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الملحم لـ ـ ةديرجلا :.ال مجال للمتالعبين
في البورصة ...وال نعرف المحاباة

ترقية الكويت إلى سوق ناشئ متقدم مرتبطة بتطبيق نموذج الوسيط المركزي
َّ
ً
• مالحظات المستثمرين األجانب تقلصت كثيرا مع تطبيق تطوير السوق
ّ
البورصة للتنسيق بشأن منصة
هنا
وج
ً
للشركات بدال من إنشاء بورصة جديدة

محمد اإلتربي

الحمد :إذا لم تصل إلينا قبيل جلسة
 14الجاري فسنكتفي بالتقرير المحال
● محيي عامر
مع بدء العد التنازلي للجلسة الخاصة التي
ينتظرها الـمـتـقــاعــدون ،وال ـم ـقــرر أن يعقدها
مـجـلــس األمـ ــة ف ــي  14الـ ـج ــاري ،جـ ــددت لجنة
الـ ـش ــؤون ال ـمــال ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة الـبــرلـمــانـيــة
دعوتها النواب الذين لديهم تعديالت على ما
ً
انـتـهــت إلـيــه ،إلــى الـتـقــدم بـهــا سريعا 02

 6فرق تفتيش على مخزون
الجمعيات التعاونية

ّ
عقوبات مغلظة على محتكري السلع
● جورج عاطف
أنجز فريق دعم منظومة األمن الغذائي في
البالد ،برئاسة وكيل وزارة الشؤون االجتماعية
عبدالعزيز شعيب ،وعضوية ممثلي الجهات
الحكومية المعنية ،إ جــراء ا تــه للتفتيش على
ً
مخزون الجمعيات التعاونية؛ تمهيدا النطالق
جوالته التفتيشية على الجمعيات للتحقق من
ُ
حسن تصرفها بمخزونها السلعي02 ،

«التخطيط» :وصلنا
إلى مرحلة صعبة
في توفير فرص عمل

محليات

ً
تسعير اإلدراجات الجديدة ليس مزاجيا نسب اإلنجاز في الهيئة %84
وصلنا إلى المرحلة األخيرة
من تنظيف السوق دون ظلم أحد بل وفق تقييمات مستشارين معتمدين مستبقة العمر الزمني للخطط

أكد رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي لهيئة
أسواق المال د .أحمد الملحم ،أنه لم يعد هناك أي مجال
للمتالعبين في البورصة« ،فالوجه من الوجه أبيض»،
ً
مشددا على أن المحاباة مشطوبة من قاموس الهيئة «فال
نعرفها وال تعرفنا».
وقال الملحم ،في حوار مع «الجريدة» ،إن الهيئة تتابع
ملف ترقية الكويت إلى سوق ناشئ متقدم ضمن مؤشر
 ،FTSE Russellوهذا أمر مرتبط بتطبيق نموذج الوسيط
ً
الـمــركــزي  ،CCPمـشـيــرا إلــى أن مــاحـظــات المستثمرين
ّ
األجانب تقلصت بشكل كبير مع تطبيق مراحل مشروع
تطوير السوق.
وأوض ـ ــح أن ــه ال ح ــاج ــة إلن ـش ــاء ب ــورص ــة ج ــدي ــدة في
ً
الفتا إلى أنه ّ
وجه شركة البورصة إلى التنسيق
الكويت،
والتباحث بشأن إنشاء منصة تداول للشركات الصغيرة
ً
والمتوسطة بدال من ذلك.

ال تعديالت نيابية أو
حكومية على «المتقاعدين»

الثانية

وت ــاب ــع« :وصـلـنــا إل ــى الـمــرحـلــة األخ ـي ــرة مــن تنظيف
الـبــورصــة بالحق ودون ظلم أح ــد» ،ألن هيئة األس ــواق،
ً
ً
وإن كانت جهة حكومية اسما ،فإنها فعليا تتفوق على
القطاع الخاص« ،كما أننا نعطي للخصم حق الطعن على
ً
قراراتنا ،في حين تصدر هيئات أسواق في العالم قرارا
ً
ً
ً
واحدا نافذا دون حق المراجعة» ،مؤكدا أن الهيئة لن تقوم
بدور المساهمين في محاسبة الشركات أو العموميات،
وال تتعامل بردود أفعال تجاه سلوكيات فردية شاذة.
وأشار إلى أن تسعير اإلدراجــات الجديدة في السوق
ً
ليس مزاجيا بل يتم وفق تقييمات مستشارين معتمدين،
«وم ــا يهمنا ج ــودة اإلدراجـ ـ ــات ال ع ــدده ــا ،وال ـعــاجــزون
ً
عــن تلبية المتطلبات ال مـكــان لـهــم» ،مــؤكــدا أن اإلنـجــاز
في الهيئة بلغ  ،%84وهــذه نسبة تسبق العمر الزمني
للخطط« ،ولم نهمل المشتقات بل ّ
نعبد لها الطريق ،وهي
قادمة في نهاية المرحلة الثالثة».
١١-١٠

موسم السفر يضاعف
الحجوزات ويلهب أسعار
تذاكر الطيران

03

أحمد الملحم

عميل إسرائيلي في «الحرس الثوري»
ينتحر بعد كشف عالقته باغتيال خدائي
• المقدم «زاده» تناول كبسولة سيانيد ...وألقى نفسه من شرفة منزله
• ةديرجلا .تكشف تفاصيل أسبوع مرير لـ «الوحدة »840
• وفاة عالم صواريخ في ظروف غامضة
●

طهران  -فرزاد قاسمي

اسـ ـتـ ـبـ ـع ــد مـ ـ ـص ـ ــدر رفـ ـ ـي ـ ــع فــي
«الحرس الثوري» وجود صلة بين
مـقـتــل عــالــم ال ـص ــواري ــخ اإلي ــران ــي
أي ــوب انـتـظــاري ،ال ــذي كــان يعمل
في مركز مختص بمجال تطوير
ال ـص ــواري ــخ ال ـط ــائ ــرات الـمـسـيــرة،
واغـ ـتـ ـي ــال الـ ـمـ ـق ــدم ح ـس ــن ص ـيــاد
خدائي ،و»انتحار» زميله المقدم
علي إسماعيل زاده.
وق ـ ــال ال ـم ـص ــدر ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة»،
إن إسـمــاعـيــل زاده ،ال ـق ـيــادي في
«فيلق القدس» المكلف العمليات

ال ـخــارج ـيــة ب ـ ـ «ال ـ ـحـ ــرس» ،انـتـحــر
ب ــإلـ ـق ــاء ن ـف ـســه مـ ــن ش ــرف ــه م ـنــزلــه
ب ـم ــدي ـن ــة كـ ـ ــرج نـ ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع
الماضي ،عقب اقتحام قوى تابعة
لجهاز أمن «الحرس» منزله إللقاء
القبض عليه.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات فــي
ً
اغـتـيــال خ ــدائ ــي ،ال ــذي لـعــب دورا
ً
م ـه ـم ــا ف ــي إيـ ـص ــال ت ـك ـنــولــوج ـيــا
الصواريخ الدقيقة والمسيرات إلى
حلفاء طهران في سورية ولبنان،
وا لـ ــذي تجمعه عــا قــة متينة مع
توصلت إلى أن خدائي نفسه
زاده،
ُ
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ً
الكويت تهتز فجرا بـ  5ريختر

٠٤

اقتصاد

٠٩

إسماعيل زاده

حسن خدائي

ً
• بوربيع :النشاط الزلزالي ليس حديثا ...وعلينا وضع خطة للكوارث الطبيعية
• «نفط الكويت» :حريصون على إجراءات السالمة والحفاظ على ثروتنا

خريطة تبين مركز زلزال أمس

إيقاف االبتعاث لتخصص
طب األسنان في الدول
العربية

تأمين السيارات
ضد الغير بشرائح
بين  ٤٥و ١٠٠دينار

• العنزي لـ ةديرجلا :.رقم قياسي لدرجة الزلزال ...واألنشطة البترولية قد تكون السبب
في أعقاب هزة أرضية شعر بها معظم
س ـكــان ال ـكــويــت فـجــر أم ــس مـمــا أصــابـهــم
بــال ـه ـلــع والـ ـ ـخ ـ ــوف ،أك ـ ــد رئـ ـي ــس الـشـبـكــة
الوطنية الكويتية لرصد الزالزل د .عبدالله
الـعـنــزي أن الـشـبـكــة سـجـلــت ه ــزة ب ـقــوة 5
درجات على مقياس «ريختر» جنوب غرب
ً
األحمدي في منطقة الصبيحية ،موضحا
ً
أن ـهــا عـنــد ال ـ ـ  4:28ص ـبــاحــا عـلــى عـمــق 5
كيلومترات بباطن األرض.
وقال العنزي ،لـ «الجريدة» ،إن هذه هي
الـمــرة األول ــى التي تقع فيها هــزة أرضية
ً
بهذه القوة في الكويت ،موضحا أن الشبكة
ً
سـجـلــت ســاب ـقــا هـ ــزات أرض ـي ــة كــانــت في
حدود  4.8و  4.5درجات ،وأقل في مناطق
المناقيش وأم قدير والصابرية.
وذكـ ــر أن ال ـ ــزالزل عـ ــادة م ــا ت ـعــود إلــى
أن ـش ـط ــة ت ـك ـت ــون ـي ــة وق ـ ــد تـ ـك ــون ألس ـب ــاب
ً
ً
وأنـشـطــة بشرية أحـيــانــا ،مـسـتــدركــا بأنه

محليات

يمكن أن يكون لألنشطة البترولية عالقة
ب ــالـ ـم ــوض ــوع ،وع ـل ـي ــه «س ـي ـت ــم ال ـت ــواص ــل
والتنسيق مع شركات النفط لبحث مثل
هذه األمور».
من جانبها ،طالبت خبيرة علم الزالزل
رئـيـســة قـســم عـلــوم األرض بكلية العلوم
بجامعة الكويت د .فريال بوربيع بإعداد
خ ـط ــة م ـت ـكــام ـلــة ل ـل ـت ـعــامــل مـ ــع ال ـ ـكـ ــوارث
الطبيعية ،مؤكدة ضرورة تحديد عناصر
ال ـ ــزالزل وم ــدى ت ـكــرارهــا ووض ــع معايير
تتعلق بـبـنــاء ال ـمــدن الـسـكـنـيــة الـجــديــدة،
إضــافــة إلــى االهـتـمــام بالجانب التوعوي
للمجتمع فــي كيفية التعامل مــع ال ــزالزل
وتعريفهم بالسلوك األمثل لذلك.
وصـ ـ ــرحـ ـ ــت ب ـ ــوربـ ـ ـي ـ ــع بـ ـ ـ ــأن األنـ ـشـ ـط ــة
البترولية والسيول التي حصلت في الفترة
ً
األخيرة يمكن أن تكون سببا في تعجيل
حدوث الصدوع وبالتالي حصول اهتزازات

أرض ـي ــة ،م ــؤك ــدة أن الـ ـ ــزالزل ال ـتــي تـحــدث
نتيجة الحركة التكتونية قديمة وموجودة
منذ  25مليون سنة.
ً
وردا على آراء ربطت بين الهزة واألعمال
النفطية ،أ ك ــد ا لــر ئـيــس التنفيذي لشركة
نفط الكويت بالوكالة خالد العتيبي أن
ال ـش ــرك ــة حــري ـصــة ع ـلــى اتـ ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات
األمـ ــن وال ـس ــام ــة وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـث ــروة
النفطية ،فــذلــك مــن األســاس ـيــات المتبعة
ً
لديها ،معقبا ،في تصريح متلفز« :نؤكد
ً
دائما ألهل الكويت وللقيادة السياسية أن
ً
الشركة تسعى دائما للحفاظ على مكامن
النفط وعدم تأثيرها على البالد»٠٥ .

مسك وعنبر

الكويت تشارك في جائزة
اآلغا خان للعمارة

19

رياضة

األزرق باشر تدريباته
في صباح السالم

22
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وزير اإلعالم :الصحافة الكويتية تتمتع بمكانة مرموقة
أشاد بنجاح سلطنة عمان في استضافة مؤتمر «الكونغرس الـ»31
أش ـ ــادت وزارة اإلعـ ـ ــام ،أمــس
األول ،بنجاح سلطنة عمان في
استضافة أعمال المؤتمر الدولي

أبا الخيل يفوز بعضوية «تنفيذية
االتحاد الدولي للصحافة»
فاز أمين الصندوق لجمعية الصحافيين الكويتية ،دهيران
أبا الخيل ،بانتخابات االتحاد الدولي للصحافة ،وحصل على
منصب عضو اللجنة التنفيذية في االتحاد خالل المؤتمر
الحادي والثالثين للكونغرس الذي عقد بسلطنة عمان في
إنجاز دولي يحسب لدولة الكويت .وقالت الجمعية ،في بيان
صـحــافــي ،إن أبــاالـخـيــل حصل على المنصب بعد حصوله
على  128صوتا من أصوات الجمعية العمومية التي شاركت
في هذا االقتراع .وأشارت إلى أن هذا اإلنجاز الدولي يسجل
لـلـكــويــت وجـمـعـيــة الـصـحــافـيـيــن الـكــويـتـيــة ،لـمــا للصحافة
الكويتية من مكانة على المستويين اإلقليمي والدولي.

ل ــات ـح ــاد ال ــدول ــي لـلـصـحــافـيـيــن
(الـ ـ ـك ـ ــونـ ـ ـغ ـ ــرس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،)31الـ ـت ــي
احتضنتها العاصمة مسقط على
مدار  4أيام.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة،
أنوار مراد ،في تصريح صحافي،
إن وزير اإلعالم والثقافة ،د .حمد
روح ال ــدي ــن ،أع ــرب عــن سـعــادتــه
بنجاح السلطنة في إضفاء البعد
الـمـعــرفــي والـمـهـنــي واإلن ـســانــي
لـهــذا الـحــدث المهم بتكريم أسر
الصحافيين الذين فقدوا حياتهم
أثناء ممارسة عملهم وتخصيص
جائزة أفضل صورة صحافية في
العالم ،عالوة على دعوة العديد
من المنظمات الدولية للمشاركة
في أعماله.
وأضافت مراد أن وزير اإلعالم
خـ ــص أمـ ـي ــن ص ـ ـنـ ــدوق جـمـعـيــة
الصحافيين الكويتية ،د هـيــران
أ ب ــا ا لـخـيــل ،بالتهنئة بمناسبة

نفت ادعاء فتاة بانتمائها إلى الوسط الدبلوماسي

جانب من المشاركين في مؤتمر «الكونغرس الـ»31
انـ ـتـ ـخ ــاب ــه ع ـ ـضـ ــوا فـ ــي ال ـم ـك ـتــب
التنفيذي لالتحاد خالل المؤتمر،
م ـمــا يـعـكــس ال ـم ـكــانــة الـمــرمــوقــة
للصحافة الكويتية و مــا تتمتع
به من حرية ،إلى جانب مقومات
ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـ ــذي أحـ ـ ـ ـ ــرزه ال ـج ـس ــم

الصحافي وتفاعله مع القضايا
المحلية واإلقليمية والدولية.
وأوضـ ـح ــت أن ــه بـتـنـظـيــم هــذا
ال ـحــدث اإلعــامــي الـمـهــم ،نحتت
سلطنة عـمــان بصمتها الــرائــدة
إع ــامـ ـي ــا وثـ ـق ــافـ ـي ــا عـ ـب ــر إث ـ ــراء

«الخارجية» ترحب بتمديد
الهدنة في اليمن شهرين

م ـ ـحـ ــاوره وف ـع ــال ـي ــات ــه ،لـيـضــاف
ّ
المشرف لإلعالم في
إلى السجل
مختلف المجاالت ،باعتباره أبرز
ح ــدث ص ـحــافــي ت ـش ـهــده منطقة
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط وسـ ــط اه ـت ـمــام
دولي منقطع النظير.

رحبت وزارة الخارجية بإعالن المبعوث الخاص لألمين
العام لألمم المتحدة إلى اليمن تمديد الهدنة في اليمن لمدة
شهرين إضافيين ،وفقا لبنود االتفاق األساسي.
وشددت الوزارة ،في بيان ،على دعم الكويت للجهود التي
تبذلها األمــم المتحدة للوصول إلــى الحل السياسي الدائم
لــأزمــة اليمنية ،بما يحفظ أمـنــه واس ـت ـقــراره ويحقق آمــال
شعبه الشقيق ويرفع معاناته ،وثمنت جهود مبعوث األمين
العام إلى اليمن ،والتي تأتي في سياق المبادرة التي أعلنتها
السعودية مارس  2021إلنهاء األزمة اليمنية ،بالوصول إلى
تسوية سلمية شاملة.
فــي مجال آخــر ،أوضـحــت وزارة الخارجية ،فــي بيان لها
تعليقا على ما يتم تداوله في وسائل التواصل االجتماعي
مــن تعليق إلحــدى الفتيات تــدعــي أنـهــا تنتمي إلــى الوسط
الدبلوماسي الكويتي وانها تدعم المثليين ،أن الفتاة المشار
إليها ال تنتمي إ لــى السلك الدبلوماسي الكويتي ،وليست
موظفة في «الخارجية» ،مشيرة إلى أن الجواز الدبلوماسي
الذي تحمله الفتاة منتهي الصالحية ،وحصلت عليه عندما
كان والدها يعمل في أحد المكاتب الفنية الخاصة بإحدى
الجهات الحكومية الملحقة بالسفارة وانتهت مهامه ،وتم
إلغاء صالحية جواز سفره وأسرته.

الكويت :ندعم عمال فلسطين في مواجهة السفير ًالكوبي :نعمل على توسيع التعاون
وخصوصا في مجال الصحة مع الكويت
عوائق االحتالل اإلسرائيلي
شاركت في جلسة «يوم فلسطين» لمنظمة العمل الدولية بجنيف
أكـ ـ ــد الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة
للقوى العاملة أحمد الموسى دعم عمال
فـلـسـطـيــن ف ــي م ــواج ـه ــة الـ ـع ــوائ ــق ال ـتــي
يـضـعـهــا االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي أمــامـهــم
في األراضــي العربية المحتلة بما فيها
القدس الشرقية.
ج ــاء ذل ــك فــي جلسة «ي ــوم فلسطين»،
التي تنظمها منظمة العمل الدولية في
إطار مؤتمر العمل الدولي المتواصل من
 30مايو الماضي إلى  11يونيو الجاري
في جنيف ،بالتعاون مع منظمة العمل
العربية ،وبحضور المدير العام للمنظمة
غ ــي رايـ ـ ــدر ،ووزي ـ ــر ال ـع ـمــل الفلسطيني
نصري اوجيش.
وعقب الجلسة ،قال الموسى لـ «كونا»

إن الدعم الكويتي لألشقاء عمال فلسطين
يأتي انطالقا من الموقف الثابت للكويت
ل ـل ـق ـي ــادة ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـش ـع ـب ـيــة بــدعــم
خيارات الشعب الفلسطيني.
وشــدد على أن الحل العادل والشامل
ل ـل ـق ـض ـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ال ي ـت ـح ـقــق إال
بااللتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات
الصلة وبالمرجعيات التي استقر عليها
المجتمع الــدولــي ،وفــي مقدمتها إقامة
دولته المستقلة ذات السيادة في حدود 4
يونيو  1967وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشـ ــار إل ــى أن الـجـلـســة كــانــت حافلة
بعرض االنتهاكات اإلسرائيلية وآثارها
االقـتـصــاديــة واالجتماعية على الشعب
الفلسطيني وأهـمـيــة إن ـشــاء الـصـنــدوق

سانشيز :هافانا باتت من الوجهات السياحية المفضلة للكويتيين

الدولي لدعم العمال الفلسطينيين ودوره
الهام في التنمية والتعامل مع األزمــات
التي تسبب فيها االحتالل اإلسرائيلي.
وأضاف أن الجلسة رحبت أيضا بقرار
الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنح
المدير العام لمنظمة العمل الدولي غي
رايــدر نجمة االستحقاق ،تقديرا لدعمه
عـمــال فلسطين ط ــوال فـتــرة واليـتــه على
رأس المنظمة ،حيث لم يتوان عن عرض
اإلجحاف الذي يتعرضون له أمام لجان
المنظمة المختلفة وكيف كان يحشد كل
دعم لمصلحة عمال فلسطين.

●

ربيع كالس

ك ـش ــف ال ـس ـف ـي ــر الـ ـك ــوب ــي ل ــدى
ال ـب ــاد خــوسـيــه لــويــس نــوريـيـغــا
س ــانـ ـشـ ـي ــز أن ب ـ ـ ـ ــاده ت ـع ـم ــل مــع
السلطات الكويتية على توسيع
ال ـت ـع ــاون ع ـلــى مـخـتـلــف الـصـعــد،
وخ ـص ــوص ــا ف ــي م ـج ــال ال ـص ـحــة،
معلنا اسـتـعــداد ب ــاده السـتـقــدام
عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـ ـكـ ــوادر الـطـبـيــة
والتمريضية للكويت.
وعـ ـم ــا إذا كـ ـ ــان هـ ـن ــاك ت ــوج ــه
ل ـل ـت ـعــاقــد م ــع أطـ ـب ــاء وم ـمــرض ـيــن
كوبيين في الكويت ،قال سانشيز،
فــي تصريح صـحــافــي« ،أحضرنا

«التخطيط» :بلغنا مرحلة صعبة في توفير فرص العمل

فــي  2020خ ــال جــائـحــة كــورونــا
 300ط ـب ـيــب ومـ ـم ــرض ــة ،والـ ـي ــوم
لــدي ـنــا ن ـحــو  28طـبـيـبــا ف ــي أحــد
المستشفيات الخاصة بالكويت،
ونحن على أتم االستعداد إلحضار
عدد كبير منهم للمساعدة ،ولكننا
بانتظار موافقة السلطات الصحية
الكويتية» ،الفتا إلى وجود «نحو
 35أل ــف طـبـيــب وم ـمــرضــة كوبية
حول العالم ،فمثال يوجد في قطر
أكثر من ألــف منهم ،وكذلك لدينا
أطـ ـب ــاء وم ـم ــرض ــون بــال ـس ـعــوديــة
واإلمارات».
مـ ـ ــن ن ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أعـ ـ ــرب
ال ـس ـف ـي ــر الـ ـك ــوب ــي عـ ــن س ـع ــادت ــه

لإلقبال المتزايد على زيارة بالده
واخـتـيــارهــا مــن قـبــل الكويتيين،
معتبرا أن كــوبــا بــاتــت تعتبر من
ال ــوج ـه ــات ال ـس ـيــاح ـيــة الـمـفـضـلــة
للكويتيين ،مشيرا إلى إصدار نحو
 90تأشيرة خالل األشهر الخمسة
األولــى من هــذا العام ،مقارنة بما
قبل الجائحة ،حيث كان يتم إصدار
نحو  60تأشيرة فقط خالل عام.
وع ـ ـ ــن الـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــات ال ـم ـق ــدم ــة
لـلـكــويـتـيـيــن ،أوض ــح أن الكويتي
يحتاج الــى تأشيرة دخــول ،ويتم
إص ـ ــداره ـ ــا لـ ــه ب ـع ــد  3أي ـ ـ ــام عـمــل
مــن تـقــديـمــه الـطـلــب فــي الـسـفــارة،
مطمئنا جميع الراغبين في السفر

ل ـ ـبـ ــاده ب ـ ــأن ه ــاف ــان ــا خ ــال ـي ــة مــن
«جدري القرود».
وعن الشروط الصحية للراغبين
فــي زي ــارة بـلــده ،أكــد أنــه «يشترط
على أي مسافر بمن فيهم القادمون
م ــن ال ـك ــوي ــت أن يـ ـك ــون ق ــد تـلـقــى
الجرعات الثالث ،وذلك في سعينا
ل ـح ـمــايــة ال ـس ـي ــاح وم ــواط ـن ـي ـن ــا»،
مشيرا إلى أن «السلطات الصحية
في بالده سمحت بعدم استخدام
األقـ ـنـ ـع ــة ال ـط ـب ـي ــة الـ ــواق ـ ـيـ ــة ،وف ــي
الوقت نفسه ال يوجد أي نوع من
الحجر الصحي على السياح عقب
وصولهم إلى بلدنا».

السفير الهندي يدعو للمحافظة على البيئة

مهدي :اختيار العمالة األجنبية يتم بصورة خاطئة ونوعيتها ال ترفع قيمة االقتصاد
●

محمد جاسم

ذك ــر األم ـيــن ال ـعــام للمجلس األعـلــى
للتخطيط وا لـتـنـمـيــة ،د .خــا لــد مـهــدي،
أن اختيار العمالة األجنبية في سوق
العمل يتم بصورة خاطئة ،وفق شبكات
اجتماعية و لـيــس عبر نوعية و مـهــارة
العمالة ،مشددا على أننا «وصلنا إلى
مرحلة صعبة في توفير فرص العمل،
والجهات الحكومية ال يمكنها التمدد
أكثر من ذلك ،وال ّ
بد من تغيير نموذج
التشغيل».
وق ـ ــال مـ ـه ــدي ،ف ــي ورش ـ ــة تـعــريـفـيــة
إلع ــداد الـخـطــة اإلنـمــائـيــة الـسـنــويــة ،إن
نــوع ـيــة ال ـع ـمــالــة األج ـن ـب ـيــة ال ـمــوجــودة
ال تــرفــع مــن قـيـمــة االق ـت ـصــاد ،والــدلـيــل
تحويل األموال الى الخارج ،وهذا ليس
ً
جيدا لالقتصاد الوطني.
ولفت إ لــى أن برنامج تعزيز قــدرات
ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن والـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات ض ـمــن
مكونات الخطة السنوية يحتم إنشاء
نظام ذكي لقبول العمالة األجنبية
يجذب ذوي المهارات العالية.
وأضاف أن من السياسات التي
تحتاج إلى الدعم والعمل ،تطوير

ً
نـظــام م ـهــارات ســوق الـعـمــل ،مــؤكــدا أن
ً
ً
هذه «مشكلة» تتطلب حال مناسبا من
خــال تنمية مـهــارات العمالة الوطنية
التي تدخل سوق عمل القطاع الخاص.
وقـ ــال إن ه ــذا دور الـهـيـئــة الـعــامــة
ل ـل ـق ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة ،ب ــاع ـت ـب ــار أن ه ــذا
الجانب يعد جــزء ا من مهام مرسوم
إنشاء الهيئة ،وذلــك من خــال تقديم
الـ ـب ــرام ــج ل ـت ـم ـك ـيــن األي ـ ـ ــدي ال ـعــام ـلــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة م ـ ــن الـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،وك ـ ــذل ـ ــك ت ـم ـك ـي ــن ال ـق ـط ــاع
الخاص من استقطابهم.

الكويت تشارك بافتتاح «كور
إسطنبول» لريادة األعمال
شاركت الكويت ،أمس ،في
حفل افتتاح «كور اسطنبول»
الـ ـت ــي ت ــوص ــف ب ــأن ـه ــا أك ـبــر
مـ ــؤس ـ ـسـ ــة تـ ــرك ـ ـيـ ــة ل ـ ــري ـ ــادة
األع ـم ــال الـتــركـيــة  -الـعــربـيــة
بمدينة اسطنبول.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
الخيرية العالمية ،عبدالله
الـ ـمـ ـعـ ـت ــوق ،فـ ــي تـ ـص ــري ــح ل ـ
«كـ ـ ــونـ ـ ــا» ،إن م ـش ــارك ـت ــه فــي
الحفل تأتي في إطار الحرص
عـ ـل ــى دع ـ ـ ــم ك ـ ــل ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات
الـنــاجـحــة لـتـطــويــر وتــدريــب
ال ـ ـم ـ ـبـ ــدع ـ ـيـ ــن م ـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب
ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب ،واصـ ـ ـف ـ ــا م ــؤس ـس ــة
«كور إسطنبول» بأنها مثال
يحتذى في هذا المجال.
وأشـ ــاد الـمـعـتــوق بــالــدور
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ل ـج ـم ـع ـي ــة ال ـش ـي ــخ
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـ ـنـ ــوري ال ـخ ـيــريــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ال ــداع ــم الــرس ـمــي
لتأسيس « ك ــور اسطنبول»،
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ـ ــى أن ال ـج ـم ـع ـيــة
انتقلت من دعم المحتاجين
والفقراء إلى دعم المبدعين،
م ـم ــا ي ـع ــد ن ـق ـلــة ن ــوع ـي ــة فــي
الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـخ ـ ـيـ ــري ب ــال ـع ــال ــم

العربي واإلسالمي.
وأعـ ــرب عــن تـمـنـيــاتــه بــأن
يتم تعميم الفكرة على جميع
الـ ــدول الـعــربـيــة واإلســامـيــة
لالستفادة من هذه التجربة
الناجحة.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أعـ ـ ـ ـ ـ ــرب س ـف ـي ــر
الـكــويــت ل ــدى تــركـيــا ،غسان
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزواوي ،عـ ـ ـ ــن ت ـه ـن ـئ ـت ــه
ومباركته للجهود المبذولة،
متمنيا التوفيق من الله «ألن
المبادرة نوعية ومتميزة».
وق ـ ـ ــال ال ـس ـف ـي ــر الـ ـ ـ ــزواوي
إن «الـكــويــت كونها عاصمة
العمل اإلنساني تدعم العمل
الخيري بمختلف أشكاله»،
م ـش ـيــرا إل ــى أن ـه ــم يـشـهــدون
نقلة نوعية في طبيعة العمل
اإلنساني.
وأضـ ــاف« :أن ه ــذه النقلة
مختلفة ف ــي تـمـكـيــن الـنــاس
والـتـخـفـيــف م ــن مـعــانــاتـهــم،
وهــي تجربة رائعة تستحق
التوقف عندها والعمل على
دعمها وتطويرها باألشكال
كافة».

وب ـ ـيـ ــن م ـ ـهـ ــدي أن ب ــرن ــام ــج ت ـع ــزي ــز
ص ـحــة ورفـ ـ ــاه ال ـج ـم ـيــع ال ـ ــذي ي ـعــد مــن
مـكــونــات الـخـطــة الـسـنــويــة يـسـعــى إلــى
الـتــركـيــز عـلــى زيـ ــادة ال ـم ــدن الـصـحـيــة،
حيث أصبح على وزارة الصحة تفعيل
دور ال ـمــدن الـصـحـيــة فــي ال ــدول ــة ،بعد
ان ـض ـمــام م ـنــاطــق ال ـي ــرم ــوك والـشــامـيــة
وضاحية عبدالله السالم إليها ،مؤكدا
أن ه ــذه ال ـبــرامــج سـتـســاهــم ف ــي ج ــودة
الرعاية الصحية إذا تم العمل
عـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــه ب ـ ـش ـ ـك ـ ــل

تـ ــدري ـ ـجـ ــي ،وسـ ـيـ ـس ــاه ــم فـ ــي م ـعــال ـجــة
الملفات األخرى.
وأش ـ ــار إل ــى رف ــع م ـس ـتــوى الـتــوعـيــة
ومحو الصحة األمية ،قائال« :نحن من
أكثر الدول التي تنتشر بها معلومات
غير دقيقة في الصحة العامة من خالل
مواقع التواصل».

ال تعديالت نيابية أو حكومية...
للجنة ،في وقت أكد رئيسها النائب أحمد الحمد أنه «في حال
عــدم تسلم أيــة تعديالت فسنكتفي بالتقرير ال ــذي أحـيــل إلى
المجلس ،ولن نعقد أي اجتماعات داخل اللجنة بشأن القانون».
وقـ ــال الـحـمــد لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» إن ــه حـتــى أم ــس «ل ــم نـتـسـلــم أيــة
تعديالت نيابية على قانون المتقاعدين ،كما أن الحكومة لم
تتقدم بأي تعديالت حتى اللحظة ،وبحسب تواصلي مع األخ
وزيــر المالية فإنها مكتفية بما تم االنتهاء إليه في اللجنة»،
وعليه «إذا لم نتسلم تعديالت جديدة نيابية أو حكومية فلن
ً
داع لعقد اجتماع ،وسنكتفي بما تم إنجازه» ،مشددا
يكون هناك ٍ
على ضرورة تقديم التعديالت إن وجدت قبيل الجلسة لتتمكن
اللجنة من مناقشتها.
وبين الحمد أن الهدف من دعوة النواب إلى تقديم تعديالتهم
أن تـمــر جلسة  14ال ـج ــاري بـســاســة ،حـتــى تـخــرج بالنتيجة
ً
المرجوة ،ومنعا لحدوث أي خالفات أثناء التصويت نتيجة
الـتـعــديــات الـمـفــاجـئــة ال ـتــي قــد ت ـقــدم خ ــال الـجـلـســة ،السيما
أن شــري ـحــة الـمـتـقــاعــديــن تـنـتـظــر إق ـ ــرار ه ــذا ال ـق ــان ــون« ،ال ــذي
ً
ً
تأخرنا كثيرا في إق ــراره» ،الفتا إلــى أن اللجنة ستطلع اليوم
على تقريرها ،بصفتها لجنة تحقيق فــي سحوبات البنوك،
ً
وستناقش عددا من االقتراحات برغبة.

 6فرق تفتيش على مخزون...
ومدى التزامها بالقرارات والتعاميم ذات الصلة.
وعلمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أنه تم تشكيل  6فرق تضم 6
َ
أعضاء من الجهات الحكومية بواقع ممثلين عن كل من وزارتي
التجارة والشؤون واتحاد الجمعيات لمباشرة أعمال التفتيش
ّ
ً
ً
قريبا جدا ،مشددة على أن ثمة عقوبات مغلظة تنتظر الشركات
التي يثبت احتكارها للسلع عبر امتناعها عــن تــوريــدهــا ،أو

ً
السفير الهندي متقدما الدراجين أمام سفارة بالده

●

ربيع كالس

دعا السفير الهندي لدى البالد سيبي جورج
الكويتيين إ لــى المحافظة على البيئة بقدر
المستطاع ،واستخدام الدراجات الهوائية في
حياتهم اليومية.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال رع ــاي ـت ــه «ي ـ ــوم ال ــدراج ــات
ال ـهــوائ ـيــة ال ـعــال ـمــي» ،ضـمــن الـفـعــالـيــات الـتــي
أطلقتها السفارة منذ بداية العام مع احتفالها
بالذكرى الـ  75الستقالل بالدها.
وش ــارك فــي الـفـعــالـيــة مجموعة كـبـيــرة من
الــدراج ـيــن الـمـحـتــرفـيــن ،إضــافــة إل ــى ع ــدد من
الكويتيين والمقيمين ،حيث قاموا بجولة داخل
منطقة السفارات.

ً
تالعبها في األسعار مستغلة األزمة العالمية الراهنة.
ً
ولفتت المصادر إلى أن هناك عقوبات أيضا على مجالس
إدارة الجمعيات التي يثبت تراخيها في توفير مخزون السلع
ذات الجودة العالية ،أو إهمالها في طريقة حفظها وعرضها
بــاألســواق المركزية واألف ــرع التعاونية ،موضحة أن «الفريق
سيناقش ،خــال اجتماعه المقبل ،آلية تطوير تــور يــد السلع
ً
للجمعيات بما يحقق التوازن مع األسواق الموازية ،فضال عن
إقــرار دورة مستندية سريعة لتسهيل حصول الموردين على
مستحقاتهم».

عميل إسرائيلي في «الحرس الثوري»...
وجود جاسوس إسرائيلي في «الوحدة  »840التي يعمل بها
مع زاده.
والوحدة المذكورة هي إحدى الوحدات الخاصة في «فيلق
الـقــدس» والمكلفة تنفيذ عمليات ضد أعــداء إيــران بالخارج،
وب ـع ـض ـهــا ق ــد ت ـك ــون ع ـم ـل ـيــات اغ ـت ـي ــال م ـب ــاش ــرة أو عـمـلـيــات
استطالعية لتوفير الـمـعـلــومــات ال ــازم ــة ،والـقـســم ال ــذي كــان
ً
خدائي مسؤوال عنه مختص بإيجاد ثغرات في دفاعات العدو
ً
الستخدامها مستقبال عبر الصواريخ أو المسيرات.
وكشف المصدر أن خدائي أبلغ أجهزة أمن «الحرس» بهذا
ً
الخرق ،مؤكدا أن هذه األجهزة تمكنت بالمصادفة من رصد
اتصاالت كان زاده أجراها مع عناصر ارتباط إسرائيلية ،يطالب
فيها بضرورة تصفية شخصية مهمة في «الوحدة  »840حتى ال
ينكشف غطاؤه ،لكن المحققين لم يتمكنوا من التوصل لهوية
زاده ،والشخصية التي طالب باغتيالها إال بعد فوات األوان.
ً
وكــانــت أج ـهــزة األم ــن اعـتـقـلــت عـ ــددا مــن عـنــاصــر االت ـصــال
اإلسرائيلية قبل يوم واحد من اغتيال خدائي.
وقــال المصدر إن عناصر االرتـبــاط اإلسرائيلية طلبت من
ً
زاده إتالف جميع الوثائق واألجهزة التي لديه ،والخروج فورا

وقــاد المجموعة السفير الهندي وزوجته
وابنهما.
وأوضح ّجورج ان الدراجة الهوائية هي أكثر
أساليب التنقل التي تعتبر صديقة للبيئة ،كما
أن لها عالقة كبيرة بصحة االنسان لمحافظته
ّ ً
على لياقته ،مذكرا بالمهاتما غاندي الذي كان
ً
يعتمد كثيرا في تنقالته على الدراجة الهوائية.
ً
وختم السفير الهندي تصريحه قائال إنه
«ال ـي ــوم الـعــالـمــي ل ـل ــدراج ــات ،وم ــن أف ـضــل من
المهاتما غــا نــدي ا ل ــذي ُيستلهم منه أسلوب
حياة مستدام وصحي ،أما رسالتي للكويتيين
وللجميع ،فهي ان المحافظة على البيئة أمر
مهم للغاية ويجب علينا حمايتها».

من إيــران إلى تركيا لتهريبه إلى أي مكان آخــر ،إال أن القيود
المفروضة على سفر ضباط «الحرس» حالت دون تمكنه من
ً
الحصول على إذن خاص ،مضيفا أنه بعد صدور قرار اعتقاله،
وبمجرد اقتحام القوات األمنية منزله تناول زاده كبسولة من
سم السيانيد ،وألقى نفسه من شرفة المنزل ليلقى حتفه على
الفور.
وحال هذا االنتحار دون أن يتمكن «الحرس» من الحصول
على «صيد ثمين» قد يقود إلى شبكات التجسس التي يبدو
ً
أنها تخترق جميع األجهزة اإليرانية ،ومع ذلك فإن زاده ،وفقا
للمصدر ،لم يتمكن من إتالف جميع الوثائق وتم وضع اليد
على معلومات قيمة.
وكانت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية (إرنا) أوردت ،أمس
األول ،أنه «خالل األيام الماضية ،قضى أحد أفراد حرس الثورة
اإلسالمية جراء حادث في منزله ،ويتم التحقيق في أسبابه»،
ً
ّ
ّ
تسمه ،نافية تقارير أوردتها
وذلــك نقال عن مصدر مطلع لم
معارضة خارج البالد ،أشارت إلى تعرض زاده
وسائل إعالم
ِ
لالغتيال في كرج.

ةديرجلا

•
العدد  /5047األحد  5يونيو 2022م  6 /ذو القعدة 1443هـ

local@aljarida●com

3

محليات

 6فرق حكومية للتأكد من توافر المخزون السلعي بـ«التعاونيات»
• عقوبات مغلظة ألي شركة يثبت احتكارها للسلع أو تالعبها باألسعار
• أولوية إجراء االنتخابات للمجالس التي سقط غالبية أعضائها لتالفي التعيين
جورج عاطف

عقوبات تنتظر مجالس اإلدارة
التعاونية التي يثبت تراخيها
في توفير السلع ذات الجودة
العالية ،أو إهمالها طريقة
حفظها وعرضها بالصورة
المناسبة داخل أسواق
الجمعيات وأفرعها.

علمت «الـجــريــدة» أن الفريق
ً
َّ
المشكل أخـيــرا بـقــرار مــن وزيــر
الـشــؤون االجتماعية والتنمية
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،وزي ـ ـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة
ل ـ ـشـ ــؤون اإلس ـ ـكـ ــان وال ـت ـط ــوي ــر
العمراني مبارك العرو ،برئاسة
وك ـ ـ ـيـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،وع ـ ـضـ ــويـ ــة
الوكيل المساعد لشؤون قطاع
التعاون ،وممثلين عن الــوزارة
وال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة المعنية
لــدعــم مـنـظــومــة األم ــن الـغــذائــي
في البالد ،عقد أول اجتماعاته
األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ،ح ـي ــث تــم
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق عـ ـل ــى ب ـ ـ ــدء ال ـ ـجـ ــوالت
الـ ـمـ ـي ــدانـ ـي ــة عـ ـل ــى ال ـج ـم ـع ـي ــات
ً
ً
التعاونية قريبا جــدا ،للتحقق
من ُحسن تصرفها في مخزونها
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـعـ ــي ،ومـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـت ــزامـ ـه ــا
ب ـ ــال ـ ـق ـ ــرارات والـ ـتـ ـع ــامـ ـي ــم ذات
العالقة.
ً
ووف ـق ــا لـمـصــادر «ال ـش ــؤون»،
ف ــإن ــه ت ــم تـشـكـيــل  6فـ ــرق تضم
ك ــل م ـن ـهــا  6م ـف ـت ـش ـيــن ،ب ــواق ــع
م ـم ـث ـل ـي ــن اث ـ ـن ـ ـيـ ــن عـ ـ ــن كـ ـ ــل مــن
وزارتـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة وال ـ ـشـ ــؤون
واتـحــاد الجمعيات التعاونية،

م ـش ـيــرة إلـ ــى أن ث ـمــة اجـتـمــاعــا
للفريق سيعقد األسبوع الجاري
لتحديد موعد انطالق الجوالت
التفتيشية ،مشددة على أن هناك
عقوبات مغلظة تنتظر الشركات
الـتــي يثبت احـتـكــارهــا للسلع،
ع ـب ــر ام ـت ـنــاع ـهــا ع ــن ت ــوري ــده ــا
للمنافذ التعاونية أو تالعبها
ف ــي األسـ ـع ــار ،مـسـتـغـلــة األزم ــة
ّ
العالمية الراهنة التي خلفتها
الحرب الروسية  -األوكرانية.

تتضمن ملخص أعمال الفريق
والتوصيات الصادرة عنه.
وأضــافــت أن «الـفــريــق ســوف
يبحث األسبوع الجاري تطوير
آلية تــور يــد السلع للجمعيات،
بما يحقق التوازن مع األسواق
ال ـمــوازيــة ،إضــافــة إلــى إمكانية
إقـ ــرار دورة مـسـتـنــديــة سريعة
تسهل حـصــول الـمــورديــن على
ً
مستحقاتهم المالية أوال بأول
دون أي تأخير ُيذكر».

عقوبات مجالس اإلدارة

تالفي التعيينات التعاونية

وذكرت المصادر أن العقوبات
ً
ستطول أيضا مجالس اإلدارة
التي يثبت تراخيها في توفير
ال ـس ـلــع ذات الـ ـج ــودة ال ـعــال ـيــة،
أو إهـ ـم ــالـ ـه ــا ط ــريـ ـق ــة حـفـظـهــا
وعرضها بــالـصــورة المناسبة
داخل األسواق المركزية واألفرع
ال ـت ـعــاون ـيــة ،لـيـتـسـنــى معالجة
م ـش ـك ــات تـ ــزويـ ــد ال ـج ـم ـع ـيــات
بالسلع والمنتجات بالكميات
ال ــازم ــة وال ـ ـجـ ــودة الـمـطـلــوبــة،
مـبـيـنــة أن ث ـمــة ت ـق ــاري ــر دوريـ ــة
ُ
سترفع كل ثالثة أشهر للوزير

ف ــي م ــوض ــوع آخ ـ ــر ،بــاشــرت
إدارة شؤون العضوية وإشهار
االتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــادات وال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات
الـتـعــاونـيــة فــي الـ ــوزارة تحديد
مـ ــواع ـ ـيـ ــد إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
مجالس اإلدارة التعاونية التي
انتهت واليتها القانونية.
وكشف المصادر أن الــوزارة
منحت أولوية عقد االنتخابات
للجمعيات التي سقطت عضوية
ً
معظم أعضائها ،تالفيا إلصدار
قرارات تعيين داخلها الستكمال
نـصــابـهــا ال ـقــانــونــي ،مــوضـحــة

«المياه الكويتية» و«الموئل» يبحثان
ّ
تحديات التصحر ونقص إمدادات المياه
المزيني :تشجيع التنمية الحضرية المستدامة وتطوير قدراتها المائية

•

عادل سامي

أكد رئيس جمعية المياه الكويتية د .صالح
المزيني أهمية تعزيز دور برنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية في توفير المياه الصالحة
للشرب بالمستوطنات فــي ظــل التحديات التي
تواجه الموارد المائية.
وقال المزيني في تصريح صحافي عقب اجتماع
وفــد مجلس إدارة جمعية المياه مــع رئيسة مكتب
برنامج األم ــم المتحدة للمستوطنات البشرية في
الكويت والخليج (الموئل) د .أميرة الحسن للتباحث
حول أهم الموضوعات ذات االهتمام المشترك ،ال سيما
المتعلقة بالجوانب البشرية ومن أبرزها قضايا المياه
إن الجمعية تزخر بالخبرات العلمية الواسعة في مجال
المياه والتي يمكن االستفادة منها.
وشدد على أهمية الدور الذي يقوم به مكتب األمم
المتحدة للمستوطنات البشرية وتطبيق سياسة
التنمية المستدامة ،الفتا إلى أنه تمت مناقشة أولويات

ً
أن ال ـ ـ ــوزارة تـعـكــف أي ـض ــا على
وض ـ ــع جـ ـ ــدول يـ ـح ــدد مــواع ـيــد
ان ـع ـقــاد الـجـمـعـيــات الـعـمــومـيــة
وإجـ ـ ــراء ان ـت ـخــابــات الـمـجــالــس
ُ
تدار بواسطة مديرين معينين،

الفتة إلى أن االنتخابات المقبلة
ستكون  12الجاري في جمعية
الشرق المعين مديرها ،على أن
ً
تأتي البقية تباعا.
وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت« :عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــب ح ـس ــم

إدارة الفتوى والتشريع إجــراء
انـ ـتـ ـخ ــا ب ــات مـ ـج ــال ــس إدارات
ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـت ـع ــاون ـي ــة ال ـتــي
انـ ـتـ ـه ــت والي ـ ـت ـ ـهـ ــا ال ـق ــان ــون ـي ــة
ع ـل ــى ك ــام ــل م ـق ــاع ــد ال ـم ـج ـلــس

ال ـ ـ  ،9سـتـقــوم الـ ـ ــوزارة بتعديل
جدول عقد االنتخابات وفق رد
(الـفـتــوى) ،بمنع منح األولــويــة
للجمعيات التي سقط أكثر من
نصف أعضائها».

الرشيد %10 :من المواطنين مشمولون بـ «عافية»
أكد لـ ةديرجلا• إعداد دراسة إلضافة ربات البيوت و«صرف أدوية األمراض المزمنة» «أونالين»
أعلنت وزارة الصحة أن هناك
دراسة إلضافة شريحة ربات
البيوت إلى تأمين &amp
;;amp;quotعافية&a
 ;mp;amp;quotالذي
يشمل أكثر من  4آالف مرض
ومنفعة تأمينية.

وفد جمعية المياه خالل زيارته لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
وتطلعات المنطقة إزاء قضايا المياه والمياه الرمادية.
وأكد المزيني أن االجتماع شهد تبادل األفكار
حول القضايا التي تواجهها المنطقة ،والتحديات
ومنها نقص إم ــدادات المياه الصالحة للشرب
والـجـفــاف والتصحر ،إضــافــة إلــى تغير المناخ
وتخطيط المدن والمستوطنات البشرية.
وأض ــاف أن جمعية المياه تسعى دائـمــا إلى
مــد جـســور الـتـعــاون مــع الـجـهــات ذات االهـتـمــام
المشترك خاصة في الجوانب المتعلقة بتأمين
مياه الشرب وجودتها.
وذكــر أن د .الحسن أكــدت بــدورهــا أن التعاون مع
جمعية المياه الكويتية يحقق األه ــداف المشتركة،
ويواكب المستجدات المستمرة التي يشهدها العالم في
مجال تأمين مياه الشرب الصالحة لالستخدام اآلدمي.
وأوضــح أن وفــد الجمعية عــرض رؤيــة وأولويات
وتطلعات دولة الكويت إزاء قضايا المياه ،مؤكدين أن
الدولة تشجع التنمية الحضرية المستدامة وتطوير
قدراتها المائية تحقيقا لرؤية دولة الكويت .2035

السلع الغذائية في الجمعيات (أرشيف)

تنظيم ورشة
عمل عن
مستجدات
جراحات أورام
الرأس والرقبة

عطيفة

•

عادل سامي

أك ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــراقـ ـ ـ ــب ال ـ ـتـ ــأم ـ ـيـ ــن
ا لـصـحــي فــي وزارة ا لـصـحــة،
د .ع ــد ن ــان ا ل ــر ش ـي ــد ،أن عــدد
ال ـم ـس ـت ـف ـي ــدي ــن مـ ــن ب ــرن ــام ــج
التأمين الصحي للمتقاعدين
«عــاف ـيــة» بـلــغ نـحــو  155ألــف
مواطن ومواطنة بنسبة 10
بالمئة من الكويتيين.
و قــال الرشيد في تصريح
لـ ـ ـ ـ «ا ل ـ ـ ـجـ ـ ــر يـ ـ ــدة» إن ت ـغ ـط ـيــة
ال ـ ـتـ ــأم ـ ـيـ ــن ال ـ ـص ـ ـحـ ــي ع ــاف ـي ــة
تشمل أكثر من  4آالف مرض
وم ـن ـف ـع ــة تــأم ـي ـن ـيــة تـ ـت ــراوح
بـيــن ال ـجــراحــات والـعـمـلـيــات
واألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة
والباطنية واألسنان ،إضافة
إلى أجور الطبيب الزائر.
وأوض ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ــه ت ـ ــم إدخـ ـ ــال
خدمة جديدة عام  2019هي
تغطية أ جــور الطبيب الزائر
س ــواء مــن خ ــارج الـكــويــت أو
من داخلها.
وأضـ ــاف أن ه ـنــاك دراس ــة
مـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ــزال جـ ـ ــاريـ ـ ــة إلضـ ــافـ ــة
شــري ـحــة ربـ ــات ال ـب ـي ــوت إلــى
الـتــأمـيــن «عــاف ـيــة» ،الفـتــا إلــى
أن الشبكات الطبية ومقدمي
الـ ـخ ــدم ــة ال ـص ـح ـي ــة ل ـتــأم ـيــن
عافية يصل بين  400و450
مقدما بين مستشفى وعيادة
تـخـصـصـيــة وطـبـيــب وأشـعــة
ومختبر ،جميعها موجودة
تحت مظلة تأمين «عافية».
وأكد الرشيد أن المؤسسة
ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـتـ ـ ــأم ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــات

االجـتـمــاعـيــة ت ــزود «الـتــأمـيــن
الـصـحــي» بــاسـتـمــرار بــأعــداد
الـمـتـقــاعــديــن ،مـشـيــرا إلــى أن
أي مـ ـتـ ـق ــا ع ــد حـ ـت ــى ل ـ ــو ك ــان
صغير ا لـســن وينطبق عليه
ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــا نـ ـ ــون ،و ه ـ ـ ــو أن يـ ـك ــون
مــوا طـنــا ومتقاعدا ومسجال
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة
لـ ـلـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
ت ـص ــرف ل ــه ب ـط ــاق ــة «ع ــاف ـي ــة»
على الفور.
و ش ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن ا ن ـط ـب ــاع
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــديـ ــن عـ ـ ــن ت ــأمـ ـي ــن
«عـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــة» ،ج ـ ـيـ ــد وم ـ ـق ـ ـبـ ــول،
حيث أ بــدت فئة المتقاعدين
رضاها عن المنافع المغطاة
في وثيقة التأمين «عافية».
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ــى أن ا لـ ـب ــا ق ــة
التأمينية لها سقف تأميني
بمجموع  15ألفا و 500دينار
ف ــي ا ل ـس ـن ــة ،ب ــوا ق ــع  10آالف
دينار لإلقامة في المستشفى
ألكثر مــن  24ساعة و 4آالف
دي ـنــار لـلـعـيــادات الـخــارجـيــة
والـ ـتـ ـخـ ـصـ ـصـ ـي ــة وع ـم ـل ـي ــات
ا لـيــوم ا لــوا حــد و 1500دينار
لألسنان.
وذ ك ـ ـ ــر ا ل ــر شـ ـي ــد أن ه ـن ــاك
خدمة جديدة للتسهيل على
أص ـح ــاب األم ـ ــراض الـمــزمـنــة
هي صرف أدويتهم «أونالين»
وبدون مراجعة الطبيب.

أورام الرأس
من جانب آخر ،كشف رئيس
قسم جراحة األورام في مركز
ال ـكــويــت لـمـكــافـحــة ال ـســرطــان

د .مــد حــت عطيفة عــن تنظيم
ورش ـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـمـ ـ ــل م ـت ـخ ـص ـص ــة
ع ــن أح ـ ــدث ال ـم ـس ـت ـجــدات فى
جراحات أورام الرأس والرقبة
وس ـ ـ ــرط ـ ـ ــان ال ـ ـ ـغـ ـ ــدة الـ ــدرق ـ ـيـ ــة
المتقدم وســرطــانــات اللسان
وال ـفــك وأورام ال ـغــدة النكفية
المرتجعة وسرطان الفم.
وقـ ــال عـطـيـفــة ف ــي تصريح
صـحــافــي إن ال ــورش ــة أقيمت
تـ ـح ــت إش ـ ـ ــراف ـ ـ ــه ،وبـ ـحـ ـض ــور
كــل مــن الخبيرين العالميين
الـ ـ ـب ـ ــروفـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــور ج ـ ـ ـ ــان ب ـي ـي ــر
ج ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــون ،والـ ـ ـب ـ ــروفـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــور
نيكوالس كاالفريزوس ،وهما
مـ ــن خ ـ ـبـ ــراء ج ـ ــراح ـ ــات أورام
ال ـ ـ ـ ــرأس والـ ــرق ـ ـبـ ــة ال ـم ـت ـقــدمــة
بالمملكة المتحدة ،حيث قاما
بــإلـقــاء ع ــدد مــن الـمـحــاضــرات
وإدارة ج ـل ـس ــات م ـنــا ق ـشــات
علمية ،بــاإلضــافــة إلــى إجــراء
ع ــدد مــن ال ـجــراحــات لمرضى
ي ـعــانــون أورامـ ـ ــا مـتـقــدمــة في
المركز.
وأكـ ـ ـ ــد ع ـط ـي ـف ــة أن الـ ـه ــدف
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس م ـ ــن الـ ـ ــورشـ ـ ــة ك ــان
االرت ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــاء ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأداء األط ـ ـ ـبـ ـ ــاء
الكويتيين وإ ثـ ــراء المناقشة
الـعـلـمـيــة بـيــن األط ـب ــاء ال ــزوار
ونظرائهم الكويتيين من خالل
التعرف على أحدث التطورات
فـ ـ ـ ــي األس ـ ـ ــالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــب ال ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــة
الس ـت ـئ ـصــال األورام بــال ـغــدة
ال ــدرق ـي ــة ف ــي ال ــرق ـب ــة ،وأي ـضــا
ت ـق ـل ـيــل ال ـس ـف ــر إلـ ـ ــى الـ ـخ ــارج
للعالج.
وأضاف أن الخبراء قاموا

عدنان الرشيد

بمناظرة حاالت أورام الغدة
الدرقية إكلينيكيا ،وأجريت
ب ـعــد ذل ــك ع ـم ـل ـيــات جــراحـيــة
صعبة ودقيقة ،باإلضافة إلى
انعقاد عدد من المحاضرات
الطبية في هذا الشأن.
وأشـ ــار إل ــى أن الـعـمـلـيــات
الجراحية الصعبة والدقيقة
التي أجريت ،شملت عمليات
للغدة الدرقية وحاالت أخرى
مـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــدة ،م ـ ـ ـشـ ـ ــددا ع ـ ـلـ ــى أن
الجراحة تعد العمود الفقري
فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــاج سـ ـ ــرطـ ـ ــان ال ـ ـغـ ــدة
الــدرق ـيــة بـمـخـتـلــف أنــواعـهــا،
خـ ـ ــا صـ ـ ــة أن ن ـ ـس ـ ـبـ ــة ن ـ ـجـ ــاح
الـعـمـلـيــة وال ـش ـف ــاء ب ـعــد ذلــك
تتوقف على خبرة الطبيب،
والتي تتوافر بشكل ملحوظ
في قسم الجراحة بالمركز.

موسم السفر يضاعف الحجوزات ويلهب أسعار تذاكر الطيران
•

سيد القصاص

قفزت أسعار تذاكر الطيران بشكل
كبير خــال األ سـبــو عـيــن الماضيين،
حيث تخطت نسبة ارتفاع أسعارها
نـحــو  40فــي ا لـمـئــة مــع بــدا يــة موسم
الـ ـصـ ـي ــف الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،خـ ــاصـ ــة ت ــذاك ــر
الطيران إلى أغلب الدول العربية.
وأرج ـ ـعـ ــت ب ـع ــض م ـك ــات ــب ال ـس ـفــر
في الكويت السبب إلى أن الفترة من
شهر يونيو حتى منتصف سبتمبر
تعد فترة موسمية مع ز يــادة السفر
لقضاء إجازة الصيف خارج الكويت.
وقـ ـ ـ ــال اصـ ـ ـح ـ ــاب مـ ـك ــات ــب سـ ـف ــر لـ ـ
«الـ ـج ــري ــدة» ،ان زيـ ــادة حــركــة الـسـفــر
نـ ــات ـ ـجـ ــة ايـ ـ ـض ـ ــا ع ـ ــن ت ـ ــزام ـ ــن إج ـ ـ ــازة
المدرسين وعيد األضحى المبارك،
ب ــاالض ــاف ــة الـ ــى ح ــال ــة االنـ ـفـ ـت ــاح فــي
مــرحـلــة مــا بـعــد «ك ــورون ــا» عـلـمــا بــأن
كـثـيــرا مــن المقيمين فــي ا لـكــو يــت لم
يـغــادروا ا لــى بــاد هــم منذ  3سنوات
ت ـق ــري ـب ــا ب ـس ـب ــب ال ـج ــائ ـح ــة وت ــوق ــف
حركة الطيران بسبب إ غــاق الكثير
من المطارات ،وهو األمر الذي يفسر
مضاعفة أعداد المسافرين ،وبالتالي

«مربعانية الصيف» تدخل بعد غد
وتستمر إلى  15يوليو المقبل
«حر االنصراف» يبدأ  25الجاري برياح «السموم»

زحمة المسافرين في المطار
رفـ ـ ــع ق ـي ـم ــة ت ـ ــذاك ـ ــر ال ـ ـط ـ ـيـ ــران خ ــال
الموسم الحالي.
بــدورهــا ،أشــارت مـصــادر الطيران
المدني إلى أن ارتفاع اسعار التذاكر

خ ــال ه ــذه ال ـف ـت ــرة أم ــر طـبـيـعــي مــع
ز يــادة الطلب على السفر ،مؤكدة أن
السوق الكويتي ســوق حــر ،وأسعار
ارتـ ـف ــاع ال ـت ــذاك ــر خ ــال ال ـص ـيــف أمــر

عــالـمــي يـحــدث فــي كــل أن ـحــاء الـعــالــم
بحسب ا لـعــرض وا لـطـلــب ،وال توجد
جهة ما يمكنها أن تحدد أسعار تلك
التذاكر.

ذكر الفلكي الكويتي عادل السعدون أن مربعانية
الصيف ستدخل بعد غــد ،وتمتد  39يوما إلــى 15
يوليو المقبل ،وتسمى أيضا فترة «البارح الكبير»
أو «بارح الثريا».
وقــال الـسـعــدون ،ل ـ «كــونــا» ،أمــس األول ،إن فترة
الـمــربـعــانـيــة تـقــع ضـمــن مــواســم الـثــريــا والتويبع
والجوزاء األولى ،وفيها  3نجوم أو أنواء هي «الثريا»
و«الدبران أو التويبع» و«الهقعة» ،وكل نوء يستمر
 13يوما ،مضيفا أن الثريا ستشرق بعد غيابها 40
يوما بما يسمى فترة «كنة الثريا» فجر بعد غد ،لكن
ال تشاهد في الكويت ألنها قريبة من الشمس حتى
 13الجاري ،حيث يمكن مشاهدتها.
وبين أنــه في هــذه الفترة يحدث ثبات الشمس
فــي السماء عــدة أي ــام تقريبا بما يسمى االنـقــاب

الصيفي ،حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان
في  21الجاري ،الفتا إلى أنه بعد االنقالب الصيفي
يبدأ الحر في الزيادة بما يسمى حر االنصراف في
 25الجاري ،وتأتي خاللها رياح تسمى «السموم»،
وهي جافة وحارة وموعدها حوالي  5يوليو المقبل.
وأفاد السعدون بأن هذه الفترة تغلب عليها الرياح
الشمالية الغربية السريعة ،وتصل سرعة الرياح فيها
إلى أكثر من  50كيلومترا في الساعة أحيانا ،وتكون
محملة بالغبار ،وهــي ريــاح حــارة جافة ،مبينا أن
هبوب الرياح الشمالية الغربية على الكويت عائد
إلى سيطرة المنخفض الهندي الموسمي على القارة
الهندية وشــرق آسيا ،الــذي ينشط في هذه الفترة،
وتسقط أمطار المونسون على الهند وشرق آسيا.

