،
ً
المصنف الثالث عالميا.
وب ـعــد  4س ــاع ــات و 12دق ـي ـقــة م ــن ال ـق ـت ــال ،ن ـجــح «م ـلــك»
األراض ــي الترابية فــي الظفر ببطاقة التأهل بنتيجة 2-6
و 6-4و 2-6و.)4-7( 6-7
ً
وض ــرب الـمـصـنــف الـخــامــس عــالـمـيــا أك ـثــر مــن عصفور
بهذا الـفــوز ،حيث إنــه ثــأر به لخسارته أمــام نفس الالعب
في النسخة الماضية في البطولة ولكن في نصف النهائي
بثالث مجموعات لواحدة.
كما أن النجم اإلسباني حقق الفوز الـ 29له على غريمه
ً
الصربي الذي بات يتفوق حاليا بفارق انتصار وحيد (.)30
ً
وف ــوز «ال ـمــاتــادور» سيسمح لــه أيـضــا بفرصة مواصلة
أسـطــورتــه فــي بطولته المفضلة وحـصــد لقبه الـ ــ( 14رقــم
ً
قياسي) ،حيث سيضرب موعدا من أجل مكان في النهائي
ً
أمام األلماني ألكسندر زفيريف ،المصنف الثالث عالميا،
ال ـ ــذي أط ـ ــاح اإلس ـب ــان ــي ال ــواع ــد ك ــارل ــوس أل ـ ـكـ ــاراز بـثــاث
مجموعات لواحدة بواقع  4-6و 4-6و 6-4و.)7-9( 6-7

سلة أخبار
مان يونايتد يعلن رحيل
الفرنسي بوغبا

أعلن نادي مانشستر يونايتد
اإلنكليزي أمس ،رحيل العب
الوسط الدولي الفرنسي بول
بوغبا عن صفوفه هذا الصيف،
بعد ست سنوات أمضاها في
الفترة الثانية له مع «الشياطني
الحمر».
وجاء في بيان للنادي أن املتوج
بكأس العالم  2018سيرحل
«في نهاية يونيو الجاري عند
انتهاء عقده» ،وسط تقارير عن
إمكانية عودته الى يوفنتوس
االيطالي حيث لعب بني
 2012و 2016بعد فترة أولى
مع يونايتد الذي تخرج في
صفوفه من فرق الناشئني.
وكان يونايتد أعاد بوغبا
لصفوفه في  2016بصفقة
عاملية قياسية حينها بلغت 89
مليون جنيه إسترليني.

العبو المنتخب البرتغالي خالل مباراة سابقة

نشر الويلزي غاريث بيل رسالة وداع إلى
ريــال مدريد أكد من خاللها أنه عاش بين
صفوف الملكي «تجربة مدهشة» لن ينساها
ً
أبدا ،مختتما مرحلة طويلة شهدت تألقه
في نهائيات دوري أبطال أوروبا وكأس
مـلــك إسـبــانـيــا ،كـمــا شـهــدت إصــابــاتــه
ال ـ ـعـ ــديـ ــدة وتـ ـ ــراجـ ـ ــع ن ـج ــوم ـي ـت ــه فــي
المواسم األخيرة.
ووج ــه قــائــد منتخب وي ـلــز ،الــذي
وقع مع ريال مدريد في أول سبتمبر
 ،2013ال ـش ـكــر إلـ ــى ج ـم ـيــع زم ــائ ــه،
وال ـمــدرب ـيــن والـعــامـلـيــن فــي ال ـنــادي
والمشجعين الــذيــن ســانــدوه طــوال
هذا الوقت« :لقد وصلت إلى هنا منذ
ً
ً
 9سـنــوات عندما كنت شــابــا صغيرا
يــريــد تحقيق حلمه باللعب فــي الــريــال
وارتداء القميص األبيض الرائع واللعب في
سانتياغو برنابيو ،وإحراز األلقاب والفوز
بدوري أبطال أوروبا».

