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الكويتيون إلى بريطانيا بال تأشيرة العام المقبل

خالل دقائق ومتعدد السفرات
يصدر
طويلة
مدته
إلكتروني
بتصريح
استبدالها
ً
ً
• تكلفة التصريح من  6إلى  12دينارا للشخص مقابل  35حاليا ...واإلجراء يشمل الخليجيين
• النظام الحالي الستخراجها مستمر حتى دخول القرار الجديد حيز التنفيذ في 2023
ربيع كالس

أعـلـنــت بــريـطــانـيــا أنـهــا ستتيح لـلـكــويــت ودول
م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي االن ـت ـق ــال إلـ ــى نـظــام
ت ـصــاريــح ال ـس ـفــر اإلل ـك ـتــرون ـيــة ل ــدخ ــول أراض ـي ـهــا
ً
اعتبارا من العام المقبل ،ما يعني أن الخليجيين
لن يحتاجوا إلى تأشيرة لزيارة المملكة المتحدة.
وأك ــدت الحكومة البريطانية ،فــي بـيــان نشرته
سفارة بالدها لدى الكويت أمس ،أن «هذه الخطوة
ستعمل على تعزيز األمــن فــي المملكة ،وتحسين
إجراءات الحدود ،كما ستسهل على مواطني الخليج
زيارتها للدواعي التجارية أو السياحة».
وأضــافــت أن هــذا النظام سيعزز ق ــدرة الجهات
الحكومية على التدقيق على المسافرين ومنع من

ً
ً
يشكلون تهديدا لبريطانيا ،معتبرة أنه يعد جزءا
ً
مهما النـتـقــال حكومة المملكة إلــى ح ــدود رقمية
بشكل كامل بحلول نهاية عام .2025
من جهتها ،أفادت سفارة الكويت لدى بريطانيا
بــأن النظام الحالي الستخراج التأشيرات لدخول
ً
المملكة المتحدة ما زال قائما ،وأن على المواطنين
الحصول على تأشيرة مسبقة كما هو معمول به
ً
حاليا  ،قبل دخــول التسهيالت الجديدة المتعلقة
بالنظام اإللكتروني بشأن اإلعفاء من التأشيرة إلى
حيز التنفيذ في .2023
وأضافت السفارة ،في بيان لها ،أنها ستواصل
الـعـمــل مــع الـجـهــات البريطانية المعنية مــن أجــل

استكمال التفاصيل واألمور المتعلقة بتطبيق هذا
القرار ،وضمان تنفيذه بداية العام المقبل.
في موازاة ذلك ،كشف مصدر مطلع في السفارة
البريطانية لـ «الجريدة» ،أن نظام التصاريح الجديد
ً
ً
( )ETAيختلف اختالفا كبيرا عن نظام تأشيرة الـ
« ،»WAIVERويلغي مـبــدأ الفيزا القديمة ،كما أنه
يصدر خــال دقــائــق ،بعد تعبئة الــراغــب في زيــارة
ً
لندن ،البيانات المطلوبة ،مبينا أن ذلك سيجعل ما
َ
ً
ُيطلب من المواطن الكويتي متماشيا مع الشركاء
الرئيسيين اآلخرين ،بما في ذلك الواليات المتحدة
وكندا.
وأضاف المصدر أن «مدة هذا التصريح ستكون

 %74من الميزانية الجديدة للرواتب والدعومات
• «الميزانيات» أقرتها للسنة الجديدة بترجيح كفة رئيس اللجنة بعد تعادل األصوات
• عبدالصمد :وافقنا على  22ميزانية ملحقة و 17مستقلة و 5حسابات ختامية
• «مليارا دينار إيرادات غير نفطية في »2023 /2022
●

فهد تركي وعلي الصنيدح

ً
عقب  37اجتماعا عقدتها لجنة الميزانيات
والحساب الختامي البرلمانية ،أعلن رئيسها
النائب عدنان عبدالصمد ،أن اللجنة رفعت
تـقــاريــرهــا كــامـلــة إل ــى رئــاســة مـجـلــس األم ــة،

متضمنة ال ـمــواف ـقــة عـلــى الـمـيــزانـيــة الـعــامــة
للدولة للسنة المالية  ،2023/2022و 22ميزانية
ً
ملحقة ،و 17مستقلة ،فضال عن الموافقة على
 5حسابات ختامية للسنة المالية ،2021/2020
ومشروع قانون بالنقل بين األبــواب يتعلق
بتسويات محاسبية.

وصرح عبدالصمد ،أمس ،بأن اللجنة أقرت
الميزانية العامة للدولة بترجيح كفة رئيسها،
إذ أسفر التصويت عن موافقة ثالثة أعضاء
ً
بينهم الرئيس ورفض مثلهم ،مشيرا إلى أن
اإليرادات المقدرة بالميزانية الجديدة بلغت
 23.4مليار ديـنــار بــزيــادة  114في 02

طــويـلــة بـيــن سـنــة وسـنـتـيــن ،كـمــا سـيـكــون متعدد
ً
السفرات» ،موضحا أن «التكلفة الحالية للتأشيرة
ً
نحو  35دينارا للشخص الواحد ،في حين ستكون
ً
تكلفة التصريح الجديد بين  6دنانير و 12دينارا
للشخص الواحد».
أما السفيرة البريطانية لدى البالد بليندا لويس
فــاعـتـبــرت أن «إل ـغ ــاء ش ــرط الـتــأشـيــرة للمواطنين
الكويتيين الذين يقومون بزيارات قصيرة المدى
ً
للمملكة الـمـتـحــدة خ ــال ال ـعــام المقبل يـعــد خـبــرا
ً
رائعا» ،الفتة إلى أن هذا القرار من شأنه «التقريب
بـيــن بلدينا أكـثــر مــع وج ــود الـعــديــد مــن الــرحــات
المباشرة بين الكويت والمملكة».
03

مفاوضات إيرانية  -أميركية بالدوحة

محليات

األمير يهنئ المتفوقين:
جهد مرموق للتميز وتحقيق
التطلعات 05

محليات

«الئحة البناء» %250 :نسبة
بناء السكن المختلط بـ «العبدلي
االقتصادية» ٠٤

قصر العدل

اجتماع إسرائيلي  -عربي  -أميركي في المنامة

نفطيون لـ ةديرجلا:.
أزمة الطاقة بالصين
تعكس صعوبة التوازن
بين االستدامة البيئية
والنمو االقتصادي

١١

تحتضن العاصمة القطرية
ً
الدوحة اليوم وغدا مسؤولين
إيرانيين وأميركيين؛ إل جــراء
محادثات ثنائية غير مباشرة
بــواس ـطــة أوروب ـ ـيـ ــة ،بـحـضــور
ع ــرب ــي ،ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى؛ بـهــدف
إحياء االتفاق النووي المبرم
عام .2015
ونقلت «رويترز» عن مصادر،
أن «المبعوث األميركي الخاص
إليـ ـ ـ ـ ـ ــران ،روبـ ـ ـ ـ ــرت م ـ ــال ـ ــي ،مــن
المتوقع أن يكون قد وصل إلى
الدوحة أمس ،ليجتمع 02

إصالح مهنة المحاماة يبدأ
بضبط القبول بها

07

ةديرجلا

•
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األمير يتلقى رسالتين من تميم والسيسي

ولي العهد يتسلم رسالة من العليمي

سموه هنأ رئيس جيبوتي بالعيد الوطني

تتعلق بتوطيد العالقات المتينة بين الكويت واليمن

الثانية

تلقى صاحب السمو أمير
ال ـب ــاد الـشـيــخ نـ ــواف األحـمــد
رسـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة خ ـ ـط ـ ـيـ ــة مـ ـ ـ ــن أم ـ ـيـ ــر
ق ـطــر ال ـش ـق ـي ـقــة ال ـش ـيــخ تميم
ب ـ ــن حـ ـم ــد آل ث ـ ــان ـ ــي ،تـتـعـلــق
ب ـتــوط ـيــد وت ـع ــزي ــز ال ـعــاقــات
األخوية المتينة بين البلدين
الشقيقين.
وت ـ ـس ـ ـلـ ــم الـ ـ ــرسـ ـ ــالـ ـ ــة وزيـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـش ـيــخ د .أحـمــد
الـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر ،خ ـ ـ ــال اس ـت ـق ـب ــال ــه
صـ ـ ـب ـ ــاح أم ـ ـ ـ ــس ،سـ ـفـ ـي ــر ق ـطــر
المعتمد ل ــدى ال ـبــاد عـلــي آل
محمود.
كـمــا تـلـقــى صــاحــب السمو
رسـ ــالـ ــة خ ـط ـي ــة مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
المصري عبدالفتاح السيسي،
تـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـت ــوطـ ـي ــد وتـ ـع ــزي ــز
العالقات األخوية المتينة بين
البلدين الشقيقين.

ً
وتسلم الرسالة أيضا وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة خـ ــال اسـتـقـبــالــه
أم ــس الـسـفـيــر ال ـم ـصــري لــدى
البالد أسامة شلتوت.
في مجال آخر ،بعث صاحب
ال ـس ـم ــو ب ـب ــرق ـي ــة ت ـه ـن ـئــة إل ــى
رئ ـي ــس ج ـم ـهــوريــة جـيـبــوتــي
الشقيقة إسماعيل عمر جيله،
عبر فيها سـمــوه عــن خالص
تـ ـه ــانـ ـي ــه بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ال ـع ـي ــد
ً
الوطني لبالده ،متمنيا سموه
لـلــرئـيــس ال ـج ـي ـبــوتــي مــوفــور
ال ـص ـحــة وال ـع ــاف ـي ــة ،ول ـب ــاده
وشعبها الشقيق كــل التقدم
واالزدهار.

تلقى سمو ولي العهد ،الشيخ
م ـش ـعــل األح ـ ـمـ ــد ،رس ــال ــة خـطـيــة
م ــن رئ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس الــرئــاســي
بالجمهورية اليمنية الشقيقة ،د.
رشــاد العليمي ،تتعلق بتوطيد
وتعزيز العالقات األخوية المتينة
بين البلدين الشقيقين.
وتسلم الرسالة وزير الخارجية
الـشـيــخ د .أح ـمــد ال ـنــاصــر ،خــال
استقباله أ م ــس ،السفير اليمني
المعتمد ل ــدى ال ـبــاد د .عـلــي بن
سفاع.
في مجال آخر ،بعث سمو ولي
العهد ببرقية تهنئة إلى الرئيس
الجيبوتي إسماعيل عمر جيله،
ضـ ّـمـنـهــا سـمــوه خــالــص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالده،
ً
راجيا له وافر الصحة والعافية.

والتكنولوجيا
الرقمنة
تقنيات
من
مزيد
إلى
نتطلع
األمير:
ممثل
ّ
ً

ولي العهد مثل صاحب السمو في حفل تكريم الفائزين بجائزة سالم العلي ومرور  20عاما عليها

ممثل صاحب السمو خالل حفل تكريم الفائزين بالجائزة أمس

نعي أهمية
االبتكارات
وندعم التقنية
الرقمية
لتعزيز أداء
المؤسسات
والخدمات
الحكومية

مآثر األمير
الراحل الشيخ
صباح األحمد
متجذرة فينا
واحتفاؤنا به
قليل من كثير
مما يستحق

عايدة السالم

أك ــد مـمـثــل صــاحــب السمو
أم ـ ـيـ ــر الـ ـ ـب ـ ــاد الـ ـشـ ـي ــخ ن ـ ــواف
األحـ ـ ـم ـ ــد ،سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــخ مـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــل األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد،
دع ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة ال ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــا ف ــي
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد لـ ـلـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة
والمعلوماتية ،وكل ما يتعلق
بـ ـه ــا م ـ ــن تـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــات ت ـع ــزز
أداء ا لـ ـم ــؤ سـ ـس ــات ا ل ـم ــد ن ـي ــة
وال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة وت ـ ـح ـ ـسـ ــن مــن
الخدمات الحكومية.
جاء ذلك خالل حفل تكريم
الفائزين بجائزة سمو الشيخ
س ــال ــم ال ـع ـل ــي لـلـمـعـلــومــاتـيــة
واالحتفالية الخاصة بمرور
ً
 20عاما على التأسيس ،الذي
أقـيــم بــرعــايــة صــاحــب السمو
وب ـح ـضــور مـمـثــل س ـم ــوه في
قصر بيان أمس.
ووص ـ ــل مـمـثــل س ـم ــوه إلــى
م ـكــان ال ـح ـفــل ،حـيــث استقبل
بـ ـك ــل حـ ـ ـف ـ ــاوة وتـ ــرح ـ ـيـ ــب مــن
رئيسة مجلس أمناء الجائزة
الشيخة عايدة السالم وأعضاء
اللجنة المنظمة العليا.
وألقى ممثل صاحب السمو
أمير البالد كلمة هذا نصها:
ي ـس ـ ّـرن ــي ،ب ــداي ــة ،أن ّ
أرح ــب
بـ ـ ـك ـ ــم وأنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــل لـ ـ ـك ـ ــم تـ ـحـ ـي ــات
حـضــرة صــاحــب السمو أمير
ال ـبــاد الـمـفــدى الـشـيــخ نــواف
األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد ،وتـ ـ ـه ـ ــان ـ ــي سـ ـم ــوه
األب ــوي ــة ال ـم ـقــرونــة بــاع ـتــزازه
بجهودكم المشهودة ،فعشرون
ً
ع ــام ــا عـلــى الـتــأسـيــس مضت
في
والـتـمـيــز حـلـيــف أســاســي ّ
مسيرتكم ،فاألمر يستحق منا
االع ـتــزاز والفخر بكم ،وبتلك
ال ـه ـم ــة ال ـح ـث ـي ـثــة وال ـم ـث ــاب ــرة
الهائلة والـمـبــادرات النوعية
والتطوع الحميد والمشاركة
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة بـ ـه ــدف تـمـكـيــن
الـ ـمـ ـنـ ـظ ــوم ــة ال ـم ـع ـل ــوم ــات ـي ــة
المحلية والعالمية وتطوير
ق ـ ـ ـ ــدرات م ـخ ـت ـص ـي ـه ــا ،وع ـل ــى

الجالوي لـ ةديرجلا:.
مدير «القوى العاملة»
تقاعد بناء على رغبته
أك ـ ــد وزيـ ـ ــر ال ـ ـعـ ــدل وزيـ ــر
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ت ـع ــزي ــز
ال ـنــزاهــة الـمـسـتـشــار جـمــال
الـ ـج ــاوي ،أن صـ ــدور ق ــرار
بإحالة مدير الهيئة العامة
لـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـ ـع ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة أحـ ـم ــد
الـمــوســى إلــى التقاعد جاء
ب ـن ــاء ع ـلــى رغ ـب ـتــه وبـطـلــب
منه.
إل ــى ذل ــك ،بينت مـصــادر

«الـقــوى العاملة» أنــه سيتم
تكليف نــائــب مــديــر الهيئة
لشؤون قطاع حماية القوى
العاملة د .مـبــارك الجافور
القيام بأعباء الموسى ،إلى
حين اختيار مدير جديد.

ممثل األمير خالل جولة في المعرض
رأسـ ـه ــم ال ـم ــواه ــب الـمـتـمـيــزة
من الشباب ،ومن المؤسسات
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة مـ ـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ـي ــن
الـ ـخ ــاص وال ـ ـعـ ــام ،وذلـ ـ ــك بـمــا
ي ـعــود بــالـنـفــع عـلــى الـبـشــريــة
ُّ
والصعد
أجمع وفي المجاالت
كافة.
ً
ومــا يزيدنا اعـتــزازا ونحن
ً
نلتقي بكم اليوم ،وجريا على
العادة الطيبة ،أن هذه الجهود
المخلصة والجوائز الممنوحة
والـمــرصــودة تأتي تحت اسم
ورع ــاي ــة ش ـخ ـص ـيــات وطـنـيــة
ك ــريـ ـم ــة سـ ـط ــر لـ ـه ــا الـ ـت ــاري ــخ
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـف ـك ــر وال ـع ـم ــل
ّ
واالس ـت ـبــاق ـيــة وال ــري ــادة نـكــن
ل ـه ــم وج ـم ـي ــع أبـ ـن ــاء ال ـكــويــت
والـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم أج ـ ـمـ ــع ك ـ ــل ت ـق ــدي ــر
واحـ ـ ـت ـ ــرام ،وت ــأت ــي شـخـصـيــة
استثنائية نحتفي بها اليوم،
أال وه ــو سـمــو األم ـيــر الــراحــل
ال ـم ـغ ـف ــور ل ــه ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األح ـمــد ،ولـعــل تكريمه اليوم
ً
ً
يــرد ج ــزء ا بسيطا مــن الــوفــاء
لشخصه ولرعايته المستمرة
لهذه الجائزة النوعية ،وعلى
م ــدار مــا يــزيــد على العقد من
الـ ــزمـ ــن ،غ ـف ــر الـ ـل ــه ل ــه وط ـ ّـي ــب
ثــراه وجعل الجنة دار الخلد
ً
مـ ـ ـث ـ ــواه ،ك ـم ــا ن ـع ـت ــز اعـ ـ ـت ـ ــزازا
ً
خاصا بشخص سمو الشيخ
سالم العلي ،تلك الشخصية
ال ـق ـي ــادي ــة الـ ـت ــي ع ــاص ــرن ــاه ــا
عن قــرب ونهلنا من مبادئها
وقـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــا ،فـ ـ ـه ـ ــو ش ـخ ـص ـي ــة
استثنائية بكل معنى الكلمة،
ونعتز كذلك بالقائمين على
ه ـ ــذه ال ـ ـجـ ــائـ ــزة ،ون ـث ـم ــن لـهــم
جهودهم التطوعية المستمرة
والفائزين بالجوائز ،فلهم منا
كل اعتزاز وتقدير.

األمن السيبراني
إن قيادة دولة الكويت تعي

أه ـم ـيــة االبـ ـتـ ـك ــارات الـعـلـمـيــة
والـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة وآفـ ـ ـ ـ ــاق ال ــرق ـم ـن ــة
ال ــرحـ ـب ــة وغ ـ ـيـ ــر ال ـ ـم ـ ـحـ ــدودة،
وأ ثــر المشاريع البنيوية في
ه ــذا الـمـجــال ال ـح ـيــوي ،ودور
التقنيات في جعل العالم أكثر
ازدهـ ـ ــارا وأم ــان ــا ،السـيـمــا مع
زيادة أهمية األمن السيبراني
وس ــاس ــة ت ــدف ــق الـمـعـلــومــات
الرقمية السحابية وغيرها،
وإذ نؤكد لكم دعمنا للتقنية
الــرقـمـيــة والـمـعـلــومــاتـيــة وكــل
ما يتعلق بها من تحسينات
تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزز أداء ا لـ ـ ـم ـ ــؤ سـ ـ ـس ـ ــات
المدنية والعسكرية ،وتحسن
مـ ـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
للمواطنين والمقيمين ،ونعلن
لكم من مكاننا هذا وبتوجيه
من ُلدن حضرة صاحب السمو
أمير البالد ،حفظه الله ورعاه،
ً
ً
بأننا لن ندخر وسعا وجهدا
ف ـ ــي سـ ـبـ ـي ــل ه ـ ـ ــذا ال ـ ــدع ـ ــم فــي
ك ــل م ـنــاس ـبــة ،وم ــن ك ــل مــوقــع
وبجهودكم الحثيثة وبجهود
المؤسسات التي تعمل معكم
حـ ـك ــومـ ـي ــة كـ ــانـ ــت أم خ ــاص ــة
ستظل دول ــة الـكــويــت تتطلع

ً
دائ ـمــا إلــى مــزيــد مــن النهضة
وال ـت ـق ــدم ف ــي م ـج ــال تـقـنـيــات
الرقمنة وأنظمة وتكنولوجيا
المعلومات.
ً
وختاما ،فإننا ندعو الله في
ً
عاله أن يوفقنا جميعا إلى ما
يحبه و ي ــر ض ــاه ،وأن يعيننا
عـ ـل ــى خـ ــدمـ ــة بـ ـل ــدن ــا ال ـع ــزي ــز
وأبـ ـن ــائ ــه األوف ـ ـ ـيـ ـ ــاء ،وخ ــدم ــة
البشرية بالعلم النافع ا لــذي
ينتفع به لما فيه خير البالد
والـ ـعـ ـب ــاد ف ــي ال ـع ــال ــم أج ـم ــع،
وتحت القيادة الرشيدة لسمو
األمير حفظه الله ورعاه الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح.

مآثر متجذرة
ثـ ــم ألـ ـق ــت رئ ـي ـس ــة مـجـلــس
أمناء الجائزة ،الشيخة عايدة
السالم ،كلمة قالت فيها :لقد
كنا مــن األوائ ــل الــذيــن نظروا
إلى المستقبل ببصيرة بعيدة
ال ـم ــدى ،حـيــن أرس ـي ـنــا طــريــق
الرقمية منذ فجر هــذا القرن
بعزم وإصرار ،مما سهل علينا
ال ـت ـص ــدي ل ـل ـظ ــروف ال ـطــارئــة

الـ ـ ـت ـ ــي ف ــرضـ ـتـ ـه ــا الـ ـج ــائـ ـح ــة
متكئين على إرثنا الحضاري
في التحول الرقمي؛ هذا اإلرث
ً
الذي نما وازداد عبر  20عاما
من مسيرة زاخرة بالعطاء.
وأض ـ ــاف ـ ــت أن م ــآث ــر سـمــو
األمـيــر الــراحــل الشيخ صباح
األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ،ط ـ ـيـ ــب الـ ـ ـل ـ ــه ثـ ـ ـ ــراه،
متجذرة في ذاكرتنا الوطنية
ً
ً
ً
ً
أب ـ ـ ــا ح ـك ـي ـم ــا وراع ـ ـ ـيـ ـ ــا ن ـب ـيــا
ً
ً
وداعما كريما ،وما احتفاؤنا
ب ــه الـ ـي ــوم إال ق ـل ـيــل م ــن كثير
مــا يـسـتـحــق ،ون ـحــن إذ نذكر
ذلــك لنعلم أن صاحب السمو
ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األحـ ـم ــد ال ــذي
أكرمنا برعايته السامية يقود
السفينة بأمان نحو التحديث
الــرق ـمــي ال ـم ـن ـشــود ،يـعــاضــده
سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األ ح ـمــد ،مثمنين بـكــل تقدير
وامـ ـتـ ـن ــان الـ ـقـ ـي ــادة الـحـكـيـمــة
والرعاية السامية والحضور
الكريم ،ومقدرين بكل الشكر
والعرفان عطاءات الوالد سمو
ال ـش ـي ــخ س ــال ــم ال ـع ـل ــي رئ ـيــس
ال ـح ــرس ال ــوط ـن ــي ،الـ ــذي كــان
ومـ ـ ـ ــازال يــدع ـم ـنــا ب ــا ح ــدود

ويجود علينا بال سدود.
وخ ـت ـم ــت ب ـق ــول ـه ــا «إن مــن
ي ـت ـف ــان ــى فـ ــي ع ـم ـلــه ويــرت ـقــي
ب ــأدائ ــه يـحـصــد نـعـمــة شـكــره
وس ـعــادة إن ـج ــازه ،وق ــد تمثل
بذلك الفائزون والمتطوعون
ب ـ ــإخ ـ ــاصـ ـ ـه ـ ـّـم وت ـ ـفـ ــان ـ ـي ـ ـهـ ــم،
فاستحقوا منا الثناء الجميل
واالحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرام الـ ـجـ ـلـ ـي ــل .دم ـت ــم
ودامت الكويت في عز وسالم
وأمن وأمان».

بلد الريادة والمبادرات
وألـ ـ ـ ـق ـ ـ ــى رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
الـمـنـظـمــة ال ـع ـل ـيــا ،الـمـهـنــدس
بسام الشمري ،كلمة قال فيها:
م ـن ــذ عـ ـق ــود ط ــوي ـل ــة ووط ـن ــي
ال ـ ـكـ ــويـ ــت هـ ـ ــو ب ـ ـلـ ــد الـ ـ ــريـ ـ ــادة
والـ ـمـ ـب ــادرات ،فـمـنــذ أك ـثــر من
 3ع ّـ ـق ــود دخـ ـلـ ـن ــا اإلنـ ـت ــرن ــت،
فـكــنــا م ــن األوائ ـ ــل بـيــن ال ــدول
العربية ،ومنذ عقدين أسسنا
مـســابـقــة س ـمــو ال ـش ـيــخ ســالــم
الـ ـعـ ـل ــي لـ ــإن ـ ـتـ ــرنـ ــت ،ف ـك ــان ــت
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن ن ــوع ـه ــا مــوج ـهــة
للشباب لتسليحهم بمهارات

ً
صباح الناصر :نعتز بتكريم األمير الراحل تقديرا لتشجيعه الجائزة

ألقى وكيل الــديــوان األمـيــري لشؤون
األسـ ــرة الـحــاكـمــة ،الـشـيــخ ص ـبــاح ناصر
ال ـص ـبــاح ،كـلـمــة بـمـنــاسـبــة مـنــح صاحب
السمو أمير البالد الراحل الشيخ صباح
األحمد وســام المعلوماتية الفخري هذا
نصها:
ّ
يشرفني أن أتسلم الجائزة الممنوحة
ل ــأم ـي ــر الـ ــراحـ ــل م ــن ق ـب ــل ج ــائ ــزة سـمــو
ً
ً
الشيخ سالم العلي عرفانا وامتنانا لما
أوالهـ ــا س ـمــوه ،رح ـمــه ال ـلــه ،مــن تشجيع
دائم تجسد بتفضله برعايتها وحضوره
الحتفالياتها على مدى السنوات السابقة.