محليات

4

ةديرجلا

•
العدد  /5047األحد  5يونيو 2022م  6 /ذو القعدة 1443هـ

local@aljarida●com

إيقاف االبتعاث لتخصص طب األسنان في الدول العربية

«اتحاد بريطانيا» يطالب بزيادة أعداد الطلبة المبتعثين للجامعات
أحمد الشمري
حمد العبدلي

أص ـ ــدر وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزي ــر
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــي والـ ـبـ ـح ــث
الـعـلـمــي د .عـلــي الـمـضــف ق ــرارا
وزاري ــا رقــم  86يقضي بإيقاف
االبـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاث ل ـ ـت ـ ـخ ـ ـصـ ــص ط ــب
االس ـ ـنـ ــان ال ـ ــى ال ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة
ل ـك ــل مـ ــن خ ـط ــة ب ـع ـث ــات وزارة
التعليم العالي ،وخطة االيفاد
المباشر للتخصصات الطبية
وفقا للقرارات الوزارية المنظمة
والالحقة لها ،والضم إلى بعثات

الوزارة ايقافا مؤقتا اعتبارا من
العام الجامعي .2023-2022
واعتمد المضف قرارا وزاريا
اخ ـ ــر رق ـ ــم  ،13ي ـق ـضــي بــإي ـفــاد
حملة الشهادة الجامعية االولى
«البكالوريوس» بالتخصصات
ال ـع ـل ـم ـي ــة ف ـ ــي ب ـع ـث ــة دراس ـ ـيـ ــة
ع ـلــى ن ـف ـقــة الـ ـ ـ ــوزارة لـلـحـصــول
عـلــى درج ــة ال ـب ـكــالــوريــوس في
الطب البشري المدخل المتقدم
«.»GraduateEntry
يذكر أن أبرز شروط التقديم
للحصول على البعثة الدراسية
ف ــي «الـ ـط ــب الـ ـبـ ـش ــري ال ـمــدخــل
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـقـ ــدم» أن ي ـ ـكـ ــون ك ــوي ـت ــي
الـجـنـسـيــة ،وأن ي ـكــون حــاصــا

مشاري العتيبي
عـلــى ش ـه ــادة ال ـثــانــويــة الـعــامــة
ال ـكــوي ـت ـيــة أو م ــا ي ـعــادل ـهــا في
الـقـســم الـعـلـمــي ،وأال يــزيــد سن

«النوري» تضع حجر األساس
لقرية األمل في قرغيزيا
دشـنــت جمعية الـشـيــخ عـبــدالـلــه ال ـنــوري حـجــر األس ــاس لقرية
ً
«األمل» بمدينة آلتين  -قازيق في قرغيزيا ،دعما لألرامل واأليتام
والمتعففين في تلك المنطقة الخالية من المرافق الحيوية والبنية
التحتية الضرورية.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية ،م .جمال النوري ،إن المشروع
يدعم األرامــل واأليـتــام والمحتاجينُ ،
ويعد نقلة نوعية في حياة
المستفيدين.
مــن جهته ،أوضــح المدير الـعــام للجمعية ولـيــد السيف ،خالل
حفل االفتتاح الذي حضره عمدة المدينة وحاكمها ،أن تدشين تلك
القرية يبرهن على أن العطاء والبذل واإلحسان هي صفات متأصلة
في نفوس أهل الكويت .وفي السياق ذاته ،قال مدير قطاع الموارد
واإلعالم في الجمعية عبداللطيف الدواس ،إن قرية األمل تضم 30
ً
ً
بيتا مجهزا بالكامل إليواء األرامل واألسر المحتاجة ،إضافة إلى
ً
مدرسة تعليمية دعما للطالب المحتاجين ،مبينا أن الفترة الزمنية
المقررة إلنجاز القرية هي عام ونصف العام.

ال ـم ـت ـق ــدم ع ـل ــى  30ع ــام ــا ،وأن
ي ـك ــون ح ــاص ــا ع ـلــى ال ـش ـهــادة
الجامعية االولى  -البكالوريوس
« ،»Level 8» «BSc Honoursأو
ما يعادلها في احد تخصصات
ال ـه ـنــدســة ،وال ـع ـل ــوم ،وال ـع ـلــوم
الطبية الـمـســاعــدة ،والصيدلة.
مـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ط ــال ــب نــائــب
رئيس االتـحــاد الوطني لطلبة
الكويت -فرع المملكة المتحدة،
مـشــاري العتيبي ،وكـيــل وزارة
ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي د .ص ـب ـيــح
الـ ـمـ ـخـ ـي ــزي ــم ،ب ـ ــزي ـ ــادة ال ـس ـع ــة
القصوى لالكتفاء الـعــددي في
ال ـج ــام ـع ــات ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،لـمــا
يعانيه الطلبة من صعوبات في

إيجاد اعتماد إفادات القبول في
الجامعات البريطانية ،لوجود
ن ـظ ــام االك ـت ـف ــاء الـ ـع ــددي ،ال ــذي
ً
يقف عائقا أمام تحقيق آمالهم
في االلتحاق بالجامعات التي
يرغبون بالدراسة فيها.
وق ــال العتيبي ،فــي تصريح
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،ع ـقــب ل ـق ــاء وفــد
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد د .ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـيـ ــزيـ ــم ،إن
«االتـحــاد قــدم اقتراحا بتشكيل
ل ـج ـنــة م ـش ـتــركــة ب ـي ــن االتـ ـح ــاد
و»الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي» ،ب ـه ــدف
ال ـت ـب ــاح ــث الـ ـ ـ ــدوري ف ــي ك ــل مــا
من شأنه تقديم أفضل الحلول
للعقبات التي قد تواجه الطلبة،
عـ ـل ــى أن ت ـع ـق ــد ه ـ ـ ــذه ال ـل ـج ـنــة

اجتماعاتها بصفة دورية».
ول ـفــت إل ــى أن ه ــذا الـمـقـتــرح
يهدف للسعي إلى حصر وحل
ج ـم ـي ــع الـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة والـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة بـيــن
االتـ ـح ــاد و»ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي»،
ومـ ــن األهـ ـ ـ ــداف ال ـت ــي تـنـشــدهــا
ه ــذه الـلـجـنــة تــوصـيــل الـصــوت
الطالبي إلى الجهات المسؤولة
ب ــأفـ ـض ــل ال ـ ـس ـ ـبـ ــل ،وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون

المشترك بين االتحاد و»التعليم
العالي» لحل القضايا المشتركة.
كـمــا طــالــب العتيبي بــزيــادة
المقاعد الدراسية للتخصصات
ال ـط ـب ـي ــة فـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــات ،لـمــا
يعانيه الوطن والسوق المحلي
من نقص في الكفاءات الكويتية
بالتخصصات الطبية والحاجة
ال ـ ـمـ ــاسـ ــة إلـ ـيـ ـه ــم ف ـ ــي األق ـ ـسـ ــام
الطبية.

«الجميع» و»االتحاد» ترشحتا شمخة« :التعليم العالي»
النتخابات «تدريب الكليات» أساس التنمية االجتماعية
●

أحمد الشمري

أع ـ ـلـ ــن أم ـ ـيـ ــن س ـ ــر رابـ ـط ــة
أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــب
للكليات التطبيقية في الهيئة
ا ل ـعــا مــة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،م .أحمد الشمري،
تـ ـق ــدم ق ــائ ـم ـت ـي ــن ل ـل ـت ـنــافــس
على مقاعد الهيئة اإلدار ي ــة
النـتـخــابــات الــرابـطــة لـلــدورة
ا لـنـقــا بـيــة  2024 /2022هما
«الجميع» و»االت ـحــاد» ،الفتا
إلـ ــى أن م ــوع ــد االن ـت ـخــابــات
بعد غد من الـ  9صباحا حتى
 4ع ـص ــرا ف ــي م ـقــر ال ــراب ـط ــة.
وأشــار الشمري في تصريح
ص ـح ــاف ــي أم ـ ـ ــس ،ال ـ ــى ت ـقــدم
قائمة الجميع بـ  7مرشحين
يمثلون جميع كليات الهيئة،
ه ــم م ـنــى أبـ ــا ال ـخ ـي ــل ،ومـهــا
ال ـع ـلــي ،وف ـهــد ال ـفــارســي عن
ك ـل ـي ــة ال ـت ــرب ـي ــة األس ــاسـ ـي ــة،
وراش ـ ــد ال ـه ــاج ــري ع ــن كلية

«كونا» تطلق
موسمها التدريبي
ببرنامج «التقارير»
أعـلــن مــركــز وكــالــة األنـبــاء
ال ـكــوي ـت ـيــة (كـ ــونـ ــا) لـتـطــويــر
الـ ـ ـق ـ ــدرات اإلع ــامـ ـي ــة إط ــاق
مــوس ـمــه ال ـتــدري ـبــي الـجــديــد
( )2023 /2022بعقد برنامج
«ال ـ ـت ـ ـق ـ ــاري ـ ــر واإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات
والـ ـم ــواد الـتــوثـيـقـيــة» ال ـيــوم
ضـ ـ ـم ـ ــن  5ب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج ت ـ ــدري ـ ــب
إع ــامـ ـي ــة تـ ـتـ ـن ــاول مـخـتـلــف
األشكال الصحافية.
وأوض ــح المركز فــي بيان
له أمس ان هذا البرنامج الذي
يقدمه د .عبدالله ب ــدران من
«كــونــا» يـهــدف إل ــى الـتــدريــب
عـلــى أس ــس كـتــابــة الـتـقــاريــر
واإلصــدارات وكيفية صياغة
المقدمات الخبرية واختيار
م ــوض ــوع ــاتـ ـه ــا إلـ ـ ــى ج ــان ــب
وض ــع ف ـه ــارس ومـخـطـطــات
الكتيبات.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ا ل ـ ـب ـ ــر ن ـ ــا م ـ ــج
ال ــذي ي ـقــام ف ــي مـقــر الــوكــالــة
مـ ــن ال ـ ـيـ ــوم إلـ ـ ــى  8ال ـ ـجـ ــاري
يتضمن ع ــددا مــن مواضيع
ال ـك ـتــابــة الـصـحــافـيــة أهـمـهــا
الـتـعــرف عـلــى أنـ ــواع الـفـنــون
الـ ـخـ ـب ــري ــة وال ـت ـم ـي ـي ــز فـيـمــا
بينها وخصائص كل منها،
إضــافــة إل ــى كـتــابــة الـتـقــاريــر
اإلخبارية والمواد التوثيقية،
وإعداد الكتيبات واإلصدارات
ومراحل إخراجها وطباعتها
وت ـغ ـل ـي ـف ـهــا .وذك ـ ــر أن هـنــاك
 4ب ــرام ــج أخ ـ ــرى سـيـقــدمـهــا
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرك ـ ـ ــز خـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ــوس ـ ـمـ ــه
التدريبي ()2023 /2022

الدراسات التجارية ،وحسين
الـ ـ ـق ـ ــاف ع ـ ــن ك ـل ـي ــة ال ـع ـل ــوم
الصحية و كـلـيــة التمريض،
وم .حامد العازمي ،وم .وائل
المطوع عــن كلية الــدراســات
التكنولوجية.
وعن قائمة االتحاد ،كشف
عـ ــن تـ ـق ــدم  6م ــرش ـح ـي ــن هــم
د .إبــراه ـيــم الـصـقــر ،وخليل
ال ـش ـط ــي ،وم ـح ـمــد ال ـعــازمــي
عن كلية التربية األساسية،
وبـشــايــر الـعــوضــي عــن كلية
العلوم الصحية والتمريض،
وم .عـلــي الـسـهـلــي ،وفيصل
الضاحي عن كلية الدراسات
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ،ولـ ــم يـتـقــدم
مـ ــرشـ ــح ي ـم ـث ـل ـه ــا ع ـ ــن ك ـل ـيــة
الدراسات التجارية».
وبين الشمري أن الجمعية
العمومية العادية ستنعقد
غ ــدا ف ــي مـقــر راب ـط ــة أعـضــاء
هيئة التدريب للمعاهد في
منطقة حولي.

أكد عميد الهندسة بكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا د .علي
شمخة أن السعي نحو ضمان الجودة وشمولية التعليم لمؤسسات
ً
التعليم العالي يجب أن يكون في مقدمة أولويات الــدول ،فضال عن
ً
تأثيره الممتد في الواقع التدريسي والتعليمي وصوال إلى مخرجات
البحث العلمي ،إلى جانب المبادرات التي يقوم بها الطالب الجامعيون.
وقــال شمخة ،في تصريح ،إن «على الجامعات رفع الوعي بأهداف
التنمية المستدامة ،وإعالن استعدادها وخططها لدمج أهداف التنمية
المستدامة في المناهج الجامعية ،وكذلك تشجيع طلبة الدراسات
العليا على القيام بأبحاث وكتابة أطروحاتهم حول موضوعات متعلقة
بأهداف التنمية المستدامة».
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محليات

زلزال بقوة  5درجات يهز ًالكويت من «الصبيحية»

بوربيع لـ ةديرجلا  :النشاط الزلزالي في البالد ليس حديثا ...وعلينا وضع خطة للتعامل مع الكوارث
•

فهد الرمضان

سجلت الشبكة الوطنية
لرصد الزالزل هزة أرضية،
فجر أمس ،في جنوب غرب
األحمدي بمنطقة الصبيحية
بقوة  5درجات على مقياس
ريختر وعلى عمق 5
كيلومترات.

رقم يسجل
للمرة
األولى داخل
الكويت...
واألسباب
البترولية
واردة

العنزي

أعـ ـلـ ـن ــت ال ـش ـب ـك ــة ال ــوط ـن ـي ــة
الكويتية لرصد الزالزل التابعة
لـ ـمـ ـعـ ـه ــد الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ل ــأبـ ـح ــاث
العلمية تسجيل زلــزال بقوة 5
درجـ ـ ــات ع ـلــى م ـق ـيــاس ريـخـتــر
جـ ـ ـن ـ ــوب غـ ـ ـ ــرب األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي فــي
منطقة «الصبيحية» ،في تمام
ً
ا لـ ـس ــا ع ــة  04:28:02ص ـب ــا ح ــا
بـتــوقـيــت ال ـكــويــت ،وعـلــى عمق
 5كـيـلــومـتــرات بـبــاطــن األرض،
وشعر به العديد من المواطنين
والـمـقـيـمـيــن ف ــي أن ـح ــاء ال ـبــاد
تـ ـسـ ـب ــب ب ـ ـحـ ــالـ ــة هـ ـ ـل ـ ــع ،وعـ ـب ــر
الكثيرون عن خوفهم من خالل
رس ــائ ــل ف ــي وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجتماعي.
وأكـ ـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـشـ ـبـ ـك ــة د.
عـبــدالـلــه الـعـنــزي ل ــ«ال ـجــريــدة»،
أن الزلزال ،الذي تم رصده فجر
أمس ،كان بقوة  5درجات على
م ـق ـي ــاس ري ـخ ـت ــر ،وه ـ ــذا ال ــرق ــم
يـسـجــل ألول مـ ــرة ل ــزل ــزال يقع
ً
داخــل حــدود الكويت ،موضحا
أنه وقع على عمق  5كيلومترات
في منطقة جنوب غرب األحمدي
«الصبيحية».
وقـ ـ ــال الـ ـعـ ـن ــزي ،إن الـشـبـكــة
س ـبــق أن س ـج ـلــت زالزل حــدث
ف ـ ــي وقـ ـ ــت سـ ــابـ ــق وك ـ ــان ـ ــت فــي
ح ــدود  4.8و 4.5درج ــات وأقــل
في مناطق المناقيش وأم قدير
ً
والـ ـص ــاب ــري ــة ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن ـهــا
الـمــرة األول ــى الـتــي تصل فيها

اإلطفاء :ال أضرار
●

محمد الشرهان

قالت قوة اإلطفاء العام إن إدارة العمليات المركزية
لم تسجل أي أضــرار جــراء الــزلــزال ،إنما كانت هناك
فقط بالغات لالستفسار عن مصدره.
وذكـ ــرت إدارة ال ـعــاقــات الـعــامــة واإلعـ ــام بالقوة
فــي بـيــان صحافي أنــه على أثــر الــزلــزال تلقت إدارة
العمليات المركزية عدة بالغات كانت معظمها من
سكان المناطق الجنوبية في البالد.

ق ــوة الـ ــزالزل إل ــى ه ــذه الــدرجــة.
وبين أن الــزالزل عادة ما تعود
أسبابها إ لــى أنشطة تكتونية
وقـ ــد ت ـك ــون ألسـ ـب ــاب وأن ـش ـطــة
ً
بشرية أحيانا.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ي ـم ـك ــن أن
يكون لألنشطة البترولية عالقة
ً
بالموضوع ،الفتا إلى أن الشبكة
لها تواصل وتنسيق مع شركات
الـنـفــط وسـيـتــم بـحــث مـثــل هــذه
األمور.
وأفاد بوجود لجنة مشتركة
مـ ــع اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة ل ــإ ط ـف ــاء
وال ــدف ــاع ال ـمــدنــي لــاسـتـجــابــة
ل ـل ـط ــوارئ وه ـن ــاك تـنـسـيــق مع
العديد من الجهات في الدولة
فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ـ ــاالت رصـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ــزالزل
والكوارث الطبيعية.

خطة متكاملة
مــن جــانـبـهــا ،ش ــددت خبيرة
عـلــم ال ــزالزل رئـيـســة قـســم علوم
األرض والـبـيـئــة بـكـلـيــة الـعـلــوم
بجامعة الكويت د .فريال بوربيع
على أهمية إعداد خطة حكومية
متكاملة للتعامل مــع ا لـكــوارث
الطبيعية ومنها ال ــزالزل ،الفتة
إلـ ــى ض ـ ـ ــرورة ت ـح ــدي ــد عـنــاصــر
الزالزل ومدى تكرارها ودراستها
بشكل دقيق السيما في المناطق
الـ ـت ــي ت ـك ـث ــر ف ـي ـه ــا بــال ـم ـنــاطــق
الشمالية والجنوبية.

د .فريال بوربيع

عبد الله العنزي

وقالت بوربيع لـ «الجريدة»،
إن الدولة يجب أن تهتم بوضع
خـ ـط ــط ت ـت ـع ـل ــق بـ ـبـ ـن ــاء الـ ـم ــدن
ً
السكنية الجديدة وخصوصا
الـ ـ ــواقـ ـ ــع ق ـ ـ ــرب أم ـ ــاك ـ ــن ح ـ ــدوث
الـ ـ ــزالزل ال ـم ـت ـكــررة بـحـيــث يتم
وضـ ـ ــع م ـع ــاي ـي ــر وم ــواصـ ـف ــات
خاصة للبناء هناك ،إضافة إلى
االه ـت ـمــام بــالـجــانــب الـتــوعــوي
للمجتمع فــي كـيـفـيــة ا لـتـعــا مــل
مــع ال ـكــوارث الطبيعية ومنها
ال ـ ـ ــزالزل وت ـعــري ـف ـهــم بــالـسـلــوك
األمثل للتعامل معها.
و ب ـ ـي ـ ـنـ ــت أن أ ق ـ ـ ـ ـ ــوى زالزل
سـجـلــت ف ــي ال ـك ــوي ــت كـ ــان عــام
 1993بدرجة  4.7درجــات على
مقياس ريختر والــزلــزال الــذي
س ـج ــل أم ـ ــس ك ـ ــان ث ــان ــي أك ـبــر

زلـ ــزال فــي الـكــويــت «ب ــواق ــع 4.6
درج ـ ــات» ،مــوضـحــة أن ال ــزالزل
الـ ـ ـت ـ ــي نـ ـشـ ـه ــده ــا هـ ـ ــي ع ـ ـبـ ــارة
ع ــن نـتـيـجــة تـ ـص ــادم الـطـبـقــات
التكتونية العربية مع الطبقات
الـتـكـتــونـيــة اإليــران ـيــة ونتيجة
لهذا التصادم تتأثر الصخور
ف ــي ط ـب ـق ــات األرض وتـتـكـســر
ف ـت ـحــدث االه ـ ـتـ ــزازات األرض ـيــة
التي نشهدها.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت أن ال ـ ـ ــزل ـ ـ ــزال ال ـ ــذي
حصل أمس ،تزامن مع زلزال في
منطقة تبعد عن مدينة «دزفول»
ً
اإلي ــرانـ ـي ــة  34ك ـي ـلــوم ـتــرا وفــي
نـفــس الـتــوقـيــت ،مـمــا يــؤكــد أنــه
حدث ألسباب تكتونية نتيجة
تـ ـص ــادم ال ـط ـب ـقــات الـتـكـتــونـيــة
اإليرانية والعربية.

ّ
هزات أرضية أثرت على الكويت في  10سنوات

• تــأثــرت الكويت خــال الـسـنــوات الماضية ّ
بعدة
زالزل ،منها  8تجاوزت قوتها الـ  5درجات على
مقياس ريختر ،وشعر بها سكان ،وكان آخرها
زلزال ضرب غرب إيران بقوة  5.9درجات ،ويبعد
عن الكويت مسافة  265كيلومترا.
• سجلت هزة أرضية وشعر بها السكان بالكويت
ف ــي  6يـنــايــر  ،2019سـبـبـهــا ك ــان زل ـ ــزال ضــرب
الحدود اإليرانية  -العراقية بقوة  5.9ريختر.
• فــي  29نوفمبر  2018تــأثــرت الـكــويــت بهزتين
ارتداديتين بقوة  5.1و 4.6درجات على التوالي،

حيث أعلنت آنذاك الشبكة الوطنية لرصد الزالزل
عن تأثر الكويت في الساعة  7.37مساء بزلزال كان
في منطقة تقع على مسافة  145كيلومترا شمال
شرق بغداد بقوة  6.3درجات.
• تــأثــرت ال ـبــاد فــي  19أبــريــل  2018ب ــزل ــزال وقــع
فــي محافظة بوشهر جنوب إي ــران بلغت قوته
 5.9درجــات عند الساعة  9:45صباحا شعر به
سكان الكويت.
• في  12نوفمبر  2017شعر السكان بزلزال ضرب
الـحــدود العراقية  -اإليرانية بقوة  7.5درجــات،

«األشغال» :ال تأثير على المشاريع والجسور
أكدت وزارة األشغال والهيئة العامة للطرق
والـ ـنـ ـق ــل ال ـ ـبـ ــري ع ـ ــدم ت ــأث ــر أي مـ ــن مـنـشــآتـهــا
ّ
ومشاريعها بشكل مباشر بالهزة التي شهدتها
الكويت فجر أمس.
وق ــال الـمـتـحــدث الــرسـمــي ل ـل ــوزارة والهيئة،
المهندس أحمد الصالح ،لـ «كونا» ،إن الــوزارة
وهيئة الطرق لم تسجال أي أضــرار في الطرق
والجسور.

وقــال الصالح إنه جار حاليا متابعة شبكة
الطرق؛ ســواء الداخلية من قبل وزارة األشغال
أو الطرق السريعة من قبل هيئة الطرق ،مؤكدا
أنهما ستقومان باتخاذ الالزم في حال حدوث
أي أضرار.

 ...و«الكهرباء» تؤكد سالمة منشآتها

●

سيد القصاص

أك ــدت وزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء والطاقة
ال ـم ـت ـجــددة ،ع ــدم تــأثــر الـمـنـشــآت التابعة
لها بالزلزال الذي وقع فجر أمس ،مشيرة
إل ــى وج ــود تنسيق بـيــن ال ـ ــوزارة وشــركــة
نفط الكويت بشأن وقــود محطات إنتاج
الكهرباء والماء.
وقــالــت «الـكـهــربــاء» ،فــي بيان أمــس« :إن
جميع قطاعات الوزارة الفنية من محطات
انتاج كهرباء ومياه ومحطات نقل وتوزيع
كـهــربــاء وتشغيل وصـيــانــة الـمـيــاه تعمل
ب ـصــورة مـنـتـظـمــة ،ول ــم تـتــأثــر بــالــزلــزال»،
مؤكدة سالمة جميع المنشآت التابعة لها.
وأع ـل ـن ــت وق ـ ــوع ع ـط ــل ط ـ ــارئ ف ــي أح ــد

الخطوط الرئيسية للمياه العذبة بمنطقة
الـ ــرحـ ــاب ،م ـمــا أدى إلـ ــى ض ـعــف الـمـيــاه
ال ـعــذبــة ف ــي الـمـنـطـقــة ،م ــؤك ــدة أن ــه جــار
عمل الالزم من جانب فرق طوارئ المياه
التابعة للوزارة ،وإصالح العطل بأسرع
وقت ممكن.
في سياق متصل ،ارتفع مؤشر أحمال
الكهرباء أمس  664ميغاواط عن معدله
أمس األول ،ليصل إلى  14164ميغاواط
مــع زي ــادة ح ــرارة الـطـقــس وبـلــوغـهــا 46
درجة مئوية وفقا إلدارة األرصاد الجوية
في مطار الكويت.
وكـ ـ ــان ال ـم ــؤش ــر س ـج ــل ،أمـ ــس األول،
 13500ميغاواط كحد أقصى مــع بلوغ
درجات حرارة الجو  45درجة مئوية.

الهاشم للحكومة :ضعوا خطة شاملة
لمواجهة الزالزل
طالب باالستعانة بخبراء دوليين وتطبيقها على أرض الواقع
ط ـ ـ ــال ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح ـ ـ ــث عـ ـل ــي
ال ـه ــاش ــم ،ال ـح ـكــومــة بــوضــع
خطة شاملة للدولة للتعاطي
مع الكوارث الطبيعية ،ومنها
الزالزل ،داعيا إلى االستعانة
بـ ـخـ ـب ــراء دولـ ـيـ ـي ــن فـ ــي ذلـ ــك،
وأن ي ـت ــم ت ـط ـب ـي ـق ـهــا عـمـلـيــا
على أرض الواقع في تدريب
يشمل الدولة كاملة ،مقترحا
أن يتم تخصيص يوم لذلك
(يوم السبت لكونه يوم راحة)
في بادئ األمر ،على أن يتبعه
يوم دوام كامل كي يتم تقييم
مــدى االس ـت ـعــدادات وتهيئة
ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن
للتعامل مع مثل هذه األمور،
ّ
وإن كان على حساب تعطل

األعمال ،ألن الوقاية خير من
العالج.
وق ــال الـهــاشــم ،فــي دراســة
أعــدهــا بعنوان« :م ــاذا أعــدت
ال ـك ــوي ــت ل ـمــواج ـهــة ال ـ ــزالزل
؟» ،إ نـ ـ ــه ف ـ ــي  15م ـ ــن أ ب ــر ي ــل
 2018أك ــدت خـبـيــرة ال ــزالزل
الكويتية ،د .فريال بو ربيع،
أن الـ ـك ــوي ــت ل ـي ـســت ب ـم ـنــأى
ع ــن ح ـ ــدوث الـ ـ ـ ــزالزل ،وأن ـهــا
م ـعـ ّـرضــة ل ـحــدوث زلـ ــزال في
أي وق ــت ،وقــد يـكــون مــدمــرا،
مضيفا :وبعد ذلك التصريح
بفترة بسيطة عادت الخبيرة
ج ـ ــرس اإلنـ ـ ـ ــذار مــن
وق ــرع ــت ّ
جديد ،محذرة من زلزال كبير
سيضرب الكويت ،وأن ما يتم

وأضافت أن النشاط الزلزالي
ً
فــي الـكــويــت لـيــس حــديـثــا إنما
هو قديم إذ إن تضاريس جال
ال ــزور وحـيــد األح ـمــدي ووادي
الباطن كلها شواهد على حدوث
زالزل قديمة ،مبينة أنه يمكن أن

تحصل زالزل بدرجة أقوى في
ً
منطقتنا مستقبال.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن األن ـش ـطــة
الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة وال ـ ـس ـ ـيـ ــول ال ـت ــي
ح ـص ـلــت ف ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـي ــرة
ً
يـ ـمـ ـك ــن أن ت ـ ـكـ ــون سـ ـبـ ـب ــا فــي

تسجيله مــن ه ــزات بسيطة
تـ ـق ــع فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ،أو هـ ــزات
ارتدادية لزالزل تقع في دول
مجاورة ،كلها مؤشرات على
حدث كبير ستشهده البالد،
وسيكون تأثيره مدمرا.
وتابع :على أرض الواقع،
وب ـع ــد ت ـع ـ ّـرض ال ـب ــاد أمــس
فــي الرابعة والثلث صباحا
لزلزال بقوة المست  5درجات
ّ
نوجه
على مقياس ريختر،
س ـ ـ ــؤاال :مـ ـ ــاذا أعـ ـ ــدت ج ـهــات
الـ ـ ــدولـ ـ ــة الـ ـحـ ـك ـ ّـومـ ـي ــة ل ـم ـثــل
الكارثة التي حذرت منها بو
ربيع إن حدثت ال قـ ّـدر الله؟
م ـس ـت ـط ــردا :ه ــل ف ـع ــا نـحــن
دول ــة لــديـهــا فــرقــة ّ
رد سريع

ل ـل ـط ــوارئ ج ــاه ــزة للتعامل
مع مثل هذه الظروف؟ ما هي
القدرات واالستعدادات التي
يمكن التعاطي معها في ّ
أي
ح ــدث كبير قــد يصيب هــذه
األمـ ــة؟ أي ــن نـحــن مــن الــوعــي
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــداد؟ ...تـ ـس ــاؤالت
ُ
ّ
ت ـطــرح ،لـكــن الــواقــع يخبرنا
بعكس ذلك تماما.

وبلغت قوته في الكويت ما بين  4و 5درجــات،
ووق ـ ــع ع ـلــى ب ـعــد  200كـيـلــومـتــر ش ـم ــال شــرق
العاصمة العراقية بغداد.
• ف ــي  18أغـسـطــس  2014رص ــد مـعـهــد األب ـحــاث
العلمية زل ــزاال مــركــزه على بعد  590كيلومترا
شمال الكويت على الحدود اإليرانية  °-العراقية،
بلغت شدته  5درجات على مقياس ريختر ،وشعر
سكان الكويت بهزاته االرتدادية.
• سجلت الشبكة الوطنية لــرصــد ال ــزالزل فــي 16
أبريل  2013زلزاال بقوة  7.8درجات ،وقع جنوب

تـ ـعـ ـجـ ـي ــل ح ـ ـ ـ ـ ــدوث ال ـ ـ ـصـ ـ ــدوع
وب ــالـ ـت ــال ــي وج ـ ـ ــود اه ـ ـتـ ــزازات
ارضـ ـ ـي ـ ــة ،مـ ــؤكـ ــدة أن ال ـ ـ ــزالزل
ال ـت ــي ت ـح ــدث نـتـيـجــة ال ـحــركــة
التكتونية قديمة وهي موجودة
منذ  25مليون سنة.

شرق إيران قرب الحدود اإليرانية • الباكستانية
وعلى بعد  605كليومترات شمال شرق العاصمة
العمانية مسقط ،وحدث الزلزال عند الساعة 1:44
ظهرا بتوقيت الكويت على عمق  100كيلومتر
في باطن األرض ،واستغرقت الموجات اليومية
الناتجة عنه  160ثانية.
• شعر المواطنون والمقيمون في  9أبريل 2013
ّ
بهزة أرضية في بعض المناطق تراوحت قوتها
بين  4.1و 5.4درج ــات ،إثــر زل ــزال ضــرب جنوب
إيران داخل إقليم بوشهر كانت قوته  6.3درجات.

6
محليات
ً
«األمن العام» :توقيف  354مخالفا لإلقامة خالل أسبوع
ةديرجلا

•
العدد  /5047األحد  5يونيو 2022م  6 /ذو القعدة 1443هـ

local@aljarida●com

ً
تحرير  1932مخالفة مرور و 44ضبطية مخدرات و 515موقوفا بالمخافر
محمد الشرهان

أظ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرت اإلحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
األسبوعية لقطاع األمــن العام
أن الـقـطــاع فــي مــديــريــات األمــن
بــالـمـحــاف ـظــات ال ـس ــت ،وســريــة
المهام الخاصة بــاألمــن الـعــام،
تعاملت خالل األسبوع الماضي
مــع  2111بــاغــا ورد الــى غرفة
ال ـع ـم ـل ـيــات ع ـبــر ه ــات ــف األمـ ــان
ب ــوزارة الداخلية ،وقــدمــت 807
مساعدات انسانية.
وكشفت اإلحصائية أن رجال
األمن العام ،بإشراف وكيل وزارة
الداخلية المساعد لشؤون األمن
العام ،اللواء فراج الزعبي ،أقاموا
خ ــال األس ـب ــوع ال ـمــاضــي 648
نقطة تفتيش أمنية أسفرت عن
ضـبــط  16شـخـصــا تـبـيــن أنهم
م ـط ـل ــوب ــون ج ـنــائ ـيــا وصـ ـ ــادرة
بحقهم أحكام بالحبس واجبة
ال ـن ـف ــاذ ،م ـش ـيــرة إل ــى أن رج ــال
األمن تمكنوا من خالل الدوريات

فراج الزعبي

األم ـن ـي ــة ال ـث ــاب ـت ــة وال ـم ـت ـحــركــة
ونقاط التفتيش من ضبط 191
مخالفا لقانون اإلقامة والعمل،
و 149وا فـ ـ ــدا مـسـجـلــة بحقهم
قضايا تغيب.
وأوضـ ـح ــت أن رج ـ ــال األم ــن

إحباط محاولة تهريب مليون حبة
مخدرة عبر طائرة شراعية
●

محمد الشرهان

أحبط رجال أمن اإلدارة العامة
ألمن الحدود ،بتعليمات مباشرة
من المدير العام لإلدارة العميد
مجبل بـنـشــوق ،عملية تهريب
مليون حبة مـخــدرة ،بالتعاون

والتنسيق مع رجال أمن الحدود
ف ــي ال ـج ــان ــب ال ـع ــراق ــي ،ب ـعــد أن
رصد رجال أمن الحدود الكويتي
طائرة شراعية تحاول اختراق
الـ ـ ـح ـ ــدود ،وت ـ ــم إبـ ـ ــاغ ال ـجــانــب
العراقي.
وفــي التفاصيل ،التي رواهــا

م ـ ـصـ ــدر أم ـ ـنـ ــي ل ـ ـ ـ «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة»،
أن ك ــام ـي ــرات ال ــرص ــد ال ـحــراريــة
ف ــي ق ـط ــاع الـ ـح ــدود ال ـش ـمــال ـيــة،
ً
وت ـح ــدي ــدا ف ــي مــركــز جـيــرشــان،
رص ــدت ط ــائ ــرة شــراع ـيــة قــادمــة
م ــن ال ـ ـعـ ــراق ب ــات ـج ــاه األراضـ ـ ــي
ال ـكــوي ـت ـيــة ،وت ــم إبـ ــاغ الـجــانــب
العراقي على الفور عن الطائرة
بـ ـم ــوج ــب اتـ ـف ــاقـ ـي ــات الـ ـتـ ـع ــاون
ال ـم ـش ـت ــرك ــة ل ـح ـم ــاي ــة الـ ـح ــدود،
وإح ـ ـبـ ــاط م ـ ـحـ ــاوالت ال ـت ـهــريــب
والتسلل.
وأضــاف المصدر أن الجانب
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي تـ ـع ــام ــل عـ ـل ــى الـ ـف ــور
م ــع ال ـط ــائ ــرة ،وأس ـق ـط ـهــا داخ ــل
األراض ــي الـعــراقـيــة ،بــالـقــرب من
الحدود الكويتية ،والذ الشخص
الذي كان يقودها بالفرار باتجاه
ً
األراضــي العراقية ،الفتا إلى أن
السلطات األمنية العراقية فتشت
ال ـطــائــرة ،وع ـثــرت داخـلـهــا على
مـلـيــون حـبــة كـبـتــاغــون مـخــدرة،
كانت في طريقها إلى الكويت.

الـ ـع ــام ض ـب ـط ــوا  263شـخـصــا
ال يـحـمـلــون اث ـب ــات شـخـصـيــة،
إضافة الى  44ضبطية مخدرات
وإحــال ـت ـهــا ال ــى اإلدارة الـعــامــة
ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات ،فـضــا
ً
عن  14مصنعا إلنتاج الخمور
الـمـحـلـيــة ،ك ـمــا ت ــم ت ـقــديــم 807
ً
م ـ ـسـ ــاعـ ــدة أم ـ ـنـ ـيـ ــة فـ ـ ـض ـ ــا عــن
التواجد األمني في  718بالغا
متنوعا.
وأظهرت أن رجال قطاع األمن
العام تمكنوا من تحرير 1932
مخالفة مــرور متنوعة وضبط
وإح ـ ــال ـ ــة  23م ــركـ ـب ــة م ـخــال ـفــة
مطلوبة لجهات أمنية وقضائية
وصـ ــادرة بحقها أوامـ ــر ضبط
وإحـ ـ ـض ـ ــار ،ال ـ ــى كـ ـ ــراج الـحـجــز
ب ــاإلدارة العامة للمرور ،فضال
ع ــن تـعــامـلـهــم م ــع  731ح ــادث
مرور.
ك ـم ــا ب ـي ـنــت االح ـص ــائ ـي ــة أن

عدد األشخاص الموقوفين في
نظارات المخافر التابعة لقطاع
االمن العام بلغ خالل األسبوع
الماضي  515موقوفا على ذمة
ق ـضــايــا ام ـن ـيــة وق ـضــايــا اقــامــة
وقضايا مرور واشتباه.

ً
 163مخالفا

من جانب آخر ،قالت مصادر
ام ـن ـي ــة ان قـ ـط ــاع األمـ ـ ــن ال ـع ــام
نـفــذ صـبــاح ام ــس حملة امنية
م ــوسـ ـع ــة ش ـم ـل ــت م ـحــاف ـظ ـتــي
حــولــي وم ـب ــارك الـكـبـيــر ،حيث
اسفرت عن ضبط  163مخالفا
لقانون االقامة والعمل ،وضبط
 9قضايا حيازة وتعاطي مواد
م ـخــدرة وتـحــريــر  102مخالفة
مرورية.
وأضافت المصادر ان الحملة
األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـت ــي اش ـ ـ ــرف عـلـيـهــا

ميدانيا مدير عام امن محافظة
ح ــول ــي الـ ـل ــواء ع ـبــدال ـلــه الـعـلــي
ومدير عام امن محافظة مبارك
الكبير العميد خــا لــد الكندري
وم ــدي ــر ادارة ع ـم ـل ـيــات األم ــن
العام العقيد عبدالله المطيري،
اسـ ـف ــرت ع ــن ض ـب ــط  18بــائـعــا
متجوال و 4مكاتب خدم وهمية.
وذكـ ــرت ال ـم ـصــادر أن رج ــال
األمـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام تـ ـمـ ـكـ ـن ــوا أي ـض ــا
خـ ـ ـ ــال الـ ـحـ ـمـ ـل ــة األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة مــن
ض ـب ــط  14ق ـض ـيــة خـ ـم ــور ،و4
اشـ ـخ ــاص م ـط ـلــوب ـيــن جـنــائـيــا
وص ــادرة بحقهم احـكــام حبس
ً
واجبة النفاذ ،فضال عن ضبط
مركبتين تبين انهما مسروقتان
ومسجل بحقهما اوامــر ضبط
واحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــار إلحـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـجـ ـه ــات
األمنية.

جانب من المضبوطات

ً
وفاة  3أطفال غرقا بشاطئ
أنجفة في حادث مأساوي
أعمارهم بين  7و 12سنة ...وفتح تحقيق بالواقعة
ً
شهد شاطئ أنجفة ،أمــس األول ،حادثا
ً
مأساويا تمثل في غرق ثالثة أطفال أشقاء
مواطنين في البحر المقابل لمنزل أسرتهم،
أثناء لعبهم على مسنة مقابلة لمنزل سكن
أسرتهم الواقع في منطقة المسيلة البحرية
المقابلة لشاطئ أنجفة.
وفي التفاصيل التي رواهــا لـ «الجريدة»
مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم في قوة
اإلطفاء العام العقيد محمد الغريب أن غرفة
ً
عمليات «اإلطفاء» تلقت بالغا صباح أمس
األول من مواطنة أفادت خالله بأنها فقدت
ً
أبناء ها في البحر المقابل لمنزلها ،مشيرا
إلــى أنــه فــور تلقي الـبــاغ تــم تحريك مركز
إطفاء رأس السالمية البحري إلى موقعه.
وأضاف الغريب أن غواصي إدارة اإلطفاء
البحري عملوا فــور وصولهم على البحث
ع ــن األط ـف ــال ال ـثــاثــة وه ــم أش ـق ــاء يبلغون
من العمر  7سنوات و 10سنوات و 12سنة

وعثروا عليهم متوفين نتيجة غرقهم أسفل
ً
مسنة مقابلة لمنزل أسرتهم ،الفتا إلى أن
رجال اإلطفاء البحري سلموا جثث األطفال
إلــى رجــال األدلــة الجنائية الذين أحالوهم
بدورهم إلى إدارة الطب الشرعي.
وذكر أن األم المبلغة ذكرت لرجال اإلطفاء
ال ـب ـحــري أن ـهــا كــانــت ت ــراق ــب أطـفــالـهــا وهــم
يلهون على المسنة ثــم دخلت إلــى المنزل
لدقائق معدودة وخرجت ولم تعثر عليهم،
ً
مشيرا إلى أن الجهات المعنية وضباط إدارة
ً
تحقيق الحوادث فتحوا تحقيقا بشأن حادث
الغرق للوقوف على أسبابه.

مصرع وافد وإصابة  2بتصادم ّ
طراد في «الشمالن»
●

الزورق في موقع الحادث

محمد الشرهان

ل ـقــي وافـ ــد م ـص ــري مـصــرعــه
صـ ـب ــاح أم ـ ــس األول ،وأص ـي ــب
اث ـنــان آخ ــران ب ـجــروح خطيرة،
مــن جــراء اصـطــدام طـ ّـرادهــم مع
«لنج» متوقف في نقعة الشمالن،
مما أدى إلــى انقالبه ،وإصابة
األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن ك ــان ــوا على
متنه.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،ق ــال مــديــر
إدارة العالقات العامة واإلعالم
فــي ق ــوة اإلط ـف ــاء ال ـعــام العقيد
محمد الغريب ،إن غرفة عمليات
ً
قــوة اإلطـفــاء الـعــام تلقت بالغا
ي ـف ـيــد ب ــوق ــوع حـ ـ ــادث ت ـص ــادم
وانـقــاب داخــل نقعة الشمالن،
ّ
فتم توجيه زوارق إدارة اإلطفاء
اإلنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاذ ال ـ ـب ـ ـحـ ــري مـ ـ ــن م ــرك ــز
ال ـش ــوي ــخ ال ـب ـح ــري إل ـ ــى مــوقــع
البالغ.

وأضـ ـ ــاف ال ـغ ــري ــب أن رج ــال
اإلطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء ال ـ ـب ـ ـحـ ــري ش ـ ــاه ـ ــدوا
ً
ً
بالموقع زورقا مصطدما بأحد
اللنجات ،مما أدى إلى انقالبه
في البحر ،وأبلغهم الصيادون
ب ــأن الـمـصــابـيــن الـثــاثــة الــذيــن
كانوا على متن الزورق تم نقلهم
إل ــى الـمـسـتـشـفــى م ــن قـبــل أحــد
قـ ــوارب ال ـنــزهــة ،فــانـتـقــل رج ــال
اإلطفاء البحري إلى المستشفى،
وأبلغوا أن أحد الصيادين توفي
نـتـيـجــة ش ــدة اإلص ــاب ــات الـتــي
لـحـقــت ب ــه ،فـيـمــا أص ـيــب اثـنــان
بجروح خطيرة وأدخال العناية
المركزة للعالج.

ً
ضبط  36مخالفا في حمالت
لمباحث اآلداب واإلقامة
●

محمد الشرهان

تمكن رجــال مباحث إدارة حماية اآلداب العامة ومكافحة االتجار
ً
باألشخاص وقطاع شــؤون اإلقــامــة ممثال في االدارة العامة لمباحث
ً
اإلقامة «اللجنة الثالثية» ،من ضبط  36وافدا ووافدة في  3حمالت أمنية
استهدفت محافظات الفروانية والجهراء وحولي.
وفــي تفاصيل الضبطية األول ــى ،قــال مصدر أمني لـ «الـجــريــدة» ،إن
رجال المباحث الجنائية في ادارة حماية اآلداب العامة ومكافحة االتجار
ُ
باألشخاص داهـمــوا أحــد المواقع فــي منطقة الـفــروانـيــة ،ت ـمـ َـارس فيه
ً
أعمال منافية لآلداب العامة ،وألقوا القبض على  20شخصا من مختلف
الجنسيات لقيامهم بأعمال منافية لآلداب العامة .وفي تفاصيل الضبطية
الثانية ،قال المصدر ،إن رجال إدارة العامة لمباحث اإلقامة قسم اللجنة
الثالثية المشتركة تمكن من ضبط  7أشخاص من مختلف الجنسيات
يعملون في مكتب خدم وهمي بمحافظة الجهراء .أما عن الضبطية الثالثة،
ً
فتمكن قطاع األمن الجنائي ممثال بادارة حماية اآلداب العامة ومكافحة
االتجار باألشخاص من ضبط  9أشخاص من جنسيات متعددة لقيامهم
بأعمال منافية لآلداب العامة في أحد المواقع بحولي.

ةديرجلا
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برلمانيات

الغانم :سنحصل على أغلبية التصويت في ملف «الشينغن»
التقى ميتسوال وأكد أن محاوالت الضغط مستمرة حتى إتمام هذا الملف بأقرب وقت
عقد الرئيس الغانم
والوفد البرلماني المرافق
له بمقر البرلمان األوروبي
في بروكسل ،أمس األول،
جلسة مباحثات رسمية مع
رئيسة البرلمان األوروبي،
تركزت على ملف إعفاء
المواطنين الكويتيين من
تأشيرة الشينغن الذي دخل
مراحل متقدمة.

أعـ ـ ــرب رئـ ـي ــس م ـج ـلــس األم ــة
م ـ ـ ـ ــرزوق الـ ـغ ــان ــم عـ ــن ث ـق ـت ــه فــي
حـصــول ملف إعـفــاء المواطنين
الكويتيين من تأشيرة «الشينغن»
على األغلبية الالزمة عند طرحه
للتصويت في البرلمان األوروبي،
ً
مـ ــؤكـ ــدا أن م ـ ـحـ ــاوالت ال ـض ـغــط
مستمرة لحين إتمام هذا الملف
بأقرب وقت ممكن.
وق ـ ـ ــال الـ ـغ ــان ــم ،فـ ــي ت ـصــريــح
صحافي عقب جلسة مباحثات
رس ـم ـي ــة ع ـق ــده ــا ف ــي ال ـعــاص ـمــة
البلجيكية بروكسل ،أمس األول،
مــع رئـيـســة الـبــرلـمــان األوروبـ ــي
روبرتا ميتسوال« :االجتماع كان
ً
ً ً
مثمرا جدا ومفيدا ،وأستطيع ان
أقول اآلن وبكل ثقة أننا سنحصل
على األغلبية الالزمة لتمرير ملف
إعفاء المواطنين الكويتيين من
تأشيرة الشينغن».
وأضـ ــاف أن «مـيـتـســوال أكــدت
لنا احترامها وتقديرها وتقدير
الـ ـب ــرلـ ـم ــان األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ل ـل ـكــويــت
كدولة وديموقراطيتها وللسقف
العالي للحريات واحترام حقوق
اإلنسان فيها».
وذك ـ ـ ــر أن رئ ـي ـس ــة ال ـب ــرل ـم ــان
ً
األوروبــي أكــدت أيضا احترامها

للدستور الكويتي ،الذي يحظى
بـ ــاح ـ ـتـ ــرام ك ـب ـي ــر فـ ــي األوسـ ـ ـ ــاط
األوروب ـيــة ،ولـلــدور الكبير الــذي
ق ــام ــت بـ ــه الـ ـك ــوي ــت وأم ـ ــراؤه ـ ــا
على مــدى سنوات في الوساطة
وال ـ ـت ـ ـه ـ ــدئ ـ ــة خـ ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـش ــاك ــل
واألزمات التي حصلت بالمنطقة.
ً
واستطرد الغانم قائال« :نفخر
ونسعد بأن تكون سمعة الكويت
وبــرلـمــانـهــا بـهــذه ال ـص ــورة لــدى
ً
الـبــرلـمــان األوروب ـ ــي» ،مـبـيـنــا أن
ميتسوال أكــدت خــال االجتماع
دعمها لملف إ عـفــاء المواطنين
الكويتيين من تأشيرة الشينغن،
ووعـ ــدت ب ــأن ي ـطــرح ه ــذا الملف
للتصويت في البرلمان األوروبي
بأقرب وقت ممكن.
وأوض ــح أنــه «بـعــد اجتماعنا
ب ـ ـكـ ــل ال ـ ـك ـ ـتـ ــل ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة م ــن
مـحــافـظـيــن ولـيـبــرالـيـيــن ووســط
وي ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــار ويـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــن واألح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب
الرئيسية متمثلة بحزب الشعب
األوروب ـ ــي وال ـح ــزب االش ـتــراكــي
الــدي ـمــوقــراطــي وح ــزب الـخـضــر،
أعتقد أن الحصول على األغلبية
ال ــازم ــة لـتـمــريــر مـلــف الشينغن
ً
أص ـب ـحــت فــرص ـتــه ك ـب ـيــرة جـ ــدا،
ومـحــاوالتـنــا وضغطنا اآلن هو

الغانم مع رئيسة البرلمان األوروبي
أن يـتــم الـنـظــر والـتـصــويــت على
هذا الملف بأقرب وقت».
وأع ـ ـ ــرب ال ـغ ــان ــم ع ــن أم ـل ــه أن
يتم االنتهاء مــن ملف الشينغن
الـ ــذي س ـت ـكــون ل ــه ف ــوائ ــد كـبـيــرة
لـيـســت مــرتـبـطــة فـقــط بــالـسـمــاح
ل ـل ـكــوي ـت ـي ـيــن ف ــي ال ـس ـف ــر ل ـل ــدول

 ...ويغادر بروكسل بعد زيارة رسمية

الراجحي التقى مفوضة االتحاد األوروبي

غ ــادر رئـيــس مجلس األم ــة م ــرزوق الـغــانــم والــوفــد المرافق
لــه العاصمة البلجيكية بــروكـســل ،أم ــس ،بعد زي ــارة رسمية
للبرلمان األوروب ــي استغرقت أربعة أيــام بحث خاللها ملف
إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة «الشينغن».
وك ــان فــي وداع الـغــانــم ل ــدى م ـغــادرتــه سفير الـكــويــت لــدى
مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى االتحاد األوروبي وحلف
شمال األطلسي (ناتو) جاسم البديوي وعدد من أركان السفارة
والمندوبية.
وضم الوفد المرافق للغانم وزير الدولة لشؤون مجلس األمة
وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي ،ووكيل الشعبة
البرلمانية النائب د .عبيد الوسمي ،وأمين سر الشعبة النائب
د .حمد المطر ،وأمين صندوق الشعبة النائب سلمان الحليلة،
وعضو الشعبة النائب مساعد العارضي.
وعقد الغانم خالل زيارته والوفد المرافق له عدة لقاءات مع
رئيسة البرلمان األوروب ــي روبرتا ميتسوال ورؤســاء اللجان
واألح ــزاب في البرلمان تركزت على ملف اإلعفاء من تأشيرة
«الشينغن» ،وأثمرت عن إعالن الجانب األوروبــي تأييد ودعم
ً
الملف عند طرحه للتصويت الحقا.

التقى وزير الدولة لشؤون مجلس األمة وزير الدولة لشؤون الشباب
محمد الــراجـحــي فــي بــروكـســل مـفــوضــة االت ـحــاد األوروبـ ــي للشؤون
الداخلية إيلفا يوهانسون لبحث ملف إعفاء المواطنين الكويتيين
من تأشيرة «الشينغن».
ً
وقال الوزير الراجحي ،في تصريح عقب االجتماع ،إن هناك تعاونا
ً
ً
جيدا بين الجانبين ،معربا عن أمله أن تكون هناك أنباء طيبة للشعب
ً
الكويتي بشأن استكمال هذا الملف قريبا.
كما أعرب عن شكره العميق والخاص للبعثة الدبلوماسية الكويتية
في بروكسل برئاسة السفير جاسم البديوي وجميع الموظفين على
كل جهودهم المخلصة في هذا الصدد.
ً
ويــزور الراجحي العاصمة البلجيكية حاليا برفقة رئيس مجلس
األمــة م ــرزوق الغانم والــوفــد الـمــرافــق لــه إلج ــراء مـحــادثــات مــع رئيس
البرلمان األوروبي ورؤساء اللجان األخرى بالبرلمان األوروبي بشأن
ملف تأشيرة «الشينغن».
وكانت المفوضية األوروبية أعلنت في  27أبريل الماضي إدراج
اسم الكويت ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من التأشيرة،
مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمهد نحو البدء في سلسلة مفاوضات
نهائية رسمية بين الكويت واالتـحــاد األوروب ــي تهدف إلــى إعفاء

ً
...ومغادرا بروكسل

ّ
وزير التربية :الميزانية لم تمكنا من شراء
مقار للمكاتب الثقافية في الخارج
●

األوروب ـيــة بسهولة ويـســر ،إنما
له انعكاسات تجارية واقتصادية
وسياسية وانعكاس على سهولة
إن ـ ـهـ ــاء االتـ ـف ــاقـ ـي ــات مـ ــع الـ ـ ــدول
األوروبية في المستقبل.
وقـ ـ ــال« :نـ ـح ــن اآلن بــان ـت ـظــار
إخبارنا عن الموعد الذي سيتم

فـ ـي ــه ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت ،وس ـت ـس ـت ـم ــر
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات م ــع ك ــل األحـ ـ ــزاب
وأع ـ ـضـ ــاء ال ـب ــرل ـم ــان األوروبـ ـ ــي
ل ـت ــأم ـي ــن أكـ ـب ــر ع ـ ــدد م ـم ـك ــن مــن
الـ ـم ــوافـ ـقـ ـي ــن عـ ـل ــى إع ـ ـفـ ــاء دولـ ــة
الكويت ومواطنيها من تأشيرة
الشينغن».

وع ـب ــر ع ــن ش ـك ــره وت ـق ــدي ــره
ألعضاء بعثة دولة الكويت لدى
االتحاد األوروبي وعلى رأسهم
السفير جاسم البديوي وأعضاء
البعثة من أبناء الكويت الذين
يعملون بجد وإخالص في مدة
ليست بقصيرة ومهمة ليست
بسهلة.
وقال الغانم« :وفق ما رأيناه
وس ـ ـم ـ ـع ـ ـنـ ــاه والح ـ ـ ـظ ـ ـ ـنـ ـ ــاه ف ــي
ل ـقــاءات ـنــا م ــع ك ــل الـمـســؤولـيــن
أن جميعهم يـشـكــرون السفير
وأعضاء البعثة على تواصلهم
وتــوض ـي ـح ـهــم وإج ــاب ـت ـه ــم عــن
الكثير من األسئلة التي ساعدت
عـلــى اإلس ـ ــراع ف ــي وص ــول هــذا
الملف إلى البرلمان األوروبــي،
فـلـهــم م ـنــي ن ـيــابــة ع ــن مجلس
األم ـ ــة والـ ـشـ ـع ــب ال ـك ــوي ـت ــي كــل
ال ـش ـكــر وال ـت ـق ــدي ــر وه ـ ــذا لـيــس
بــاألمــر الـمـسـتـغــرب عـلــى أبـنــاء
الـ ـك ــوي ــت ال ـم ـخ ـل ـص ـيــن فـ ــي كــل
ب ـ ـع ـ ـثـ ــات وسـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــارات الـ ـك ــوي ــت
بالخارج».
وك ــان الـغــانــم قــد عقد والــوفــد
ال ـب ــرل ـم ــان ــي الـ ـم ــراف ــق لـ ــه بـمـقــر
البرلمان األوروبي في بروكسل،
أمـ ــس األول ،ج ـل ـســة م ـبــاح ـثــات

رسمية مع ميتسوال ،تركزت على
ملف إعفاء المواطنين الكويتيين
م ـ ــن ت ـ ــأشـ ـ ـي ـ ــرة شـ ـيـ ـنـ ـغ ــن ال ـ ــذي
دخ ــل م ــراح ــل مـتـقــدمــة بــانـتـظــار
التصويت عليه من قبل البرلمان
األوروبي في مرحلة الحقة.
وت ـ ـ ـ ـ ــم خ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــات
اإلجابة والرد على كافة األسئلة
واالس ـت ـف ـســارات المتعلقة بهذا
الملف ،منها المواضيع المتعلقة
ب ـب ـع ــض ال ـ ـجـ ــوانـ ــب ال ـح ـقــوق ـيــة
كموضوع تمكين المرأة وسياسة
الـكــويــت الـخــارجـيــة إزاء العديد
مـ ـ ــن الـ ـمـ ـلـ ـف ــات والـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـح ـظــى
باستحسان أوروبي واسع نتيجة
اعـتــدالـهــا ووسـطـيـتـهــا ودوره ــا
اإلي ـجــابــي فــي تـعــزيــز سـيــاســات
ً
ً
السلم والوفاق إقليميا ودوليا.
حضر االجتماع وكيل الشعبة
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة الـ ـن ــائ ــب د .عـبـيــد
ال ــوس ـم ــي ،وأمـ ـي ــن س ــر الـشـعـبــة
الـنــائــب د .حـمــد الـمـطــر ،وسفير
دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا
ورئ ـيــس بعثتيها ل ــدى االتـحــاد
األوروبي وحلف شمال األطلسي
«ناتو» جاسم البديوي.

فهد تركي

كشف وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث
العلمي د .علي الـمـضــف ،أن الـمـشــروعــات المدرجة
ضمن ميزانية وزارة التعليم العالي منذ السنة المالية
 2018/2017وحتى السنة ُالمالية  2021/2020هي
مبلغ  400.000دينار فقط ،أدرج في السنة المالية
 2018/2017لشراء مقار للمكاتب الثقافية في الخارج،
ً
ونظرا لعدم كفاية المبلغ المعتمد من وزارة المالية،
والمذكور أعاله لم تتمكن «التعليم العالي» من تنفيذ
المشروع.
وقــال المضف ،في رده على ســؤال النائب محمد
الحويلة ،إنه ال توجد قضايا مرفوعة على «التربية»
و«التعليم العالي»؛ لعدم إدراج مشاريع ضمن ميزانية
«الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي» مـنــذ الـسـنــة الـمــالـيــة 2019/2018
وحتى تاريخه.
وأضـ ــاف أن ــه ال تــوجــد م ـشــروعــات مــدرجــة ضمن
ميزانية االمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة
عن السنوات التالية من  2018/2017حتى ،2021/2020

د .علي المضف

كـمــا أن ــه ال يــوجــد ل ــدى ال ـج ـهــاز الــوط ـنــي لــاعـتـمــاد
االكاديمي اي مشاريع تخص السنوات من 2018/2017
حتى  ،2021/2020وال يوجد أي مستحقات للشركات
متأخرة أو لم تسدد.

الراجحي والمفوضة األوروبية
الكويتيين من «الشينغن».
هذا يعني أنه عند الموافقة على االقتراح من قبل البرلمان األوروبي
ومجلس وزراء االتحاد األوروبي لن يحتاج مواطنو الكويت تأشيرة
للسفر إلى االتحاد «باستثناء أيرلندا» ،والبلدان المرتبطة بـ «الشينغن»
(آيسلندا وسويسرا والنرويج وليختنشتاين).

المضف للخالد :ما إجراءاتكم إزاء طلب
«المحاسبة» التدقيق عن بعد؟
ً
وجــه النائب مهلهل المضف ســؤاال
إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد ،قال فيه« :نشرت جريدة
ال ـجــريــدة فــي عــددهــا ال ـص ــادر بـتــاريــخ
 30مايو  ،2022على صــدارة صفحتها
ً
األولــى ،خبرا بعنوان (المحاسبة :عدم
منحنا صالحية التدقيق اإللكتروني
يـ ـع ــرض الـ ـم ــال الـ ـع ــام ل ـل ـخ ـط ــر) ،ال ــذي
أش ـ ـ ــارت ف ـي ــه الـ ـج ــري ــدة إلـ ــى أن ديـ ــوان
المحاسبة خاطب رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد ،في فبراير
ا لـمــا ضــي ،لتوجيه الجهات المشمولة
بــرقــابــة الــديــوان بــإعـطــاء فــرق التدقيق
ال ـت ــاب ـع ــة لـ ــه ص ــاح ـي ــة ال ـ ــدخ ـ ــول عـلــى
ً
األنظمة اآللية للتدقيق عن بعد ،الفتا
إلى أن عدم تمكينه من ذلك يعرض المال
العام للخطر».
وقـ ـ ـ ــال الـ ـم ـ ـضـ ــف« :ع ـ ـلـ ــى ضـ ـ ــوء ذل ــك

أط ـ ـلـ ــب تـ ـ ــزويـ ـ ــدي بـ ـ ـص ـ ــورة م ـ ــن ك ـت ــاب
ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة ،وم ــا اإلج ـ ــراء الــذي
تم اتخاذه فور تسلمه؟ ولماذا ترفض
بـعــض الـجـهــات الـحـكــومـيــة المشمولة
برقابة الديوان السماح لفرق التدقيق
التابعة له بالدخول على األنظمة اآللية
للتدقيق عن بعد؟ وهل تم الرد على طلب
الديوان؟ إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى
ت ــزوي ــدي ب ـمــا ت ــم اتـ ـخ ــاذه ،وإذا كــانــت
بــا فما أسـبــاب التأخير؟ ومــا اإلج ــراء
الذي تنوون اتخاذه خاصة أن الديوان
ً
خاطبكم بصفتكم رئيسا للوزراء؟».

مهلهل المضف

زلزال الكويت ...اجتماع عاجل لـ «البيئة» البرلمانية
• نواب :األقوى في تاريخها وندعو الحكومة لكشف تفاصيله
• الشحومي يطالب بإنشاء مركز الكويت للكوارث الطبيعية
ط ـ ــال ـ ــب ع ـ ـ ــدد مـ ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــواب
الحكومة وشركة نفط الكويت
ب ــإص ــدار ب ـيــان تـفـصـيـلــي عن
ال ـ ــزل ـ ــزال الـ ـ ــذي ض ـ ــرب ال ـب ــاد
فـ ـ ـج ـ ــر أم ـ ـ ـ ـ ــس ،واإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
واالحتياطات في حال تكراره
ً
م ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــا ،وال ـ ـ ـك ـ ـ ـشـ ـ ــف ع ــن
تـفــاصـيـلــه وت ـب ـيــان الـحـقــائــق
ح ــول ــه ،ف ــي وق ــت دع ــت لجنة
البيئة البرلمانية إلى اجتماع
ع ـ ــاج ـ ــل لـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة أسـ ـب ــاب ــه
وتأثيره.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب أسـ ـ ــامـ ـ ــة
الـ ـش ــاهـ ـي ــن إن «ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة -
وشركة نفط الكويت وأي جهة
مـخـتـصــة  -م ـطــال ـبــة بـتـقــديــم
بـ ـي ــان ت ـف ـص ـي ـل ــي ،عـ ــن زلـ ـ ــزال
الكويت ،غير المسبوق بشدته
وأثره».
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ذكـ ــر ال ـنــائــب
ع ـبــدال ـلــه ال ـطــري ـجــي أن ــه وفــق
الـتـصــريـحــات الــرس ـم ـيــة ،فــإن

زلـ ـ ـ ــزال (أمـ ـ ـ ــس) هـ ــو األقـ ـ ــوى
ً
ً
تاريخيا في الكويت ،مضيفا
«األم ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـفـ ــرض عـلــى
الجهات الحكومية المسؤولة
تبيان كل الحقائق من خالل
مؤتمر صحافي في تلفزيون
الكويت وطمأنة المواطنين
إلــى إجــراء ات ـهــا فــي التعامل
مــع تبعات الــزلــزال ،سائلين
الله أن يحفظ بلدنا وشعبها
الكريم من كل مكروه».
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب
د .حـ ـم ــد الـ ـمـ ـط ــر «س ـت ـع ـق ــد
عبدالله الطريجي
ال ـل ـج ـن ــة ال ـب ـي ـئ ـ ًيــة األسـ ـب ــوع أسامة الشاهين
ال ـقــادم اجتماعا مــع القطاع
النفطي وخـبــراء مــن جامعة
ات ـخــاذهــا فــي ح ــدوث أنشطة م ـتــاب ـعــة ورصـ ـ ــد أي ح ـ ــوادث
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ومـ ـعـ ـه ــد األب ـ ـحـ ــاث زل ــزالـ ـي ــة بــال ـم ـس ـت ـق ـبــل؟ وه ــل يـمـكــن أن تـحـصــل ف ــي ال ـبــاد،
ع ـلــى خـلـفـيــة ال ـه ــزة األرض ـي ــة
لمناقشة أسباب وتأثير زلزال لدينا كود بناء؟».
ال ـكــويــت وم ـن ـهــا ه ــل لـلـقـطــاع
إلى ذلك ،طالب نائب رئيس الـ ـت ــي تـ ـع ـ ّـرض ــت ل ـه ــا م ـنــاطــق
الـنـفـطــي أن ـش ـطــة تـنـشــط بــؤر مجلس األمة ،أحمد الشحومي ،ال ـكــويــت وال ـت ــي كــانــت األك ـبــر
الزالزل؟ وما هي االحتياجات الحكومة بإنشاء مركز الكويت بوصول قوتها الى  5درجات
واالحـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاط ـ ـ ــات ال ـ ـ ــواج ـ ـ ــب ل ـل ـكــوارث الـطـبـيـعـيــة م ــن أجــل على مقياس ريختر.