فاز اإلثيوبي الميشا غيرما،
حامل فضيتي بطولة العالم
وأول ـم ـب ـيــاد طــوكـيــو الـصـيــف
الـمــاضــي ،بسباق ثــاثــة آالف
مـتــر م ــوان ــع ،أم ــس األول ،في
ل ـ ـقـ ــاء أوسـ ـ ـت ـ ــراف ـ ــا ال ـت ـش ـي ـكــي
ً
ألل ـع ــاب الـ ـق ــوى ،مـحـقـقــا أحــد
أفضل األزمنة في التاريخ.
وب ـ ـعـ ــد أن كـ ـ ــان م ـ ــع رك ــب
ال ـ ـعـ ــدائ ـ ـيـ ــن حـ ـت ــى م ـن ـت ـصــف
السباق ،ابتعد غيرما قبل أن
ي ـفــوز بــزمــن  7:58.68دقــائــق،
وه ــو أف ـضــل زم ــن ف ــي الـعــالــم
هذا الموسم.
ً
وعــن عمر  21عاما ،غيرما
هــو ال ـعــداء الـثــالــث عـشــر فقط
فــي التاريخ الــذي ينزل تحت
حاجز الثماني دقائق في هذا
السباق ،وأول إثيوبي يحقق
هذا اإلنجاز.
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الحكم على زوما بـ 180
ساعة خدمة مجتمعية
ُح ِك َم على املدافع الفرنسي
لوست هام اإلنكليزي كورت
زوما أمس ،بتنفيذ  180ساعة
من الخدمة املجتمعية؛ عقابًا
على تعذيبه قطة في تهمة أقر
بارتكابها أمام املحكمة.
العناوين في
وتصدر زوما
ُ
فبراير املاضي بعدما ِّن ِش َر له
مقطع فيديو وهو يعذب قطة،
مما أثار موجة غضب عارمة
في إنكلترا وعلى وسائل
التواصل االجتماعي.
وقام شقيق زوما ،يوان الذي
يمكن سماعه وهو يضحك
في الخلفية ،بتصوير ابن الـ
 27عامًا وهو يطارد القطة
ويهددها بحذائه ،بعدما قام
بركلها وصفعها على رأسها
تحت أنظار ابنه البالغ سبعة
أعوام.
ومثل األخوان زوما ،ويوان
( 23عامًا) ،أمام محكمة ثايمز
شرق لندن األسبوع املاضي
لالعتراف بتهم إساءة
معاملة الحيوانات.
وقالت القاضية سوزان
هولدهام ،التي أصدرت
الحكم ،صباح أمس ،إن
األخوين «شاركا في هذا
الحادث الشائن واملستهجن».

أندرلخت يعين مدربًا
جديدًا خلفًا لكومباني
أعلن أندرلخت البلجيكي
التعاقد مع فيليس مازو
ليخلف فينسنت كومباني في
تدريب الفريق.
وجاء في بيان صادر عن
النادي أمس األول« ،مازو
سيصبح مدربنا الجديد .وقع
عقدا غير محدد املدة .سيبدأ
موسم اإلعداد مع الالعبني في
 20يونيو».
يذكر أن املدرب ( 56عامًا) كان
يدرب فريق يونيون سان
جيلواز وقاده من الدرجة
الثانية إلى الدرجة األولى
التي لم يصل إليها على مدار
 48عامًا.
وتمكن هذا املوسم من تصدر
دوري الدرجة األولى طوال
سبعة أشهر ،وحل وصيفًا في
نهايته بعد بروج.
يذكر أن أندرلخت أعلن منذ
فترة لم تتخط أسبوعًا فسخ
عقده مع كومباني بالتراضي
بعد أن أنهى الفريق املوسم
وهو في املركز الثالث.

البورتا يهاجم رئيس
رابطة الدوري اإلسباني
شن خوان البورتا رئيس نادي
برشلونة اإلسباني لكرة القدم
هجومًا على خافيير تيباس
رئيس رابطة الدوري اإلسباني،
بسبب تصريحات األخير
التي حذر فيها من عدم قدرة
برشلونة على التعاقد حاليًا
مع النجم البولندي روبرت
ليفاندوفسكي مهاجم بايرن
ميونيخ األملاني.
وقال البورتا ،في تصريحات
للقناة التلفزيونية لنادي
برشلونة« :أود أن أطلب منهم
(الرابطة) شيئًا ،وهو عدم
التعليق بشأن قدرتنا على
التعاقد مع العب معني من
عدمها ،ألن هذا يضر بوضوح
بمصالح برشلونة».
وأضاف في حديثه عن
تصريحات تيباس« :هذا يعبر
عن سلس كالمي».
وكان تيباس أكد ،أمس األول،
أن برشلونة سيكون بحاجة
إلى الحصول على املال من
صفقات بيع العبني ليتمكن من
التعاقد مع ليفاندوفسكي.
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