 %74من الميزانية الجديدة للرواتب...
المئة عن الميزانية السابقة ،وتشكل اإليــرادات النفطية  91في المئة
ً
من جملتها ،بتقدير سعر برميل النفط بـ  80دوالرا ،وسعر التعادل
ً
ً
ً
 79دوالرا ،علما أن سعر النفط الحالي يصل إلى  114دوالرا ،وهناك
وفر في الميزانية يقدر بـ  333مليون دينار.
وأضاف أن اإليرادات غير النفطية بلغت ملياري دينار تتركز في 5
جهات هي الجمارك ،ووزارات الكهرباء والمالية والصحة والداخلية،
ً
في حين بلغت المصروفات  23.1مليارا 75 ،في المئة منها للرواتب
ً
والدعومات وما في حكمها ،إذ بلغت المرتبات  12.8مليارا بنسبة 55
في المئة من إجمالي المصروفات ،والدعومات  4.4مليارات تمثل 19
في المئة من المصروفات.
وذكــر عبدالصمد« :اتفقنا مع وزارة المالية على إلغاء االعتماد
ً
التكميلي في الميزانية الذي كان معموال به في الميزانيات السابقة،
ً
ً
ً
ووضـعـنــا رق ـمــا م ـحــددا لـلــرواتــب واألج ـ ــور» ،مــوضـحــا أن ــه «ك ــان من
المفترض أن تصدر التقارير في أبريل الماضي ،لكن لألسف بسبب

وأود أن أنتهز هذه المناسبة للتعبير
عن فخرنا واعتزازنا بالرعاية السامية
لـصــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد،
والـ ـحـ ـض ــور ال ـك ــري ــم ل ــول ــي ال ـع ـه ــد سـمــو
ال ـش ـيــخ م ـش ـعــل األحـ ـم ــد ،واإلشـ ـ ـ ــادة بما
حققته الجائزة من انتشار واسع واهتمام
بالغ مــن قبل العديد مــن المتخصصين
فــي مـجــال الصناعة الرقمية الـتــي باتت
إحدى ركائز الحاضر والمستقبل ،حيث
أسهمت في تحفيز األفــراد والمؤسسات
ل ــإس ـه ــام ف ــي ت ـط ــوي ــع ال ـم ـج ــال ال ــرح ــب
لـتـقـنـيــات االت ـص ــال وت ـب ــادل الـمـعـلــومــات

لالرتقاء بمسيرة التنمية والنماء التي
ينشدها الجميع.
وف ــي ال ـخ ـتــام ،ال يسعني إال أن أعــرب
ع ــن خ ــال ــص ال ـش ـكــر واالمـ ـتـ ـن ــان لــرئـيــس
وأع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس األم ـ ـنـ ــاء وال ـقــائ ـم ـيــن
على هــذه الجائزة على مبادرة التكريم،
ً
متمنيا للجميع دوام التوفيق لمواصلة
جهودهم المقدرة في استمرار نجاح هذه
ً
الجائزة عاما بعد عام وتحقيق مقاصدها
وأهدافها المنشودة.

الـظــروف السياسية لــم نستطع رفعها إلــى المجلس رغــم إنجازها
كاملة».
٠٦

مفاوضات إيرانية  -أميركية...
مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني».
ووف ــق الــوكــالــة ،ق ــال م ـســؤول إي ــران ــي ،إن «كـبـيــر المفاوضين
النوويين اإليرانيين ،علي باقري كني ،سيكون في الدوحة إلجراء
ً
محادثات» اليوم وغدا بالتزامن مع وجود مالي.
فــي هــذه األث ـنــاء ،ذكــر مـصــدر إيــرانــي مطلع ل ـ «ال ـجــريــدة» ،أن
مالي أبلغ األوروبيين موافقة واشنطن على رفع العقوبات عن
إيران ،وإعطاء ضمانات مكتوبة من «الترويكا» األوروبية بشكل
بيان علني من الرئيس األميركي جو بايدن يتعهد فيها بتنفيذ
االتفاق النووي ،ورفع أو تعليق كل العقوبات المرتبطة بالبرنامج
النووي ،والعقوبات التي تعرقله ،مع حصانة للشركات الغربية
التي تبرم أي اتفاق مع طهران لتنتهي من عقودها في حال وصول

ل ـغــة ج ــدي ــدة ل ــم ي ـكــن يعرفها
آنــذاك إال القليل .وســرعــان ما
ً
ً
ً
كونت مجتمعا شبابيا كويتيا
ً
واعـ ـي ــا ن ــرى أمـثـلـتــه حــاضــرة
بيننا ال ـيــوم ،وكـمــا هــو ديــدن
ق ـي ــادت ـن ــا ال ــرشـ ـي ــدة فـ ــي دع ــم
ال ـم ـب ــادرات الـنــاجـحــة حظيت
بالرعاية الكريمة من حضرة
ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ال ـم ـغ ـفــور له
الشيخ صـبــاح األح ـمــد ،طيب
الـلــه ثـ ــراه ،ع ــام  2006لتسمو
ب ــاسـ ـمـ ـه ــا الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد جـ ــائـ ــزة
سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ سـ ــالـ ــم ال ـع ـلــي
الصباح للمعلوماتية ،ناشدة
التحوالت الرقمية ،ثم امتدت
نحو اآلف ــاق العربية بجائزة
الوطن العربي عام  2007لتكرم
ً
ً
إجماليا  332فــائــزا مــن دولــة
الكويت والوطن العربي حتى
اليوم ،ثم توسعت نحو اآلفاق
ال ـع ــال ـم ـي ــة ب ــإط ــاق ـه ــا وسـ ــام
المعلوماتية ا ل ــذي حـظــي به
حتى اآلن  14جهة وشخصية
مــرمــوقــة أحــدثــت التغيير في
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،وعـ ـق ــده ــا ال ـم ـل ـت ـقــى
ا لـعــا لـمــي للمعلوماتية فــي 7
س ـن ــوات مـخـتـلـفــة شـ ــارك فيه
خبراء وكفاءات علمية عالمية.
و قــد تفضل ممثل صاحب
الـ ـسـ ـم ــو بـ ـتـ ـك ــري ــم الـ ـف ــائ ــزي ــن
بـ ـج ــائ ــزة ال ـم ـع ـل ــوم ــات ـي ــة مــن
الجهات واألف ــراد ،وتــم تقديم
هــديــة تــذكــاريــة لممثل سموه
بهذه المناسبة .كما قام ممثل
ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ب ـج ــول ــة فــي
المعرض الخاص بالجائزة.
وقد غادر ممثل سموه مكان
ُ
الحفل بمثل ما استقبل به من
حفاوة وتقدير.

رئيس جديد إلى البيت األبيض يعارض الصفقة.
وبــالـتــزامــن مــع التحضير لـمـفــاوضــات الــدوحــة ،الـتــي تشمل
ترتيبات لتهدئة إقليمية واسعة ،انعقدت في العاصمة البحرينية،
المنامة ،اجتماعات اللجنة التوجيهية لمؤتمر « قـمــة النقب»
بمشاركة مسؤولين إسرائيليين ،وعرب ،وأميركيين.
ونشر المدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية ،ألون أوشبيز،
ً
فــي تـغــريــدة على «تــويـتــر» ،ص ــورا مــن داخ ــل الـلـقــاء لمسؤولين
مــن إسرائيل والــواليــات المتحدة والبحرين ومصر واإلم ــارات
والمغرب.
ً
وقال« :نعمل معا لترجمة اإلمكانات الكاملة التفاقيات إبراهيم،
إلى واقع في منطقتنا».
في موازاة ذلك ،أكد وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس ،أن
بالده ستواصل العمل مع القوى الكبرى للتأثير على صياغة أي
اتفاق نووي إيراني مقبل.

ةديرجلا
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محليات
بريطانيا تعفي الكويتيين من التأشيرة العام المقبل
دول مجلس التعاون ستنتقل إلى نظام تصاريح السفر اإللكترونية
ربيع كالس

أعـلـنــت الـحـكــومــة البريطانية
أن الـكــويــت وجـمـيــع دول مجلس
الـتـعــاون الخليجي ستنتقل إلى
نظام تصاريح السفر اإللكترونية
اعتبارا من عام  ،2023ما يعني أن
مواطني هــذه الــدول لن يحتاجوا
إلـ ـ ــى ت ــأشـ ـي ــرة ل ـ ــزي ـ ــارة الـمـمـلـكــة
المتحدة.

وأكدت الحكومة ،في بيان نشرته
الـسـفــارة البريطانية ل ــدى البالد
أمس ،أن «هذه الخطوة ستعمل على
تعزيز األمن في المملكة المتحدة،
وت ـح ـس ـي ــن اجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـ ـح ـ ــدود،
وسيسهل عـلــى مــواطـنــي منطقة
الخليج زي ــارة المملكة للدواعي
التجارية أو السياحة».

سفارة الكويت ترحب بالقرار
رحـبــت س ـفــارة الـكــويــت ل ــدى المملكة المتحدة
بإعالن الحكومة البريطانية قرارها منح المواطنين
الـكــويـتـيـيــن تـسـهـيــات كـبـيــرة ف ــي ال ـح ـصــول على
التصريح لدخول األراض ــي البريطانية ويعطيهم
ً
أيضا ميزة التمتع بالنظام اإللكتروني لإلعفاء من
التأشيرة ،الذي سيبدأ العمل به في عام .2023
وقالت السفارة ،في بيان صحافي أمس ،إن
ً
ه ــذا ال ـقــرار يعكس جـلـيــا الـمـسـتــوى الـمــرمــوق
ل ـعــاقــات ال ـت ـحــالــف وال ـش ــراك ــة ال ــوط ـي ــدة بين
الكويت والمملكة المتحدة والممتدة جذورها
ً
إلى أكثر من  123عاما شهدت محطات تاريخية
عـ ـ ــدة زاخـ ـ ـ ــرة ب ــأم ـث ـل ــة ت ـث ـب ــت ع ـم ــق ال ـص ــداق ــة

العريقة بين قيادتي البلدين وشعبيهما.
وشــددت على أن القرار البريطاني يعتبر ثمرة
جهود مضنية ومتواصلة بذلتها وزارة الخارجية
فــي الـكــويــت إل ــى جــانــب الـجـهــات المعنية األخ ــرى
واستمرت سنوات عديدة في عملها من أجل تسهيل
سفر المواطنين الكويتيين إلى المملكة المتحدة.
وبينت أن ذلك يعد ترجمة لحرص حكومة الكويت
على متابعة جهودها الرامية إلــى ضمان تيسير
سفر المواطنين الكويتيين إلى جميع أنحاء العالم
السيما المملكة المتحدة ،التي تعتبر وجهة أساسية
للمواطنين الكويتيين سواء من السياح أو الطلبة أو
متلقي العالج وأسرهم.

وأوضـ ـح ــت أن «ال ـك ــوي ــت وكــل
دول الـخـلـيــج االخـ ـ ــرى ،م ــن خــال
االنتقال إلى نظام تصاريح السفر
اإللكترونية ،سيعفى مواطنوها
من شرط التأشيرة» ،مؤكدة أن هذا
النظام سيعزز من قدرة الحكومة
ع ـلــى ال ـتــدق ـيــق ع ـلــى الـمـســافــريــن
ومنع االفراد الذين يشكلون تهديدا
للمملكة ،من خالل ضمان حصول
كل شخص يرغب في السفر إليها
باستثناء المواطنين البريطانيين
واالي ــرل ـن ــدي ـي ــن ع ـلــى إذن مسبق
للقيام بذلك.
وأضــافــت أن «هــذا النظام يعد
جزءا مهما النتقال حكومة المملكة
إلـ ــى حـ ـ ــدود رق ـم ـيــة ب ـش ـكــل كــامــل
بحلول نهاية عام  ،2025إذ سيطبق
ذلك على نطاق واسع على الركاب
الذين ي ــزورون المملكة أو يمرون
عبرها ممن ال يحتاجون حاليا إلى
تأشيرة للزيارات قصيرة المدى أو
مــن ال يحملون تــأشـيــرة للمملكة
حاليا».
وأشــارت إلى أن «طريقة التقديم
ستكون ميسرة ،وستعمل كتدبير
أمني إضافي يسمح للحكومة بوقف

الـتـهــديــدات المترتبة مــن الــدخــول
للمملكة ،بينما تقوم بمنح األفــراد
تأكيدات أكثر خالل وقت مبكر فيما
يتعلق بالسماح لهم بالسفر اليها»،
موضحة أنــه «عند اصــدار تصريح
السفر االلكتروني ،سيكون صالحا
لــرحــات مـتـعــددة عـلــى مـ ــدار فترة
ممتدة».

باتيل :ضمان األمن
مــن نــاحـيـتـهــا ،اعـتـبــرت وزي ــرة
الداخلية البريطانية بريتي باتيل،
أن «هـ ــذه ال ـخ ـطــوة تـعـنــي أن دول
الخليج ستكون ضمن الدول األولى
ف ــي ال ـعــالــم لــاس ـت ـفــادة م ــن نظام
تصاريح السفر اإللكترونية والسفر
بدون تأشيرة إلى المملكة».
وتابعت« :أولوياتنا هي ضمان
أم ــن حـ ــدود الـمـمـلـكــة ،فـمــن خــال
اطالق هذا النظام يمكننا ضمان أن
كل من يرغب في السفر إلى المملكة
يحمل تصريحا للقيام بذلك قبل
السفر ،ورفض من يمثلون تهديدا
في هذا الشأن».
وذك ـ ــرت أن ــه «ق ـبــل تـقــديــم هــذا
الـنـظــام فــي ع ــام  ،2023سيتمكن

ال ـم ـســافــرون م ــن منطقة الخليج
من االستمرار في استخدام نظام
االعـفــاء االلكتروني من التأشيرة
الــذي يسمح لألفراد بإكمال طلب
االع ـفــاء عبر شبكة االنـتــرنــت لكل
زيارة يقومون بها إلى المملكة».
بـ ـ ــدورهـ ـ ــا اعـ ـتـ ـب ــرت ال ـس ـف ـي ــرة
الـبــريـطــانـيــة لـ ــدى ال ـب ــاد بليندا
لويس ،أن «إلـغــاء شــرط التأشيرة
ل ـل ـمــواط ـن ـيــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ال ــذي ــن
يقومون بــزيــارات قصيرة المدى
إل ــى المملكة خ ــال ال ـعــام المقبل
ً
يعد خبرا رائعا» ،مشيرة إلى «أنه
س ـي ـقــرب ب ـيــن بـلــديـنــا أك ـث ــر ،مما
يعكس روابــط الصداقة والتجارة
والـ ـتـ ـع ــاون ال ـطــوي ـلــة بـيـنـنــا عبر
مجموعة واس ـعــة مــن الـمـجــاالت،
م ــع وجـ ــود ال ـعــديــد م ــن الــرحــات
المباشرة بين الكويت والمملكة،
بما في ذلك مسار الخطوط الجوية
الكويتية الجديد إلــى مانشستر،
وسـ ـيـ ـك ــون م ـ ــن األسـ ـ ـه ـ ــل م ـ ــن أي
وق ــت م ـضــى ال ـب ـقــاء ع ـلــى ات ـصــال
واالسـتـمـتــاع بــأفـضــل بـمــا يقدمه
البلدان».

بليندا لويس

قرار يعكس
روابط
الصداقة
والتجارة
والتعاون
الطويلة بيننا

السفيرة لويس

«التربية» :تعليق استقبال اليعقوب للمراجعين «الشؤون» :مشروع لبناء مقار
لـ «النفع العام» يتضمن  61قسيمة
تأخر طباعة شهادات «الثانوية» يؤجل توزيعها إلى اليوم
•

فهد الرمضان

أع ـل ـنــت وزارة «ال ـتــرب ـيــة» أمـ ــس ،تعليق
عـمـلـيــة اس ـت ـق ـبــال وك ـي ــل ال ـ ـ ـ ــوزارة ،د .علي
اليعقوب ،للمراجعين اعتبارا من أمس حتى
إشعار آخر.
وفي موضوع آخر ،وبعد تأخر «التربية»
في إعالن نتائج الثانوية العامة إلى مساء
األحـ ــد رغ ــم جــاهــزيـت ـهــا بـشـكــل ك ــام ــل منذ
السبت الـمــاضــي ،وتـســرب نتائج البعض،
كشفت مصادر تربوية لـ»الجريدة» عن تأخر
الـجـهــات المختصة فــي الـ ــوزارة عــن إتـمــام
عملية طباعة شـهــادات خريجي الثانوية
العامة ،وتأخر وصولها إلى المدارس إلى
ً
مــا بـعــد الـثــانـيــة عـشــرة ظ ـهــرا ،مـنــوهــة إلــى

أن المدارس اضطرت إلى تأجيل توزيعها
إلى اليوم.
وقــالــت الـمـصــادر إن ال ـمــدارس استعدت
ل ـع ـم ـل ـيــة تـ ــوزيـ ــع ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات ووفـ ـ ـ ــرت كــل
التجهيزات الالزمة لذلك ،حيث جرى توفير
األم ــاك ــن ال ـت ــي ت ــم تـخـصـيـصـهــا ل ـل ـتــوزيــع،
إضــافــة إل ــى تــوفـيــر الـعـصــائــر والمثلجات
للطلبة وأول ـيــاء أمــورهــم ،إال أنها فوجئت
بعدم إرسال الشهادات من الجهات المعنية
بــالـكـنـتــرول ،األم ــر ال ــذي دفـعـهــا إل ــى إعــان
تــأجـيــل ال ـتــوزيــع إل ــى ال ـي ــوم ،الف ـتــة إل ــى أن
عملية التوزيع ستتم كما هو مقرر لها في
المدارس وبنفس اآللية المعلنة سابقا ،حيث
يتطلب توفير طوابع خاصة من المنطقة
التعليمية لـمــن يــرغــب فــي الـحـصــول على

نسخة إضافية من الشهادة.
ف ــي م ـج ــال اخـ ــر ،أك ــد الــوك ـيــل الـمـســاعــد
للتنمية التربوية واألنشطة فيصل المقصيد
اهتمام التربية بتنويع األنشطة المدرسية،
لـتـتــاءم مــع احـتـيــاجــات الـطـلـبــة وميولهم
المختلفة ،والعمل على تنميتها خالل العام
الــدراســي ،مشيدا بــدور اإلدارات المدرسية
ومشرفي األنشطة وأولياء األمور ،لما بذلوه
من جهود واضحة لتطوير قدرات الطلبة.
جــاء ذلــك في حفل ختام األنشطة ،الذي
أقامته إدارة األنشطة المدرسية بالتربية،
ل ـت ـكــريــم ك ــوك ـب ــة م ــن الـ ـط ــاب وال ـط ــال ـب ــات
الفائزين بالمسابقات المحلية والخارجية
والعربية والدولية للعام الــدراســي 2021-
.2022

•
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عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» م ــن م ـص ــادر مـطـلـعــة ،أن وزارة
ً
الشؤون االجتماعية ،تعكف حاليا ،بالتنسيق مع وزارة
األشغال العامة ،على درس إنشاء مشروع مؤسسات
المجتمع المدني ،الــذي تسعى من خالله إلــى توفير
مقار للجمعيات األهلية والخيرية الجديدة ،مشيرة
إلى أن المشروع يشتمل على  61قسيمة ستخصص
لهذه الجمعيات ،لتحل بذلك إشكالية الحصول على
ً
مقار للجمعيات المشهرة حديثا.
وأوض ـحــت الـمـصــادر أن الـمـشــروع يــأتــي فــي إطــار
إيمان ال ــوزارة بأهمية الــدور الــذي تقوم به جمعيات
الـنـفــع ال ـعــام فــي تــوعـيــة أف ــراد الـمـجـتـمــع ،السـيـمــا مع
بـلــوغ إجمالي الجمعيات ل ـ  214جمعية بــواقــع 150
أهلية و 64خيرية ،إضافة إلى عشرات الطلبات المقدمة

ً
مــن جمعيات قيد اإلش ـهــار ،والـتــي ت ــدرس حــالـيــا من
قبل اللجنة المختصة ،مشيرة إلى أنه خالل العامين
الماضيين درســت اللجنة  50طلب إشـهــار جمعيات
جديدة جاءت موزعة كـ  18أهلية و 32خيرية.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،أنـ ـج ــزت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،م ـم ـث ـلــة ف ــي إدارة
ش ــؤون الـعـضــويــة وإش ـهــار الجمعيات التعاونية
بقطاع الـتـعــاون ،ال ـجــداول الزمنية الخاصة بعقد
عموميات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية التي
ً
انتهت سنتها المالية خالل يوليو المقبل ،ووفقا
لـلـمـصــادر ،فــإن هـنــاك  9تـعــاونـيــات انتهت سنتها
ُ
ً
الـمــالـيــة ســتـعـقــد عـمــومـيــاتـهــا تـبــاعــا خ ــال الشهر
المقبل ،ومنها جمعيات كيفان ،والجهراء ،والعقيلة،
والعديلية ،والمنقف ،والصباحية ،موضحة أن إجراء
العموميات يأتي بالتنسيق مع مجالس اإلدارة ،بما
يضمن انسيابيتها وسهولة عقدها.

ً
«االئتمان» 3333 :مواطنا استفادوا من «الذكاء الصناعي» «الكهرباء» أوصلت التيار لـ 389
قسيمة خالل مايو

الخشتي :البنك من المؤسسات الحكومية المتفردة بخدماتها الذكية
•

فهد الرمضان

أعلنت الناطقة الرسمية باسم بنك االئتمان
ال ـك ــوي ـت ــي ح ـ ـبـ ــاري ال ـخ ـش ـت ــي أن إجـ ـم ــال ــي ع ــدد
ا لـمـسـتـفـيــد يــن مــن خــد مــات ا لـبـنــك بتقنية ا لــذ كــاء
االصطناعي بلغ  3333مواطنا ،حيث يقدم البنك
 3خدمات بتقنية الذكاء االصطناعي هي القرض
العقاري ،وقرض الزواج ،ومنح اإلعاقة.
و ق ــا ل ــت ا ل ـخ ـش ـت ــي إن ا ل ـب ـن ــك ي ـع ــد ا ل ـمــؤ س ـســة
الحكومية األولى التي انفردت بتقديم خدماتها
م ـ ــن خـ ـ ــال ت ـق ـن ـي ــة الـ ـ ــذكـ ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي وف ـق ــا
الستراتيجية طموحة وضعتها إدارة البنك في
سـبـيــل تـقــديــم أفـضــل خــدمــة لـلـمــواطـنـيــن بأبسط
وأيسر السبل.

•

وأ ض ــا ف ــت أن خــد مــات ا لـبـنــك ا لـمـقــد مــة بتقنية
الذكاء االصطناعي ال تتطلب حضورا شخصيا
من المواطنين ألي فرع من الفروع ،كما ال تتطلب
إ حـضــار مستندات مــن جهات ا لــدو لــة المختلفة،
وهي تتم دون تدخل بشري من قبل موظفي البنك
وتنجز في دقائق معدودة.
وذك ـ ـ ــرت أن ب ـن ــك االئـ ـتـ ـم ــان ي ـع ـمــل ب ـش ـكــل دائ ــم
ومـسـتـمــر عـلــى تـطــويــر خــدمــاتــه ،وتـقــديـمـهــا لكل
الـمــواطـنـيــن بـنـفــس ال ـج ــودة وال ـك ـف ــاءة عـلــى م ــدار
ال ـســاعــة طـ ــوال أيـ ــام األسـ ـب ــوع تـحـقـيـقــا للحوكمة
المؤسسية.
حباري الخشتي

سيد القصاص

كشفت آخر اإلحصاءات الصادرة عن وزارة
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن تمديد
الـ ــوزارة  51632كيلو واط إلــى  389قسيمة
خالل شهر مايو الماضي ،الفتة إلى أن القطاع
الخاص جاء في المرتبة األولى بإيصال التيار
إلى  342قسيمة بنسبة  61.6بالمئة.
وبينت اإلحصائية أن القطاع التجاري جاء
في المرتبة الثانية بتمديد  7350كيلو واط
لـ  3قسائم بنسبة  14.2بالمئة ،وفي المرتبة
الثالثة جاء القطاع االستثماري حيث بلغت
تـمــديــداتــه  4632كـيـلــوواط بنسبة  9بالمئة
لـ ـ  18قـسـيـمــة ،فيما ج ــاء الـقـطــاع الصناعي

فــي المرتبة الــرابـعــة بتمديدات بلغت 4586
كيلوواط.
وأشارت إلى أن القطاع الحكومي جاء في
المرتبة السادسة بتمديد التيار الكهربائي
إلــى  3قسائم بإجمالي أحـمــال بلغت 2465
كيلوواط بنسبة  4.8بالمئة ،وجاء في المرتبة
األخيرة القطاع الزراعي بإجمالي أحمال بلغت
 815كيلوواط بنسبة  1.6بالمئة.
وأكدت الوزارة قدرتها على إيصال التيار
إلى القسائم الجديدة في محتلف القطاعات،
وفقا للشروط التي وضعتها للمحافظة على
الشبكة الكهربائية في ظل المشاريع السنوية
ال ـت ــي ت ـن ـفــذهــا الـ ـ ــوزارة ل ــارت ـف ــاع بـمـعــدالت
اإلنتاج في الطاقة والمياه.