حمد المطر

أحمد الشحومي

وقال الشحومي ،في تصريح
صحافي ،إن ما حصل من زلزال
ف ــي الـ ـك ــوي ــت ي ـج ــب أن ي ـكــون
محال للتفكر والتدبر ال للتندر،
وأال يكون مجاال للمجادلة ،بل
للنظر ومعرفة األسباب ووضع
الحلول المناسبة.

ّ
وأضاف :كنا نتابع الزالزل
ً
فـ ــي إيـ ـ ـ ــران س ــابـ ـق ــا ون ـع ــان ــي
آثارها ،واليوم الزلزال يضرب
م ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـ ـكـ ــويـ ــت وي ـ ـحـ ــدث
بدرجة كبيرة بلغت  5درجات
على مقياس ريختر ،وبعض
البيوت تأثرت فعليا من هذا

الزلزال ،وحان الوقت للوقوف
على أسباب ذلك.
وذكـ ـ ـ ــر أن م ـ ــا حـ ـص ــل مــن
زلـ ـ ــزال ب ـه ــذا ال ــرق ــم ي ـجــب أن
يـ ـ ّ
ـوعـ ــي األجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـم ـع ـن ـيــة،
وأصبح من الضروري والمهم
ت ــأه ـي ــل األج ـ ـهـ ــزة الــرس ـم ـيــة
وال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة والـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة
لـلـكـشــف ع ــن ه ــذه ال ـح ــوادث
وط ـ ـ ـ ـ ـ ــرق ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــل م ـع ـه ــا
والـتـعــامــل مــع ن ـظــام اإلن ــذار
المبكر.
وأوض ــح أن مــا حصل من
زل ـ ــزال ه ــو وق ــت لـلـتـفـكــر في
نعم الله وشكره واستغفاره،
وال ـ ـح ـ ـمـ ــد ل ـ ـلـ ــه ال ـ ـ ـ ــذي ل ـطــف
بالكويت وأهلها ،بسبب عمل
الخير ،واليوم ال ّ
بد أن تستعد
ال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة ل ـل ـك ــوارث
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـي ــة ،خـ ــاصـ ــة م ـع ـهــد
األب ـح ــاث الـعـلـمـيــة ومــؤسـســة
الكويت للتقدم العلمي والدفاع

المدني والمطافئ وكل أجهزة
الدولة ،وال ّ
بد أن تكون لدينا
أج ـه ــزة مـتــابـعــة ورص ـ ــد ،وأن
ن ـكــون عـلــى أه ـبــة االس ـت ـعــداد
ل ـل ـت ـعــامــل م ــع ه ـ ــذه الـ ـك ــوارث
الطبيعية إذا حصلت ،وال ّ
بد
م ــن تـنـظـيــم دورات مـسـتـمــرة
لـ ـلـ ـتـ ـع ــام ــل ال ـ ـج ـ ـيـ ــد مـ ـ ــع م ـثــل
هــذه الـظــواهــر الـتــي قــد تكون
تـبـعــاتـهــا كــارث ـيــة إن حصلت
فــي يــوم مــن األي ــام اذا لــم تكن
االسـ ـتـ ـع ــدادات الـمـسـبـقــة لها
على قدر حجمها والمسؤولية.
و ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال :ال ب ـ ـ ـ ـ ّـد أن يـ ـك ــون
لدينا مركز الكويت للكوارث
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل م ــع
الـ ـط ــوارئ واألح ـ ـ ــداث واآلثـ ــار
الـ ـت ــي ق ــد ت ـس ـب ـب ـهــا ال ـظ ــواه ــر
الكونية والطبيعية ،وأبرزها
الزالزل.

٨
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احتفاء بالمرأة...
على ماذا؟

المستشار شفيق إمام

في ظالل الدستور :رياض غالي قاتل األميرة ...ورامي نجل الوزيرة ...وجمال مبارك
لم تكد بضع ساعات تمضي على الحلقة
األ خـيــرة مــن المسلسل ا لــذي أنتجته الشركة
الكويتية للكيبل التلفزيوني «الملكة نازلي»
م ـل ـكــة ف ــي ال ـم ـن ـف ــى ،وال ـ ـ ــذي ان ـت ـه ــى بـفــاجـعــة
وج ــري ـم ــة ب ـش ـعــة ف ــي بـ ــاط األس ـ ـ ــرة ال ـمــال ـكــة
المصرية فــي منفاها اال خـتـيــاري بــا لــوال يــات
المتحدة األميركية ،عندما أطلق رياض غالي
منذ نصف قرن تقريبا خمس رصاصات على
زوجته الرقيقة األميرة فتحية ،كريمة الملك
ف ــؤاد الــراحــل وشقيقة الملك ف ــاروق فــأرداهــا
قتيلة ،حتى انتشر خبر جريمة قتل موظفين
أميركيين فــي إ ح ــدى ا لـشــر كــات االستثمارية
الكبرى في أميركا ،اتهم بارتكابها زميلهما
رامـ ــي هــانــي فـهـيــم ن ـجــل نـبـيـلــة م ـكــرم وزي ــرة
الهجرة ،مما قد يحملها على االستقالة من
منصبها بحكم مسؤوليتها السياسية كوزيرة
لـشــؤون المصريين فــي ا ل ـخــارج ،مثلما فعل
وز يــر التعليم في سويسرا ،ألن أ حــد المحال
نـشــر ص ــورة لـطـفــل يـقـطــف زه ــرة م ــن حــديـقــة
عامة ،األمر الذي اعتبر الوزير نفسه مسؤوال
سياسيا عن فشل نظام التعليم في سويسرا
لمخالفة الطفل للقيم الرفيعة ا لـتــي تعارف
ع ـل ـي ـهــا ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـس ــوي ـس ــري ف ــي ال ـتــرب ـيــة
وحماية البيئة.
وق ـ ــد يـ ـب ــدو األمـ ـ ــر م ـض ــاع ــف األث ـ ـقـ ــال عـلــى
ا لــوز يــرة ،ألن المتهم بارتكاب الجريمة ليس
ً
مـصــريــا عــاديــا مــن ش ــؤون المصريين الــذيــن
تكون مسؤولة سياسيا عنهم  ،بل هو نجل
الوزيرة.
وق ــد ورد ف ــي س ـي ــاق ه ــذه ال ـجــري ـمــة ،وفــي
استهالل المقال ،جريمة القتل التي ارتكبها
ريـ ـ ـ ــاض غـ ــالـ ــي ف ـ ــي ب ـ ـ ــاط األسـ ـ ـ ـ ــرة ال ـم ــال ـك ــة
ال ـم ـص ــري ــة ،م ــا ي ـج ـمــع ب ـيــن ال ـجــري ـم ـت ـيــن مــن
الـمـسـتــوى األس ــري واالجـتـمــاعــي واألخــاقــي
للبالط الملكي ،وأل س ــرة ا لــوز يــرة التي كانت

تـعـمــل وق ـبــل حـمـلـهــا الـحـقـيـبــة ال ــوزاري ــة منذ
تخرجها فــي السلك الدبلوماسي المصري،
أن الجريمتين ارتكبتا في بيئة يرتفع فيها
مستوى ا لـفــرد الثقافي والسلوكي وترسيخ
مـ ـب ــادئ ال ـح ــس االج ـت ـم ــاع ــي ل ــدي ــه ،وال ـق ــات ــل
ف ــي ال ـجــري ـمــة األول ـ ـ ــى ،وال ـم ـت ـهــم بــال ـق ـتــل فــي
الجريمة الثانية ،يدينان بالديانة المسيحية
وينتميان إلى الكنيسة القبطية ،وهي الكنيسة
األع ـ ــرق واألم ل ـهــذه ال ــدي ــان ــة ،وت ـع ـنــى عـنــايــة
فائقة بأطفالها في مــدارس األحــد ،بتلقينهم
دروسـ ــا ف ــي الـمـحـبــة وال ـت ـســامــح ،م ــن إنـجـيــل
لوقا في قوله « مــن ضربك على خــدك األيمن،
ّ
فـ ــأدر ل ــه األيـ ـس ــر» ( )29 :6وم ــن إن ـج ـيــل مــتــى
«أح ـبــوا أع ــداء ك ــم ،بــاركــوا العـنـيـكــم ،أحـسـنــوا
ّ
إلى مبغضيكم ،وصلوا ألجل الذين يسيئون
إليكم» ،وإن كان قد أعلن إسالمه بعد زواجه
مــن األم ـيــرة وهــو مــا يـطــرح س ــؤاال هــو :لماذا
ترتكب في مثل هذه البيئة تلك الجرائم؟

المجتمع صانع الجريمة
وتذهب المدرسة األميركية في علم الجريمة
إ ل ــى أن المجتمعات ال ت ــرزأ بالمجرمين بل
ه ــي الـ ـت ــي ت ـص ـن ـع ـهــم ،وإن الـ ـف ــرد ال ي ـت ــورط
ف ــي ال ـج ــري ـم ــة ن ـت ـي ـجــة مـ ـي ــول إج ــرامـ ـي ــة ذات
أ صــول عضوية نفسيه ،بــل بسبب المؤثرات
االق ـت ـصــاديــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ،لــذلــك ت ــرى هــذه
ال ـم ــدرس ــة ال ـب ـحــث ع ــن أسـ ـب ــاب ال ـجــري ـمــة في
الـمـجـتـمــع ال عـنــد ال ـف ــرد ،فــالـفــرد لـيــس خالق
مجتمعه ،وإنما هو صنع المجتمع.
وم ــن الـمـعـلــوم أن ه ــذه ال ـمــدرســة قــد قامت
على أصول فكرية لبعض أقطاب علم اإلجرام
األوروبيين من ذوي النزعة االجتماعية ،منهم
تارد ودوركايم والكساني ،وقد عارض هؤالء
آراء وأف ـكــار لــومـبــروزو وخــالـفــوه فيما ارتــآه

من نسبة اإلجــرام إلى تكوين بيولوجي شاذ
لدى المجرمين.

ظاهرة تستحق الدراسة
ولعل سؤاال آخر يطرح نفسه :ما الذي دفع شابا
مثل رامي هاني فهيم ،وهو ينتظر مستقبال واعدا
في مصر بسبب حظه الكبير من التعليم األجنبي،
وإتقانه اللغات األجنبية ،والطريق أمامه مفروش
ب ــال ــورد والــريــاح ـيــن ،ول ـيــس مـحـفــوفــا ب ــاألش ــواك
والعقبات ،ليلهث وراء العمل في الخارج ،ويترك
األمن واألمان في بلده؟
إن ـهــا ظــاهــرة تتطلب دراس ـت ـهــا ج ـهــدا وصـبــرا
وجـمـعــا وتـحـلـيــا فــي األكــادي ـم ـيــات والـجــامـعــات
وا ل ـمــرا كــز العلمية المتخصصة ،و قــد سبقه إ لــى
ال ـع ـمــل ف ــي أح ــد ال ـب ـنــوك ف ــي أم ـيــركــا ج ـمــال نجل
الرئيس األسبق حسني مبارك ،عندما كان شابا
يافعا ينتظر هو اآلخــر مستقبال واعــدا؟ فهو ابن
رئـيــس الجمهورية ،خــاصــة أنــه لــم يــرد فــي بيانه
الذي ألقاه ،عبر قنوات التواصل ،أنه حقق ثرواته
الطائلة فــي الـخــارج أو جــزء ا منها مــن العمل في
الخارج ،والتي بلغ مقدارها  429مليون دوالر ،وهي
الثروة التي كانت مجمدة في بنوك سويسرا ،بعد
اإلفــراج عنها بموجب الحكم الصادر من محكمة
االتحاد األوروبي والمدعي العام السويسري ،أنه
ال وجــه الستمرار فــرض الحظر على أمــوال أسرة
مـبــارك المودعة فــي البنوك السويسرية ،النتفاء
شبهة غسل األمــوال التي كانت السبب في فرض
هذا الحظر ،وهو البيان الــذي هللت له الصحافة
الصفراء وقنوات التواصل االجتماعي المضادة
لمصر ،باعتباره بــدء ا لمعركة انتخابات رئاسة
مصر التي سيخوضها جمال ،وال أملك إال أن أثني
على ذكاء جمال الذي أراد أن يسبق ألسنة الخلق
التي ســوف تـتــردد فــي مصر ،عبر ســؤال مشروع
هو :من أين لك هذا ،أنت وأسرتك؟ ليحرف الكالم

عن موضعه ،باعتبار هــذا الحكم في زعــم البيان
ً
ً
نصرا ألسرته وردا لكرامة والده وأسرته ،وكأن ثورة
 25يناير التي أطاحت بالرئيس مبارك ،قد قامت
بسبب غـســل األمـ ــوال ،ال بسبب الـفـســاد ،وت ــزاوج
المال بالسلطة الذي أدى إلى فقدان الشعب للعدل.

المجتمع األميركي
إن الواليات المتحدة األميركية الدولة العظمى،
التي يدين لها أغلب دول العالم بالطاعة والوالء،
قد نشأت منذ أقل من  3قــرون ،دولة بال تاريخ أو
هــو يــة ،مــن المهاجرين المغامرين الباحثين عن
الثروات ،فاستباحوا وأبادوا الشعب األصيل لهذه
الـقــارة األميركية ،فهو مجتمع غــارق حتى أذينه
في الماديات ،بعيد كل البعد عن الروحانيات ،وإن
الرئيس األميركي األسبق ترومان ،قد أمر بإلقاء
القنبلة الذرية على هيروشيما ونــاغــازاكــي ،دون
مبرر ،وكانت هذه الحرب قد أوشكت على نهايتها
سوى استعادة هيبة أميركا العسكرية بعد إغراق
اليابانيين أسطولها بغارة جوية مباغتة في ميناء
بيرل هاربر قبل دخولها الحرب ،ولم يعبأ ترومان
أو المجتمع األميركي باألعداد المهولة للضحايا
المدنيين مــن اليابانيين الــذيــن لـقــوا حتفهم ،أو
بالتشوهات الخلقية التي أصيب بها أعداد مهولة،
الذين كان الموت أكثر رحمة بهم ،بسبب اإلشعاعات
التي استقرت في أجسادهم لينقلوها الى أبنائهم.
وقد صدر في أميركا كتب عديدة منها كتابان
أحــده ـمــا ب ـع ـنــوان «الـجـيـتــو وال ـس ـج ــون» ،واآلخ ــر
بعنوان «التفرقة العنصرية» ،لكاتبين هما دروبس
وجورج بامفري ،أبانا في كتابيهما أن هناك خرقا
منظما لـحـقــوق اإلن ـس ــان ،ضــد ذوي الـبـشــرة غير
البيضاء ،وخلق أجــواء من الخوف والذعر منهم،
وتسامح السلطات مع كل أنواع التعذيب والعنف
التي تستخدمها الشرطة ضدهم.

د .بالل عقل الصنديد*

ً
الحضارة تموت انتحارا
ً
ال قتال

بعد أن ُيسكت صوت المنبه بغية االستفادة من بضع دقائق
ً
يأمل منها أن تعوضه شيئا من نقص النوم الذي يرهقه ويشتت
ً
ذهنه ،يستيقظ متأخرا على شعور من الخمول وألم في العظام
بسبب ما تعرض له بدنه من هواء التبريد االصطناعي ،وبتأثير
مما تنشقه طوال ّاليوم من هواء غير نقي ،وبالطبع بفعل ركونه
إلى الفراش بعد فض المجلس أو إقفال المقهى أو انتهاء مباراة
كرة القدم!
يستعجل الخروج من المنزل لمسابقة الزحمة المتوقعة في
الطرق العامة وعــدم التأخر على واجــب «التبصيم» اإللزامي...
يــرتـشــف فـنـجــانــه الـصـبــاحــي وع ـي ـنــاه ت ـج ــوالن بـيــن صفحات
ال ـجــريــدة الـتــي يستطلع عـنــاويـنـهــا دون تكبيد الـنـفــس عناء
الخوض في غمار سطورها ...وسرعان ما تبدأ جوالته اليومية
على «الــربــع» مــن زمــائــه فــي العمل لـلـتــداول فــي آخــر تـطــورات
ال ـس ــاع ــة و»هـ ـ ّـبـ ــات» ال ـم ــوس ــم و»تـ ـ ــرانـ ـ ــدات» وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجتماعي!
وبعد مرور ثماني ساعات يمضيها في «الدوام» على قاعدة
ً
ُ«مكره أخوك ال بطل»ّ ،
يمرر ّالوقت خاللها غائرا في مقعد مريح،
ً
ّ ً
مركزا في شاشة التلفون النقال ،ومستطلعا من حين آلخر أحوال
ّ
المنزل واألهل واألصحاب عبر سماعة الهاتف المكتبي ،يعود
ً
ً
الى منزله مرهقا ّ،عاقد الجبين ،ومسارعا الى التهام ما جنته
ً
يدا ّ
الطباخ مما لذ وطاب ،قبل االستسالم لقيلولة تعطيه دفعا
ً
ّ
يمكنه من الخروج نشيطا لمقابلة هذا أو مواعدة ذاك أو تلك!
ها هو ،بشيء من واقعية التفصيل ،روتين الحياة اليومية
ً
للموظف-المواطن الــذي يرتضي أن يبقى رقما ال قيمة له في
ًّ
التعداد السكاني ،ويشغل محل غير الزم في سلسلة اإلنتاج
واإلنجاز ،في حين تؤهله مقدراته الذاتية ويمكنه واقع بيئته
ً
ً
الثقافية واالجتماعية واالقتصادية أن يكون رقما صعبا في
مسار البناء الحضاري.
***
يقول المؤرخ البريطاني «أرنولد توينبي» إن «الحضارة تموت
ً
ً
ً
انتحارا ال قتال» قــاصــدا بذلك تسليط الضوء على فعل أيدي
البشر في تجاهل إرثهم الثقافي والتخلي عن قيمهم الحضارية
ً
ّ
للتقدم بعد أن تتجه إرادتهم تدريجيا لتجاهل
وفقدانهم الدافع
واجب السعي والفرار من درب النجاح واالستغناء عن نعمتي
األمل والعمل.
ّ
فليس من العدل وال من الواقعية أن نعلق فشلنا الحضاري
فقط على ّ
شماعة مخطط األعداء الهادف الى قتل الطموح لدى
أجيالنا وتحطيم ما تبقى من إرثنا الحضاري وضعضعة ما
نملكه من مقدرات وسرقة ما لدينا من ثروات ،بل إن لما ترتكبته
أيدينا أفظع األثر بما تؤول إليه أحوالنا.
التقدم الحضاري أسمى من أن يطوله الخاملون ،والثمار
الناضجة أبـعــد مــن أن ينالها المستلقون فــي فــيء الغصون،
والسجل الذهبي لألمم ال يحفره إال إزميل الكادحين ،كما أن
اليأس ليس من شيم الناجحين ،واالتكالية ليست من مفردات
الـتـقـ ّـدم ،والـثــرثــرة والـشـكــوى وت ـبــادل التهم ال تـعــدو أن تكون
ً
ً
هروبا من المسؤولية والتفافا على واجــب إصــاح الــذات قبل
إصالح الحياة.
***
فكرة هذه السطور أتتني من مشاهدة مسائية لوثائقي حول
اإلنجازات العمرانية في الصين ،تلك البالد الشاسعة التي -رغم
مــا يعطيه اإلع ــام الـغــربــي مــن انـطـبــاعــات سلبية عــن واقعها
الديموقراطي -تبهر العالم بتاريخها الحضاري ،وإرادة شعبها
العبقري ،ومستقبلها الذي يبنى على وقع أسرع نمو اقتصادي
على وجه المعمورة.
ً
ّ
المعنيين على افتتاح أعلى طريق
وقد لفتني تحديدا تصميم
ً
في العالم ،والذي ّ
سمي «طريق السماء» كونه شامخا على ارتفاع
 4200متر فوق مستوى سطح البحر ،بطول إجمالي يبلغ 36
ّ
ً
كيلومترا ،وارتـفــاع رأســي يبلغ نحو  1000متر ،متغلبين في
إنـجــازه على كل ّ الصعوبات المادية واللوجستية ،وال سيما
الطبيعية التي زنرت بالخطر عملية حفر األنفاق وبناء القواعد
الضخمة والعواميد المرتفعة في منطقة تتكرر فيها الــزالزل
وتشهد منحدراتها الجبلية انهيارات ترابية مستمرة!
المفاتيح السحرية لكل ذلك ترسم معالمها بضع عبارات :قرار
صائب ،أهــداف واضحة ،خطة شاملة ،تصميم مــدروس ،حسم
وعزم ،وشعب ينطلق من ماضيه المشرق لتأسيس حاضر فاعل
ّ
يمهد لبناء مستقبل مبهر.
المحرض والمخطط والشريك والفاعل هــو نفسه :الشعب
ّ
يضيع الجهد
الصيني الذي ال يلتهي بمماحكة سياسية ،وال
ّ
بجدال عبثي ،وال يأبه لضغوط أجنبية ،وال يعلق فشله على
التدخالت الفضائية ،وال يستعير لبناء مستقبله دراسة خارجية
ً
وال يستورد عمالة أجنبية ،وال يجد متسعا من الوقت أو فسحة
ّ
من الرفاهية المؤقتة والمصطنعة لممارسة دور «السيد» الذي
يداري فشله خلف قناع التلذذ بإعطاء األوامر ووضع الضوابط
ّ
والتبجح في جلساته العامة والخاصة.
والنواهي
***
ُ
مستقبلنا نصنعه بأيدينا ،وفشلنا سنسأل عنه في الدنيا
واآلخرة.
* كاتب ومستشار قانوني.

مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com
أول العمود:
لماذا ال تقوم كل جمعية تعاونية استهالكية بوضع شاشة
في مكان بارز يظهر فيها رصد يومي لحجم األحمال الكهربائية
ال ـم ـتــزايــدة ،وذل ــك لـنـشــر س ـلــوك الـتــرشـيــد ودع ــم ج ـهــود وزارة
الكهرباء والماء في هذا المجال؟
***
ً
وضعت الحكومة بصمتها االحتفائية دعما للمرأة بتعيينها
 ٤نساء مهندسات في المجلس البلدي وذلك ضمن حصتها في
تعيين  ٦أشخاص في تشكيلته.
ال خالف على ذلك ،لكن هذه «الحالة االحتفائية» في ظني ال
تخدم المرأة الكويتية ألسباب ألخصها باآلتي:
ً
أوال :االحتفاء يكون لمرة واحــدة ،وقــد حــدث ذلــك في دخول
الـمــرأة للبرلمان والـ ــوزارة بعد إق ــرار حقوقها السياسية عام
 ،٢٠٠٥وينسحب ذ لــك على المجلس البلدي ألن تعيين نساء
فيه ليس بجديد!
ً
ثانيا :انعدام وجــود العنصر النسائي في المجلس البلدي
عبر بوابة االنتخاب ال التعيين هو المشكلة األساسية بالنسبة
إليها ،وينسحب ذلك على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية
االستهالكية ،وهذه مشكلة مجتمعية سياسية يتحملها الجميع.
وعــدا ذلك فإن للمجلس البلدي شؤونا وشجونا منذ إقرار
قانونه رقم  ٣٣لسنة  ٢٠١٦الذي تحول من خالله لمجلس شبه
اس ـت ـشــاري يـحــق لـلــوزيــر ال ـم ـســؤول عـنــه نـقــض ق ــرارات ــه بحكم
صالحياته ،فحتى تسمية الشوارع والمناطق أصبح بين البلدي
وبين مجلس الوزراء! كما أنه فاقد السيطرة على أمور بسيطة
كالنظافة وفوضى اإلعالنات والتشوه العمراني.
لقد وصــل حجم التفاعل الشعبي في التصويت األخير له
 ٪٢٠فقط مــن عــدد الناخبين ،وقــد فــاز اثـنــان مــن المرشحين
بالتزكية في سابقة مثيرة! ويكفي أن يوصم المجلس البلدي
ً
شعبيا اليوم بأنه بوابة للوصول إلى مجلس األمــة! أي صالة
ترانزيت سياسية.
الغريب في األمر ،وما يستدعي العمل والتوعية أن المجلس
البلدي تأسس عــام  ،١٩٣٠لكن معرفة الناس بمهامه ضعيفة
ً
جدا رغم مساسه بحياتهم اليومية بالبناء والطعام والنظافة
وغيرها.
فأين الخلل هنا؟ في إدخال نساء في تشكيلته أم فيه كمؤسسة
باهتة؟
الخطر اآلخر في إدخال نساء في المجلس البلدي «ضعيف
ً
الصالحيات» هو في الحكم على النتائج الحقا بالقول :ماذا
استفدنا من دخول المرأة للمجلس؟ كما قيل في السابق :ماذا
حققت النساء في الوزارة والبرلمان؟ هكذا وبكل تسطيح لألمور
ودون تحليل ألسباب ضعف الحكومة والبرلمان والبلدي.

بولور لخاجاف وأليكس تيرنبول*

منغوليا تتجه لتزويد روسيا والصين
باإلمدادات عبر سكك الحديد

جوزيب بوريل*

التعامل بجدية مع مسألة الدفاع األوروبي
األزمة األوكرانية تأتي على
رأس تهديدات كثيرة،
سواء في محيطنا القريب
أو المناطق األبعد ،لذلك
أصبحت التحديات تحيط
بالمصالح األوروبية في كل
المناحي االستراتيجية ،بما
في ذلك المجال السيبراني
والبحري والفضائي.

ينبغي أن نقوي
القاعدة الصناعية
والتكنولوجية
لدفاع االتحاد
األوروبي بدعم
البحث والتطوير
وتسخير إمكانات
التكنولوجيات
اإلحاللية الجديدة

أجـبــرت الـحــرب التي تشنها روسـيــا فــي أوكرانيا
االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ع ـل ــى ال ـت ـع ــاط ــي م ــع ت ـحــديــات
اسـتــراتـيـجـيــة ط ــال أم ــده ــا ،ويـمـثــل إن ـه ــاء االعـتـمــاد
األوروبي على واردات الطاقة الروسية القضية األشد
إلحاحا ،وهي العملية التي يجري تنفيذها اآلن ،في
ظل حظر تدريجي على النفط سيصل إلى 90بالمئة
بنهاية العام.
ع ـلــى ن ـط ــاق أوسـ ـ ــع ،يـتـحـتــم ع ـلــى أوروب ـ ـ ــا أيـضــا
صياغة سياسة أمنية دفاعية فعالة ،فضال عن تطوير
اإلمكانات الالزمة لتنفيذها ،وإذا كان هذا المطمح في
حد ذاته ليس بجديد ،فقد صارت هناك َدفعة جديدة
تحفزه ،حيث أظهرت حرب روسيا مدى حاجتنا إلى
تغيير كبير باالتجاه نحو تجميع أكبر الستثمارات
الدفاع ،وتلك كانت النتيجة الرئيسة التي انتهى إليها
نقاش المجلس األوروبي بشأن الدفاع قبل أيام.
ال توجد مشكلتان سياسيتان متطابقتان ،فأحيانا
يبدو التحدي جــديــدا للغاية وغير مسبوق لدرجة
تــوحــي بـعــدم إمكانية معالجته حتى يتم التوصل
لتقييم مناسب لمشهد متغير ،وأحيانا تكون الحلول
معروفة لكن الموارد الالزمة لتنفيذها ناقصة أو غير
متاحة ،أما معضلة األمن والدفاع األوروبيين فتندرج
تحت فئة ثالثة وهي :وضوح التشخيص والوصفات
العالجية مع نقص اإلرادة السياسية.
كنا على علم لسنوات ،بل لعقود من الزمن ،بضآلة
إنفاق الحكومات األوروبية على الدفاع وتفتته الشديد،
وكانت النتيجة أن افتقدنا الـقــدرات العسكرية التي
تضمن أمننا أو تجعل منا شريكا كفؤا في حلف شمال
األطلسي (ناتو) ،لذا ينبغي لنا إنفاق المزيد وتعظيم
االستفادة من ذلك اإلنفاق على نحو جماعي.
على مــدار سـنــوات ،أصــدر عــدد كبير مــن الساسة
والمؤسسات ووزارات الدفاع ومراكز الفكر وكيانات
أخــرى في أوروبــا تقارير ومقترحات تطالب بزيادة
اإلنفاق على الدفاع وتحسينه ،وعكست تلك النصائح
والمناشدات إجماعا واضحا وراسخا بين الخبراء
على القضية ،فضال عن ذلك ،أنشأ االتحاد األوروبي
عام  2004وكالة الدفاع األوروبية ( )EDAلدعم الدول
األع ـض ــاء ب ـم ـشــروعــات الـبـحــث وال ـت ـطــويــر وال ـش ــراء
المشتركة .غير أن دوال كثيرة خفضت إنفاقها على
الدفاع عقب األزمــة المالية التي اندلعت سنة ،2008
بتقليص الـنـســب الـمـخـصـصــة الس ـت ـث ـمــارات األم ــن
التعاوني في ميزانياتها ،ومنذ ذلــك الحين ،اكتفت
الـحـكــومــات فــي أغ ـلــب األحــاي ـيــن بــالـتــأيـيــد الشفوي
لإلنفاق المشترك ،مع مواصلة منح األولوية لتدبير
االحتياجات الدفاعية محليا (وذل ــك غالبا ألسباب
سياسية كدعم الصناعات والتوظيف في الداخل).
جاءت المحصلة النهائية صادمة ،فقد بلغ إجمالي
النقص في اإلنفاق الدفاعي الناشئ عن استقطاعات
ال ــدول األع ـضــاء بين عــامــي  2009و 2018نحو 160
مليار يــورو ( 171مليار دوالر) ،واألس ــوأ من ذلــك أن
دوال أخرى كثيرة كانت تتسابق قدما في الوقت ذاته،
فخالل العشرين عاما األخيرة ،لم تتجاوز نسبة الزيادة
في إنفاق دول االتحاد األوروبي مجتمعة على الدفاع
20بالمئة ،مقارنة بنحو 66بالمئة للواليات المتحدة،
و300بالمئة تقريبا لروسيا ،و600بالمئة للصين،
بل إن مما يثير االنزعاج بصورة أكبر هبوط أوروبا

إلى مستوى منخفض جديد في عام  ،2021حينما لم
يتجاوز نصيب االستثمارات التعاونية من اإلنفاق على
المعدات 8بالمئة فقط ،وهو ما يقل كثيرا عن النسبة
التي حددتها الدول األعضاء باالتحاد األوروبي ذاتها
كهدف وهي  35بالمئة.
يكلف هــذا النقص في اإلنـفــاق ،إضافة إلــى نقص
التعاون ،دول االتحاد األوروبي عشرات المليارات من
اليوروهات سنويا في الوقت الحالي ،بسبب اإلنفاق
غير العقالني وأوجــه القصور األخــرى ،لكن يجب أال
يظل الوضع على هذا النحو ،فبوسعنا تغيير المسار،
خصوصا أنـنــا نـعــرف الـطــريــق ،ومــن خــال مشروع
البوصلة االستراتيجية ،رسمت مؤسسات االتحاد
األوروبـ ـ ــي وك ــل دول ــه األع ـض ــاء الـسـبـعــة والـعـشــريــن
خريطة طريق بالفعل ،كما أننا نمتلك أدوات وأطر
عمل قائمة  -وفــي مقدمتها آلـيــة الـتـعــاون الهيكلي
الدائم وصندوق الدفاع األوروب ــي  -لمساعدة الدول
األعضاء على مواصلة البحث والتطوير واالستثمارات
بطريقة أكثر تنسيقا .لكن ال تزال الحاجة قائمة لوضع
األجـ ــزاء األخـ ــرى فــي محلها ،إذ يـجــب علينا تقديم
الحوافز المالية لتشجيع عمليات الشراء المشتركة
والتحرك قدما نحو برمجة أكثر تركيزا على النواحي
االستراتيجية ،كذلك ينبغي أن نقوي القاعدة الصناعية
والتكنولوجية لدفاع االتحاد األوروبي بدعم البحث
والتطوير وتسخير إمكانات التكنولوجيات اإلحاللية
الـجــديــدة ،وكما أخـبــرت الـقــادة األوروبـيـيــن قبل أيــام
عند إقــرارهــم هــذا النهج ،يمكن لكل مــن المفوضية
األوروب ـي ــة ووكــالــة الــدفــاع األوروب ـي ــة المساعدة في
الجانب التنسيقي.
نعم ،أعلم أن القول بأنه ال ينقصنا ســوى اإلرادة
السياسية الستخدام األدوات المتاحة لنا عبارة مكررة
ومبتذلة في السياسة األوروبية ،لكن مثل تلك العبارات
صحيحة عموما ،فلقد دأبنا ـ نحن األوروبيين -على
اتخاذ القرارات الصعبة فقط عندما نكون قد جربنا
كل األشياء األخرى المتاحة وصرنا في مواجهة أزمة
حادة .وقد توافرت تلك الظروف بصورة واضحة ،فها
نحن نشاهد روسيا تشن حرب اعتداء وحشية ضد
أوكرانيا ،وهي حرب أبرزت نقاط الضعف األوروبية،
فكشفت عــن أوج ــه قـصــور فــي اإلم ـكــانــات مــوجــودة
منذ أمــد بعيد ،فضال عن احتياجات جديدة ناشئة
(كالحاجة إلــى إع ــادة تعبئة مخزوناتنا الناضبة).
عالوة على ذلك ،تأتي هذه األزمة على رأس تهديدات
كثيرة ،سواء في محيطنا القريب أو المناطق األبعد ،إذ
أصبحت التحديات تحيط بالمصالح األوروبية في كل
المناحي االستراتيجية ،بما في ذلك المجال السيبراني
والبحري والفضائي.
إننا بحاجة لتطوير الوسائل الالزمة لحماية أنفسنا
في عالم خطير ،ولن يتطلب ذلك مجرد زيادة اإلنفاق
على الدفاع فحسب ،بل ال بد أيضا من تحسينه ،وحتى
نضمن أمننا الجماعي ،يجب أن تزيد استثماراتنا
الجماعية.
* ممثل االتحاد األوروبي األعلى للشؤون
الخارجية والسياسة األمنية ،ونائب رئيس
المفوضية األوروبية من أجل أوروبا أقوى في العالم.
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

عقد مضطرب وشائك من الحمالت السياسية المرتبطة
بعد ٍ
بــال ـتــداع ـيــات األم ـن ـيــة الـمـحـتـمـلــة لـتــوسـيــع خ ــدم ــات الشحن
اللوجستية إلى الصين ،من المتوقع أن تنهي منغوليا ثالثة
خطوط سكك حديد أساسية بحلول نهاية هذه السنة ،وستؤثر
هذه التطورات بشدة على أسواق السلع ،مما يسمح للصين
وروسيا بإطالق عمليات تجارية داخلية ،ال سيما في مجال
المواد الخام التي ُت َ
شحن بكميات هائلة ،مثل الفحم والمعادن،
ً
َ
البلدين أكثر أمانا في قطاع الطاقة وأقل عرضة
مما يجعل
للضغوط المرافقة للعقوبات.
ً
نظرا إلــى موقع منغوليا غير الساحلي ،يحتاج اقتصاد
ً
البلد طبيعيا إلــى روابــط استراتيجية ومــوانــئ تجارية مع
الدول المجاورة له ،ففي الوقت الراهن ،تتقاسم منغوليا 13
ً
وي ّ
ً
تجاريا مع الصين ُ
صدر معظمها الفحم وخام الحديد
ميناء
ُ ّ
والنحاس المركز ،وطوال عقود كانت منغوليا تتكل على أنظمة
سكك حــد يــد و طــر قــات سريعة سوفياتية قديمة ّ ،فتستعمل
الشاحنات إلتمام معظم عملياتها التجارية المكثفة ،وحتى
اآلن ،ال تزال منغوليا بعيدة عن االستفادة من كامل قدراتها
التصديرية بسبب القيود الكبرى في بنيتها التحتية.
ً
ً
 2009تحرز تقدما واضحا
لكن بــدأت منغوليا منذ عــام
ّ
لتحسين بنيتها التحتية المحلية ،وأثرت هذه األهداف بقوة
في الجهود المحلية الرامية إلى تنويع اقتصاد البلد القائم
على التعدين ،وبين العامين  2016و ،2020تمكنت الحكومة
المنغولية مــن بـنــاء نـظــام لـلـطــرقــات الـســريـعــة يــربــط جميع
المحافظات اإلحدى والعشرين بالعاصمة أوالن باتور.
وفي محاولة لزيادة صادرات منغوليا ،مررت الحكومة في
ً
سكك حديد
شهر مــارس ق ــرارا يقضي بإطالق مشروع بناء ّ
«شويبالسان–خوت» و«خوت–بيشيجت» الذي تأخر تنفيذه
ً
مرارا ،وأصبحت هذه السكك قيد النقاش منذ  ،2013ولتسريع
بنائها ،أعـلــن نـظــام المشتريات الـعــامــة فــي منغوليا إجــراء
مناقصة خاصة بمشروع سكة حديد «شويبالسان– خوت»
الضخم.
فــي الــوقــت نفسه ،يمكن اعـتـبــار تـ ّ
ـوســع سكك الـحــديــد في
ً
ً
منغوليا نموذجا مصغرا عن خطط البنى التحتية الراهنة
بين الصين وروسيا ،ومن المتوقع أن تنتهي أول سكة حديد
عابرة للحدود بين البلدين في أغسطس ،لكن هــذا الترابط
بين روسيا والصين في مجال الطاقة يكشف نقاط ضعف
منغوليا في القطاع نفسه ،وهذا ما ّ
يفسر ضرورة أن تشارك
منغوليا في هذه المشاريع التنموية الكبرى لتحقيق أهدافها
االستراتيجية.
ً
ّ ردا عـلــى ال ـت ـعــاون الـصـيـنــي ال ــروس ــي ف ــي م ـجــال الـطــاقــة،
وقعت منغوليا على مذكرة تفاهم في  ،2019تالها اجتماع
بين الرئيس الــروســي فالديمير بوتين والرئيس التنفيذي
لشركة «غازبروم» ،ألكسي ميلر ،حيث أعلن بوتين أن روسيا
ال تريد تحقيق أي أهــداف سياسية عبر هذا المشروع ،وقد
تؤثر خطة توسيع البنى التحتية على قطاع الطاقة في شمال
شــرق آسيا ،لكن يصعب أن ينتهي المشروع بحلول ،2025
إذا استمر الصراع الروسي األوكراني والعقوبات التي تمنع
إرسال المعدات األساسية.
في غضون ذلــك زادت التحديات التي تواجهها منغوليا
ّ
المطولة والسياسات الصينية التقييدية
بسبب أزمة كورونا
المرتبطة بالوباء ،واليوم ال تعمل إال خمسة موانئ تجارية
فقط ،وبحسب معطيات وزارة التعدين والصناعات الثقيلة،
ّ
صدرت منغوليا  300حاوية من الفحم ،بين  15و 21أبريل.
ال مـفــر م ــن أن يـتــأثــر ات ـك ــال الـصـيــن عـلــى م ـص ــادر ال ـمــواد
ً
المنقولة بحرا ورأيها باألمن البحري في ظل هذه الظروف،
وقد تقرر الصين خوض معركة طويلة وشاقة في أي صراع
محتمل مع تايوان إذا لم تواجه أي قيود في مجال استيراد
الـمــواد الغذائية أو مـصــادر الطاقة بفضل اإلمـ ــدادات اآلتية
من روسيا ومنغوليا ،وفــي المقابل ستبقى تايوان بحاجة
إلى خدمات لوجستية بحرية للحفاظ على فاعلية شبكتها
الكهربائية وإطعام شعبها.
في النهاية ،يثبت تكثيف التعاون بين الصين وروسيا في
مجال البنى التحتية أن التجارة بين الــدول والمناطق التي
ّ
تتوسع ،مقابل
تحمل مصالح جيوسياسية مشتركة بــدأت
تراجع الشراكات بين األطــراف التي تختلف من حيث القيم
ّ
والمصالح ،وقد تكون منغوليا دولة ديموقراطية ،لكن موقعها
الجغرافي بدأ ُي ّ
حولها منذ اآلن إلى نقطة عبور أساسية لهذه
الممرات التجارية االستبدادية الجديدة.
* «فورين بوليسي»
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٨.٥٨٩

٧.٧٦٥

٦.٠٨٠

2.٦٠٧ ٣.٠٣٨ 3.٢٥٧

تأمين السيارات ضد الغير بشرائح بين  45و 100دينار

ً
وثيقة التأمين الموحدة ترى النور قريبا
حصة المطيري

شملت فصول الوثيقة
الجديدة ،التي حصلت
«الجريدة» على نسخة منها،
الشروط العامة ،والتزامات
شركة التأمين ،والتزامات
المؤمن له ،واالستثناءات،
وحاالت الرجوع على المؤمن
له.

تأكيدا لما نشرته «الجريدة»،
بـخـبــرهــا الـمـنـشــور فــي  18مايو
الماضي ،حول قيام وحدة تنظيم
التأمين بالعمل على إعداد وثيقة
جديدة ضد الغير ،أصدرت اللجنة
الـعـلـيــا ل ــوح ــدة تـنـظـيــم الـتــأمـيــن
الوثيقة الجديدة الموحدة لتأمين
المركبات من المسؤولية المدنية
الـ ـن ــاشـ ـئ ــة عـ ــن ح ـ ـ ـ ــوادث الـ ـم ــرور
(التأمين اإلجباري للمركبات).
وش ـ ـم ـ ـلـ ــت ف ـ ـص ـ ــول ال ــوثـ ـيـ ـق ــة
الجديدة ،التي حصلت «الجريدة»
عـ ـل ــى نـ ـسـ ـخ ــة مـ ـنـ ـه ــا ،ال ـ ـشـ ــروط
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ،وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزامـ ـ ـ ــات ش ــرك ــة
الـتــأمـيــن ،وال ـتــزامــات الـمــؤمــن لــه،
واالسـتـثـنــاءات ،وحــاالت الرجوع
على المؤمن لــه ،وإنهاء الوثيقة،
وأحكام عامة ،والجداول الملحقة
بالوثيقة.
وفيما يتعلق بما ورد بشأن
سعر الوثيقة ،علمت «الـجــريــدة»
أن الــوحــدة ت ــدرس سعر التأمين
بالمشاركة مــع شــركــات التأمين،
ومن المتوقع أن يكون السعر بين
 45و 100ديـ ـن ــار ،ح ـســب نوعية
الـسـيــارة وس ــن قــائــدهــا والسجل

الـ ـخ ــاص بــال ـســائــق وم ـخــال ـفــاتــه
المرورية.

الشروط العامة
واستقرت الوحدة على عدد من
الشروط العامة ،أهمها:
 - 1ال ي ـجــوز لـشــركــة التأمين
إنكار مسؤوليتها عن التعويض
تـ ـج ــاه حـ ـق ــوق ال ـغ ـيــر/ال ـم ـت ـضــرر
بسبب أي انتهاك يرتكب من قبل
المؤمن.
 - 2ي ـحــق لـلـمـتـضــرر مـطــالـبــة
الشركة مباشرة بالتعويض عن
األض ـ ــرار ال ـتــي لـحـقــت ب ــه ،والـتــي
تسببت فـيـهــا الـمــركـبــة المؤمنة
لديها.
 - 3حدود مسؤولية الشركة في
ح ــاالت الــوفــاة تـكــون على النحو
التالي:
أ .وفـ ــاة أح ــد أف ـ ــراد عــائ ـلــة كل
مــن الـمــؤمــن لــه أو قــائــد المركبة
مبلغ  10.000د.ك فقط للشخص
الواحد ،وعند اإلصابة الجسدية
تكون مسؤولية المؤمن بحسب

نسبة العجز إلى المبلغ المذكور
للشخص الواحد.
ب .وف ـ ـ ـ ـ ـ ــاة ق ـ ـ ــائ ـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــرك ـ ـبـ ــة
ال ـم ـخ ـص ـصــة ل ـل ـتــأج ـيــر ومــرك ـبــة
النقل العام ومركبة تعليم القيادة
مبلغ  10.000د.ك فقط للشخص
الواحد ،وعند اإلصابة الجسدية
تكون مسؤولية المؤمن بحسب
نسبة العجز إلى المبلغ المذكور
للشخص الواحد.
 - 4للمؤمن والمؤمن له االتفاق
على تغطيات تأمينية جديدة ال
تشملها الوثيقة أو زيــادة حدود
ه ــذه ال ـم ـســؤول ـيــات والـتـغـطـيــات
بـ ـم ــوج ــب وثـ ـيـ ـق ــة م ـن ـف ـص ـل ــة أو
بموجب ملحق إضافي.
 - 5تـلـتــزم الـشــركــة عـنــد وقــوع
حادث بما يلي:
أ .إصالح المركبة المتضررة أو
أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها
واستبدال قطع غيارها المتضررة
وإعادتها إلى حالتها التي كانت
عليها قبل الحادث.
ب .دفـ ـ ـ ــع الـ ـقـ ـيـ ـم ــة ال ـس ــوق ـي ــة
ل ـل ـمــرك ـبــة/ال ـمــرك ـبــات الـمـتـضــررة
إذا تـ ـج ــاوزت قـيـمــة األض ـ ـ ــرار ما

نسبته  75في المئة
من القيمة السوقية
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــرك ـ ـ ـبـ ـ ــة وقـ ـ ــت
ال ـ ـ ـحـ ـ ــادث ،عـ ـل ــى أال
ت ـت ـعــدى مـســؤولـيــة
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة مـ ـبـ ـل ــغ
 200000د.ك عن كل
حادث.
ج .ا س ـ ـت ـ ـبـ ــدال
المركبة المتضررة
في حالة الخسارة
ال ـك ـل ـي ــة ب ــأخ ــرى
مـ ــن ذات الـ ـن ــوع
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــوديـ ـ ـ ـ ـ ــل صورة
من
خ
بر
«ال
جر
يد
ة»
المنشور في
واإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
 ١٨مايو الماضي
والحالة التي كانت عليها
قبل الحادث.
س ـن ــة ع ـل ــى ت ـس ـج ـيــل ال ـمــرك ـبــة
أو تركيب قطع مستعملة إذا كانت
 - 6ف ــي حـ ــال ت ــم االت ـ ـفـ ــاق مع واس ـت ـع ـم ــال ـه ــا ت ـل ـت ــزم ال ـشــركــة
الـقـطــع ضـمــن الـقــائـمــة الـمـحــددة
ال ـغ ـي ــر ال ـم ـت ـض ــرر ع ـل ــى إصـ ــاح ب ــإص ــاح ال ـمــرك ـبــة ال ـم ـت ـضــررة
الواردة في الوثيقة.
الـمــركـبــة ال ـم ـت ـضــررة ،ف ــإن شركة ل ـ ــدى ورش إص ـ ـ ــاح م ـنــاس ـبــة،
 - 9للغير/المتضرر أن يتولى
التأمين تلتزم بــإصــاح المركبة ويتم استبدال القطع المتضررة
الـ ـمـ ـتـ ـض ــررة فـ ــي ورش إصـ ــاح بأخرى أصلية بذات المستوى ،إصـ ـ ــاح األضـ ـ ـ ــرار ال ـت ــي تلحق
الوكالة ،وذلــك للمركبات التي لم بـحـيــث تـضـمــن الـشــركــة أن تتم بالمركبة نتيجة الحادث شريطة
يمض على تاريخ أول تسجيل لها أعـمــال اإلص ــاح وفـقــا لألصول أال تزيد كلفة اإلصالح عن المبلغ
المتفق عليه مع الشركة.
واستعمالها أكثر من سنة كاملة .الفنية.
 - 10فــي حــال اعتبار المركبة
 - 7فــي ح ــال م ــرور أك ـثــر من
 - 8ال يجوز خصم االستهالك

بحالة خسارة كلية أو هالك كلي،
وقــامــت الشركة بتعويض الغير
المتضرر على هــذا األس ــاس فإن
الحطام «السكراب» يكون من حق
الشركة.

«التجارة» :تصدير منتجات «الكيروسين المدعوم» تمويل لـ «سبيتكو» بـ  295مليون دوالر

أوقفت القرار  3أشهر والذي حظر التصدير بالسابق
●

جراح الناصر

أو قـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت وزارة ا لـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة
والـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة ق ـ ـ ـ ـ ــرار ضـ ــوابـ ــط
تـصــديــر الـمـنـتـجــات المصنعة
من الكيروسين المدعوم والذي
حظر تصدير أو إعادة تصدير
الـسـلــع والـمـنـتـجــات المصنعة
محليا مــن الـكـيــروسـيــن ،وذلــك
ً
لمدة  3أشهر.

وج ـ ــاء الـ ـق ــرار الـ ـ ـ ــوزاري رقــم
 59لـ ـسـ ـن ــة  2022ب ــا ل ـت ـع ــد ي ــل
ع ـلــى الـ ـق ــرار الـ ـ ـ ــوزاري رقـ ــم 35
ل ـس ـن ــة  2022بـ ـش ــأن ض ــواب ــط
تـصــديــر الـمـنـتـجــات المصنعة
م ـ ــن الـ ـكـ ـي ــروسـ ـي ــن ال ـ ـمـ ــدعـ ــوم،
حـ ـي ــث قـ ـ ـ ــررت ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة األول ـ ـ ــى
إي ـقــاف الـعـمــل بــال ـقــرار رق ــم 35
ل ـس ـن ــة  2022بـ ـش ــأن ض ــواب ــط
تـصــديــر الـمـنـتـجــات المصنعة

من الكيروسين المدعوم لمدة
 3أشهر.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة فـ ـه ــد ال ـش ــري ـع ــان
ـرارا وزاريـ ًـا في السابق
أصدر قـ ً
تحت رقم  35لسنة  ،2022بشأن
ض ــواب ــط ت ـص ــدي ــر ال ـم ـن ـت ـجــات
ال ـم ـص ـن ـع ــة م ـ ــن ال ـك ـي ــروس ـي ــن
ال ـ ـمـ ــدعـ ــوم ،ح ـي ــث نـ ــص الـ ـق ــرار
السابق الذي أصدره الشريعان

ع ـلــى ح ـظــر ت ـصــديــر أو إعـ ــادة
ت ـص ــدي ــر ال ـس ـل ــع وال ـم ـن ـت ـجــات
محليا من الكيروسين
المصنعة
ً
كـ ـ ـ ــاألص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاغ والـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـف ـ ــات
والمذيبات العضوية وغيرها
إلى خارج البالد.

لتنفيذ مشروع النفط والغاز الجوراسي 4
وقعت شركة سبيتكو الكويتية صفقة
تـمــويــل بـنـحــو  295مـلـيــون دوالر م ــع 4
بنوك ،وفقا لمصادر صناعية .تم توقيع
الـصـفـقــة م ــع ك ــل م ــن ال ـب ـنــوك اإلســام ـيــة
والبنوك التقليدية يوم  2الجاري ،بهدف
ت ـم ــوي ــل ت ـن ـف ـيــذ مـ ـش ــروع ال ـن ـف ــط وال ـغ ــاز
الجوراسي  )JPF 4( 4الــذي تبلغ تكلفته
 398مليون دوالر.

ّ
وب ـح ـســب «مـ ـي ــد» ،وقـ ـع ــت «سـبـيـتـكــو»
ً
ً
عقدا رئيسيا مع شركة نفط الكويت في
ديـسـمـبــر  ،2021لتنفيذ مـنـشــآت إنـتــاج
سطحي ،وسيتم تنفيذهما على أساس
البناء والتملك والتشغيل من قبل المقاول،
م ــع وج ـ ــود خ ـي ــار ل ـشــركــة ن ـفــط ال ـكــويــت
إلعادة شرائها في تاريخ مستقبلي.
قام بالتمويل كل من البنك التجاري

ال ـك ــوي ـت ــي ،ب ــاع ـت ـب ــاره ال ـب ـنــك الــرئـيـســي
ال ـم ـشــارك ف ــي صـفـقــة ال ـت ـمــويــل ،إضــافــة
ُ
الى المقرضين اآلخرين وهــم :بنك قطر
الــوطـنــي ،وبـنــك ورب ــة اإلســامــي ومقره
ال ـكــويــت ،وب ـنــك ال ـكــويــت ال ــدول ــي .فيما
يعد بنك ور ب ــة هــو البنك الرئيسي في
ّ
الجزء المتعلق بالتمويل اإلسالمي من
االتفاقية.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

نمو متفاوت لمعظم المؤشرات وتراجع وحيد في الدوحة
مكاسب كبيرة لسوق دبي بـ  %2.7ومتوسطة في الكويتي وأبوظبي
ارتد مؤشر سوق دبي
المالي بقوة خالل تعامالت
األسبوع الماضي واستمر
باستعادة مزيد من خسائر
شهر مايو القاسية.

●

علي العنزي

سـ ـجـ ـل ــت مـ ـعـ ـظ ــم م ـ ــؤش ـ ــرات
األسـ ــواق الـمــالـيــة ب ــدول مجلس
ً
التعاون الخليجي ارتفاعا خالل
ت ـع ــام ــات األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ــاض ــي،
وانتهت إلــى مكاسب أسبوعية
لستة مــؤشــرات وتــراجــع مؤشر
واحد فقط هو «السوق القطري»
وبنسبة مـحــدودة كانت ُعشري
نقطة مئوية.
وتقدم الرابحين مؤشر سوق
دبي المالي بنمو كبير بلغ نسبة
ً
 2.7في المئة ،تاله ثانيا مؤشر
بورصة الكويت العام بنسبة 1.7
ً
في المئة ،بينما حل ثالثا مؤشر
سوق أبوظبي بنمو جيد بنسبة
 1.5في المئة.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت مـ ـ ـك ـ ــاس ـ ــب أس ـ ـ ـ ــواق
ال ـب ـحــريــن وع ـم ــان وال ـس ـعــوديــة
متقاربة وبنسبة  0.6فــي المئة
لعمان والـسـعــوديــة ونسبة 0.7
لمؤشر سوق البحرين المالي.

هدوء وارتداد
ارتـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ــؤشـ ـ ــر سـ ـ ـ ـ ــوق دب ـ ــي
ال ـم ــال ــي بـ ـق ــوة خ ـ ــال ت ـعــامــات
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي واس ـت ـم ــر
ب ــاس ـت ـع ــادة م ــزي ــد م ــن خـســائــر
شهر مايو القاسية وربح خالل
 5جـلـســات نسبة  2.7فــي المئة
أي  89.78ن ـق ـط ــة ل ـي ـق ـفــل عـلــى
مستوى  3386.77نقطة .وقادت
األسـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ـق ـ ـيـ ــاديـ ــة ف ـ ــي ق ـط ــاع
البنوك واالتصاالت االرتفاعات
وســط اسـتـقــرار وه ــدوء االخـبــار

مستوى  10آالف نقطة إذ ارتفع بـ
 147.54نقطة ليقفل على مستوى
 9836.53نقطة ســاعــده فــي ذلك
تـ ـحـ ـس ــن ت ـ ـقـ ــديـ ــرات االقـ ـتـ ـص ــاد
العالمي األخيرة وارتفاع أسعار
النفط رغم اجتماع «أوبك  »+الذي
كــان بنهاية تعامالت الخميس
ال ـمــاضــي ،الـ ــذي قـ ــررت دول من
خالله زيادة اإلنتاج خالل شهري
أغسطس وسبتمبر بـ  650ألف
برميل ،وكانت أقل من تقديرات
تشير إلى زيادة بحوالي مليون
ب ــرم ـي ــل ل ـت ـع ــود أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط
لــارت ـفــاع وتـقـفــل عـلــى مستوى
ً
 120دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل بـنـهــا يــة
تـ ـع ــام ــات يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة ال ـتــي
ك ــان يعمل بـهــا ســوقــا اإلم ــارات
أب ــوظ ـب ــي ودب ـ ــي واسـ ـتـ ـف ــادا من
نغمة التفاؤل.

مكاسب محدودة
االقتصادية والسياسية العالمية
م ـن ـت ـص ــف األسـ ـ ـب ـ ــوع وم ـي ـل ـه ــا
ً
للتحسن خصوصا فيما يخص
اإلمــدادات الغذائية من أوكرانيا
وروس ـي ــا وال ـتــي تــوجــت بتعهد
الـطــرفـيــن بـضـمــان م ـمــرات آمـنــة
للصادرات الغذائية مما ضغط
ً
كثيرا على أسعار بعض السلع
في األسواق العالمية مثل القمح
والخشب.

تطبيق مراجعة ونهاية شهر
ورب ـح ــت م ــؤش ــرات بــورصــة

ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ب ـن ـســب
مـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــارب ـ ــة خـ ـ ـ ـ ــال األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع
ً
الـ ـم ــاض ــي ،وحـ ـل ــت ث ــان ـي ــا بـيــن
مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات األس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،وص ـ ـعـ ــد م ــؤش ــر
ال ـس ــوق ال ـع ــام بـنـسـبــة  1.7في
المئة أي  133.27نقطة ليقفل
على مستوى  7765.29نقطة.
وسجل مؤشر السوق األول
ً
ن ـم ــوا أك ـبــر ب ـلــغ  1.8ف ــي الـمـئــة
أي  150.18نـقـطــة لـيـقـفــل على
مستوى  8589.53نقطة وزادت
المكاسب على مستوى مؤشر
«رئيسي  »50الــذي حقق نسبة

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2022/06/03

 2فــي المئة هــي  122.42نقطة
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 6372.36
نقطة.
وارتـفـعــت السيولة والنشاط
خـ ـ ـ ـ ـ ــال األس ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــوع الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي
ومعظمها جاء من خالل جلسة
ت ـط ـب ـيــق م ــراج ـع ــة «إم إس ســي
آي» نـهــايــة ال ـش ـهــر ،ال ـتــي بلغت
س ـيــول ـت ـهــا  188م ـل ـي ــون دي ـن ــار
ب ـي ـن ـمــا ب ـق ـيــة ال ـج ـل ـس ــات كــانــت
مـعــدالت النشاط والسيولة أقل
من معدالت هذا العام.
وتمت ترقية سهم بنك الخليج
ال ــى م ــؤش ــرات «إم إس ســي آي»

بـيـنـمــا ت ـتــم ع ــدي ــل ن ـســب بعض
األس ـه ــم بـشـكــل طـفـيــف لينتهي
األسبوع على مكاسب لكنه كان
ً
بسيولة أقل خصوصا خالل آخر
جلستين اللتين م ــال خاللهما
السوق إلى الحيادية والتغيرات
المحدودة.

مكاسب أبوظبي
كـ ــان سـ ــوق أب ــوظ ـب ــي ال ـســوق
الـثــالــث ال ــذي ت ـجــاوزت مكاسبه
نقطة مئوية كاملة إذ ربح نسبة
ً
 1.5في المئة واقترب كثيرا من

س ـ ـج ـ ـلـ ــت ثـ ـ ــاثـ ـ ــة مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات
مـكــاســب م ـحــدودة مـتـقــاربــة هي
الـبـحــريــن وع ـم ــان وال ـس ـعــوديــة،
وربـ ـ ــح م ــؤش ــر س ـ ــوق ال ـب ـحــريــن
المالي نسبة  0.7فــي المئة هي
 12.59نقطة ليقفل على مستوى
 1906.69نقاط.
ب ـي ـن ـم ــا حـ ـق ــق مـ ــؤشـ ــر س ــوق
عـمــان ارتـفــاعـ ًـا أقــل ُ
بعشر نقطة
مئوية تعادل  25.2نقطة ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  4131.87نقطة
وت ـخ ـلــص م ــن س ـي ــره بـحـيــاديــة
بـعــد أن اسـتـمــرت أس ـعــار النفط
أع ـلــى بكثير مــن سـعــر الـتـعــادل
في موازنة السلطنة التي أجريت

إصــاحــات اقتصادية كبيرة
منذ عام  2017وما لحق بها
ب ـع ــد ت ــول ــي ال ـس ـل ـط ــان هـيـثــم
مقاليد الحكم ،كذلك تخلص
االقتصاد العماني من تبعات
ً
كورونا أخيرا.
واسـ ـتـ ـق ــر م ــؤش ــر الـ ـس ــوق
السعودي «تــاســي» الرئيسي
وهو األكبر في الشرق األوسط
على مكاسب محدودة بنسبة
 0.6في المئة أي  74.66نقطة
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 12605
نـ ـق ــاط ،وكـ ـ ــان ت ـح ــرك أس ـع ــار
ً
ً
الـنـفــط أي ـضــا م ــؤث ــرا وبشكل
مباشر على تعامالت السوق
الـ ـسـ ـع ــودي وتـ ــدفـ ــق س ـيــولــة
ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـط ـب ـيــق
م ــرا جـ ـع ــة «إم إس سـ ــي آي»
الجديدة بنهاية الشهر على
الـســوق الـسـعــودي األكـبــر من
حـ ـي ــث جـ ـ ــذب االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
األج ـن ـب ـيــة واألكـ ـب ــر كــذلــك من
حيث اإلصالحات االقتصادية
التي تواكب المرحلة.
وتـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ــع مـ ـ ــؤشـ ـ ــر سـ ــوق
قطر المالي بنسبة محدودة
خـ ـ ـ ــال األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي
ه ــي ُع ـش ــرا ال ـن ـق ـطــة الـمـئــويــة
أي  28.39نـقـطــة لـيـقـفــل على
مستوى  12800.12نقطة وفي
عمليات جني أرباح اكبر بعد
االرت ـ ـ ــداد األخ ـي ــر واس ـت ـعــادة
ب ـع ــض خ ـس ــائ ــر ش ـه ــر مــايــو
القاسية على جميع مؤشرات
األس ـ ــواق الـمــالـيــة الخليجية
وكذلك معظم األسواق المالية
العالمية.