ً
حسنا فعلت
الحكومة

التوازن الدستوري
والرضائية

د .ناجي سعود الزيد

عقالنية...
وإذا اشتهت أن تسود تعييناتها الحكمة...
ً
وإذا أرادت فعال أن تجمع بين التحضر واستغالل
التخصص فإنها تفعل ذلك...
وذل ــك بـمـنــاسـبــة تـعـيـيــن سـتــة أع ـض ــاء ف ــي المجلس
البلدي بينهم أربــع نساء متخصصات بالهندسة ،كما
أن العضوين اآلخرين يحمالن نفس المهنة...
هذه بادرة خير ولربما بداية لإلنصاف والعدالة في
التعيينات الحكومية التي تنشد اإلصالح من خالل وضع
الشخص المناسب في المكان المناسب.
أما القول بأن "تعيينات الحكومة ألعضاء المجلس
البلدي عنصرية وفئوية" فهو قول جانبه الصواب من
قبل النائب فايز الجمهور!
الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي يـحـتــاج إل ــى تـفـعـيــل دوره للقيام
بمهامه ،وأهمها الحفاظ على رونق حضاري في تصميم
وتجميل المباني والمنشآت والطرق والحدائق ووسائل
الترفيه.
اختيار ستة أعضاء بينهم أربع نساء وجميعهم لديهم
ً
خبرات ومؤهالت تتناسب نوعا مع ما يمثله السعي نحو
مدن نظيفة وجميلة وطرق ممهدة وتصميمات ومشاريع
تجمع بين تراث الماضي وحضارة ومدنية التصاميم...
ً
حـسـنــا فعلت الـحـكــومــة ،وأمـلـنــا كبير أن تسفر تلك
التعيينات عن نتائج إيجابية ومثمرة.

ٌ
ّ
د .أحمد الخطيب ...قامة ال تسقط في ظلها وال تتكئ على عكاز
الصورة:
أحـمــد الخطيب فــي دهـلـيــز مبنى "الـطـلـيـعــة" -
ً
بنصف إضـ ــاء ة ،مـتـكـئــا عـلــى عـكــاز  -ي ـغــادر بعد
اجتماع أسبوعي.
عيناي عــدســة كــامـيــرا ُمـحـ ّـبــة تمشي خلفه في
ّ
الممر ،وتنزل معه عتبات السلم.
لتعويض ال ـصــورة الـمـفـقــودة ،سأعيد ترتيب
م ــواق ــع ال ـض ــوء وال ـظ ــل ،واس ـت ـح ـضــار األصـ ــل من
مخزن الذاكرة .تظهير الصورة األصل بحدودها،
وألوانها ،وقامتها ،ومشيتها ،ومساحات سقوط
الـضــوء والـظــال فــي الــزوايــا ،وتبادلهما األدوار،
حيث الكاميرا في ظهره ،ال تبعد ثالثة أمتار ،تظهر
القامة الشاهقة من ذاتها ،من ظلها ،المتكئة على
عكاز (للعكاز ظل آخر أطول من الخشب المصقول)،
ّ
ولطالما أيقنت أن العكاز بيد الخطيب ليس إل
نـصـيـحــة زوجـ ــة مـحـبــة أو اب ـنـّـة ت ـحــرس خـطــوات
أبـيـهــا) ،عزمه كــان أقــوى وتــوقــده التسعيني كان
ً
مذهال.
ّ ٌّ
الظل يمأل الممر ،والـنــزول بطيء ،وكأنه تأمل
وتـفـكـيــر ،بـخــاف الـحـيــويــة الـتــي ك ــان عليها قبل
دقائق في مكتبة الطليعة  -مكان االجتماع ،بدليل
ّ
ً
أنه يتوقف أحيانا على السلم ويمسك يدي ويهمس