حقوق المعاقين ...نقص تشريعي ومواطنة منقوصة
• مكلفون بذوي الهمم :ضرورة تجاوز مرحلة رعايتهم إلى تمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة
• «اإلعاقة»ُ :جملة مخاطبات للجهات الحكومية منذ  2017لتوفير متخصصين في لغة اإلشارة
• كتاب رسمي إلى «اتحاد المصارف» لتعيين مترجمين داخل البورصة

•
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رأى مكلفون برعاية أصحاب الهمم ان ذوي
االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ي ـعــانــون
جــراء انتقاص حقوقهم الدستورية كمواطنين
بـ«مواصفات مكتملة».
وقــال هــؤالء المكلفون لـ«الجريدة» إن حقوق
أص ـح ــاب الـهـمــم ت ـت ـجــاوز م ـجــرد رعــايـتـهــم إلــى
تمكينهم مــن ممارسة حقوق المواطنة كاملة،
مبينين أن المكلفين برعاية المعاق يواجهون
عوائق كثيرة ال يستطيعون التغلب عليها ،وتشكل
انتقاصا من حقوق ذوي االحتياجات ،وحرمانهم
القدرة على ممارسة اعمال مالية أو إدارية وغيرها.
وأضافوا أن اي معاملة يقوم بها المكلف عند
مراجعةمؤسسات الدولة على اختالفها تتطلب
ان تكون لديه وكالة عامة غير قابلة للنقض،
للموافقة على طلباته ،وهو األمر المتعذر بسبب
رفض وزارة العدل منح المكلف بالرعاية أو ولي
أمــر المعاق وكــالــة عــامــة ،حيث تحيل المكلف

بالرعاية اذا طلب وكــالــة عــامــة الــى المحكمة،
لكي يستصدر حكما بأن يكون المكلف مساعدا
ً
قضائيا ،اال ان هــذا الحكم بالتجربة يرفض،
وهــو غير مقبول من جميع مؤسسات الدولة
وحـتــى مــنوزارة الـعــدل نفسها ،مما يرجعنا
الى المربع األول.
ويـطــالــب المكلفون بــالــرعــايــة وزارة الـعــدل
والـجـهــات الحكومية والـمــؤسـســات بإنصاف
ذوي االحتياجات والتعامل معهم على غــرار
اعتماد مترجمين في حاالت التعامل مع اجانب،
على ان تعين اشخاصا معتمدين بلغة االشارة
والتخاطب ليتم التفاهمبين المعاق والشخص
المعين من قبل الوزارة بأن يأخذ موافقة المعاق
على ان يوكل من يراه مناسبا له وبكامل حريته
حتىيستطيع الموكل بهذا التوكيل مراجعة
جميع مــؤسـســات ووزارات الــدولــة لتخليص
المعامالت العائدة للشخص المعاق.
فــي م ــوازاة الشكوى الجماعية ،التي تسلم

وزير الصحة ،رئيس المجلس األعلى لشؤون
ذوي اإلعــاقــة ،د .خــالــد السعيد ،نسخة منها،
أك ـ ــدت ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـ ـش ــؤون ذوي اإلع ــاق ــة
حرصها الجاد على تذليل أي عقبات أو صعاب
ً
تـقــف حــائــا دون تـحـقـيــق مـصــالــح المعاقين
وذويهم.
وقــالــت الهيئة فــي رد تلقته «الـجــريــدة» إنه
«بشأن المطالبات الخاصة بتوفير مترجمي
لـغــة اشـ ــارة داخ ــل ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة ،فمنذ
 2017أرسلت الهيئة ُجملة مخاطبات رسمية
إلــى جميع هــذه الجهات لتوفير المترجمين،
ً
تـطـبـيـقــا لـنــص ال ـم ــادة الـخــامـســة مــن الـقــانــون
( )8/2010بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
والتي ألزمت الحكومة باتخاذ جميع التدابير
اإلداري ـ ــة الـفــاعـلــة لـضـمــان تمتعهم بحقوقهم
المدنية والسياسية ،بما في ذلك مترجم للغة
اإلش ــارة وشخص لخدمة المكفوفين لضمان
تـمـتـعـهــم بـحـقــوقـهــم ع ـلــى قـ ــدم ال ـمـ ـس ــاواة مع

اآلخرين» ،كاشفة عن مخاطبة اتحاد المصارف
لمخاطبة س ــوق األوراق الـمــالـيــة «ال ـبــورصــة»
لتوفير مترجمي لغة اشــارة ليتسنى للمعاق
ت ــداول األسـهــم داخلها مثل قرنائه األصـحــاء،
فضال عن تمكينهم من زيــارة البنوك المحلية
وفتح الحسابات أو اغالقها أو تحويلها ألخرى.

تعديالت تشريعية
وبـشــأن رفــض وزارة الـعــدل منح المكلفين
بالرعاية وكالة عامة عن المعاق ،أكدت الهيئة

أن هـ ــذا األمـ ـ ــر خـ ـ ــارج نـ ـط ــاق اخ ـت ـصــاصــات ـهــا
وال ـم ـســؤولــة األولـ ــى عــن قـبــولــه أو رف ـضــه هي
وزارة العدل ،الفتة إلى أن شمول جميع فئات
ذوي اإلعــاقــة ضمن التأمين الصحي «عافية»
ً
أســوة بالمتقاعدين نظرا لظروفهم الخاصة،
ً
تم رفضه من قبل وزارة الصحة ،علما بأن هناك
مــادة في قانون التأمين تجيز للوزارة اضافة
شرائح أخــرى للمشمولين بالتأمين ،السيما
أن الهيئة خاطبت الوزارة خالل الفترة الماضية
حول األمر.

سلة أخبار
«التراث» تقيم ندوة
«رسالتي» اليوم

في مبادرة علمية لنشر
رسائل الدكتوراه واملاجستير
للباحثني الكويتيني في
املجاالت الشرعية ،تقوم
جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،ضمن نشاطها
ٍ
العلمي والثقافي ،وتحت
شعار «رسالتي» بتنظيم
برنامج ثقافي مميز ،يستهدف
رسائل الدكتوراه واملاجستير
املتميزة مما قام به باحثون
كويتيون ملناقشتها ونشرها
واالستفادة منها .
ومن خالل هذا البرنامج
ستقوم الجمعية باستضافة
د .خالد الخراز ،لتسليط
الضوء على جهده أثناء
رسالته العلمية األكاديمية،
والتي كانت بعنوان «الصورة
الفنية في الخطابة العربية في
العصر األموي» ،وستقام هذه
الندوة اليوم الساعة 10.30
صباحًا في ديوانية الجمعية
في املقر الرئيسي بقرطبة.

«نماء» تطلق مشروع
األضاحي

أعلنت «نماء» الخيرية
بجمعية اإلصالح االجتماعي
إطالق حملة األضاحي
تحت شعار «شعيرتكم
سعادتهم» ،التي تسعى
إلى توفير األضاحي داخل
الكويت وخارجها في
عدد من الدول اإلفريقية
واآلسيوية والعربية ،وينتظر
أن يستفيد منها آالف
األشخاص ،وتشمل الحملة
توزيع األضاحي في الداخل
والخارج ،باإلضافة إلى هدية
األيتام وكسوة العيد داخل
الكويت وخارجها.
وفي هذا الصدد ،قال وليد
الكندري ،مدير إدارة العالقات
العامة في «نماء» :إن املشروع
ينطلق داخل الكويت أيضًا
بالتعاون مع األمانة العامة
لألوقاف ،تنفيذًا لشروط
الواقفني التي نصت عليها
الحجج الوقفية لتفعيل دور
الوقف في تنمية املجتمع
وسد حاجات املحتاجني.

 ...و«زكاة كيفان»
تستقبل تبرعات األضحية

بني رئيس زكاة كيفان التابعة
لقطاع البرامج واملشاريع
بجمعية النجاة الخيرية،
الشيخ عود الخميس ،أن
األضحية سنة مؤكدة مع
االستطاعة ،مبينا أن مشروع
األضاحي يدخل الفسحة
والسرور على آالف الفقراء
حول العالم ،خصوصا في
ظل الظروف االقتصادية
العاملية التي تشهدها دول
العالم أجمع.
وقال الخميس :ننفذ مشروع
األضاحي داخل الكويت
وخارجها ،ولدينا قائمة
بأسماء األسر املستفيدة
من املشروع بالداخل،
وفيما يخص نصيب الدول
الخارجية من األضاحي،
فإن األولوية ملناطق اللجوء
السوري كاملخيمات البعيدة
في الصحراء ،وغيرها من
أماكن وجود وتجمع العوائل
السورية باألردن ،وغيرها
من أماكن اللجوء األخرى،
بجانب توزيع األضاحي
لالجئني اليمنيني والبورمني
وغيرهم ،ويتم تنفيذ املشروع
في  21دولة حول العالم،
بالتنسيق مع وزارة الشؤون
والخارجية.
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«البلدية» استحدثت  3جداول لالشتراطات والمواصفات في الالئحة الجديدة
محمد جاسم

 200دينار
لترخيص أبراج
االتصاالت وضوابط
مشددة ألماكنها
ومواصفاتها

 %250من مساحة
القسيمة ...النسبة
المسموحة لبناء
السكن لالستعمال
االستثماري
المختلط بالعبدلي

اس ـت ـح ــدث ــت ب ـل ــدي ــة ال ـكــويــت
ف ـ ــي م ـ ـش ـ ــروع الئ ـ ـحـ ــة «الـ ـبـ ـن ــاء
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة» 3 ،ج ـ ـ ــداول ج ــدي ــدة
مـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــة بـ ـ ـ ــاالش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ــات
والـمــواصـفــات الـخــاصــة بأبنية
المنطقة االقتصادية بالعبدلي،
واالش ـ ـتـ ــراطـ ــات وال ـم ــواص ـف ــات
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة إلقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة مـ ـحـ ـط ــات
اتصاالت راديوية عامة بجميع
ً
مناطق الكويت المختلفة ،فضال
عــن االش ـتــراطــات والـمــواصـفــات
الفنية لمواقف السيارات بجميع
مناطق الكويت.
ون ـ ّـص ال ـم ـشــروع ،فــي الـجــزء
المتعلق بإصدار ترخيص ألبراج
االتصاالت ،على دفع رسوم 200
دينار بعد موافقة الهيئة العامة
لالتصاالت وتقنية المعلومات،
ومنعت البلدية ترخيص األبراج
في كل من قسائم السكن الخاص
وال ـن ـم ــوذج ــي ،وق ـســائــم الـسـكــن
االسـتـثـمــاري ،وأبـنـيــة الـمــدارس
وريـ ـ ـ ـ ـ ــاض األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال الـ ـخ ــاص ــة
والـحـكــومـيــة بـكــل أنــواع ـهــا ومــا
فــي حـكـمـهــا ،وال ـح ـضــانــات ومــا
في حكمها ،وأبنية الشاليهات
والمنتجعات السياحية.
كما حددت الالئحة الجديدة
نسبة بـنــاء السكن لالستعمال
االستثماري المختلط في منطقة
العبدلي االقتصادية بواقع 250
فــي المئة للمباني مــن مساحة
القسيمة اإلجمالية.
وق ـ ـس ـ ـمـ ــت ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة جـ ـ ــدول
األبنية الخاصة بأبنية المنطقة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ب ــال ـع ـب ــدل ــي ،إل ــى
ق ـس ـم ـي ــن؛ ق ـس ــم االس ـت ـع ـم ــاالت
الـمـخـتـلـطــة وق ـســم اسـتـعـمــاالت
الـتـخــزيــن ،وبــالـنـسـبــة إل ــى قسم
االستعماالت المختلطة ،حددت
البلدية أن تكون نسبة مساحة
األرض للبناء من مساحة األرض
المخصصة الكلية هــي  70في
المئة ،ويـكــون مجموع مساحة
البناء في االستعمال المختلط
بنسبة  250في المئة من مساحة
األرض ،وتشمل هــذه المساحة
جميع الـخــدمــات ،حيث ال تزيد
نسبة البناء في أي طابق على
 70في المئة.
وتكون نسبة الجزء التجاري

م ـع ــادل ــة لـ ـط ــول ال ــواجـ ـه ــة عـلــى
الشارع الرئيسي وبعمق ،حيث
ال تزيد نسبة االستعمال على 60
في المئة من مساحة األرض ،ال
تحسب مساحة كل من السرداب،
والميزانين ،والليوان (الممرات
والـ ـمـ ـس ــاح ــات ال ـم ـس ـق ــوف ــة) فــي
ال ـ ـطـ ــابـ ــق األرضـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وم ـس ــاح ــة
الفراغات المخصصة للمصاعد
ولتمرير المجاري والتمديدات
الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة والـ ـمـ ـيـ ـك ــانـ ـيـ ـكـ ـي ــة
والـكـهــربــائـيــة وألدراج ونصف
مساحة الموزع الرئيسي.

االستعمال المختلط
ويـطـ ّـبــق بــرنــامــج المساحات
التالي على القسائم المخصصة
لالستعمال المختلط في مدينة
العبدلي االقتصادية:
مـ ـ ـس ـ ــا ح ـ ــة األرض ا لـ ـكـ ـلـ ـي ــة
المخصصة 2 91.000م ،صافي
مساحة األرض للبناء 62.215
2م ،مساحة الطوابق اإلجمالية
2 155.536م ).(GFA
وحددت البلدية نسبة البناء
اإل ج ـمــا ل ـيــة للمبنى ف ــي قسائم
السكن االستثماري نظام أبنية
الـسـكــن االس ـت ـث ـمــاري المختلط
«سكني تجاري» المختلط بما ال
يتجاوز  250بالمئة من مساحة
ً
القسيمة وفقا للتالي:
 نسبة الجزء التجاري المطلعـلــى ال ـش ــارع الــرئـيـســي بمركز
الحي ال تجاوز  60في المئة من
مساحة القسيمة.
 نـ ـسـ ـب ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزء ال ـس ـك ـن ــياالستثماري في األدوار المتكررة
التجاوز  190بالمئة من مساحة
القسيمة ،وال يجوز استغاللها
بأي نشاط آخر غير السكن.
 يسمح بعمل ميزانين واحدفقط يستغل بالنشاط التجاري.
 ي ـس ـمــح ب ـع ـمــل س ـ ـ ــرداب أوأكثر على كامل مساحة القسيمة
يخصص السرداب األول كامل أو
جــزء منه لمواقف الـسـيــارات أو
خدمات كهربائية أو ميكانيكية
أو ألغ ـ ـ ــراض تــرف ـي ـه ـيــة لـسـكــان
المبنى (حمام سباحة وخدماته
 -الـ ـ ـع ـ ــاب ت ــرف ـي ـه ـي ــة  -م ــاع ــب

ريــاض ـيــة مــع خــدمــاتـهــا… إل ــخ)،
وال يجوز استعماله لألغراض
الـتـجــاريــة والـتـخــزيــن ،أمــا بقية
ال ـســراديــب فتخصص لمواقف
السيارات فقط.
 يسمح بعمل دور للخدماتالترفيهية لسكان المبنى حمام
سـ ـب ــاح ــة وخ ـ ــدم ـ ــات ـ ــه  -ألـ ـع ــاب
ترفيهية  -مــاعــب ريــاضـيــة مع
خــدمــاتـهــا… إل ــخ) أو حديقة مع
خدماتها ،على أن يبدأ ذلك الدور
من الطابق الرابع أو أعلى.
 دورات مياه عامة للجنسين،عـلــى أن يـكــون مــن بينها دورة
م ـيــاه واح ـ ــدة ع ـلــى األقـ ــل ل ــذوي
اإلع ــاق ــة مــن الجنسين كــل على
ح ــدة ،ويـتــم توفيرها فــي الــدور
األرضي والميزانين.
 مـ ـصـ ـل ــى لـ ـ ـل ـ ــرج ـ ــال وآخ ـ ـ ــرل ـل ـس ـي ــدات وم ــراف ـق ـه ـم ــا ،وي ـتــم
تــوفـيــرهـمــا فــي دور الـمـيــزانـيــن
فقط.
 غرفة مراقبة أمنية ال تزيدع ـل ــى  7م ،2مـ ـ ـ ــزودة ب ـشــاشــات
المراقبة.
 غــرفــة خــدمــات مـصــرفـيــة التزيد مساحتها على  3م 2بالدور
األرضي فقط.
 م ـ ـ ـكـ ـ ــان خ ـ ـ ـ ــاص ل ـت ـج ـم ـي ــعحــاويــات الـقـمــامــة داخ ــل حــدود
القسيمة.
ويكون الحد األقصى الرتفاع
ً
البناء  100متر ،وذلــك بــدء ا من
أدن ــى مـسـتــوى لـبــاطــة الـطــابــق
األرضي.

استعماالت التخزين
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـس ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــق
ب ــاس ـت ـع ـم ــاالت ال ـت ـخ ــزي ــن ،فـقــد
ن ــص م ـش ــروع ال ـب ـلــديــة ع ـلــى أن
يكون مجموع مساحة البناء في
استعمال التخزين والصناعات
اللوجستية بنسبة  90بالمئة
من مساحة األرض المسموحة
لـلـبـنــاء .وتـشـمــل هــذه المساحة
جميع الـخــدمــات ،حيث ال تزيد
نسبة البناء في أي طابق على
 60بالمئة من إجمالي القسيمة.
ويسمح بعمل ميزانين ضمن
ب ـن ــاء ال ـت ـخــزيــن ف ـقــط بـمـســاحــة

ال تجوز إقامة
أبراج االتصاالت
على قسائم
السكن النموذجي
واالستثماري
والمدارس
والمنتجعات

ال ت ــزي ــد ع ـل ــى  40ب ــال ـم ـئ ــة مــن
إجمالي مساحة بناء التخزين
الرئيسي ،وال يشمل ذلك مساحة
أي ـ ـ ــة م ـ ـبـ ــان م ـل ـح ـق ــة ل ـل ـم ـكــاتــب
والخدمات الداعمة للنشاط .وال
تحسب مـســاحــة الـمـيــزانـيــن من
ضمن مساحة ا لـبـنــاء ،ويسمح
باستعمال الـجــزء المفتوح من
بـقـيــة الـقـسـيـمــة كـمــرفــق تخزين
مـ ـفـ ـت ــوح السـ ـتـ ـقـ ـب ــال وت ـن ـس ـيــق
وترتيب الحاويات وما إلى ذلك.
ويـطـبــق بــرنــامــج المساحات
التالي على القسائم المخصصة
الستعمال التخزين والخدمات
اللوجستية في مدينة العبدلي
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة :م ـســاحــة األرض
الكلية المخصصة 2 856.000م،
صــافــي مـســاحــة األرض للبناء
2 770.000م ،مـســاحــة الـطــوابــق
اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة2 462.200م )(GFA
ونسبة مجموع مساحة البناء
 60بالمئة.
وتـ ـ ـك ـ ــون نـ ـس ــب ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ل ـكــل
ق ـس ـي ـمــة ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـت ـخــزيــن
 100بالمئة لكل من سرداب أول
وس ــرداب ث ــان ،وبنسبة بـنــاء ال
تتجاوز  60بالمئة من مساحة
القسيمة للدور األرضي.
وبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء م ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــن ب ـن ـس ـب ــة
بـنــاء ال تـتـجــاوز  40بالمئة من
مساحة القسيمة ،وال يدخل في
نسبة البناء كل من :السراديب،
والـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــادر ،والـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزانـ ـ ـي ـ ــن،
والسطح ،والمصاعد ،والفراغات
المخصصة للتهوية والتمديدات
الصحية والميكانيكية وغرفة
الـ ـح ــارس ومــراف ـق ـهــا الـصـحـيــة،
وي ـس ـمــح بــاس ـت ـغــال نـسـبــة 10
بــال ـم ـئــة م ــن ك ــل دور ل ـل ـمــرافــق
التابعة لها (كافتيريا أو كانتين
أو ص ــال ــة طـ ـع ــام واس ـ ـتـ ــراحـ ــة)
تستغل فـقــط لـخــد مــة العاملين
داخ ـ ـ ـ ــل الـ ـقـ ـسـ ـيـ ـم ــة ،وال ي ـج ــوز
تخديمها من الخارج  -أو مواقف
سيارات أو جميعها.

أبراج االتصاالت
ونـ ـ ـ ـ ــص مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع الـ ـبـ ـل ــدي ــة

عـ ـل ــى عـ ـ ـ ــدد م ـ ــن االشـ ـ ـت ـ ــراط ـ ــات
وال ـمــواص ـفــات الـخــاصــة إلقــامــة
مـ ـحـ ـط ــات ات ـ ـص ـ ــاالت رادي ـ ــوي ـ ــة
عــامــة بـجـمـيــع مـنــاطــق الـكــويــت
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وي ـج ـيــز ال ـم ـشــروع
إقامة محطات وأبراج االتصاالت
بـ ـك ــل أنـ ــواع ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى الـ ـم ــواق ــع
التالية:
أراض ـ ــي ال ـق ـســائــم والـمـبــانــي
ال ـت ـج ــاري ــة ال ـخ ــاص ــة ،وأراض ـ ــي
ق ـ ـسـ ــائـ ــم ومـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات
والهيئات الحكومية ،وأراضــي
قـســائــم ومـبــانــي المستشفيات
والـمــراكــز الصحية الـعــامــة وما
ً
فــي حـكـمـهــا ،وف ـقــا الش ـتــراطــات
وزارة ا ل ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــة ،وأرا ض ـ ـ ـ ـ ـ ــي
القسائم والمباني المخصصة
لالستعمال الصناعي والحرفي
ال ـخ ــدم ــي الـ ـتـ ـج ــاري ،وأراضـ ـ ــي
القسائم والمباني المخصصة
للهيئة العامة للزراعة والثروة
ال ـس ـم ـك ـيــة ،وأراضـ ـ ـ ــي ال ـق ـســائــم
والمباني الترفيهية واألسواق،
وأراض ـ ـ ــي وم ـب ــان ــي الـجـمـعـيــات
التعاونية وجمعيات النفع العام
وما في حكمها.
كما يـجــوز إقــامــة الهوائيات
بـ ـك ــل أنـ ــواع ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى الـ ـم ــواق ــع
التالية :أسطح المباني التجارية
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ،وأسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــح مـ ـب ــان ــي
ال ــوزارات والهيئات الحكومية،
وأسطح المستشفيات والمراكز
الصحية العامة وما في حكمها،
ً
وفقا الشتراطات وزارة الصحة،
وأ سـطــح المباني القائمة على
األراضــي والمنشآت الصناعية
ال ـم ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
ل ـل ـص ـن ــاع ــة ،وأسـ ـط ــح ال ـم ـبــانــي
القائمة على القسائم المخصصة
للهيئة العامة للزراعة والثروة
ال ـس ـم ـك ـي ــة ،وأس ـ ـطـ ــح ال ـم ـبــانــي
الترفيهية واألس ـ ــواق ،وأسطح
م ـبــانــي الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة
وجمعيات النفع العام ومــا في
حكمها.
وال تـ ـج ــوز إقـ ــامـ ــة م ـح ـطــات
وأبراج االتصاالت أو الهوائيات
ع ـل ــى ق ـس ــائ ــم ال ـس ـك ــن ال ـخ ــاص
والـنـمــوذجــي ،أو قسائم السكن
االستثماري ،أو أبنية المدارس
وريـ ـ ـ ـ ـ ــاض األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال الـ ـخ ــاص ــة
والـحـكــومـيــة بـكــل أنــواع ـهــا ومــا
في حكمها ،أو الحضانات وما
في حكمها ،وأبنية الشاليهات
والمنتجعات السياحية.

الضوابط واإلجراءات

نموذج من مخطط المنطقة
االقتصادية في العبدلي

يـكــون طـلــب تــرخـيــص البناء
إلنشاء محطة اتصاالت راديوية
ع ــام ــة أو أب ـ ـ ـ ــراج اتـ ـ ـص ـ ــاالت أو
الهوائيات عن طريق كتاب مقدم
مــن الـهـيـئــة الـعــامــة لــاتـصــاالت
ً
وت ـق ـن ـي ــة الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ،م ــرف ـق ــا
بالمستندات المطلوبة ،وأبرزها
طلب مكتوب من المرخص له من
قبل الهيئة أو المشغل.
وبحسب االشتراطات الفنية
الخاصة بإقامة محطات وأبراج
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ،ت ـخ ـت ــص ال ـه ـي ـئــة

بتحديد االشتراطات والضوابط
الالزمة فيما يخص المواصفات
ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ـ ـم ـ ـح ـ ـطـ ــات وأبـ ـ ـ ـ ـ ــراج
االتصاالت التي يتم إقامتها على
المباني المشيدة لهذا الغرض
أو أسطحها.
ويـ ـج ــب أال ت ــزي ــد ال ـم ـســاحــة
الـمـخـصـصــة لـمـحـطــات وأبـ ــراج
االتصاالت الثابتة على  400م،2
كما يجب أال يزيد ارتفاع البرج
الـقــائــم عـلــى أسـطــح األبـنـيــة عن
االشـ ـت ــراط ــات ال ـم ـس ـمــوحــة بها
مــن قبل «الـطـيــران الـمــدنــي» ،وال
يجوز عمل أي لوحات إعالنية
أو دعــائـيــة ضـمــن مــوقــع محطة
أو ب ـ ـ ــرج اال تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت أو ع ـلــى
ذات مـبـنــى الـمـحـطــة أو ال ـبــرج،
فضال عن وجوب تسوير موقع
البرج ومحطات التقوية بشبك
حديدي نافذ للرؤية وبارتفاع
ال يـ ــز يـ ــد عـ ـل ــى  2.5م وو ض ـ ــع
ل ــوح ــات إرشـ ــاديـ ــة وت ـحــذيــريــة
على األبنية والمواقع المحتوية
على محطات وأبراج االتصاالت
ت ـت ـض ـمــن كـ ــل ال ـم ـع ـل ــوم ــات عــن
ال ـم ـح ـطــة أو الـ ـب ــرج واألجـ ـه ــزة
الملحقة به.
ويجب أال تقل المسافة بين
الموقع المحدد إلقامة المحطة
أو البرج وبين حدود أي قسيمة
لـ ـلـ ـسـ ـك ــن الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ومـ ـ ـ ـ ـ ــدارس
ال ـم ــرح ـل ــة االب ـت ــدائ ـي ــة وريـ ــاض
األط ـف ــال وال ـح ـضــانــات وم ــا في
حـكـمـهــا ع ــن م ـســافــة  20م .كما
تـجــب م ــراع ــاة الـشـكــل الجمالي
لألبراج بأن تكون ذات تصميم
م ـع ـمــاري يـتـمــاشــى مــع الـمــوقــع
العام ضمن المناطق الحضرية
وف ــق األســال ـيــب الـحــديـثــة ،دون
اإلضرار بالمواقع المجاورة.
وي ـس ـت ـحــق رسـ ــم م ــال ــي 200
ديـ ـن ــار ع ــن ك ــل ت ــرخ ـي ــص ب ـنــاء
يصدر لمحطة أو برج اتصاالت
ً
أو ه ــوائ ــي وفـ ـق ــا ألحـ ـك ــام ه ــذا
ال ـ ـ ـجـ ـ ــدول ،كـ ـم ــا يـ ـت ــم تـصـحـيــح
أوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـم ـ ـح ـ ـطـ ــات وأبـ ـ ـ ـ ــراج
االتصاالت والهوائيات القائمة
بالمخالفة ألحكام هذا الجدول،
ً
وي ـ ـتـ ــم إعـ ـ ـ ـ ــادة إق ــامـ ـتـ ـه ــا وفـ ـق ــا
للمواصفات والشروط المعتمدة
مــن الـهـيـئــة الـعــامــة لــاتـصــاالت
ً
وتقنية المعلومات ،ووفـقــا لما
ه ــو وارد ب ـهــذا الـ ـج ــدول ،وذل ــك
بالتنسيق بـيــن بـلــد يــة الكويت
والهيئة.
ال تـ ـ ـس ـ ــري أح ـ ـ ـكـ ـ ــام «أبـ ـ ـ ـ ــراج
االت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالت» ع ـ ـلـ ــى م ـح ـط ــات
وش ـب ـكــات وأج ـه ــزة االت ـص ــاالت
الـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــة ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،واألمـ ـ ـ ــن ال ــوط ـن ــي،
والـ ـط ــوارئ واألغ ـ ـ ــراض الطبية
وأغ ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـ ـط ـ ـيـ ــران الـ ـم ــدن ــي،
وخ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــث اإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
وال ـ ـت ـ ـل ـ ـف ـ ــزي ـ ــون ـ ــي ،وم ـ ـح ـ ـطـ ــات
االت ـ ـصـ ــاالت ال ــرادي ــوي ــة الـعــامــة
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة الـ ـحـ ـج ــم الـ ـت ــي يـتــم
إق ـ ــام ـ ـت ـ ـه ـ ــا داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـبـ ــانـ ــي
ال ـم ـس ـت ـث ـن ــاة بـ ـم ــوج ــب شـ ــروط
وضوابط هيئة االتصاالت.