ملخص تداوالت بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي في 2022/06/02

مـؤشـر الســوق

الكـويـت

السـعوديـة

الـدوحــة

مـسـقـط

المـنـامـة

أبـوظـبـي

دب ــي

األسبوع

2022/05/27
2022/06/03
الفرق
التغير ()%

7.632.02
7.765.29
133.27
%1.7

12.530.34
12.605.00
74.66
%0.6

12.828.51
12.800.12
 28.39%0.2 -

4.106.67
4.131.87
25.20
%0.6

1.894.10
1.906.69
12.59
%0.7

9.688.99
9.836.53
147.54
%1.5

3.296.99
3.386.77
89.78
%2.7

2022/05/26
2022/06/02
الفرق
التغير ()%

الكميـة المتـداولـة القيمـة المتـداولـة عـدد الصـفـقـات إقـفـال المـؤشـر إقـفـال المـؤشـر إقـفـال المـؤشـر عـدد جـلـسـات
( ديـنـار )
( سهـم )
الـتــداول
رئيسي 50
األول
العام
(صفقة)

380.387.545 1.206.922.753
461.191.691 1.568.636.675
80.804.145.37 361.713.922.00
%21.2
%30.0

80.587
81.217
630.00
%0.8

7.632.02
7.765.290
133.27
%1.7

8.439.35
8.589.530
150.18
%1.8

6.249.94
6.372.360
122.42
%2.0

5
5
0.00
%0.0
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•
العدد  /5047األحد  5يونيو 2022م  6 /ذو القعدة 1443هـ

الملحم لـ ةديرجلا :.ال مجال للمتالعبين
في البورصة ...الوجه من الوجه أبيض

«زيادات رأس المال محكومة وليست فوضى ونرفض الطلبات المخالفة»
قاموس الهيئة ،فال نعرفه وال يعرفنا ،وال تدخالت في مسارات التحقيقات من أي
دور هيئة أسواق المال كجهة رقابية على السوق المالي ومشرع قانوني في ذات
سلطة كانت حتى من رئيس الهيئة».
الوقت يفرض على قيادتها مهمة شائكة ،فليس من السهل إجادة وإتقان
وقال «على مسؤوليتي الهيئة من الداخل غير ،ومن يتعرف على موازين العدالة
شخصيتين بمهارتين متعارضتين في آن واحد دون تجاوز واحدة على األخرى.
سيذهل ،من أدنى ذلك ما نطبقه من نظام تعقب
ودقة اإلجراءات وسالمتها
ويؤكد رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي للهيئة د .أحمد الملحم ،هذا
ً
المعامالت بالثانية والدقيقة» ،مطمئنا المستثمرين أن كل «همسة» في البورصة
الواقع ،وتلك المهمة فيقول« :هاجسنا ًالكبير داخل الهيئة أال يختل أو يميل
ميزان العدالة ،ألنني أضع نصب عيني دائما القاعدة الفلسفية القائمة على تحقيق
مرصودة وتحت الرقابة الدقيقة وال مجال لنفاذ أحد من المحاسبة أو عدم االلتزام
التوازن بين تقييد النشاط وإطالقه ،وهي مهمة شائكة وصعبة؛ ألنهما مصلحتان بالقانون وال مجال للمتالعبين «الوجه من الوجه أبيض».
وأبدى اعتزازه بسمعة بورصة الكويت التي باتت وعاء آمنا جاذبا للسيولة
متعارضتان ،فالتقييد لمصلحة المتعامل ،واإلطالق لمصلحة الشركة ،وهنا مكمن
الصعوبة في تحقيق التوازن الذي يتطلب تدخال بالقدر المناسب لحماية المصلحة بال يتمتع بثقة المستثمرين األجانب ،معلنا أن الهيئة وصلت إلى المراحل
النهائية من مسيرة التنظيف للبورصة بالعدل ،ودون أن يتم
تقييد يقضي على االبتكار أو يخنق نمو الشركات».
ظلم أحد ،إذ تم منح الجميع مهال قانونية دون التزام أو وفاء
وأضاف الملحم ،في حوار صريح واستثنائي ومفصلي مع «الجريدة» ،أن «الهيئة ال
تشبه أحدا وال يشبهها أحد إجرائيا وقانونيا ورقابيا وتنظيميا ،فهي تعمل على عدة بالمتطلبات الالزمة قانونيا ،و»ستبقى بورصة الكويت وعاء
حاضنا فقط للقادرين على الوفاء بمتطلبات اإلدراج
جبهات بذات الدقة ،وتراقب وتفسح المجال لآلخرين لمراقبتها عبر السماح لهم
والملتزمين».
بالطعن والتظلم على قراراتنا ،وهذا يحقق الثقة والطمأنينة ،ويمنح المستثمرين
وشدد على أن األهم في المقام األول هو
وأصحاب المصالح ارتياحا» ،مؤكدا أن «االستقاللية والعدالة والمساواة والنزاهة
جودة الورقة المالية المدرجة ال العدد...
مطبقة قوال وفعال وليست شعارات فقط ،وهذا أمر واضح وساطع».
ملفات شائكة عديدة وقضايا تشغل بال
ويتحدى بالكفاءات الوطنية المسلحة بأفضل الشهادات المهنية التي تمثل ثروة
المستثمرين وأوساط السوق ،طرحناها
الهيئة أي جهة ،معلنا تفوقه حتى على القطاع الخاص دقة وسرعة والتزاما
بالحوكمة والشفافية وسالمة اإلجراءات ،جازما أنه «ال وجود لمصطلح المحاباة في على د .الملحم ،وفيما يأتي التفاصيل:
محمد اإلتربي

محاسبة
مجلس التأديب
للمخالفين
ال تحول دون
المساءلة
المدنية أو
الجنائية

«هيئة
األسواق»
الجهة األولى
في االلتزام
بمعايير غسل
األموال بنسبة
%100

الصندوق
األسود
في الهيئة
مساحته 15
ً
ً
مترا مربعا
بمحركات
رقابة خارقة

هاجسنا أال
يختل ميزان
العدالة بين
مصالح
متعارضة
للمستثمرين
والشركات

على
المستثمرين
أن يطمئنوا
فكل «همسة»
في البورصة
مرصودة

• بــدايــة مــا آخ ــر ال ـت ـطــورات بـخـصــوص الــوصــول
بترقية البورصة إلى سوق ناشئ متطور؟
 ترتبط ترقية الكويت إلــى ســوق نــاشــئ متقدمضمن مؤشر  FTSE Russellبشكل رئيسي بتطبيق
نموذج الوسيط المركزي  CCPوتشغيله على أرض
الواقع بما يالقي قبوال للجهات العالمية والقائمين
ً
على  ،FTSE Russellويتم حاليا التجهيز الختبارات
إط ــاق ن ـمــوذج الــوسـيــط الـمــركــزي  CCPمــع الشركة
الـكــويـتـيــة للمقاصة ب ــإش ــراف هـيـئــة أسـ ــواق ال ـمــال،
وبالتعاون مع بنك الكويت المركزي ،ومن المتوقع
إطالق هذا النموذج قريبا.
• مـ ــع ق ـ ــرب انـ ـتـ ـه ــاء الـ ــواليـ ــة ال ـح ــال ـي ــة لـمـجـلــس
المفوضين كم نسبة إنجاز المشاريع االستراتيجية
في الهيئة؟
 تـ ـعـ ـم ــل الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ضـ ـم ــن الـ ـسـ ـن ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة مــناستراتيجيتها الحالية ،والتي تنتهي في عام ،2023
وتـتـضـمــن االسـتــراتـيـجـيــة الـحــالـيــة ع ــدد ( )12هدفا
اسـتــراتـيـجـيــا يـتـفــرع مـنــه ع ــدد  43م ـب ــادرة رئيسية
يتفرع منها عدد  159مبادرة فرعية ما بين مشروع
وعمل تطويري ( 18مشروعا ،و 118عمال تطويريا)
تمس جميع جوانب عمل الهيئة ،وتصل نسبة إنجاز
الخطة الى  84في المئة بعد مضي  80في المئة من عمر
االستراتيجية ،وذلك حسب آخر تقرير متابعة كما في
 ،2022/3/31وتعتبر تلك النسبة ممتازة وواقعية مقارنة
بحجم العمل على أن يتم استكمال تحقيق ما تبقى
من مستهدفات الخطة بحلول نهايتها في عام .2023
وبلغ معدل نسبة إنجاز المشاريع االستراتيجية
فــي الهيئة  74.8فــي الـمـئــة كـمــا فــي  ،2022/3/31وال
يتعدى معدل االنحراف عن الخطط المعتمدة نسبة
 11.5في المئة.
ومــن جانب آخــر ،تساهم الهيئة بعدد  3مبادرات
استراتيجية في خطة الدولة ،حيث بدأت هذه المشاريع
ضـمــن اسـتــراتـيـجـيـتـهــا الـحــالـيــة ،وسـتـسـتـمــر ضمن
استراتيجيتها المقبلة ( 2024 – 2023إلى ،)2027-2026
وهي كالتالي:
* برنامج تطوير منظومة سوق المال:
▪ مشروع تأهيل المنتجات المالية المستحدثة -
▪ م ـشــروع تــأهـيــل كـيــانــات الـبـنــى التحتية (CCP,
.)CSD, SSF
▪ مشروع تأهيل مقدمي خدمات األوراق المالية
(أعضاء البورصة وأعضاء المقاصة).
▪ مشروع تنفيذ الحسابات الفرعية وتطوير أنظمة
الرقابة.
* م ـش ــروع اسـتـكـمــال تــأسـيــس أكــادي ـم ـيــة أس ــواق
المال– الكويت.
* مشروع وضع اإلطار التنظيمي للتقنيات المالية
المرتبطة بأنشطة األوراق المالية .FinTech
وتنسجم تلك الـمـبــادرات باإلضافة إلــى مبادرات
أخــرى في تحقيق ركائز رؤيــة الكويت ،التي ينصب
تركيزها على ملخص المبادرات التالية:
 ركيزة إدارة حكومية فاعلة :حيث أطلقت الهيئةمؤخرا استراتيجيتها في التحول الرقمي بهدف رفع
كفاءة العمل التشغيلي والتكامل مع الجهات الرديفة
لتوفير خدمات عالية الجودة.
 ركيزة اقتصاد متنوع مستدام :المساهمات تأتيمــن م ـب ــادرات الهيئة فــي تـطــويــر البنية التشريعية
والتنظيمية وتنمية أســواق المال بصورة مستمرة
لمواكبة التطورات والممارسات في مجال اختصاص
الهيئة والعمل على تحسين مراكز دولة الكويت في
مؤشر سهولة األعمال.
 ركيزة رأسمال بشري إبداعي :المساهمات تأتيمن مبادرات الهيئة في تحقيق مستهدفات الشمول
الـمــالــي ورف ــع مـسـتــوى الـثـقــافــة الـمــالـيــة ل ــدى الـنــشء
من خــال إطــاق برامج وطنية تستهدف مؤسسات
التعليم المختلفة.
 ركيزة مكانة دولية متميزة :وهذا ما حصل بعدجني ثمار الجهد المضني في ترقية دولة الكويت ،وفق
أهم مؤشرات أسواق رأس المال الدولية.

بورصة جديدة
• هــل يستوعب ال ـســوق المحلي إن ـشــاء بــورصــة
جديدة لتحقيق التنافس؟
 نرى أن وجود بورصة واحدة لألسهم في الوقتالحالي يتناسب مع احتياجات السوق المحلي وما
يتطلبه من تمويل باستخدام هذه األداة ،حيث إنه من
ً
الضروري عدم تشتيت السيولة في أكثر من سوق أخذا
في االعتبار حجم سوق المال الكويتي ،وضرورة تركز
المصدرين والمستثمرين في سوق واحد.
كما نرى أن التنافس في وقتنا الحالي ال يقتصر
على الـمـتــداولـيــن المحليين فـقــط ،ألن أس ــواق المال
إقليميا في تنافس مستمر مع بعضها البعض لجذب
الـمـتــداولـيــن األجــانــب عــن طــريــق توفير التسهيالت
الالزمة لجذبهم بأقل التكاليف.

• ال ـقــانــون يـسـمــح بــإن ـشــاء وتــأس ـيــس بــورصــات
جديدة ،فما دور الهيئة في التحفيز والتشجيع على
ذلك؟ وما دوركم في شأن منصة المشاريع الصغيرة
والمتوسطة؟
ً
 ق ــام ــت ال ـه ـي ـئــة م ــؤخ ــرا ب ـخ ـط ــوات فـعـلـيــة نحودراســة إنشاء منصة أو بورصة للشركات الصغيرة
والمتوسطة ،من خالل دراسة تجارب األسواق العالمية
واإلقـلـيـمـيــة لتشغيل وتـنـظـيــم مـثــل ه ــذا ال ـن ــوع من
البورصات ،ومراسلة بعض الشركات العالمية لالطالع
على تجاربهم حول هذا الموضوع.
كما استطلعت الهيئة آراء بعض المختصين في
هــذا المجال ،وعقدت اجتماعات مع بعض أصحاب
ً
الـشــركــات الصغيرة والمتوسطة التي شهدت نموا
ً
ملحوظا فــي أنشطتها ،واجتمعت كــذلــك مــع بعض
شركات رأس المال المغامر  Venture Capitalللوقوف
على آرائـهــم ومالحظاتهم لـجــدوى إنـشــاء منصة أو
بورصة لهذه الشركات والجوانب التي يجب مراعاتها
من الناحية العملية.
وتـمــت مـنــاقـشــة تـصــور الـهـيـئــة المتعلق بإنشاء
بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فكرة
موجزة عن المتطلبات المتوقع فرضها لإلدراج في هذا
السوق واستطالع رأي الجهات حول عوامل محددة
لتنظيم هذه البورصة أو المنصة.
كما تمت مناقشة إمكانية وضع بعض المعايير
للمستثمرين المؤهلين الذين يحق لهم التداول في
ه ــذا ال ـس ــوق ،لـمــا يـنـطــوي عليه مـثــل ه ــذا ال ـنــوع من
االستثمارات من مخاطر.
وعلى الرغم من وجود بعض التحديات ،التي من
شأنها التأثير على جذب الشركات ذات النمو المرتفع
ألنشطتها لإلدراج وفق التصور الذي تم استعراضه
ً
من الهيئة ،خصوصا فيما يتعلق بالكيانات القانونية
لهذه الـشــركــات ،ومــا تواجهه مــن مصاعب إجرائية،
ً
ً
لكن هناك تقبال ملحوظا لهذه الفكرة ألنها ستكون
وسيلة إضافية لتمويل نمو هذه الشركات والمرونة
في التخارج لمالكها إضافة إلى رفع شفافية بعض
ال ـش ــرك ــات ال ـعــام ـلــة ف ــي ق ـط ــاع ال ـش ــرك ــات الـصـغـيــرة
والمتوسطة مما يسهم في تطويره.
وقــامــت الـهـيـئــة ب ـنــاء عـلــى ذل ــك بـتــوجـيــه بــورصــة
الـكــويــت للتنسيق والـتـبــاحــث فــي مــدى رغبتهم في
ً
تشغيل منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بدال
من إنشاء بورصة جديدة ،وسيتم عمل استطالعات
إضافية للتأكد من جدوى تنظيم هذا السوق.
• هل يمكن أن نرى بورصات متخصصة " عقارية
– إسالمية… صناعية تكنولوجية"؟
 بالنسبة للعقار والتكنولوجيا والصناعة ،فهذهتندرج ضمن قطاعات السوق العام ،وهناك شركات
إســامـيــة س ــواء تعمل وف ــق الـشــريـعــة اإلســام ـيــة أو
ً
متوافقة معها يتم تداولها في البورصة حاليا ،وال
تستدعي الحاجة أن تكون هناك بورصة محصورة
فقط على نوعية معينة من الشركات في هذه الفترة،
أما إذا كان القصد هو إنشاء بورصة لتداول العقار
بذاته ،فإنه يخرج عن اختصاص الهيئة الذي يقتصر
على نشاط األوراق المالية.
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هيئة األسواق
جهة حكومية
ً
اسما لكنها
ً
فعليا تتفوق
على القطاع
الخاص

ال ضرورة
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• يالحظ في بعض الجزاءات التي توقع من الهيئة
والصادرة عن مجلس التأديب عدم تكافؤ الغرامات مع
المخالفة ،منها على سبيل المثال وقوع اختالس في
شركة بقيمة  9.8ماليين دينار وقع جزاء على رئيس
مجلس اإلدارة بقيمة  50ألــف دينار ما يشجع على
المزيد من المخالفات واالختالسات؟
 مجلس التأديب المنشأ لــدى الهيئة مشكل منثالثة أعضاء برئاسة مستشار تم اختياره من المجلس
األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـق ـض ــاء ،وب ـع ـض ــوي ــة اث ـن ـي ــن مـ ــن ذوي
الـخـبــرة ،ويتعامل مجلس الـتــأديــب مــع كــل مخالفة
ً
بحالتها ويوقع عليها الجزاء المناسب وفقا لتقديره
وصــاح ـيــاتــه بــاسـتـقــالـيــة تــامــة ال سـلـطــان للهيئة
على قراراته األمر الذي يعطيه الخصوصية والتفرد
والحيادية واالستقالل تحت رقابة القضاء.
كما أن مجلس التأديب محكوم بجزاءات محددة
بينتها الـمــادة ( )146من القانون رقــم  7لسنة 2010
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق
المالية وتعديالته ،ال يملك أن يتجاوزها ،فعلى سبيل
المثال العقوبة الواردة في السؤال والممثلة بـ  50ألف
دينار تمثل الحد األقصى للجزاء المالي الذي نصت
عليه المادة سالفة الذكر ،ومن غير المتصور أن تكون
هناك مصفوفة تحدد العقوبات لكل مخالفة سلفا في
ظل اختالف نوع المخالفة المرتكبة من قبل مخالف
اعتاد إتيان المخالفة وبين مخالف يرتكبها ألول مرة.
كما أن محاسبة مجلس التأديب للمخالفين تمثل
المحاسبة التأديبية وهــذه المحاسبة ال تحول عن
المساءلة المدنية أو الجنائية إن كانت المخالفة تشكل
جريمة من جرائم أسواق المال.
إن الـمــاحـظــة ال ـ ــواردة فــي الـتـســاؤل بـشــأن وقــوع
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اختالس بقيمة  9.8ماليين دينار ومقارنته بمقدار
ال ـج ــزاء الـمــالــي الـمــوقــع عـلــى الـمـخــالــف أم ــر فــي غير
محله وقياس مع الفارق حيث أن مجلس التأديب عند
توقيعه ألي من الـجــزاءات المقررة في المادة سالفة
الــذكــر يـحــرص -فــي مثل هــذه الـحــاالت  -على توقيع
الـجــزاءات التكميلية وال ــواردة في الفقرة ( )2من ذات
الـمــادة والمتمثلة فــي إلـغــاء المعامالت ذات العالقة
بالمخالفة لقانون والئحة الهيئة التي أوقع بشأنها
العقوبة األصلية وما يترتب عليها من آثار ،أو إلزام
المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي
تحصل عليها أو قيمة الخسارة التي تجنبها نتيجة
ارتكابه المخالفة ،ويجوز مضاعفة القيمة في حالة
تكرار ارتكاب المخالفة ،أما إذا كان األمر يشكل جرائم
ومخالفات مرتكبة من رئيس مجلس اإلدارة أو اإلدارة
التنفيذية بالشركة مما ال تختص به الهيئة (نشاط
األوراق المالية) فإنها تقوم بإخطار الجهات الرقابية
ً
األخرى كل فيما يخصه وفقا لمذكرات التفاهم المبرمة
ً
ً
في هذا الشأن ،كما أن لمساهمي الشركة دورا أساسيا
ً
ومهما يكمن في رفع دعوى المسؤولية على أعضاء
مجلس اإلدارة بسبب األخطاء التي تنشأ عنها أضرار
للشركة عمال بــأحـكــام م ــواد قــانــون الـشــركــات رقــم 1
لسنة .2016
• لماذا تفتقد بورصة الكويت لألدوات والمشتقات
المالية رغــم إنـجــاز أطــر بعض األدوات أو جاهزية
السوق وقابليته الستيعاب الكثير من المشتقات ثمة
خلل اين هو ولماذا هذا الفراغ… ولماذا الصمت عن
التقصير فيه؟
 ال يوجد أي خلل أو ف ــراغ ،فهيئة أس ــواق المالمن خالل عملها المشترك مع كل من بورصة الكويت
لألوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة وجميع
أصـحــاب المصلحة فــي أس ــواق الـمــال وضـمــن إطــار
تنفيذ الـمــراحــل الـخــاصــة بـمـشــروع تـطــويــر الـســوق
تسعى إلــى طــرح األدوات والمشتقات المالية وفق
أفضل الممارسات العالمية ،مما يتطلب وجود إطار
متكامل إلدارة المخاطر يكمن في تشغيل الوسيط
المركزي وتأهيل شركات الوساطة المالية (الوسيط
المؤهل) ألخذ هذه األدوار.
وتم إدراج هذا العمل في المرحلة القادمة (الجزء
الثاني من المرحلة الثالثة) من مشروع تطوير السوق،
ً
أخــذا في االعتبار أولويات السوق الكويتي التي تم
تحديدها بشكل ممنهج مع جميع األطراف المعنية.
وج ــاءت المشتقات المالية في المرحلة األخيرة
من هذا المشروع ليس ألنها تقل أهمية عما سواها
ً
من أدوات مالية ،بل نظرا إلى ما تتطلبه هذه األدوات
من شروط أولية تتعلق بالبنية التحتية التي تعتمد
على مخرجات ما يسبقها من مراحل مشروع تطوير
السوقً .
إضــافــة إلــى ذل ــك ،فــإن المشتقات المالية تتطلب
وجود سيولة عالية على األصــول التي تشتق منها
(األسهم في هذه الحالة) ،لذلك تم تطبيق العديد من
المبادرات التي من شأنها تعزيز السيولة وتنويع
قاعدة المستثمرين (عــن طريق جــذب المستثمرين
األجانب األفراد أو المؤسسيين) في المراحل السابقة
من مشروع تطوير السوق ،بحيث يتم بناء المشتقات
المالية على قاعدة صلبة وسيولة أكبر وهو ما تم
تحقيقه في الفترة األخيرة.
ً
ع ـل ـمــا أنـ ــه ت ــم إط ـ ــاق خ ــدم ــة إق ـ ــراض واقـ ـت ــراض
ً
األسهم وخدمة التداول بالهامش أخيرا للمتعاملين
في بورصة الكويت ل ــأوراق المالية ،مما يعزز من
تمكين المتداولين من ذوي الخبرة الكافية بتطبيق
ً
استراتيجيات استثمارية متقدمة نظرا لتوافر أدوات
مالية مختلفة.
• كيف ترى تنافسية بورصة الكويت بين أسواق
المنطقة؟
 أراهــا عالية ألن منظومة ســوق المال الكويتيةتتمتع بالعديد من المزايا ،فعلى سبيل المثال هي
من أوائل أسواق المال في المنطقة التي ألغيت فيها
جميع قـيــود التملك على المستثمر األجـنـبــي ،كما
تتمتع البورصة برسوم تداول تنافسية مقارنة ببعض
أسواق المنطقة.

• شطب اإلدراجات يعتبر عقوبة قاسية للمساهمين
وإضرارا مباشرا ألموالهم ،حيث يتراجع سعر الورقة
المالية على سبيل المثال من مستوى  40و 50فلسا
إلى  5فلوس بنسبة تآكل وتبديد ألموال الصغار تبلغ
 90في المئة فور الشطب ،لماذا ال يكون للهيئة دور
بناء أكثر لحماية الصغار من تبديد أموالهم واتخاذ
إجراءات بديلة لقرار الشطب؟
 كما ذكــرت سابقا "الهيئة" ترتكز فــي تنظيمهالــأســواق على المصلحة العامة وحماية البورصة
وال ـشــركــات الـمــدرجــة فيها والمتعاملين ،لــذلــك فــإن
الهيئة ال يمكن أن تقبل استمرار إدراج شركات عاجزة
عن تلبية متطلبات إدراجها ،فضال عن التضليل في
عرض حالتها المالية.
إن قبول وجــود مثل هــذه الشركات له انعكاسات
خطيرة على نزاهة السوق ككل ،وثقة المستثمرين
به ،خاصة أنه ثبت لدى الهيئة وقوع الشركات التي
تـسـتـحــق الـشـطــب ف ــي مـخــالـفــات جــوهــريــة جسيمة
واسـتـمــرارهــا فــي ذلــك دون تصويب المخالفات .إن
الخطورة تكمن فــي اإلبـقــاء على مثل هــذا الـنــوع من
الشركات متاحا للتداول دون حماية لعامة المتعاملين،
حيث إن ذلك سيعدم ثقة المستثمرين بالسوق.
كما أن االستثمار في أســواق المال تنطوي عليه
مخاطر عديدة ،لذلك هناك دور يقع على عاتق المساهم
في تقييم مخاطر استثماره في الشركات ،واستخدام
حقه في محاسبة مجلس اإلدارة من خالل الجمعية
العامة للشركة ،كما أن على مجلس اإلدارة عقد جمعية
عامة خالل  3أشهر من تاريخ الشطب لعرض أسباب
الشطب واتخاذ اإلجراءات الكفيلة للتصويب ،ويمكن
له بعد ذلك تقديم طلب لإلدراج مرة أخرى.
• تترك الهيئة صغار المساهمين وشرائح األفراد
فــي مــواجـهــة مــع مجالس اإلدارات ،ودائ ـمــا مــا تقول
الهيئة عـلــى الـمـســاهــم الـمـحــاسـبــة ،وه ــو أم ــر صعب
فــي ظــل أقـلـيــات مـتـنــاثــرة وخـلــل فــي ق ــوى المواجهة
بين الصغار وقــوى مليئة ماليا ومسلحة بجيوش
قانونيين ،فلماذا ال تعدل الهيئة اللوائح ويكون لها
حق عــزل مجالس اإلدارات غير المتعاونة وتشكيل
مجلس كفاءات إلنقاذ الشركات ومعالجتها بدال من
التعسف في الشطب وتبديد أموال الصغار؟
 قــرر المشرع حماية األقلية من المساهمين فيكل من قانون هيئة أســواق المال رقــم  7لسنة 2010
والالئحة التنفيذية وتعديالتهما ،وكذلك في قانون
الشركات رقم  1لسنة  2016وتعديالته ،وتسعى الهيئة
دائما نحو توفير الحماية لكل المتعاملين في نشاط
األوراق المالية ،ســواء كــانــوا مساهمين فــي الشركة
المدرجة أو متداولين في البورصة ،حيث إن هذا األمر
يعتبر أحد أهم أهداف إنشاء الهيئة.
ون ـظــم الـفـصــل ال ـســابــع مــن ال ـقــانــون رق ــم  7لسنة
 ،2010وكذلك في المواد من ( )12 – 3إلى ()5 12- 3-
من الكتاب التاسع (االندماج واالستحواذ) من

لم أتدخل في تحقيق أو عقوبة
أق ـســم الـمـلـحــم يـمـيـنــا مـغـلـظــا بــأنــه منذ
دخــولــه هيئة أس ــواق ال ـمــال لــم يـتــدخــل في
عمل اي جهة تحقيق ،ألن جهات التحقيق
ً
مستقلة ،معقبا :بحكم دوري ومنصبي أطلع
على نتائج التحقيق الحقا.
األمر نفسه بالنسبة للجنة التأديب ،فهي
جهة مستقلة برئاسة قاض من أعلى درجات
القضاء ،وأقدم قضاة التمييز التجاري ،فال
نحدد لهم الـجــزاء أو العقوبة ،فقط نرصد
الـمـخــالـفــة او شـبـهــة الـمـخــالـفــة ونـطـلــب رد
ال ـشــركــة وتـعـقـيـبـهــا ونــراج ـع ـهــا ونــرفـعـهــا
مجردة للجنة التأديب مع خلفية وتاريخ
ال ـم ـخــالــف لـتـتـخــذ الـلـجـنــة ق ــراره ــا وتــوقــع
ال ـع ـقــوبــة ال ـت ــي ت ـقــدرهــا وت ــراه ــا مـنــاسـبــة،
مؤكدا أن العدالة واالستقاللية والحيادية
والمساواة مطبقة قوال وفعال.

خصم شريف نزيه

سر الـمنطقة المحرمة داخل األسواق

شــدد الملحم على أن هيئة أس ــواق الـمــال تعتبر واح ــدة من
أبرز الهيئات الرقابية التي تضمن للخصم الطعن على قراراتها
بدرجتين قضائيتين ،وهي تعكس ضمانة وحيادية فريدة على
ً
مستوى العمل الرقابي ،مؤكدا أنه ال يوجد تعسف أو تجن مقابل
ً
نماذج رقابية في العالم تصدر القرار مرة واحدة ويكون نافذا
دون مناقشة أو تظلم أو طعن.

ك ـشــف د .الـمـلـحــم أن ف ــي هـيـئــة األسـ ـ ــواق مـنـطـقــة م ـحــرمــة ،إال
ً
للمسموح لهم ،تحوي الصندوق األسود للهيئة رقابيا ،ومساحتها
ً
ً
ً
 15مـتــرا مــربـعــا ،وتـضــم  15جـهــازا للرقابة الذكية الـتــي تحصي
وترصد كل حركة في البورصة ،بكفاء ات وطنية مسلحة علميا
ومدربة تقنيا وبمحركات وإمكانات خارقة ،مضيفا« :من يدخل هذه
الغرفة ينقطع عن العالم بال أي اتصال أو وسيلة تواصل ،والجميع
فيها مراقب داخليا وخارجيا فأموال المستثمرين ،محليين وأجانب
دوال ومؤسسات ،ليست للعبث او مجاال للتهاون».

economy@aljarida●com

ترقية الكويت إلى سوق ناشئ متقدم مرتبطة بتطبيق نموذج الوسيط المركزي «»CCP

ً
• االستحواذ اإللزامي يحمي األقليات والمساهم ليس مجبرا على البيع
ً
• تسعير اإلدراجات الجديدة ليس مزاجيا بل وفق تقييمات مستشارين معتمدين
ً
ّ
• وجهنا البورصة للتنسيق والتباحث بشأن منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بدال من إنشاء بورصة جديدة
نتعقب
المعامالت
داخل الهيئة
بالثانية
والدقيقة
وال مجال ألي
خلل أو تجاوز

هل ثقة MSCI
التي تدير 7
تريليونات
دوالر جاءت
ً
عبثا أو
مصادفة؟!

العدالة
واالستقاللية
والحيادية
والمساواة
ً
تطبق قوال
ً
وعمال
ال شعارات

رقابتنا بناءة
دون فوضى
وصرامة وتشدد
بال إعاقة للنمو
أو تقييد
لألعمال

القبول
بشركات
مضللة في
البورصة
إعدام لثقة
المستثمرين
بسوقنا

الالئحة التنفيذية لقانون الهيئة بشكل مباشر
حقوق األقلية وحمايتها واإلجراءات الواجب اتباعها
من قبلهم في حالة اعتراضهم على أي قرار من قرارات
الجمعية العامة العادية وغير العادية وفق اإلجراءات
المتبعة في هذا الشأن.
م ــن ج ـهــة أخـ ــرى ف ــإن الـهـيـئــة -م ــن خ ــال مجلس
التأديب -سبق أن قامت بمنع أو عزل أعضاء مجالس
إدارات بعض الشركات المدرجة بعد ثبوت مخالفتهم
لقانون الهيئة والئحته التنفيذية ،بل وألزمتهم  -في
بعض األحيان  -برد المنافع المكتسبة دون وجه حق
والمرتبطة بنشاط األوراق المالية ،ويتعين التنويه
إلى أن الهيئة يقتصر دورها في بيان شبهة المخالفات
فقط دون تحديد العقوبة إلى مجلس التأديب ،الذي
بدوره يستقل بتوقيع العقوبات التي يراها مناسبة
والمحددة حصرا في المادة  146من قانون الهيئة.
ونود أن نبين أن الهيئة بكل األحوال ال تحل محل
المساهم في الشركة ،حيث إن المساهم -وباعتباره
أحد مالك الشركة -له دور في اختيار ورقابة مجالس
اإلدارات وخصوصا قراراته االستثمارية والمشاركة
الفاعلة في الجمعيات العامة ،حيث إن الهيئة ال تتدخل
بالقرارات االستثمارية ومدى جدواها طالما أنه تمت
مراعاة االشتراطات والقوانين ،فيظل للمساهم دور
يقوم به للرقابة على أعمال مجلس إدارة الشركة.
كما يجوز ألي مساهم منفردا تقديم شكوى أو بالغ
للهيئة في حالة مخالفة مجلس إدارة الشركة ألحكام
الهيئة والئحته التنفيذية ،وعلى وجــه الخصوص
قواعد حوكمة الشركات المنصوص عليها في الكتاب
الخامس عشر من الالئحة التنفيذية ،ومنح البند 14
من الـمــادة  146لقانون الهيئة مجلس التأديب عزل
عضو مجلس اإلدارة في حال عدم تنفيذ مسؤولياته
المنصوص عليها في قانون الهيئة والئحته التنفيذية.
أما بشأن عدم تعديل الهيئة لوائحها حتى يكون
لها حق عزل مجالس اإلدارات غير المتعاونة وتشكيل
مجلس كـفــاءات إلنـقــاذ الـشــركــات ومعالجتها ،فهذا
التساؤل مــرده إلى أن أي تعديل الئحي ال يكون ردة
فعل على سلوكيات فردية مقابل نسبة التزام عالية من
الشركات ،كما ال تتم فوريا إنما تتطلب دراسة متأنية
وعميقة لمعالجة مثل هــذه األم ــور وإسقاطها على
الواقع العملي بعد مراجعة أفضل الممارسات العالمية،
ال سيما أن قرار عزل مجالس اإلدارات ليس هينا ،كون
هذا المجلس هو اختيار مساهمي الشركة باألصل.
كما أن القانون ضمن لمساهمي الشركات المدرجة
والـمـســاهـمــة بـشـكــل ع ــام حــق ال ــرج ــوع عـلــى الـشــركــة
قضائيا متى ثبت قـيــام مجلس اإلدارة بـتـجــاوزات
وح ــق ال ـع ــزل لــرئـيــس أو عـضــو أو أك ـثــر م ــن أعـضــاء
مجلس اإلدارة أو حله وانتخاب مجلس جديد ،المقرر
في المادة  212من قانون الشركات من خالل الجمعية
العامة ،وثمة شك في مــدى اختصاص هيئة أســواق
الـمــال فــي تعيين مجلس إدارة الـشــركــة ،باعتبارها
جهة رقابية بحتة ،واألصل العام في قانون الشركات
هنا هــو للجمعية العامة للشركة ،وهــي المختصة
باعتبارها المالك وليس للجهة الرقابية ،من خالل
الجمعية العامة للشركة.
• ش ــرائ ــح الـمـسـتـثـمــريــن ت ـق ــول إن م ـب ــدأ حـمــايــة
المستثمرين يكون بمعاقبة المخطئ وتمكين األكفأ
وعــزل وإبعاد غير المتعاون ،وسبق للبنك المركزي
أن تعامل بهكذا قاعدة مع بنوك ارتكبت أخطاء دون
التأثير على البنك أو شطب رخصته مثال ،فهل يمكن أن
نرى دورا مغايرا لشطب الشركات وتجريدها من حق
اإلدراج المكتسب ولعب دور بناء مستقبال؟
 أرى أن المقارنة غير عادلة بسبب طبيعة األعمالالـتــي أناطها الـقــانــون للهيئة ،ومنها تنظيم نشاط
األوراق الـمــالـيــة وتــوف ـيــر الـحـمــايــة للمتعاملين به
وتقليل األخـطــار النمطية ،وكــذلــك ألن الهيئة تنظم
القاعدة األكـبــر التي تمس مباشرة شــرائــح أكبر من
الـمــواطـنـيــن والـمـسـتـثـمــريــن بمختلف جنسياتهم،
فالهيئة تركز في تنظيمها لألسواق على المصلحة
ال ـعــامــة ون ــزاه ــة ال ـس ــوق وال ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة فـيــه.
لــذلــك ،ف ــإن الهيئة ال يمكن أن تقبل اسـتـمــرار إدراج
شركات عاجزة عن تلبية متطلبات إدراجـهــا ،فضال
عــن التضليل فــي ع ــرض حــالـتـهــا الـمــالـيــة .إن قبول
وجود مثل هذه الشركات له انعكاسات خطيرة على
نــزاهــة الـســوق كـلــه ،وثـقــة المستثمرين فـيــه ،خاصة
أنــه ثبت لــدى الهيئة وق ــوع الـشــركــات الـتــي تستحق
الشطب فــي مخالفات جــوهــريــة جسيمة ،ومنها ما
تطلب اتخاذ إج ــراءات قانونية أشــد ســواء باإلحالة
ل ـم ـج ـلــس الـ ـت ــأدي ــب أو ب ــاإلح ــال ــة ل ـل ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة.
كما تقوم الهيئة بــدورهــا المتمثل فــي إحــالــة من
تثبت مخالفته إلى مجلس التأديب وغيرها من جهات

مالحظات المستثمرين األجانب
ذكر الملحم أن مالحظات المستثمرين
ً
األجانب التي تلقتها الهيئة مؤخرا تقلصت
بـشـكــل كـبـيــر م ــع تـطـبـيــق م ــراح ــل مـشــروع
ت ـطــويــر الـ ـس ــوق ،إال أن أبـ ــرز الـمــاحـظــات
القائمة التي يتم مناقشتها مع المستثمرين
األج ــان ــب تـتـعـلــق ب ــزي ــادة ك ـف ــاء ة عمليات

ش ــدد الـمـلـحــم عـلــى أن مـلــف غـســل األمـ ــوال ل ــدى هيئة
األسواق خط أحمر ومن أكثر الملفات حساسية ويحظى
بأعلى درجــات االهتمام والرصد وال تهاون في تطبيق
االجراءات والتعليمات.
وكشف أن هيئة األسواق متوافقة مع تعليمات مجموعة
العمل المالي فاتف  FATFبنسبة  100%كواحدة من أعلى
الجهات الرقابية التزاما على مستوى العالم فضال عن
«التزامنا بالحوكمة ثالث سنوات بالمركز األول».

«محترمين عارفين شغلهم»

ثقة األجانب

يـتــذكــر د .أح ـمــد الـمـلـحــم واق ـعــة غــرامــة
كبيرة ضد كيان مالي مدرج تم سدادها
دون مناقشة أو تظلم أو مراجعة رغم
أن لهم الحق قانونا في ذلك ،قائال إنهم
مــن ش ــدة احـتــرامـهــم لــم يـتـظـلـمــوا ضد
القرار واصفا الكيان بأنهم «محترمين
وعارفين شغلهم» وأقروا بواقعة
المخالفة التي رصدتها فرق
التفتيش الميداني ،وزاد
ف ـ ــي وصـ ـفـ ـه ــم ب ــأن ـه ــم
أذكياء.

تساءل الملحم« :هل تعتقدون أن ثقة  MSCIتجاه األنظمة
الرقابية للسوق المالي ونظامنا الحاكم والمنظم لبورصة
الكويت جاءت عبثا أو محض مصادفة وهي التي تحت
مظلتها  7تريليونات دوالر؟ مؤكدا أن إدراج بورصة
الكويت وترقيتها وثقة االجانب ترتب عليها تدفق نحو
 6.5مليارات دوالر استثمارات أجنبية دولية مستقرة
«وهي عنوان كبير للثقة واالطمئنان ألنظمتنا».
وأضـ ـ ـ ــاف« :ت ـص ـل ـنــا إشـ ـ ـ ــادات ع ــدي ــدة مــن
المستثمرين األجانب بشأن االنضباط
واالل ـ ـ ـتـ ـ ــزام بــال ـم ـت ـط ـل ـبــات ال ــرق ــاب ـي ــة،
ونحرص دائما على سماع وجهة
ن ـظ ــره ــم ك ـم ــا ه ــو الـ ـح ــال مــع
المستثمرين المحليين».

االخ ـت ـصــاص ،كالنيابة
العامة ووح ــدة التحريات
المالية الكويتية ،بغض النظر عن حالة إدراج الشركة.
وهناك العديد من القرارات التي صدرت عن مجلس
التأديب بحق اإلدارات التنفيذية وأعـضــاء مجالس
إدارات بعض الشركات حتى بعد إلغاء إدراج الشركات
م ــن ال ـب ــورص ــة ،فـضــا ع ــن ذل ــك ف ــإن قـ ــرار الـشـطــب ال
يتضمن وال يعني سحب الرخصة ،وإنما تظل الشركة
قائمة بعد الشطب ،وتتحول مــن شركة مــدرجــة الى
شركة غير مدرجة تمارس أعمالها المعتادة ،وذلك
على خالف البنوك في حالة شطبها من السجل الذي
يتضمن في طياته المنع من ممارسة النشاط حسب
المادة  63من قانون بنك الكويت المركزي.
• لماذا عجلة اإلدراجات بطيئة في السوق؟
 مــن الـمـهــم الـنـظــر فــي ج ــودة اإلدراج ـ ـ ــات ،ال فيعددها .ومن المالحظ في السنوات الخمس األخيرة
وج ــود إدراجـ ـ ــات أك ـثــر مــن ال ـس ـنــوات الـخـمــس التي
تسبقها .وكـمــا تـعـلـمــون ،الـفـتــرة الـســابـقــة تضمنت
اكتتابات استثنائية تم إدراجها ،مثل شركة شمال
الــزور (كــأول مشروع يتم إدراجــه من مشاريع قانون
الـ ـش ــراك ــة) ،وك ــذل ــك إدراج شــركــة ب ــورص ــة ال ـكــويــت.
كما تضمنت االنـتـهــاء مــن اكتتاب إح ــدى الشركات
العائلية المعروفة ،وهي في طريقها لــإدراج خالل
الـفـتــرة الزمنية الـمـحــددة ،إضــافــة إلــى إدراج شركة
جاسم للنقليات والمناولة ،وشركة المنار للتمويل
واإلج ــارة ،وشركة الند المتحدة العقارية ،والشركة
المتكاملة القابضة.
وال شك في أننا نتوقع أن تكون هناك إدراجــات
أخــرى مــن مشاريع قــانــون الـشــراكــة ،إال أن توقيتها
خارج عن إرادة الهيئة ،ويتعلق بظروف تشغيل هذه
المشاريع.
• م ــا أب ـ ــرز ت ـح ـفـظــات ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة على
إدراجات الشركات التي تحت مظلة الدولة؟
 ق ــدم ــت ال ـه ـي ـئ ــة ع ـ ــدة دراسـ ـ ـ ـ ــات ت ـب ـي ــن جـ ــدوىوإيـجــابـيــات ه ــذا الـمــوضــوع لـجـهــات االخـتـصــاص،
ومن خالل مناقشاتنا مع عدة جهات حكومية لم َأر
تحفظا واضحا ،بل طلب المزيد من الدراسة ،علما أن
هذا الملف من اختصاص الجهات الحكومية المعنية،
في ظل التوجهات العامة للدولة.
• أين اإلدراجات الخليجية والعالمية؟ هل السوق
مهيأ لها ،أم غير مقنع لآلن لذلك النوع من اإلدراجات؟
 وفرت الهيئة األطر التنظيمية إلدراج الشركاتاألجنبية ،وضمنتها في الئحتها التنفيذية وقواعد
البورصة ،إال أن األمر يخضع في أساسه لرؤية ورغبة
ً
الـشــركــات فــي توجهها ل ــأس ــواق ،وم ــا تـقــدمــه مثال
األنظمة المالية والمصرفية والضريبية في الدولة
الـمــرغــوب بـ ــاإلدراج بها مــن تسهيالت وغـيــرهــا من
العوامل األخرى.

الهيئة لن
تقوم بدور
المساهمين
في محاسبة
الشركات
أو في
«العموميات»

يهمنا جودة
اإلدراجات
ال عددها
والعاجزون
عن تلبية
المتطلبات
ال مكان لهم

ال نتعامل
بردود
أفعال تجاه
سلوكيات
فردية شاذة
من قلة قلية

نسب اإلنجاز
في الهيئة %84
وهي تسبق
العمر الزمني
للخطط

لم نهمل
المشتقات
بل ُن ِّ
عبد لها
الطريق وهي
قادمة نهاية
المرحلة الثالثة

رئيس مجلس المفوضين د .أحمد الملحم متحدثا
إلى الزميل محمد اإلتربي (تصوير نوفل إبراهيم)

غسل األموال خط أحمر

التداول والتسوية من خالل تطبيق نموذج
الوسيط المركزي ،حيث إن تطبيقه يزيد
من مرونة عمليات المستثمرين األجانب
(وك ــاف ــة الـمـسـتـثـمــريــن) وف ــي نـفــس الــوقــت
توفير الحماية الالزمة لهم.
وأضاف أن من تلك المالحظات ما يتعلق

هيئة حكومية قطاع خاص
أكد الملحم أن هيئة األســواق
ت ـع ـت ـب ــر جـ ـه ــة ح ـك ــوم ـي ــة حـســب
القانون لكنها عمليا تتفوق في
إجراءاتها على القطاع الخاص.
وقال« :نتعقب المعامالت داخل
الـهـيـئــة بــالـثــانـيــة والــدقـيـقــة ،فال
تـهــاون فــي سالمة اإلج ــراءات او
التجاوز على معايير الحوكمة

او ع ـ ـ ــدم االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ــال ـق ــوان ـي ــن
وال ـ ـلـ ــوائـ ــح وال ـ ـضـ ــوابـ ــط ب ــدق ــة،
ونـ ـتـ ـح ــدى ب ــذل ــك ونـ ـتـ ـف ــوق فـيــه
على القطاع ال ـخــاص» ،مضيفا:
«لـ ــدي ـ ـنـ ــا كـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــون ي ـح ـم ـل ــون
شهادات ومؤهالت علمية ،وهم
مـعــدودون على مستوى الدولة،
من حملة الدكتوراه والماجستير

بتوفر إقــراض األسهم وفــق آليات معينة،
والتحويل الرقمي (خاصة فيما يتعلق بفتح
الحسابات) ،وتسهيل مشاركة المستثمر
األجنبي في االكتتابات (بما فيها الشركات
التي تطرحها الــدولــة) ،إلــى جانب تطبيق
مفاهيم التمويل المستدام.

وال ـ ـش ـ ـهـ ــادات ال ـم ـه ـن ـيــة ال ـمــال ـيــة
المتخصصة ج ــدا ورفـيـعــة cfa
و ciaوشـ ـه ــادة ال ـمــدقــق الـمــالــي
والمحاسب المعتمد لذلك نضع
عـ ـل ــى مـ ـعـ ـي ــار ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءة وال ـل ـغ ــة
والمهارات المهنية  %80لجذب
النخب.

• كيف تقيم مستوى التعاون مع البورصة؟ وما
ً
أبرز المشاريع المشتركة القائمة حاليا؟
 تعمل الهيئة مع البورصة والمقاصة ضمن فريقواحد تترأسه الهيئة ،وتشرف من خالله على مشروع
تـطــويــر ال ـس ــوق ،وال ـ ــذي يـتـضـمــن مـعـظــم الـمـشــاريــع
المشتركة مع هذه الجهات ،مثل" :الوسيط المركزي،
الــوسـيــط الـمــؤهــل ،صـنــاديــق ال ـمــؤشــرات الـمـتــداولــة،
المشتقات".
• عـقــدتــم ل ـق ــاءات م ــع ق ـي ــادات اق ـت ـصــاديــة بـهــدف
تحفيزهم عـلــى إدراج ال ـشــركــات الـعــائـلـيــة ،مــا أبــرز
العقبات التي تلمستموها؟ وما إجراءاتكم لمعالجة
تلك المالحظات؟
 نرى أن الصعوبة تكمن في تفهم أو تقبل الفكرة،ليس فقط في الكويت ،بل في العديد من الدول ،لعدة
أسـبــاب ،منها المشاركة فــي اتـخــاذ الـقــرار ،والتكلفة
المصاحبة لعملية اإلدراج.
في المقابل ،نرى أنها مسألة وقت ،حيث إن األجيال
الحالية من بعض ُمالك الشركات العائلية تدرك أهمية
اإلدراج للحفاظ على ديمومة شركاتهم.
• ملف زي ــادات رؤوس األم ــوال ،هل الباب مفتوح
على الـجــرار وفــق ق ــرارات الـشــركــات ،أم لديكم قناعة
بالزيادات التي يتم استدعاؤها؟ وهــل تتم مراجعة
ً
مبررات الشركات؟ وهل يمكن أن نرى رفضا من جانب
الهيئة لقرارات زيادة من قبل الشركات؟
 ينظم قانون هيئة أسواق المال أحكام وإجراءاتً
زيــادة رؤوس األمــوال ،علما أن هذا الفصل ُيعد أحد
التعديالت الحديثة على الكتاب الحادي عشر ،الذي
اشتمل على تعديالت جوهرية بعد دراسات مستفيضة
سبقها عرض مسودتها على المتعاملين وأصحاب
المصلحة .كما ينظم قانون الشركات رقم  1لسنة 2016
والئحته التنفيذية بعض اإلجراءات المتعلقة بزيادة
رؤوس األموال كذلك.
ال شك في أن مبررات زيادة رأس المال من متطلبات
الهيئة ،لدراسة الطلب ،قبل إبداء القرار بشأنه ،كما أن
الهيئة أصدرت الكتاب السابع من الالئحة التنفيذية
(تعليمات كفاية رأس المال لألشخاص المرخص لهم)،
ُ
ويـعــد ركـيــزة أساسية فــي دراس ــة الطلبات المتعلقة
برأس المال للشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة
األوراق المالية.
وقد قامت الهيئة برفض بعض طلبات زيادة رأس
المال التي شابتها مخالفات للقواعد الفنية واألحكام
القانونية ،فالهيئة تصدر قراراتها ً
بناء على دراسة
متأنية ،وبالتطبيق لجميع أحكام القانون والالئحة،
واألخذ باالعتبارات الفنية ذات العالقة.
• عملية تسعير الـشــركــات المقبلة على اإلدراج،
بـعــض اإلدراج ـ ـ ــات تـشـهــد مـبــالـغــة ،وب ـعــض األسـهــم
تنهار لنصف السعر بعد اإلدراج ،وثمة حاالت أدرجت
بأسعار مبالغ فيها في السوق وتراجعت تراجعا حادا،
ما دور وموقف الهيئة في ملف تسعير األسهم؟
ّ
 ي ـت ـم ـحــور دور ال ـه ـي ـئــة ب ـه ــذا ال ـم ـج ــال ف ــي ســنال ـت ـشــري ـعــات واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة ل ـض ـمــان تــوفـيــر
الـمـعـلــومــات والـبـيــانــات الـكــافـيــة للمستثمرين بكل
شفافية ،لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم االستثمارية
بشكل مدروس من دون القيام بدور الوصاية عليهم،
وي ـق ــع ال ـ ــدور األكـ ـب ــر ف ــي هـ ــذه الـعـمـلـيــة ع ـلــى عــاتــق
المستثمرين ،لتقييم مــا إذا كــان السعر عــادال أم ال،
ً
ومن ثم تسير حركة أسعار هذه األوراق المالية وفقا
لقوى العرض والطلب وقــواعــد الـتــداول في بورصة
األوراق المالية.
كما نلفت االنتباه إلى قيام الهيئة بتحديث وتطوير
الكتاب الحادي عشر (التعامل في األوراق المالية)،
ً
والذي بات ينظم حاليا عملية تسعير األوراق المالية،
وعملية البناء السعري كإحدى طرق التسعير لألوراق
ً
سواء كانت أسهما أو أدوات دين،
المالية المطروحة،
كالسندات والصكوك ،مع العلم أن الهيئة تطلب في
ً
ً
بعض الحاالت تقييما صادرا عن مستشار استثمار
أو مقوم أصول مرخص لهما من الهيئة إلصدار تقييم
عــادل لألسهم ،لضمان شفافية المعلومات المتاحة
للمتعاملين.
• ملف االستحواذ اإللزامي تقول الشركات إنه ضد
مبدأ اإلدراج القائم على المشاركة ،فعندما يتم تقديم
عرض استحواذ إلزامي وتصبح الشركة مملوكة لطرف
بنسبة  98في المئة ،فينتفي بذلك الهدف والغرض
من اإلدراج ،وهو مبدأ الشراكة وإتاحة قاعدة أسهم
وخيارات متعددة للمساهمين؟
ً
 يجب أوال معرفة أن تنظيم عمليات االستحواذاإللزامي تم النص عليها في البند الثاني من المادة
 ،71والمادة  74من الفصل السابع (عمليات االستحواذ
وحماية حقوق األقلية) من قانون الهيئة وتعديالته
لغرض حماية حقوق األقلية من تغير المسيطر على
شركة مدرجة في بورصة األوراق المالية.

وال نرى أن عرض االستحواذ اإللزامي مضاد لمبدأ
اإلدراج ،إذ إن مقدم العرض يقدم عرضه لمساهمي
الشركة محل الـعــرض مـبــاشــرة ،ويـتــاح لكل مساهم
الخيار ببيع أسهمه لمقدم العرض أو االحتفاظ بها،
أي أن عملية االشتراك في بيع األسهم عملية اختيارية.
وبـنـ ً
ـاء على الممارسات العملية لتنفيذ عمليات
االستحواذ اإللزامي ،فقد أفصح بعض مقدمي عرض
االستحواذ اإللزامي ضمن مستند العرض عن الخطط
المستقبلية للشركة محل العرض بشأن االنسحاب
االختياري من بورصة األوراق المالية ،كما حصل مع
الشركة الكويتية لألغذية (أمريكانا) وشركة أسمنت
الهالل.
بــالـتــالــي ،ف ــإن ع ــرض االس ـت ـحــواذ اإلل ــزام ــي أعطى
فرصة التخارج ألقلية المساهمين.
• عند اإلدراج تشترطون  400مساهم ،فكيف بعد
ذلك بالعرض اإللزامي تقلصون تلك القاعدة ،وتختصر
في طرف واحد؟
 هناك اختالف بين متطلبات اإلدراج وااللتزاماتالمستمرة بعد اإلدراج .التحدي هنا أن هناك شركات
م ــدرج ــة ق ـبــل وضـ ــع هـ ــذا الـ ـش ــرط ،وقـ ــد ي ــؤث ــر فــرض
ه ــذا ال ـش ــرط ع ـلــى اس ـت ـم ــرار إدراج ـ ـهـ ــا .وع ـل ـيــه ،يتم
حــالـيــا التحضير لمناقشة شــركــة بــورصــة الكويت
لفرض بعض المتطلبات مثل القيمة المملوكة لغير
المسيطرين وعــدد المساهمين ،بحيث تكون هناك
التزامات مستمرة مع وجــود آلية تحول دون وقوع
ضــرر يــؤثــر على حــالــة إدراج الـشــركــات الـتــي يتعذر
التزامها بمثل هذه الشروط ،والتي كانت مدرجة قبل
وضع هذه الشروط.
• تعتبر شــركــات أن الـعــرض اإللــزامــي تــدخــل في
القرار االستثماري وضد الحرية في التحرك للشراء،
ً
خـصــوصــا أن الــائـحــة تـحــدد نسب وهــوامــش تملك
محددة بشكل سنوي ،وهو ما ُيعد توجيها وحكرا على
قرارات مالية يفترض أن عملية الشراء وتوقيتاتها ال
تخضع لتوجيه مسبق ،ما تعقيبكم؟
 ال نتفق مــع ه ــذا ال ـطــرح ،ألن أح ـكــام ال ـمــادة 6-3"نسبة البيع أو الشراء المسموح بها للمسيطر على
أسـهــم شــركــة مــدرجــة" مــن الكتاب التاسع (االنــدمــاج
واالستحواذ) من الالئحة التنفيذية حددت آلية ومدى
تداول المسيطرين على شركة مدرجة ،ونصت المادة
 2-6-3على نسبة البيع أو الشراء المسموح بها من
نفس الـكـتــاب على أنــه يـجــوز للمسيطر على شركة
مــدرجــة أن يـقــوم بالبيع أو ال ـشــراء عـلــى أسـهــم هــذه
الشركة ضمن مــدى محدد في رأسمال هــذه الشركة،
ً
وفقا للنسب التالية:
•  2 ±في المئة للملكية التي تزيد على  30في المئة
ً
حتى  50في المئة نصف سنويا.
•  5 ±في المئة للملكية التي تزيد على  50في المئة
ً
نصف سنويا.
ُ
وعلى المسيطر تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض
قبل تحقق المصلحة وتقديم النموذج للهيئة.
وت ـ ـج ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى أن أح ـ ـك ـ ــام "االن ـ ــدم ـ ــاج
واالستحواذ" أجازت للمسيطر على نسبة تزيد على
 50في المئة من األسهم المتداولة لشركة مدرجة ،والذي
سبق له أن تقدم بعرض استحواذ ،زيادة ملكيته بأي
نسبة في رأسمال الشركة محل السيطرة.
ً
عالوة على ذلك ،نظمت الالئحة التنفيذية عمليات
عرض الشراء الجزئي التي تــؤدي إلى حصول مقدم
العرض على نسبة ال تقل عن  %30وال تزيد عن %50
من رأسمال شركة مدرجة في بورصة األوراق المالية،
على أال تزيد الملكية المباشرة وغير المباشرة لمقدم
عرض الشراء الجزئي واألطراف التابعة له والمتحالفة
معه على  %50من رأسمال الشركة محل عرض الشراء
الجزئي بعد التنفيذ ،كما أن الهدف األساسي من عرض
االستحواذ االلــزامــي هو حماية حقوق األقلية وهو
من المتعارف عليه وفق أفضل الممارسات العالمية.
• الشركات المدرجة تعاني كثرة التعديالت على
الالئحة التنفيذية بشكل سريع ومستمر وبعضها
مرهق من كم التعليمات وحجم الالئحة كيف ترون
ذلك؟
 طبيعة التشريعات االقتصادية تتسم بالمرونةوال ـت ـطــور بـشـكــل مستمر وال ـح ــال كــذلــك فــي أنشطة
األوراق المالية المتطورة بشكل سريع بما يتطلب
مواكبة التغيرات العالمية في التعامالت المرتبطة
بهذا النشاط بــذات السرعة ،بهدف االرتقاء بأسواق
المال الكويتية لتكون في مصاف األســواق العالمية
بإدخال التعديالت والتحسينات كلما دعت الحاجة
وليس بشكل موسمي.
حيث دأبــت الهيئة من خــال إصــدارهــا للوائحها
التنفيذية من خالل كتبها الـ  17على مراعاة أن تغطي
جميع الجوانب القانونية واإلجرائية ،حيث تقسيم
وتنظيم موضوعات الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7
لسنة  2010وتعديالتهما ،إلى مجموعة من الكتب كل
فيما يخصه للتسهيل على األشخاص المخاطبين
بهذا القانون فهم المتطلبات الواجب اتباعها.
كما تجدر اإلشارة إلى مبادرة الهيئة نحو استطالع
رأي الجهات المعنية وأصحاب المصلحة تجاه العديد
من التعديالت التي تمت على الالئحة التنفيذية ،كما
تحرص الهيئة على اإلعالن عن أي تعديل يطرأ على
الالئحة التنفيذية بشكل متزامن مع التعديل من خالل
اإلعــان في موقعها الرسمي وجريدة "كويت اليوم"
ف ــور ص ــدور الـتـعــديــل ويـصــاحــب بـعــض الـتـعــديــات
فترات انتقالية للتطبيق ومواعيد مستقبلية للنفاذ
وحمالت توعوية.
ً
ولو ضربنا مثاال على تنظيم األســواق المتقدمة
التي نطمح إليها ونعمل على تحقيقها في المملكة
المتحدة نجد أن القواعد المنظمة لألنشطة التجارية
ً
تصل إلــى  9759قـسـمــا ،وه ــذه األق ـســام مــوزعــة على
عديد من المواد ،ولو اقتصرنا على قانون Financial
 Services and Markets Act 2000لوجدنا أنه يتكون
من ( )1000قسم واألقسام تتضمن جملة من المواد هذا
بخالف اللوائح والـقــرارات والتعليمات الصادرة من
الجهة ذات االختصاص ،وهذه اإلحصائية المتوافرة
لدينا منذ عام .2005
ل ــذل ــك ن ـحــن بــال ـكــويــت نـطـمــح إلـ ــى مــاح ـقــة كــافــة
الـتـطــورات ولـكــن يجب مــراعــاة ال ـتــدرج فــي التطبيق
والحاجة واستيعاب السوق للتعديالت ،كما يتطلب
األمـ ــر م ــراع ــاة ال ـشــركــات ت ــواف ــر ال ـمــوظــف المختص
لمالحقة التعديالت أو اإلضافات مع توافر المحامي
أو القانوني المختص والقاضي المختص.
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

وضع سوق النفط في ظروف الحرب األوكرانية استثنائي وقصير األمد

 2.65مليار دينار إيرادات نفطية ُمفترض تحقيقها في مايو
ذكر «الشال» أنه من
المحتمل أن تسجل الموازنة
العامة للسنة ً المالية /2022
 2023فائضا بنحو 9.924
مليارات دينار ،لكن يظل
العامل المهيمن والوحيد
هو إيرادات النفط.

أفاد تقرير «الشال» االقتصادي
األس ـب ــوع ــي أنـ ــه بــان ـت ـهــاء شهر
مايو  2022انتهى الشهر الثاني
من السنة المالية الحالية /2022
 ،2023وبلغ معدل سعر برميل
ال ـن ـف ــط ال ـك ــوي ـت ــي ل ـش ـه ــر مــايــو
نـحــو  117.3دوالرا ،وه ــو أعلى
بنحو  52.3دوالرا للبرميل ،أي
بـمــا نـسـبـتــه نـحــو  80.5بالمئة
عــن الـسـعــر االف ـتــراضــي الجديد
ال ـم ـقـ ّـدر ف ــي ال ـم ــوازن ــة الـحــالـيــة،
البالغ  65دوالرا للبرميل ،وأعلى
ً
أ يـ ـض ــا ب ـن ـحــو  72.3دوالرا عن
معدل السعر االفتراضي للسنة
المالية الفائتة والبالغ  45دوالرا
للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة
 2022 /2021التي انتهت بنهاية
شـهــر م ــارس ال ـفــائــت ق ــد حققت
لـبــرمـيــل الـنـفــط الـكــويـتــي مـعــدل
س ـع ــر ب ـل ــغ ن ـح ــو  79.9دوالرا،
ومـ ـع ــدل س ـع ــر ال ـب ــرم ـي ــل لـشـهــر
م ــاي ــو  2022أع ـل ــى بـنـحــو 46.8
بالمئة عن معدل سعر البرميل
للسنة الـمــالـيــة الـفــائـتــة ،وأعـلــى
بنحو  42.3دوالرا للبرميل عن
سعر التعادل الجديد للموازنة
ً
الحالية الـبــالــغ  75دوالرا وفقا
لتقديرات وزارة المالية ،وبعد
إي ـقــاف اسـتـقـطــاع الـ ـ  10بالمئة
م ــن جـمـلــة اإليـ ـ ـ ــرادات لمصلحة
احتياطي األجيال القادمة.
ويـفـتــرض أن تـكــون الكويت
قــد حققت إي ـ ــرادات نفطية في
شهر مايو بنحو  2.652مليار
دينار ،وإذا افترضنا استمرار
م ـس ـتــويــي اإلنـ ـت ــاج واألسـ ـع ــار
على حاليهما  -وهــو افتراض
قد ال يتحقق  -فمن المتوقع أن
تبلغ جملة اإلي ــرادات النفطية
ب ـع ــد خ ـص ــم ت ـكــال ـيــف اإلن ـت ــاج

لمجمل السنة المالية الحالية
نحو  29.795مليارا ،وهي قيمة
أعلى بنحو  13.053مليارا ،عن
تلك المقدرة في الموازنة للسنة
المالية الحالية ،البالغة نحو

 16.741م ـل ـي ــارا ،وم ــع إضــافــة
نحو  2.078مليار إيرادات غير
نفطية ،ستبلغ جملة إ ي ــرادات
الموازنة للسنة المالية الحالية
نحو  31.873مليارا.

وبـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارن ـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ــرقـ ـ ــم
باعتمادات المصروفات البالغة
نـ ـح ــو  21.949م ـ ـل ـ ـيـ ــارا ،فـمــن
المحتمل أن تسجل ا لـمــواز نــة
ال ـعــامــة للسنة الـمــالـيــة /2022

 7.09مليارات دينار سيولة البورصة في  5أشهر
أفاد «الشال» بأن أداء شهر مايو كان مختلطا
م ـقــارنــة بـ ــأداء أب ــري ــل ،حـيــث ارت ـف ــع م ـعــدل قيمة
التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات
األسـ ـع ــار ،فـقــد انـخـفــض «ال ـس ــوق األول» بنحو
 6.8في المئة ،و»الرئيسي» بنحو  5.0في المئة،
وانخفض أيضا «السوق العام» ،وهو حصيلة أداء
السوقين ،بنحو  6.4في المئة ،وكذلك انخفض
«رئيسي  »50بنحو  4.5في المئة.
وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في مايو
مقارنة بسيولة أبريل ،حيث بلغت السيولة نحو
 1.602مليار دينار ،بعد أن كانت  1.345مليار،
لسيولة شهر أبــريــل ،وبلغ معدل قيمة الـتــداول
اليومي لشهر مايو نحو  89مليونا ،أي بارتفاع
بـنـحــو  32.4ف ــي الـمـئــة ع ــن مـسـتــوى م ـعــدل تلك
القيمة لشهر أبريل البالغ  67.2مليونا.
وب ـل ــغ ح ـجــم س ـيــولــة ال ـب ــورص ــة ف ــي األش ـهــر
الخمسة األولى من العام الجاري (أي في  99يوم
عـمــل) نحو  7.095مـلـيــارات دي ـنــار ،وبـلــغ معدل
قيمة التداول اليومي للفترة نحو  71.7مليونا،
مرتفعا بنحو  42في المئة مقارنة بمعدل قيمة
الـ ـت ــداول ال ـيــومــي لـلـفـتــرة ذات ـه ــا م ــن ع ــام 2021
البالغ نحو  50.5مليونا ،وحقق ارتفاعا أيضا
بـنـحــو  29ف ــي ال ـم ـئــة إذا قـ ــورن ب ـم ـس ـتــوى ذلــك

المعدل لكامل عام  2021البالغ نحو  55.6مليونا.
ومــازالــت توجهات السيولة منذ بداية العام
تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل
سوى على  1.9في المئة فقط من تلك السيولة،
ضمنها  50شركة حظيت بنحو  0.5في المئة فقط
من تلك السيولة ،وشركتان من دون أي تــداول،
أمــا الشركات الصغيرة السائلة فقد حظيت 12
شركة ،قيمتها السوقية تبلغ  4.9في المئة من
قيمة الشركات الـمــدرجــة ،بنحو  16.3فــي المئة
من سيولة البورصة ،ما يعني أن نشاط السيولة
الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة
منها ،وعـلــى النقيض ،يميل بـقــوة إلــى شركات
قيمتها السوقية ضئيلة ،أما توزيع السيولة على
السوقين خالل مايو  ،2022فكان كالتالي:

السوق األول ( 26شركة)
حظي السوق األول بنحو  1.239مليار دينار،
أو ما نسبته  77.3في المئة من سيولة البورصة،
وضمنه حظيت نحو نصف شركاته ب ــ 89.7في
المئة من سيولته ،ونحو  69.3في المئة من كامل
سيولة البورصة ،بينما حظي النصف اآلخر بما
تبقى أو نحو  10.3في المئة من سيولته ،وبلغ

مـعــدل تــركــز السيولة فيه مستوى عاليا ،حيث
حظيت  7شــركــات ضمنه بنحو  78.2فــي المئة
من سيولته ،وبلغت نسبة قيمة تداوالت السوق
األول من إجمالي قيمة تــداوالت البورصة خالل
األشهر الخمسة األولــى من العام الـجــاري نحو
 69.9في المئة.

السوق الرئيسي ( 132شركة)
حـظــي ال ـس ــوق الــرئـيـســي بـنـحــو  363مـلـيــون
دينار ،أو نحو  22.7السوق الرئيسي من سيولة
الـ ـب ــورص ــة ،وض ـم ـنــه حـظـيــت  20ف ــي ال ـم ـئــة من
شــركــاتــه بـ ـ ــ 86.8ف ــي الـمـئــة م ــن سـيــولـتــه ،بينما
اكتفت  80في المئة من شركاته بنحو  13.2في
المئة من سيولته ،وبلغت نسبة قيمة تــداوالت
السوق الرئيسي من إجمالي السوق خالل األشهر
الخمسة األولى من العام الجاري نحو  30.1في
المئة ،وإذا قــورن توزيع السيولة بين السوقين
نلحظ تطورا غير صحي ،فبعد أن كــان نصيب
السوق الرئيسي من السيولة لكامل عــام 2021
نحو  40.6في المئة ،تشير أرقام توزيع السيولة
إلى عــودة التركيز إلى السوق األول تاركا نحو
 30.1في المئة فقط للسوق الرئيسي كما أسلفنا.

ً
 2023ف ــا ئـ ـض ــا ب ـن ـحــو 9.924
م ـل ـي ــارات ،ول ـك ــن ي ـظــل الـعــامــل
المهيمن والوحيد هو إيرادات
النفط ،وألن وضع سوق النفط
فــي ظ ــروف ال ـحــرب األوكــرانـيــة

ً
استثنائي جــدا وقصير األمــد،
ال ّ
بد ألي صانع سياسة مالية
حصيف من تقدير نسبة خصم
لتأمين مخاطر المستقبل ،وهي
ً
حتما قادمة وكبيرة.

أي تحريك ألسعار الفائدة سينعكس
على أداء البورصات
ً
قــال «الـشــال» إن أداء شهر مايو كــان سلبيا ألغلبية
األس ــواق المنتقاة ،إذ حققت خالله  9أس ــواق خسائر
(تشمل جميع األسواق الخليجية) ،بينما حققت  5أسواق
مكاسب مقارنة مع أداء أبريل.
وبانتهاء مايو ،انقسم األداء مناصفة بين  7أسواق
رابحة و 7أخــرى خاسرة مقارنة بمستويات مؤشرات
نهاية الـعــام الفائت ،ورغــم تحقيق جميع البورصات
الخليجية خسائر في مايو ،فإنها ما زالت تحتل المراكز
الستة األولى مقارنة مع مستويات نهاية عام .2021
وأك ـب ــر الــراب ـح ـيــن ف ــي م ــاي ــو ك ــان ال ـس ــوق الـصـيـنــي
بـمـكــاســب ب ـح ــدود  4.6ف ــي ال ـم ـئــة ،ولـكـنــه ظ ــل ف ــي قــاع
المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام بنحو -12.5
في المئة ،وكــان السوق األلماني ثاني أكبر الرابحين
خالل مايو ،بمكاسب بنحو  2.1في المئة ،هذه المكاسب
قللت مــن خسائره منذ بــدايــة الـعــام إلــى نحو  -9.4في
المئة.
تالهما في االرتـفــاع السوق الياباني بنحو 1.6
في المئة ،لتنخفض جملة خسائره منذ بداية العام
إلى نحو  -5.3في المئة ،ثم السوق البريطاني بنحو
 0.8في المئة ،ليحتل المرتبة السابعة منذ بداية
ا لـعــام بمكاسب بنحو  3فــي المئة (أ ق ــل الرابحين
خــال العام الـجــاري) ،ومــن ثم داو جونز األميركي

بمكاسب ضئيلة بنحو  0.04في المئة خالل مايو.
أما الخاسر األكبر في مايو فكان سوق دبي ،الذي فقد
مؤشره نحو  -10.1في المئة ،وعليه انخفضت مكاسبه
منذ بــدايــة الـعــام إلــى نحو  4.7فــي المئة ،وثــانــي أكبر
الخاسرين خالل مايو كانت بورصة البحرين بتراجع
بنحو  -6.6فــي المئة ،وبــذلــك تراجعت مكاسبها منذ
بــدايــة الـعــام إلــى  6.9فــي المئة .ويتبعهما فــي خسائر
مايو بورصة الكويت بنحو  -6.4في المئة ،أي أن مكاسب
بورصة الكويت تراجعت إلــى نحو  11.1في المئة مع
انتهاء الشهر الماضي مقارنة مع نهاية العام الفائت.
ً
ويأتي أيضا كل من السوق السعودي ،وبورصة قطر
والسوق الهندي بخسائر بنحو  -5.9في المئة ،و -4.9في
المئة و -2.6في المئة على التوالي خالل مايو.
ً
نعتقد أيضا أن أداء يونيو فيه الكثير من التذبذب،
فأي تطورات على ساحة الحرب األوكرانية ستنعكس
ً
يوميا على أوض ــاع الـبــورصــات ،وأي تحريك ألسعار
ً
الفائدة إلى أعلى أو أدنى من المتوقع أن ينعكس حاال
على ذلك األداء ،في كل البورصات الناضجة أو الناشئة.
وسوف تتبع بورصات الخليج ذلك التذبذب بعد مقاومة
دامــت نحو  4أشـهــر ،وقــد يتكرر سيناريو شهر مايو
في يونيو ،إن ســارت المتغيرات في االتـجــاه السلبي،
والعكس قد يكون صحيحا.

 %12.7نمو موجودات «المتحد»
إلى  4.85مليارات دينار
تناول «الشال» نتائج أعمال البنك األهلي
ال ـم ـت ـحــد ل ـل ــرب ــع األول م ــن الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي،
وأظهرت تحقيقه صافي أرباح «بعد خصم
ال ـض ــرائ ــب» ب ـلــغ ن ـحــو  11.7م ـل ـيــون دي ـنــار،
بارتفاع قــدره  604آالف ،أي ما نسبته 5.4
في المئة ،مقارنة بنحو  11.1مليونا ،للفترة
نفسها من عام .2021
ووفـ ـ ـ ــق «الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــال» ،ت ـح ـق ــق ذلـ ـ ــك نـتـيـجــة
انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى
من انخفاض الربح التشغيلي ،على الرغم
من انخفاض إجمالي اإليرادات التشغيلية
وارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.
في التفاصيل ،انخفضت جملة اإليرادات
التشغيلية بـنـحــو  1.2مـلـيــون دي ـن ــار ،أو
ً
مــا نسبته  5فــي المئة ،وص ــوال إلــى نحو
 23.3م ـل ـيــونــا ،م ـق ــارن ــة بـنـحــو 24.5
ً
مـلـيــونــا ،وتـحـقــق ذل ــك نتيجة
انخفاض بند صافي ربح من
استثمارات في أوراق مالية
بنحو  2.2مليون ،وبنسبة
 95.2في المئة ،وانخفض
ً
أيضا ،بند صافي إيرادات
الـتـمــويــل بنحو  758ألــف
دي ـن ــار ،أو بـنـحــو  3.8في
ً
المئة ،وص ــوال إلــى 19.17
ً
م ـل ـي ــون ــا ،مـ ـق ــارن ــة بـنـحــو
ً
 19.93مليونا ،فيما ارتفع
بند أربــاح تحويل عمالت

ً
أجنبية بنحو  980ألفا ،وبنسبة  175.9في المئة.
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،ارت ـف ـعــت جـمـلــة مـصــروفــات
التشغيل للبنك بنحو  1.1مليون ديـنــار ،أو ما
ً
نسبته  12.9فــي الـمـئــة ،وصـ ــوال إل ــى نـحــو 9.4
مــايـيــن ،مـقــارنــة بـنـحــو  8.3مــايـيــن فــي نهاية
الــربــع األول مــن عــام  ،2021وتحقق ذلــك نتيجة
ارت ـف ــاع جميع بـنــود الـمـصــروفــات التشغيلية،
وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى
إجمالي اإليرادات التشغيلية نحو  40.3في المئة،
بعد أن كانت نحو  33.9فــي المئة ،وانخفضت
جملة المخصصات بنحو  2.9مليون دينار ،أو
بنسبة  64.2فــي الـمـئــة ،عندما بلغت نحو 1.6
مليون ،مقارنة بنحو  4.6ماليين.
وبذلك ،ارتفع هامش صافي الربح حين بلغ
نحو  50.3في المئة من جملة إيرادات التشغيل،
بعد أن كان عند نحو  45.3في المئة خالل الفترة
المماثلة من عام .2021
وبـلــغ إجـمــالــي مــوجــودات البنك نحو 4.852
م ـل ـيــارات دي ـن ــار ،بــارت ـفــاع بـلـغــت قـيـمـتــه 278.7
ً
مـلـيــونــا ،ونسبته  6.1فــي الـمـئــة مـقــارنــة بنحو
 4.573مـ ـلـ ـي ــارات ،ب ـن ـهــايــة عـ ــام  ،2021وارت ـف ــع
ً
بنحو  547.7مليونا  ،أو بنحو  12.7فــي المئة
عند المقارنة بإجمالي الـمــوجــودات فــي نهاية
الربع األول من عام  2021عندما بلغ نحو 4.304
مليارات دينار.
ً
وسجل بند «مدينو تمويل» ارتفاعا بلغ 71.1
مليون دينار ،ونسبته  2.1في المئة ،ليصل إلى
نحو  3.413مليارات 70.3( ،في المئة من إجمالي

الـمــوجــودات) مقابل  3.342مـلـيــارات 73.1( ،في
المئة من إجمالي الموجودات) ،كما في نهاية عام
 ،2021وارتفع بنحو  268.1مليونا ،أو ما نسبته
 8.5في المئة عند مقارنته بالفترة نفسها من عام
 ،2021حين بلغ آنذاك ما قيمته  3.145مليارات،
« 73.1في المئة من إجمالي الموجودات».
وبـلـغــت نسبة إجـمــالــي «مــديـنــو تـمــويــل» إلــى
إجـمــالــي ال ــودائــع نـحــو  83.8فــي الـمـئــة ،مقارنة
بنحو  84.6في المئة في نهاية الربع األول من
ً
العام الفائت ،وارتفع أيضا ،بند نقد وأرصدة لدى
البنوك بنحو  75.3مليونا ،أي بنسبة بلغت نحو
ً
ً
 41.1في المئة ،وصوال إلى نحو  258.6مليونا،
( 5.3في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة
مــع نحو  183.3مليون ديـنــار 4( ،فــي المئة من
إجمالي الـمــوجــودات) في نهاية العام السابق،
وارتـفــع بنحو  136.2مليونا ،أي بنسبة 111.3
في المئة ،عندما بلغ نحو  122.4مليونا2.8« ،
في المئة من إجمالي الموجودات» عند المقارنة
مع الفترة نفسها من العام السابق.
وتشير األرقام إلى أن مطلوبات البنك «من غير
ً
احتساب حـقــوق الملكية» سجلت ارتـفــاعــا بلغ
 267مليون دينار ،أي ما نسبته  6.8في المئة،
لتصل إلى نحو  4.193مليارات ،مقارنة مع نحو
 3.926مليارات ،بنهاية عام  ،2021وارتفعت بنحو
 402.6مليون ،أي بنسبة بلغت  10.6فــي المئة
عند المقارنة بما كــان عليه ذلــك اإلجـمــالــي في
نهاية الربع األول من العام الفائت ،حين بلغت
آنذاك نحو  3.790مليارات ،وبلغت نسبة إجمالي

المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.4
في المئة ،مقارنة بنحو  88.1في المئة.
وت ـش ـيــر ن ـتــائــج تـحـلـيــل م ــؤش ــرات الــربـحـيــة
محسوبة على أســاس سنوي ،إلــى أن مؤشرات
ً
الربحية قد سجلت ً
أداء مختلطا مقارنة مع الفترة
ذاتها من عــام  .2021إذ انخفض مؤشر العائد
على معدل رأسمال البنك « »ROCإلى نحو 19.7
في المئة مقارنة بنحو  20.5في المئة .واستقر
مؤشر العائد على معدل أصول البنك « »ROAعند
نحو  1في المئة للفترتين.
ً
وثبت أيضا ،مؤشر العائد على معدل حقوق
المساهمين ا لـخــاص بمساهمي البنك «»ROE
عند نحو  9.9في المئة للفترتين .فيما ارتفعت
ربحية السهم الواحد « »EPSإلى  5.2فلوس مقابل
 4.9فلوس.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر /ربحية السهم
ً
« »P/Eنحو  15.6ضعفا مقارنة مع  15.7ضعف
«أي تحسن» ،وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم
الواحد « »EPSبنحو  6.1في المئة مقابل ارتفاع
ً
أقل قليال للسعر السوقي للسهم وبنسبة  5.5في
المئة مقارنة مع مستوييهما  31مــارس .2021
وبلغ مؤشر مضاعف السعر  /القيمة الدفترية
« »P/Bنحو  1.6مرة بعد أن كان  1.5مرة.
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البرميل الكويتي يرتفع  3.13دوالرات ليبلغ 116.45
الكويتي 3.13
ارتفع سعر برميل النفط
ً
دوالرات لـيـبـلــغ  116.45دوالرا للبرميل
ف ــي ت ـ ًـ ــداوالت أمـ ــس األول م ـقــابــل 113.32
دوالرا للبرميل في تــداوالت يوم الخميس
ً
وفـقــا للسعر المعلن مــن مؤسسة البترول
الكويتية.
وفــي األســواق العالمية ،ارتفعت أسعار
الـنـفــط عـنــد اإلغـ ــاق أم ــس األول مــدعــومــة
المستويات
بتوقعات بأن قرار "أوبك" بزيادة ً
المستهدفة من اإلنتاج ًأكثر قليال عما كان
ً
مخططا له لن يزيد كثيرا من المعروض في
األسواق العالمية الذي من المتوقع أن يقل
مع تخفيف الصين لقيود كوفيد.19-
وق ــرر تكتل "أوبـ ـ ــك "+ال ــذي يـضــم منظمة
البلدان المصدرة للبترول "أوب ــك" ومنتجي
زيادة اإلنتاج
نفط مستقلين ومنهم روسياً ،
يوليو
ـي
ـ
ف
ـا
بـمـقــدار  648أل ــف بــرمـيــل يــومـيـ
ً
ً
وأغسطس ب ــدال مــن  432ألــف برميل يوميا
ً
وفقا التفاق سابق.

دوالر أو  1.8في
وارتـفــع خــام برنت ً 2.11
المئة ليغلق على  119.72دوالرا للبرميل.
وارت ـ ـفـ ــع خـ ــام غـ ــرب ت ـك ـس ــاس األم ـي ــرك ــي
الوسيط دوالرين أو  1.7في المئة إلى 118.87
ً
دوالرا.
وارتفع كال الخامين ثالثة دوالرات خالل
ساعات التداول.
وح ـقــق ال ـخ ــام األم ـيــركــي سـ ــادس ارت ـفــاع
بسبب شح المعروض األميركي
أسبوعي له ً
مما أثار حديثا عن فرض قيود على تصدير
الوقود أو ضريبة غير متوقعة على منتجي
النفط والغاز.
وق ــال الــرئـيــس األمـيــر ًكــي جــو بــايــدن ،إنــه
قد يزور السعودية قريبا وهو ما قالت عدة
مصادر إنها زيارة كانت متوقعة وقد تشمل
مـحــادثــات مــع ولــي العهد الـسـعــودي األمير
محمد بن سلمان.
وتستهدف الــزيــارة تعزيز العالقات بين
الواليات المتحدة والسعودية مع بحث بايدن

نجار :نمو قطاع اإلنشاءات بالمنطقة
يدعم الطلب على المهنيين المهرة
أكدت المديرة التنفيذية لمعهد
إدارة المشاريع في منطقة الشرق
األوســط وشمال إفريقيا غريس
نجار ،أن منطقة الشرق األوسط
ً
وش ـمــال إفــريـقـيــا ش ـهــدت تـحــول
ال نظير لــه على مــدار الخمسين
عــا مــا الماضية ،مما جعل منها
أرض ـ ــا ث ــري ــة ب ــال ـف ــرص لـتـحــويــل
م ـش ــاري ــع اإلنـ ـ ـش ـ ــاءات الـضـخـمــة
واألفكار الرائدة إلى واقع بوتيرة
غير مسبوقة.
وقالت نجار ،في تصريح ،إن
النمو المتسارع لقطاع اإلنشاءات
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة أدى إل ـ ــى ارتـ ـف ــاع
ال ـط ـلــب ع ـلــى مـهـنـيــي الـمـشــاريــع
المهرة القادرين على المساهمة
في مشاريع اإلنشاءات في العصر
الــرقـمــي ،ومــواكـبــة الـسـبــاق نحو
صفرية االنبعاثات الكربونية.
وقدمت الخبيرة نجار بعض
الـ ـنـ ـص ــائ ــح والـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــارات ال ـت ــي
يحتاج اليها من يرغب في إطالق
مسيرته المهنية كمدير مشاريع
في مجال اإلنشاءات.

وذك ــرت أن ــه رغ ــم األث ــر الكبير
ل ـل ـت ـك ـنــولــوج ـيــا وال ــرق ـم ـي ــة عـلــى
م ـع ـظــم ال ـص ـن ــاع ــات ،فـ ــإن ق ـطــاع
اإلن ـ ـ ـشـ ـ ــاءات ي ـظ ــل مـ ــن ب ـي ــن أق ــل
الصناعات رقمنة على مستوى
العالم ،وهو متأخر عن سواه في
االستثمار في البحث والتطوير،
وي ـعــود ذل ــك إل ــى هــوامــش الــربــح
المحدودة والميل العام لتجنب
الـمـخــاطــرة ضـمــن ال ـق ـطــاع ،إذ ال
يتم توظيف إال  95في المئة من
البيانات التي يتم جمعها ضمن
قطاع اإلنشاءات والهندسة ،فيما
تشكو  38فــي المئة مــن شركات
اإلن ـ ـشـ ــاءات م ــن «ن ـق ــص ال ـك ــوادر
الالزمة لتوظيف التكنولوجيا».

تلبية النقص في األيدي العاملة
وأشــارت نجار إلى أن القطاع
يــواجــه كذلك نقصا فــي العمالة،
فوفقا لتقرير «فـجــوة المواهب»
الصادر عن معهد إدارة المشاريع
لعام ،2021من المتوقع أن يتطلب
قطاع التصنيع واإلنشاءات ملء

غريس نجار

أكثر من  61مليون شاغر إلدارة
ال ـم ـش ــاري ــع ب ـح ـلــول عـ ــام ،2030
عالوة على ذلك ،وفقا لماكينزي،
تـ ـتـ ـج ــاوز مـ ـش ــاري ــع اإلن ـ ـشـ ــاءات
الوقت المخطط النتهائها عادة
بنسبة  20في المئة ،كما تتجاوز
الـمـيــزانـيــة بنسبة تـصــل إل ــى 80
في المئة.

عن طرق لخفض أسعار البنزين في الواليات
المتحدة.
وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــر ت ـق ــري ــر
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــزون
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ـ ـ ــي
يوم الخميس
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
مـ ـ ـخ ـ ــزون ـ ــات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة 5.1
م ـ ــايـ ـ ـي ـ ــن بـ ــرم ـ ـيـ ــل،
بزيادة أكثر من ًالمتوقع،
وانخفضت أيضا مخزونات
نقص اإلمدادات.
البنزين ،مما يؤكد
ً
وارتـفــع الطلب أيـضــا .وخففت شنغهاي،
المركز المالي للصين ،والعاصمة بكين قيود
مكافحة فيروس كورونا وتعهدت الحكومة
الصينية بتحفيز االقتصاد.

«ديليفرو» تتعاون مع «ستاربكس»
لتقديم مشروبات مجانية للسائقين
كجزء من أحدث مبادرة من مبادرات «أبطال ديليفرو» ،تعاونت
ً
«ديليفرو» أخيرا مع «ستاربكس» لتقديم هدية مستحقة لسائقي
ديليفرو .وتمكن عاملو التوصيل في «ديليفرو» من االستمتاع
بمشروب مجاني من محل القهوة المفضلة لديهم يــوم الجمعة
ً
ً
من الـ  11:00صباحا حتى الـ  3:00ظهرا .وقد أتت هذه المبادرة في
وقــت مثالي ،مع بداية فصل الصيف ،واالستمتاع بالمشروبات
الباردة اللذيذة.
ً
ً
ً
وتقدم هــذه المبادرة مع «ستاربكس» «شـكــرا» خاصا إضافيا
للسائقين على عملهم االستثنائي على مدار العام ،وهي جزء من
سلسلة من المبادرات التي قادتها «ديليفرو» من أجل رفاهية عاملي
التوصيل ورضاهم على مر السنين ،بما في ذلك الصندوق المالي
المخصص للسائقين ،والتدريبات المستمرة ،ومعدات التوصيل،
ومحطات الراحة وغير ذلك الكثير.
وعلقت سهام الحسيني ،المديرة العامة لشركة ديليفرو الكويت:
«نود أن نشكر ستاربكس على التعاون معنا في التعبير عن الشكر
للسائقين لدينا على تفانيهم واالرتقاء المستمر بمعايير الجودة
لقطاع التوصيل في البالد.
وأضافت الحسيني« :إننا نقدر التزام كل عامل توصيل لدينا
من خــال التأكد من تسليم كل طلب بسالسة وكـفــاء ة  -ال سيما
القهوة والوجبات الخفيفة المفضلة لدى الجميع من ستاربكس .ال
شيء يجعلنا أكثر سعادة من أن نشارك في تقديم أفضل الوجبات
لعمالئنا  -وال يسعنا ذل ــك إال بـفـضــل ســائـقــي ديـلـيـفــرو ،الــذيــن
نشكرهم على ذلك».

ّ
« »KIBيعرف بالخدمات التمويلية ضمن
مشاركته التوعوية في «لنكن على دراية»
كجزء مــن برنامجه الــرائــد والمتعدد األركــان
للمسؤولية االجتماعية ،والمتعلق بتعزيز الثقافة
المالية والمصرفية لدى المجتمع ،يواصل بنك
الـكــويــت الــدولــي ( )KIBدعـمــه لحملة لنكن على
دراية للتوعية المصرفية ،في نسختها الثانية،
وذل ــك مــن خ ــال نـشــره ل ـمــواد إعــامـيــة تثقيفية
ً
خاصة به بشكل دوري ،حيث ناقش البنك أخيرا
كيفية االستفادة من الخدمات التمويلية الشاملة،
ّ ً
معرفا بأنواعها والمزايا التي تتمتع بها كل منها
واالختالف بين متطلبات كل نوع ،وذلك باعتباره
ً
واحدا من بين البنوك المحلية الرائدة ذي الخبرة
الواسعة والشاملة في هذا المجال.
وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،أشـ ــار مــديــر أول عمليات

االئ ـت ـمــان الـمـصــرفــي ل ــأف ــراد فــي « ،»KIBمحمد
الـعـبـيــد ،إل ــى أهـمـيــة الـتـعــريــف ب ــأن ــواع التمويل
ً
الـمـخـتـلـفــة ،ال ـت ــي ي ـقـ ّـدم ـهــا ال ـب ـنــك وف ـق ــا ألح ـكــام
الشريعة اإلسالمية ،على هيئة مرابحات ضمن
ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة ال ـم ـقــدمــة ل ــأف ــراد ،وذل ــك
لـيـتـسـنــى لـلـجـمـهــور اسـتـيـضــاح ك ــل الـتـفــاصـيــل
المتعلقة بكل نوع تمويل ومتطلباته ،واالطالع
على كــل شــروطــه وأحـكــامــه المطبقة قبل تقديم
ً
الطلب على أي تمويل ،الفتا في الوقت ذاته إلى
أهمية التعرف على حقوق وواجبات العميل فيما
يخص هذا الشأن ،بما يشمل الضوابط والقوانين
وسياسات الخصوصية وما إلى ذلك.
محمد العبيد

«برقان» يعلن فائزي
السحب الشهري
لحساب كنز

أعلن بنك برقان ،أمس ،أسماء
ً
ال ـع ـش ــري ــن فـ ــائـ ــزا ف ــي الـسـحــب
الشهري لحساب كـنــز ،والــذيــن
سيحصل كل منهم على جائزة
نقدية بقيمة  1000دينار .يدخل
ه ــذا الـسـحــب ك ــل ع ـمــاء «كـنــز»
ال ــذي ــن يـحــافـظــون عـلــى رصـيــد
أدن ـ ــى ق ـ ــدره  200ديـ ـن ــار ل ـمــدة
أس ـبــوع عـلــى األق ــل قـبــل تــاريــخ
ال ـس ـحــب ،وتـ ـ ــزداد فــرص ـهــم في
الـفــوز كلما ازدادت إيداعاتهم
في الحساب.
وال ـفــائــزون ه ــم :مــريــم أحمد
بـ ـيـ ـط ــار ،روان ط ـ ــال م ـعــرفــي،
ف ـ ــؤاد ص ـ ــادق ح ـس ـيــن ،سـمـيــرة
عـ ـب ــدالـ ـل ــه مـ ــاج ـ ـكـ ــي ،إب ــراهـ ـي ــم
ش ـ ــاك ـ ــر عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدال ـ ـ ــرزاق ،ب ــاس ـم ــة
حسن الدوسري ،عائشة ناصر
المنصور ،ديما ناصر العتيبي،
راشـ ـ ــد غ ــان ــم ع ـب ــدال ـل ــه ،مـحـمــد
طعمة ساير ،عمر النجم ،رضية
أش ـك ـن ــان ــي ،ع ـ ــواد ط ــه ال ـش ـيــخ،
لـ ـيـ ـل ــى ع ـ ـلـ ــي مـ ـخـ ـصـ ـي ــد ،ع ـلــي
فاضل الشرف ،سندس محمود
ال ـش ـطــي ،عـبــدالـعــزيــز سليمان
عباس ،خالد فهد الزميع ،علي
م ـث ـقــال خ ـضــر ،س ـهــاد وارسـ ــام
عبدالله.

الدهيم :سمعة دولية لمعرض
«العطور وأدوات التجميل»
اخـ ـتـ ـتـ ـم ــت أم ـ ـ ــس ف ـع ــال ـي ــات
م ـ ـ ـعـ ـ ــرض ا ل ـ ـ ـع ـ ـ ـطـ ـ ــور وأدوات
الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـي ــل ،ال ـ ـتـ ــي اح ـت ـض ـن ــت
فعالياته قاعات ومرافق أرض
المعارض بمشرف ،واستمرت
 17يــومــا ،والقــت إقـبــاال واسعا
وكبيرا من المستهلكين ومحبي
العطور والروائح الزكية.
وأك ـ ــدت ال ـمــديــرة التنفيذية
ل ـق ـطــاع ال ـت ـســويــق والـمـبـيـعــات
ف ـ ــي شـ ــركـ ــة م ـ ـعـ ــرض الـ ـك ــوي ــت
الدولي باسمة الدهيم أن نجاح
مـ ـع ــرض الـ ـعـ ـط ــور ،ال ـ ـ ــذي يـعــد
أهـ ــم ال ـف ـعــال ـيــات وال ـت ـظ ــاه ــرات
االقتصادية المهمة في الكويت،
جـ ـ ــاء ن ـت ـي ـج ــة تـ ـض ــاف ــر ج ـه ــود
ال ـج ـم ـيــع م ــن تـ ـع ــاون ال ـج ـهــات
وال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات وال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
المشاركة في المعرض.
وشددت الدهيم على حرص
ال ـشــركــة عـلــى حـصــر الـشــركــات
الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي م ـل ـت ـقــى واحـ ــد
يـ ـجـ ـمـ ـعـ ـه ــم ،لـ ـلـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــل ع ـل ــى
الـ ـ ـ ــزوار ف ــي ال ـح ـص ــول وش ـ ــراء

اح ـت ـيــاجــات ـهــم م ــن الـمـنـتـجــات
تحت سقف واحد ،مؤكدة قدرة
الـ ـش ــرك ــة ب ـمــوق ـع ـهــا فـ ــي أرض
المعارض بمشرف على توفير
جـمـيــع ال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي تحقق
للعارضين منصة وبيئة فاعلة
إلبراز المنتجات للزوار.
وق ــال ــت إن م ـعــرض الـعـطــور
أضحى ذا سمعة كبيرة دوليا،
مــا يؤكد المكانة العالية التي
يـ ـحـ ـظ ــى بـ ـه ــا ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ب ـيــن
ال ـشــركــات الـعــامـلــة فــي الـقـطــاع
بــالـعــالــم ،مـمــا ينعكس إيجابا
على صــورة الكويت ووضعها
على خارطة أكبر الدول المنظمة
للمعارض الدولية المتخصصة،
م ـض ـي ـفــة أن مـ ـع ــرض ال ـك ــوي ــت
الـ ـ ــدولـ ـ ــي عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ت ــام
إلق ــام ــة واح ـت ـض ــان ال ـم ـعــارض
والمؤتمرات بمختلف أنشطتها
خالل الفترات المقبلة.
ويحظى المعرض بمشاركة
كبيرة بلغت أكثر من  240شركة
م ـح ـل ـيــة وخ ـل ـي ـج ـي ــة ووك ـ ـ ــاالت

باسمة الدهيم

عــالـمـيــة ،وضـمــت أيـضــا رعــايــة
شركات رئيسية متخصصة في
مجال العطور والبخور تنافست
ف ـي ـم ــا ب ـي ـن ـهــا مـ ــن خـ ـ ــال ط ــرح
آخ ــر الـمـنـتـجــات الـخــاصــة بها،
فضال عــن األس ـعــار التنافسية
والخصومات المميزة.
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«تسال» تخطط لتجميد التوظيف وخفض القوة العاملة %10
عـ ـ ـ ـ ــادت م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات األس ـ ـهـ ــم
األميركية إلى تسجيل خسائر
ً
أسبوعية مجددا بعد تراجعها
أمــس األول ،بعد أن أدى تقرير
عن الوظائف إلى تقويض آمال
توقف سياسات التشديد المالي
لمجلس االحتياطي االتحادي
األميركي والـضــروريــة لخفض
التضخم ،الذي وصل إلى أعلى
مستوياته منذ عقود.
وفي وقت سابق ،أظهر تقرير
وزارة العمل ارت ـفــاع الوظائف
فــي الـقـطــاع غـيــر ال ــزراع ــي 390
ألـ ــف وظ ـي ـفــة ال ـش ـهــر ال ـمــاضــي
وزي ــادة األج ــور على الــرغــم من
ثبات معدل البطالة عند  3.6في
المئة وكلها عالمات على سوق
عمل ضيق.
وتــوقــع االقتصاديون الذين
اس ـت ـط ـل ـعــت "رويـ ـ ـت ـ ــرز" آراء ه ـ ــم
ارت ـ ـفـ ــاع وظ ــائ ــف ال ـق ـط ــاع غـيــر
الزراعي بواقع  350ألف وظيفة.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن تـقــريــر
ً
الوظائف كان مطمئنا للوضع

ال ـح ــال ــي ل ــاق ـت ـص ــاد ،ف ـقــد ركــز
الـمـسـتـثـمــرون بـشـكــل أســاســي
ع ـل ــى ت ــأثـ ـي ــره ال ـم ـح ـت ـمــل عـلــى
سياسة البنك المركزي.
وبحسب بيانات أولية ،هبط
المؤشر ستاندرد آند بورز 500
الـقـيــاســي  68.42نقطة أو1.64
في المئة ليغلق على 4108.40
ن ـقــاط ،فــي حـيــن تــراجــع مؤشر
ناسداك المجمع  305.50نقاط
أو 2.48في المئة إلى .12011.40
وانـخـفــض الـمــؤشــر داو جونز
الصناعي  351.39نقطة أو 1.06
في المئة إلى .32896.89
في السياق ذاته ،هوت أسهم
شركة "تسال" األميركية العمالقة
ب ــأك ـث ــر م ــن  9ف ــي ال ـم ـئ ــة أم ــس
األول بعد أنباء عن أن الرئيس
التنفيذي إيلون ماسك يخطط
ل ـت ـج ـم ـيــد ال ـت ــوظ ـي ــف وخ ـفــض
الـ ـق ــوة ال ـعــام ـلــة ب ـن ـحــو  10في
المئة في الشركة العمالقة التي
تـنـتــج ال ـس ـي ــارات الـكـهــربــائـيــة،
ً
أجواء من التشاؤم
وهو ما أشاع

بشأن أداء الشركة ومستقبلها.
وخـ ـف ــض ب ــاح ـث ــون مــال ـيــون
ت ـقــديــرات ـهــم لـتـسـلـيــم س ـي ــارات
"تـســا" ،مشيرين إلــى تأثيرات
عمليات اإلغالق الصارمة التي
تـسـبــب ب ـهــا وبـ ــاء "كــوف ـيــد "19
والتي أعاقت اإلنتاج في مصنع
"تسال" في شنغهاي.
وق ـ ــال ت ـقــريــر ن ـشــرتــه شبكة
"سي إن بي سي" األميركية ،إن
ماسك بعث برسالة عبر البريد
اإللكتروني في وقت متأخر من
ي ــوم ال ـخ ـم ـيــس إل ــى ال ـمــديــريــن
ً
التنفيذيين في "تسال" قائال إن
ً
ً
ً
لديه "شعورا سيئا جدا" بشأن
االقتصاد ودعا إلى االستغناء
عن الوظائف.
وجـ ـ ـ ــاءت ه ـ ــذه ال ـم ـع ـلــومــات
في أعقاب األخـبــار عن مطالبة
مــا ســك لجميع موظفي "تسال"
و"سـبـيــس إك ــس" بــوقــف العمل
ع ــن ُب ـع ــد ،والـ ـع ــودة لـلـعـمــل في
المكتب الرئيسي لـمــدة ال تقل
عن  40ساعة في األسبوع.

ً
ووفقا لملفها المالي السنوي
قامت "تسال" والشركات التابعة
ً
ل ـهــا ب ـتــوظ ـيــف  99ألـ ـف ــا و290
ً
ش ـخ ـصــا ح ــول ال ـعــالــم بـحـلــول
نهاية العام الماضي .2021
وان ـخ ـف ـض ــت أسـ ـه ــم "ت ـس ــا"
ب ــأك ـث ــر م ــن  25ف ــي ال ـم ـئ ــة ه ــذا
العام وسط عمليات بيع واسعة
النطاق في مجال التكنولوجيا.
وم ـ ـ ـثـ ـ ــل شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات صـ ـن ــاع ــة
السيارات األخرى ،كانت "تسال"
تتعامل مــع نقص قطع الغيار
ومشاكل سالسل التوريد التي
تفاقمت بسبب جائحة كورونا
ال ـم ـس ـت ـم ــرة وال ـ ـغـ ــزو ال ــروس ــي
ألوكرانيا.
وتـقــول "ســي أن بــي ســي" إن
ً
"تسال" تحاول أيضا التعافي من
تأثير عمليات اإلغالق الصارمة
لكورونا في شنغهاي ،حيث يقع
مصنعها في الصين ،مما أعاق
بشكل كبير إنتاج سياراتها.
ويوم الجمعة قلص باحثون
ف ــي م ـجــال األس ـه ــم تـقــديــراتـهــم

للتسليم فــي الــربــع الـثــانــي من
ال ـع ــام ل ـشــركــة ت ـســا م ــع وضــع
تأثيرات الصين في االعتبار.
وك ــان ــت "تـ ـس ــا" ت ـه ــدف إلــى
زيادة مبيعات السيارات بنسبة

 50ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي عـ ــام ،2022
وكتب أوزبورن" :نتوقع أن تشير
تسال إلى التحديات في تحقيق
هدفها المعلن المتمثل في نمو
التسليم بنسبة  50فــي المئة

ً
تقريبا في عام  ..2022نحن اآلن
نتوقع  1.28مليون مركبة لهذا
ً
العام مقابل  1.35مليون سابقا".
(وكاالت)

«المركز» %7 :تراجع مؤشرات األسواق الخليجية في مايو
تأثرت بمخاوف االقتصاد العالمي والتضخم رغم استمرار ارتفاع أسعار النفط
ذكــر المركز المالي الكويتي (المركز) ،في تقريره الشهري عن أداء
أسواق األسهم الخليجية لشهر مايو الماضي ،أن المؤشر العام للسوق
ً
الكويتي انخفض بنسبة  6.4بالمئة في شهر مايو ،متأثرا بأداء األسواق
العالمية ،الذي ألقى بظالله على منطقة دول مجلس التعاون .وتأثرت
األسهم الكويتية بتراجع المستثمرين عن المخاطرة بسبب مخاوف
حول النمو االقتصادي العالمي ،وسط ارتفاع معدالت التضخم وتشديد
السياسات النقدية .وقد ارتفعت أسعار النفط بنسبة  12.3بالمئة خالل
الشهر ،مع اقتراب موسم ذروة الطلب على النفط في الواليات المتحدة
األميركية.
ومن بين القطاعات في بورصة الكويت ،كان مؤشر قطاع االتصاالت
ً
وقطاع السلع االستهالكية األكثر تراجعا بنسبة  8.4و 8.2بالمئة على
التوالي .وكان قطاع المواد األساسية الوحيد الذي سجل ارتفاعا هذا
الشهر بنسبة  4بالمئة.
ومن بين شركات السوق األول ،حقق سهم شركة االستثمارات الوطنية
وسهم مجموعة االمتياز أكبر تراجع في مايو بنسبة  15.1و 14.8بالمئة
على التوالي .وكانت شركة أجيليتي قد أعلنت ارتفاعا طفيفا في صافي

أرباحها عن الربع األول من العام ،لتسجل  12.8مليون دينار ،مقارنة
بـ  12.6مليونا خالل الربع األول من .2021
وقد أعلن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار  25نقطة
أســاس إلى  2بالمئة خالل الشهر لمواجهة ارتفاع معدالت التضخم،
وذلك عقب قرار «الفدرالي األميركي» رفع الفائدة بمقدار  50نقطة أساس،
وهو أعلى معدل لرفع الفائدة منذ  22عاما .كما ارتفع مؤشر أسعار
المستهلك في الكويت بنسبة  4.36بالمئة على أساس سنوي في مارس،
مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة  7.18بالمئة على
أساس سنوي .ومن جانبها ،أكدت موديز التصنيف االئتماني لدولة
الكويت عند  ،A1مع نظرة مستقبلية مستقرة ،معتبرة أن الموازنة العامة
للدولة والسياسات الوقائية المالية ستظل قوية في المستقبل القريب.
وعلى صعيد المنطقة ،لفت تقرير «المركز» إلى تراجع مؤشر ستاندرد
آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي ( )S&P GCCبنسبة 7
بالمئة خالل مايو ،حيث سجلت جميع األسواق الخليجية خسائر في
هذا الشهر .وسجل المؤشر العام لسوق دبي والسوق الكويتي أعلى
تراجع ،لينهيا الشهر بتراجع نسبته  10و 6.4بالمئة على التوالي.

كما تراجعت السوق السعودية بما نسبته  5.9بالمئة .وبين القطاعات
الخليجية ،كانت األسهم غير الدورية الرابح األكبر هذا الشهر بنسبة
 12.8بالمئة ،في حين كان قطاع االتصاالت الخاسر األكبر بنسبة 11
بالمئة .وتراجع القطاع المصرفي بنسبة  7.5بالمئة في مايو .ومن بين
الشركات القيادية في دول مجلس التعاون ،كان سهم الشركة الدولية
القابضة األفضل ً
أداء ،حيث سجل ارتفاع بنسبة  28.3بالمئة خالل الشهر
و 84.2بالمئة منذ بداية العام ،نتيجة أداء األرباح القوي وقرار الشركة
باستثمار ملياري دوالر في  3شركات تابعة لمجموعة «أداني» الهندية
في مقابل امتالك أسهم تفضيلية في تلك الشركات.
ولفت تقرير «المركز» إلــى أن البنوك المركزية في كل من اإلمــارات
والسعودية والبحرين وقطر رفعت أسعار الفائدة المعيارية بمقدار
 50نقطة أس ــاس ،بعد تـحــرك «االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي» األمـيــركــي برفع
سعر الفائدة .وارتـفــع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للسعودية
ً
بنسبة  9.6بالمئة على أساس سنوي في الربع األول من العام ،مدعوما
باألنشطة النفطية التي نمت بنسبة  20.4بالمئة في الربع األول .وارتفعت
الصادرات السعودية غير النفطية بنحو  29بالمئة على أساس سنوي

فــي الـفـتــرة نفسها ،لتصل إلــى نحو  21مليار دوالر .وح ــددت شركة
بروج للبتروكيماويات ،ومقرها أبوظبي ،سعر العرض لالكتتاب العام
ّ
األولي عند  2.45درهم ( 0.67دوالر) للسهم ،مما يعني أن قيمة األسهم
 20مليار دوالر ،مشيرة إلى أنها ستطرح  10بالمئة من أسهمها من
خالل االكتتاب العام.
وسجلت «أرامكو» السعودية ارتفاع بنسبة  82بالمئة على أساس
سنوي في صافي أرباحها للربع األول من العام ،لتكون أعلى أرباح ربع
سنوية للشركة منذ طرحها لالكتتاب العام في  .2019وارتفعت أسهم
«أرامكو» بنسبة  2.7بالمئة في مايو ،بينما سجلت معظم األسهم القيادية
ً
ً
في دول مجلس التعاون تصحيحا حــادا خالل الشهر .وارتفع السهم
بنسبة  28.7بالمئة لهذا العام .وخالل مايو ،تجاوزت «أرامكو» شركة
أبل ،لتصبح الشركة األعلى قيمة في العالم من حيث رسملة السوق.
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ً
التويجري« :بوبيان» كان سباقا في االستعداد لتحوالت القطاع المصرفي
«تغيرات السنوات الخمس المقبلة توازي مثيالتها في  5عقود ماضية»
أكـ ـ ـ ــد ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
للخدمات المصرفية الشخصية
وال ــرقـ ـمـ ـي ــة فـ ــي بـ ـن ــك ب ــوب ـي ــان
عبدالله التويجري أن التطورات
التكنولوجية الهائلة في عالم
ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة تـفــرض
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـتـ ـح ــدي ــات امـ ــام
الـ ـبـ ـن ــوك فـ ــي م ـخ ـت ـل ــف انـ ـح ــاء
العالم ،السيما ما يتعلق منها
بالمنافسة والقدرة على جذب
المزيد من العمالء.
جاء ذلك خالل جلسه نقاشية
ومقابلة خــاصــة ش ــارك فيهما
الـ ـت ــويـ ـج ــري ضـ ـم ــن ف ـع ــال ـيــات
مــؤت ـمــر  SEAMLESSالـعــالـمــي
الـ ـ ـ ـ ــذي ع ـ ـقـ ــد فـ ـ ــي دبـ ـ ـ ـ ــي ،ح ـيــث
تـنــاولــت األول ــى تـطــور وســائــل
ال ــدف ــع ف ــي بـ ـن ــوك الـمـسـتـقـبــل،
واألخرى التحوالت التي يمكن
أن تـشـهــدهــا ال ـب ـنــوك الــرقـمـيــة
بحلول  2030وتأثير ذلك على
العمالء.
وأوضح التويجري أن البنوك
ت ـح ــاول ال ـم ــوازن ــة ب ـيــن الـشـكــل
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ل ـت ـقــديــم ال ـخ ــدم ــات
ال ـم ـصــرف ـيــة م ــن خـ ــال ال ـف ــروع
وبين خدماتها التقنية وضخ
ال ـم ــزي ــد م ــن االس ـت ـث ـم ــارات في
الخدمات والمنتجات المصرفية
ال ـ ـت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ومـ ـ ـ ـ ــن ثـ ـ ـ ــم زيـ ـ ـ ـ ــادة

شريحة عمالئه المستخدمين
للتكنولوجيا المصرفية.

واالحـ ـتـ ـي ــال ال ـم ــال ــي وض ـم ــان
االلتزام القانوني.

أكبر التحديات

أين يتجه بنا المستقبل؟

وح ـ ـ ـ ــول أب ـ ـ ـ ــرز الـ ـتـ ـح ــدي ــات
ال ـت ــي ت ــواج ــه ال ـع ـم ــل ف ــي ظــل
نـظــام مــدفــوعــات غير مركزي
أوضح التويجري أنها عديدة
مــن بينها اخـتــاف توجهات
ورؤية نظم الدفع التي تقودها
الحكومة وتلك التي تقودها
الشركات ونظم الدفع الموجهة
إل ــى األفـ ـ ــراد ،وه ــو م ــا يسبب
بـعــض االرتـ ـب ــاك حــالـيــا حتى
يتم دمجها من خالل دراسات
حالة عملية.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن م ـ ـ ـ ــن أ ب ـ ـ ـ ــرز
الـتـحــديــات مـعــايـيــر التشغيل
ح ـيــث إن أي ن ـظ ــام ال يتمتع
بـقــابـلـيــة الـتـشـغـيــل الـمـتـبــادل
ً
سوف يكون دائما على نطاق
صغير ا ل ــى جــا نــب ان تطبيق
الـ ـنـ ـظ ــم الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ي ـس ـت ـغ ــرق
بـ ـع ــض ال ـ ــوق ـ ــت م ـ ــع م ــاح ـظ ــة
ســرعــة وتـيــرة االبـتـكــار بحيث
يصعب على العميل مواكبتها
بــاإلضــافــة الــى كيفية الحفاظ
ع ـ ـلـ ــى خ ـ ـصـ ــوص ـ ـيـ ــة ال ـع ـم ـي ــل
وحمايته من التقلبات وتقليل
م ـ ـع ـ ــدالت الـ ـ ـج ـ ــرائ ـ ــم ال ـم ــال ـي ــة

واستعرض التويجري نظرته
المستقبلية خالل فترة الخمس
سنوات التالية ومــا الــذي يمكن
لـلـبـنــك تـحـقـيـقــه ف ــي المستقبل،
ً
مبينا أنه يمكن أن تعمل البنوك
كمقدم خدمات غير مباشرة من
خالل الخدمات المصرفية كخدمة
( )BaaSحيث تستفيد البنوك من
تراخيصها وميزانيتها العمومية
ف ــي ت ـقــديــم م ـن ـت ـجــات م ــن خــال
أطراف أخرى.
وأوضح أنه يمكن القيام بذلك
ّ
المضمن حيث
من خالل التمويل
ت ـص ـب ــح الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
خالية من التواصل المباشر مع
العميل وتصبح خــارج القنوات
الــرق ـم ـيــة وال ـت ـق ـل ـيــديــة ال ـحــال ـيــة،
وأن تكون من خالل نظم محددة
ومدمجة في الحياة اليومية.

أهمية استشراف المستقبل
م ـ ـ ــن ن ـ ــاح ـ ـي ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ــال
ال ـتــوي ـجــري ان الـبـنــك وض ــع في
االع ـ ـت ـ ـبـ ــار عـ ـن ــدم ــا طـ ـ ــرح خ ـي ــار
االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
المصرفية العديد من االعتبارات،

اولها نسبة الشباب في المجتمع
الـكــويـتــي وال ـت ــي ت ـت ـجــاوز 60%
الـ ــى ج ــان ــب الـ ـتـ ـط ــورات الـهــائـلــة
والسريعة والمتالحقة في عالم
الخدمات المصرفية اإللكترونية
على المستوى العالمي.
وذكر أنه «في هذا االطار ارتبط
اسم بوبيان باألول على مستوى
الكويت والمنطقة» ،مشيرا الى
ان البنك كان أول من طرح منتج
المرابحة الرقمية ألول مرة على
مـسـتــوى الـمـنـطـقــة ،حـيــث يمكن
خالل دقائق وعبر الهاتف النقال
او جهاز الحاسب اآللي الحصول
على الموافقات الالزمة للحصول
على المرابحة.

«بوبيان» والتفوق الرقمي
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى وخـ ـ ــال
الـفـعــالـيـتـيــن ت ـط ــرق الـتــويـجــري
ال ــى تـجــربــة «بــوب ـيــان» الــرقـمـيــة،
مــوضـحــا أن الـبـنــك اعـتـمــد على
االبتكار واإلبــداع والتركيز على
الـجــودة العالية لخدمة العمالء
م ـ ــن خ ـ ـ ــال الـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــوات ال ــرق ـم ـي ــة
وال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ب ـم ــا يـ ـت ــواف ــق مــع
الثقافة الكويتية واإلسالمية.

البنك والجائحة
و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ا لـ ـ ـ ـت ـ ـ ــو يـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ان

التويجري متحدثًا خالل إحدى الجلسات
«ب ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــان» أثـ ـ ـ ـب ـ ـ ــت خـ ـ ــال
«كـ ـ ـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ـ ـ ــا» قـ ـ ـ ــدرتـ ـ ـ ــه عـ ـل ــى
ال ـ ـ ـمـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة ح ـ ـ ـيـ ـ ــث كـ ــانـ ــت
اس ـت ـعــدادات الـبـنــك واضـحــة،
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ج ـ ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـ ــزا ن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة
االستثمارات التي ضخها في
الخدمات المصرفية الرقمية
قبل الجائحة ومنذ سنوات
طويلة.
و ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
«ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ـي ــن ال ـن ـش ـط ـيــن
ي ـم ـث ـل ــون حـ ــوا لـ ــي  50%مــن
قــا عــدة عـمــا ئـنــا وازداد هــذا
ا لـ ــر قـ ــم بـ ـمـ ـع ــدل  20%خ ــال

الجائحة ،واآلن حوالي 75%
م ــن ق ــاع ــدة ع ـمــائ ـنــا نـشـطــة
ً
رقميا ».

«نومو» ...بنك المستقبل
وتـ ـط ــرق ال ـت ــوي ـج ــري ،خــال
المقابلة ،الــى خـطــوات بوبيان
فــي الـتــوســع الــرقـمــي مــن خــال
اإلعالن في يوليو الماضي عن
انطالق أعمال عالمته التجارية
الجديدة  Nomo Bankبالكامل
في الكويت والمملكة المتحدة
كأول بنك رقمي إسالمي عالمي
من لندن لديه القدرة على تقديم

خ ــدم ــات ــه ل ـل ـج ـم ـيــع س ـ ـ ــواء مــن
عمالء بوبيان أو غيرهم.
وأوض ـ ــح أن «ت ـجــربــة الـبـنــك
الحديث المصرفية التي تعتمد
بشكل
على ا لـخــد مــات الرقمية
ٍ
أ س ــا س ــي تـتـيــح للمستخدمين
تقديم طلب لفتح حساب بنكي
في المملكة المتحدة في غضون
دق ــائ ــق ب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـه ــوات ــف
الذكية ،وهو ما يمنحهم تجربة
م ـصــرف ـيــة م ـم ـيــزة وف ــري ــدة من
نــوعـهــا عـلــى مـسـتــوى الـكــويــت
والعالم».

«الوطني» يعلن الفائز بـ  125ألف دينار في سحب «الجوهرة» الشهري
يواصل بنك الكويت الوطني مكافأة عمالئه
بـمـنـحـهــم م ـج ـمــوعــة م ـم ـيــزة م ــن ال ـس ـحــوبــات
والجوائز والعروض على مدار العام ،وفي هذا
اإلطار أعلن البنك اسم الفائز في السحب الشهري
لحساب الجوهرة لشهر مايو  ،2022حيث فازت
نجاة راشد محمد العمر بمبلغ  125ألف دينار.
وتم إجراء السحب في المقر الرئيسي لبنك
ال ـكــويــت الــوط ـنــي ،بـحـضــور مـمـثــل ع ــن وزارة
التجارة والصناعة إلى جانب ممثلي البنك ،علما
أن سحوبات الجوهرة الشهرية وربع السنوية
تتم بحضور ممثل عن شركة ديلويت العالمية.
ورب ــح فــي السحوبات األسبوعية لحساب
ال ـج ــوه ــرة ع ـلــى م ـ ــدار ال ـش ـه ــر :فــاط ـمــة حسن

ميرزا محمد ،ليلى حمد أحمد الحمد ،مشاري
عبدالرحمن البحر ،أمل وائل حسن المهنا.
وي ـق ــدم ح ـســاب ال ـج ــوه ــرة لـلـعـمــاء فــرصــة
لدخول السحب وربح جوائز بقيمة  5000دينار
ً
ً
أسبوعيا ،و 125ألفا شهريا ،والجائزة الكبرى
بقيمة  250ألفا في ربــع السنوي ،حيث إن كل
 50ديـنــارا يقوم العميل بإيداعها فــي حساب
الجوهرة تمنحه فرصة ليكون الفائز التالي،
وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي
أو تحويل مــن حساب الـجــوهــرة خــال الفترة
المطلوبة فإن فرص الفوز تتضاعف مقابل كل
 50دينارا في الحساب.
ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال نــائــب ال ـمــديــر الـعــام

لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في
بنك الكويت الوطني هشام النصف« :حساب
الجوهرة يوفر للعمالء العديد مــن الخدمات
والمزايا ،كما أنه يعتبر وسيلة مميزة لالدخار
والربح والتخطيط للمستقبل« ،مؤكدا أن فرص
الفوز متاحة أمام جميع العمالء.
وأضاف النصف« :نحرص دائما على مكافأة
ال ـع ـم ــاء م ــن خـ ــال ال ـس ـح ــوب ــات األس ـبــوع ـيــة
والشهرية وكذلك ربع السنوية ،كما نواصل منح
عمالئنا المزيد من المكافآت والحمالت الفريدة
واالستثنائية التي ترسخ تميزهم واستفادتهم
من تفوق الوطني وريادته».
وتابع« :نتواصل مع عمالئنا بشكل مستمر

«المتحد» يشارك في برنامج «هارفارد
لتطوير القيادات التنفيذية»
أع ـلــن الـبـنــك األه ـل ــي الـمـتـحــد،
اع ـتــزازه بالمشاركة فــي برنامج
«ه ـ ــارف ـ ــارد ل ـت ـط ــوي ــر الـ ـقـ ـي ــادات
ً
الـتـنـفـيــذيــة» ،ال ــذي يـنـفــذ سـنــويــا
ب ـت ـعــاون اس ـتــرات ـي ـجــي م ــع كلية
هارفارد لألعمال ،وضمن مبادرة
«كفاءة» ،التي أطلقها بنك الكويت
المركزي لتطوير وتأهيل الكوادر
الوطنية بــإدارة معهد الدراسات
ال ـم ـصــرف ـيــة ،ح ـيــث ت ـخــرج ثــاثــة
م ــن مــوظ ـفــي «ال ـم ـت ـحــد» ف ــي هــذا
البرنامج.
شــارك البنك في حفل التكريم
وتـ ــوزيـ ــع الـ ـشـ ـه ــادات لـخــريـجــي
الـبــرنــامــج ،ال ــذي ُعـقــد أخ ـيــرا في
قـ ــاعـ ــة ص ـ ـبـ ــاح األحـ ـ ـم ـ ــد بـمـبـنــى
بـنــك ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي ،بــرعــايــة
وح ـ ـضـ ــور م ـح ــاف ــظ «الـ ـم ــرك ــزي»
ور ئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة مـعـهــد
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة ب ــاس ــل
الهارون ،وحضور المدير العام لـ
«الدراسات المصرفية» د .يعقوب
الرفاعي.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،أوض ـحــت
الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي بـ ـ «الـمـتـحــد»
ج ـ ـهـ ــاد ال ـح ـم ـي ـض ــي ،أن ال ـب ـنــك
م ـ ـ ـعـ ـ ــروف ب ــاهـ ـتـ ـم ــام ــه ال ـك ـب ـي ــر
ب ــاج ـت ــذاب أف ـض ــل ال ـع ـنــاصــر من
الكفاءات الوطنية الشابة ،وتوفير
كل سبل الدعم والتطوير المهني

باسل الهارون ود .يعقوب الرفاعي وجهاد الحميضي ِّ
يكرمون مشاركًا في البرنامج
ل ـه ــم ،م ــن خـ ــال أف ـض ــل ال ـبــرامــج
التدريبية التي تتيح لهم الفرصة
الك ـت ـســاب ال ـم ـع ــارف وال ـخ ـبــرات
والـ ـمـ ـه ــارات األس ــاس ـي ــة ال ــازم ــة
ل ــارت ـق ــاء ب ـم ـس ـيــرت ـهــم الـمـهـنـيــة
ليتمكنوا من القيام بدورهم في
نهضة القطاع المصرفي الكويتي.
وب ـ ـهـ ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،ت ـقــدمــت
الـحـمـيـضــي بــالـتـهـنـئــة لموظفي
«ال ـم ـت ـحــد» ،ال ــذي ــن اجـ ـت ــازوا هــذا
ا لـبــر نــا مــج المتميز ،وتمنت لهم
الـ ـم ــزي ــد م ــن الـ ـتـ ـق ــدم والـ ـنـ ـج ــاح،
ك ـمــا ت ـقــدمــت بــال ـش ـكــر لـمـحــافــظ

«ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي» ورئ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
إدارة «ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـم ـصــرف ـيــة»
ب ــاس ــل ال ـ ـهـ ــارون ،ع ـلــى اهـتـمــامــه
بتقديم أفضل البرامج التدريبية
بــالـتـعــاون مــع أع ــرق الـجــامـعــات
والمؤسسات التعليمية العالمية
لتطوير قــدرات الكوادر البشرية
والـ ـكـ ـف ــاءات الــوط ـن ـيــة وتـحـقـيــق
ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة ل ـل ـق ـطــاع
المصرفي.
من جانبهمَّ ،
عبر المشاركون
في البرامج التدريبية المهنية عن
سعادتهم وامتنانهم لـ»المتحد»،

إلتــاحــة الـفــرصــة لـهــم للمشاركة
ف ــي مـثــل ه ــذه ال ـبــرامــج الـمـمـيــزة
التي تساهم في تعزيز خبراتهم
المصرفية.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت ال ـح ـم ـي ـض ــي ح ــرص
«المتحد» على المشاركة في مثل
هذه البرامج الرائدة ،التي تهدف
إل ــى تـطــويــر ال ـك ــوادر وال ـق ـيــادات
التنفيذية ،في إطار جهود البنك
المتواصلة لالستثمار في الموارد
الـبـشــريــة والـعـمــل عـلــى تحسين
قدراتهم وإمكانياتهم.