ّ
بفكرة شاردة ال تصلح لالجتماع ،ويضحك ،...ألنه
ّ
خصني ٍّ
بسر مشاغب.
ً
ً
روح الخطيب طفل يركض في البريةُ ،حرا طليقا
ً
ً
ً
(منطلقا) بال قيود ،بعدما حسم أمره مبكرا ،مبكرا
ً
ّ
جدا .ال انتكاسات اعترضته وال تحوالت المجتمع
وال تبدله ،وال طعنات "الرفاق" العرب أو الكويتيين
وال المحازبين ،هدفه اإلنساني األسمى كان يقوده
إلــى آخــر أيــامــه ،وأظـنــه هــو الــذي كــان عاصمه عن
َ
الم َيالن.
صلته وإيمانه باألجيال الشابة الجديدة  -كأنهم
رفاقه  -كانا المصل الــذي يجدد عروقه ،وينعش
ً
روحـ ــه ،ومــراه ـن ـتــه عـلــى "رب ـي ـع ـهــم" ك ــان يـقـيـنــا ال
يقبل الشك .ومداخلتي "األجيال يا دكتور ّ
تغيرت"
للتشكيك في مراهنته ،كانت من نوادر غضبه في
ّ
الرد علي ،كأنني طعنته في األمل؛ أغلى ما يملك.
بعدها  -وألكثر من موقف معه  -آمنت في قناعةٍ
فسيولوجية غريبة :األمل يطيل العمر.
ْ
ـش" ه ــو هـ ـك ــذا ،بـ ـخ ــاف كــل
"ق ـ ــل ك ـل ـم ـتــك وامـ ـ ـ ـ ـ ِ
السياسيين الذين يستميتون في إقناع محدثهم
وت ـج ـم ـيــع م ــري ــدي ــن وأت ـ ـبـ ــاع ،كـ ـع ــادة ال ـحــزب ـي ـيــن
ّ
المعتقين ،الخطيب غير حريص وال يجتهد في
تجميع العميان من حوله.

كشفت تحقيقات أجريت في
الهند أن كهربائيا هو من يقف
وراء تكرار انقطاع التيار بشكل
غ ـي ــر م ـب ــرر ف ــي إح ـ ــدى ال ـق ــرى،
لـيـتـمـكــن م ــن م ـقــاب ـلــة حـبـيـبـتــه
بعيدا عن أعين السكان.
وق ــال ــت صـحـيـفــة "تــريـبـيــون
إن ــدي ــا" ،فــي خـبــرهــا ال ــذي نقله
موقع روسيا اليوم ،أمس األول،

nashmi22@hotmail.com

في صدره مساحة واسعة للجميع ،يختلف مع
تفرعاتهم وال يكرههم( ،كم ّ
اإلسالميين بكل ّ
مرة
امتدح أحدهم بأنه بطل) ،يختلف مع الشيوخ (من
أبناء األسرة الحاكمة) وال ينبذهم وال يحقد عليهم،
(كم ّ
مرة مدح الشيخ الفالني بأنه نظيف) ،السماحة
الــراقـيــة الـتــي ال تـتـنــازل عــن مبادئها ،وتعمل في
مظلة الوطن.
ً
دائما" ،أبو البنات" يملك عاطفة ّفياضة ،تشمل
الجميع ،كل من حوله من ناس وأصدقاء ومجتمع،
كأنه يستقي من األنثى فائض جيناتها.
ع ــاق ـت ــه م ــع ال ـس ـل ـط ــة /وض ـ ــد ال ـس ـل ـط ــة عــاقــة
وال ـعــرب ،ال ُيحسن
أسـطــوريــة ن ــادرة فــي الـكــويــت ّ
أحــد النجاة من مهاويها وحوافها غيره .لم يقع
من الحافة ويميل ويهادن ويستسلم ،ولم يشتم
وي ُ
َ
فجر في كل خصومة واختالف .محترم عنيف
باعتراضه ،وظل يعترض على أخطاء السلطة إلى
يومه األخير على "الكرسي".
ً
كم ظال لـ "السدرة"؟
ك ــم طـبـعــة نـيـجــاتـيــف لـتـلــك الـ ـص ــورة ،ك ــم قــامــة
تفرعت على تــربــة الــوطــن وتـحــت شمسه تحاول
االقتداء بالقامة األصل؟