الشروط الفنية لمواقف السيارات
حدد مشروع البلدية الشروط الفنية العامة
لمواقف السيارات المطلوب توفيرها داخل
حدود القسائم في األبنية المختلفة ،ونصت
على التالي:
 توفير جميع مواقف السيارات المطلوبةً
سواء بالساحات داخل
داخل حدود القسيمة
ح ــدود القسيمة أو بــالـســراديــب أو ب ــاألدوار
المسموح بإقامة مواقف السيارات فيها.
 يجب االلتزام باالشتراطات والمواصفاتالفنية الخاصة لمواقف السيارات المطلوب
تــوفـيــرهــا داخ ــل ح ــدود الـقـســائــم فــي األبنية
المختلفة.
 ال تحسب الطوابق المخصصة لمواقفالسيارات من ضمن النسبة اإلجمالية للبناء،
ولكن تؤخذ بعين االعتبار عند تحديد ارتفاع
البناء وعدد الطوابق.
 ال ي ـس ـمــح ب ـع ـمــل مــوق ـف ـيــن ل ـس ـيــارت ـيــنمتتاليتين.
 ال تقل األبعاد المحددة للموقف الواحدعن 2.5م × 5.5م.
 ي ـم ـك ــن عـ ـم ــل مـ ـنـ ـح ــدر واحـ ـ ـ ــد ل ـل ــدخ ــولوالـ ـخ ــروج ،عـلــى أال يـقــل ع ــرض ال ـمــدخــل أو
المخرج عن 3.5م لكل منهما.
ً
 في حالة ما إذا كان المدخل والمخرج معامن فتحة واحدة ،فيجب أال يقل عرض الفتحة

عن 7.5م ويوضع فاصل لحركة المرور ال يقل
عن  50سم.
 يجب أن تكون مداخل ومخارج القسيمةجهة الشوارع الفرعية فقط ،ويجوز أن تكون
جهة الشوارع الرئيسية التخديمية أو مواقف
السيارات السطحية العامة فقط في حال عدم
توافر شارع فرعي لخدمة القسيمة.
 ي ـج ــوز تــوف ـيــر مـكـتــب ل ـخــدمــة ال ـمــوقــف،على أن يكون بموقع قريب من حركة الدخول
وال ـ ـخـ ــروج ب ـم ـســاحــة ( 10م )2ب ـحــد أقـصــى
وبارتفاع ال يزيد على 3م.
 يجوز توفير غرفة أو غرف تحكم بمساحة 10م 2بحد أقصى وبارتفاع ال يزيد على 3م.
 ي ـجــوز عـمــل كـشــك التحصيل والــرســومبمساحة  10م 2بحد أقصى وبارتفاع ال يزيد
على 3م.
 يجب أن يتم وضع العالمات اإلرشاديةال ـ ـتـ ــي ت ـ ـحـ ــدد االت ـ ـج ـ ــاه ـ ــات وال ـم ـن ـع ـط ـف ــات
والـ ـمـ ـنـ ـح ــدرات ع ـل ــى ال ـم ـخ ـط ـطــات ال ـم ـقــدمــة
للترخيص.
 يـقـتـصــر ح ـس ــاب ال ـم ـســاحــة الـمـطـلــوبــةلعدد مواقف السيارات على صافي المساحة
المحسوبة من ضمن نسبة البناء.
 يجب توضيح أمــاكــن مــواقــف السياراتع ـلــى الـمـخـطـطــات ال ـم ـقــدمــة لـلـتــرخـيــص في

األمــاكــن المسموح بإقامة مــواقــف السيارات
فـيـهــا ،مــع م ــراع ــاة مــداخــل وم ـخ ــارج المبنى
وتــأمـيــن مــدخــل وم ـخــرج لـلـسـيــارات بالسور
الخارجي للقسيمة.
 يسمح بتغطية مواقف السيارات بمظالتم ــن الـ ـم ــواد ال ـخ ـف ـي ـفــة ،وأن ت ـك ــون مـفـتــوحــة
الجوانب وبارتفاع ال يزيد على 3م.
 يجوز لــإدارة المختصة بالبلدية طلبإج ــراء دراس ــات التأثير ال ـمــروري للمشاريع
ً
التي تقام وفقا لمواصفات خاصة والمشاريع
الـكـبــرى والمتخصصة وال ـمــراكــز الـتـجــاريــة
وال ـم ـج ـم ـع ــات تـ ـق ــدم مـ ــن ق ـب ــل ال ـه ـي ـئ ــات أو
ّ
ال ـمــؤس ـســات أو ال ـش ــرك ــات أو الـ ـم ــاك لـهــذه
المشاريع.
 ال ي ـجــوز إجـ ــراء أي ت ـعــديــات ف ــي عــددوأبعاد ومواصفات وتصميم مواقف السيارات
التي تم اعتمادها في رخــص البناء إال بعد
ال ـح ـص ــول ع ـلــى م ــواف ـق ــة اإلدارة الـمـخـتـصــة
بالبلدية.
 ي ـجــب االلـ ـت ــزام بـتـبـلـيــط الــرص ـيــف عندالمداخل والمخارج.
 التقيد بتطبيق الكود الكويتي للتقييمالعام المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي
اإلعاقة ،وكذلك التقيد بشروط ومتطلبات قوة
اإلطفاء العام.

٥
األمير يهنئ المتفوقين :جهد مرموق للتميز وتحقيق التطلعات
ةديرجلا
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محليات

ولي العهد :الشكر لـ «التربية» وكل التوفيق للطلبة لمواصلة مسيرتهم التعليمية
بعث سمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد ببرقيات تهان إلى
وزير التربية وزير التعليم العالي
والبحث العلمي د .علي المضف،
ووكـيــل وزارة التربية ،والــوكــاء
الـمـســاعــديــن ،ومــديــري المناطق
الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،أع ــرب
فيها سـمــوه عــن خــالــص تهانيه
بمناسبة نجاح إدارة االختبارات
الورقية التي أداهــا طلبة الصف
الثاني عشر في الدور األول للعام
الدراسي .2022/2021
وثمن سموه رعاه الله الجهود
التي بذلها المسؤولون في وزارة
الـتــربـيــة عـلــى كــافــة الـمـسـتــويــات
ف ــي اإلعـ ـ ـ ــداد وال ـت ـح ـض ـيــر ل ـهــذه
االمتحانات ،ومــا تم اتـخــاذه من
إجـ ـ ـ ـ ــراءات أس ـه ـم ــت فـ ــي تـمـكـيــن
الـ ـ ـط ـ ــاب وال ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــات م ـ ــن أداء
االمتحانات بكل سهولة ويسر،

ً
راجيا سموه للطالب والطالبات
كل التوفيق والنجاح في إكمال
مسيرتهم التعليمية.
كـ ـم ــا بـ ـع ــث صـ ــاحـ ــب ال ـس ـم ــو
ببرقيات تهان للطالب والطالبات
األوائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن وغـ ـي ــر
الكويتيين فــي الـثــانــويــة العامة
بقسميها العلمي واألدبــي ،وفي
ال ـم ـع ـهــد ال ــدي ـن ــي ،وف ــي الـتــربـيــة
ال ـخ ــاص ــة ل ـه ــذا الـ ـع ــام ال ــدراس ــي
أعـ ــرب فـيـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
ت ـهــان ـيــه ب ـت ـفــوق ـهــم وح ـصــول ـهــم
على نسب عالية نالوا فيها هذا
التفوق المرموق ،مشيدا سموه
بـ ـمـ ـث ــاب ــرتـ ـه ــم وحـ ــرص ـ ـهـ ــم ع ـلــى
ا لـتـمـيــز فــي تحصيلهم العلمي،
وبـ ـم ــا وفـ ــرتـ ــه أسـ ــرهـ ــم ل ـه ــم مــن
أجواء مناسبة ومحفزة أسهمت
في تحقيق هــذا التفوق ،متمنيا
سموه لهم كل التوفيق والنجاح

إلك ـ ـمـ ــال م ـس ـيــرت ـهــم الـتـعـلـيـمـيــة
وتحقيق تطلعاتهم الطموحة.

ولي العهد
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
مـشـعــل األح ـم ــد ب ـبــرق ـيــات تـهــان
إلــى وزيــر التربية وزيــر التعليم
الـعــالــي والـبـحــث العلمي د .فهد
المضف ،ووكـيــل وزارة التربية،
والــوكــاء الـمـســاعــديــن ،ومــديــري
المناطق التعليمية في الــوزارة،
ض ـم ـن ـهــا س ـم ــوه أط ـي ــب تـهــانـيــه
بمناسبة نجاح إدارة االختبارات
الورقية التي أداهــا طلبة الصف
الثاني عشر في الدور األول للعام
الدراسي .2022/2021
وأش ــاد سـمــوه بـجـهــود وزارة
ال ـتــرب ـيــة ف ــي اإلعـ ـ ــداد والـتـنـظـيــم
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـقـ ــن ل ـ ـ ـهـ ـ ــذه االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات

وال ــذي أسـهــم فــي تمكين الطلبة
والطالبات مــن أداء االمتحانات
بكل سهولة ويسر ،متمنيا سموه
للطالب والطالبات كــل التوفيق
والنجاح في االرتقاء بتحصيلهم
العلمي.
ك ـمــا ب ـعــث س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
ببرقيات تهان للطالب والطالبات
األوائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن وغـ ـي ــر
الكويتيين فــي الـثــانــويــة العامة
بقسميها العلمي واألدب ــي وفي
ال ـم ـع ـهــد ال ــدي ـن ــي وفـ ــي ال ـتــرب ـيــة
ال ـخ ــاص ــة ل ـه ــذا الـ ـع ــام ال ــدراس ــي
ضمنها س ـمــوه خــا لــص تهانيه
بتفوقهم وحصولهم على نسبة
عالية أهلتهم لنيل هــذا التفوق
ً
ال ـم ـت ـم ـيــز ،م ـت ـم ـن ـيــا سـ ـم ــوه لـهــم
كــل التوفيق والنجاح لمواصلة
مسيرتهم التعليمية.

متفوقو الثانوية لـ ةديرجلا  :سعداء بالنتائج ونتطلع إلى تحقيق أحالمنا
•

عبروا عن شكرهم ألسرهم ومعلميهم… وةديرجلا• تهنئ بالنجاح وتستقبل المتفوقين
فهد الرمضان
وأحمد الشمري

بمشاعر فرحةٍ حدودها السماء ،اختلطت بدموع الفرح
والسرور ،وآمال وطموحات إلى المزيد من التقدم والنجاح،
بددت متاعب وجهود الدراسة بالمرحلة الثانوية طوال
السنوات الماضية ،والتي كللت بالنجاح والتفوقّ ،
عبر
طلبة الصف الثاني عشر المتفوقون بالقسمين العلمي
واألدبي والتعليم الديني ومدارس التربية الخاصة ،عن
فرحهم وسرورهم بتحقيق النتائج المشرفة ،رغم استمرار

تداعيات جائحة «كورونا» التي قلصت دوامهم المدرسي
إل ــى الـنـصــف بـنـظــام الـمـجـمــوعـتـيــن ،إال أنـهــم أب ــوا إال أن
يحصدوا أفضل النتائج ،معبرين عن شكرهم لمعلميهم
وإداراتهم المدرسية التي وفرت لهم كل اإلمكانات لتحقيق
هذه النتائج.
وأعرب المتفوقون في لقاءات مع «الجريدة» ،عن شكرهم
وتقديرهم ألسرهم على ما وفروه لهم من أجواء ساعدتهم

جود المطيري األولى على الكويت:
أرغب في دراسة «الطب»
كشفت الخريجة جــود المطيري ،الحاصلة
على المركز األول على الكويت في القسم العلمي
بنسبة  100في المئة ،عن رغبتها في دراســة
تخصص الطب بجامعة الكويت.
وقالت المطيري لـ «الجريدة» إن أهم عوامل
ً
النجاح الـبــدء بــالــدراســة مـبـكــرا ،وعــدم تأجيل
الدروس ،وتنظيم الوقت خالل الفصل الدراسي،
حـتــى ال ت ـتــراكــم ال ـ ــدروس ويـسـتـطـيــع الـطــالــب
ً
اسـتـيـعــاب ال ـم ــواد بــالـشـكــل ال ـم ـط ـلــوب ،فـضــا
عــن ض ــرورة إع ــداد ج ــدول دراس ــي خــال فترة
االخ ـت ـب ــارات ومـعــرفــة ال ـم ـقــررات ال ـتــي تتطلب
ً
ً
وقتا وجهدا.

أعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ـخـ ــريـ ــج م ـح ـم ــود
ابراهيم عبدالباقي ،الحاصل
عـلــى الـمــركــز األول مـكــرر في
القسم العلمي بنسبة  100في
الـمـئــة ،عــن رغبته فــي دراســة
تخصص هندسة الحاسوب
بـجــامـعــة ال ـكــويــت ،الف ـتــا إلــى
أن ـ ـ ــه يـ ـح ــب ال ـ ـحـ ــاسـ ــب اآلل ـ ــي
والتكنولوجيا منذ الصغر.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـبـ ـ ــدال ـ ـ ـبـ ـ ــاقـ ـ ــي ل ـ ـ
«ال ـج ــري ــدة» :ال ش ــك أن هـنــاك
ص ـع ــوب ــات واج ـه ـت ـنــي خــال
فـتــرة االخ ـت ـب ــارات ،ولـكــن لله
الحمد تم تجاوزها بالتوكل
ع ـلــى الـ ـل ــه ،وال ـم ـتــاب ـعــة على
الـ ــدراسـ ــة وال ـم ــراج ـع ــة وع ــدم
ً
تأجيل الــدروس ،موضحا أن
الطالب خالل فترة االختبارات
يـ ـ ـ ــدرس طـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـي ـ ــوم ح ـتــى
يتمكن من الوصول إلى هدفه
الرئيسي وهو التفوق ،ولكن
ك ـ ـنـ ــت أخـ ـ ـص ـ ــص  5سـ ــاعـ ــات

ياسمين الشويخ :مسرورة
ً
جدا بحصولي على %100
أعربت الخريجة ياسمين ياسر الشويخ
الحاصلة على المركز األول مكرر في القسم
العلمي بنسبة  100في المئة ،عن فرحتها
بـهــذا الـنـجــاح ،الفـتــة إلــى أنـهــا «مبسوطة
ً
جدا» لحصولها على هذه النسبة.
وقالت الشويخ لـ «الجريدة»« :أمي وأبي
لهما دور كبير في الوقوف معي للحصول
على هذا التفوق ،ال يسعني إال أن أشكرهما
على جهودهما معي» ،موضحة أنها ترغب
في دراسة تخصص الطب البشري.
ولفتت إلى انها مرت بمراحل عصيبة
وت ــوت ــر خ ــال مــرح ـلــة االخ ـت ـب ــارات «ول ـلــه
الحمد تم تجاوزها».

وأفــادت المطيري بأن «الفضل لله سبحانه
وت ـعــالــى فــي ال ـح ـصــول عـلــى ه ــذا ال ـن ـجــاح ،ثم
والــدي اللذين لهما دور كبير ،فهما الداعمان
لي بشكل مستمر منذ بداية حياتي الدراسية
إل ــى ال ـت ـخــرج م ــن ال ـثــانــويــة ال ـع ــام ــة ،فـهـمــا لم
يقصرا معي في أي شيء ،وأحاطاني باالهتمام
والـمـتــابـعــة الـيــومـيــة» ،مضيفة :ال ننسى دور
مدرسة أم زياد األشجعية والمعلمات واإلدارة
ا لـمــدر سـيــة فــي المتابعة بشكل مستمر أثناء
فترة االختبارات.

جود املطيري

ً
محمود عبدالباقي  5 :ساعات يوميا
لدراسة المقررات

محمود إبراهيم عبدالباقي
لـ ـ ــدراسـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــررات ب ـش ـكــل
يومي.
وذك ــر أن ــه اسـتـطــاع أن يرفع
رأس عــائـلـتــه بــالـحـصــول على
هذه النسبة ،مضيفا :ال ننسى
ف ـضــل دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت ع ـلــي في
ح ـصــد هـ ــذا الـ ـنـ ـج ــاح ،مـتـقــدمــا

بـجــزيــل الـشـكــر ل ـ ــوزارة لتربية
وكل من وقف بجانبي في هذه
المرحلة.
وأضـ ــاف عـبــدالـبــاقــي :أهــدي
هذا النجاح لفلسطين واألردن
وال ـكــويــت ال ـتــي تــرعــرعــت بـهــا،
وأسال الله أن يحفظهم.

على تحقيق النجاح والتفوق ،متطلعين إلى المرحلة المقبلة
في حياتهم الدراسية بكل تفاؤل نحو غد أفضل يستطيعون
من خالله تحقيق أحالمهم وتطلعاتهم بعد رحلتهم الشاقة
في مقاعد الدراسة.
وعن مستقبلهم وآمالهم ،أكدوا أنها كبيرة تعانق السماء
للوصول إلى مبتغاهم بالدراسة الجامعية المتميزة ،السيما
في التخصصات التي يطمحون إليها مثل الطب والهندسة،

سارة عمران
الفهم والحفظ اليومي ،مقدمة نصيحة
لزمالئها الطلبة بأن يضعوا أملهم في
الله سبحانه ،ويحافظوا على الصالة في
مواعيدها ،والدعاء الذي يعتبر سالحا
كبيرا فــي حصد التفوق .وأوضـحــت أن
الطريق صعب ويحتاج إلى عزم واصرار،
مضيفة :أهــدي نجاحي إلــى أمــي وابــي،
وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهما.

ياسمين ياسر الشويخ

طاشجيان لـ ةديرجلا  :رفعت فجر العجمي لـ ةديرجلا  :مررت
بلحظات توتر وتعب في االختبارات
رأس األساتذة والطلبة
•

•

أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــري ـ ـ ــج ران ـ ـ ـ ــي
ط ــاشـ ـجـ ـي ــان ،الـ ـح ــاص ــل عـلــى
ال ـم ــرك ــز األول مـ ـك ــرر بـنـسـبــة
 100ف ــي ال ـم ـئــة ،ع ــن سـعــادتــه
بحصوله على النسبة الكاملة،
ً
م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إل ـ ـ ــى أن «ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة
حصدت هذا النجاح ألول مرة
فــي تــاريـخـهــا ،وه ــذا أعـطــانــي
ً
شـ ـع ــورا بــال ـف ـخــر واالع ـ ـتـ ــزاز؛
الن ـنــي رف ـعــت رأس االس ــات ــذة
والطلبة».
وثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن ط ـ ــاش ـ ـج ـ ـي ـ ــان ف ــي
تـصــريــح لـ ـ «ال ـجــريــدة» جهود
المعلمين واالدارة المدرسية
ال ــذي ــن س ــاه ـم ــوا ف ــي تـحـقـيــق
هذا النجاح« ،وكان للزمالء اثر
كبير من خالل تشجيعهم لنا»،
مضيفا «أن االه ــل هــم الــداعــم
االكبر وراء تفوقي والحصول
عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذه ال ـن ـت ـي ـج ــة الن ـه ــم
يتابعونني بشكل يومي».

راني طاشجيان

وشدد على الطلبة بضرورة
الـتــوكــل عـلــى ال ـلــه اث ـنــاء فترة
الـ ــدراسـ ــة ،واالل ـ ـتـ ــزام بجميع
ال ــدروس والــواجـبــات اليومية
وحل المسائل وقراءة النماذج.

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت ال ـ ـخـ ــري ـ ـجـ ــة ف ـج ــر
الـ ـعـ ـجـ ـم ــي ،الـ ـح ــاصـ ـل ــة ع ـلــى
ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــز ال ـ ـ ـ ــراب ـ ـ ـ ــع فـ ـ ـ ــي ف ـئ ــة
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن بــال ـق ـســم األدبـ ــي
بنسبة  99.33فــي الـمـئــة ،عن
مرورها بلحظات توتر وتعب
وإرهاق خالل فترة االختبارات
ً
األخيرة ،لكنها قدمت مجهودا
ً
كـبـيــرا مــن أج ــل الــوصــول إلــى
ه ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـسـ ـب ــة بـ ـع ــد م ـس ـي ــرة
دراسية طويلة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي ،ل ـ ـ
«الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،إن أبـ ـ ــرز خـطــط
النجاح والوصول إلى التفوق
هي االلتزام بالدراسة اليومية،
ودراس ــة االخـتـبــارات السابقة
ال ـتــي ك ــان لـهــا دور كـبـيــر في
إزال ـ ـ ـ ـ ــة الـ ــره ـ ـبـ ــة خـ ـ ـ ــال فـ ـت ــرة
ً
االخ ـت ـبــارات النهائية ،فضال
عن االلتزام بتسليم الواجبات
الدراسية في وقتها المناسب
دون تأخير.

ّ
والدي سبب تفوقي...
سارة عمران :أشعر بأني أطير فوق طارق الغزاوي:
الريح وسأدرس آداب اللغة اإلنكليزية وطموحي «الطب البشري»

أع ـ ــرب ـ ــت الـ ـخ ــريـ ـج ــة سـ ـ ـ ــارة ع ـ ـمـ ــران،
الحاصلة على المركز الرابع في القسم
االدبي بنسبة  99.43في المئة ،عن فخرها
بتفوقها بعد حصولها على هذه النسبة،
واصفة شعورها بأنها تطير فوق الريح.
وأوضـ ـح ــت ع ـم ــران ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» أن
«الوالدين واالهل واالصدقاء والمعلمات
كـ ــان ل ـهــم االث ـ ــر الـك ـب ـيــر ف ــي ح ـصــد هــذا
التفوق» ،الفتة إلى أنها ترغب في دراسة
تخصص آداب اللغة اإلنكليزية بجامعة
ً
الـكــويــت ،ن ـظــرا لشغفها بــدراســة اآلدب
ً
االنـكـلـيــزي وأش ـع ــاره ،فـضــا عــن حبها
لتعلم اللغة اإلنكليزية.
وعن أمنيتها المستقبلية بعد دراسة
تخصص اللغة االنكليزية ،ذكــرت انها
ت ـنــوي اسـتـكـمــال دراس ـت ـهــا الـعـلـيــا بعد
التخرج من بكالوريوس االداب والحصول
على أعلى الشهادات.
وتابعت عمران انها كانت تقوم بعمل
ملخصات لجميع الـمـقــررات الــدراسـيــة
خالل فترة دراستها الفصلية ،فضال عن

والتي جاء ت في مقدمة الرغبات ،آملين أن يحققوا آمالهم
وتطلعاتهم مع ذويهم لرسم مستقبلهم المهني.
وإذ تهنئ «الجريدة» الطلبة المتفوقين بنجاهم تشاركهم
وأسرهم فرحتهم بالنجاح والتفوق وطموحاتهم ،وتفتح لهم
صفحاتها للتعبير عن أمانيهم ،والكشف عن سر تفوقهم
لـتـقــديــم ن ـمــاذج مـشــرفــة يـهـتــدي بـهــا الـطـلـبــة فــي مـشــوارهــم
التعليمي.

قــال الطالب المتفوق طــارق زيــاد الـغــزاوي
(من مدرسة النجاة في حولي) ،والحاصل على
معدل  99.36في الفرع العلمي« ،النجاح لحظات
ليست ككل اللحظات ،ال سيما أنها جاءت بعد
عناء كبير».
وأكد أنه في حضرة النجاح تتطاير الكلمات
وت ـشــرق أســاريــر الــوجــه بـعــد تـعــب ومـثــابــرة،
وفي هذا المقام ال يسعني ّإل أن أرفع ّ
القبعة
ألعضاء الهيئة التعليمية في مدرستي ،مدرسة
النجاة في حولي ،على الجهود المبذولة ،ألنهم
حملوا على عاتقهم مسؤولية البناء واإلعداد،
فمنحونا الـعـلــم والـثـقــة ،فـلـ ُـهــم عظيم شكري
وجزيل امتناني.
وأهدي نجاحي وتفوقي لوالدي الغالي الذي
ّ
مهد لي طريق العلم والمعرفة ،وزرع ّ
في القيم
والـمـبــادئ وحــب العلم ال ــذي بــه تسمو القيم
والــدول ،ألكون قدوة حسنة دائما ،كما أهديه
لإلنسانة التي دأبت على راحتي ّ
وهونت ّ
علي
تعب السنين ،فكانت «ابتسامتك يا أمــي هي
بلسم الحياة».
وأد ع ــو ا لـلــه أن يوفقني لتحقيق طموحي

طارق زياد الغزاوي مع والده
ب ــدراس ــة ال ـط ــب ال ـب ـش ــري ،وهـ ــو ال ـح ـلــم ال ــذي
يراودني منذ الصغر.

فجر العجمي
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن ال ـم ـع ـل ـم ــات
لهن دور كبير في حصد هذا
التفوق ،الفتة إلــى أن «الداعم
الرئيسي هــم الــوالــدان الـلــذان
لهما دور كبير فــي متابعتي
بشكل يــومــي ،وأه ــدي تفوقي

ً
إلـ ـ ــى أهـ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت ج ـم ـي ـع ــا،
وأسـ ـ ــأل ال ـل ــه أن يــوف ـق ـنــي في
مستقبلي للحصول على أعلى
الشهادات».