 ...و«التجاري» يحتفل بتكريم خريجيه بالبرنامج
في إطار مواصلة البنك التجاري الكويتي
اهتمامه بتطوير مهارات موظفيه وتحفيزه
لـلـكــوادر الوطنية وصـقــل مـهــاراتـهــم لشغل
مـنــاصــب قـيــاديــة بــالـبـنــك ،ش ــارك الـبـنــك في
االحـتـفــال الــذي أقيم بحضور محافظ بنك
الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة معهد
الدراسات المصرفية باسل الهارون ،وقيادات
القطاع المصرفي ،لتكريم خريجي برنامج
تطوير القيادات التنفيذية بالتعاون مع كلية
هــارفــارد إلدارة األعـمــال ،وهــو أحــد البرامج
التي تندرج ضمن مبادرة كفاءة التي أطلقها
البنك المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية
وم ـع ـه ــد ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،ل ـتــدريــب
وتــأهـيــل ال ـك ــوادر الــوطـنـيــة ،وك ــرم ال ـهــارون
العديد من القياديين الملتحقين بالبرنامج
التدريبي ،الــذي عقد تحت عنوان «الــريــادة
في عالم متحول» ،والذي سلط الضوء على
التحوالت الرقمية والتحديات والفرص التي
يواجهها قطاع األعمال.
حضرت حفل التكريم ،ممثلة عــن البنك
التجاري الكويتي ،رئيسة الجهاز التنفيذي
إلـهــام مـحـفــوظ ،حيث عـبــرت عــن سعادتها
بحضور الحفل وقالت« :إن برنامج تطوير

رئيس الجهاز التنفيذي والقيادات التنفيذية في البنك التجاري
ال ـق ـيــادات الـتـنـفـيــذيــة ضـمــن م ـب ــادرة كـفــاءة
يمثل فــرصــة جـيــدة لتأهيل الـقـيــادة العليا
والوسطى بالبنك بإشراكهم في مثل هذه
ا لـبــرا مــج المتميزة ا لـتــي تهتم بالتحوالت
الــرق ـم ـيــة ،ن ـظ ــرا ل ـل ـت ـطــورات الـتـكـنــولــوجـيــة
المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي
على مستوى الـعــالــم ،وض ــرورة االسـتـفــادة
من هذه التكنولوجيا ،لما لها من إمكانيات

هائلة في دفع العمل المصرفي».
وأك ــدت محفوظ حــرص البنك التجاري
ع ـل ــى ت ـن ـم ـيــة وتـ ـط ــوي ــر ك ـ ـ ـ ــوادره ومـ ـ ـ ــوارده
البشرية ،وإعــداد جيل جديد من القياديين
الوطنيين لتحمل المسؤولية في المستقبل،
ومواكبة التطورات التكنولوجية ضمن رؤية
البنك الشاملة لعملية التطوير والتحول
الرقمي والتكنولوجي.

للتعرف عـلــى احـتـيــاجــاتـهــم ،كـمــا نعمل على
قياس مدى رضاهم عن المنتجات التي نقدمها،
حيث لمسنا زيادة ملحوظة في مستوى رضا
العمالء فيما يخص الخدمات والمميزات التي
يوفرها البنك والتي تأتي في إطار التزامنا بإثراء
تجربتهم المصرفية».
وأكــد النصف حرص»الوطني«على سهولة
وسرعة إنهاء إج ــراءات فتح حساب الجوهرة
ع ــن ط ــري ــق زي ـ ـ ــارة أقـ ـ ــرب فـ ــرع ل ـب ـنــك ال ـكــويــت
الوطني ،إضافة إلى إمكانية فتح الحساب من
خــال خدمة الوطني عبر الموبايل أو خدمة
الوطني عبر اإلنترنت للعمالء الحاليين ،وذلك
في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي ،والتي

توفر تجربة مصرفية رقمية متكاملة لعمالئه
تمكنهم مــن إج ــراء كــل معامالتهم المصرفية
دون زيارة الفرع».
ويبلغ الحد األدنــى لفتح حساب الجوهرة
 400دينار ،والحد األقصى للمبلغ الذي يمكن
االحتفاظ به لكل عميل هو  500000دينار في
جميع حسابات الجوهرة ،ويقدم بنك الكويت
الــوطـنــي منذ عــام  2012مـكــافــآت لعمالئه من
خالل السحوبات األسبوعية والشهرية وربع
السنوية لحساب الجوهرة ،بجوائز تبلغ قيمتها
اإلجمالية  2200000دينار سنويا.

هشام النصف
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برعاية «زين» و«التمدين» و«علي الغانم وأوالده» ومشاركة مصممين عالميين وكويتيين
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مفهوم
االستدامة
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القناعي

اختتم بنك الخليج ،بالشراكة
م ــع مــوقــع عـ ــود ،فـعــالـيــات أول
مــؤتـمــر لــاسـتــدامــة فــي األزي ــاء
وال ـ ـمـ ــوضـ ــة ب ــالـ ـك ــوي ــت «OUD
 ،»FASHION TALKSوا ل ـ ــذي
اسـتـمــر عـلــى م ــدى يــومـيــن ،في
م ــرك ــز الـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر األحـ ـم ــد
ال ـث ـقــافــي ،بـمـشــاركــة نـخـبــة من
ال ـم ـص ـم ـم ـيــن وخ ـ ـبـ ــراء األزيـ ـ ــاء
الـ ـع ــالـ ـمـ ـيـ ـي ــن والـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن،
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب عـ ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر مــن
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن وال ـم ـه ـت ـم ـي ــن
والصحافيين المتخصصين في
األزياء والموضة ،وتحت رعاية
كل من «زين» و«التمدين» و«علي
الغانم وأوالده».
وشهدت فعاليات اليوم األول
حضورا واسعا من الشخصيات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
المعروفة في المجتمع ،بينما
الق ــت الـجـلـســات الـنـقــاشـيــة في
ال ـ ـيـ ــوم الـ ـث ــان ــي ت ـف ــاع ــا ك ـب ـيــرا
ب ـي ــن ال ـم ـص ـم ـم ـيــن الـعــالـمـيـيــن
ونظرائهم المحليين والمهتمين
بعالم األزياء والموضة.
بـهــذه الـمـنــاسـبــة ،عـبــر نائب
الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ــات ـ ـصـ ــاالت
ال ـمــؤس ـس ـيــة أح ـم ــد األم ـي ــر عن
س ـ ـعـ ــادتـ ــه ب ـ ـن ـ ـجـ ــاح الـ ـم ــؤتـ ـم ــر
فـ ــي ت ـح ـق ـي ــق أهـ ـ ــدافـ ـ ــه ،وقـ ـ ــدرة

الـمـصـمـمـيــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن على
لفت أنظار نظرائهم العالميين،
ب ــروع ــة وجـ ـم ــال الـتـصـمـيـمــات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــواف ـ ـ ـقـ ـ ــة مـ ـ ـ ــع الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــة
المستدامة ،مشيرا إلى أن نجاح
ال ـن ـس ـخــة األول ـ ــى م ــن الـمــؤتـمــر
يدفع بنك الخليج إلى مواصلة
تنظيم المؤتمر بشكل سنوي.
وأوض ـ ـ ـ ــح أحـ ـم ــد األم ـ ـيـ ــر أن
أهــداف بنك الخليج من تنظيم
هذا المؤتمر تتمثل في ترسيخ
م ـف ـه ــوم االسـ ـت ــدام ــة بـمـعـنــاهــا
ال ـش ــام ــل ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع بـيـئـيــا
واق ـت ـصــاديــا واج ـت ـمــاع ـيــا ،إلــى
ج ــان ــب ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى م ـف ـهــوم
استدامة الموضة ودوره ــا في
ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـب ـي ـئــة ،وكــذلــك
دعـ ــم الـمـصـمـمـيــن الـكــويـتـيـيــن
في تطوير مهاراتهم وأعمالهم
ومـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــم ف ـ ــي الـ ــوصـ ــول
إلــى العالمية ،مــن خــال دعــوة
المصممين العالميين للحضور
إل ــى ال ـك ــوي ــت ،م ــا ي ــوف ــر فــرصــة
جـيــدة للمصممين الكويتيين
ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة م ـ ـ ــن خـ ـب ــراتـ ـه ــم
وتجاربهم.
وأفـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ــأن ه ـ ــذا ال ـم ــؤت ـم ــر
شـ ـك ــل أيـ ـض ــا ف ــرص ــة م ـت ـم ـيــزة
للمصممين الكويتيين ،لعرض
إب ـ ــداع ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم ع ـ ـلـ ــى نـ ـظ ــرائـ ـه ــم

الـ ـع ــالـ ـمـ ـيـ ـي ــن وال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن
ال ـم ـس ـت ـعــديــن ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مــن
الـ ـ ـف ـ ــرص االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ال ـت ــي
توفرها صناعة األزي ــاء بشكل
ع ـ ـ ــام وال ـ ـمـ ــوضـ ــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة
بـ ـشـ ـك ــل خ ـ ـ ـ ـ ــاص ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن
إدارة ا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــر ك ـ ـ ــات فـ ـ ـ ــي ب ـن ــك
الخليج ك ــان لـهــا تــواجــد فاعل
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر ،لـ ـع ــرض
خـ ــدمـ ــات م ـص ــرف ـي ــة م ـت ـن ــوع ــة،
ع ـلــى الـمـصـمـمـيــن الـكــويـتـيـيــن
لـ ـمـ ـس ــاع ــداتـ ـه ــم عـ ـل ــى ت ـط ــوي ــر
أفكارهم ومشروعاتهم للوصول
إل ــى الـعــالـمـيــة ،ضـمــن مساعي
بنك الخليج المتواصلة لدعم
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادري ـ ــن وال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات
ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـم ـت ــوس ـط ــة ،بـمــا
ينعكس إيجابا على االقتصاد
الكويتي.

ترسيخ االستدامة
مـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،اس ـت ـع ــرض ــت
مــديــرة االت ـصــاالت المؤسسية
لجين القناعي ،خــال الجلسة
الـثــالـثــة مــن جـلـســات الـمــؤتـمــر،
دور بـنــك الـخـلـيــج فــي ترسيخ
مـفـهــوم االس ـتــدامــة بالمجتمع
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرة إلـ ـ ـ ــى أن
«الـخـلـيــج» بــاعـتـبــاره أح ــد أكبر

لقطة جماعية خالل المؤتمر
المؤسسات المالية في الكويت،
وأح ــد أكـبــر الـشــركــات المدرجة
فــي بــورصــة الكويت ،أخــذ على
عاتقه ترسيخ مفهوم االستدامة
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع ب ــأشـ ـك ــالـ ـه ــا
المختلفة ،البيئية واالقتصادية
واالجتماعية.
وذكرت القناعي أن البنك منذ
إطالق استراتيجيته الخمسية
 ،2025أدرج ت ــر س ـي ــخ مـفـهــوم

االستدامة في المجتمع ضمن
االستراتيجية ،وكــان من أوائل
ال ـب ـنــوك وال ـش ــرك ــات الـكــويـتـيــة
التي أصــدرت تقرير االستدامة
عــن ع ــام  ،2020وقــريـبــا يصدر
الـ ـتـ ـق ــري ــر الـ ـث ــان ــي ع ـ ــن ،2021
م ـض ـي ـف ــة« :مـ ـن ــذ ذل ـ ــك ال ـت ــاري ــخ
تـ ـت ــوال ــى الـ ـجـ ـه ــود فـ ــي تـفـعـيــل
مفهوم االسـتــدامــة داخــل البنك
والمجتمع بيئيا وا قـتـصــاد يــا

الخشتي :أهداف المؤتمر تنسجم مع استراتيجية «زين» لالستدامة
أعلنت شركة زين رعايتها لفعاليات ملتقى عود للموضة المستدامة
 ،Oud Fashion Talksوالــذي شهد تنظيم عــدد مــن الحلقات النقاشية
في مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي ،بمشاركة نخبة من المصممين
والمختصين العالميين والكويتيين في صناعة الموضة واألزياء.
وذكــرت الشركة ،في بيان صحافي ،أن رعايتها لهذا الحدث الثقافي
ً
أتت انطالقا من حرصها على دعم الجهود المجتمعية المختلفة التي
تهم ا لـشــأن المحلي ،وتسهم فــي نشر ا لـحـلــول المستدامة ،وتطبيقها
ُ
عبر الصناعات المختلفة ،منها صناعة الموضة واألزياء ،التي تعد من
الصناعات العالمية الكبرى التي تنتج عنها آثــار سلبية تضر البيئة
وتستهلك الطاقة والموارد الطبيعية.
وخالل الكلمة التي ألقاها على هامش المؤتمر ،قال الرئيس التنفيذي
ً
للعالقات واالتصاالت وليد الخشتي« :في (زين) ندرك جيدا أهمية دور
مؤسسات القطاع الخاص في تشجيع الجهود المبدعة للشباب الكويتي
بالسوق المحلي ،وخاصة تلك التي تتميز عن غيرها بتقديم قيمة مضافة
حقيقية للمجتمع ،وتصل بإبداعها للعالمية ،لهذا فأنا سعيد بالتواجد
اليوم ،لنترجم هذا التوجه على أرض الواقع ،من خالل إعالن دعمنا كشركة

واجتماعيا ،من خالل مجموعة
متنوعة مــن الـفـعــالـيــات والـتــي
يمثل مؤتمر OUD FASHION
 TALKSواحدا منها».
وأشارت إلى أن بنك الخليج
كان من أوائل البنوك الكويتية
الـ ـت ــي وقـ ـع ــت ال ـب ـن ــد ال ـخــامــس
ض ـمــن م ـب ــادئ األمـ ــم الـمـتـحــدة
الخاصة بتمكين الـمــرأة ،وأول
بـنــك فــي الـكــويــت يـلـغــي جميع
حـ ـ ــاالت ال ـت ـم ـيــز ب ـي ــن مــوظـفـيــه
من النساء والرجال في المزايا
الــوظـيـفـيــة ،فـضــا ع ــن تــركـيــزه
الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ع ـ ـلـ ــى دعـ ـ ـ ــم ف ـئــة
الشباب.

ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي الـ ـم ــؤتـ ـم ــر،
م ـ ــا يـ ــؤكـ ــد أن الـ ـك ــوي ــت ت ــزخ ــر
بــال ـمــواهــب وال ـش ـب ــاب الـمـبــدع
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــاج إلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ــدع ـ ــم
وااله ـ ـت ـ ـمـ ــام وال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة ،وه ــو
م ــا ي ـحــرص بـنــك الـخـلـيــج على
توفيره لهم ضمن مسؤولياته
المجتمعية واهتمامه الواسع
بترسيخ مفهوم االستدامة في
المجتمع.

الطاقات الشبابية

وطنية رائدة لهذه المبادرة المميزة».
ـراع لفعالية Oud Fashion
ـ
ك
ـن)
ـ
ي
(ز
وأضــاف« :نحن فخورون بوجود
ٍ
ً
ً
 Talksالتي تضم برنامجا متنوعا من األنشطة الثقافية المميزة ،بحضور
ً
ضيوف عالميين يزورون الكويت خصيصا لها ،حيث تنسجم أهداف هذه
المبادرة بشكل كبير مع استراتيجية (زين) لالستدامة ،والتي نحرص
من خاللها على دعم مختلف المبادرات التي تخدم مجاالت االستدامة
ً
والبيئة ،باعتبارها قضية بغاية األهمية في حياتنا جميعا».
وت ــاب ــع ال ـخ ـش ـتــي« :ت ـس ـعــى رس ــال ــة (زي ـ ــن) االج ـت ـمــاع ـيــة إل ــى الـحـفــاظ
على الموارد الطبيعية ،وتعزيز اإلدراك بأهمية دور كل فرد في تقليل
االستهالك ،وتطبيق الترشيد ،وإعــادة التدوير ،وغيرها من المفاهيم
المستدامة المهمة التي ستسهم في تقليل آثار تغير المناخ ،وهي األهداف
التي تدعو لها هذه الفعالية».
وأكد اهتمام والتزام «زين» بدعم مثل هذه المبادرات الوطنية الهادفة،
ً
«فالمجتمع الكويتي مليء بالشباب الشغوف والمبدع الذي يملك أفكارا
إبداعية تهدف إلى تقديم حلول فعلية الحتياجات السوق».

وليد الخشتي

ب ـ ـ ــدوره ،ذكـ ــر م ـســاعــد مــديــر
االتصاالت المؤسسية عبدالله
الـمـلـيـفــي« :حــري ـصــون فــي بنك
ال ـخ ـل ـي ــج ع ـل ــى دع ـ ــم ال ـط ــاق ــات
الشبابية في مختلف المجاالت،
وم ـ ـسـ ــاعـ ــدت ـ ـهـ ــم ع ـ ـلـ ــى ال ـت ـم ـي ــز
والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــور ،م ـ ــن خـ ـ ــال تــوف ـيــر
ك ــل س ـبــل ال ـن ـج ــاح ال ـت ــي تــدعــم
وصولهم إلى مستويات أعلى،
وصوال الى العالمية».
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت الـ ـمـ ـلـ ـيـ ـف ــي إل ـ ـ ـ ــى أن
م ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروضـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـصـ ـمـ ـمـ ـي ــن
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض
الـ ـمـ ـص ــاح ــب ل ـل ـم ــؤت ـم ــر ن ــال ــت
إعجاب المصممين العالميين

حريصون
على دعم
الطاقات
الشبابية
في مختلف
المجاالت

المليفي

ساي« :غانغنام ستايل» من
المراحل األصعب في حياتي
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ً
يعيش المغني الكوري الجنوبي ساي اليوم أفضل مراحل حياته ،فخورا بـ«أكبر كأس» نالها ،بعد عشرة أعوام من
النجاح العالمي الذي حققته أغنيته «غانغنام ستايل».
فما إن أطلق ساي أغنيته المصورة على اإلنترنت في  15يوليو  ،2012حتى أصبحت أول مقطع فيديو على شبكة
يوتيوب يصل عدد مشاهديه إلى المليار ،مما حقق له فجأة نجومية عالمية لم تكن في الحسبان.
ً
وفي ذروة شعبيته ،أصبح ساي في كل مكان ،تارة على خشبة المسرح مع مادونا ،وتارة أخرى يستقطب حشدا
ً
ً
راقصا أمام برج إيفل ،أو حتى مؤديا أغنيته أمام الرئيس األميركي آنذاك باراك أوباما.
َّ
ً
ً
ً
ً
إال أن نجاح األغنية كان بالنسبة للمغني سالحا ذا حدين ،ورتب عليه ضغطا نفسيا متأتيا من هاجس االستمرار على
مستوى هذا النجاح األول .ويصف ساي هذه المرحلة بأنها من األصعب في حياته.
ً
وال تقتصر أهمية هذه األغنية على دورها في مسيرة ساي ،بل أيضا في أن نجاحها ساهم في تطوير الصناعة الموسيقية،
ّ
َّ
كونها أظهرت أن الفنان الذي لم يغن بلغة واسعة االنتشار كاإلنكليزية ،تمكن من جذب جمهور عالمي بفضل اإلنترنت.
كذلك كان لألغنية دور في تغيير معايير ترتيب األغنيات في التصنيفات ،إذ فرضت مراعاة عدد المشاهدات على «يوتيوب».

دعوى قضائية ضد المغنية ماريا كاري
ٌ
كاتب يطالب بتعويض  20مليون دوالر بسبب أغنية طرحتها 1994

رفع كاتب األغاني آندي ستون دعوى
قضائية على المغنية ماريا كاري ،أمس
األول ،بسبب أغنيتها الكالسيكية (All
 « )I Want for Christmas Is Youكــل
مــا أري ــده لـعـيــد الـمـيــاد هــو أن ــت» الـتــي
طرحت في عيد الميالد عام  1994وقال
إنه شارك في كتابة أغنية تحمل االسم
نفسه قبلها بخمس سنوات.

انتهاك حقوق النشر
ُ
ف ـفــي دع ــوى ق ــدم ــت إل ــى مـحـكـمــة نيو
أورل ـ ـيـ ــانـ ــز االت ـ ـحـ ــاديـ ــة ،ي ـس ـع ــى س ـتــون
لـلـحـصــول ع ـلــى ت ـعــوي ـضــات ال ت ـقــل عن
 20مـلـيــون دوالر مــن ك ــاري وا ل ـم ـشــارك
فــي كـتــابــة ه ــذه األغـنـيــة ل ـكــاري وشــركــة
«ســونــي مـيــوزيــك إنـتــرتـيـنـمـنــت» بسبب
ان ـت ـهــاك ح ـقــوق الـنـشــر واالخـ ـت ــاس من
بين مزاعم أخرى.
واتهم ستون ،الذي يؤدي دور فينس
فــا نــس مــع فــر قــة ا لـبــوب الريفية «فينس
فــا نــس آ نــد فاليانتس» ،ا لـمــد عــى عليهم
باستغالل «شعبيته وأ سـلــو بــه الفريد»
بشكل غير قانوني والتسبب في إحداث
ارتباك وتشوش بتسجيلهم هذه األغنية
دون تصريح منه .وأغنيتا كاري وستون
مختلفتان في الكلمات واللحن.

«ميري كريسماس»
ول ـ ـ ــم ي ـ ـ ــرد مـ ـتـ ـح ــدث ــون بـ ــاسـ ــم ك ـ ــاري
وشركة سوني ميوزيك بعد على طلبات
للتعليق.
وظـ ـه ــرت أغ ـن ـي ــة كـ ـ ــاري ف ــي أل ـبــوم ـهــا
«ميري كريسماس» ،وحظيت منذ فترة
ّ
طويلة ببث واسع االنتشار في اإلذاعات
وف ــي أم ــاك ــن ال ـت ـســوق بــال ـت ـجــزئــة خــال
مواسم العطالت.

كـمــا تـتـصــدر األ غـنـيــة قــا ئـمــة الترتيب
األسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــي لـ ــأغـ ــانـ ــي فـ ـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة «بيلبورد  »100منذ  ،2019على
الرغم من تسجيلها قبل ذلك بربع قرن.
و قـ ـ ـ ــال سـ ـ ـت ـ ــون ،إن أ غـ ـنـ ـيـ ـت ــه ح ـظ ـيــت
بانتشار واسع خالل موسم عيد الميالد
ً
لـعــام  ،1993و ظـهــرت أ يـضــا على قائمة
بيلبورد.
ولـ ــم ي ـت ـضــح م ــن ال ـش ـك ــوى م ـت ــى عـلــم
ستون ألول مرة بأمر أغنية كاري.
و قـ ــا لـ ــت ا ل ـ ـش ـ ـكـ ــوى ،إن م ـحــا مــي
ستون اتصلوا بالمدعى عليهم
ألول مـ ـ ــرة ف ـ ــي أ ب ـ ــر ي ـ ــل 2021
بـشــأن استخدامهم المزعوم
غير المصرح به ،لكنهم «لم
يـتـمـكـنــوا م ــن ال ـتــوصــل إلــى
اتفاق».
ول ـ ــم ي ـ ــرد م ـح ــام ــو س ـتــون
ب ـعــد ع ـلــى ط ـل ـبــات لـلـحـصــول
على مزيد من التعليقات.

ساي

مطالبات باستبعاد هيرد من «»Aquaman
َّ
وقع أكثر من  4.4ماليين شخص على
عــريـضــة تـطــالــب بـعــدم مـشــاركــة الممثلة
أم ـبــر ه ـيــرد ف ــي ال ـج ــزء الـمـقـبــل م ــن فيلم
( Aquamanأكوامان) ،على خلفية محاكمة
التشهير ا لـمـتـبــاد لــة بينها و بـيــن النجم
جوني ديب.
وذكر موقع ميل أونالين ،أن العريضة
ت ـط ــال ــب ب ـس ـحــب دور ال ـم ـل ـك ــة مـ ـي ــرا مــن
هيرد ،بسبب ممارستها العنف ضد ديب
وأكاذيبها في المحاكمة.
وك ـ ــان ـ ــت هـ ـيـ ـئ ــة م ـح ـل ـف ـي ــن ف ـ ــي والي ـ ــة
فرجينيا ،قضت األسبوع الماضي بأحقية
الـمـمـثــل جــونــي دي ــب فــي ال ـح ـصــول على
ً
أكثر من عشرة ماليين دوالر تعويضا عن
ً
األضرار ،ليحقق بذلك نصرا شبه كامل في
قضية تشهير ضد زوجته السابقة آمبر
هيرد استمرت جلساتها ستة أسابيع.
ً
ومنحت الهيئة ديب تعويضا قدره 15
مليون دوالر من هيرد ،خفضته القاضية
ً
إلى  10.35ماليين ،التزاما بالحد األقصى
الذي تحدده الوالية للتعويض عن الضرر،
ً
فيما منحتها تعويضا بــوا قــع مليوني
دوالر.

أمبر هيرد

بيع منزل بيتي وايت في لوس أنجلس

 3عقود
و حــا فـظــت األ غـنـيــة عـلــى نجاحها
ال ـت ـج ــاري ب ـع ــد م ــا ي ـق ــرب م ــن ثــاثــة
عـ ـق ــود ،ووصـ ـل ــت األغ ـن ـي ــة ال ـم ـن ـفــردة
ً
ّ
أخ ـ ـيـ ــرا إلـ ــى م ـل ـي ــار بـ ــث ع ـل ــى إح ــدى
ال ـم ـن ـصــات الـمــوسـيـقـيــة ،وه ــي أكـثــر
أغــانــيعـيــد الـمـيــاد الـتــي يـتــم بثها
ف ــي ت ــاري ــخ ال ـم ـن ـص ــة ،وم ـط ـل ــع ه ــذا
ا لـعــام ،احتلت األغنية المركز األول
على مخطط  Billboard 200العالمي
مرة أخرى.
و نـشــرت ك ــاري ص ــورة لـهــا ممسكة
ب ــالـ ـشـ ـه ــادة الـ ـت ــي ت ـم ـن ـح ـهــا ال ـم ـن ـصــة
ً
م ـك ـتــوبــا ع ـل ـي ـهــا م ـئــة م ـل ـي ــار ،وع ـل ـقــت:
ً
« شـكــرا لــك  spotifyو lambilyو كــل من
ّ
يـبــث ه ــذه األغـنـيــة إلضــافــة الـقـلـيــل من
االحـ ـتـ ـف ــالـ ـي ــة
إ لــى الموسم!
ً
أنا أقدر حقا
ك ـ ـ ـ ـ ــل واح ـ ـ ـ ـ ــد
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ــذه
ال ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــارات
مـ ـ ـ ــن اعـ ـ ـ ـ ــداد
االستماع!».
(رويترز)

بيتي وايت

بيع منزل الفنانة التلفزيونية األميركية
الشهيرة بيتي واي ــت ،نجمة فيلم «جولدن
جيرلز» ،في مدينة لوس أنجلس ،مقابل 10.6
ماليين دوالر ،أي أكثر بنحو  100ألف دوالر
من السعر المطلوب ،حسبما أفادت صحيفة
نيويورك ديلي نيوز ،أمس األول.
وتم إدراج المنزل في أبريل الماضي ،بعد
أربعة أشهر فقط من وفاة وايت ،وتم بيعه إلى
مشتر مجهول ،وفق ما ذكــرت صحيفة وول
ٍ
ستريت جــورنــال ،حيث بلغ سعر البيع 10
ماليين وستمئة وثمانية وسبعين ألف دوالر.
وأدرجــت صالة سوثبي ريالتي للمزادات
المنزل في برينتوود بارك مقابل  10ماليين
وخمسمئة وخمسة وسبعين ألف دوالر ،وتبلغ
مساحة المنزل نحو  3000قدم مربعة ،ومكون
من خمس غرف نوم وستة حمامات كاملة.
وانتقلت وايت وزوجها الثالث ،ألين لودن،
إلى المنزل في عام  ،1968وكان لديهما أيضا
عقار على شاطئ الكرمل بوالية كاليفورنيا،
والذي تم بيعه مقابل  10.7ماليين دوالر في
أبريل .واحتفظت وايت بكال العقارين حتى
بعد وفاة لودين في عام.1981

غوينيث بالترو تحتفل بتخرج ابنتها

ملصق األغنية

ماريا كاري

احتفلت الممثلة األميركيةغوينيث بالتر و
وزوجها السابقكريس مارت ن بتخرج ابنتهما
أبل في الثانوية العامة.
التقى الــزوجــان السابقان فــي حفل الفتاة
( 18عاما) ،الخميس الماضي ،والتقطوا صورة
سيلفي قــامــت بــالـتــرو بنشرها عـلــى وســائــل
التواصل االجتماعي .وقد أرفقت بالترو الصورة
بتعليق« :تهانينا لجميع الخريجين ،ال سيما
 ،»apple martinخريجة .2022
وتفاعل متابعو بالترو مع الصورة ،مشيدين
بقدرة نجمتهم المفضلة على االستمرار في
حياتها وعــدم التعثر في خطواتها المهنية،
إضافة إلى جمال ابنتها.
بدا األبــوان مبتسمين في الصورة ،ووضع
م ــارت ــن ذراع ـ ــه ح ــول اب ـن ـتــه .وك ــان ــت الـمــراهـقــة
ً
احتفلت أخيرا بعيد ميالدها الثامن عشر الشهر
الماضي .وعلقت بالترو حينها بمناسبة عيد
ميالد ابنتها ،قائلة« :ال يمكنني أن أكون أكثر
ً
فخرا بالمرأة التي أنت عليها».

بالترو

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :تواجه ضغوطات في العمل ترهقك مهنيا :ال تيأس إن لم تحصل على ترقية،
ً
ً
وتتطلب منك وقتا إضافيا.
وتابع عملك بنشاط أكبر.
ً
ً
عاطفيا :الكثير من األخبار الجيدة سوف عاطفيا :حالة ارتباك تسيطر عليك ،مما
تدق بابك مع الشريك ،فتفاءل.
أثر على تصرفات الحبيب.
ً
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :عليك أن تـكــون أكـثــر لـطـفــا في اجتماعيا :لديك الكثير من المهام المنزلية
التعامل مع أفراد عائلتك.
التي تراكمت بسبب تأجيلها.
رقم الحظ1 :
رقم الحظ7 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :الصبر على المحن فضيلة عليك
امتالكها ،لتتغلب على مشاكلك.
ً
ً
عاطفيا :كما أن لديك أفكارا وآراء خاصة،
فإن للشريك أيضا مثلها.
ً
اجتماعيا :بقدر ما تدنو من التواضع
يرفعك كل من تعرفه.
رقم الحظ7 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :االضطراب يسيطر على أفكارك،
وأمور العمل ال تسير بانتظام.
ً
عاطفيا :يتغلب واقع الحياة على الصعب
على وضعك العاطفي ،فأعد التوازن.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ب ـم ـقــدار م ــا تـهـتــم بعائلتك
وتبقى إلى جانبها تجد سعادتك.
رقم الحظ25 :

الجوزاء

السرطان

 21مايو  21 -يونيو

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـهـنـيــا :لــديــك ذاكـ ــرة قــويــة تـسـعـفــك في
عملك ،وتجعلك أسرع من الباقين.
ً
عــاطـفـيــا :اإلص ـغــاء إل ــى الـشــريــك عندما
ً
يتكلم يمنحه ثقة بنفسه واحتراما.
ً
اجتماعيا :تابع ما يفعله األهل في مسار
ً
حياتهم ،لتبقى قريبا منهم.
رقم الحظ9 :

ً
م ـه ـن ـيــا :عـلـيــك أن تـنـســى ال ـخ ـســائــر الـتــي
تـكـبــدتـهــا ف ــي ال ـمــاضــي ،وان ـط ـلــق بـتـفــاؤل
من جديد.
ً
عاطفيا :الحب هو التزام عملي ومعنوي
تجاه الحبيب ،فال َ
تنس ذلك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :االس ـت ـســام إل ــى ال ـت ـشــاؤم في
حياتك يزيد من خسائرك.
رقم الحظ15 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :قيمتك ال تقاس بكالمك ،بل بأعمالك،
إلعالء شأن عائلتك.
ً
ً
عاطفيا :يعجبك الحبيب ،ألنك تجده دائما
إلى جانبك في السراء والضراء.
َّ
ً
اجتماعيا :اقرأ َ
سير الشخصيات العظام عل
العدوى قد تنتقل إليك.
رقم الحظ30 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :احرص على وضع خطط زمنية لكل
عمل تبغي إنجازه.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ح ـ ــاول إرضـ ـ ــاء ش ــري ــك ح ـيــاتــك،
فيسعد بك ،وأنت ترتاح.
ً
اجتماعيا  :معاملتك الجافة تجاه بعض
األصدقاء تجعلهم يبتعدون عنك.
رقم الحظ12 :

الدلو

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :ال شــيء مستحيال لديك ،فــاإلرادة
جاهزة والخبرة متوافرة.
ً
عــاطـفـيــا :ت ـعــاون مــع شــريــك حـيــاتــك على
ً
إنجاز بعض األمور معا.
ً
اجتماعيا :االنتظار يأكل ُعـمــرك ،فحاول
استغالل أوقات فراغك بما يفيد.
رقم الحظ40 :

ً
مهنيا :ال تتكل إال على ساعديك ،كي ال
تفاجأ بوعود كاذبة.
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـم ـضــي م ــع ال ـش ــري ــك أوق ــات ــا
يتخللها أحيانا نقاش حاد ال لزوم له.
ً
اجتماعيا :أن تكون سيد نفسك قبل أي
أمر آخر هذا ما يبرز شخصيتك.
رقم الحظ43 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :لديك أفكار عملية تسهم في تطوير
عملك وتستطيع تنفيذها.
ً
عاطفيا :ابتعد عن األنانية في تعاملك مع
ً
الشريك ،واجعله قريبا منك.
ً
اجتماعيا :احــذر من إهمال مسؤولياتك
البيتية واالنشغال بأمور أخرى.
رقم الحظ2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
م ـه ـن ـي ــا :كـ ــل ط ــري ــق إل ـ ــى الـ ـنـ ـج ــاح يـمــر
بالخبرة والتجارب والصبر الطويل.
ً
عــاطـفـيــا :أوضــاعــك العاطفية مستقرة،
ً
وتميل أحيانا إلى الرتابة.
ً
اجتماعيا :ال تترك أي فرصة تستطيع من
خاللها أن تزيد معلوماتك.
رقم الحظ5 :

١٨ fitness
باحثون تمكنوا من التغلب على شكل جيني لفقدان السمع
توابل ةديرجلا

•
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دراسة حديثة على الفئران يمكن أن تؤدي إلى اكتشاف عالجات جديدة
عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن فـ ـق ــدان
السمع الجيني يمكن ربطه بما
ال يقل عــن  100جين مختلفة،
ّ
فــإن جينة واح ــدة فقط ،الجين
 ،STRCمرتبط بنسبة تصل إلى
 16بــالـمـئــة م ــن ه ــذه ال ـح ــاالت.
حــال ـيــا ،يـمـكــن أن يـســاعــد نــوع
جـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــاج ال ـج ـي ـن ــي
على عالج فقدان السمع الحاد
المرتبط بهذا الجين.
يـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل ا ل ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن STRC
ّ
المرمزة التي تتيح
المعلومات
إنتاج البروتين ستيريوسيلين
 Stereocilinال ــذي ي ــؤدي دورا
ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرا ،لـ ـكـ ـن ــه أسـ ـ ــاسـ ـ ــي فــي
سمعنا .فلكي نتمكن من سماع
األصــوات ،تحتاج خاليا الشعر
في األذن الداخلية إلى االتصال
بــالـغـشــاء ال ـع ـلــوي ل ــأذن (وه ــو
نـسـيــج ي ــؤدي دورا فــي تحويل
الـ ـ ـص ـ ــوت إل ـ ـ ــى م ـ ـح ـ ـفـ ــز) .ي ـع ـمــل
الستيريوسلين كداعم ،إذ يساعد
خاليا الشعر على االنتصاب في
حــزمــة على نحو مــرتــب ومنظم
حتى تلمس أطرافها الغشاء.
فــي ال ــدراس ــة ،نـجــح بــاحـثــون
من مستشفى بوسطن لألطفال
Boston Children›s Hospital
ف ــي اس ـت ـب ــدال الـسـتـيــريــوسـلـيــن
ال ـم ـت ـحــور ف ــي األذن الــداخ ـل ـيــة
للفئران .وقد أدى هذا إلى عكس
فـ ـ ـق ـ ــدان الـ ـسـ ـم ــع الـ ـش ــدي ــد وف ــي
ب ـع ــض ال ـ ـحـ ــاالت ،أعـ ـ ــاد الـسـمــع
إلى مستوياته الطبيعية تماما.
إلدخال الجين السليم إلى خاليا
شعر الـفـئــران ،استخدم الفريق
فـ ـي ــروس ــا م ـص ـن ـع ــا مــن
الـفـيــروســات المرتبطة
بـ ـ ــا ل ـ ـ ـغـ ـ ــد يـ ـ ــة Adeno -
associated virus
(اختصارة :الفيروسات
 )AAVك ـن ــا ق ــل .يـسـبــب
الـ ـفـ ـي ــروس  AAVفـقــط
اسـ ـتـ ـج ــاب ــات م ـنــاع ـيــة
خفيفة ،وه ــو فـيــروس

يمكن التنبؤ بآثاره ،لذلك سرعان
ما صار يستخدم على نحو كبير
كأداة في العالج الجيني.
وقال العالم د .جيفري هولت
 Jeffrey Holtمن في مستشفى
ب ـ ــوس ـ ـط ـ ــن لـ ـ ــأط ـ ـ ـفـ ـ ــال وكـ ـبـ ـي ــر
الباحثين في الدراسة« :إذا تحور
الستيريوسلين ،فلن نحصل على
هذا االتصال مع الغشاء القصري
 ،Tectorial membraneومن ثم
ال يـجــري تحفيز خــا يــا الشعر
عـلــى نـحــو ص ـح ـیــح ...األه ــم من
ذلك ،أن خاليا الشعر واصلت أداء
وظيفتها ،ومن ثم فهي تستجيب
للعالج الجيني .نعتقد أن هذا
سيوفر فرصة واسعة للعالج من
األطفال إلى البالغين المصابين
بفقدان السمع».
وم ـ ـ ــع ذل ـ ـ ــك واج ـ ـ ـ ــه الـ ـف ــري ــق

مشكلة في اتباع هذا النهج.
ق ـ ــال هـ ــولـ ــت« :ك ـ ـ ــان ال ـت ـح ــدي
ال ـ ــذي واج ـه ـن ــاه ه ــو أن الـجـيــن
الـخــاص بالستيريوسلين أكبر
من أن يتناسب مع ناقل العالج
الجيني».
للتغلب عـلــى ه ــذه المشكلة،
اق ـ ـتـ ــرحـ ــت الـ ـم ــؤلـ ـف ــة ال ــرئ ـي ـس ــة
لـ ـل ــدراس ــة ،د .أولـ ـغ ــا شــوب ـی ـنــا-
أو ل ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــك Olga Shubina-
ّ
 ،Oleinikك ـحــل  ،تقسيم الجين
إلى قسمين ووضع النصفين في
فيروسين منفصلين إلعادة دمج
البروتينات.
ول ـق ـيــاس سـمــع ال ـف ـئــران بعد
الـ ـ ـع ـ ــاج ،اسـ ـتـ ـخ ــدم ال ـب ــاح ـث ــون
اخـ ـتـ ـب ــاري ــن م ـخ ـت ـل ـف ـي ــن ،األول
يـشـبــه اخ ـت ـب ــارات ال ـس ـمــع الـتــي
ُ
ت ـج ــرى عـلــى األطـ ـف ــال ،والـثــانــي

راق ــب اسـتـجــابــات ج ــذع الــدمــاغ
ل ـل ـتــرددات الـصــوتـيــة المختلفة
باستخدام أقطاب كهربائية على
فروة الرأس.
وج ــد ال ـبــاح ـثــون أن ال ـف ـئــران
كــانــت أكـثــر حساسية األص ــوات
الخافتة ،ولديها قــدرة متزايدة
على تضخيم األصوات المرهفة،
وتـقـلـيــل االس ـت ـجــابــة لــأصــوات
العالية ،والتمييز بين الترددات
المختلفة.
وق ــال د .إل ـيــوت ش ـیــرر Eliot
 ،Shearerوهو مؤلف مشارك في
الدراسة« :اتضح أن االختالفات
في الجين  STRCأكثر شيوعا مما
ظننا ،مما يجعل العالج الجيني
لهذا االضطراب مهما جدا».
وق ـ ـ ّـدم هــولــت وفــري ـقــه حــالـيــا
ط ـل ــب ت ـس ـج ـيــل بـ ـ ـ ــراءة اخـ ـت ــراع

لتكنولوجيا العالج الجيني هذه.

العثور على بقايا ديناصورات
اك ـت ـش ــف ع ـل ـم ــاء أح ــاف ـي ــر مــن
جامعة بولونيا University of
 Bolognaمخبأ عثروا فيه على
 11مــن الـهـيــاكــل الــديـنــاصــوريــة
الـ ـمـ ـحـ ـف ــوظ ــة عـ ـل ــى نـ ـح ــو رائ ـ ــع
ف ــي ف ـيــاج ـيــو ديـ ــل بـيـسـكــاتــور
 Villaggio del Pescatoreبالقرب
م ــن ت ــري ـس ـت ــا ،ف ــي ش ـم ــال ش ــرق
إيطاليا.
الهياكل العظمية هــي األكبر
واألكـ ـث ــر اك ـت ـم ــاال ع ـلــى اإلط ــاق
ال ـتــي ع ـثــر عـلـيـهــا ف ــي إيـطــالـيــا،
وتنتمي إلى نوع تیشیشادروس
إنـ ـص ــوالري ــس Tethyshadros
 insularisالذي عاش في منطقة

الـبـحــر األب ـيــض الـمـتــوســط قبل
نحو  80مليون سنة.
 .1يظهر الــرســم تـخـ ّـيــل فنان
ل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــور ب ـ ــال ـ ــغ وآخ ـ ــري ـ ــن
صغيرين من نوع تیلیشادروس
إنـ ـص ــوالري ــس Tethyshadros
 insularisفي مشهد نموذجي من
العصر الطباشيري Cretaceous
ق ـبــل ن ـحــو  80م ـل ـيــون س ـنــة في
موطنها األصلي بأوروبا.
 .2سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــى ا ل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــق ه ـ ـ ــذا
ال ـه ـي ـك ــل ال ـع ـظ ـم ــي ل ــدي ـن ــاص ــور
ت ـی ـش ـی ـش ــادروس إن ـص ــوالري ــس
بــالــغ مـحـفــوظ عـلــى نـحــو رائ ــع:
برونو ّ .Bruno
يعد برونو واحدة
م ــن أك ـبــر ب ـقــايــا الــدي ـنــاصــورات
المكتشفة في إيطاليا وأفضلها
حفظا ،وهو أهم اكتشاف للفريق.
 .3عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ــق ع ـ ـل ـ ـمـ ــاء
األحافير بجد في فيالجيو ديل
ب ـي ـس ـك ــات ــور ،وهـ ــو م ــوق ــع غ ـنـ ّـي
بــاألحــافـيــر ،ال ّسـتـخــراج العظام
من الصخر بشق األنفس .تعرض
األحــافـيــر الـفــريــدة الـتــي جمعت
مــن الـمــوقــع حاليا فــي المتحف
ال ـح ـض ــري ل ـل ـت ــاري ــخ الـطـبـيـعــي
Museo Civico di Storia

 Naturaleفي تريستا.
 .4ت ـ ـظ ـ ـهـ ــر هـ ـ ـ ـ ــذه ا ل ـ ـ ـصـ ـ ــورة
الـمـجـهــريــة ع ـظــام عـيـنــة واح ــدة
شميت أنطونيو .إذا نظرت من
ك ـثــب ،يمكنك أن ت ــرى بــوضــوح
ال ـخــايــا الـعـظـمـيــة ال ـت ــي تظهر
عـلــى شـكــل ن ـقــاط س ــود محاطة
ب ــدوائ ــر .ج ــری تـحـلـيــل أنـسـجــة
العظام المتحجرة التحديد العمر
النسبي لهياكل الديناصورات
العظمية في وقت نفوقها .توصل
العلماء إلى أن أنطونيو يحتمل
أن ــه ك ــان غ ـيــر ن ــاض ــجًّ ،ف ــي حين
يبدو أن برونو أكبر سنا ،لكن لم
يكتمل نموه على األرجح.
 .5حفظت جمجمة برونو على
نحو رائــع ،حيث يمكن بسهولة
ُّ
التعرف إلى تفاصيل مثل محجر
ال ـع ـيــن وع ـظ ــام ال ـف ــك وتـجــويــف
الدماغ واألسنان.
المصدر :مجلة مدار
سلسلة مقاالت تنشر بالتنسيق
مع التقدم العلمي للنشر.
تابع قراءة الموضوع عبر
الموقع اإللكتروني:
www.aspdkw.com

كيف تتخلص من آالم المعدة؟
ً
غالبا ما تكون مشاكل
المعدة بسبب البواعث
اليومية المعتادة ،ومع ً ذلك
فإنها قد تكون مؤشرا على
ظروف كامنة أخرى ،أو
تكون داللة على شيء ما
أكثر خطورة.

آالم المعدة واحــدة من المشاكل الصحية
ً
األكثر شيوعا ،والتي عادة ما تكون مشكلة
قصيرة األجــل ،تحدث للعديد من األسباب،
وفي معظم األوقات تظهر بعد تناول الطعام،
ُ
ً
حـيــث تـسـبــب ش ـعــورا غـيــر مــريــح للشخص،
وصعوبة في استكمال يومه بشكل طبيعي.
سنستعرض أبرز األسباب الشائعة آلالم
المعدة ،وكيفية التخلص لكل واحــدة منها،
وفق مجلة .Health

عملية الهضم
حـ ـص ــوات ال ـ ـمـ ــرارة عـ ـب ــارة ع ــن ح ـص ــوات
تتشكل فــي ال ـم ــرارة ،وه ــي ع ـبــارة عــن كيس
صـغـيــر ي ـتــدلــى ت ـحــت ال ـك ـبــد ،وي ـط ــرد ســائــل
الصفراء الذي يساعد في عملية الهضم.
وه ــذه الـحـصــوات ع ـبــارة عــن قـطــع صلبة
تشبه الحصى ،وعادة ما تكون مصنوعة من
الكوليسترول أو البيليروبين ،والتي تتطور
ً
في الـمــرارة ،وفقا للمعهد الوطني للسكري
وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (.)NIDDK
ً
ويمكن أن تسبب تــورمــا ،أو تسد القناة في
األمـعــاء ،ما يــؤدي إلــى الشعور باأللم ،حيث
يميل ألم حصوة المرارة إلى ضرب الجانب
األيمن من الجزء العلوي من البطن ،وخاصة
بعد الوجبات الدهنية ،لهذا إذا كنت تعاني
مـشــاكــل أو ح ـصــوات فــي الـ ـم ــرارة ،فبجانب
خطة عالجك للتخلص مــن تلك الحصوات،
عليك االمتناع عــن تـنــاول األطعمة الدهنية
أو عالية الدسم.

عدم تحمل الالكتوز
إذا كنت تعاني عدم تحمل الالكتوز ،فأنت
لست وحدك ،فحوالي  65في المئة من البشر
يعانون بالفعل انخفاض القدرة على هضم
ً
الــاك ـتــوز ،وف ـقــا لـمــراجــع Genetics Home
 ،Referenceوهي قسم من المكتبة الوطنية
األميركية للطب.
وه ــذا ال ـنــوع مــن ع ــدم تـحـمــل ن ــوع مــا من
ً
ً
األطـعـمــة قــد يسبب أل ـمــا خفيفا إل ــى شديد
ف ــي ال ـب ـط ــن ،ل ـه ــذا إذا ك ـنــت ت ـعــانــي أعـ ــراض
انتفاخ وإسهال والتجشؤ والـغــازات وعسر
الـهـضــم بـعــد ت ـنــاول أطـعـمــة ،مـثــل :منتجات
األلبان والحليب والجبن ،فعليك عمل تحليل
الك ـت ـشــاف حـســاسـيــة ال ــاك ـت ــوز ،وإذا ثبتت
صعوبة تحمل الالكتوز ،فينبغي التوقف عن
تناول تلك األطعمة ،واستبدالها بأخرى ،أو
بتلك المنتجات الخالية منه.

االكتئاب يتسبب
في آالم بالمعدة
وتؤدي آالم البطن
المستمرة بسهولة
إلى القلق

وظائف الجسم
رغم وجود الغدة الدرقية في منطقة الرقبة،
فإنها يمكن أن تسبب مشاكل أسفل الجسم،
حيث يوضح األطباء أن الغدة الدرقية تنظم
عدة وظائف في الجسم والجهاز الهضمي.
فإذا كانت الغدة الدرقية تنتج الكثير من
الهرمون (فــرط نشاط الغدة الدرقية) ،فإنها

تسرع عمل الجهاز الهضمي ،ما يــؤدي إلى
اإلسهال وتقلصات البطن ،ومن ناحية أخرى،
فإن قصور الغدة الدرقية يبطئ عمل الجهاز
الهضمي ،ما قد يؤدي إلى ألم نتيجة اإلمساك
والغازات ،وبالطبع سيكون الحل هنا هو عمل
تحاليل الكتشاف ما إذا كانت الغدة الدرقية
تعمل بشكل جيد ومنتظم أم ال.

األلم واإلسهال
إذا كنت تستهلك الكثير من السوربيتول،
الموجود في بعض المنتجات الخالية من
فيمكن أن يسبب ذلك األلم واإلسهال،
السكر،
ُ
ً
فوفقا لمقال نشر عام  2008في  ،BMJعانت
ً
ً
ً
امــرأة ( 21عاما) خسارة وزن  11رطال وألما
ً
ً
ً
ش ــدي ــدا فــي الـبـطــن وإس ـه ــاال يــوم ـيــا ،بسبب
مـضــغ ح ــوال ــي  16قـطـعــة م ــن الـعـلـكــة خالية
ً
السكر يوميا.
ً
كما عانى رجل ( 46عاما) أعراضا مماثلة
ً
بعد مضغ حوالي  20عودا من العلكة الخالية
من السكر وتناول الحلويات المحتوية على
ً
السوربيتول يوميا.
وي ـ ـعـ ــود ذل ـ ــك إل ـ ــى دخ ـ ـ ــول ال ـس ــورب ـي ـت ــول
إل ــى ال ـج ـهــاز الـهـضـمــي ،وب ـمــا أن جـسـمــك ال
يستطيع امتصاصه ،فإنه يصل إلى البكتيريا
الموجودة في القولون ،والتي تأكله وتنتج

الغازات والسوائل التي تساهم في اإلسهال،
والشعور بعد الراحة.

التوتر وارتفاع ضغط الدم
اإلجهاد يمكن أن يسبب الصداع ،وارتفاع
ً
ضغط الدم ،واألرق ،وأيضا مشاكل في البطن،
ح ـيــث ت ــم ربـ ــط االك ـت ـئ ــاب ب ـم ـشــاكــل الـجـهــاز
الهضمي (بما في ذلك فقدان الشهية وفقدان
إضافة إلى متالزمة القولون العصبي،
الوزن)،
ُ
ً
وفقا لدراسة نشرت في عام  2012بمجلة .Gut
وبمعنى آخر ،قد يتسبب االكتئاب في آالم
بــالـمـعــدة ،وآالم البطن المستمرة قــد تــؤدي
بسهولة إلى القلق.

العالج باألعشاب
م ــن أه ــم األعـ ـش ــاب ال ـت ــي م ــن ال ـم ــرج ــح أن
تجعلك تشعر على نحو أفضل هي:
النعناع ،ويعرف أطباء العالج القائم على
الطبيعة أن النعناع ليس مجرد معطر للنفس،
ً
إذ تشير األدل ــة أيـضــا إلــى أن زيــت النعناع
األساسي ،الذي يحتوي على المنثول ،له آثار
مـضــادة لتشنج عضالت الجهاز الهضمي،
ً
فضال عن أن رائحته تهدئ األعصاب ،بما في
ذلك أعصاب المعدة ،وهذا ما يجعل للنعناع

شعبية بين أولـئــك الــذيــن يـعــانــون متالزمة
القولون العصبي.
كما أظهرت إحدى الدراسات أنه لدى تناول
الالفاندرعن طريق الفم ،أو استنشاقه ،يكون
له قدرة على حماية المعدة ضد القرحة.
وتبين أن استخدام هذا الزيت في الروائح
يكون له آثار مسكنة.
ومن المعروف أيضا أنه يساعد في عالج
اإلسهال ،ويخفف من تشنجات الحيض.
ُ
ويـ ـع ــد ال ـب ــاب ــون ــج أحـ ــد أوراق األعـ ـش ــاب،
وأكثرها أمانا .ويتسم هذا العشب بخواصه
المضادة للتشنج ولاللتهابات .وقــد بينت
األبـ ـح ــاث خ ـصــائ ـصــه ال ـم ـهــدئــة الـطـبـيـعـيــة،
إذ يمكنه تهدئة الغشاء المخاطي للجهاز
الـهـضـمــي لتخفيف انـتـفــاخ الـبـطــن ،وحــرقــة
الـمـعــدة وع ــدم ســاســة الـهـضــم الـنــاجـمــة عن
التوتر أو القلق.
ً
ُ
ويـ ـع ــد الــزن ـج ـب ـيــل ف ــري ــدا م ــن ن ــوع ــه بين
العالجات العشبية للمعدة ،لقدرته على عالج
الغثيان والقيء .ويعتبر الزنجبيل المبشور
الطازج هو األفضل لمنع غثيان الصباح ،دون
التسبب فــي الـنـعــاس مـثــل األدويـ ــة األخ ــرى.
وبـصــرف النظر عــن الغثيان وال ـقــيء ،يمكن
أيـضــا لـشــاي الــزنـجـبـيــل أن ي ـقــاوم االنـتـفــاخ
المتعلق بالغازات واأللم.
إلى ذلك يتميز الشمر بالتأثير اإليجابي

على اآلالم في البطن العلوي ،سواء كان ذلك
في الشاي أو على شكل زيت مستخلص.
وال ـه ـنــدبــاء ع ـشــب رائـ ــع يــوفــر طــائ ـفــة من
المغذيات الصحية القيمة ،إذ يحتوي على
الريبوفالفين ،وحمض االسكوربيك ،والزنك،
والحديد والمنغنيز ،والبروتين ،والفوسفور،
وال ـك ــاروت ـي ــن ،وال ـك ــال ـس ـي ــوم ،وف ـي ـتــام ـيــن ،B
وسـتـيــرول ،وفــافــونــويــد .ومـعــروف عنه أنه
مــدر للبول ،وينقي ال ــدم ،ويتغلب على آثــار
ً
تطهير الكبد .ويعتقد أيضا أن الهندباء تكون
فعالة في تطهير الجهاز اللمفاوي بالجسم،
وكـ ــذلـ ــك فـ ــي ت ـح ـس ـيــن الـ ـهـ ـض ــم .وت ـس ـت ـخــدم
أوراق الهندباء عادة لزيادة مستوى حمض
الهيدروكلوريك في المعدة ،ومنع حدوث آالم
في البطن .ويمكن أيضا أن تستخدم لتعزيز
ً
أداء الكبد وال ـمــرارة والـمـعــدة ،فـضــا عــن أن
م ـش ــروب ال ـه ـنــدبــاء ي ـخــدم كـمـنـشــط هضمي
رائع وملين للطبيعة ،ما يعزز انتظام حركة
األمعاء العادية.
قــائـمــة األع ـشــاب الـمـفـيــدة للمعدة تـطــول،
لكن ربما من أبرزها :الزعتر والزعتر األزرق
والروزماري.
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الموضة المستدامة تساهم في المحافظة على البيئة
توابل ةديرجلا
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فضة المعيلي

« الشعب
الكويتي يمتاز
باهتمامه
بالموضة
واألزياء»
إيلي صعب
جونيور

الموضة
المستدامة تبدأ
من الصعيد
الشخصي عند
الشراء
بزة الزومان

اختتم بنك الخليج بالشراكة مع
موقع « عــود» فعاليات أول مؤتمر
لــاسـتــدامــة فــي األزيـ ــاء والـمــوضــة
بالكويت «،»OUD FASHION TALKS
ال ـ ــذي اس ـت ـم ــر ي ــوم ـي ــن ،ف ــي مــركــز
ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر األح ـ ـمـ ــد ال ـث ـق ــاف ــي،
ب ـم ـشــاركــة ن ـخ ـبــة م ــن الـمـصـمـمـيــن
وخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــراء األزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــن
والـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن ،إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ع ــدد
كبير من المستثمرين والمهتمين
وا لـصـحــا فـيـيــن المتخصصين في
األزيــاء والموضة ،برعاية شركات
«زي ــن» و«الـتـمــديــن» و«ع ـلــي الغانم
وأوالده».
وش ـهــدت فـعــالـيــات ال ـيــوم األول
ً
ً
ح ـضــورا واس ـعــا مــن الشخصيات
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة
ا لـمـعــرو فــة فــي المجتمع ،فــي حين
الق ـ ـ ــت الـ ـجـ ـلـ ـس ــات الـ ـنـ ـق ــاشـ ـي ــة فــي
ً
ً
ال ـي ــوم ال ـثــانــي ت ـفــاعــا ك ـب ـيــرا بين
المصممين العالميين ونظرائهم
المحليين والمهتمين بعالم األزياء
والموضة.

البيئة واالستدامة
«الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة» ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــت بـ ـع ــض
الـمـشــاركـيــن فــي الـمــؤتـمــر ،وكــانــت
ال ـ ـبـ ــدايـ ــة مـ ــع الـ ـم ــؤس ــس ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي لـ «»Business of Fashion
عمران أميد ،الذي تحدث على فكرة
ح ـمــايــة ال ـب ـي ـئــة واالسـ ـت ــدام ــة ،وأن

إيلي صعب جونيور

المصممة بزة الزومان
صـنــاعــة ال ـمــوضــة م ــازال ــت مسرفة
باستخدامها ا لـمــواد« ،لذلك يجب
ع ـل ـي ـنــا ك ـم ـص ـم ـم ـيــن االت ـ ـجـ ــاه إل ــى
ال ـم ــوض ــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة ال ـت ــي ت ـبــدأ
مـ ــن ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـص ـم ـي ــم ،وال ـ ـمـ ــواد
المستخدمة حتى تمنح المالبس
ً
ً
عمرا طويال يمكن استخدامه مدة
أط ــول ،والـتــي تـســاهــم بــدورهــا في
الحفاظ على البيئة».

مبادرة مشجعة
وع ـ ـ ـبـ ـ ــر الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي

لمجموعة إيلي صعب  -إيلي صعب
جونيور عن فخره بالمشاركة في
هــذا المؤتمر المهم على الصعيد
ً
الـمـحـلــي ،مـتـمـنـيــا أن ت ـكــون هـنــاك
مثل هــذه المبادرات المثمرة على
م ــدى ال ـس ـنــوات ال ـقــادمــة ليستفيد
م ـن ـه ــا ال ـم ـص ـم ـم ــون الـ ـشـ ـب ــاب فــي
عملهم بـمـجــال األزيـ ــاء« ،والـشـعــب
الكويتي يمتاز باهتمامه بالموضة
واألزياء».
ً
وأضاف جونيور أن هناك قبوال
ً
وإ ق ـبــاال على ا لـمــو ضــة المستدامة
في المنطقة ،والدليل على ذلك أن

معرض األزياء المصاحب للمؤتمر
قــد اسـتـخــدم فـيــه مصممو األزي ــاء
ً
خامات صديقة بالبيئة ،الفتا إلى
أن ذ ل ــك ي ـع ـت ـبــر مـ ـب ــادرة مشجعة
لتعزيز هذا االتجاه في األزياء.
وعند سؤاله عن كيفية الوصول
إل ـ ــى ال ـع ــال ـم ـي ــة ق ـ ــال إيـ ـل ــي« :ف ـك ــرة
الوصول إلى العالمية ليست باألمر
الهين ،فهي تحتاج إلى جهد كبير
والتركيز بطريقة العمل ،وبالنسبة
لرأيي الشخصي قبل أن نفكر في
ً
ا لـعــا لـمـيــة ي ـجــب أن نـفـكــر أوال في
كـيـفـيــة تـلـبـيــة اح ـت ـيــاجــات ال ـســوق

مسك وعنبر

جانب من المعر ض
ال ـم ـح ـل ــي ،ث ــم تـ ـك ــون ل ــدي ــك فــرصــة
فــي تعزيز خطواتك للوصول إلى
ً
ً
العالمية بعد أن بنيت أساسا قويا
على الصعيد المحلي».

األشخاص ذوي الخبرة سواء على
الصعيد المحلي أو العالمي.
وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ــزوم ـ ـ ـ ـ ـ ــان« :أن ـ ـ ـ ــا
ش ــارك ــت ف ــي جـلـســة م ــع اثـنـيــن من
الـمـصـمـمـيــن ،هـمــا ف ــواز ال ـيــاقــوت،
وهيا العبدالكريم ،ومع المؤسس
وا لــر ئـيــس التنفيذي ل ـ «Business
 »of Fashionع ـمــران أم ـيــد ،الــذيــن
تـحــد ثــوا عــن الناحية االقتصادية
ف ــي مـ ـج ــال األزي ـ ـ ـ ــاء ،وت ـ ــم تـسـلـيــط
الضوء على المصممين المحليين
والقضايا التي تواجههم.
وعـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ــدى قـ ـ ـب ـ ــول الـ ـم ــوض ــة
المستدامة من المجتمع ،أوضحت
ً
ً
ال ــزوم ــان أن ه ـنــاك ق ـب ــوال ووع ـي ــا،
الفتة إلى أن «الموضة المستدامة
تبدأ على الصعيد الشخصي عند
شراء المستهلك المنتج ،أما نحن
المصممين فتقع علينا مسؤولية
أن ن ـك ــون واعـ ـي ــن ع ـنــد صـنــاعـتـنــا
المنتج».