قطع الكهرباء ليتواصل مع حبيبته
إن سكان قرية جانيشبور في
الهند عانوا ألسابيع من انقطاع
التيار الكهربائي بشكل منتظم،
والحظوا أن االنقطاعات تحدث
ع ـلــى الـ ـ ــدوام ف ــي ن ـفــس الــوقــت،
أي عـنــد حـلــول ال ـظــام ،فـقــرروا
إجــراء تحقيق وتمشيط القرية
الكتشاف السر.
وب ـ ـعـ ــد تـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات دقـ ـيـ ـق ــة،

نشمي مهنا
سيكون للصورة أبناء وسالالت وحافظو عهد
ّ
وأوف ـي ــاء  -عـلــى قــلـتـهــم  -وس ـي ـكــون ه ـنــاك تــاريــخ
بــدأ للتو لينفي مــوت الـشـجــرة الفيزيقي والفقد
واالنقطاع.
ستبقى القامة ويكبر الظل ،وال ضرورة للعكاز.
موقف أخير:
ّ
ـاب اتـقــاد ذهنه
ـ
خ
يكن
ـم
ـ
ل
و
ـرة،
ـ
ي
ـ
خ
فــي أيــامــه األ
ٍ
وإنصاته لليوم األخير ،سأحكي وأختم  -ما يعد
ً
كشفا ُ
بعرف الصحافيين  -كــان مسعى ما ُس ّمي
حينها "الـحــوار الوطني" فــي الكويت وترتيباته
وشـخــوصــه  -وك ــان لــي رأي مـغــايــر عــن "ال ـحــوار"
ومحتواه وأهدافه ،واقتحمت الخطيب في
"ديــوانـيـتــه" لتبيان رأي ــي ،حينما أحسست أن
ً
مستهدفا ضمن قائمة تسويق
"اسمه" الكبير كان
ّ
ّ
هــذا الـمـشــروع ،استمع ووض ــح وتـكــلــم ،بحضور
المحامي الـصــادق عبدالمحسن المطيري ،الــذي
ً
كان شاهدا من أهل البيت ،ولضمان النجاة باسمه
ص ـلــت م ــع اب ـن ـتــه د .أري ـ ــج ،ال ـت ــي أدت دوره ــا
تــوا ّ
المتوقع في الحفاظ على االسم الكبير من الدخول
وحل قادم.
في
ٍ
َمن قال إن الشجر األخضر يموت؟!