منيرة العتيبي :المذاكرة اليومية
أبرز مقومات النجاح
أك ــدت الـخــريـجــة مـنـيــرة العتيبي،
الحاصلة على المركز الخامس على
الكويتيين فــي القسم االدب ــي بنسبة
 99.31ف ــي ال ـم ـئــة ،أن أولـ ــى خ ـطــوات
الحياة الجامعية بدأت بعد الحصول
على هذه النسبة المشرفة.
وأفـ ـ ـ ــادت ال ـع ـت ـي ـبــي ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة»،
بـ ــأن «أب ـ ـ ــرز م ـق ــوم ــات ال ـن ـج ــاح خ ــال
فترة الدراسة هي االلتزام بالمذاكرة
الـيــومـيــة وف ــق ج ــداول منظمة ،وأداء
الـ ـص ــاة وذكـ ـ ــر ال ـل ــه وال ـ ــدع ـ ــاء ،وح ــل
اخـتـبــارات سابقة» ،موجهة نصيحة
أخرى للطلبة المقبلين على الثانوية
العامة «بعدم تراكم الدروس منذ بداية
انطالق الفصل الدراسي حتى نهايته،
وفي حال كان المقرر الدراسي دسما،
يجب مراجعته الكثر من مرة حتى يتم
استيعابه بشكل سلس».
وت ــابـ ـع ــت ال ـع ـت ـي ـب ــي «أن ال ـف ـضــل
يـ ـع ــود لـ ـل ــوال ــدي ــن الـ ـل ــذي ــن تــاب ـعــانــي
بشكل يومي ودعمهما الالمحدود»،

منيرة العتيبي
موضحة أن االخـتـبــارات ســارت على
م ــا يـ ـ ــرام ب ـس ــاس ــة دون أي مـشــاكــل
تذكر .وثمنت جهود المعلمات الالئي
«ساهمن في انجاز هذا النجاح ،وقمن
بــإرشــادنــا إلــى الطريق السليم خالل
فترة الــدراســة» ،مهدية النجاح الهل
الكويت جميعا.
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عبدالصمد :أقرت باألغلبية ال باإلجماع ورفع التقارير إلى رئاسة المجلس وبانتظار تحديد الجلسة مع الحكومة
فهد تركي

انتهت لجنة الميزانيات
والحساب الختامي من إقرار
ميزانية الدولة والوزارات
والجهات الحكومية والجهات
الملحقة والمستقلة ،وتمت
المصادقة على تقاريرها،
ورفعها إلى مجلس األمة،
تمهيدا لتحديد الجلسة
الخاصة بالميزانيات في
المجلس ،بالتنسيق مع
الحكومة ،إلقرارها كاملة
قبل فض دور االنعقاد الثاني
للمجلس الحالي.

عـ ـ ـق ـ ــدت لـ ـجـ ـن ــة الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــات
اجتماعها أمــس ،برئاسة النائب
عدنان عبدالصمد ،بعدما عصف
ب ـه ــا ع ـ ــدم اكـ ـتـ ـم ــال الـ ـنـ ـص ــاب فــي
االجـتـمــاعــات الـمــاضـيــة ،مما أخر
إق ــرار الـمـيــزانـيــة الـتــي واف ــق على
تقاريرها خــال التصويت ثالثة
أعضاء من ستة ،وتم ترجيح كفة
رئيس اللجنة.
وقــال عبدالصمد ،في تصريح
ص ـح ــاف ــي ع ـق ــب الـ ـم ــوافـ ـق ــة عـلــى
الـمـيــزانـيــة« ،بحمد الـلــه وتوفيقه
انتهت لجنة الميزانيات من إعداد
تقاريرها كاملة ،ورفعها إلى رئاسة
المجلس ،وتشمل التقارير الموافقة
على الميزانية العامة للدولة للسنة
المالية  ،2023-2022و 22ميزانية
ملحقة ،و 17مستقلة ،إضافة إلى
 5حسابات ختامية للسنة المالية
 ،2021-2020و م ـ ـشـ ــروع ق ــا ن ــون
بالنقل بين أبواب الميزانية يتعلق
بتسويات محاسبية.
وأفـ ـ ــاد ع ـبــدالـصـمــد ب ــأن إق ــرار
ال ـم ـي ــزان ـي ــة فـ ــي ال ـل ـج ـن ــة لـ ــم يـتــم
باإلجماع إنما اقرت باألغلبية ،من
خــال  3أعضاء موافقين و 3غير
موافقين ،وتم ترجيح كفة الرئيس
كونه مع الموافقين ،وعلى أثر ذلك
تم إقــرارهــا باألغلبية ،مضيفا أن
«ت ـلــك الـتـقــاريــر تـشـمــل الـمـيــزانـيــة
ال ـع ــام ــة ل ـل ــدول ــة ل ـل ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة
 ،٢٠٢٢-٢٠٢٣و ٢٢ميزانية ملحقة،
و ١٧ميزانية مستقلة ،إضافة إلى
 ٥ح ـســابــات خـتــامـيــة ع ــن الـسـنــة
ال ـمــال ـيــة  ،٢٠٢٠-٢٠٢١وم ـش ــروع
قانون للتنقل بين األبواب يتعلق
بتسويات محاسبية».
وذك ـ ـ ــر أن ال ـل ـج ـن ــة عـ ـق ــدت ٣٧
اجـتـمــاعــا ،و ٤اجـتـمــاعــات فرعية،

و ٢٠اجتماعا على مستوى المكتب
الفني بين وزارة المالية والجهات
الـحـكــومـيــة واألجـ ـه ــزة الــرقــاب ـيــة،
لـ ـ ــدراسـ ـ ــة ت ـ ـقـ ــديـ ــرات ال ـم ـي ــزان ـي ــة
والتعديالت المقترحة عليها حتى
التصويت على تلك الميزانيات،
الفتا إلى أن أهم مالمح الميزانية
بالنسبة ل ــإي ــرادات الـمـقــدرة هذا
العام تبلغ  ٢٣مليارا و ٤٠٠مليون
دي ـن ــار ،ب ــزي ــادة تـصــل ال ــى  ١٤في
ال ـم ـئ ــة ع ــن ال ـم ـي ــزان ـي ــة ال ـســاب ـقــة،
واإلي ــرادات النفطية تشكل  ٩١في
المئة من جملة اإلي ــرادات ،بسعر
مـقــدر للبرميل  ٨٠دوالرا ،بينما
سعر المعادلة قدر بـ ٧٩دوالرا.
وق ــال إن زي ــادة الـسـعــر المقدر
عن سعر المعادلة بــدوالر يحقق
وف ــرا فــي الـمـيــزانـيــة ت ـقــدر قيمته
ب ـ ــ ٣٣٣مـلـيــون دي ـن ــار ،مضيفا أن
سعر النفط اليوم ،وإن كان يصل
الى  ١١٤دوالرا ،إال أنه يجب أخذ
تغير سعر البرميل وعدم استقراره
في االعتبار.
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـ ــإيـ ـ ــرادات غـيــر
النفطية في الميزانية ،أوضح أنها
تصل إلى ملياري دينار ،وتتركز
ف ــي  5ج ـه ــات :وزارات الـكـهــربــاء
وال ـص ـحــة وال ــداخ ـل ـي ــة وال ـمــال ـيــة،
إضافة الى اإلدارة العامة للجمارك،
أم ــا فـيـمــا يـتـعـلــق بــالـمـصــروفــات
فإنها تصل الــى  ٢٣مليارا و١٠٠
مليون ديـنــار مــوزعــة على سبعة
أبواب ،حيث سيتم توجيه  74في
المئة منها الى المرتبات وما في
حكمها والدعومات.

قيمة المرتبات
وذكــر عبدالصمد أن المرتبات

اجتماع لجنة الميزانيات الذي أقرت خالله الميزانية العامة للدولة
تمثل  ٥٥في المئة من المصروفات
ب ـ ــ ١٢.٨مـلـيــار دي ـنــار ،بينما تبلغ
قـ ـيـ ـم ــة ال ـ ــدع ـ ــوم ـ ــات  ٤مـ ـلـ ـي ــارات
وتمثل  ١٩فــي المئة مــن إجمالي
المصروفات ،وتبلغ قيمة نفقات
المشاريع الرأسمالية  ٢.٩مليار،
وتمثل  ١٢في المئة من الميزانية،
الفتا إلى اتخاذ لجنة الميزانيات
عدة إجراءات بينها إلغاء االعتماد
الـتـكـمـيـلــي الـ ــذي ك ــان يــوضــع في
الميزانيات السابقة ،ووضــع رقم
محدد للوظائف واألجور.
وأوض ــح أن اللجنة غيرت تلك
اآلل ـيــة ألن الـطــريـقــة الـســابـقــة بها
خلل ،ومالحظات ديوان المحاسبة،
مشددا على أن اللجنة أبقت على
المبلغ المحدد للوظائف سالفة
الذكر ،كاشفا أن إجمالي الوظائف
في الميزانية الجديدة تصل إلى
 ٢٣ألفا و ٦٣٢وظيفة بقيمة ٢٠٠
مـلـيــون دي ـنــار ،وزع ــت تقديراتها
على الجهات الحكومية.
وأض ـ ـ ــاف أن ال ـم ـش ــاري ــع ال ـتــي
تـ ـخ ــص الـ ـنـ ـفـ ـق ــات ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة
المخصصة ل ـل ــوزارات واإلدارات
الحكومية قدرت بمبلغ  ٢.٣مليار

ديـنــار ،بينما تضمنت الميزانية
 ١١مشروعا جــديــدا بتكلفة تزيد
على  ٣٥٨مليونا ،خصصت منها
اعتمادات مالية لهذه السنة بـ٦٢
مليونا ،بما يتناسب مع ما يمكن
إنجازه في هذه السنة.
وأك ــد أن ــه تــم اع ـت ـمــاد أك ـثــر من
 ٨٦٧مليون دينار الستكمال تنفيذ
الـمـشــاريــع الـكـبــرى الـتــي تتوالها
وزارتا األشغال والصحة والحرس
الوطني والديوان األميري واإلدارة
العامة للطيران المدني ،الفتا إلى
أن هــذه المشاريع كــان المفترض
أن تصدر بتقرير منفصل لسرعة
تنفيذها في بدايات شهر أبريل،
ولكن نظرا للظروف السياسية تم
تأجيلها إلى حين إقرار الميزانية
العامة للدولة.
وق ـ ـ ـ ــال عـ ـب ــدالـ ـصـ ـم ــد إن أب ـ ــرز
ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـمـ ــت ع ـلــى
ال ـم ـيــزان ـيــة ال ـع ــام ــة ل ـل ــدول ــة فيما
يـتـعـلــق بــال ـم ـصــروفــات الـمــوافـقــة
على زيــادة مبلغ  ٨٠مليون دينار
بميزانية وزارة التجارة والصناعة
لتغطية تكاليف المواد اإلنشائية
المخصصة للمواطنين في المدن

اإلس ـكــان ـي ــة ال ـج ــدي ــدة بــالـمـطــاع
وجنوب عبدالله المبارك وجنوب
خ ـي ـط ــان ،إض ــاف ــة إل ـ ــى م ـب ـلــغ ٣٠
مـلـيــونــا ل ـم ـشــروع ج ـنــوب مدينة
سعد العبدالله ستموله المؤسسة
العامة للرعاية السكنية خصما من
وزارة المالية.
وبين أن مشروع جنوب سعد
الـع ـبــدالـلــه يـتـطـلــب أك ـثــر م ــن هــذا
المبلغ بكثير ،ولـكــن هــذا المبلغ
يخص ما يمكن إنجازه من البنية
ال ـت ـح ـت ـيــة ب ـمــدي ـنــة ج ـن ــوب سعد
العبدالله في هذه السنة ،كاشفا عن
موافقة اللجنة على زيادة المبالغ
الخاصة بجامعة الكويت بمبلغ
 ٣٤م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،و ٢٧مـلـيــونــا
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي
لـتـغـطـيــة الـ ـس ــاع ــات الـ ــزائـ ــدة عن
نصاب أعضاء هيئة التدريس في
الفصول الدراسية األول والثاني
والصيفي ،واستكمال االنتقال إلى
مباني الجامعة الجديدة وتجهيز
ال ـم ـخ ـت ـبــرات ،إض ــاف ــة إل ــى زي ــادة
بـعــض ال ـب ـنــود المتعلقة بــزيــادة
أع ــداد قـبــول الطلبة فــي الجامعة
والمعهد التطبيقي.

وأضاف أن الميزانية خصصت
 ٦ماليين دينار إلعادة إعمار سوق
المباركية الــذي تعرض للحريق،
كـمــا تـمــت زي ــادة مـيــزانـيــة الهيئة
الـعــامــة للشباب بمبلغ  ٤٠٠ألــف
إلنشاء قبب رياضية ،موضحا أنه
تمت زيادة ميزانية الهيئة العامة
ل ـل ــزراع ــة بـمـبـلــغ  ٧مــاي ـيــن لــدعــم
األعالف ،وتخفيف آثار الزيادة على
المواطنين بسبب ارتفاع األسعار،
ليصبح إجـمــالــي مــا تــم اعـتـمــاده
ل ـل ــدع ــم ال ـ ــزراع ـ ــي ف ــي ال ـم ـيــزان ـيــة
الجديدة  ٣٥مليونا.
وأشــار إلــى أنــه على الرغم من
وجود مالحظات لدى اللجنة على
إنشاء ميزانيات جديدة للجهات
ال ـم ـس ـت ـق ـلــة وال ـم ـل ـح ـق ــة ،ووجـ ــود
دراسة مستقبلية للموضوع ،فإن
اللجنة وافقت على إقرار ميزانيتين
لجهتين جــديــدتـيــن هـمــا جامعة
عبدالله السالم وجهاز المسؤولية
الطبية.

تلك الزيادات كان هناك تخفيض
لـ ـبـ ـع ــض الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــروف ـ ــات ب ـي ـن ـهــا
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة لـ ـبـ ـع ــض الـ ـجـ ـه ــات
ال ـم ـس ـت ـق ـلــة ،ن ـظ ــرا لـلـمـبــالـغــة في
تقديرها ،ومنها الصندوق الوطني
ل ــرع ــاي ــة وت ـن ـم ـي ــة الـ ـمـ ـش ــروع ــات
الصغيرة والمتوسطة ،والهيئة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـ ــات ـ ـص ـ ــاالت وت ـن ـم ـي ــة
المعلومات ،والهيئة العامة للطرق
والنقل البري ،والوكالة الكويتية
لمكافحة الـمـنـشـطــات ،مــؤكــدا أن
اللجنة توصلت بعد دراسة متأنية
إلــى أن المبالغ التي رصــدت بعد
تخفيضها تعتبر كافية وتغطي
كل االحتياجات في هذه الجهات.
وف ـ ــي رده ع ـل ــى س ـ ــؤال ب ـشــأن
موعد عقد جلسة إلقرار الميزانية
قال عبدالصمد« :نحن اآلن رفعنا
تقريرنا لرئاسة المجلس ،ويبقى
الـ ـم ــوض ــوع لـ ـ ــدى ال ـح ـك ــوم ــة فــي
تحديد جلسة إلقرار واعتماد هذه
الميزانيات».

المصروفات التشغيلية
وذكـ ــر عـبــدالـصـمــد أن ــه مـقــابــل

هشام الصالح يقترح تخصيص منطقة إلقامة السفارات
تـ ـ ـق ـ ــدم ال ـ ـنـ ــائـ ــب د .هـ ـش ــام
الصالح باقتراح بقانون بشأن
ت ـخ ـص ـيــص م ـن ــاط ــق ل ـم ـقــرات
البعثات الدبلوماسية ،ونص
االقـ ـت ــراح ع ـلــى :ت ـحــدد بـلــديــة
الكويت بالتنسيق مــع وزارة
الخارجية المناطق التي يجوز
فيها إقــامــة مـقــرات للسفارات
والـ ـ ـقـ ـ ـنـ ـ ـصـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة
واألجنبية داخل الدولة،
وانـ ــه ال ي ـج ــوز الـتــرخـيــص
ب ـ ـف ـ ـتـ ــح مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرات ل ـ ـل ـ ـس ـ ـفـ ــارات
والـ ـ ـقـ ـ ـنـ ـ ـصـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة
واألج ـن ـب ـي ــة وسـ ــط ال ـم ـنــاطــق
الـ ـ ـسـ ـ ـكـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي يـ ـ ـص ـ ــدر
ب ـت ـحــديــدهــا قـ ـ ــرار م ــن بـلــديــة
الكويت.
كـ ـم ــا ن ـ ــص االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح عـلــى
أن ي ـ ـ ـتـ ـ ــم ن ـ ـ ـقـ ـ ــل ا لـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارات
والـ ـ ـقـ ـ ـنـ ـ ـصـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة
واألجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة فــي
الـمـنــاطــق غـيــر الـمــرخـصــة من

تاريخ صدور هذا القانون إلى
المناطق المحدثة المخصصة
بمقتضى هذا القانون.
ونصت المذكرة اإليضاحية
لـ ــاق ـ ـتـ ــراح ب ـ ـقـ ــانـ ــون :تـحـظــى
التمثيليات الدبلوماسية في
م ـخ ـت ـلــف الـ ـع ــواص ــم ب ـع ـنــايــة
خـ ـ ــاصـ ـ ــة م ـ ـ ــن ل ـ ـ ـ ــدن الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدان
المضيفة الـتــي تـحــرص على
تــوف ـيــر أف ـضــل ظـ ــروف الـعـمــل
ل ـت ـم ـث ـي ـل ـي ــات ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان
الصديقة.
وت ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــارات
وال ـق ـن ـص ـل ـي ــات إلـ ـ ــى اخ ـت ـي ــار
أحـ ـس ــن الـ ـبـ ـن ــاي ــات فـ ــي أرقـ ــى
ال ـم ـن ــاط ــق ل ـت ـك ــون مـ ـق ــرا ل ـهــا،
وتـ ـعـ ـم ــل م ـع ـظ ــم الـ ـ ـ ــدول عـلــى
تخصيص أحياء دبلوماسية
ف ــي عــواص ـم ـهــا ت ـتــوافــر فيها
ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط الـ ـمـ ــائـ ـمـ ــة ل ــأم ــن
وال ـســامــة ،ول ـكــن يــاحــظ في
بعض الـبـلــدان الـتــي تستقبل

الحويلة يسأل
عن إيقاف الدراسة
في الجامعات المصرية

محمد الحويلة

ّ
وجــه النائب د .محمد الحويلة
سـ ـ ــؤاال إل ـ ــى وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزي ــر
التعليم العالي والبحث العلمي ،د.
علي المضف ،بشأن صــدور القرار
ال ـ ــوزاري رق ــم  2022 /151للقائمة
المستحدثة لـمــؤسـســات التعليم
الـعــالــي ،الـتــي يسمح بـهــا لــدراســة
بــرامــج الـبـكــالــوريــوس والــدراســات
الـعـلـيــا ف ــي م ـصــر ،وال ـت ــي ت ـضــم 8
جامعات.
وق ــال الـحــويـلــة ،فــي س ــؤال ــه ،إن
«ه ــذا ال ـق ــرار غـيــر مــوفــق ومـفــاجــئ
ألبنائنا الطلبة الراغبين في الدراسة
ب ــال ـج ــام ـع ــات ال ـم ـص ــري ــة ،وك ــذل ــك
ي ـف ـتــرض ف ــي م ـثــل هـ ــذه الـ ـق ــرارات
أن تــراعــي فـتــرة التسجيل ،ويجب
إع ــادة الـنـظــر فـيــه ،حـيــث إن ــه يؤثر
سلبا على آالف الطلبة من خريجي
الثانوية وأصـحــاب التخصصات
المختلفة من الراغبين في استكمال
مشوارهم الدراسي بمصر» .وأشار
إلى أن تحديد بعـض التخصصات
بجامعة القاهرة فقط دون غيرها،
وال ـتــي ستعمل عـلــى ت ـكــدس آالف
الطلبة في تلك الجامعة ،السيما أن
مصر أصبحت وجهة للطلبة بعد
رف ــع ال ـحــد األدنـ ــى مـ ــن الـنـســب في
خطة االبتعاث السنوية ،ومشكلة
أعــداد المقبولين بجامعة الكويت
ال ـم ـتــزايــدة وال ـخــارجــة عــن الطاقة
االستيعابية للجامعة.

هشام الصالح

أعـ ـ ـ ـ ــدادا م ـه ـم ــة م ـ ــن ج ــال ـي ــات
أجـنـبـيــة  -كـمــا هــو ال ـحــال في
دو ل ـ ـ ـ ــة ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت  -أن ب ـعــض

القنصليات والسفارات جعلت
مقارها في منازل أو فلل وسط
مناطق سكنية ،مع ما يخلفه
ذل ــك م ــن إزع ـ ــاج وإحـ ـ ــراج لها
وللسكان المجاورين بسبب
حالة االزدحام المروري.
ور غ ــم المطالبات العديدة
م ـ ــن أج ـ ـ ــل إيـ ـ ـج ـ ــاد ح ـ ــل ل ـه ــذه
ال ــوضـ ـعـ ـي ــة ،فـ ــإنـ ــه ل ـ ــم تـتـخــذ
حـ ـ ـت ـ ــى اآلن أي إ ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات،
لــذلــك أض ـحــى م ــن ال ـض ــروري
ال ـ ـل ـ ـجـ ــوء إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـش ــري ــع مــن
خ ــال اق ـت ــراح بـقــانــون يحظر
ب ـم ــوج ـب ــه ال ـت ــرخ ـي ــص بـفـتــح
مقار للسفارات والقنصليات
ف ــي ال ـم ـنــاطــق الـسـكـنـيــة الـتــي
ت ـ ـحـ ــددهـ ــا ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة ،وتـ ـق ــوم
بالتنسيق مع وزارة الخارجية

والجهات المعنية بتخصيص
منطقة أو أكثر لمقار البعثات
الــدب ـلــومــاس ـيــة ،وأن يـتــم نقل
المقار الـمــوجــودة بالمناطق

غير المرخصة إ لــى المناطق
التي يحددها قرار البلدية.

ةديرجلا

•
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قصر العدل

تأخير تشكيل الحكومة يرجئ ترقيات القضاة

مرافعة

حسين العبدالله
قرابة الشهرين تفصلنا عن بداية
الـعــام القضائي الـجــديــد ،والــدوائــر
ال ـق ـض ــائ ـي ــة فـ ــي ال ـم ـح ـك ـم ــة ال ـك ـل ـيــة
س ـ ـتـ ــواجـ ــه م ـش ـك ـل ــة ف ـ ــي رئ ــاس ـت ـه ــا
وعضويتها إذا لم يتحرك المجلس
األعـ ـل ــى ل ـل ـق ـض ــاء ،وي ـح ـس ــم قـضـيــة
الترقيات المعلقة لقرابة عام كامل
لعدد من القضاة المستحقين لدرجة
مستشار وآخرين لدرجة وكالء في
الـمـحـكـمــة الـكـلـيــة واإلسـ ـ ــراع بطلب
إقرارها من مجلس الوزراء.
وع ـ ـ ــدم حـ ـس ــم ال ـق ـض ـي ــة مـ ــن ق ـبــل
األع ـل ــى لـلـقـضــاء يــأتــي بـسـبــب عــدم
ان ـت ـه ــاء ت ـق ــاري ــر الـتـفـتـيــش ال ــازم ــة
لـلـتــرقـيــة لـبـعــض الـ ـس ــادة ال ـق ـضــاة،
وه ــو األمـ ــر الـ ــذي ب ــاإلم ـك ــان الـسـيــر

فيه باعتماد ترقية من تم االنتهاء
منهم ،خصوصا ان العدد يزيد على
ثالثين قاضيا.
بـيـنـمــا األمـ ــر اآلخـ ــر الـ ــذي يــواجــه
دفعة من السادة القضاة المنتظرين
ل ـل ـتــرق ـيــة ب ــدرج ــة وك ـ ــاء الـمـحـكـمــة
الكلية ،و هــو ما يستتبع رئاستهم
ل ـ ـلـ ــدوائـ ــر الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة ،ي ـت ـم ـث ــل فــي
ال ـتــأخ ـيــر بـتـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة رغــم
انها أقرت مؤخرا ترقية الضباط في
الجيش ،ألن عدم اإلســراع في إقرار
ترقيات القضاة سيؤثر على توزيع
ا لــدوا ئــر القضائية للعام القضائي
الـمـقـبــل ،وه ــو مــا يتطلب مــن وزيــر
ال ـعــدل الـمـسـتـشــار ج ـمــال ال ـجــاوي
ع ــرض األمـ ــر ع ـلــى مـجـلــس ال ـ ــوزراء

لـبـحـثــه وال ـن ـظ ــر ب ــه اس ـ ــوة بـتــرقـيــة
ضباط الجيش.
كـمــا أن حـســم الـتــرقـيــات مــن قبل
«األ عـلــى للقضاء» للمستحقين من
الـقـضــاة لــدرجــة مـسـتـشــار يستلزم
إقـ ـ ــراره م ــن مـجـلــس الـ ـ ــوزراء،
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا س ـ ـ ـيـ ـ ــدفـ ـ ــع بـ ـعـ ـضـ ـه ــم
إلـ ــى ط ـلــب إنـ ـه ــاء ن ــدب ــه مــن
المحكمة الكلية واالنتقال
الــى «االستئناف» ،وهــو ما
سيؤثر عمليا ا يـضــا على
جـ ـ ـ ــدول ت ـ ــوزي ـ ــع ال ـ ــدوائ ـ ــر
لمحكمة االستئناف.

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

تذييل أحكام
التحكيم!

جمال الجالوي

إصالح مهنة المحاماة يبدأ بضبط القبول بها

• القانون ال يمنع إجراء المقابالت الشخصية للمتقدمين مع لجان مستقلة تضمن الحياد والشفافية
• اللجان تكفل عدم التدخل في القبول وتعكس حرص الجمعية على التنظيم
المطالبة بتنظيم القبول
في مهنة المحاماة تستدعي
تحرك جمعية «المحامين»
المسؤولة عن القبول ،عبر
تفعيل شرط اجتياز المقابالت
الشخصية ،باعتباره من
الشروط المفترضة للقبول
التي تعتمدها الوظائف.