قبول ووعي
أم ـ ــا ال ـم ـص ـم ـمــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ب ــزة
ال ــزوم ــان ،ف ـقــالــت ،إن ـهــا تـعـمــل في
مجال األزيــاء منذ ثماني سنوات،
مشيرة إ لــى أن المؤتمر ذو أهمية
لمجال األز ي ــاء فــي الكويت معبرة
عن سعادتها بوجود مجموعة من

الكويت تشارك في جائزة اآلغا خان للعمارة «انتظار فرج» 3 ...عروض جديدة
أعلنت جــائــزة اآلغــا خــان للعمارة ( )AKAAالقائمة المختصرة
ً
لدورتها لعام  2022وتضم  20مشروعا .وستتنافس المشاريع الفائزة
للحصول على جائزة قدرها مليون دوالر ،وهي إحدى أكبر المشاريع
في مجال العمارة.
وتولت لجنة التحكيم العليا المستقلة اختيار المشاريع الـ 20
ً
المدرجة في القائمة المختصرة من بين  463مشروعا تم ترشيحها
لدورة الجائزة الخامسة عشرة (.)2022-2020
وجاء «برج الرياح» الواقع في منطقة السالمية ضمن المشاريع الـ
ً
 20المذكورة وهو عبارة عن مبنى مكون من  13طابقا على  12شقة
دوبلكس وشقة على السطح يعود لشركة وفرة العقارية ومن تنفيذ
«المجموعة المعمارية الدولية» ( ،)AGi Architectsوصممه المهندسون
ّ
المعماريون كبرج للرياح وكحل طبيعي لمشكلة المناخ الحار ،ويتميز
بفناء مركزي عمودي يوفر تهوية طبيعية لكل وحدة سكنية.
وتقع الساللم الدائرية والمصاعد على الجانب الجنوبي من البرج
وهي محمية من أشعة الشمس ،كما تم تصميم الواجهات األخرى
لتوفير اإلضاءة الطبيعية والتهوية المتقاطعة واإلطالالت الجيدة،
ال سيما من الجهة الشمالية المطلة على البحر.
وتم تزويد كل شقة بشرفات مظللة ،وتطل جميعها على ساحة
الفناء المركزية.
ويرتكز البرج على قاعدة قوية ويضم عدة أقسام عامة ،من ضمنها
مسبح وصالة ألعاب رياضية.
مكتب بريد
تأهيل
ـادة
ـ
ع
«إ
مشروع
هناك
وإلى جانب برج الرياح
ً
المنامة» في البحرين ومشروع «المساحات المجتمعية استجابة ألزمة
الالجئين الروهينغا» في منطقة تكناف ببنغالديش.
ً
وتضم القائمة أيضا مشروع «المساحات النهرية الحضرية» في
منطقة الجنيدة ببنغالديش ومشروع «برنامج إعــادة تأهيل عدة

حسين فهمي :أسعى لترك بصمة
في مهرجان القاهرة السينمائي

حسين فهمي

●

القاهرة  -هيثم عسران

قــال ا لـفـنــان حسين فهمي،
إنه متفرغ في الوقت الحالي
لــرئــاســة ال ـ ــدورة الـمـقـبـلــة من
مهرجان القاهرة السينمائي،
ح ـي ــث ي ـ ـتـ ــردد ع ـل ــى ال ـم ـك ـتــب
ً
ي ـ ــومـ ـ ـي ـ ــا مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل م ـت ــاب ـع ــة
ً
تحضيرات المهرجان ،مشيرا
إل ــى أن ــه يـسـعــى لـتــرك بصمة
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان عـ ـل ــى غ ـ ــرار
تـجــربـتــه ال ـســاب ـقــة ف ــي تــولــي
ر ئ ــا س ـت ــه عـ ــام  ،1998وا ل ـت ــي
استمرت  4سنوات.
وأضاف فهمي ،في تصريح
ل ــ»ال ـج ــري ــدة» ،أن ــه ق ـبــل مهمة
ر ئــا ســة المهرجان فــي الوقت
ال ـح ــال ــي ل ـق ـنــاع ـتــه بـ ــأن لــديــه
م ــا يـمـكــن أن ي ـقــدمــه بــالـفـعــل
ً
ويضيفه ،الفتا إلى أنه يركز
ف ــي ال ـع ـمــل بـشـكــل ك ـب ـيــر ،وال
يـهـتــم بــاال ن ـت ـقــادات الشكلية
التي يستمع إليها ويعرفها
ً
جيدا.
وأ ك ـ ـ ـ ــد أن قـ ـب ــو ل ــه ر ئ ــا س ــة
الدورة الجديدة من المهرجان
ب ـ ـمـ ـ ـن ـ ــزل ـ ــة ت ـ ـ ـحـ ـ ـ ٍّـد ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة
لـ ـ ـ ــه ،ل ــر غـ ـبـ ـت ــه فـ ـ ــي أن يـ ـق ــدم
دورة مـ ـمـ ـي ــزة عـ ـل ــى ج ـم ـيــع
ً
الـمـسـتــويــات ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
ال ـت ـغ ـي ـيــرات ال ـتــي حــدثــت مع
ت ــولـ ـي ــه رئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـمـ ـه ــرج ــان

ومـ ـ ـغ ـ ــادرة ب ـع ــض ال ـعــام ـل ـيــن
السابقين مع الرئيس السابق
ل ـل ـم ـه ــرج ــان م ـح ـم ــد ح ـف ـظــي
كانت بقرارات من أصحابها.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ق ـ ـنـ ــاع ـ ـتـ ــه
الشخصية بأهمية استكمال
األمور اإليجابية التي بدأها
رئ ـي ــس ال ـم ـه ــرج ــان ال ـســابــق،
ً
وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـلــق
بـ ـتـ ـط ــوي ــر نـ ـ ـظ ـ ــام الـ ـب ــرمـ ـج ــة
وا لـفـعــا لـيــات المختلفة التي
يـ ـت ــم ت ـن ـظ ـي ـم ـه ــا بـ ــال ـ ـتـ ــوازي
ً
مـ ــع ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان ،الف ـ ـتـ ــا إل ــى
أنـ ـ ــه ي ـس ـع ــى ل ـ ــزي ـ ــادة مـ ـ ــوارد
المهرجان المالية ،من خالل
الرعاة بشكل أساسي ،وليس
عبر الدعم الحكومي.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ـه ـ ـمـ ــي أن ف ـ ـكـ ــرة
الـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــل ،رغـ ـ ـ ــم أه ـم ـي ـت ـه ــا
ال ـ ـ ـشـ ـ ــديـ ـ ــدة فـ ـ ــي تـ ـنـ ـظـ ـي ــم أي
م ـه ــرج ــان س ـي ـن ـمــائــي ،فــإنـهــا
لـ ـيـ ـس ــت ال ـ ـت ـ ـحـ ــدي ال ــوحـ ـي ــد،
ً
الفتا إلى أنه سيسعى إلعادة
الـمـعــادلــة الـتــي حققها خــال
ً
ف ـت ــرة ع ـم ـلــه س ــاب ـق ــا كــرئـيــس
للمهرجان ،بزيادة تمويالت
الرعاة ،لتكون النسبة األكبر،
وليس الدعم الحكومي ،سواء
من وزارة الثقافة أو الوزارات
المعنية.

«البا» تعيد إحياءها بعد النجاح الكبير الذي القته

المشاريع المرشحة
أحـيــاء» (أوت ــروس بــاريــوس) فــي مدينة مينديلو بــالــرأس األخضر
ومشروع.
كذلك هناك «مكتبة ليالفاتي اللبهاي في جامعة مركز التخطيط البيئي
والتكنولوجيا» في أحمد آباد بالهند ،ومشروع «مطار بليمبينغساري»
في مدينة بانيووانجي بإندونيسيا ،ومشروع «منزل قابل للتوسع» في
مدينة باتام بإندونيسيا ،مشروع «إعادة تأهيل الطبق الطائر» في الشارقة
باإلمارات العربية المتحدة ،ومشاريع أخرى من إيران ولبنان ودول أخرى.

ثـ ـ ـ ــاثـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض جـ ـ ــديـ ـ ــدة
تنتظر أبناء الجالية اللبنانية
وم ـح ـبــي ال ـف ـن ــون ال ـم ـســرح ـيــة،
ابتداء من الغد ،حيث ستعاود
أكاديمية لوياك للفنون – البا
عـ ــرض ال ـم ـســرح ـيــة الـلـبـنــانـيــة
الوجدانية «انتظار فــرج» ،بعد
النجاح الكبير الذي القته ضمن
فـعــالـيــات اح ـت ـفــال «البـ ــا» بـيــوم
ال ـم ـس ــرح ال ـعــال ـمــي ف ــي م ــارس
الماضي.
وت ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزل الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرحـ ـ ـي ـ ــة
االجتماعية ،التي تحاكي الواقع
ال ـل ـب ـنــانــي بـمـشــاكـلــه وهـمــومــه
المعيشية ،الــوقــائــع واألح ــداث
بـ ــأس ـ ـلـ ــوب كـ ــوم ـ ـيـ ــدي ه ـ ـ ــادف،
ي ــام ــس مـ ـع ــان ــاة ال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن
وت ـم ـس ـك ـهــم ب ــاألم ــل والـ ــرجـ ــاء،
رغم لوعة االنتظار .وبمشهدية
ت ـج ـم ــع ال ـ ـمـ ــواهـ ــب ال ـش ـب ــاب ـي ــة
الـلـبـنــانـيــة مــدعــومــة بــأصـحــاب
الـخـبــرة والـكـفــاء ة فــي الكويت،
تـســرد «انـتـظــار ف ــرج» هواجس

ح ــول شـقـيـقـتـيــن ف ــي منتصف
ال ـع ـمــر ،تـلـتـقـيــان ب ـعــد انـقـطــاع
التواصل بينهما لثالثة عقود،
هي قصة انتظار األخت الكبرى
التي تمسكت بالبقاء في لبنان،
ُ
لتفاجأ بزيارة أختها الصغرى،
ازدهــار ،بالتزامن مع استعداد
فرج حبيب انتظار للعودة من
االغتراب.

أحالم ومعاناة

من مسرحية «انتظار فرج»
الشعب اللبناني وأحالمه بعد
انفجار مرفأ بيروت.
ُ
«انتظار فرج» تقدم باللهجة
اللبنانية على مسرح األكاديمية
بــالـمــدرســة القبلية فــي  6و13
و 20ال ـجــاري ،وهــي مــن تأليف

وإخـ ــراج رئـيـســة مـجـلــس إدارة
«البا» فارعة السقاف.

انقطاع التواصل
وتـ ـ ــدور أحـ ـ ــداث الـمـســرحـيــة

مواجهات الشقيقتين تكشف
أح ـ ـ ــام ومـ ـع ــان ــاة كـ ــل م ـن ـه ـمــا،
وموقفهما من الضيف المرتقب
الذي يتعذر قدومه ،فالمسرحية
التي تختتم باستئناف انتظار
لعالقتها مع شقيقتها ازدهار،
من دون أن يأتي «فرج» ،تختصر
ما يعانيه اللبنانيون باستمرار
م ـ ــن ان ـ ـت ـ ـظـ ــار ل ـ ـفـ ــرج قـ ـ ـ ــادم مــن
الخارج.

ةديرجلا
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دوليات

ً
الصدر يكشف مخططا الغتياله ويستعرض برنامجه الحكومي

مرشحه لرئاسة الحكومة يحذر من لعبة المحاور  ...والفصائل تهدد بحرق مؤسسات إعالمية بعد حادثة الطائي
أماط زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر اللثام عن أسباب
انسحابه السريع والمفاجئ
من مراسم إحياء ً ذكرى والده
وشقيقيه ،مشيرا بشكل
مباشر إلى اكتشاف مخطط
يستهدف سالمته الشخصية
وسالمة أنصاره.

فــي إش ــارة واضـحــة الكتشاف
مخطط جــد يــد لتصفيته ،كشف
زع ـي ــم ال ـت ـي ــار الـ ـص ــدري مـقـتــدى
الصدر ،أمس ،عن سبب انسحابه
الـ ـمـ ـف ــاج ــئ أث ـ ـنـ ــاء إلـ ـق ــائ ــه كـلـمــة
ألنصاره في ذكرى اغتيال والده
محمد ا ل ـصــدر وشقيقيه مـ ّ
ـؤمــل
ومصطفى في تسعينيات القرن
ً
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،م ــوضـ ـح ــا أن قـ ـ ــراره
ال ـســريــع ك ــان «الس ـت ـمــرار حياته
ً
وخ ــدم ــة أن ـص ــاره وح ـفــاظــا على
سالمتهم».
وف ــي ب ـيــان قـ ـ ّـدم ف ـيــه اع ـت ــذاره
ألن ـص ــاره عــن قـطــع خـطــابــه ،قــال
ّ
ّ
ومحبة أقول
الصدر« :بكل صدق
لـكـ ّـل مــن أحـيــا الــذكــرى الـسـنـ ّ
ـويــة
في داخل العراق وخارجه ّ
حياكم
الله والشكر لكم من الله على هذا
اإلخ ـ ــاص وال ـم ـحـ ّـبــة وال ـعــاط ـفــة
لـصــاحــب الــذكــرى ونجليه ولــي:
أنا العبد الفقير المحتاج لرحمة
ّربه… وآلل الصدر الكرام».
وأضاف الصدرّ :
«أقدم اعتذاري
عــن االن ـس ـحــاب مــن بينكم أثـنــاء
ً
إلقاء الكلمة حفاظا على سالمتكم
ً
ّ
أوال .ول ـكــي تـسـتـمــر حـيــاتــي في
ً
خدمتكم ثانيا  ،كما لم يشأ الله
ّ
السيد الوالد
أن أكون في سيارة
وإخ ــوت ــي فــي ي ــوم االسـتـشـهــاد».
وخ ـت ــم ب ـيــانــه ب ــال ـق ــول« :أســأل ـكــم
الدعاء لي بنيل الشهادة أللتحق
ً
ب ــرك ـب ـه ــم» ،ق ــاص ــدا ب ــذل ــك والـ ــده
وشقيقيه.
وقـطــع زعـيــم الـتـيــار الـصــدري
ً
خ ـطــابــا وج ـهــه أم ــس األول ،إلــى
أتباعه في داخــل وخــارج العراق
إلحـيــاء ذكــرى رحيل وال ــده الــذي
اغ ـت ــال ــه ن ـظ ــام حـ ــزب ال ـب ـع ــث مــع
ن ـج ـل ـيــه ف ــي ت ـس ـع ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
ً
الماضي .وبدا غاضبا من اتباعه
لـ ـع ــدم ال ـت ــزام ـه ــم ال ـ ـهـ ــدوء خ ــال
كلمته ما دفعه إلى ترك المنصة
والخروج.
وقال الصدر في بداية خطابه،
«من قتل الوالد ونجليه هو البعث
الصدامي بأمر من صدام حسين».
وطلب مــن اتباعه بعدها ترديد
«خطاب كال كال لحزب البعث».

أوامر االعتقال
ومع رسم المئات من المثقفين
والناشطين المدنيين العراقيين

●

متواز،
تتركز األنظار اللبنانية على ثالثة ملفات بشكل
ٍ
األول إمكانية نسج تفاهمات بين نواب الثورة والمستقلين
والكتل المعارضة التقليدية أي حزبي «القوات اللبنانية»
و«التقدمي االشـتــراكــي» للتفاهم على انتخابات تشكيل
اللجان النيابية بعد غد .والثاني انطالق المشاورات في
الكواليس لتحديد موعد االستشارات النيابية الملزمة
لتكليف رئيس جديد للحكومة.
أما الملف الثالث فهو استمرار االهتمام باألوضاع في
الجنوب في ضوء انتهاء المناورات العسكرية اإلسرائيلية
الواسعة واالستعداد اإلسرائيلي لبدء الحفر في الحقول،

الصدر خالل مراسم إحياء ذكرى وفاة والده أمس األول (أ ف ب)
ص ـ ـ ـ ــورة ق ــاتـ ـم ــة ل ـ ــواق ـ ــع ح ـق ــوق
اإلن ـســان السـيـمــا حــريــة التعبير
وتراجعها الملحوظ وتزايد أوامر
االع ـت ـق ــال الـ ـص ــادرة ب ـحــق أدب ــاء
وإعــامـيـيــن وأص ـحــاب رأي ،دعا
مرشح التيار الـصــدري لتشكيل
الحكومة الجديدة جعفر الصدر،
أم ـ ـ ــس ،إلـ ـ ــى إب ـ ـعـ ــاد الـ ـ ـع ـ ــراق عــن
سياسة المحاور فــي إطــار دولــة
اتـ ـح ــادي ــة دسـ ـت ــوري ــة وب ــرن ــام ــج
تطرحه األغلبية الوطنية.
ً
وكــان الفتا نشر الصدر مقاال
م ـط ـ ّـوال ف ــي صـحـيـفــة «ال ـص ـبــاح»
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ب ـع ــد ي ـ ــوم م ــن قـطــع
ً
ال ـت ـل ـفــزيــون ال ــرس ـم ــي بــرنــام ـجــا
ً
سياسيا ووقــف مقدمه سعدون
محسن ضمد وإصــدار السلطات
ال ـق ـض ــائ ـي ــة أمـ ـ ــر ت ــوقـ ـي ــف بـحــق
الكاتب والصحافي سرمد الطائي
النتقاده رئيس مجلس القضاء
فــائــق زي ــدان وال ـمــرشــد اإليــرانــي
عـ ـل ــي خ ــام ـن ـئ ــي وق ـ ــائ ـ ــد «ف ـي ـل ــق
القدس» الراحل قاسم سليماني.
وكتب الصدر ،في مقاله أمس،

ً
«إذا أردن ــا بـنــاء الــدولــة اسـتـنــادا
إلى الدستور فالبد لنا من الحوار
المجتمعي واالتفاق على أن يكون
ً
ً
ً
قــرارنــا عراقيا مستقال ال تابعا،
وأن نبتعد عن سياسة المحاور
بـ ـت ــواف ــق م ـج ـت ـم ـعــي وب ــالـ ـح ــوار
وال ـث ـق ــة ال ـم ـت ـب ــادل ــة ع ـل ــى ك ــل مــا
ي ـع ـتــرض تـطـبـيــق ال ــدس ـت ــور من
مشكالت ومعوقات وإخــراج هذا
الملف من المسامات السياسية
الضيقة».

مرجعية الخارج
وشدد مرشح الزعيم الشيعي
الـبــارز مقتدى الصدر وابــن عمه
ع ـلــى ضـ ـ ــرورة ال ـت ـخ ـلــي ع ــن «أي
مــرجـعـيــة خـ ــارج الـ ـع ــراق وجـعــل
الــدولــة هــي المرجعية ،نحميها
وتحمينا بشعبها ود سـتــور هــا
ومــؤسـســاتـهــا ،لـتـكــون مرجعية
وط ـن ـي ــة ي ـط ـب ــق ال ـ ـقـ ــانـ ــون فـيـهــا
ً
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع» ،م ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــرا أن
«ط ـ ـ ــرح األغ ـل ـب ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة هــو

اآللـيــة األنـســب لنجاح البرنامج
الحكومي والطريق األمثل إلدارة
الدولة».
وط ــال ــب ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ال ــذي
يشغل منصب سفير العراق لدى
المملكة المتحدة منذ أواخر عام
 ،2019بـضــرورة «حـصــر السالح
ب ـيــد ال ــدول ــة وأن ي ـك ــون لـخــدمــة
الــوطــن وخـضــوع الـقــوات القوات
األ مـنـيــة بكل مسمياتها لسلطة
الدولة وائتمارها بأوامر القائد
العام للقوات المسلحة وتحديد
صــاحـيــاتـهــا وإعـ ـ ــادة هيكلتها
وتـطــويــرهــا وأن يطبق الـقــانــون
على الجميع دون استثناء».
ك ـمــا دعـ ــا ج ـع ـفــر الـ ـص ــدر إلــى
م ـحــاربــة «ال ـف ـســاد وإي ـقــافــه عبر
آليات متخصصة وأن نختار ما
بين الحكم الرشيد أو المؤسسات
والبيروقراطية الفاسدة وتقليل
الفوارق بين الشعب الواحد بكل
ال ــوس ــائ ــل ال ـم ـت ــاح ــة وفـ ــق خـطــة
اقتصادية متكاملة وبناء قطاع
خ ـ ــاص فـ ـع ــال وإص ـ ـ ــاح ال ـن ـظــام

اإلداري والمالكي والنقدي».

ليلة طويلة
وبعد ليلة تحريض طويلة من
الميليشيات واألح ــزاب الموالية
إلي ــران على بــرنــامــج« ،المحايد»
ال ـ ــذي ي ـقــدمــه ض ـمــد واتـ ـه ــم فـيــه
الطائي زيدان باالنحياز لحلفاء
طهران وبالدكتاتورية في إصدار
م ــذك ــرات اع ـت ـق ــال ألي مـعـتــرض
عـلـيـهــا ،أصـ ــدر م ـئــات المثقفين
ً
وال ـنــاش ـط ـيــن ال ـمــدن ـي ـيــن ،ب ـيــانــا
ً
ً
م ـش ـت ــرك ــا ح ـم ــل عـ ـن ــوان «دف ــاع ــا
عــن حــريــة التعبير» أش ــاروا فيه
إلــى «انتهاكات» طالت الحريات
المدنية ،باالستناد «إلى قوانين
ّ
ُســنــت فــي زمــن النظام الشمولي
ً
السابق» ،متهمين أطرافا «بارزة
تشغل مناصب عليا» بممارسة
خروقات «تستهدف من ينتقدون
األداء الـعـمــومــي بـتـبــريــرات مثل
اإلساءة لمؤسسات الدولة وإهانة
الـقـضــاء وال ـت ـطــاول عـلــى الــرمــوز

وســوى ذلــك ،في وصــف آراء تقع
ف ــي ص ـلــب ح ــري ــة الـتـعـبـيــر الـتــي
كفلها الدستور».
ولم تتوقف األمور عند حدود
مذكرة التوقيف وإص ــدار رئيس
ً
م ـج ـلــس ال ـق ـض ــاء ب ـي ــان ــا شــديــد
اللهجة اتهم مقدم البرنامج بأنه
ً
ً
ً
يمتلك «رأي ــا سلبيا ومـتـطــرفــا»،
وآخـ ـ ـ ـ ــر نـ ـ ـ ـ ــددت ف ـ ـيـ ــه ال ـم ـح ـك ـم ــة
االتحادية العليا بدوافع شخصية
إلض ـ ـعـ ــاف ق ـي ــم الـ ـقـ ـض ــاء وهـ ــدم
أرك ــان ــه ،ب ــل وص ـلــت إل ــى تـهــديــد
الفصائل باستخدام طريقة «ربع
الـ ـل ــه» ،ف ــي إش ـ ــارة لـسـلـســة حــرق
لـ ـم ــؤسـ ـس ــات إع ــامـ ـي ــة م ـن ــاوئ ــة
للنفوذ اإليراني ،من بينها حرق
مكتب قناة  mbcفي مايو .2020
واعتبر صحافيون ومدافعون
عــن الـحــريــات إلــى اعتبار موقف
ً
زيـ ــدان يـمـثــل «ن ـق ــا لـلـقـضــاء من
م ـن ـط ـق ــة الـ ـحـ ـك ــم إلـ ـ ــى طـ ـ ــرف فــي
النزاعات بقضايا حرية التعبير».

التي يعتبرها لبنان منطقة متنازع عليها.
وفيما يجري البحث عن تفاهمات لخوض معركة اللجان
النيابية بعد أن أعلن نواب الثورة والتغيير استعدادهم
لـتــولــي ع ــدد مــن رئــاســة ال ـل ـجــان وع ـضــويــة أخـ ــرى ،تركز
اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة
تصريف األعمال نجيب ميقاتي ،أمس األول ،على البحث
ً
في كيفية تشكيل الحكومة المقبلة ،خصوصا أن المعطيات
ً
تفيد بأن ميقاتي ال يزال األوفر حظا لتولي المنصب ،إال
ً
في حال ظهور «أغلبية» تفرض مرشحا آخر.
وبينما يريد ميقاتي ،الذي ال يزال يحظى بدعم فرنسي
قوي ،من الحكومة الجديدة أن تكون قادرة على استكمال
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وطرح خطة التعافي

المالي وغيرها ،ال يزال عون يرفع الشروط بوجهه ومن
بينها االلتزام بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سالمة،
ّ
وإقرار سلة تعيينات عسكرية وإدارية ،وتشكيالت قضائية.
في غضون ذلك ،فرض ملف ترسيم الحدود نفسه على
هــذه األج ـنــدة الداخلية االنتخابية ،ال سيما بعد عــودة
المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم من زيارة إلى
ّ
ً
ً
الواليات المتحدة تبلغ خاللها اصرارا أميركيا على تقديم
ً
ً
لبنان جــوابــا رسميا على االقـتــراح الــذي قدمه المبعوث
األم ـيــركــي ل ـشــؤون الـطــاقــة آم ــوس هــوكـشـتــايــن .اإلص ــرار
األميركي يتزامن مع عبور باخرة التنقيب األميركية التي
استقدمتها إســرائـيــل قناة السويس وهــي تحتاج أليــام
لتصل إلــى مياه البحر األبيض المتوسط على مشارف

الحدود اللبنانية.
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،لـبـنــان يـبـعــث الــرســائــل ال ــازم ــة إلــى
واشنطن وتــل أبـيــب عبر وسـطــاء فرنسيين فــي محاولة
إليقاف إسرائيل عن بدء التنقيب والحفر في منطقة متنازع
عليها ،ال سيما أن حزب الله رفع من سقف تهديداته بأنه
في حال بدأت عمليات الحفر قبل الوصول إلى اتفاق أو
بدأت الحفر فيما لبنان غير قادر على القيام بالمثل ،فإن
ً
الحزب سيلجأ إلى استهداف تلك الباخرة األميركية أمنيا
ً
أو عسكريا لتعطيل التنقيب اإلسرائيلي .هذه المعادلة
سترفع منسوب التوتر فــي األسبوعين المقبلين ،فيما
تتواصل اإلتصاالت الدولية المكثفة إليجاد تهدئة تنزع
فتيل التصعيد.

خامنئي ينتقد احتجاجات الغالء
ّ
ويشرع مصادرة الناقالت
●

فــي أول تعليق لــه على االحتجاجات المتواصلة منذ
شهر ،ضــد الـغــاء وت ـ ّ
ـردي األوض ــاع المعيشية والفساد،
والتي ذكــرت بموجة االضطربات األوســع التي شهدتها
ّ
إيـ ــران ع ــام  ،2019ش ــن ال ـمــرشــد اإلي ــران ــي عـلــي خامنئي
ً
ً
هجوما الذعا على المتظاهرين ،وقال إن «األعداء يثيرون
اضطرابات من أجل إسقاط الجمهورية اإلسالمية».
وأض ــاف خــامـنـئــي ،أم ــس ،فــي كلمة بمناسبة الــذكــرى
السنوية لوفاة مؤسس الجمهورية اإلسالمية روح الله
الخميني« :اليوم يعتمد أهم أمل لألعداء لتوجيه ضربة
ّ
لبالدنا على تأجيج احتجاجات شعبية .لكن حسابات
األعداء خاطئة ،مثل الكثير من حساباتهم السابقة».
وشــدد المرشد اإليــرانــي على أن المخطط الــذي يرمي
ً
لـ ـ «وض ــع الـشـعــب فــي مــواج ـهــة ال ـن ـظــام» سـيـفـشــل ،عــازيــا
«الحسابات الخاطئة» إلى «دور ّالمستشارين اإليرانيين
الخونة في الـخــارج ،وبعض الـســذج الــذي يصدقون ذلك
ويكررونه في الداخل».
واتهم خامنئي الــواليــات المتحدة وأوروب ــا بممارسة
ً
«ازدواجـ ـي ــة الـمـعــايـيــر واإلب ـ ــادة وال ـع ـبــوديــة» ،مـضـيـفــا أن
«الغربيين يحاولون وضع قانون لحقوق اإلنسان لنا ،وهذا

خداع» .ووصف َمن يحاكي الثقافة الغربية بأنهم «رجعيون
ً
يريدون عودة النظام الملكي» ،داعيا الشارع اإليراني إلى
«عدم السماح لألعداء بتشويه الثورة وعدم االلتفات إلى
الرجعيين في الداخل».
ّ
يصور البالد على أنها
وشــدد على «عــدم السماح لمن
ً
في مأزق» ،قائال إن «البعض في العالم االفتراضي يروجون
ً
لذلك ،وال أعلم ما اذا كان فعلهم هذا نابعا من الجهل ،أو
بسبب تقاضيهم ال ـمــال» .وأك ــد أن «الـبــاد ال ولــن تعيش
ً
ً
اإلمام الخميني ،والبعض
مأزقا .هذا حدث أيضا في عهد
ّ
ّ
في الصحف تحدثوا عن المأزق» ،لكنه قال« :إنكم أنتم في
المأزق».
وفــي سياق حديثه عــن «الـحــرب النفسية» للغرب ضد
ب ــاده ،أشــار المرشد اإليــرانــي إلــى حــادث احتجاز إيــران
َ
ً
ناقلتي نفط يونانيتين في الخليج ،قائال« :إنهم سرقوا
ّ
أبطالنا الفدائيون
نفطنا على شــواطــئ الـيــونــان ،ثــم رد
ّ
على ذلك واحتجزوا ناقالت نفط للعدو ،لكنهم يتهمون
إيــران بالقرصنة» .وتـســاء ل خامنئي«َ :مــن الـســارق؟ أنتم
سرقتم نفطنا ،ونحن استرجعناه ،وهذا ليس سرقة» .وعاد
خامنئي لينشر فيديو عن عملية االحتجاز على حسابه
في «تويتر».
وت ـش ـيــر ت ـصــري ـحــات خــامـنـئــي إل ــى إق ـ ــرار ط ـه ــران بــأن

المشري يقترح حكومة
بديلة لحكومة باشاغا

جدد رئيس المجلس األعلى
للدولة في ليبيا خالد المشري
رفـضــه الـحـكــومــة المكلفة من
مجلس النواب برئاسة فتحي
ً
ب ــاش ــاغ ــا ،م ـش ـيــرا إل ــى وج ــود
مالحظات بشأن تكليفها ،وأنه
يستعد إلطالق مبادرة تهدف
إلى تشكيل حكومة مصغرة.
و فــي تصريح ليل الجمعة
ـ الـ ـسـ ـب ــت ،اعـ ـتـ ـب ــر الـ ـمـ ـش ــري،
تشكيلة حكومة باشاغا «غير
ً
متوازنة» ،معلقا حول قرارها
بشأن بــدء مهامها مــن مدينة
س ــرت ،بــالـقــول« :ال يمكن ألي
ح ـكــومــة م ـبــاشــرة عـمـلـهــا من
خ ـ ـ ـ ــارج طـ ــراب ـ ـلـ ــس ،ون ــرف ــض
ً
أن ت ـك ــون مــدي ـنــة سـ ــرت م ـقــرا
ل ـل ـح ـك ــوم ــة ،ألنـ ـه ــا غ ـي ــر آم ـنــة
وليست محايدة.

العاهل المغربي يبدأ
زيارة خاصة لفرنسا

حــل العاهل المغربي الملك
مـحـمــد ال ـس ــادس بـفــرنـســا ،في
رحلة خاصة ،هي األولى له إلى
أوروبا منذ اإلغالق الذي فرضته
جائحة كورونا في مارس .2020
وتأتي الزيارة التي بدأت أمس
في فترة تشهد فيها العالقات
ً
ب ـيــن ال ــرب ــاط وب ــاري ــس ف ـت ــورا
ً
ملحوظا والعديد من موجات
ال ـم ـ ّـد وال ـ ـجـ ــزر .وذكـ ـ ــرت مجلة
جون أفريك الفرنسية ،نقال عن
مصادر ّ
مقربة من القصر الملكي
أن محمد الـســادس يستقر في
قصره في بلدية بيتز الصغيرة
شمال باريس.

سورية :روسيا تعزز
قواتها بتخوم تركيا

● «مجاهدي خلق» تخترق بلدية طهران ّ
عشية ذكرى وفاة الخميني
● بوريل :فرص إحياء االتفاق النووي تراجعت
طهران  -فرزاد قاسمي

انطالق «الحوار التونسي»
وسط مقاطعة واحتجاجات

انطلقت أولى جلسات الحوار
الوطني في تونس ،أمس ،وسط
م ـقــاط ـعــة واسـ ـع ــة م ــن أح ـ ــزاب
ومنظمات ،أبرزها االتحاد العام
للشغل .وفي كلمته خالل افتتاح
جلسات ال ـحــوار ،دعــا الرئيس
الـمـنـســق للهيئة الــوطـنـيــة من
أجل جمهورية جديدة ،الصادق
بلعيد ،المشاركين إلــى تقديم
ورقة عمل تتضمن تصوراتهم
لتونس خالل الـ  40سنة المقبلة.
وتــزامــن ذلــك مــع صــدامــات بين
الشرطة ومتظاهرين احتجوا
فــي الـعــاصـمــة عـلــى االستفتاء
الذي يعتزم الرئيس قيس ّ
سعيد
تنظيمه في يوليو المقبل بعد
عام من إجراءاته التي تعتبرها
المعارضة «انقالبا».

لبنان :الترسيم للواجهة مع اقتراب سفينة تنقيب أميركية من إسرائيل
بيروت  -منير الربيع

سلة أخبار

خامنئي ّ
يحيي الحضور لدى وصوله إلى ضريح الخميني في طهران أمس (رويترز)
االستيالء على الناقلتين اليونانيتين ،أواخر مايو الماضي،
الرتكابهما مخالفات بحرية ،كما ز عــم «الحرس
لــم يكن
ّ
ً
حمولة ناقلة
أثينا
مصادرة
على
ردا
جاء
ه
لكن
الثوري»،
ّ
إيرانية بطلب من الواليات المتحدة في ظل تعقد الجهود
الــدب ـلــومــاس ـيــة ال ــرام ـي ــة إلح ـي ــاء االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي وشـلــل
مفاوضات فيينا.

اختراق
إلى ذلك ،قامت منظمة مجاهدي خلق المعارضة ،أمس
األول ،باختراق أنظمة بلدية مدينة طهران ،ونشرت صورت
على شاشات إعالنات المدينة لقائد المجموعة السابق
مسعود رج ــوي وزوجـتــه الـقــائــدة الحالية للمجموعة
مريم رجوي ،إضافة إلى شعارات ضد النظام والخميني.
وفيما كانت مجموعات الهندسة في البلدية تتصدى
للهجوم السيبراني قامت المجموعة نفسها ،أمس ،باختراق
أنظمة اتصاالت مطار «اإلمام الخميني» الدولي بالعاصمة

طهران ،وعطلت أنظمة الميناء الجوي لنحو  6ساعات.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،أش ــار م ـســؤول الـسـيــاســة الـخــارجـيــة
لالتحاد األوروبــي ،جوزيف بوريل ،أمــس ،إلى مباحثاته
الهاتفية األخيرة مع وزير الخارجية اإليراني ،حسين أمير
ً
عبد اللهيان ،مؤكدا أن «إمكانية إبرام اتفاق والعودة إلى
االتفاق النووي في طور التضاؤل والتراجع» .وقال بوريل،
عبر «تويتر» ،إن إبرام االتفاق إلحياء االتفاق النووي «ما
ً
ً
زال ممكنا بجهد إضافي» ،معلنا عن استعداده «في أي وقت
لتسهيل عملية حل القضايا العالقة المتبقية» بين طهران
وإدارة الرئيس األميركي جو بايدن.
وي ــأت ــي ذل ــك عـشـيــة اج ـت ـمــاع م ـهــم لـمـجـلــس مـحــافـظــي
ً
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،غدا ،يناقش الملف النووي
اإليــرانــي ،وســط توقعات بــأن يمرر مـســودة قــرار أميركي
أوروبي يوبخ سلوك طهران الذري .وأمس األولّ ،لوح رئيس
الحكومة اإلسرائيلية ،نفتالي بينيت ،خالل لقائه المدير
ّ
بتحرك منفرد ،إزاء
العام للوكالة الدولية ،رافائيل غروسي،
البرنامج النووي اإليراني إذا فشل المسار الدبلوماسي.

تنفذ القوات الروسية طلعات
اس ـت ـطــاع ـيــة فـ ــوق مـنـطـقــة تل
رف ـع ــت ب ــري ــف م ـحــاف ـظــة حلب
شـ ـم ــال سـ ــوريـ ــة ف ـي ـمــا ن ـشــرت
منظومة دفــاع جوي»بانتسير
اس  »1ف ـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـق ـ ــا مـ ـ ـشـ ـ ـل ـ ــي،
الخاضعتين لتنظيمات كردية
ت ـت ـه ــم ت ــركـ ـي ــا ب ـ ـ ـ «اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب».
وذكـ ـ ـ ـ ــرت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،أم ـ ـ ـ ــس ،أن
القوات الروسية تسعى إلحكام
سيطرتها في القامشلي التابعة
ل ـم ـح ــاف ـظ ــة ال ـح ـس ـك ــة وتـ ـع ــزز
حضورها على تخوم المناطق
الـتــي تسيطر عليها جماعات
س ــوري ــة م ــدع ــوم ــة م ــن أنـ ـق ــرة.
وجاء ذلك في وقت جدد الرئيس
ال ـتــركــي رج ــب طـيــب إردوغ ـ ــان
تأكيده على إنشاء منطقة آمنة
بـعـمــق  30كـيـلــومـتــرا شـمــالــي
ســوريــة ،وتطهير منطقتي تل
رفعت ومنبج من اإلرهابيين.

ةديرجلا
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دوليات

روسيا تتراجع في دونباس ...وتلجأ لتكتيكات «الحرب األولى»
انتقاد أوكراني الذع لفرنسا ...وتنسيق عسكري يومي بين كييف وواشنطن
بعد  100يوم على اندالع
الحرب ،أكدت أوكرانيا أنها
أجبرت القوات الروسية على
التراجع في سيفيرودونتسك،
كبرى مدن دونباس ،حيث
ّ
تركز موسكو هجومها ،آملة
السيطرة الكاملة على هذه
المنطقة.

سويسرا تحظر
نقل معدات حربية
ُ ِّ
تصنعها إلى
ً
أوكرانيا التزاما
بالحياد

فــي محاولة لتقليل خسائرها
واالس ـت ـف ــادة م ــن تـلــك ال ـق ــوة التي
تمتلكها ،يبدو أن موسكو تعتمد
عـلــى «تكتيكات ال ـحــرب العالمية
األولــى» ،من خالل تكثيف قصفها
ف ــي م ـ ــدن إق ـل ـي ــم دون ـ ـبـ ــاس ش ــرق
أوكرانيا بالمدفعية البعيدة ،حيث
تــواجــه ال ـقــوات الــروسـيــة مقاومة
شرسة من جانب القوات األوكرانية،
مع احتدام القتال من أجل السيطرة
ع ـلــى س ـي ـف ـيــرودون ـي ـت ـســك ،كـبــرى
مدن دونباس ،حيث تركز موسكو
هجومها على أمل السيطرة الكاملة
على هذه المنطقة.
وبـ ـع ــد م ـئ ــة ي ـ ــوم ع ـل ــى ان ـ ــدالع
الحرب ،أكدت أوكرانيا أنها أجبرت
القوات الروسية على التراجع في
سيفيرودونتسك ،في حين أعلنت
روس ـي ــا م ــن جـهـتـهــا أن ـه ــا حققت
بعض أهــداف «العملية العسكرية
الـخــاصــة» الـتــي أطلقتها مــن أجل
«اج ـت ـثــاث ال ـنــازيــة» مــن أوكــران ـيــا،
وح ـ ـمـ ــايـ ــة سـ ـك ــانـ ـه ــا ال ـن ــاط ـق ـي ــن
بالروسية.
ّ
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس األوك ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي
ّ
فــولــودي ـم ـيــر زيـلـيـنـسـكــي رد في
ت ـس ـج ـي ــل فـ ـي ــدي ــو ت ـ ــم تـ ـص ــوي ــره
أم ــام مبنى اإلدارة الــرئــاسـيــة في
كييف ،أمــس األول ،محاطا بعدد
من مساعديه ،بتأكيد أن «النصر
سيكون حليفنا».
ّ
وبعد هزيمته أمام كييف ،يركز
الجيش الــروســي اآلن جهوده في
ـرق أوك ــران ـي ــا ،حيث
دون ـب ــاس ب ـشـ ّ
يقصف بــا تــوقــف بـعــض الـمــدن،
بما في ذلك سيفيرودونتسك التي
ّ
تشكل محور معركة طاحنة منذ
أسابيع.
وقـ ــالـ ــت ال ــرئ ــاس ــة األوك ــرانـ ـي ــة
إن ق ـت ــاال ض ــاري ــا كـ ــان يـ ـ ــدور في
وسـ ـ ـ ـ ــط ال ـ ـم ـ ــدي ـ ـن ـ ــة .وأوضـ ـ ـح ـ ــت
أن «ال ـ ـ ـغـ ـ ــزاة ال ـ ـ ـ ــروس ي ــواص ـل ــون
قـصــف الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة الـمــدنـيــة
وال ـج ـيــش األوك ــران ــي ف ــي مناطق
سـي ـفـيــرودون ـتـســك وبــوريـفـسـكــي
وليسيتشانسك».
ّ
لـكــن ال ـقــوات الــروسـيــة مــا زالــت
ع ــاج ــزة ع ــن ال ـس ـي ـط ــرة بــال ـكــامــل
على هــذه المدينة ،حسب كييف.
وسـيـسـمــح االس ـت ـي ــاء ع ـلــى هــذه
ال ـم ــدي ـن ــة لـ ـه ــذه ال ـ ـقـ ــوات بـتــأمـيــن
سيطرتها على ح ــوض دونـبــاس
الغني بالمناجم ،ويحتله جزئيا
االنـفـصــالـيــون ال ـمــوالــون لروسيا
منذ .2014
وأعلن حاكم منطقة لوغانسك،
سيرغي غايداي ،أن الجنود الروس
أج ـب ــروا عـلــى ال ـت ــراج ــع .وق ــال «لــم
يستولوا عليها بالكامل .كنا نشهد

ّ
تتحدث مع السفيرة األميركية بريجيت برينك قرب مبنى مدمر خالل زيارة لبوروديانكا
المدعية العامة األوكرانية
وضعا صعبا بعد استيالئهم على
نحو  70بالمئة من المدينة ،وتم
صدهم اآلن بنسبة  20بالمئة» ،رغم
كثافة القصف.

«تكتيكات الحرب األولى»
في غضون ذلك ،أكدت صحيفة
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ب ـ ــوس ـ ــت أن الـ ـ ـق ـ ــوات
الــروسـيــة تكثف قصفها فــي مدن
شرق أوكرانيا بالمدفعية البعيدة
لـتـقـلـيــل خ ـســائــرهــا .وأض ــاف ــت أن
الجيش الروسي أمطر طول الجبهة
ال ـشــرق ـيــة ب ــاس ـت ـخ ــدام الـمــدفـعـيــة
الثقيلة.
وقالت الصحيفة األميركية إنه
«بـعــد فشله فــي مـحــاولـتــه األول ــى
للسيطرة عـلــى كـيـيــف واإلطــاحــة
بالحكومة األوكرانية ،أعاد الجيش
ال ـ ــروس ـ ــي ت ـج ـم ـي ــع صـ ـف ــوف ــه فــي
المرحلة الثانية من الحرب ،وأعادت
مــوسـكــو تــوجـيــه كــل مــا تبقى من
مــدفـعـيـتـهــا إلـ ــى مـنـطـقــة واح ـ ــدة،
إذ يــأمــل «الـكــرمـلـيــن» فــي تحقيق
ه ــدف ــه الـمـعـلــن ال ـجــديــد المتمثل
في االستيالء على جميع مناطق
لــوغــانـســك ودونـيـتـســك الـشــرقـيــة،
ّ
والتي تشكل منطقة دونباس».
ً
ً
وشـ ـه ــدت الـ ـح ــرب عـ ـ ــددا قـلـيــا
ن ـس ـبـ ًـيــا م ــن اش ـت ـب ــاك ــات ال ـم ـشــاة

ال ـم ـب ــاش ــرة أو مـ ـع ــارك ال ــدب ــاب ــات
ّ
ب ــال ــدب ــاب ــات .ب ــدال م ــن ذلـ ــك ،تــركــز
الساحقة
روسيا قوتها المدفعية
ّ
ً
نسبيا لشق
على مناطق صغيرة
طريقها إلى األمام في طريق الدمار
الهائل.
وقــال مدير مشروع التهديدات
ال ـ ـحـ ــرجـ ــة ف ـ ــي مـ ـعـ ـه ــد أمـ ـي ــرك ــان
إنتربرايز ،فريدريك كــاجــان« :لقد
تبنوا هــذه الطريقة ،وهــي إحــدى
تكتيكات الحرب العالمية األولــى
بشكل أساسي ،حيث تستخدم فيها
المدفعية لمحو كل شيء أمامهم،
ثم الزحف فوق األنقاض».
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن م ــواجـ ـه ــة مـثــل
هذا القصف المدفعي أمر مخيف
ّ
ومدمر للجنود األوكرانيين.
وعـ ـ ــزا كـ ــاجـ ــان أس ـ ـبـ ــاب ل ـجــوء
موسكو للمدفعية إلــى أن القوات
الروسية ّ
تعرضت للدمار بسبب
الخسائر وخيبة األمل من المرحلة
األول ــى مــن الـحــرب ،وأظـهــرت عدم
قدرتها على القتال بنجاح بطريقة
أخرى.
وقال إن الخسائر التي تكبدتها
الـقــوات األوكــرانـيــة مـ ّ
ـروعــة ،لكنها
لــن تجبر بــال ـضــرورة كييف على
االس ـت ـســام أو «خـ ـس ــارة» الـحــرب
األوسع.
ً
وردا عـ ـل ــى إ ع ـ ـ ــان ا ل ــر ئـ ـي ــس

الفرنسي إيـمــانــويــل مــاكــرون ،في
حديث لعدد من الصحف اإلقليمية
نـشــر أم ــس ،أن ــه يـجــب «ع ــدم إذالل
روسيا حتى نتمكن في اليوم الذي
ي ـتــوقــف ب ــه ال ـق ـتــال م ــن إي ـجــاد
مخرج عبر القنوات الدبلوماسية»،
قال وزير
الخارجية األوكــرانــي ديميترو
كوليبا أن «الدعوات لتجنب إذالل
روسي ا لن
تؤدي إال إلى إذاللفرنس ا وكل
دولة أخرى قد تطالب بذلك».
وقــال مــاكــرون« :أك ــدت للرئيس
فالديمير بوتين أنه يرتكب خطأ
تاريخيا بحق شعبه
وبـحــق نفسه وبـحــق الـتــاريــخ،
وأع ـت ـقــد أن ــه ع ــزل ن ـف ـســه ...معرفة
كيفية الخروج منها
طريق صعب» ،كاشفا أن «المدة
اإلجـمــالـيــة لـلـمـحــادثــات الهاتفية
التي أجراها مع
ب ــوت ـي ــن خـ ــال األشـ ـه ــر الـسـتــة
الماضية ،ال تقل عن  100ساعة».

سويسرا والحياد

وت ـم ــاش ـي ــا مـ ــع مـ ـب ــدأ ال ـح ـي ــاد
ال ـع ـس ـكــري الـ ــذي تـنـتـهـجــه ،أك ــدت
سويسرا حظر نقل ّ
معدات حربية
ّ
تصنعها إلــى أوكــرانـيــا عبر دولــة
ثالثة.

وأعلنت الحكومة ،في بيان ،أن
سويسرا تلقت طلبات من ألمانيا
والدنمارك إلرســال معدات حربية
إلى أوكرانيا.
ويتعلق طلب ألمانيا بإرسال
ن ـحــو  12400ق ـط ـعــة ذخـ ـي ــرة من
ع ـيــار  35مـلــم ســويـســريــة الصنع
ل ـل ــدب ــاب ــات الـ ـمـ ـض ــادة ل ـل ـطــائــرات
مــن نــوع «غـيـبــار» ،وكــذلــك دبــابــات
«بيرانا  »3التي اشترتها في األصل
الدنمارك ،والمتمركزة في ألمانيا
منذ انسحابها من الخدمة.
أمــا طلب الــدنـمــارك ،فيتعلق بـ
 22دبــابــة «بـيــرانــا  »3مصنعة في
سويسرا.

التنسيق اليومي
فــي غ ـضــون ذل ــك ،نـقـلــت شبكة
 CNNاإلخبارية ،عن الجنرال ديفيد
بــالــدويــن ،ال ـم ـســؤول فــي الـحــرس
الوطني في واليــة كاليفورنيا ،أن
أعضاء الحرس الوطني والجيش
األميركي ّ
ينسقون يوميا مع القوات
المسلحة األوكــران ـيــة على جميع
المستويات.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب ال ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــة« :أجـ ـ ـ ــرى
بــالــدويــن مكالمة فيديو مــع كبار
ـرانـ ـ ــي م ــرة
قـ ـ ـ ــادة الـ ـجـ ـي ــش األوكـ ـ ـ ّ
واحــدة في األسبوع ،لكنه يتبادل
ال ــرس ــائ ــل الـنـصـيــة يــوم ـيــا ،ويـتــم

(رويترز)
إجـ ـ ــراء م ـكــال ـمــات هــات ـف ـيــة فــرديــة
ح ــول ال ــوض ــع» ،مضيفة أن «هــذه
المعلومات التي يتلقونها يوميا،
يـ ـت ــم ن ـق ـل ـه ــا إلـ ـ ــى ه ـي ـئ ــة األركـ ـ ـ ــان
المشتركة في البنتاغون والقيادة
األميركية بأوروبا».

إمدادات الحبوب
وإلى جانب الخوف من المعارك
ال ـحــرب ـيــة ،يـتـصــاعــد الـقـلــق أيـضــا
بشأن إمدادات الحبوب.
وفــي هــذا السياق ،أعلن رئيس
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد اإلفـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــي ،ال ــرئـ ـي ــس
الـسـنـغــالــي مــاكــي س ــال ،أن ــه خــرج
«م ـط ـم ـئ ـن ــا» إث ـ ــر ل ـق ــائ ــه ال ــرئ ـي ــس
الروسي فالديمير بوتين ،بعد أن
أعـ ــرب ل ــه ع ــن م ـخــاوفــه ح ـيــال أثــر
األزمة الغذائية الناجمة عن الهجوم
الروسي في أوكرانيا ،على إفريقيا.
وق ـ ـ ـ ــال س ـ ـ ـ ــال ،ف ـ ــي خ ـ ـتـ ــام ه ــذا
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ف ـ ــي س ــوتـ ـش ــي ب ـج ـن ــوب
روسيا «نخرج من هنا مطمئنين
جـ ــدا» مـضـيـفــا أن ــه وج ــد الــرئـيــس
الروسي «ملتزما ومدركا أن أزمة
ال ـع ـق ــوب ــات ت ـت ـس ـبــب ف ــي مـشــاكــل
خطيرة لالقتصادات الضعيفة مثل
اقتصادات إفريقيا».
وأض ــاف أن بــوتـيــن ت ـطـ ّـرق الــى
عدة وسائل لتسهيل التصدير.
(عواصم  -وكاالت)

مباحثات مصرية  -خليجية في شرم الشيخ وحضور «بارد» لتركيا

ً
تحركات حزبية إلعادة الهيكلة استعدادا لمرحلة الحوار الوطني
●

القاهرة  -حسن حافظ

في إطار بحث الحكومة المصرية عن دعم خليجي واسع في
ً
مواجهة الصعوبات االقتصادية عالميا بسبب الحرب األوكرانية،
عقد وزير المالية المصري محمد معيط سلسلة من االجتماعات
مع وزراء مالية دول الخليج؛ الكويت واإلمارات وقطر ،على مدار
اليومين الماضيين (الجمعة والسبت).
وعقد معيط اجتماعا مع نظيره القطري علي بن أحمد الكواري،
على هامش مشاركتهما في االجتماعات السنوية لمجموعة البنك
اإلسالمي للتنمية المنعقد بشرم الشيخ مساء أمس األول ،وأشاد
الجانبان بالتقدم الملموس في مسار العالقات المصرية -القطرية،
واستعرضا المشهد االقتصادي العالمي الذي يتعرض لهزات

عنيفة تتشابك فيها تبعات جائحة «كورونا» وآثارها التضخمية
وتداعيات الحرب في أوروبا.
وأكــد الــوزيــر المصري حــرص مصر على تطوير العالقات
الثنائية مع الجانب القطري ،خاصة في المجاالت االقتصادية
واالس ـت ـث ـم ــاري ــة ،م ــع ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ك ــل ال ـق ـطــاعــات الـتـنـمــويــة
والـتـكـنــولــوجـيــة ،لتحقيق االسـتـغــال األم ـثــل لجميع الـفــرص
المتاحة للتعاون بين البلدين ،إذ سبق أن تعهد الجانب القطري
بضخ  5مـلـيــارات دوالر فــي االقـتـصــاد الـمـصــري ال ــذي يعاني
أزمة حادة.
واتـفــق الجانبان على ض ــرورة تعزيز الـتـعــاون الثنائي في
مواجهة األزمة االقتصادية العالمية الراهنة ،ذات التبعات الصعبة
على كل دول العالم ،من أجــل تخفيف حدتها على المواطنين،

فضال عن بحث سبل تطوير التنسيق الثنائي ،وتعميق التشاور
حول السياسات المالية ،وآليات التوصل التفاق لمنع االزدواج
الضريبي بين البلدين ،تشجيعا لالستثمار المشترك.
وشــارك وزير الخزانة والمالية التركي نورالدين نباتي ،في
أعمال االجتماعات السنوية لمجموعة البنك اإلسالمي بشرم
الشيخ ،وهي أول زيارة لوزير تركي لمصر منذ سنوات من التوتر
والقطيعة ،وعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه السعودي والقطري
واإلماراتي ،لكنه لم يجتمع ونظيره المصري حتى عصر أمس،
في إشارة ،على ما يبدو ،إلى استمرار الجمود في العالقات بين
القاهرة وأنقرة.
ً
سياسيا ،ومــع استمرار السلطات المصرية وفــي مقدمتها
لجنة العفو الــرئــاســي فــي إط ــاق س ــراح الـعـشــرات مــن معتقلي

ال ــرأي ،قالت مصادر حزبية لـ «الـجــريــدة» ،إن عــدة أحــزاب بدأت
إعادة هيكلة لقياداتها وترتيب صفوفها من أجل مرحلة الحوار
الوطني الشامل الذي سبق أن دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي
في أبريل الماضي.
وقالت المصادر ،إن لجنة شؤون األحزاب ،اعتمدت فوز فريد
زهران برئاسة الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي ،وذلك
بعد االنتخابات داخل الحزب التي أجريت الشهر الماضي ،بينما
يستعد خالد داوود لخوض انتخابات رئاسة حزب الدستور،
األسبوع المقبل ،ورجحت المصادر أن يحصل على رئاسة الحزب
بسهولة ،خاصة أنه يعتمد سياسة الضخ بقيادات شابة لوضع
حلول بديلة للمشاكل التي تواجهها الحكومة المصرية حاليا،
وتقديمها في الحوار الوطني.

ماكرون يواجه منافسة «اليسار الموحد» في «التشريعية»

سلة أخبار
هونغ كونغ تمنع
إحياء ذكرى تيانانمين

انتشرت الشرطة بأعداد
كبيرة في هونغ كونغ ،لمنع
أي تجمع في الذكرى الـ33
لقمع الحركة االحتجاجية
بساحة تيانانمين في بكين،
ما أجبر الذين يريدون إحياء
هذا الحدث الدموي على
القيام بذلك سرا أو على
طريقتهم.
وفي  4يونيو  ،1989أرسل
النظام الشيوعي الدبابات
وقوات من الجيش لقمع
متظاهرين سلميين احتلوا
ألسابيع ساحة تيانانمين
الشهيرة ،للمطالبة بتغيير
سياسي ووضع حد لفساد
النظام ،وأدى سحق الحركة
إلى مقتل مئات األشخاص.
وحذرت شرطة هونغ كونغ
من أن المشاركة في «تجمع
غير مصرح به» يعاقب
عليها بالسجن لمدة تصل
إلى  5سنوات ،إال أن رئيسة
تايوان تساي إينغ وين
أعربت عن أسفها بسبب عدم
تنظيم أي وقفة احتجاجية
رسمية في هونغ كونغ.
وأعلن وزير الخارجية
األميركي أنتوني بلينكن
أن الصين تسعى إلى
«محو ذكريات حملة القمع
الدموية في تيانانمين ،عبر
منع إقامة وقفة في هونغ
كونغ» ،مشيدا بالوقفات
االحتجاجية التي شهدتها
بعض دول العالم.

استفتاء على الدستور
في كازاخستان

ّ
تنظم كازاخستان ،اليوم،
استفتاء على تعديل
الدستور يفترض أن يحرر
البالد من قبضة الرئيس
السابق نور سلطان
ّ
ومقربيه ،بعدما
نزارباييف
حكم البالد نحو  30عاما،
إلى أن اهتز نفوذه إثر أعمال
شغب وقعت في يناير،
وأسفرت عن أكثر من 230
قتيال.
وقبل تلك االضطرابات كان
الرئيس قاسم توكاييف (69
عاما) ّ
يعد الذراع اليمنى
عاما)،
(81
لنزارباييف
ّ
والذي تنحى في  ،2019لكنه
احتفظ بنفوذ سياسي كبير.
ّ
وشكلت االضطرابات التي
وقعت في يناير منعطفا،
إذ يبدو أن توكاييف
استفاد من األزمة للتحرر
من نفوذ سلفه ،وهو دعا
الشهر الماضي إلى تنظيم
االستفتاء على تعديل
الدستور.
ّ
ويجرد الدستور الجديد
المقترح خصوصا نزاباييف
من لقب «زعيم األمة» ،الذي
يمنحه سلطات واسعة
النطاق ،وكذلك يمنع ّ
مقربي
الرئيس السابق من تولي
مناصب حكومية رفيعة.

تحذير أممي من ساللة
جديدة خطيرة من «كورونا»

 %35فقط من الفرنسيين يؤيدون فوز الرئيس باألغلبية في الجمعية الوطنية
ق ـبــل أس ـب ــوع م ــن ال ـ ــدورة األول ـ ــى من
االنتخابات التشريعية الفرنسية ،يواجه
حزب الرئيس إيمانويل ماكرون وحلفاؤه
الوسطيون منافسة شديدة من ائتالف
يساري تتصاعد حظوظه في حين تبدأ
ال ـي ــوم االن ـت ـخــابــات ف ــي ال ـخ ــارج بعدما
تمكن بعضهم من اإلدالء بأصواتهم عبر
اإلنترنت.
ووسط حملة انتخابية باهتة ال تثير
تعبئة بين الفرنسيين حسب استطالعات
الرأي ،يخوض هذا االئتالف من األحزاب
الـيـســاريــة بـقـيــادة جــان لــوك ميالنشون
معركة شــرســة على أمــل أن يصبح قوة
المعارضة األولى في البلد.
وأش ــارت استطالعات لـلــرأي صــدرت
ً
نتائجها أخـيــرا إلــى تــراجــع فــي التأييد
الئتالف «معا!» بزعامة ماكرون ،فأظهرت
ً
أنــه سيتصدر فـعــا نتائج االنتخابات
التشريعية في  12و 19يونيو ،لكن من
ً
دون أن يكون واثقا باالحتفاظ باألغلبية
المطلقة فــي الجمعية الوطنية المقبلة
ً
التي تضم  289مقعدا.
وأظهر تحقيق أجراه معهدا «إيفوب»
و«فيدوسيال» أن «معا!» سيحصل على
ً
 25مقعدا إلى  310مقاعد مقابل  10إلى
 205الئ ـت ــاف «نــوب ـيــس»  Nupesال ــذي
يضم االشتراكيين والشيوعيين والخضر

وح ــزب ميلونشون «فــرنـســا الـمـتـمــردة»
الـ ــذي تـمـكــن م ــن تــوحـيــد ال ـي ـســار للمرة
األولى منذ مدة.
وأعلن ميلونشون عبر إذاعة «فرانس
إنـفــو» أمــس األول« ،إنـنــا فــي موقع جيد
لـ ــان ـ ـت ـ ـصـ ــار» ،وه ـ ـ ــو ي ـس ـع ــى ل ـت ـحــويــل
االن ـت ـخــابــات الـتـشــريـعـيــة إل ــى مــا يشبه
«دورة ثالثة» لالنتخابات الرئاسية.
ً
وحل ميلونشون ( 70عاما) في المرتبة
الـثــالـثــة ف ــي االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة في
 24أبــريــل على رأس اليسار الراديكالي
الفرنسي.
أم ــا فــي معسكر األغـلـبـيــة الــرئــاسـيــة،
فأعلنت النائبة أورور بيرجيه أنــه يتم
الـنـظــر «ب ـجــديــة» إل ــى ص ـعــود االئ ـتــاف
اليساري.
من جهته ،أكد الوزير المكلف العالقات
مــع البرلمان أوليفييه فـيــران أنــه إذا لم
ً
يكن البرلمان «متوافقا مع البرنامج الذي
انتخب الرئيس على أساسه ،فسيشكل
ذلك زعزعة كبرى للسياسة في بلدنا مدى
السنوات المقبلة».
ً
إال أن استطالعا لـلــرأي أج ــراه معهد
 ،BVAأظهر أن  %35من الفرنسيين فقط
يريدون أن يحصل ماكرون على أغلبية
في الجمعية الوطنية.
وبعد شهر ونصف الشهر من إعادة

ان ـت ـخ ــاب ــه بـ ـف ــارق م ــري ــح ف ــي  24أب ــري ــل
بمواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين
لوبن ،ال يحظى ماكرون بأي مهلة سماح
ً
ويبقى بعيدا عن االندفاعة االعتيادية
ألغلبية تخوض حملة انتخابية.
وبالرغم من انتقاله إلى بروكسل مطلع
األسبوع للمشاركة في قمة أوروبية ،ثم
إلــى غــرب فرنسا وبعدها إلــى مرسيليا
بجنوب البالد ،تتهم المعارضة الرئيس
بالمماطلة ال بل بـ«الجمود».
وتـ ـص ــدر هـ ــذه االتـ ـه ــام ــات ف ــي وق ــت
يـعـبــر الـفــرنـسـيــون عــن قـلــق مـتــزايــد في
استطالعات الرأي إزاء تباطؤ االقتصاد
الفرنسي وارتفاع أسعار المواد الغذائية
والـطــاقــة نتيجة الـهـجــوم الــروســي على
أوكرانيا.
أما الحكومة الجديدة التي تشكلت قبل
بضعة أسابيع برئاسة إليزابيت بورن،
فتجد نفسها مكبلة بفعل االستحقاق
ً
االنتخابي ،فضال عن القضايا الجدلية
التي أضعفت موقعها.
ً
فواجهت أوال قضية وزيــر التضامن
داميان أباد الذي اتهم باالغتصاب ،األمر
الذي نفاه.
ث ــم وق ـع ــت أح ـ ــداث «اسـ ـت ــاد فــرن ـســا»
السبت الماضي ،على هامش نهائي دوري
ً
أبطال أوروبــا ،واتخذت منحى سياسيا

إذ وصلت المعارضة إلــى حد المطالبة
باستقالة وزير الداخلية جيرالد دارمانان
الذي اضطر في نهاية المطاف إلى تقديم
اعتذارات بعد جلسة استماع في مجلس
الشيوخ األربعاء.
ومـ ــا ي ــزي ــد ال ـض ـغــط ع ـلــى الـحـكــومــة
ً
أن عـ ـ ــددا م ــن أع ـضــائ ـهــا ف ــي طليعتهم
رئيسة الوزراء مرشحون في االنتخابات
التشريعية.
غ ـي ــر أن ال ـح ـم ـلــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة تـجــد
صـعــوبــة فــي اك ـت ـســاب زخ ــم ،باستثناء
بـعــض ال ـم ـش ــادات الـكــامـيــة ف ــي جنوب
فرنسا بصورة خاصة حيث تدور حرب
ضارية داخل اليمين المتطرف ،ال سيما
في ســان تروبيه حيث يخوض السباق
إري ـ ــك زمـ ـ ــور ،خ ـص ــم ل ــوب ــن س ــاب ـق ــا فــي
االنتخابات الرئاسية.
ورأى خبير استطالعات الرأي بريس
تانتورييه ،أنه «من الواضح أن اهتمامات
ً
(الفرنسيين) مختلفة» مشيرا إلى أنه «لم
ً
تحصل حملة فعليا».
وت ـث ـي ــر ه ـ ــذه األجـ ـ ـ ـ ــواء م ـ ـخـ ــاوف مــن
تسجيل نسبة عالية من عدم المشاركة.
وتخطت نسبة االمتناع عن التصويت 50
في المئة بالدورة األولى من االنتخابات
التشريعية األخيرة عام  ،2017ما شكل
ً
ً
(باريس ـ ـ أ ف ب)
رقما قياسيا.

استعدادات داخل السفارة الفرنسية في الكويت لمشاركة الفرنسيين
المقيمين في البالد اليوم في االنتخابات التشريعية

ّ
حذر مدير منظمة الصحة
العالمية التابعة لألمم
المتحدة تيدروس أدهانوم
غيبريسوس من ظهور
ساللة جديدة أكثر خطورة
من فيروس «كورونا» ،والتي
ستكون اللقاحات الحالية
ضدها غير فعالة.
وقال« :ال يزال هناك تهديد
حقيقي وواضح بظهور
نوع جديد أكثر ضراوة من
الفيروس يمكن أن يتجنب
التعرض للقاحاتنا».
وأعرب غيبريسوس عن قلقه
إزاء «االتجاهات السائدة في
بعض المناطق
على وجه ّ
ً
الخصوص» ،مشيرا إلى أنه
ً
«من الصعب جدا التكهن
بكيفية تطور الفيروس،
نحن نعلم على وجه اليقين
ّ
أن الخيارات المستقبلية
يجب أن تكون معدية أكثر
من الخيارات الحالية ،لكن
ال يمكننا التنبؤ بمدى
قسوتها من حيث شدة
المرض».