ُ
البناء التاريخي للنظام السياسي الكويتي أ ِّسس على فكرة
َ
جوهرية توافق عليها أهل الكويت ،وهي الرضائية واقتسام
السلطة بين األسرة الحاكمة والشعب.
لــم تكن الرضائية فكرة طــارئــة وإنـمــا ركـيــزة لبناء الــدولــة،
وهو ما تلمس معه متانتها والتمسك المستمر بها والتذكير
بعمقها لكونها جــوهــر الـعـقــد االجـتـمــاعــي ال ــذي الـتـقــت على
أساسه إرادة الطرفين.
ويــدرك من يتعقب تطور الفكر السياسي لنظام الحكم في
الكويت وأبعاده الدستورية ،تكريس هذه الرضائية والمشاركة
فــي اقـتـســام الـسـلـطــة عـبــر ال ـمــراحــل الـتــاريـخـيــة لـلـكــويــت منذ
تأسيسها عــام  ١٧٥٦وحتى يومنا الحاضر ،رغــم ما مــرت به
مــن ع ـثــرات وم ـمــارســات خــرجــت عــن ه ــذا الـسـيــاق ،فــي فـتــرات
استثنائية كان لها دائما إسقاطات سلبيةّ ،
وورثت تجاذبات
ً
وتوترا وأجواء من عدم الثقة المتبادل.
فقد كانت المرجعية الدائمة هي التذكير بثوابت الرضائية
التي هي قــوام الدولة ومصدر قوتها ومناعتها في مواجهة
عاديات الدهر ،وهي أساس االستقرار الذي تنعم به األسرة من
جهة والشعب من جهة أخرى بتوازن فريد.
وقــد أب ــرزت المحورية الــرضــائـيــة ،بثوابتها الوطنية ،في
كتابي عام " ٢٠٠٤في ظل الدستور العرفي للكويت  ١٧٥٦وحتى
 ،"١٩٢٠ثم بأحكام أول وثيقة دستورية مكتوبة عام  ،١٩٢١بل
انعكست في دستور عام  ،١٩٣٨الذي انتقل بالكويت إلى حكومة
"الجمعية" في نطاق ملكية دستورية ،وتم تعزيزها بمسودة
دستور  ،١٩٣٨وبعد حل البرلمان آنــذاك وغلبة تفرد األســرة
ً
بالسلطة لفترة وجيزة ،سرعان ما عاد المسار الرضائي ،نظرا
لــوخــامــة عــواقــب الـتـفــرد بالسلطة ،وهــو مــا مهد لتعزيز ذلك
بتولي الشيخ عبدالله السالم الحكم ،فكانت فترة الخمسينيات
ً
مخاضا لتأكيد ذلك المسار الرضائي ،بصدور دستور /١١/١١
 ١٩٦٢بنقلة حديثة في تكريس هذه الرضائية الفريدة ،وهو ما
نطقت به ديباجة الدستور ،وما عبرت عنه المادتان  ٤و ٦من
الدستور ،فحفظت لألسرة مرجعيتها ،ومنح الشعب سلطة
المرجعية في إدارة شؤون الدولة.
وعلى الرغم من كل ذلك فقد شهد تطور التاريخ السياسي
َ
ممارسات كانت تخرج عن هذا السياق ،ولم تجن الكويت بسبب
ً
إهدار الرضائية والتزام مبادئ اقتسام السلطة ،إال أحواال سلبية
ً
ً
وتراجعا مريعا في مسار الدولة وتجاذبات تنال من الثقة ،ومن
ً
ثم كانت دائـمــا الـعــودة لثوابت الـتــوازن الفريد في الرضائية
والمشاركة ،على أساس الدستور والمادتين  ،٤و ،٦هي طوق
النجاة للكويت ،وهو ما التقت عليه إرادة األسرة والشعب في
ً
مؤتمر جدة ،وما تلته من خطوات مهمة الحقا.
ولذا فإننا ال بد من أن نؤكد اليوم وبشكل ُملح جوهرية هذه
ً
الرضائية والمشاركة ،بعيدا عن االستجابة لدعوات التفرد،
حتى نعزز من قوة بلدنا ومناعته.

مواعيد الصالة
الفجر

03:15

العظمى 42

الشروق

04:49

الظهر

11:46

العصر

03:20

المغرب

06:43

العشاء

08:14

الصغرى 28
ً
أعلى مد  02:51صب ــاحـ ـ ــا
 12:30م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  07:30صب ــاحـ ـ ــا
 08:34م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

اك ـت ـش ـفــوا أن حـبـيـبـيــن شــابـيــن
كانا يحاوالن إخفاء حبهما ،من
خالل االجتماع سرا في ساحة
م ــدرس ــة ال ـق ــري ــة .ال ــرج ــل ،وهــو
كهربائي ،يقطع التيار كل ليلة
لينضم إلى صديقته في تكتم،
وليبرهن لها عن حبه.

قضت محكمة مصرية بمعاقبة
محمد المالح ،المحلل الشرعي،
بالحبس سنة وغــرامــة  200ألف
جنيه ،بعد ثبوت اتهامه بإذاعة
أخـ ـب ــار كـ ــاذبـ ــة ،واعـ ـت ــدائ ــه عـلــى
الـ ـمـ ـب ــادئ والـ ـقـ ـي ــم األسـ ــريـ ــة فــي
المجتمع المصري.
وقال موقع روسيا اليوم أمس
األول إن التحقيقات كشفت عن

قيام المتهم بالترويج للشائعات
والتحريض على الفسق والفجور،
وقــد اعـتــرف بـكــذب رواي ـتــه حول
إح ـض ــاره مــن قـبــل م ـســؤول أحــد
البرامج التلفزيونية ،للحديث عن
زواجــه بالسيدات ،قائال" :عملت
كده عشان الشهرة".
وك ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاح ،ال ـ ـم ـ ـعـ ــروف
إع ــام ـي ــا ب ـ ـ "ال ـم ـح ـلــل ال ـش ــرع ــي"،