لــم تكن المطالبة بإصالح
القبول في جمعية المحامين
الكويتية من ضروب الخيال،
أو حـ ــالـ ــة م ـ ــن الـ ـت ـمـ ـن ــي ح ــال
عـ ـج ــز الـ ـنـ ـص ــوص ال ـم ـن ـظ ـمــة
للقبول بمهنة المحاماة ،بل
ج ـ ــاءت كــاس ـت ـح ـقــاق قــانــونــي
تفرضه واجبات الحفاظ على
ال ـم ـه ـن ــة ،ف ـض ــا ع ـ ّـم ــا تـسـمــح
ب ــه الـ ـم ــواد الـمـنـظـمــة لـلـقـبــول
ف ـي ـه ــا ،وم ـ ــا أك ــدت ــه ال ـس ــواب ــق
القضائية الصادرة من القضاء
الدستوري.
وإذا ك ـ ـ ــان ا ل ـ ـب ـ ـعـ ــض يـ ــرى
ف ــي تـحـقـيــق ت ـلــك الـمـطــالـبــات
صعوبات عملية أو استحالة
نـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ــود
النصوص المنظمة لها ،فذلك
ي ـك ـش ــف عـ ـ ــدم الـ ـفـ ـه ــم ال ـك ــام ــل
ل ــأح ـك ــام ال ـم ـن ـظ ـمــة لـلـقـبــول،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي أن ـ ـ ــاط ـ ـ ــت ب ـج ـم ـع ـي ــة
المحامين ،ممثلة في مجلس
إدارتـهــا ،القيام بكل إجــراء ات
القبول ،ومنها التأكد من توافر
ال ـ ـش ـ ــروط اإلجـ ــرائ ـ ـيـ ــة مـمـثـلــة
ف ــي تـحـقــق ال ـش ــروط المعلنة
س ـل ـفــا لــان ـض ـمــام إلـ ــى مهنة
المحاماة كالشهادات واألوراق
الـثـبــوتـيــة ،ع ــاوة عـلــى تــوافــر
ال ـش ــروط الـفـنـيــة الـمـمـثـلــة في
التأكد من توافر شرط المؤهل
للمتقدم بـمــا يقطع حصوله
واج ـت ـيــازه ،وه ــو مــا يمكن أن
يتعلق بالمقابلة الشخصية
مــن المتقدمين ،وبما يعكس
صــاحـيـتـهــم لــان ـض ـمــام الــى
مـ ـهـ ـن ــة الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــام ـ ــاة أو عـ ــدم
صالحيتهم لذلك.
وت ـك ـمــن ال ـم ـطــال ـبــة بضبط
الـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــول مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال إض ـ ـفـ ــاء
الجدية على مسألة المقابالت
الشخصية في أن القانون لم

يرسم شكال ّ
معينا لها ،والتي
باإلمكان إجراؤها من عضو أو
من لجنة يوكل لها أمر القبول،
ّ
المتقدم
والـتــأكــد مــن اجـتـيــاز
ً
عددا من المعايير الفنية فيمن
يـ ـتـ ـق ــدم؛ س ـ ـ ــواء مـ ــن خــري ـجــي
كـلـيــات ال ـح ـقــوق أو الـشــريـعــة
أو الراغبين في االنضمام الى
المهنة بعد تركهم وظائفهم
العامة ،وفقا ألحكام األعمال
النظيرة.
وت ـ ـعـ ــد لـ ـجـ ـن ــة الـ ـمـ ـق ــاب ــات
ً
الـشـخـصـيــة م ـح ـضــرا للقبول
لكل متقدم لمهنة المحاماة،
ت ــرص ــد م ــن خ ــال ــه الـمـعــايـيــر
التي اجتازها المتقدم أو التي
أخفق بها ،ويتم التوقيع عليه
من أعضاء اللجنة ورئيسها.
وفــي حــال رفــض أي متقدم
ورغب في الطعن على القرار،
ي ـت ــم ع ـ ــرض رص ـ ــد الـ ــدرجـ ــات
الـ ـ ـح ـ ــاص ـ ــل عـ ـلـ ـيـ ـه ــا مـ ـ ــن ق ـبــل
لـجــان الـمـقــابــات الشخصية
أمـ ـ ـ ــام ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ،لـ ـلـ ـت ــأك ــد مــن
غـيــاب المعايير فــي المتقدم،
وتـ ـفـ ـعـ ـي ــل ش ـ ـ ــرط الـ ـمـ ـق ــاب ــات
الشخصية ليس أ م ــرا جديدا
كـمـعـيــار لـلـقـبــول بــالــوظــائــف
القانونية ،وقد سبق اعتماده
في اختبارات التقديم الشفوية
لـ ــوظـ ــائـ ــف الـ ـنـ ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة
و»الفتوى والتشريع» ،وغيرها
من الوظائف القانونية ،التي
ت ـح ــرص الـجـمـعـيــة ولـجــانـهــا
عـ ـ ـل ـ ــى إعـ ـ ـ ـ ـ ــان رغ ـ ـب ـ ـت ـ ـهـ ــا ف ــي
ت ـن ـظ ـي ـم ـهــا ل ـل ـم ـت ـقــدم ـيــن إل ــى
تلك الوظائف ،ومن باب أولى
أن تـ ـح ــرص ع ـل ــى تـنـظـيـمـهــا
للمتقدمين الجادين لالنضمام
إلى مهنة المحاماة من خالل
معهد المحاماة ،بدال من ترك
األمـ ــور دون ضــابــط ،بذريعة

عجز نصوص أحكام القانون!
كـمــا أن مــن يـتــم رفـضــه من
المتقدمين لمهنة المحاماة
ً
لــه أن يـقــدم م ـج ــددا بـعــد مــدة
ت ـح ــدده ــا ل ـج ـنــة ال ـق ـب ــول فــي
ج ـم ـع ـيــة الـ ـمـ ـح ــامـ ـي ــن ،وب ـعــد
اجـتـيــاز حـلـقــات تأهيلية في
ال ـم ـع ـه ــد ،ت ـن ـص ــح ال ـج ـم ـع ـيــة
ولـ ـ ـ ـج ـ ـ ــانـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ال ـ ـم ـ ـت ـ ـقـ ــدم ـ ـيـ ــن
باالنخراط اليها ،وهي مسألة
م ـت ــاح ــة لـ ـه ــا ،وت ـ ـفـ ــرض عـلــى
المتقدم ممن سبق رفضه أن
ً
يبذل جهودا في رفــع كفاء ته
القانونية في علوم القانون،
ً
مادام كان جادا في االنضمام

إل ــى الـمـهـنــة ،وبـعــدمــا عـلــم أن
أم ــر االنـضـمــام الـيـهــا يخضع
لمعايير ج ــادة تـعــدهــا لجان
مـسـتـقـلــة ع ــن س ـط ــوة مجلس
اإلدارة ،وه ــو م ــا دأبـ ــت عليه
ال ـع ــدي ــد م ــن األن ـظ ـم ــة للمهن
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى ت ـح ـق ـي ـقــه
بــرفــع ال ـحــرج عــن اإلدارات أو
الـمـجــالــس الـمـكـلـفــة ب ـ ــاإلدارة،
حفاظا على القبول ،وضمانا
للشفافية ،وضبطا للحوكمة
في أعمالها.
ومـ ـ ـ ـث ـ ـ ــل ت ـ ـ ـلـ ـ ــك ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــوات
سـتـمـثــل ،ل ــو تـحـقـقــت ،تـقــدمــا
ً
مهما ُيحسب لمجلس إدارة

جـمـعـيــة الـمـحــامـيــن ف ــي رســم
سـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة لـ ـلـ ـقـ ـب ــول
تشملها ا لـجــد يــة ،وتضمنها
الـحـيــاديــة الـتــامــة فــي القبول،
ً
وبـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــدا عـ ـ ــن ح ـ ـجـ ــج ن ـقــص
الـ ـنـ ـص ــوص ل ــذل ــك ال ـت ـن ـظ ـيــم،
والتي تغلبت عليها العديد من
المهن والــوظــائــف القانونية،
ب ــاع ـت ـب ــار أن هـ ـن ــاك ش ــروط ــا
مفترضة لتقلد تلك الوظائف،
لخطورتها على حقوق الناس
ومصالحهم والـعــدالــة بشكل
عام.
وقضية كالقبول في مهنة
ال ـم ـحــامــاة تـعــد م ــن الـقـضــايــا

الـ ـت ــي ال ت ـق ـبــل ال ـق ـس ـمــة عـلــى
اث ـن ـيــن؛ فــالـسـيــر فـيـهــا واج ــب
بهدف رفعة المهنة ،وضمان
تـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـ ـح ـ ــد األدن ـ ـ ـ ـ ــى فــي
القبول ،الذي سيكون بالتأكيد
للقانون حال تعديله أثر كبير
على تنظيمها ،ولكن إلى ذلك
الـ ـ ـي ـ ــوم ،ب ــاإلمـ ـك ــان االع ـت ـم ــاد
ع ـل ــى ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع الـ ـش ــروط
ال ــواردة ،وإمكانية االستفادة
م ــن تـطــويـعـهــا ،ب ـمــا ينعكس
باإليجاب على المهنة كلها.

«الدستورية» ترفض دعوى «المالية» و«نزع الملكية»
بعدم نفاذ حكم إداري في مواجهتهما
رف ـضــت الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة،
برئاسة المستشار محمد جاسم
بن ناجي ،وعضوية المستشارين
فـ ـ ـ ــؤاد الـ ـ ــزويـ ـ ــد وعـ ـ ـ ـ ــادل الـ ـبـ ـح ــوه،
وعـبــدالــرحـمــن الــدارمــي ،وإبــراهـيــم
ال ـس ـيــف دع ـ ــوى م ـقــامــة م ــن وزارة
ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة ،وإدارة نـ ـ ــزع ا ل ـم ـل ـك ـيــة،

إلثـ ـ ـب ـ ــات اسـ ـتـ ـح ــال ــة ت ـن ـف ـي ــذ ألح ــد
األحـ ـ ـك ـ ــام ال ـق ـض ــائ ـي ــة ال ـم ـع ــارض ــة
بشأن نزع الملكية ،لتعارضها مع
أحد األحكام الصادرة من المحكمة
الدستورية.
وقالت «الدستورية» في حيثيات
حكمها ،ان من المستقر عليه  -في

ق ـضــاء ه ــذه الـمـحـكـمــة ان األح ـكــام
الـ ـ ـص ـ ــادرة م ـن ـه ــا فـ ــي ال ـم ـن ــازع ــات
ال ــدسـ ـت ــوري ــة إنـ ـم ــا تـ ـص ــدر بـقـصــد
وج ـ ــوب ت ـن ـف ـيــذهــا ،وال ـ ـنـ ــزول عـلــى
مـقـتـضــاهــا ،ولـ ــزوم إع ـم ــال آثــارهــا
كاملة امتثاال لحجيتها المطلقة،
وانه إذا حددت المحكمة في حكمها

ً
م ـع ـن ــى م ـع ـي ـن ــا ل ـم ـض ـم ــون ال ـنــص
المعروض عليها ،فإن هذا المعنى
يـكــون الز مــا للنتيجة ا لـتــي انتهى
إليها الحكم ،ويرتبط بها ارتباطا
وثـيـقــا ،وتـمـتــد ال ـيــه مــع الـمـنـطــوق
ال ـح ـج ـي ــة ال ـك ــام ـل ــة الـ ـت ــي أس ـب ـغــت
على أحكامها ،بحيث تلتزم كافة
سلطات الدولة باحترام قضائها،
وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ مـ ـقـ ـتـ ـض ــاه عـ ـل ــى ال ــوج ــه
ال ـص ـح ـي ــح ،ف ــا يـ ـج ــوز ألي مـنـهــا
ً
إع ـط ــاء ه ــذا ال ـنــص مـعـنــى مـغــايــرا
لما قضت به.
ول ـف ـتــت ال ـم ـح ـك ـمــة الـ ــى أن ق ــوام
م ـنــازعــة الـتـنـفـيــذ أن ي ـكــون الحكم
ال ـق ـض ــائ ــي ق ــد اع ـت ــرض ـت ــه ع ــوائ ــق
ً
ت ـحــول قــانــونــا دون اكـتـمــال م ــداه،
أو تعرقل جریان آثــاره كاملة دون
ن ـق ـصــان ،و يـنـعـقــد ل ـهــذه المحكمة
وحــدهــا دون غـيــرهــا االخـتـصــاص
بــال ـن ـظــر ف ـي ـمــا ي ـع ــرض ف ــي تـنـفـيــذ
األح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادرة م ـ ـن ـ ـهـ ــا م ــن
م ـن ــازع ــات ،وه ــو اخ ـت ـصــاص قــائــم
ً
وث ــاب ــت لـهــا يـقـيـنــا ال ري ــب ف ـيــه ،ال
يمكن ت ـجــاوزه أو اال فـتـئــات عليه،
إعـمــاال لما تقضي بــه الـمــادة ()١٢
م ـ ــن الئـ ـحـ ـتـ ـه ــا ال ـ ـتـ ــي نـ ــاطـ ــت ب ـهــا
صراحة الفصل في جميع المسائل
ال ـف ــرع ـي ــة ،ب ـيــد أن ـه ــا وهـ ــي بـصــدد
م ـم ــارس ــة اخ ـت ـصــاص ـهــا بــالـفـصــل
ف ــي م ـنــازعــة الـتـنـفـيــذ ال تـعــد جهة

طـعــن فــي األح ـك ــام الـقـضــائـيــة ،وال
تمتد واليتها إلى بحث مطابقتها
ألح ـكــام ال ـقــانــون ،أو تـقــويــم مــا قد
يشوبها من عوج إن كان.
و بـيـنــت المحكمة ان المدعيين
أق ــام ــا ال ـم ـن ــازع ــة ال ـمــاث ـلــة ب ــادع ــاء
أن الـ ـحـ ـك ــم الـ ـ ـص ـ ــادر مـ ــن مـحـكـمــة
االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف ي ـ ـعـ ــد عـ ـقـ ـب ــة ت ـح ــول
دون ت ـن ـف ـيــذ ال ـح ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر مــن
«ال ــدسـ ـت ــوري ــة» بـجـلـســة /6/ 2014
 22ف ــي ا لـ ــد عـ ــوى ر قـ ــم ( )34لـسـنــة
« 2014د سـ ـ ـت ـ ــوري» ،والـ ـ ــذي قضى
بــرفــض ال ــدع ــوى ب ـعــدم دس ـتــوريــة
ال ـمــادة ( )18مــن ال ـقــانــون رق ــم (33
) لسنة  1964بـشــأن ن ــزع الملكية
واالستيالء المؤقت للمنفعة العامة
فيما تضمنته مــن نهائية قــرارات
تلك اللجنة ،لكونها في حقيقتها
هيئة ذات اختصاص قضائي ،في
حين أن حجية حكم «الدستورية»
الـ ـمـ ـش ــار إلـ ـي ــه ال ت ـ ـجـ ــاوز ال ـن ـط ــاق
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري الـ ـمـ ـحـ ـك ــوم فـ ـي ــه ،وال
تستطيل إلى تقييد سلطة محكمة
الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ف ـ ــي تـ ـح ــدي ــد أح ـ ـ ــوال
انـطـبــاق الـنــص الـتـشــريـعــي سالف
ال ـب ـي ــان ع ـلــى الـ ـن ــزاع ال ـمــوضــوعــي
ال ـمــردد أمــامـهــا فــي ض ــوء المعنى
الذي حددته «الدستورية» لمضمون
ه ــذا ال ـنــص ،األم ــر ال ــذي ال يصلح
معه حكم الدائرة اإلدارية بمحكمة

محمد بن ناجي

االستئناف سالف البيان ألن يكون
ع ـق ـبــة تـ ـح ــول دون ت ـن ـف ـيــذ الـحـكــم
الصادر من المحكمة الدستورية،
وتنحل المنازعة الماثلة إلى طعن
غير جائز في حكم الدائرة اإلدارية
ال تمتد إليه وال يــة هــذه المحكمة،
وال يـ ــدخـ ــل ف ـ ــي عـ ـ ـ ــداد مـ ـن ــازع ــات
ال ـت ـن ـف ـيــذ ال ـت ــي ت ـخ ـتــص ب ـه ــا ،بـمــا
ً
ي ـغ ــدو م ـعــه مـتـعـيـنــا ال ـح ـكــم بـعــدم
قبول المنازعة.

ب ـع ــدم ــا ك ــان ــت ت ـعــرض
أح ـكــام التحكيم الـخــاص
ل ـ ـتـ ــذي ـ ـي ـ ـل ـ ـهـ ــا ب ــالـ ـصـ ـيـ ـغ ــة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ع ـل ــى رئ ـيــس
ال ـم ـح ـك ـم ــة ال ـك ـل ـي ــة وف ـق ــا
ألحكام قانون المرافعات،
وبـ ـع ــد م ــراجـ ـع ــة الـمـكـتــب
ال ـف ـنــي ال ـم ـع ــاون لــرئـيــس
الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ـكـ ـلـ ـي ــة ل ـكــل
ال ـ ـ ـشـ ـ ــرائـ ـ ــط والـ ـ ـض ـ ــواب ـ ــط
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة ف ـ ــي ال ـت ـح ـك ـي ــم،
ت ـن ـظ ــر دوائ ـ ـ ـ ــر ال ـم ـح ـك ـمــة
الكلية اآلن أمر منح تذييل
أح ـكــام التحكيم الـخــاص
بالصيغة التنفيذية ،عبر
عــرضـهــا وف ــق األمـ ــر على
عريضة ،مما يتسبب في
رفضها.
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار عـ ـ ـ ـ ــرض أحـ ـ ـك ـ ــام
ال ـت ـح ـك ـي ــم ال ـ ـخـ ــاص عـلــى
ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة لــم
يراع عنصر السرعة التي
حـ ــرص أطـ ـ ــراف الـتـحـكـيــم
ع ـل ـي ـهــا ،ألن ـ ــه ب ـع ــد رف ــض
إص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار األوام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ع ـل ــى
عـ ــرائـ ــض ،وه ـ ــي ال ـغــال ـبــة
اآلن ،م ـ ــن بـ ـع ــض دوا ئ ـ ـ ــر
المحكمة ،يستدعي األمر
ال ـت ـظ ـل ــم م ـن ـهــا أمـ ـ ــام ذات
الدائرة القضائية مصدرة
رف ــض األم ــر ،وق ــد ترفض
الدعوى ،وهو ما يستدعي
استئناف الحكم وتمييزه!
وعلى الرغم من سالمة
ال ـم ـس ـل ــك الـ ـس ــاب ــق ال ـ ــذي
كـ ــان ي ـس ـت ـغــرق أي ــام ــا من
أجـ ـ ــل م ــراجـ ـع ــة وت ــدق ـي ــق
أح ـك ــام الـتـحـكـيــم م ــن قبل
الـمـكـتــب ال ـف ـنــي ال ـم ـعــاون
لرئيس المحكمة الكلية،
وعــرض األمــر على رئيس
المحكمة من أجــل إصــدار
أمر بالموافقة أو الرفض،
تصدر الــدوائــر القضائية
حاليا قراراتها بالرفض،
ألن أمــر الـعــرض عليها ال
يـسـتـغــرق ال ــوق ــت الـكــافــي
لـ ـلـ ـت ــأك ــد مـ ـ ــن تـ ـ ــوافـ ـ ــر كــل
الشرائط والمعايير التي
تضمنتها أحكام التحكيم
الخاص.
ورف ـ ـ ـ ـ ــض الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
الــدوائــر القضائية أحكام
ال ـت ـح ـك ـيــم الـ ـخ ــاص يلقي
اليوم بظالله على قضية
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاج ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى أح ـ ـ ـكـ ـ ــام
التحكيم الخاص المجرى
من مركز التحكيم التابع
ل ـغ ــرف ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ،أو مــن
مــركــز الـتـحـكـيــم بجمعية
الـمـحــامـيــن الـكــويـتـيــة ،أو
مــن المحكم ال ـخــاص ،في
ظل رفض المحاكم تذييل
أ حـكــام التحكيم للصيغة
التنفيذية.
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــذي
يـ ـسـ ـت ــدع ــي م ـ ــن الـ ـف ــاض ــل
رئ ـي ــس ال ـم ـح ـك ـمــة الـكـلـيــة
ال ـم ـس ـت ـشــار عـبــدالـلـطـيــف
الثنيان النظر فــي إسناد
أمـ ـ ـ ــر مـ ــراج ـ ـعـ ــة وت ــدقـ ـي ــق
أحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام الـ ـتـ ـحـ ـكـ ـي ــم إلـ ــى
ال ـم ـك ـتــب ال ـف ـن ــي ب ـ ــدال مــن
ال ــدوائ ــر الـقـضــائـيــة الـتــي
ي ـن ـظــر بـعـضـهــا أمـ ــر منح
الـ ـ ـصـ ـ ـيـ ـ ـغ ـ ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة
ك ـشــأن بـقـيــة األوام ـ ــر على
ال ـ ـعـ ــرائـ ــض األخـ ـ ـ ـ ــرى ،مــن
خالل الفصل بها من ظاهر
األوراق ،وهــو األم ــر الــذي
قد ال يتناسب مع مسألة
إضفاء الصيغة التنفيذية
ألحكام التحكيم الخاص.
واس ـت ـمــرار الــرفــض من
بعض الــدوائــر في إضفاء
الصيغة التنفيدية ألحكام
ال ـت ـح ـك ـيــم سـيـتـسـبــب فــي
عـ ـ ــزوف ال ـم ـت ـقــاض ـيــن عــن
اللجوء إلى هذا النوع من
القضاء ،رغــم النص عليه
صراحة في أحكام القانون،
وس ـيــدف ـع ـهــم ل ـل ـجــوء إلــى
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ال ـ ـ ـعـ ـ ــادي ل ـع ــدم
اسـتـطــاعـتـهــم تــذيـيــل تلك
األح ـك ــام وف ــق اإلج ـ ــراءات
األخيرة ،السيما أن إضفاء
الـصـيـغــة الـتـنـفـيــذيــة على
أ حـكــام التحكيم يستتبع
إم ـك ــان االعـ ـت ــراض عليها
بعد إعالنها ،وعرض ذلك
االعـ ـت ــراض أمـ ــام الـقـضــاء
تحت مسمى دعوى بطالن
حكم التحكيم.
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الحسن :حضور مميز للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
ةديرجلا .كاتوفيتسي -
بولندا  -قصي الدعيج

حريصون
على التعرف
على مشاريع
تطوير
المناطق
الحضرية

صادقي

مشروعات
الهيئة
الخيرية
للمحتاجين
تجاوزت 46
مليون دوالر

الفزيع

بـمـشــاركــة كــويـتـيــة ممثلة في
شركة البترول الوطنية الكويتية
وال ـص ـن ــدوق ال ـكــوي ـتــي للتنمية
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـع ــرب ـي ــة ووزارة
ال ـخــارج ـيــة وال ـمــؤس ـســة الـعــامــة
للرعاية السكنية والهيئة الخيرية
اإلس ــامـ ـي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ،انـطـلـقــت
أعـ ـم ــال ال ـ ـ ــدورة ال ـح ــادي ــة عـشــرة
مــن المنتدى الحضري العالمي
بحضور أكثر من  10000شخص،
ال ــذي ت ـقــام فـعــالـيــاتــه فــي الـفـتــرة
بين  26و 30الـجــاري فــي مدينة
كاتوفيتسي الـبــولـنــديــة ،إضافة
إلـ ــى تـسـجـيــل أك ـث ــر م ــن  12ألــف
شخص لحضور الفعاليات ،التي
ينظمها برنامج األمــم المتحدة
للمستوطنات البشرية بالتعاون
ً
مع حكومة بولندا افتراضيا.
وي ـه ــدف ال ـم ـن ـتــدى الـحـضــري
العالمي إلــى زي ــادة الــوعــي حول
ال ـت ـح ـضــر ال ـم ـس ـت ــدام م ــن خ ــال
ال ـم ـن ــاق ـش ــات ،وتـ ـب ــادل ال ـ ــدروس
ال ـم ـس ـت ـف ــادة ،ومـ ـش ــارك ــة أف ـضــل
الـ ـ ـمـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات
ال ـج ـي ــدة ،وزي ـ ــادة ال ـت ـع ــاون بين
ال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة ،ويـ ـق ــام ه ــذا
ال ـ ـع ـ ــام تـ ـح ــت ش ـ ـعـ ــار «تـ ـح ــوي ــل
مدننا من أجل مستقبل حضري
أفـ ـ ـض ـ ــل» ،وي ـ ـنـ ــاقـ ــش م ـ ــن خ ــال
فعالياته« ،تفعيل أهداف التنمية
ال ـم ـس ـت ــدام ــة ،وفـ ـع ــالـ ـي ــات األمـ ــم
ا لـمـتـحــدة ،والمكتبة الحضرية،
والتدريبات.
و تـســا هــم المنطقة الخليجية
بشكل كبير في المناقشات حول

المغربي في لقاء تشاوري حول
دع ــم ب ــرام ــج الـتـنـمـيــة الـحـضــريــة
في المغرب.

التحضر المستدام ،حيث شاركت
دول ال ـخ ـل ـي ــج الـ ـع ــرب ــي ب ـش ـكــل
كبير من خالل قيادة العديد من
الـجـلـســات الـتــي تـضـيــف وتـثــري
ال ـم ـح ــادث ــات حـ ــول كـيـفـيــة جعل
ً
ال ـم ــدن أك ـث ــر اس ـت ــدام ــة وش ـم ــوال
ً
واخضرارا.