ةديرجلا

•
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رياضة

األزرق باشر تدريباته في صباح السالم

الفاضل والخالدي جاهزان للمشاركة والمطوع يوضح موقفه
باشر المنتخب الوطني األول
لكرة القدم تدريباته أمس على
اسـتــاد صباح السالم بالنادي
العربي ،بعد أن انتظم منذ أمس
األول فــي معسكر مغلق ،عقب
عودته من معسكر تدريبي آخر
في أبوظبي.
ويـسـتـعــد «األزرق» لـخــوض
ت ـص ـف ـي ــات كـ ـ ــأس آسـ ـي ــا 2023
الـ ـمـ ـق ــررة ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،ب ـي ــن 8
و 14الـجــاري ،بمشاركة األردن
وإن ــدونـ ـيـ ـسـ ـي ــا ونـ ـيـ ـب ــال ،عـلــى
أن تـكــون ال ـم ـبــاراة االفتتاحية
األربعاء المقبل أمام إندونيسيا
على استاد جابر الدولي.
و ح ـ ـسـ ــب ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــاز اإلداري
ل ـ ـ ــأزرق ف ـ ــإن ال ـح ــال ــة ال ـبــدن ـيــة
والـمـعـنــويــة لــاعـبــي المنتخب
ج ـي ــدة ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك الــاع ـبــان
طالل الفاضل ،وشبيب الخالدي،
اللذان اشتكيا من اإلصابة خالل
معسكر أبوظبي.
ومــن الـمـقــرر أن يــدخــل طالل

وشـبـيــب فــي حـســابــات الجهاز
ال ـف ـنــي ل ـمــواج ـهــة انــدونـيـسـيــا،
ب ـع ــد أن م ـن ــح ال ـج ـه ــاز الـطـبــي
ال ـ ـضـ ــوء األخ ـ ـضـ ــر ب ـقــدرت ـه ـمــا
على الـمـشــاركــة فــي التدريبات
والمباريات.

المطوع يوضح موقفه
ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،أثـ ــار م ــا تم
ت ــداول ــه ع ـبــر م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي ،بشأن انتقال بدر
ال ـم ـطــوع إل ــى ال ـك ــوي ــت ،الكثير
م ــن ال ـل ـغــط ،وه ــو م ــا اسـتــرعــى
انتباه الالعب ،الذي رد على ما
أثير بما مفاده أنه مستمر مع
القادسية حتى النهاية.
وت ـخ ـش ــى ج ـم ــاه ـي ــر األزرق
على الالعبين ،قبل الدخول في
معترك التصفيات اآلسيوية ،من
مـحــاوالت التشويش التي تتم
من بعض رواد مواقع التواصل،
بغرض الحصول على متابعات.

جانب من تدريب األزرق األخير في أبوظبي

ّ
«كاظمة» يجدد عقد ماركوف

ماركوف

جددت إدارة كاظمة تعاقدها مع المدرب الصربي
القيادة الفنية للبرتقالي
ماركوف لالستمرار على ّ
في الموسم المقبل ،كما وقعت مع العــب النصر
السابق محمد خالد عقدا يستمر الالعب بموجبه
موسمين مع الفريق.
وك ــان ــت «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ق ــد ان ـ ـفـ ــردت بـخـبــر
استمرار مــاركــوف ،بعد أن نجح في قيادة
الفريق لحصد لقب كأس األمير بعد غياب
 11عاما ،إلى جانب قدرة الفريق على خطف
وصافة الــدوري الممتاز ،وهو ما لم يتحقق
أيضا منذ مواسم طويلة.
ووجــدت إدارة كاظمة الطريق ممهدا لالتفاق مع

الجهراء يقترب من التجديد ألوسينيو

مــاركــوف لالستمرار ،وســط رغبة مــن الـمــدرب لمواصلة
النجاح مع البرتقالي ،حيث تعد بطولة كأس األمير األولى
في مشوار المدرب ،في حين جاء التعاقد مع المدافع خالد
لتدعيم الجبهة اليسرى ،في ظل نقص شديد بهذا المركز
داخل نادي كاظمة.
في المقابل ،تسعى إدارة كاظمة لترتيب أوراقها مبكرا،
رغبة منها في بسط االستقرار الفني واإلداري ،والحفاظ
على النتائج الجيدة التي حققها البرتقالي في الموسم
الماضي.
وك ــان ــت إدارة الـبــرتـقــالــي ق ــد جـ ــددت ع ـقــود ع ــدد من
الالعبين ،أمثال حمد حربي ،وحسين كنكوني ،إلى جانب
المحترفين السويسري ميشيل ،واألردني عماد الدين عزي.

●

أوسينيو سيزار

عبدالرحمن فوزان

اقـتــربــت إدارة الـفــريــق األول ل ـكــرة الـقــدم
ب ـن ــادي ال ـج ـهــراء م ــن تـجــديــد تـعــاقــدهــا مع
محترف الفريق ،السنغالي أوسينيو سيزار،
حتى نهاية الموسم المقبل ،ليستمر إلى
جانب المهاجم التونسي عمر زكري ،الذي
ً
يملك عقدا ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
وت ـس ـع ــى إدارة ال ـف ــري ــق ل ـل ـت ـعــاقــد م ــع 3
مـحـتــرفـيــن ج ـ ــدد ،إض ــاف ــة إلـ ــى إبـ ـ ــرام عــدة
صفقات محلية لتجهيز الالعبين بأفضل
ص ـ ــورة مـمـكـنــة ب ـعــد ال ـص ـع ــود ل ـل ــدوري

«األبيض» يسعى لتخطي عقبة «الجزيرة» اإلماراتي في «خليجية اليد»
مسقط العماني يواجه األهلي القطري في الجولة الثانية للبطولة
يلتقي الفريق األول لكرة اليد
بـنــادي الـكــويــت ،فــي السابعة من
مـ ـس ــاء ال ـ ـيـ ــوم ،ن ـظ ـي ــره ال ـج ــزي ــرة
اإلمــاراتــي ،ويسبقه في الخامسة
مساء مباراة مسقط العماني مع
األهلي القطري ،وتجرى المباراتان
على صالة الشيخ االتحاد بمجمع
الشيخ سعد العبدالله ،وذلك ضمن
ال ـجــولــة ال ـثــان ـيــة م ــن الـمـجـمــوعــة
األول ـ ـ ــى «فـ ــي ال ـ ـ ــدور ال ـت ـم ـه ـيــدي»
لبطولة األندية الخليجية أبطال
الكؤوس لكرة اليد.
وك ــان ــت ال ـب ـطــولــة ق ــد انـطـلـقــت
أم ــس ،ب ـ  3مـبــاريــات ،حيث التقى
ال ـك ــوي ــت م ــع مـسـقــط والـســالـمـيــة
م ــع م ـضــر ال ـس ـع ــودي وال ـج ــزي ــرة
مع األهلي.
ّ
وف ــي ال ـم ـبــاراة األولـ ــى ،يتطلع
فريق الكويت للظفر بنتيجة اللقاء
واالق ـ ـتـ ــراب م ــن ح ـجــز م ـكــانــه في
نصف النهائي بعد عـثــرات على
حساب الجزيرة اإلماراتي الطامع
كذلك فــي التصدي لقوة وطموح
َ
األبيض المدعوم بعاملي األرض
والجمهور على أمل الصعود إلى
الدور التالي.
ومرة أخرى ،سيحاول األبيض،
بقيادة البرتغالي بيريرا ،استغالل

طموح العبيه في المنافسة على
اللقب للتقدم في البطولة وتقديم
ً
عرض جيدة ،مرتكزا على توليفة
الع ـب ـيــه ال ـم ـم ـيــزيــن ،بـيـنـمــا يــأمــل
مدرب الجزيرة اإلماراتي التونسي
ولـيــد بــن عـمــر الـظـهــور بمستوى
الئ ــق وتـحـقـيــق نـتـيـجــة إيـجــابـيــة
في اللقاء.
أمــام المباراة الثانية فسيكون
ال ـ ـصـ ــراع ف ـي ـهــا ق ــائ ــم م ــن جــانــب
الفريقين مسقط العماني واألهلي
ال ـق ـطــري النـ ـت ــزاع نـقـطـتــي الـلـقــاء
واالس ـت ـم ــرار ف ــي الـمـنــافـســة على

فريق الكويت في لقاء سابق
َ
بـطــاقــتــي ال ـتــأهــل لـنـصــف نهائي
البطولة.
من جانبه ،قال رئيس االتحاد
اإلماراتي لكرة اليد وعضو اللجنة
الـفـنـيــة لـلـبـطــولــة ،نـبـيــل عــاشــور،
أن جميع األنــديــة تسعى إلــى أول
لقب خليجي بعد غياب ألكثر من
 5س ـن ــوات ،وكــذلــك أغـلــب األنــديــة
سـتـشــارك فــي البطولة اآلسيوية

لــأنــديــة ف ــي ال ـه ـنــد  18ال ـج ــاري،
وعـلـيــه ،فــإنـهــا تسعى إل ــى أفضل
جاهزية فنية وبدنية ممكنة عبر
ال ـب ـطــولــة الـخـلـيـجـيــة ،ف ـضــا عن
مشاركة المحترفين األجانب في
«خليجي األندية» ،مما يسهم في
االرتـقــاء بالمستوى الفني العام،
وسـ ـيـ ـك ــون ع ــام ــل ج ـ ــذب ل ـع ـشــاق
ّ
ومحبي كرة اليد بشكل عام.

« الطائرة» يقرر مشاركة محترفين
أجنبيين في الموسم الجديد
●

نبيل عاشور

مباريات اليوم
المباراة

التوقيت

األهلي  xمسقط

5:00

الجزيرة  xالكويت

7:00

الـمـمـتــاز خ ــال مـنــافـســات الـمــوســم الـكــروي
الماضي .وأعلنت إدارة الفريق أخيرا تجديد
عقد الـمــدرب السلوفيني ســانــدي ،والطاقم
ً
المساعد لــه لـمــدة مــوســم واح ــد ،بحثا عن
عامل االستقرار الفني .ويلقى ساندي كامل
الدعم من مجلس اإلدارة ،بعد توليه تدريب
ً
الفريق في منتصف الموسم الماضي ،خلفا
للوطني ماهر الشمري ،ونجاحه في قيادة
«أب ـن ــاء الـقـصــر األح ـم ــر» لـتـقــديــم مستويات
م ـم ـي ــزة ح ـق ــق ب ـه ــا دوري الـ ــدرجـ ــة األول ـ ــى
والعودة ألندية الدوري الممتاز.

محمد عبدالعزيز

ق ـ ـ ــرر ات ـ ـح ـ ــاد ك ـ ـ ــرة الـ ـط ــائ ــرة
ال ـس ـم ــاح ب ـم ـشــاركــة مـحـتــرفـيــن
أج ـن ـب ـي ـيــن فـ ــي م ـس ــاب ـق ــات فـئــة
ال ـع ـم ــوم ــي «ال ـ ـ ـ ــدوري والـ ـك ــأس»
ً
اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن ال ـم ــوس ــم ال ـجــديــد
.2023-2022
جاء ذلك خالل اجتماع مجلس
ً
إدارة االت ـحــاد ال ــذي عقد أخـيــرا
برئاسة د .عبدالهادي الشبيب
وح ـضــور نــائــب الــرئـيــس نايف
الخميلي وأمين الصندوق خلف
الهاجري وأمين السر المساعد
طــال الـعــدوانــي واألع ـضــاء بدر
الـ ـك ــوس وع ـبــدالــرح ـمــن الـسـهــو
وجاسم الفيلكاوي.
وعقب االجتماع ،أعلن الشبيب
الـقــرارات التي جاء فيها تحديد
موعد اجتماع الجمعية العمومية
الـ ـع ــادي ــة ل ــاتـ ـح ــاد  27يــون ـيــو
الجاري العتماد التقريرين المالي
واإلداري عن السنة المنتهية في
 31مارس .2022
وقـ ـ ــال ال ـش ـب ـي ــب ،إن مـجـلــس
اإلدارة اخ ـت ــار رؤسـ ـ ــاء ال ــوف ــود
المشاركة في البطوالت الخارجية
خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة ،بحيث
ي ـت ــرأس خـلــف ال ـهــاجــري وف ــدي
مـنـتـخــب ال ـش ـبــاب ف ــي بطولتي

عبدالهادي الشبيب

غ ـ ــرب آس ـ ـيـ ــا ل ـل ـش ـب ــاب ال ـم ـق ــرر
إقامتها فــي السعودية مــن -22
 31يــول ـيــو ال ـم ـق ـبــل ،وال ـب ـطــولــة
اآلسيوية للشباب في البحرين
م ــن  29-22أغ ـس ـط ــس ال ـم ـق ـبــل،
ويترأس جاسم الفيلكاوي وفد
منتخب الناشئين فــي البطولة
اآلسيوية في إيران خالل الفترة
من  15حتى  22أغسطس المقبل،
ك ـم ــا ي ـ ـتـ ــرأس ن ــاي ــف الـخـمـيـلــي
وفــد المنتخب األول فــي بطولة
كـ ـ ــأس الـ ـتـ ـح ــدي اآلسـ ـ ـي ـ ــوي فــي
قــرغ ـيــزس ـتــان م ــن  28أغـسـطــس
حتى  4سبتمبر المقبلين على
أن ي ـك ــون ع ـبــدالــرح ـمــن الـسـهــو
ً
إداريا للوفد.

منتخب السلة خسر من العراق في تصفيات آسيا مصر وغينيا في قمة تصفيات «كان »2023

●

جابر الشريفي

خسر منتخبنا الوطني األول لكرة
السلة أمام نظيره العراقي بنتيجة
 91-80خالل المباراة التي جمعتهما
أ مـ ـ ــس األول ف ـ ــي صـ ــا لـ ــة ا ل ـج ــا م ـع ــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ف ـل ـس ـط ـي ــن ض ـمــن
افتتاح مشوار األزرق في منافسات
المجموعة الثانية لتصفيات كأس
آسيا التي تضمه إلى جانب العراق
وفلسطين المستضيف.
و ك ــان فلسطين افتتح منافسات
الـمـجـمــوعــة قـبــل يــومـيــن بـعــد فــوزه
على منتخب العراق بنتيجة 80-91
ً
أيضا.
هـ ـ ــذا وا لـ ـتـ ـق ــى األزرق أ مـ ـ ــس مــع
منتخب فلسطين المستضيف في
ختام منافسات المجموعة.
وبـ ــذلـ ــك يـ ـك ــون م ـن ـت ـخــب الـ ـع ــراق
حصل على  3نقاط اثر فوز وخسارة
وفلسطين نقطتين واألزرق نقطة.
يـ ــذكـ ــر أن ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات ال ـث ــاث ــة
ض ـم ـنــت تــأه ـل ـهــا ل ـل ـن ــاف ــذة ال ـثــان ـيــة

محاولة تسجيل في سلة العراق
ف ــي ف ـب ــراي ــر ال ـم ـق ـبــل ب ـعــد ان ـس ـحــاب
أوزب ـ ـ ـك ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــان وبـ ـ ـنـ ـ ـغ ـ ــادي ـ ــش م ــن
مـنــافـســات الـمـجـمــوعــة غـيــر الـنـقــاط
تعتبر مهمة في ظل احتساب نقاط

كل منتخب عند الدخول الى النافذة
الثانية.

يبدأ منتخب مصر بقيادة إيهاب جالل مشواره
فى تصفيات كــأس األمــم اإلفريقية  ،2023عندما
يستضيف نظيره منتخب غينيا في تمام الساعة
العاشرة مساء اليوم ،بتوقيت الكويت ،على استاد
الـقــاهــرة الــدولــي ،حيث يــوجــد منتخب الفراعنة
بالمجموعة الرابعة برفقة كل من غينيا وإثيوبيا
وماالوي.
ويأمل إيهاب جالل تحقيق الفوز في أول ظهور
ل ــه ع ـقــب تــول ـيــه ال ـق ـي ــادة الـفـنـيــة لـمـنـتـخــب مصر
وحصد أول ثالث نقاط بالمجموعة وإثبات أحقية
توليه المسؤولية برفقة جـهــازه الـمـعــاون الــذي
ً
ً
ً
يضم كــا مــن محمد شوقي مــدربــا عــامــا وأحمد
ً
ً
حـســام مــدربــا مـســاعــدا وعـصــام الحضري مــدرب
حراس مرمى.
ويقود محمد صالح نجم ليفربول اإلنكليزي
منتخب مصر في مباراة اليوم بعد االنتظام في
التدريبات خالل اليومين الماضيين ،على أن يوجد
ال ـح ــارس محمد أب ــو جـبــل بالتشكيل األســاســي
ً
أيضا عقب إصابة زميله محمد الشناوي بفيروس
كورونا منذ االنضمام لمعسكر الفراعنة.
واستقر إيهاب جالل على مشاركة المدافع ياسر
إبراهيم بجوار محمود حمدي «الونش» في خط
الدفاع عقب تأكد غياب أحمد حجازي العب اتحاد

جانب من تدريب منتخب الفراعنة
ً
جدة الموجود حاليا في إسبانيا لخوض مرحلة
تأهيلية على أن تتم متابعته خالل هذه الفترة وفي
ً
حالة التأكد من سالمته وجاهزيته تماما فستتم
االستعانة به في مباراة إثيوبيا  9يونيو الجاري.
على الجانب اآلخــر ،استعد المنتخب الغيني
ً
جـيــدا لهذه الـمـبــاراة ويــراهــن الجهاز الفني على
الـنـجــم الــدولــي الـغـيـنــي نــابــي كيتا زمـيــل محمد

صالح في ليفربول اإلنكليزي ،الذي انضم لصفوف
منتخب بالده مساء األربعاء الماضي.
يـ ــذكـ ــر أن م ـن ـت ـخ ــب مـ ـص ــر يـ ـتـ ـف ــوق بــال ـق ـي ـمــة
التسويقية على منتخب غينيا ،حيث تبلغ قيمة
العبي الفراعنة  160.6مليون يورو ،في حين تبلغ
ً
القيمة السوقية لالعبي غينيا  96.7مليونا.

23
أوكرانيا الجريحة لتحقيق حلم التأهل للمونديال في أرض ويلز
ةديرجلا
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تتجه األنظار اليوم إلى
مواجهة أوكرانيا وويلز في
نهائي الملحق األوروبي
المؤهل لمونديال .2022
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افـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــر األوك ـ ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــون
ال ـغ ــارق ــون ف ــي ال ـغ ــزو الــروســي
لـ ـب ــاده ــم ب ـم ـن ـت ـخ ـب ـهــم ال ـف ــائ ــز
عـلــى أسـكـتـلـنــدا ،األربـ ـع ــاء ،في
نصف نهائي الملحق األوروبي
المؤهل لمونديال  2022في كرة
ّ
ال ـق ــدم ،ل ـكــن الـمـنـتـخــب األصـفــر
واألزرق ي ـح ـت ــاج إ ل ـ ــى نـتـيـجــة
أخــرى مميزة األحــد على أرض
وي ـلــز لـخـطــف بـطــاقــة تــأهــل قد
ّ
تشكل عالمة فارقة في الحدث
العالمي نهاية السنة.
ع ــادت أوك ــران ـي ــا ب ـفــوز الفــت
من أرض اسكتلندا  ،1-3ضمن
ن ـص ــف ن ـه ــائ ــي ال ـم ـس ــار األول
ال ـم ــؤج ــل م ــن م ـ ــارس ال ـمــاضــي
بسبب الـغــزو الــروســي ،وتبقى
لها محطة أخـيــرة فــي كارديف
ضد ويلز غاريث بايل ورفاقه،
لحجز الـبـطــاقــة الـثــالـثــة عشرة
األخيرة لقارة أوروبا.
وال ــاف ــت أك ـث ــر أن ــه ف ــي حــال
تأهلها إلــى كــأس العالم للمرة
الثانية في تاريخها ،ستنضم
أوك ــران ـي ــا إل ــى مـجـمــوعــة فيها
الكثير من الخلفيات السياسية،
إل ــى جــانــب ال ــوالي ــات المتحدة
وإنكلترا وإيران.
وتأهلت أوكرانيا ،الجمهورية
ال ـس ــوف ـي ــات ـي ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة ،مـ ـ ّـرة

وح ـي ــدة ل ـكــأس ال ـعــالــم ،عندما
بلغت ربع نهائي نسخة 2006
مــع اس ـط ــورة هـجــومـهــا أن ــدري
شيفتشنكو.
وم ـث ـل ـه ــا ف ـع ـلــت ويـ ـل ــز ال ـتــي
بـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــت رب ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــائـ ـ ــي م ــن
مشاركتها الوحيدة عام ،1958
عـ ـن ــدم ــا خ ـ ـسـ ــرت ب ـ ـهـ ــدف أمـ ــام
برازيل اليافع بيليه في مواجهة
غـ ـ ـ ــاب عـ ـنـ ـه ــا ن ـ ـجـ ــم ه ـج ــوم ـه ــا
الـمـصــاب جــون تـشــارلــزُ .
ويعد
تشارلز الــذي توفي عــام 2004
ً
عن  72عاما ،من أعظم الالعبين
في تاريخ بريطانيا ،وقد انتقل
ال ــاع ــب الـ ــذي س ـجــل  15هــدفــا
في  38مباراة دولية لويلز ،من
«ليدز يونايتد» عــام  1957إلى
«ي ــوف ـن ـت ــوس» اإليـ ـط ــال ــي بــرقــم
قياسي بريطاني بلغ  65ألف
جنيه إسترليني.

بايج :المباراة األهم
في تاريخ ويلز
وص ــف م ــدرب وي ـلــز الـحــالــي
روب بايج المباراة ضد أوكرانيا
بأنها «األهم في تاريخ ويلز».
وأراد بـيـتــراكــوف االن ـخــراط
ّ
للدفاع عن بلده ،لكن طلبه قوبل
بالرفض ،إذ اعتبرت السلطات

يارمولينكو نجم أوكرانيا
انـ ـ ــه س ـي ـك ــون أكـ ـث ــر إفـ ـ ـ ــادة فــي
منصب المدرب ليحاول قيادة
البالد إلى نهائيات كأس العالم.
ً
لـ ـك ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب ( 64عـ ــامـ ــا)
والعبيه يجب أن ّ
يقدموا جولة
أخ ـي ــرة نــاج ـحــة لـتـحـقـيــق حلم
التأهل إلى المونديال.

بيل نجم ويلز
وفيما سجل أرتـيــم دوبفيك
ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدف ال ـ ـ ـثـ ـ ــالـ ـ ــث ال ـ ـم ـ ـتـ ــأخـ ــر
للضيوف في مرمى أسكتلندا،
ج ـثــا زمـ ـ ــاؤه ع ـلــى رك ـب ـهــم من
اإلره ـ ـ ـ ـ ــاق بـ ـ ــدال م ـ ــن االحـ ـتـ ـف ــال
ً
معه بالهدف الثالث ،علما بأن
ظهير أيسر اسكتلندا وليفربول

اإلن ـك ـل ـي ــزي أن ـ ــدي روب ــرت ـس ـ ّـون
تحدث بعد الـمـبــاراة عــن توقع
ف ــريـ ـق ــه ت ـ ــراج ـ ــع األوك ــرانـ ـيـ ـي ــن
لـنــاحـيــة ال ـل ـيــاقــة ال ـبــدن ـيــة بعد
البداية القوية والسريعة.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت زي ـ ـ ـ ـ ــارة «زب ـ ـيـ ــرنـ ــا»
إلـ ــى اس ـك ـت ـل ـنــدا ق ــد ّ
أجـ ـل ــت مــن

وارهولم والبقالي وتومسون هيرا في الواجهة

بايرن يحدد مقابل االستغناء
عن ليفاندوفسكي
لقاء الرباط ضمن الدوري الماسي ينطلق اليوم
ذكــرت تقارير صحافية أن
ّ
تمسك روبرت ليفاندوفسكي
بالرحيل عــن بــايــرن ميونيخ
واالنضمام إلى برشلونة دفع
إدارة النادي البافاري للتفكير
جديا في مسألة رحيله.
وكـ ـشـ ـف ــت ص ـح ـي ـف ــة ب ـي ـلــد
األلـ ـم ــانـ ـي ــة أن ب ـ ــاي ـ ــرن ح ــدد
بالفعل سعرا لترك المهاجم
الــدولــي الـبــولـنــدي يــرحــل عن
«أليانز أرينا» ،في ظل ّ
تخوف
الـعـمــاق ال ـبــافــاري مــن لجوء
الــاعــب إل ــى قــانــون ويبستر
الــذي أصــدره االتحاد الدولي
لكرة الـقــدم (فـيـفــا) ،وال ــذي قد
يحول دون االحتفاظ بخدمات
ليفا.
ويعتقد أن الـبــايــرن وضع
سعر  40مليون يــورو مقابل
االس ـ ـت ـ ـغ ـ ـنـ ــاء عـ ـ ــن الـ ـمـ ـه ــاج ــم
ال ـب ــول ـن ــدي ،وه ــو مـبـلــغ أكـبــر
بكثير من ذلك الذي قد يحصل

ليفاندوفسكي

عليه إذا لجأ ليفاندوفسكي
لقوانين «فيفا» ،وهو الموقف
ال ــذي لــم يـكــن يـتـ ّـبـنــاه الـنــادي
األلماني حتى وقت قليل.

تستقبل الــربــاط عاصمة الـمـغــرب الـيــوم لـقــاء ال ــدوري
ال ـمــاســي الل ـع ــاب ال ـق ــوى لـلـمــرة االولـ ــى مـنــذ ع ــام 2019
بسبب جائحة كــوفـيــد -19وال ــذي يشهد مشاركة اولــى
هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم لـ ـلـ ـع ــداء
ال ـن ــروي ـج ــي كــارس ـتــن
وارهولم حامل الرقم
البقالي
القياسي العالمي في
سـبــاق  400م حــواجــز،
وت ــواج ــد الـبـطــل المحلي
واالولمبي سفيان البقالي في
سباق  3االف م موانع ،باالضافة
الـ ـ ـ ــى نـ ـجـ ـم ــة س ـ ـبـ ــاقـ ــات الـ ـس ــرع ــة
الجامايكية إيالين تومسون هيرا.
ّ
ً
وكــان وارهــولــم ( 26عــامــا) عــزز رقمه
القياسي العالمي في سباق  400م حواجز في دورة
األلـ ـع ــاب األول ـم ـب ـيــة ف ــي طــوك ـيــو ال ـص ـيــف الـمــاضــي
مسجال  45.94ثانية .وفي غياب منافسه االميركي راي
بنجامين ،ستكون االنظار مسلطة لمعرفة مستوى
وارهولم الذي لم يشارك في موسم العاب القوى داخل
قاعة هذا الموسم .وخاض النرويجي آخر سباق له في
سبتمبر الماضي.
في المقابل ،ستكون االنظار مشدودة نحو البطل
المحلي وصاحب ذهبية سباق  3االف م موانع عام

أخبار منوعة
• صرح المدير الفني لفريق روما اإليطالي
البرتغالي جــوزيــه مورينيو أن قـضــاء ه عاما
في روما غيره كرجل ،وقال« :أصبحت شخصا
أقل أنانية».
واستطاع مدرب روما أن يفوز بكأس في أول
موسم له في تدريب روما وذلك بعد تغلبه على
فينورد الهولندي في المباراة النهائية ببطولة
دوري المؤتمر األوروبي  25مايو الماضي.
وقال مورينيو إن أولوياته تتغير .ويحتفظ
المدرب الملقب بـ «سبشيال وان» برغبته في
االسـتـمــرار بتحقيق النجاحات ،ولكنه ادعــى
أنه بات غير قلق بشأن اعتالء قمة المدربين،
التي كان مهووسا بها من قبل.
• وقــع البرازيلي إيـمــرســون روي ــال ،مدافع
فريق توتنهام اإلنكليزي لكرة القدم ،ضحية
لمحاولة سرقة في بالده ،مع تبادل إطالق النار
بين المعتدي والشرطة.
وقالت شرطة مدينة أميركانا في والية
ســاو بــاولــو البرازيلية ،إنها تلقت مكالمة
في وقت مبكر من صباح امس عن محاولة

رياضة

سرقة تدخل خاللها ضباط شرطة.
• أعـلــن ن ــادي أتلتيكو مــدريــد الـجـمـعــة أن
مهاجمه أنخل كوريا ( 27عاما) غادر معسكر
منتخب األرجنتين «إلجراء جراحة جلدية».
ونشر «الروخيبالنكوس» بيانا على موقعه
الرسمي قال فيه« :غــادر أنخل كوريا معسكر
المنتخب األرجنتيني بعد أن قررت الخدمات
ال ـط ـب ـيــة ل ــات ـح ــاد األرج ـن ـت ـي ـن ــي لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
وأتلتيكو مدريد سفر الالعب إلى مدريد إلجراء
جراحة جلدية لمعالجة إصابة تحت الجلد في
عيادة جامعة نافارا».
• قرر الفرنسي كريم بنزيمة ،مهاجم ريال
مدريد ،عدم الطعن في حكم السجن عاما مع
إيقاف التنفيذ الصادر بحقه في أكتوبر 2021
لـتــورطــه فــي قضية اب ـتــزاز زميله الـســابــق في
المنتخب ماتيو فالبوينا بفيديو جنسي.
وبقبول هذه العقوبة ،لم يعد لدى بنزيمة
سجل إجرامي نظيف ،وفي حالة ارتكاب جريمة
جديدة يعاقب عليها بالسجن ،سيصبح ذلك
العام ساري المفعول.

 2021في اولمبياد طوكيو البقالي الــذي عــوض فيها
حـلــولــه راب ـعــا فــي اولـمـبـيــاد ري ــو دي جــان ـيــرو قبلها
ب ــأرب ــع س ـن ــوات .ون ـجــح الـبـقــالــي ف ــي طــوكـيــو بــالــذات
فــي و ضــع حــد لسيطرة العدائين الكينيين على هذا
االختصاص ،وبات اول عداء غير كيني يتوج بالذهبية
منذ البولندي برونيسالف مالينوفسكي في اولمبياد
 1980في موسكو.
وي ــواج ــه الـبـقــالــي مـنــافـســة ش ــدي ــدة مــرة
جديدة من الكيني الميشا غيرما ،والكيني
بنجامين كيغن علما بأنه فاز في جولة
لقاء الدوحة الشهر الماضي امام غيرما
بالذات.
ويــواجــه البطل االولـمـبــي الكيني
ايمانويل كورير مواطنه فيرغوسون
روتـيـتــش فــي سـبــاق مرتقب على
مسافة  800م .وال يمكن االستهانة
بـ ـع ــداء ي ــن كـيـنـيـيــن آخ ــري ــن هـمــا
ك ــول ـي ـن ــز كـ ـيـ ـب ــروت ــو وال ـم ــوه ـب ــة
الجديدة ايمانويل وانيونيي ابن
السابعة عشرة ربيعا وبطل العالم
دون  20عاما العام الماضي.

مــارس الماضي بسبب الحرب
الـتــي ب ــدأت فــي فـبــرايــر ،ولمنح
األوك ــران ـي ـي ــن ف ــرص ــة خــوضـهــا
بأقل األضرار الممكنة.
آنذاك ،حجزت ويلز بطاقتها
ال ـ ـ ــى الـ ـنـ ـه ــائ ــي ب ـ ـفـ ــوزهـ ــا ع ـلــى
النمسا بفضل «ثنائية» جميلة

لـجـنــاحـهــا غــاريــث بــايــل ،علما
بأنها حققت بــدا يــة بطيئة في
مسابقة دوري األمم األوروبية،
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،بـ ـخـ ـس ــارتـ ـه ــا أم ـ ــام
مضيفتها بولندا  2-1بتشكيلة
رديفة.
وفــي الـمـبــاراة األخـيــرة ،أراح
م ـ ــدرب وي ـل ــز ب ــاي ــل ال ـ ــذي ّ
ودع
فريقه ريال مدريد اإلسباني بعد
مـشــوار طــويــل مـتـعـ ّـرج ،إضافة
إلى العب الوسط آرون رامسي.
ً
و ك ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ــا يـ ـ ــل ( 32عـ ـ ــا مـ ـ ــا )
ً
ورامـســي ( 31عــامــا) مــن أبطال
الـتـشـكـيـلــة ال ـت ــي بـلـغــت نصف
ن ـه ــائ ــي ك ـ ــأس أوروب ـ ـ ـ ــا ،2016
لكنها ستكون منطقيا فرصتهم
األخـ ـي ــرة ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي كــأس
العالم.
ويـمـلــك رج ــال ال ـمــدرب بايح
ً
ً
رصيدا جيدا على أرضهم ،حيث
يتعرضوا ّ
ّ
ألي خسارة في 18
لم
مباراة منذ عام .2018
وأض ـ ـ ـ ــاف ديـ ـفـ ـي ــس« :نـ ـت ــوق
لتحقيق هذا األمر منذ 60 - 50
ً
عاما» .تابع «هذا أمر كبير لنا.
هـ ــو ح ـل ــم ل ــرج ــال ـن ــا ووض ـع ـن ــا
أنفسنا في موقف ،حيث نبتعد
م ـبــاراة واح ــدة عــن النهائيات،
ّ
وسينصب تركيزنا على ذلك».

ً
تيفيز يعلن اعتزاله اللعب نهائيا
أعلن كارلوس تيفيز ،أمس،
ً
اعتزاله كرة القدم نهائيا بعدما
ك ـ ــان قـ ــد ق ـ ــرر فـ ــي م ـ ــاي ـ ــو2021
التوقف فترة عن اللعب.
ً
وق ــال تيفيز « 38عــامــا» في
مقابلة مــع محطة «أمـيــركــا تي
ً
في»«:دائما سألوني عن السبب
وراء توقفي عن اللعب وأجبت
ً
فــي يــوم مــا قــائــا :ألنني فقدت
مـشـجـعــي األول (والـ ـ ـ ــده ال ــذي
تــوفــي فــي فـبــرايــر  .)2021كــان
ه ــو م ــن يــأتــي لـيـشــاهــدنــي في
الملعب بينما كنت في الثامنة
ً
م ــن ع ـم ــري .ل ــذا نـهـضــت يــومــا
وقلت إنني ال أرغب في اللعب.
كانت المرة الوحيدة التي فكرت
فيها في نفسي».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ت ـ ـي ـ ـف ـ ـيـ ــز العـ ـ ــب
ب ــوك ــا وك ــوري ـن ـث ـي ــان ــز ووس ــت
ه ـ ـ ــام وم ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
ومانشستر سيتي ويوفنتوس
وشـنـغـهــاي شينخوا الـســابــق:
«آخـ ــر س ـنــة لـعـبــت فـيـهــا كــانــت
ً
قاسية جدا ألنه كان يعاني من
سكتة دماغية .لقد استيقظت

تيفيز

ً
يوما وقلت لفاني (زوجته) :لن
ً
ألعب مجددا .واتصلت بأدريان
ً
روك ـ ــو (وكـ ـي ــل أع ـم ــال ــه) الح ـقــا
ً
وقلت له إنني لن ألعب مجددا
وسأعتزل».
ويعد تيفيز رابع العب أكثر
ً
ت ـت ــوي ـج ــا ب ــألـ ـق ــاب فـ ــي ت ــاري ــخ
ً
األرج ـن ـت ـي ــن ب ـ ـ  30ل ـق ـبــا خـلــف
ليونيل ميسي ( )40وأنخل دي
مــاريــا ( )32ولــويــس «لــوتـشــو»
غونزاليس (.)31

نادال يواجه رود في نهائي «روالن غاروس»
بلغ اإلسـبــانــي رافــايــل ن ــادال المصنف
ً
خ ــام ـس ــا ال ـن ـهــائــي ال ـك ـب ـيــر ،ال ـثــاث ـيــن في
مسيرته وال ــراب ــع عـشــر فــي بـطــولــة روالن
غاروس الفرنسية ،ثانية البطوالت األربع
الـ ـكـ ـب ــرى ،وذل ـ ــك ب ـع ــد ان ـس ـح ــاب مـنــافـســه
األلماني ألكسندر زفيريف الثالث نتيجة
إص ـ ــاب ـ ــة قـ ــويـ ــة ت ـ ـعـ ــرض لـ ـه ــا ف ـ ــي ن ـه ــاي ــة
المجموعة الثانية.
ويـلـتـقــي نـ ــادال فــي الـنـهــائــي ال ـيــوم مع
الشاب النرويجي كاسبر رود الثامن الذي
واصل مغامرته ،وبات أول العب من بالده
يـصــل ال ــى مــاعــب روالن غ ـ ــاروس ،وذل ــك
بإقصائه الكرواتي مارين تشيليتش بالفوز
عليه  6-3و 4-6و 2-6و.2-6
وح ـســم نـ ـ ــادال ،الـ ــذي يـحـتـفــل الـجـمـعــة
بميالده الـســادس والثالثين ،المجموعة
األول ـ ــى ب ـص ـعــوبــة بــال ـغــة  )8-10( 6-7ثم
عــانــى كــل مــن الــاعـبـيــن عـلــى إرس ــال ــه في
المجموعة الثانية التي وصلت الى شوطها
الثاني عشر والتعادل  ،6-6قبل أن يتعرض

نادال ورود
زفيريف إلصابة قوية في كاحله األيمن،
مما اضطره لمغادرة الملعب على كرسي
ً
ً
متحرك قبل أن يعود ابن الـ  25عاما الحقا
على عكازين إلعالن انسحابه.
وف ـ ــي م ـن ــاف ـس ــات ال ـ ـس ـ ـيـ ــدات ،أح ـك ـمــت
البولندية إيغا شفيونتيك قبضتها على
كــرة المضرب العالمية بتتويجها بلقب

روالن غـ ـ ــاروس ،ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة إث ــر فــوز
ساحق على األميركية اليافعة كوكو غوف
 1-6و.3-6
ً
وبفوزها الـ 35تواليا ،عادلت شفيونتيك
سلسلة األميركية فينوس وليامس عام
ً
 ،2000األطول في األلفية الثالثة ،علما بأن
الرقم القياسي يعود للتشيكوسلوفاكية

ً
 األميركية مارتينا نافراتيلوفا ( 74فوزاً
متتاليا عام .)1984
وه ــذا الـلـقــب ال ـثــانــي لشفيونتيك (21
ً
ً
عــامــا) ،المصنفة أولــى عالميا ،في روالن
غاروس بعد األول في  2020على األميركية
صوفيا كينن ،وتعود خسارتها األخيرة
إلى  16فبراير.

ُ ُ
سقط فرنسا وهولندا تذل بلجيكا في دوري األمم
الدنمارك ت ِ

فرحة العبي المنتخب الدنماركي بعد الفوز على فرنسا

ب ـع ــد س ـت ــة أيـ ـ ــام م ــن األحـ ـ ـ ــداث الـتــي
شهدها عند مداخله في نهائي دوري
أبطال أوروبا بين ريال مدريد اإلسباني
ول ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي (1-ص ـ ـفـ ــر) ،كــان
«استاد دو فرانس» أمس األول على موعد
مع سقوط لفرنسا بطلة العالم وحاملة
اللقب في مستهل مشوارها في النسخة
الثالثة من دوري األمــم األوروبـيــة التي
ً
ً
شهدت فوزا كاسحا لهولندا على بلجيكا
في معقل األخيرة .1-4
ف ــي سـ ــان دون ـ ـ ــي ،ش ـم ــال الـعــاصـمــة
باريس ،لم تكن بداية فرنسا بطلة العالم
والفائز بلقب النسخة الثانية من دوري
األمم األوروبية على حساب إسبانيا ،في
منافسات المجموعة األولــى للمستوى
األول واعدة ،إذ سقطت على أرضها وبين
جماهيرها  2-1أم ــام الــدنـمــارك بعدما
كانت البادئة بالتسجيل.
ً
ولــم ينتظر بنزيمة طويال لتسجيل
ه ــدف ــه الـ ـس ــاب ــع والـ ـث ــاثـ ـي ــن بـقـمـيــص
«الــديــوك» بعد تبادله الـكــرة مــع البديل
ن ـك ــون ـك ــو قـ ـب ــل أن ي ـس ـج ــل فـ ــي ش ـبــاك
الضيوف (.)51
لكن البديل كورنيليوس قلب الطاولة
على الفرنسيين بإدراكه التعادل بعد 8

( )57فــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة للمجموعة
ذاتها .وبذلك ،تصدرت النمسا المجموعة
بـ ـف ــارق األهـ ـ ـ ــداف أم ـ ــام ال ــدنـ ـم ــارك قبل
ً
مواجهتهما غدا على أرض األولى ،فيما
تحل فرنسا ضيفة على كرواتيا.

دقائق على دخوله بعد تمريرة بينية
من بيار-إميل هويبييرغ ( )68ثم بخطفه
هــدف الفوز قبل دقيقتين على النهاية
بعد تمريرة من مايهلي.
وأب ـ ـ ـ ــت كـ ــروات ـ ـيـ ــا وصـ ـيـ ـف ــة ف ــرن ـس ــا
ف ـ ــي م ـ ــون ـ ــدي ـ ــال روس ـ ـي ـ ــا  ،2018ل ـكــن
ً
ت ــراف ــق «ال ـ ــدي ـ ــوك» ف ــي خـيـبـتـهــم أي ـضــا
بـتـلـقـيـهــا ه ــزي ـم ــة م ــذل ــة ع ـل ــى أرض ـه ــا
أم ــام الـنـمـســا بـثــاثـيــة نظيفة سجلها
م ــارك ــو أرنــاوتــوف ـي ـتــش ( )41وميكايل
غريغوريتش ( )54ومارسيل سابيتسر

وفــي المجموعة الــرابـعــة ،كــان تذمر
نـ ـج ــم ب ـل ـج ـي ـك ــا وم ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر س ـي ـتــي
اإلن ـك ـل ـيــزي كـيـفــن دي ب ــروي ــن م ــن هــذه

التوقيت
4:00
7:00
7:00
9:45
9:45
9:45
9:45
9:45
9:45

المباراة
سان مارينو  -مالطا
جبل طارق  -مقدونيا
قبرص – ايرلندا الشمالية
كوسوفو  -اليونان
التشيك  -اسبانيا
البرتغال  -سويسرا
بلغاريا  -جورجيا
صربيا  -سلوفينيا
السويد  -النرويج

سقوط كبير لبلجيكا

المباريات التي تقام مباشرة بعد انتهاء
الدوريات والمسابقات القارية لألندية،
في مكانه إذ سقط ورفاقه أمام هولندا
في بروكسل  4-1بعدما كانوا متخلفين
برباعية نظيفة.
وع ـن ــدم ــا كـ ــان الـ ـش ــوط األول يلفظ
أن ـفــاســه األخـ ـي ــرة ،خـطــف الـهــولـنــديــون
هـ ــدف ال ـت ـق ــدم ع ـبــر سـتـيـفــن بـيــرغــويــن
الذي وصلته الكرة من فرنكي دي يونغ،
فأطلقها رائـعــة مــن خــارج المنطقة في
شباك مينيوليه (.)40
وب ــدأت معالم الهزيمة ترتسم أمــام
البلجيكيين بعد تلقيهم الهدف الثاني
في مستهل الشوط الثاني عبر ممفيس
ديـبــاي إثــر هجمة مــرتــدة وتـمــريــرة من
ب ـيــرغــويــز ( ،)51ق ـبــل أن تـتـعـقــد مهمة
ال ـم ـض ـيــف ب ـه ــدف ث ــال ــث س ـج ـلــه دن ــزل
دمفريس بعد تمريرة من دالــي باليند
( ،)61أتـبـعــه دي ـبــاي بـهــدفــه الشخصي
الثاني إثر تمريرة أخرى من باليند وهذه
المرة بالرأس (.)65
وان ـت ـظــر بـلـجـيـكــا ح ـتــى ال ــوق ــت بــدل
الـضــائــع لتسجل هــدفـهــا الـشــرفــي عبر
ميتشي باتشواي بعدما وصلته الكرة
من توبي ألديرفيرلد (.)90 3
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آخر كالم
حوار كيميائي

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

َح َرم المجتمع!

أ .د .حمد محمد المطر

للمجتمع «قداسة» ولمنظوماته ُ
«حرمة» ...تكرار محاوالت
التعدي على أنساقه االجتماعية وتكويناته الوطنية عبر
ً
ً
تقسيمه طـبـقـيــا وتـكــريــس سـيــاســات تـلــويـثــه ف ـئــويــا ،يمثل
ً
إخالال بقواعد المواطنة ومبادئ االنتماء التي رسم مسارها
الدستور ،وحدد نطاقها في المادة « ٢٩الناس سواسية في
الكرامة اإلنسانية ،وهم متساوون لدى القانون في الحقوق
والواجبات العامة ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو
ً
األصل أو اللغة أو الدين»ُ ،
ويشكل تعديا ال على المتضرر أو
ً
ُ
الفئات ُ
المراد عزلها أو تقزيمها وتهميشها حصرا ،بل يمثل
ً
تجنيا على كــل مــوا طــن يستشعر مسؤوليته تـجــاه وطنه،
ويتطلع إلى أن يهنأ مع أجياله بأمان الوطن حتى لو كلفه
أغلى ثمن!
أن تصدر هــذه االنتهاكات مــن بعض األع ــداء أو ُ
الجهالء
ربما تجد من يتفهم دوافعها غير النزيهة أو السطحية ،إال
أنها حين تصدر فيمن نتوسم أ نــه من النخبة التي تصنع
ويفترض أن لها «دالة» على المجتمع فإن
الرأي وتوجه القرار
ّ
هذه النخبة التي كانت ُمحنطة في قضايا وطنية ذات أولوية
تتحول إ لــى نخبة ُمنحطة حين يكون حديثها عن ُحرمات
المجتمع ونسيجه دون وعي وال إدراك إلى االنتهاك الصارخ
ً
ً
للدستور ومآالت هذا الخطاب الشاذ عقال ومنطقا ،ويتسبب
ً
في مزيد من اإلنهاك واالهتراء الذي نجنيه جميعا.
ً
ال ينبغي لقوى المجتمع الحية أن تكون عونا لألطراف
السياسية في منظومة أي حكم تسعى لإلضرار بالمجتمع
وم ـســاعــدتــه ع ـلــى اإلخ ـ ــال ب ـهــذه ال ـتــواف ـقــات والـ ـ ــدوس على
قــواعــد النسق االجـتـمــاعــي وخـطــوطــه الـحـمــراء ،لقد نجحت
دبلوماسية الكويت الفاعلة خالل العقود األخيرة في إطالق
م ـبــادرة #الـمــواطـنــة-الـعــالـمـيــة ،وال ـتــي تــرأسـهــا األم ـيــن الـعــام
السابق لألمم المتحدة بان كي مون ،حيث أطلقت من مركز
ً
ً
ً
جابر الثقافي ،وشهدت حضورا دوليا الفتا ،وتقوم على فكرة
التعايش وإعداد المجتمعات لتقبل التنوع والتعدد الثقافي
والحضاري في داخلها ومع بقية البيئات ،وأن تكون للمواطن
مساهمته الوطنية والعالمية في مواجهة التحديات الماثلة
وقادة الكوكب نحو التقدم التطور.
إن النظام التربوي في األسرة والمدرسة والمجتمع الذي ال
يشجع على تطوير اإلحساس والممارسة تجاه المواطنة ،التي
تعتمد على مبادئ التعاون ونبذ السلوك التنمري واحترام
حقوق اإلنسان والتسامح والديموقراطية والعدالة االجتماعية،
ويشجع التفكير الناقد ومسؤولية المشاركة اإليجابية في
خــدمــة المجتمع المحلي والـعــالـمــي ،هــو فــي الحقيقة نظام
يحتاج إلــى مراجعة وإع ــادة تصويب البوصلة حتى يشعر
المواطن بدوره ،ويدرك موضعه في هذا العالم ،ويحترم التنوع،
ويفهم الكيفية التي تعمل بها منظوماته االجتماعية ،ويتشارك
ً
ً
في أن يجعل الوطن مكانا أكثر إنصافا وعدالة.
« »Catalystمادة حفازة:
تنمر مجتمعي  +نخبة صامتة = دمار مؤسسي

غش وخداع وعدم أمانة
مرة أخرى تطفو ظاهرة الشهادات
المزورة على السطح...
فها هو السيد الفاضل وكيل وزارة
التعليم ا لـعــا لــي د .صبيح المخيزيم
يصرح بآخر األرقام حول تلك الظاهرة!
منذ عــام  2015هـنــاك  144شهادة
مزورة اكتشفتها أجهزة الوزارة...
كما أن هناك  477قضية كسبتها
الـ ـ ــوزارة ف ــي الـمـحــاكــم ض ــد أشـخــاص
يحملون تلك الشهادات المزورة وهناك
مــا ي ـقــارب األرب ـع ـيــن قـضـيــة بانتظار
األحكام النهائية.
الب ـ ــد مـ ــن ت ــوج ـي ــه ال ـش ـك ــر لـ ـ ــوزارة

د .ناجي سعود الزيد
التعليم العالي على تلك الجهود ونأمل
أن تستمر في تنظيف الجهاز اإلداري
من المزورين.
ولكي تكتمل عملية المكافحة البد
م ــن ن ـشــر األسـ ـم ــاء وال ـم ـنــاصــب الـتــي
يحملها ه ــؤالء ا لـ ـم ــزورون والكيفية
التي اخترقوا بها نظام الحصول على
الشهادات الجامعية وكيف وصلوا إلى
تلك المناصب التي يحتلونها؟!
ً
التزوير ليس مقتصرا على الشهادة
ف ـح ـســب ،ب ــل ي ـجــب ك ـشــف أسـ ـم ــاء من
توسط لهؤالء المزورين للحصول على
وظائف ومناصب في مختلف الوزارات

والهيئات والمؤسسات الحكومية.
ً
نشر هــذه األس ـمــاء سيكون رادع ــا
ً
قــويــا أم ــام مــن يستجرئ عـلــى الغش
والخداع في الحصول على الشهادات
العليا ،وسيعطي الثقة والطمأنينة
للجادين المخلصين.
نــأمــل أن تـقــوم الـ ــوزارة بــذلــك ،فهي
بكشفها األسماء والمناصب ستبين
للمجتمع أن لـمـعــان بـعــض األ س ـمــاء
ً
ً
إعالميا كــان مبنيا على غش وخــداع
وعدم أمانة!

عام «يانسن» ساعات وأجواؤه جحيم

ديدان تخرج
من أسماك النيل
انـ ـتـ ـش ــر فـ ـي ــدي ــو عـ ـل ــى م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي فــي مصر لصياد فــي قرية ميت
دمسيس بمحافظة الدقهلية ،يفيد بوجود
ديدان داخل األسماك بنهر النيل في القرية.
وق ــال مــوقــع روس ـيــا ال ـيــوم أم ــس األول إن
ً
ً
الـفـيــديــو أث ــار ذعـ ــرا كـبـيــرا بـيــن رواد مــواقــع
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،نـظــرا ل ـخــروج ال ــدود
بشكل كبير بمجرد لمس خياشيم األسماك.
وأكـ ـ ــد ال ـن ـق ـي ــب الـ ـع ــام ال ـص ـي ــادي ــن أح ـمــد
المغربي ،صحة الفيديو المتداول على مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،مــوضـحــا أن ــه فيديو
حقيقي وحــديــث ،لرحلة صيد قــام بها أحد
صيادي قرية ميت دمسيس الثالثاء الماضي.
وأوضـ ــح الـمـغــربــي أن سـبــب ت ــواج ــد تلك
ال ــدي ــدان داخـ ــل األسـ ـم ــاك ه ــو ت ـل ــوث الـمـيــاه
العذبة ،نتيجة رمي المخلفات وتراكم مياه
ً
ال ـصــرف الـصـحــي ،م ــؤك ــدا أن ـهــا غـيــر مــؤذيــة
ً
إط ــاق ــا ،ويـمـكــن ت ـن ــاول األس ـم ــاك بـعــد قطع
خياشيمها.

اكـتـشـفــت وكــالــة نــاســا جحيما فــي كوكبة
ال ـس ــرط ــان مـخـيـفــا بـشـكــل ال يـمـكــن ت ـص ـ ّـوره،
ويسمى كــوكــب «يــانـســن» ،ويتجه دائـمــا إلى

نجمه من جانب واحد ،مثل القمر الذي يتجه
نحو األرض.
وأعلنت «ناسا» ،في بيان نقله موقع روسيا

ال ـي ــوم ،أم ــس ،اكـتـشــاف «ال ـج ـح ـيــم» ،والـمـكــان
األكثر فظاعة في الكون والذي ال يمكن تخيله،
بعد توجيه تلسكوب «جيمس ويب» الفضائي
الجديد إلى كوكبة السرطان.
والـمـقـصــود بــاألمــر هــو كــوكــب «يــانـســن»،
ُ
وال ــذي اكــتـشــف فــي الــواقــع ع ــام  ،2004لكن
ت ــدري ـج ـي ــا ف ـق ــط أصـ ـب ــح جـ ــوهـ ــره الــره ـيــب
واضحا ،ويشبه هذا الكوكب األرض بحجمه
المحدود ،إال أنه قريب جدا من نجمه.
ويستغرق العام هناك  17ساعة و 40دقيقة
فقط ،وهــذا يعني أنه يتمكن في أقل من يوم
أرض ــي مــن االلـتـفــاف حــول نجمه ،ألنــه قريب
جدا منه ،وبسبب هذا القرب يتجه «يانسن»
دائما إلى نجمه من جانب واحد ،وتبلغ درجة
ال ـح ــرارة عـلــى الـجــانــب الـمــوجــه نـحــو النجم
 2400درجة مئوية ،وهو في الواقع فرن ،في
حين تبلغ درجة الحرارة في الجانب المظلم
 1100مئوية.

●

ل ـ ـ ـقـ ـ ــد عـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــرت عـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــزة مـ ـن ــذ
السبعينيات ...وطوال هذه السنوات
وحتى وفاتها ،لم تتغير عزيزة ،ال
بالكلمة وال بــا لـمــو قــف ،لــم تعرف
النميمة ،وال الكذب ،وال النفاق...
عــزيــزة ،جــاء ت إلــى الدنيا نقية،
ورح ـلــت عنها إل ــى ربـهــا وه ــي في
ق ـمــة ال ـن ـقــاء وال ـص ـف ــاء والـتـصــالــح
م ــع ن ـف ـس ـهــا واآلخـ ـ ــريـ ـ ــن ...ش ــدي ــدة
اإليـ ـم ــان ب ــال ـق ــدر ،صــال ـحــة ،تشيع
األم ــل والـتـفــاؤل حولها بكلماتها
الرقيقة وصوتها العذب الحنون.
كــا نــت إنسانة ال تهمها المظاهر،
وال تعرف العداوة.
عزيزة ،كانت وطنية تحب وطنها
ال ـك ــوي ــت ،وه ــو م ــن أس ـم ــى وأغ ـلــى
معاني الحب التي لمستها فيها.

كانت تتمنى أن تعود الكويت كما
كــانــت فــي ال ـمــاضــي ،م ـنــارة الـعــدل
والحكم والمساواة ،وحرية اتخاذ
ال ـ ـقـ ــرارات وال ـع ـمــل ل ـخــدمــة الــوطــن
الغالي.
كانت عزيزة ،كما هو الحال مع
غالبية أبـنــاء الــوطــن المخلصين،
تتطلع إل ــى ع ــودة الــوطــن الـغــالــي،
وشعرت بأوجاعه وعاشتها معنا.
كــام ـهــا ع ــن وط ـن ـهــا دون تــوقــف،
حـبـهــا وآمــال ـهــا لــه غـيــر مـشــروطــة.
ً
لم تغادر االبتسامة وجهها أبــدا...
جاء ت بابتسامة ،ورحلت عنا إلى
ربـهــا بــابـتـســامــة ...عــزيــزة إنسانة
يحزن لفراقها كل من عرفها...
لديها العديد من اإلخوة الرجال
في الكويت والخليج وحول الوطن
العربي ،فهي أخت الرجال ،وأخت
ل ـن ــا ن ـح ــن نـ ـس ــاء الـ ـك ــوي ــت ال ــات ــي

عرفنها ...ال يمكن أن ننسى عزيزة
البسام التي زرعت بكلماتها األمل
والحب بيننا ومن حولها.
عزيزة هي الطبيبة التي تعالج
النفس ....عزيزة هي المحامية التي
تــدافــع عــن الـنــاس إذا ظـلـمــوا ...هي
اإلنسانة المثقفة التي تتكلم بكل
صراحة وعمق ،لغزارة الثقافة التي
تمتعت بها ومارستها .وكثير من
الــرجــال الذين يعتبرون إخــوة لها
وأ ق ــرب الصديقات لها يعرفونها
بهذه الصفات ولمسوها فيها.
وفي الواقع ،فإن هذه اإلنسانة ال
تحتاج إلى أي تكريم ،ألن تكريمها
من رب العالمين  -الــذي هو أكبر-
أفضل تقدير ...زرع حبها في قلوب
كل من عرفها وعاشرها.
رحـ ـ ــم ال ـ ـلـ ــه ع ـ ــزي ـ ــزة ،وغ ـ ـفـ ــر لـهــا
وتقبلها بصفاتها ...وعزاؤنا للوطن

يومية سياسية مستقلة

م ـجــرد الـتـخـمـيــن ع ــن مستقبل ال ــوض ــع الـسـيــاســي
للدولة ،بما يعني ما إذا كانت هناك نوايا سلطوية
لتعليق الدستور من عدمه ،هو بحد ذاته يشي بأن كل
الخطاب االجتراري عن الدستور والديموقراطية وفصل
ً
السلطات ليس له مكان ،فالدولة المستقرة دستوريا ال
مكان فيها لمثل هذا التخمين والهواجس عن التعليق
والحل الالدستوري.
مضى اآلن شهران من غير حكومة ثابتة ،وبالتبعية
ال مجلس ينعقد ،حكومة تسيير العاجل مــن األمــور
يمكن أن تستغرق عمر الدولة وتبقى الحالة ماشية
«س ـمــاري» فمن يكترث الـيــوم  -إذا استبعدنا النخب
والتجمعات السياسية  -لوجود حكومة العاجل من
األم ــور أو الخامل منها؟ فكل المسألة «صــابــون» في
الثقافة العامة ،وهي ثقافة غارقة بهمومها وقضاياها
اليومية ،مثل األزمة السكنية وغالء أسعار األراضي،
وهــذه هموم ضخمة مـبــررة بسبب ال مـبــاالة السلطة
نحوها ،وهناك هموم أصغر مثل أسعار سمك الزبيدي
أو منحة الثالثة آالف دينار للمتقاعدين ،واألخيرة يبدو
أن السلطة تخبئها لمفاجأة استرضائية للناس فيما
لو قررت تعليق الدستور.
ً
دعونا نقرر بأننا يقينا نراوح في مستنقع التخمين
والقرار النهائي هو بيد أصحاب األمر والنهي ،الذين
يــرون أن األمــور تـجــاوزت حــدودهــا ،وال يمكن الصبر
عليها في قضايا المساء لة السياسية واالستجوابات
وغياب اإلصــاح االقتصادي ،طبيعي كلمة اإلصــاح
مثل الثقوب الـســوداء الكونية تتسع وتمتص كل ما
يقترب منها ويدخل بالتالي في عالم مجهول  -فهل
يعني اإلصالح الخصخصة دون حدود كما يفكر أهل
اليمين ،أم يعني خصخصة بعض األنشطة دون غيرها،
أم أنــه إصــاح المرفق العام المتكلس ببيروقراطيته
واتـكــالـيـتــه الــريـعـيــة كـمــا ي ـقــول أه ــل ال ـي ـســار؟ مسألة
محيرة ،ال بد أن أهــل البخاصة محتارون فيها ،هذا
إذا كنا متفائلين بأن الحيرة والتفكير بالقضية نقطة
إيجابية للسلطة ،فهذا يعني أنها تفكر وتقلق ،وهذا
أضعف اإليمان.
كيف ستنتهي األمور ،ال نعلم ،وما دمنا ال نعلم ،وال
توجد إرادة شعبية تحسم وتستبعد حالة «التخمين»،
فلنقر عندها أنــه ال تــوجــد ديـمــوقــراطـيــة وال دستور
حقيقي وال ديـمــوقــراطـيــون جــديــون يــؤمـنــون بــالــرأي
اآلخــر وبحقوق األقلية وحقوق اإلنـســان كما يمليها
الفكر العقالني ،ونحن نحيا بحالة من الضياع ،وليس
لنا غير أن نشكر القدر على صدفة البترول وتضخم
أسعاره اليوم ،فلواله لبدت عــورات مدمرة إلدارة هذا
البلد السائر في عالم المجهول.

وفيات
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فالح حمد منصور العازمي

ً
 94عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت50444774 ،66668316 :

خلدة صلبي فالح

زوجة محمد فزاع الشتيوي
ً
 67عاما ،شيعت ،الصليبيخات ،ق ،3ش ،6ش ،112م ،39ت:
99394404 ،99452929

عبدالله عبدالعزيز عبدالله المعتوق

ً
 52عاما ،شيع ،الرجال :شمال غرب الصليبيخات ،ق ،2ش،208
م ،8النساء :سلوى ،ق ،9ش ،1م ،B78ت،50404130 ،99499215 :
65560005 ،55282637

السبت 6 / 4

إيمان عباس محمد غلوم

زوجة أمير سبت علي محمد
ً
 55عاما ،شيعت ،الرجال :الجابرية ،حسينية البلوش ،ق،11
النساء :الشامية ،ق ،6ش ،62قسيمة ،11م ،15ت،94929422 :
66009901 ،62226265
ً
 79ع ــام ــا  ،ش ـي ــع ،ص ـب ــاح ال ـس ــال ــم ،ق ،9ش ،2ج ،9م ،61ت:
97426669

دواس عبدالله العجمي

ً
 75عاما ،شيع ،هدية ،ق3ـ ش ،7م ،10ت،94953711 ،99272750 :
66114724

أحمد ًجاسم جمعة القطان الدالوي

 89عاما ،شيع ،سلوى ،حسينية سيد محمد ،ت،99797961 :
99909080

فهيمة يحيى المعتوق

أرملة حمد علي السالم
ً
 96عــامــا ،شيعت ،النساء :الشامية ،ق ،9ش محمد الشايع،
م ،18ت97333318 :

مواعيد الصالة

عادلة الساير

عزيزة البسام

الغالي بفقدان صوت محب له.
غادرتنا عزيزة البسام بجسدها،
وس ـ ـت ـ ـب ـ ـقـ ــى روحـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا وصـ ـف ــاتـ ـه ــا
وكلماتها ووجها المبتسم بيننا.

لــن ننسى عــزيــزة الـبـســام رحمة
الله عليها.
(إنا لله وإنا إليه راجعون).

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

حسن العيسى

راشد جابر فرحان

ليس لهذه اإلنسانة مثال ...ليس لها شبيه ..إنها
نموذج نادر إنها األخت العزيزة «عزيزة»
عادلة مساعد الساير

التخمين
في دولة السماري

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:14

العظمى 43

الشروق

04:48

الصغرى 27

الظهر

11:46

ً
أعلى مد  04:09صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:21

 02:17م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:45

ً
أدنى جزر  09:20صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:16

 09:59م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