اكتشف شاب جزائري وجود سكين مغروسة في
ظهره منذ عام  ،1996من دون أن ينتبه هو أو األطباء
إلى "الجسم الغريب" طوال سنوات معاناته.
وقالت صحيفة الشروق ،في خبرها الذي نقله موقع
سكاي نيوز ،أمس ،إن الشاب فارس (من والية سطيف
شمال شرق الجزائر) واصل حياته بسكين عالقة في
ظهره منذ  26سنة ،بعدما ّ
تعرض لطعنة عام .1996
وأش ـ ــار ت ـقــريــر لـلـصـحـيـفــة إل ــى أن ال ـش ــاب خضع
لعملية عقب ّ
تعرضه للطعنة ،أغلق الطبيب على أثرها
ً
الجرح ،تاركا السكين في جسمه.
وواصل فارس تناول المسكنات على مدار السنوات
ً
الماضية مع اشتداد آالمه ،حتى اكتشف األمر أخيرا،
ً
بعدما زار أحد األطباء في سطيف ،فأجرى له تصويرا
ّ
ً
ً
ً
إشعاعيا ،ليجد جسما غريبا في ظهره ،اتضح فيما
بعد أنه الجزء األمامي من سكين في ظهره.
ً
المستشفيات
وراجع المريض عددا من األطباء في
ّ
ال ـج ــزائ ــري ــة ،ح ـيــث أج ـم ـع ــوا ع ـلــى خ ـط ــورة ال ـتــدخــل
ً
الجراحي إلخــراج السكين ،نظرا لقربها من النخاع
الشوكي.
ً
ّ
إال أن فارس التقى طبيبا في مستشفى مصطفى
باشا بالعاصمة ،ووافق على إجراء العمل الجراحي
ً
له قريبا ،بعد االنتهاء من إجراء التحاليل الطبية.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

الطقس والبحر

السجن سنة لـ «المحلل الشرعي»

ً
سكين مغروسة في ظهره منذ  26عاما!

www.aljarida.com

أ .د .محمد المقاطع

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

أثـ ــار ال ـعــديــد م ــن األزمـ ـ ــات خــال
ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى ال ـســاحــة
اإلعــامـيــة ،عندما ظهر فــي أحد
البرامج التلفزيونية مدعيا أنه
يعمل محلال شرعيا ،وتــزوج 33
مرة من  33سيدة مختلفة خالل
عامين فقط ،ليتعرض لهجوم من
قبل رجال الدين ،معتبرين أفعاله
زنا صريحا.

وفيات
مريم محمد عبداللطيف الفارس

زوجة فهد يوسف المشعل
ً
 92عاما ،شيعت ،النساء :القادسية،
ق  ،3ش ـ ـ ـ ــارع م ـ ـي ـ ـس ـ ـلـ ــون ،م  ،12ت:
97830998 ،66634233

محمد صالح الشيخ عبدالعزيز قاسم
حمادة
ً

 73ع ــام ــا ،ش ـي ــع ،الـ ــرجـ ــال :ال ـنــزهــة،
ق ،3شــارع دمشق ،مقابل الفيحاء،
ديــوان حمادة ،النساء :النزهة ،ق،3
شارع عبدالرحمن الفارس ،م ،48ت:
،99049444 ،99682233 ،99668966
65116556

عبدالله محمد غلوم نور

ً
 57عاما ،شيع ،ت97957549 :

رحيل مزيد رخيص العنزي

ً
 84عاما ،شيع ،ت99682327 :

نورة وسام متعب االصقة بن حثلين

زوجة محمد بن راشد بن حثلين
ً
 66ع ــام ــا ،تـشـيــع ال ـيــوم بـعــد صــاة
ال ـع ـصــر ،الـ ـع ــزاء ف ــي ال ـم ـق ـبــرة فـقــط،
(صبحان) ،ت99986602 :

اإلعالنات:

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

الشكاوى والتوزيع:

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