مساعدة الفقراء

حضور مميز
وقــالــت رئـيـســة بعثة برنامج
األم ــم الـمـتـحــدة لـلـكــويــت وإقـلـيــم
الخليج العربي ،د .أميرة الحسن،
إن المشاركة الكويتية والخليجية
فــي فعاليات المؤتمر الحضري
العالمي دائما حاضرة ومميزة،
فـ ـ ــدول إق ـل ـي ــم ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ــي،
إضافة إلــى كونها من الداعمين
الــرئـيـسـيـيــن ألنـشـطــة وفـعــالـيــات
منظمة األمــم المتحدة وبرنامج
األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة لـلـمـسـتــوطـنــات
ال ـب ـشــريــة م ــوئ ــل ه ــي م ــن الـ ــدول
األكـثــر تقدما فــي مـجــال التنمية
الحضرية وتحقيق أهداف الخطة
الحضرية الجديدة وتنفيذ أهداف
التنمية المستدامة الـ .17
وأض ــاف ــت ال ـح ـس ــن :بــالـنـسـبــة
إلى المشاركات من دولة الكويت،
نـجــد ح ـضــورا مـمـيــزا ه ــذا الـعــام
من الصندوق الكويتي للتنمية
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ي ـه ــدف
إل ــى تـعــريــف الـجـمـهــور العالمي
بأعمال الـصـنــدوق وجـهــوده في
دعــم التنمية الحضرية فــي دول
ال ـع ــال ــم وج ـم ـيــع األق ــالـ ـي ــم ،لــرفــع

جانب من المشاركين في المنتدى الحضري العالمي (تصوير دالل الصانع)
كفاء ة المدن وتحسين مرونتها
واالسـ ـتـ ـج ــاب ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة مــن
خ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ال ـ ـم ـ ـقـ ــام ع ـلــى
ه ـ ـ ــام ـ ـ ــش ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ــدى ووج ـ ـ ـ ـ ــود
مـمـثـلــي ال ـص ـنــدوق لــإجــابــة عن
استفسارات الجمهور.
وت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــت :كـ ـم ــا أن وج ـ ــود
ممثلي شركة البترول الوطنية
الـكــويـتـيــة ي ـه ــدف إل ــى تـعــريــف
الـ ـع ــال ــم ب ـت ـج ــرب ــة الـ ـش ــرك ــة فــي
م ـش ــروع ب ـنــاء مـصـفــاة الــوقــود
ّ
يخص
البيئي وجهودها فيما
جــودة حياة العاملين في بناء
المصفاة ( .)workers Welfare
التي أثــارت االنتباه واإلعجاب
لما قامت به الشركة من انتباه
ألدق التفاصيل لضمان حياة

سفير جيبوتي :ننسق مع الكويت
في المحافل اإلقليمية والدولية
●

«العمارة» نظمت
معرض استديو
العمارة الداخلية

ربيع كالس

أشـ ـ ــاد س ـف ـيــر ج ـي ـبــوتــي ل ــدى
ال ـبــاد ع ـبــدال ـقــادر حـسـيــن عمر،
بـ ــال ـ ـت ـ ـشـ ــاور والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق ب ـيــن
بـ ـ ــاده والـ ـك ــوي ــت ف ــي ال ـم ـحــافــل
اإلقليمية والدولية في القضايا
ذات االهـتـمــام الـمـشـتــرك ،بهدف
التوصل إلى موقف ّ
موحد يخدم
ال ـم ـصــالــح ال ـم ـش ـتــركــة ،وتـعــزيــز
ال ـج ـهــود م ــا ي ـعــود بــالـنـفــع على
العالقات بين البلدين.
و ف ــي تـصــر يــح لمناسبة عيد
االستقالل ال ـ  45لجيبوتي ،أكد
ع ـمــر أن «الـ ـع ــاق ــات ب ـيــن شعب
ب ــاده والشعب الكويتي قديمة
وت ــاري ـخ ـي ــة م ــن خـ ــال ال ـت ـجــارة
َ
ال ـب ـحــريــة ب ـيــن ض ـفــتــي الـســاحــل
الـ ـش ــرق ــي اإلفـ ــري ـ ـقـ ــي وال ـخ ـل ـي ــج
ال ـعــربــي ع ـبــر ال ـس ـفــن الـشــراعـيــة
الـتــي كــانــت تنقل البضائع بين
ً
ال ـجــان ـب ـيــن ،ف ـض ــا ع ــن تـمـيــزهــا
على مستوى القيادتين ،إضافة
إلى حرص البلدين على تطوير
التعاون في مختلف المجاالت».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :ال ن ـن ـس ــى تــأي ـيــد
ال ـكــويــت بــوصـفـهــا دولـ ــة عربية
نـضــال شعبنا لنيل حــريـتــه من
ب ــراث ــن االس ـت ـع ـم ــار ،وحـصــولـنــا

ّ ً
متوسطا أبناء جاليته في الحفل
السفير
ع ـلــى االس ـت ـق ــال ف ــي  27يــونـيــو
 ،1977ثم واصلت الكويت دعمها،
وســاه ـمــت ف ــي تـمــويــل مـشــاريــع
حـيــويــة ومـهـمــة فــي بــادنــا منذ
 ،1980م ـ ـثـ ــل تـ ــو س ـ ـعـ ــة م ـي ـن ــاء
جيبوتي وتشييد طريق تاجورة
 أبخ ،وأيضا طريق األمير الراحلالشيخ صباح األحمد ،طيب الله
ث ــراه ،ال ــذي يــربــط بين جيبوتي
وإث ـ ـيـ ــوب ـ ـيـ ــا ،مـ ــن خـ ـ ــال ت ـمــويــل
الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـك ــوي ـت ــي لـلـتـنـمـيــة
ً
االق ـت ـصــاديــة ال ـعــرب ـيــة» ،مـشـيــدا
ً
أيـضــا «بـمــا تـقــوم بــه الجمعيات
ال ـخ ـيــريــة ال ـكــوي ـت ـيــة م ــن تنفيذ
مشاريع إنسانية فــي جيبوتي،

وه ــذا مـحــل تـقــديــر وام ـت ـنــان من
الحكومة والشعب لبلد اإلنسانية
التي تقدم يد العون للجميع من
دون تفرقة».
وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع« :أم ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن ج ــان ــب
جيبوتي ،فقد وقفت إلــى جانب
الحق الستعادة الكويت سيادتها
لتحرير أراضيها من الغزو عام
.»1990
ً
وقال« :انطالقا من االتفاقيات
الـ ـمـ ـب ــرم ــة ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـتـ ـب ــادل
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي بـيــن
بلدينا ،نسعى إلى توسيع هذه
الـ ـع ــاق ــات ل ـت ـش ـمــل االس ـت ـث ـم ــار
الخاص الكويتي لالستفادة من

أفـ ـ ـض ـ ــل ل ـل ـع ــام ـل ـي ــن فـ ـ ــي ب ـن ــاء
المصفاة.
وث ـ ّـم ـن ــت م ـش ــارك ــة الـمــؤسـســة
ال ـع ــام ــة ل ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة مــن
خـ ـ ــال ح ـ ـضـ ــور نـ ــائـ ــب الـ ـم ــدي ــر
العام للمؤسسة العامة للرعاية
السكنية المهندس ناصر خريبط
كمتحدث ،حيث يشارك بالمنتدى
م ـ ــن خ ـ ـ ــال عـ ــرضـ ــه ورق ـ ـ ـ ــة ع ـمــل
بخصوص تجربة تطوير المدن
الذكية المستدامة في الكويت.
وقالت إن المشاركة الكويتية
لم تقتصر فقط على المؤسسات
الحكومية ،ولكن كان لمؤسسات
المجتمع المدني دور مهم هنا،
حيث شــارك مــن الكويت د .أنــور
الفزيع ممثال عن الهيئة الخيرية

ف ــرص االس ـت ـث ـمــار ف ــي جـيــوتــي،
حيث تعطي حكومتنا امتيازات
وت ـس ـه ـيــات اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،كــذلــك
من أولوياتنا تنظيم اجتماعات
الـلـجـنــة الـمـشـتــركــة الـعـلـيــا بين
البلدين ،وزيــادة تبادل الزيارات
الرسمية ،وتنظيم منتديات عدة
فــي مـجــال االستثمار بين غرفة
ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة الـكــويـتـيــة
والـ ــوكـ ــالـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة لـلـتـنـمـيــة
الجيبوتية وتنظيم زيارة لسلطة
ال ـمــوان ــئ وال ـم ـنــاطــق ال ـح ــرة في
جيبوتي».

نـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـم ـ ـ ــت مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة
استديو العمارة الداخلية
 4فـ ـ ـ ــي ك ـ ـل ـ ـيـ ــة ا لـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــارة
ً
بجامعة الكويت معرضا
ل ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـسـ ــرح
ش ـك ـس ـب ـيــر فـ ــي ال ـم ــدرس ــة
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ب ــال ـك ــوي ــت
(.)BSK
وأشـ ـ ـ ــارت ال ـم ـج ـمــوعــة،
ف ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــان صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي
أمـ ـ ــس ،إل ـ ــى أن ال ـم ـعــرض
ً
ت ـ ـض ـ ـمـ ــن  12مـ ـ ـش ـ ــرو ع ـ ــا
ل ـط ـل ـب ــة الـ ـبـ ـك ــال ــوري ــوس،
وق ــاد الـجـهــود التعاونية
أس ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــاذة االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدي ـ ـ ــو
عـضــوة هيئة تــدريــس في
جامعة الكويت ،د .لميس
بهبهاني ،ومدير المدرسة
ب ــول شــروبـشـيــر ،ونــاظــرة
ا ل ـ ـمـ ــر ح ـ ـلـ ــة دار ح ـض ــا ن ــة
الشمس المشرقة للتعليم
ال ـ ـم ـ ـب ـ ـكـ ــر ،ه ـ ــان ـ ــا ف ـ ــاري ـ ــل،
والمتخصصان في األثاث
والتجهيزات  Steelcaseمن
شركة  ،BMCعمر شيرازي
ونرمين نبيل.

اإلس ــامـ ـي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ،إض ــاف ــة
إلــى الـحـضــور الــواضــح والفعال
م ــن مـخـتـلــف ال ـ ــدول الـخـلـيـجـيــة،
وي ـش ـم ــل مـمـثـلـيــن ع ــن ق ـطــاعــات
اإلس ـك ــان والـتـخـطـيــط الـحـضــري
والبلديات من كل من السعودية
واالمارات ،والبحرين وقطر ،وهي
ذات مستوى عال أثرت فعاليات
المؤتمر الــدولــي ،وســط مشاركة
دولية عالية التمثيل والمستوى.

مشاريع البنية التحتية
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال الـمـسـتـشــار
الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس ـ ــي ف ـ ـ ــي الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق
ال ـكــوي ـتــي لـلـتـنـمـيــة ،د .محمد
صادقي ،عن مشاركة الصندوق،

إن ـه ــا ت ـت ـيــح ال ـف ــرص ــة لــالـتـقــاء
بعدد كبير من الوفود المشاركة
ب ــالـ ـمـ ـنـ ـت ــدى ،وي ـ ـق ـ ــوم م ـم ـث ـلــو
ال ـص ـن ــدوق ب ـشــرح آل ـي ــات عمل
الـصـنــدوق والتعريف بطبيعة
تدخالته.
وأضاف :الحظ وفد الصندوق
أن هناك إقباال شديدا على نشاط
الصندوق ،وكثير من الوفود من
جميع انحاء العالم أبدت اهتماما
واضـ ـح ــا بــال ـت ـعــرف ع ـلــى آل ـيــات
ع ـمــل ال ـص ـن ــدوق ،وك ــذل ــك ش ــارك
الصندوق بلقاءات جانبية داخل
المنتدى العالمي ،للتعرف على
م ـشــاريــع بـنـيــة تـحـتـيــة يستفيد
منها تطوير المناطق الحضرية،
ويـ ـش ــارك ال ـص ـن ــدوق م ــع الــوفــد

ب ــدوره ،قــال د .الـفــزيــع إنــه من
األهمية بمكان أن يوجد تعاون
بين القطاعين الحكومي واألهلي
ل ـل ـم ـســاه ـمــة ف ــي ت ـط ــوي ــر ال ـم ــدن
العربية ومــدن العالم الثالث من
أجل تنمية مجتمعية واقتصادية،
والهيئة الخيرية تقوم بمساعدة
ال ـف ـق ــراء ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى مسكن
الئــق يــوفــر لهم الـحــد األدن ــى من
ضرورات الحياة.
وأض ـ ــاف :ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إلــى
أن الـهـيـئــة ال ـخ ـيــريــة االســام ـيــة
ا ل ـعــا ل ـم ـيــة أدت دورا م ـه ـمــا فــي
مـ ـس ــاع ــدة الـ ـفـ ـق ــراء وال ــاج ـئ ـي ــن
والمرحلين للحصول على سكن
الئ ـ ــق ف ـ ــي ك ـث ـي ــر م ـ ــن ال ـم ـن ــاط ــق
واألق ــال ـي ــم ال ـت ــي تـشـهــد ن ــزاع ــات
مـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة ،أو ا لـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ش ـ ـهـ ــدت
ك ــوارث ،مما يسهم فــي عودتهم
لممارسة حياتهم الطبيعية مرة
أخ ـ ــرى ،الف ـتــا إل ــى أن قـيـمــة هــذه
المشروعات تجاوزت  46مليون
دوالر.
يذكر أن حضور تمثيل سفارة
الكويت لدى بولندا في المنتدى
الحضري الحادي عشر هو تعزيز
ال هـتـمــام واستراتيجية الكويت
الهادفة إلى تحقيق مدن مستدامة
وتطوير حضري مستدام.

لجنة المهن الهندسية في «البلدي»
تؤجل «إضافات البناء»

جانب من اجتماع اللجنة
أج ـلــت لـجـنــة م ــزاول ــة المهن
الهندسية في المجلس البلدي
االقـتــراح المقدم مــن العضو د.
ح ـس ــن كـ ـم ــال بـ ـش ــأن تــرخ ـيــص
الـبـلــديــة إلضــافــات الـبـنــاء التي
ً
ت ـق ــل م ـســاح ـت ـهــا ع ــن  80م ـت ــرا
لـحـيــن دع ـ ــوة اتـ ـح ــاد الـمـكــاتــب
الهندسية.
كـ ـم ــا أج ـ ـلـ ــت ال ـل ـج ـن ــة خ ــال
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـه ــا أمـ ـ ـ ـ ــس ،ب ــرئ ــاس ــة

المهندسة فرح الرومي ،االقتراح
ال ـم ـقــدم ب ـشــأن إصـ ــدار معاملة
إيـ ـ ـص ـ ــال ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ـك ـه ــرب ــائ ــي
للقسائم السكنية مــن البلدية
لـحـيــن ح ـضــور لـجـنــة األنـظـمــة
ال ـه ـن ــدس ـي ــة ،ف ـي ـمــا ح ـف ـظــت رد
الجهاز التنفيذي بشأن ورشة
ع ـمــل لـجـنــة ال ـم ـهــن الـهـنــدسـيــة
ب ـش ــأن م ـنــاق ـشــة ل ــوائ ــح ال ـب ـنــاء
والمكاتب الهندسية.

«اتحاد مصر» ينظم وقفة احتجاجية ضد سحب
االعتراف بتخصصات جامعات حكومية

المطر :اجتماع مع «االعتماد األكاديمي» لمعرفة سبب وقفها
●

أحمد الشمري

نظم االتحاد الوطني لطلبة
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت فـ ـ ـ ــرع م ـ ـصـ ــر وق ـ ـفـ ــة،
صـبــاح امــس ام ــام مبنى وزارة
ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــال ــي ،لــاح ـت ـجــاج
على سحب االع ـتــراف بالكثير
م ـ ــن ال ـت ـخ ـص ـص ــات ف ـ ــي اغ ـل ــب
الـ ـج ــامـ ـع ــات الـ ـمـ ـص ــري ــة ال ـت ــي
تـ ـحـ ـظ ــى ب ـت ـق ـي ـي ــم م ــرتـ ـف ــع فــي
التصنيفات العالمية.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
الـتـعـلـيـمـيــة د .ح ـمــد ال ـم ـطــر إن
اللجنة ستنقل مطالب االتحاد
مـ ــن خـ ـ ــال الـ ـخـ ـط ــاب ال ـم ــوج ــه
إل ـ ـ ــى وزي ـ ـ ـ ــر ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـع ــال ــي
وال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـم ــي ،م ــع إط ــاع
ً
وكيل ال ــوزارة عليها ،مبينا أن
اللجنة ستجتمع االحد المقبل
مـ ــع جـ ـه ــاز االعـ ـتـ ـم ــاد ل ـم ـعــرفــة
األس ـ ـ ـ ـ ــاس األك ـ ــادي ـ ـم ـ ــي ل ــوق ــف
اعتماد تخصصات من جامعات
م ـص ــري ــة ح ـك ــوم ـي ــة م ـث ــل عـيــن
شمس واألزه ــر واالسـكـنــدريــة،
فضال عن بحث القرار الــوزاري
حول وقف دراسة تخصص طب
االسنان في الدول العربية.
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـم ـط ــر ان اي ـق ــاف
ال ـت ـخ ـص ـصــات ف ــي ال ـجــام ـعــات
ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة ي ـ ـشـ ــوبـ ــه مـ ـث ــال ــب
ق ــان ــون ـي ــة ،م ــوض ـح ــا ان ه ـنــاك
ً
ً
ً
تـعـمـيـمــا واضـ ـح ــا ص ـ ـ ــادرا من

ً
المطر متحدثا خالل الوقفة االحتجاجية أمس (تصوير عبدالله الخلف)
دي ــوان الخدمة المدنية بسبب
قبول استقالة الحكومة يمنع
إصـ ــدار أي قـ ــرار ،ول ـم ــاذا صــدر
هذا القرار اآلن؟!.
ولـفــت إل ــى أن الـكــويــت تقوم
بتخريج  48ألف طالب وطالبة
ً
س ـن ــوي ــا ،م ـت ـس ــائ ــا« :إلـ ـ ــى أي ــن
يذهب أبناؤنا؟!» ،موضحا انه
يــدعــم التعليم الـنــوعــي ،فهناك
ج ـ ــام ـ ـع ـ ــات مـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة ت ـح ـظ ــى
ب ـت ـص ـن ـيــف اق ـ ـ ــوى مـ ــن جــام ـعــة
الكويت.
وأوضــح المطر أنــه ال يجوز

ايقاف تخصصات من جامعات
معترف بها وقديمة مثل االزهر
واالسـ ـكـ ـن ــدري ــة وعـ ـي ــن ش ـمــس،
م ـ ـعـ ــربـ ــا عـ ـ ــن تـ ــأي ـ ـيـ ــده إي ـ ـقـ ــاف
الجامعات الخاصة التي تحظى
بتصنيف منخفض.
من جانبه ،ذكر نائب الرئيس
ل ـش ــؤون ال ــدراس ــات الـعـلـيــا في
االتحاد يوسف السالم ،أن هذا
الـقــرار قتل طموح آالف الطلبة
م ــن خــريـجــي ال ـثــانــويــة الـعــامــة
الراغبين في استكمال مشوارهم
الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــي ح ـ ـسـ ــب رغـ ـبـ ـتـ ـه ــم،

مشيرا إلــى أن عــدد الخريجين
يـ ـف ــوق قـ ـ ــدرة ج ــام ـع ــة ال ـكــويــت
االس ـت ـي ـعــاب ـيــة ،وأن رف ــع نسب
الـحــد األدن ــى للقبول فــي خطة
االبتعاث لوزارة التعليم العالي
ل ــم ي ـتــرك خ ـي ــارا إال االحـتـجــاج
للمطالبة بحقوق الطلبة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـس ـ ــال ـ ــم إل ـ ـ ـ ــى انـ ــه
«فـ ــي حـ ــال وقـ ــف ق ـب ــول الـطـلـبــة
ف ــي ت ـخ ـص ـصــات بــال ـجــام ـعــات
المصرية ،فمن الضروري زيادة
ع ـ ــدد ال ـج ــام ـع ــات ف ــي ال ـكــويــت
الستيعاب الطلبة» ،موضحا أن

أغلب الطلبة يفضلون الدراسة
فــي الجامعات المصرية نظرا
لـ ـمـ ـق ــدرتـ ـه ــم عـ ـل ــى ال ـت ـك ــال ـي ــف
الـ ـمـ ـعـ ـيـ ـشـ ـي ــة ب ـ ـخ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ــدول
االخرى.
ولفت إلــى أن ديــوان الخدمة
المدنية اعلن عن التخصصات
ال ـت ــي يـحـتــاجـهــا سـ ــوق الـعـمــل
وت ـ ـت ـ ـض ـ ـم ـ ــن تـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــص ط ــب
ً
األسـنــان ،متسائال« :لـمــاذا يتم
ايـ ـق ــاف دراس ـ ـ ــة ت ـخ ـصــص طــب
األسـنــان فــي ال ــدول العربية؟!»،
وفـ ــي ن ـف ــس ال ــوق ــت ي ـت ــم إل ـغ ــاء
اع ـت ـمــاد دراسـ ــة تـخـصــص طب
األسنان في جامعة االسكندرية
الـ ـت ــي ت ـع ـت ـبــر مـ ــن ال ـج ــام ـع ــات
المتميزة لدراسة الطب.
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،ذك ـ ـ ـ ـ ــر ام ـ ـيـ ــن
ال ـص ـنــدوق فــي االت ـح ــاد مـبــارك
البذالي ،أن الوقفة االحتجاجية
ج ـ ـ ــاءت ضـ ــد الـ ـ ـق ـ ــرار ال ـ ـ ـ ــوزاري
ب ـش ــأن تـقـلـيــص الـتـخـصـصــات
ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـخـ ـ ـت ـ ـل ـ ــف ال ـ ـج ـ ــام ـ ـع ـ ــات
الـمـصــريــة ،مـشـيــرا إل ــى أن هــذا
األمر يعمل على تكدس الطلبة
في تخصصات معينة ،مطالبا
ب ـ ــإع ـ ــادة االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف بـمـخـتـلــف
ال ـت ـخ ـص ـصــات ف ــي ال ـجــام ـعــات
المصرية المعروفة التي تحظى
بتقييم عال.
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خطوات مهمة تتبع خطاب سمو
ولي العهد

د .ناصر بدر المجيبل

أما بعد
ً
إن أردنا فعال تحقيق
التغيير بمعاونة القيادة
السياسية فذلك لن
يكون إال إذا أعدنا تصميم
نظامنا االقتصادي
واالجتماعي ،فما كان
ً
سببا في ديمومة الدولة
واستقرارها في مرحلة
ما قبل النفط هو التوازن
بين إشراف الدولة وابتكار
القطاع الخاص ومهارات
المواطن الكويتي.

أ .د .فيصل الشريفي

جــاء خطاب صاحب السمو والــذي
كـلــف بــه سـمــو ول ــي الـعـهــد ،حفظهما
الله ،األسبوع المنصرم في وقــت بلغ
ً
ف ــي ال ـن ــاس ق ـبــل الـسـيــاسـيـيــن مـبـلـغــا
ً
عظيما من اإلحباط وانحسار الثقة في
الدولة ومؤسساتها ،وأدى بدوره إلى
انهيار في منظومة القيم واألخالقيات
والـ ـمـ ـب ــادئ ال ـت ــي ك ـنــا نـتـمـتــع ب ـهــا أو
نـطـمــح فــي ال ــوص ــول إل ـي ـهــا .ج ــاء هــذا
الـخـطــاب الـتــاريـخــي فــي وقــت مفاجئ
وفي مضامين مفاجئة ،وكأن من كتبه
وألـ ـق ــاه يـعـيــش م ـع ـنــا ،ف ــي ضـمــائــرنــا
الـمـتــألـمــة ،ف ــي مـنــازلـنــا الـمـسـتــأجــرة،
فــي مدارسنا المتردية ،فــي شوارعنا
ال ـم ـت ـهــال ـكــة ،ف ــي وزارات ـ ـنـ ــا الـمـهـلـهـلــة،
ف ــي فـ ـس ــاد مــؤس ـســات ـنــا الـ ـ ــذي يـنـخــر
جيوبنا ،يعيش معنا في واقعنا المؤلم
وأحالمنا اليائسة ،جــاء هــذا الخطاء
ً
معبرا عن آمالنا ليس في التغيير الذي
وعد به فقط ،بل في روحه ووضوحه
ً
ً
بأن ما كان سائدا لن يسود مجددا.
وبعد أن هــدأت النفوس مــن نشوة
الفرح واستعادت شيئا من األمل ،بدأت
التفكير في البداية ،من أين نبدأ؟ وما
الـتـحــديــات؟ وكـيــف نـحــافــظ عـلــى تلك
الروح الجديدة؟ وكيف نقاوم مقاومة
الـتـغـيـيــر ال ـق ــادم ــة ال م ـحــالــة؟ ولـعـلــي
ألـ ـخ ــص ب ـع ــض األفـ ـ ـك ـ ــار فـ ــي ال ـن ـق ــاط
التالية:

ً
أوال :التحديات السياسية

نحن من أسخن
بقاع العالم فال ماء
وال زرع وال موارد
طبيعية ومع ذلك
صنع أجدادكم من
ً
هذه البقعة مصدرا
للنشاط والتجارة

ً
خطاب سمو ولي العهد كان واضحا
ً
وج ـل ـي ــا ف ــي م ـعــان ـيــه :ال ـش ـعــب وح ــده
م ـس ــؤول ع ــن اخ ـت ـيــاراتــه الـبــرلـمــانـيــة،
والـ ـ ـن ـ ــواب مـ ـس ــؤول ــون عـ ــن ال ـب ــرل ـم ــان
ولـ ـج ــان ــه وس ـل ــوك ـه ــم ال ـس ـي ــاس ــي مــع
ال ـح ـك ــوم ــة ،وه ـ ــذه ال ـم ـســؤول ـيــة تحت
رق ــاب ــة س ـم ــوه ،ه ــذا م ـبــدأ رائـ ــع ،يعيد
الكويت لــدولــة المؤسسات الحقيقية
ويـ ـعـ ـي ــد لـ ـلـ ـب ــرلـ ـم ــان دوره ال ــرق ــاب ــي
والـتـشــريـعــي ،لـكــن الـتـحــدي الحقيقي
ل ـي ــس فـ ــي ح ـس ــن اخ ـ ـت ـ ـيـ ــارات ال ـن ــاس
فقط ،ففي أسوأ األحوال هناك غالبية
برلمانية جيدة (إن لم يفسدها فاسد)،
اإلشكال الحقيقي الذي يواجه العملية
السياسية هــو فــي عــدم وجــود برامج
سـيــاسـيــة ي ـخ ـتــار ال ـن ــاس مرشحيهم
ب ـ ـ ـنـ ـ ـ ً
ـاء عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ومـ ـح ــاسـ ـبـ ـتـ ـه ــم ع ـلــى
ت ـن ـف ـيــذهــا ،فــال ـع ـمــل الـ ـف ــردي نتيجته
الحتمية الشعارات ال البرامج ،فالكتل
سياسة يمكن التنسيق معها بشكل
ً
واض ـ ـ ـ ــح وع ـ ـل ـ ـنـ ــي ،وأعـ ـ ـنـ ـ ــي تـ ـح ــدي ــدا
أغلبية برلمانية داعمة لبرنامج عمل
الحكومة ،وهــذا إن تحقق في الفصل
التشريعي الـقــادم فــإن مــن المحال أن
يستمر هذا االتزان لألسباب التالية:

 -1ال ـبــرنــامــج اإلص ــاح ــي :بــرنــامــج
عمل الحكومة يعتمد بشكل كبير على
برامج إصالحية جذرية بحاجة لقبول
شعبي ،ال يعني ذلك أنها برامج تمس
ً
معيشة الـمــواطــن أب ــدا لكنها تنطوي
على تغيير في سلوك الدولة والمواطن
ً
ً
اقـتـصــاديــا وسياسيا وغـيــرهــا .وهــذا
يعني بــال ـضــرورة تــأثــر  91فــي المئة
م ــن ال ـق ــوى الـعــامـلــة ف ــي ال ــدول ــة بتلك
التغييرات ،وبوجود  91في المئة من
العاملين فــي الكويت كموظفين عند
الـحـكــومــة بــا شــك ف ــإن دور البرلمان
الـحـقـيـقــي أص ـبــح وسـيـسـتـمــر كنقابة
للعاملين في أجهزة الدولة إال إذا كان
البرلمان والحكومة يشكالن أغلبية
حقيقية معلنة ومتفقة فــي برامجها
السياسية واال قـتـصــاد يــة لتكون تلك
ً
ً
ً
ال ـك ـتــل مـ ـص ــدا س ـيــاس ـيــا ال ان ـت ـهــازيــا
وبوابة الدخول للرأي العام.
 -2العمل المنظم :في ظل عدم وجود
كتل برلمانية منظمة ،سيسود العمل
الفردي ،والذي ال يمكن لنائب أن يتميز
ً
عــن  49نائبا غيره إال بــالـخــروج عما
ه ــو س ــائ ــد ،فـنـجــد ال ـص ــوت الـطــائـفــي
المتطرف ،والعنصري الفئوي ،والمبتز
الـمـسـتـفـيــد ،وغ ـيــرهــا .عـنــدهــا سيجد
ال ـن ــائ ــب ال ـم ـت ــزن ن ـف ـســه ب ـي ــن س ـن ــدان
اللحاق بركب الفوضى الصوتية ،أو
االنسحاب واالعتزال.
 -3الـ ــدوائـ ــر االن ـت ـخــاب ـيــة وال ـقــوائــم
ال ـن ـس ـب ـيــة :ل ــم ي ـع ــد م ــن ال ـم ــائ ــم ع ــزل
الكويتيين فــي مناطقهم الجغرافية
الضيقة ،كذلك لم يعد من المالئم إال
االنتقال للقوائم النسبية ،فالشيعي
ل ــن ي ـن ـجــح لـ ــوحـ ــده ،والـ ـسـ ـن ــي ك ــذل ــك،
والـقـبـلــي لــن ينجح إال بــوجــود ممثل
لـكـتــل ت ـج ــاري ــة ،ه ـك ــذا تـتـشـكــل قــوائــم
متنوعة متزنة قائمة على برامج عمل
ال أجندات أفراد.
 -4الخطر األمني االستراتيجي :هل
ً
سيقف معنا العالم مجددا لو أصبح
النفط مثل الفحم؟ دولــة تحاط بدول
ك ـبــرى لــديـهــا مـشــاريـعـهــا الـسـيــاسـيــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ف ـك ـيــف ن ـحــافــظ على
السيادة واالستقرار والحماية الداخلية
والخارجية؟ طوال تاريخ الكويت كانت
المخاطر الحقيقية التي تهدد وجودها
ً
دائـمــا ما كانت تأتي من الـخــارج ،أما
ما في الداخل فهو مناوشات للتسلية
السياسية ال خطر وجــودي ،وإن كان
ً
لها أضرارها فعال على المدى البعيد.
أعتقد أن الكويت بعد خطاب سمو
ولي العهد شبيهة بالكويت فيما بعد
ً
التحرير بل أســوأ حــاال ،موازنة عامة
مدمرة ،اقتصاد هش أحادي المصدر،
انهيار فــي التعليم والبنى التحتية،
ان ـه ـيــار ف ــي ال ـم ــؤس ـس ــات ،انـ ـع ــدام في

الثقة بين الشعب ومكوناته والشعب
وسلطاته.

ً
ثانيا :التحديات التنفيذية

وأع ـ ـ ـنـ ـ ــي هـ ـن ــا ت ـ ـحـ ــديـ ــات ال ـس ـل ـط ــة
التنفيذية فــي اكتساب ثقة المجتمع
بـشـكــل م ـبــاشــر وهـ ــذا يـتـطـلــب وج ــود
ثالثة عناصر رئيسة:
 -1ا لـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء ة :م ـ ـ ــا دام ا خ ـ ـت ـ ـيـ ــار
المسؤولين اب ـتـ ً
ـداء مــن الـ ــوزراء حتى
أس ـف ــل ال ـس ـلــم ال ي ـب ـنــى ع ـلــى ال ـك ـفــاء ة
ً
فـلـنـنـ َـس ت ـمــامــا ال ـق ــدرة عـلــى اكـتـســاب
احترام وثقة الرأي العام.
 -2الـ ـ ـن ـ ــزاه ـ ــة :أي ش ـ ــك ف ـ ــي ن ــزاه ــة
القائمين على السلطة التنفيذية أو
عدالة األنظمة المتبعة ستكون تبعاته
مدمرة على ثقة الرأي العام.
ً
 -3الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرة :س ـم ـع ـن ــا ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا عــن
مسؤولين أكفاء لكن شكواهم الدائمة
هي «عــدم وجــود قــرار في التغيير» أو
عــدم وجــود دعــم سياسي لخطواتهم
اإلص ــاح ـي ــة ،وهـ ــذا يـعـنــي ع ــدم ق ــدرة
ً
المسؤول أيا كان منصبه في المضي
في برنامج إصالحي وبالتالي ستتكرر
الحالة التاريخية الكويتية الشهيرة
(الشيخ يشتكي ،والمسؤول يشتكي،
والـتــاجــر يشتكي ،والـمــواطــن يشتكي
وال أحد قادر على فعل شيء).
ً
فــإلـقــاء ال ـلــوم كــامــا عـلــى س ــوء أداء
ً
ً
البرلمان ليس أم ــرا دقـيـقــا وإن صح،
ً
ف ــال ـب ــرل ـم ــان ي ـش ـكــل ان ـع ـك ــاس ــا لـحــالــة
ً
الرأي العام ال صانعا للرأي العام في
كثير من حاالته ،ورسالتي للقادمين
إل ـ ـ ــى س ـ ـ ــدة الـ ـمـ ـن ــاص ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة:
ض ـ ــع خـ ـط ــة واض ـ ـ ـحـ ـ ــة ،أق ـ ـنـ ــع الـ ـن ــاس
وأشركهم كمواطنين وال تسوقها لهم
ً
كمستهلكين ،وكن قائدا ليتبعك الناس.
لقد حــان الــوقــت ليس لـلـعــودة كما
ك ـنــا ،ب ــل لـلـتـفـكـيــر ف ــي ق ـف ــزات جــديــدة
لنصنع من الكويت بقعة استثنائية
كـمــا كــانــت ،بقعة صـغـيــرة لـكــن تفوق
ً
فــي قوتها كـبــرى ال ــدول حجما ،بقعة
ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة لـ ـكـ ـنـ ـه ــا ع ـ ـمـ ــق اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
وسـيــاســي وأم ـنــي للمنطقة والـعــالــم،
ـاف ،وأنـنــا
ح ــان ال ــوق ــت لـنـقــول ه ــذا ك ـ ـ ٍ
بحاجة لنظام سياسي مبتكر وسلوك
سياسي جديد ،وأننا بحاجة إلى إعادة
النظر في كثير من القضايا المسكوت
عنها ،فال يمكننا االستمرار في تجاهل
أمراضنا ،وسنرتكب في سبيل تحقيق
ذل ــك الـكـثـيــر مــن األخ ـط ــاء ،ال ب ــأس ما
دمنا نعمل ونصحح أخطاء نا بشكل
شفاف.
رس ــالـ ـت ــي األخـ ـ ـي ـ ــرة ل ـش ــرك ــائ ــي فــي
ال ــوط ــن ،س ـنــوات ونـحــن نطلب األم ــل،
وها هي اليد قد ُمدت إلينا ،ومع كثرة

األزم ـ ــات الـيــومـيــة ق ــد يـنـســى البعض
ً
حقائق مهمة عن هذا الوطن أحب دائما
أن أذكــر بها ،ربما ينبهنا ما سأكتب
عن الماضي وعن المستقبل ،نحن من
أقدم الدول التي تأسست في المنطقة
قبل  409سنين ،بأسرة حكم واحــدة،
واس ـت ـق ــال ف ــي الـ ـق ــرار ورخ ـ ــاء وثـ ــراء،
نـحــن مــن أس ـخــن ب ـقــاع ال ـعــالــم ،ال مــاء
وال زرع ،وال موارد طبيعية ،ومع ذلك
ً
صنع أجدادكم من هذه البقعة مصدرا
للنشاط والتجارة ،فهاجر لها من كانت
أرضه خصبة ،وفيها الماء والموارد،
نحن من أرض صغيرة لم يستطع أحد
ً
يــومــا مــن األيـ ــام ابـتــاعـهــا مـهـمــا كبر
حجمه ،نحن من بلد التنوع في الثقافة
واألعــراق واألطياف مع ذلك عشنا في
ِس ـلــم اجـتـمــاعــي ،نـحــن مــن بـلــد عظيم
ً
لكنه كــان عظيما بعقوله ال بـمــوارده
وال ماله وال حجمه ،أقول قولي هذا ،ألن
المستقبل ليس بيد الدولة وحدها ،بل
بيدكم أنتم أحفاد من صنع لهذه الدولة
ً
قيمة ومكانة واستقرارا.

المستقبل
الـ ـفـ ـق ــرة الـ ـس ــابـ ـق ــة ت ـع ـن ــي أن ـ ـنـ ــا إن
ً
أردنــا فعال تحقيق التغيير بمعاونة
القيادة السياسية فذلك لــن يكون إال
إذا أعدنا تصميم نظامنا االقتصادي
ً
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،فـ ـم ــا كـ ـ ــان سـ ـبـ ـب ــا فــي
ديـ ـم ــوم ــة ال ـ ــدول ـ ــة واس ـ ـت ـ ـقـ ــرارهـ ــا فــي
مرحلة ما قبل النفط هو في التوازن
ما بين إشراف الدولة وابتكار القطاع
الخاص ومـهــارات المواطن الكويتي،
وفــي المستقبل ،يجب علينا نحن أن
نعود لخلق وظائفنا كما كنا ال الدولة،
نحن مصدر الثروة ال النفط ،نحن من
سيصنع التغيير ال السياسيون ،نحن
من سيعيد الكويت الدولة العظيمة مرة
أخــرى إلــى قمتها ،أمــا الدولة فدورها
الـحـقـيـقــي ف ــي خ ـلــق الـبـنـيــة التحتية
الـ ـمـ ـحـ ـف ــزة وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات ال ـم ـن ـظ ـمــة،
التحدي الحقيقي في التحول من دولة
الريع إلى دولة الرعاية.
ً
ختاما ،كل تغيير ال يمس اإلنسان
ال قيمة له ،فلنتمسك بالتسامح فنحن
مجتمع ال يحتمل الكراهية ،لنتمسك
ً
بمبادئنا و لــو كلفتنا أ حـيــا نــا بعض
الثمن ،وال ننسى أن هذه الدنيا رحلة
قصيرة وأعمارنا مؤقتة ،فإما أن نترك
ً
أثرا يذكرنا فيه التاريخ ،أو أن نعيش
ونرحل دون تاريخ.
حـ ـ ـف ـ ــظ ال ـ ـ ـلـ ـ ــه الـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت وشـ ـعـ ـبـ ـه ــا
ومـحـبـيـهــا والـمـخـلـصـيــن ل ـهــا م ــن كل
مكروه في ظل قيادتها الحكيمة.

faisal.alsharifi@hotmail.com
بالرغم مما حمله الدستور من نصوص ذات قيم مجتمعية
تعزز مبادئ الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين
المواطنين ،فــإن هــذه ا لـمـبــادئ لــم يـقــدر لها النمو والتطور
بسبب انحراف السلطتين عن المعاني السامية التي نادى
بها الدستور الكويتي.
هذا االنحراف عن تطبيق مواد الدستور تسبب في خلق
الكثير من النزاعات والصراعات التي أدت إلى حتمية تصدع
ال ـعــاقــة بـيــن الـسـلـطـتـيــن الـتـشــريـعـيــة والـتـنـفـيــذيــة ،وتــداخــل
االخ ـت ـصــاصــات بـعــد ت ـعــدي الـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة عـلــى عمل
ً
التنفيذية التي تخلت عن القيام بدورها خوفا من المساء لة
البرلمانية واإلقصاء السياسي.
لقد اتبعت الحكومات المتعاقبة سياسية العصا والجزرة
مما أوجــد مــا يسمى «ن ــواب الـمـعــارضــة» و«ن ــواب ال ـمــواالة»،
حيث كانت الحكومة مسيطرة على القرار السياسي لسنوات
ً
طويلة ،لكن هذا التحالف لم يكن مقدرا له االستمرار بسبب
صراع الشيوخ والتجار فيما بينهم من أجل السيطرة على
مواقع القرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وألج ــل حـســم هــذا ال ـصــراع اسـتـخــدم الـطــرفــان المواطنين
كأوراق ضاغطة ،حيث فتحت أبواب الواسطة ،وتدفق المال
الـسـيــاســي وال ـن ـعــرة الـطــائـفـيــة والـقـبـلـيــة لـكــي يـكـتـمــل مشهد
السيطرة ،لكن هذه األوراق لم تعد مربحة ألي من األطراف،
و مــن كــان يظن أ نــه المسيطر خــر جــت األوراق مــن يــده لترتد
عليه.
اليوم وبعد خطاب سمو ولي العهد التاريخي وتشخيصه
ال ــدق ـي ــق ل ـل ــواق ــع الـ ـ ــذي ت ـم ــر ب ــه الـ ـك ــوي ــت ،ومـ ــا اح ـ ـتـ ــواه مــن
استحقاقات وطنية تتحملها السلطة التنفيذية والتشريعية
والمواطنون كل على قدر دوره ،كان ال بد من تدارك خطورة
تلك الممارسات العبثية التي انحرفت بمسار الديموقراطية
وتجاوزت على الدستور.
مــن المرجح إن اال نـتـخــا بــات ا لـقــاد مــة ستجرى و فــق اآللية
السابقة ذاتها :خمس دوائر وبصوت واحد ،لكن هذه المرة
ورغم االصطفافات المؤيدة والمعارضة للرئيسين ،استشعر
الناخب الكويتي وأدرك أهمية حسن االختيار ،إن لم يتجاوز
خطوط القبلية والحزبية والمذهبية نحو اختيار نائب يمثل
األمة وال يمثل مجموعة بعينها.
الالء ات التي يجب أن يطلقها الناخبون هذه المرة في وجه
المرشحين« :ال لنائب طائفي يتعدى على حرية المواطنين
العقائدية التي كفلها الدستور»« .ال لنائب مرتش» ،وهنا على
الناخب أال «يعمل نفسه ميت» ،فالمرتشون واضحون وضوح
الشمس« .ال لنائب يخرج من رحم الفرعيات أو التشاوريات»،
فال مكان للقبيلة أو الطائفة على حساب الوطن.
لقد تعبنا من أشكال هؤالء وفي مقدمتهم نائب الخدمات
الذي وإن قدم لك خدمة فإنها إما استحقاق لك أو ظلم يقع
على غيرك.
مــا نـنـتـظــره مــن ا لـحـكــو مــة ا لـقــاد مــة ور غ ــم معرفتنا بقصر
مدتها ،أ نـهــا مسؤولة أ مــام ا لـلــه واأل مـيــر والشعب عــن فرض
هيبة القانون وتطبيقه من خالل منعها ألي مشهد من مشاهد
الفرعيات ،ومنع النواب من التجول على ا ل ــوزارات ،وإال «ال
طبنا وال غدا الشر».
ودمتم سالمين.

نايجل غولد ديفيس*

آسيا والحرب في أوكرانيا

كويت جديدة تنتظرنا
قيس األسطى
بوجود إرادة اإلصالح والعزم على التخلص من القضايا
المتشعبة ،ستعود الكويت كما كانت صانعة للحدث ال
ً
متابعة له ،فلدينا مشاكل كبيرة تحتاج رجاال ونساء على
عال من المسؤولية ،فقد مللنا من نواب االنشغال
قدر ٍ
بمسلسالت رمضان والبادل والرقص الشرقي وغيرها من
المواضيع التي تعد دون مستوى الوطن.
ت ــرك خ ـطــاب سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ مـشـعــل األحـمــد
ً
ً
الجابر الصباح ارتياحا كبيرا لدى األغلبية الساحقة من
الشعب الكويتي ،فقد نفى سموه كل اإلشاعات المتعلقة
بتعطيل الــدس ـتــور ،وأك ــد االل ـت ــزام بــه كـعـقــد بـيــن الـحــاكــم
وال ـم ـح ـكــوم ،ك ـمــا أك ــد س ـمــوه االلـ ـت ــزام ب ـعــدم ال ـتــدخــل في
انتخابات لجان المجلس والرئاسة المقبلة ،ويبقى أننا في
انتظار التفاصيل الدستورية حتى ال نقع في أخطاء عام
 ،2012ألننا ال نملك تــرف الوقت ،فطريق اإلصــاح طويل
ً
والعودة بالبلد إلى طريق الريادة طويل أيضا ،ويحتاج
ً
ً
جهدا ومثابرة وحكومة جديدة برئيس جديد يدرك جيدا
هذا الكالم.
لـكــن م ــاذا بـعــد ال ـخ ـطــاب؟ تـقــديــري كـمــواطـنـيــن معنيين
بــانـتـخــاب مـجـلــس مــن شـخـصـيــات وطـنـيــة ت ــدرك خـطــورة
المرحلة ،فقد تمكنت مؤسسة الفساد من اإلمساك بمعظم
مفاصل الدولة ،فجميع الصفقات الفاسدة قد اجتازت كل
العقبات واألجهزة الرقابية ،وأقــرت من لجنة الميزانيات،
ً
وم ــن ثــم مجلس األم ــة مـمــا يعني حـكـمــا وج ــود مرتشين
ومتورطين من جميع الجهات.
علينا أن نــدرك أن الكويت أكبر مــن طائفة أو قبيلة أو
عائلة ،وأن أي مرشح يأتي من فرعية أو تشاورية سيكون
نقمة ال نعمة ألنه حصر نفسه في سياج ناقص ،ألن سياج
الكويت هو السياج األكبر واألشمل ،وأن أي شيء دونه ال
يستوفي شروط الوطنية.
علينا أيضا أن ندرك أن عامل الوقت ليس في مصلحتنا،
وأن قضايا كالبدون والتعليم وتنويع مصادر الدخل تعدت
مرحلة التنظير واالجتهاد ،وفي بعض الحاالت المزايدات،
وأصبحت كوارث تهدد الكيان الكويتي في الصميم ،وأن هذه
القضايا تحتاج دورة مستندية مطورة وسريعة لحلها ،وأن
أسلوب كتابنا وكتابكم لن يوصلنا إلى بر األمان.
الـنــواب المنتخبون فــي المجلس الـقــادم عليهم االلـتــزام
بانتخاب رئيس جديد للمجلس يفرض نفسه كإطفائي قادر
ً
ً
ً
على معالجة المشاكل ،وأن يكون حكما نزيها محايدا بين
ً
ً
النواب ،ومدافعا شرسا عن الدستور ،ال أن يساهم في إقرار
قوانين كالمزمع ،لكي يحمي رئيس الوزراء لسنتين قادمتين
من االستجوابات ،مع العلم أنه أمر ال ّ
يمت للدستور بصلة،
ً
وأن يساهم في إطفاء الحرائق ال إشعالها ،وأن يكون جزءا
ً
من الحل ال جزءا من المشكلة.
القضايا كثيرة ولألسف متشعبة ومعقدة ،لكن بوجود
إرادة اإلصالح والعزم على التخلص منها ستعود الكويت
كما كانت صانعة للحدث ال متابعة له ،لدينا مشاكل كبيرة
ً
عال من المسؤولية ،فقد مللنا
تحتاج رجاال ونساء على قدر ٍ
من نــواب االنشغال بمسلسالت رمضان والـبــادل والرقص
الشرقي وغيرها من المواضيع التي تعد دون مستوى الوطن.
«كويت جديدة تنتظرنا» ،شعار أم حقيقة ،لن أجيب لعل
األشهر القليلة القادمة تجيب عني.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.
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 75سنة من التناقضات في العالقات الدبلوماسية بين الهند ونيبال
تـ ــزامـ ــن يـ ـ ــوم  17ي ــونـ ـي ــو مـ ــع الـ ــذكـ ــرى
الـ ـخ ــامـ ـس ــة وال ـس ـب ـع ـي ــن لـ ـب ــدء الـ ـع ــاق ــات
الدبلوماسية الرسمية بين الهند ونيبال،
فثمة عالقات وثيقة ومتعددة األبعاد بين
ً
هــاتـيــن الـجــارتـيــن ،لـكــن تجمعهما أيـضــا
عالقة فوضوية ومليئة بالتناقضات.
ً
أوال ،حارب قادة الجيل األول في سبيل
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة فـ ــي ن ـي ـب ــال وس ـ ـعـ ــوا فــي
ا لــو قــت نفسه إ لــى تحقيق استقالل الهند
بالتعاون مع شخصيات هندية معاصرة
مثل جواهر الل نهرو والمهاتما غاندي،
ولـهــذا الـسـبــب نـشــأ راب ــط شخصي وثيق
ب ـي ــن قـ ـ ــادة ال ـب ـل ــدي ــن ،ل ـك ــن هـ ــذه ال ــرواب ــط
تالشت في الجيل الالحق ولم تعد نيبال
على رأس أولويات القادة الهنود ،مما دفع
البيروقراطيين مــن وكــالــة االسـتـخـبــارات
والشؤون الخارجية الهندية إلى توسيع
دورهم في التعامل مع نيبال.
ً
ثــان ـيــا ،تــؤثــر ال ـه ـنــد ب ـكــل وضـ ــوح على
ُ
األمن في نيبال ،فمن جهة تعتبر الهند من
أبرز مصادر التهديدات األمنية التقليدية
ً
نظرا إلى ّ
تفوقها من
التي يواجهها البلد
حيث الحجم والقوة والقدرات ،فقد حاولت
ً
نيبال مثال التحايل على الهند الستيراد
األسلحة من أماكن أخــرى ،لكنها واجهت
عواقب وخيمة مثل الحصار االقتصادي
على طــول حــدودهــا مــع الهند ،ومــن جهة
أ خــرى ،تبقى الهند أول دو لــة تلجأ إليها
نـيـبــال خ ــال ال ـح ــاالت ال ـطــارئــة ،وه ــذا ما
ً
حصل مثال خالل الزلزال الكارثي في عام
ّ
 ،2015وكانت الهند أول بلد يــزو د نيبال
بلقاحات «كوفيد  »19خالل أزمة كورونا.
ً
ً
ً
ثـ ــال ـ ـثـ ــا ،ت ـح ـم ــل الـ ـهـ ـن ــد تـ ــأث ـ ـيـ ــرا ك ـب ـي ــرا

ع ـلــى االق ـت ـص ــاد ال ـن ـي ـبــالــي ،ف ـخ ــال فـتــرة
الخمسينيات والستينيات ،كانت التجارة
النيبالية شبه محصورة مع الهند ،وبقي
ً
إجمالي العمليات التجارية محدودا ،ومع
ّ
ذلــك شــكـلــت الـهـنــد نـحــو  95فــي الـمـئــة من
تجارة نيبال الخارجية ،لكن بعد تحرير
االق ـت ـصــاد ف ــي ال ـب ـلــديــن ،زادت ال ـت ـبــادالت
التجارية بدرجة هائلة ،ففاق حجم واردات
نيبال من الهند مستوى الصادرات إليها
بفارق كبير.
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،ي ـطــرح ات ـكــال نيبال
الكامل على الهند لتلقي إمدادات أساسية
مثل منتجات البترول مخاوف كبرى ،ففي
غضون ذلك ،بدأت واردات األغذية من الهند
إلى نيبال تزيد بوتيرة متسارعة ،وهكذا
انـتـقــل الـبـلــد م ــن االع ـت ـمــاد ال ـم ـت ـبــادل إلــى
الكامل على الهند.
االتكال ً ّ
أخيرا ،أثرت الهند بقوة على الجوانب
ً
االجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة ف ــي ن ـي ـبــال ،ب ــدء ا
ً
م ــن ال ــرواب ــط الــديـنـيــة والـثـقــافـيــة وص ــوال
إل ــى عــاقــات ال ــزواج والـمـطـبــخ المشترك،
حيث يتقاسم البلدان حضارات وأساطير
م ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة ،وت ـ ـم ـ ـتـ ــد الـ ـ ـم ـ ــواق ـ ــع ال ــديـ ـنـ ـي ــة
الهندوسية والبوذية على طول الحدود،
ً
وي ـج ـم ـع ـه ـمــا أيـ ـض ــا ح ــب ك ـب ـيــر لــريــاضــة
الكريكت.
في الوقت نفسه ،يسعى النيباليون إلى
فصل هويتهم عن الهنود ،ولهذا السبب،
ُي َ
قابل أي تلميح حــول تشابه النيباليين
والـهـنــود بــاعـتــراض ش ــرس ،كــذلــك تطغى
ال ـم ـشــاعــر ال ـم ـع ــادي ــة لـلـهـنــد ع ـلــى ن ـي ـبــال،
ّ
موجهة ضد البيروقراطيين والقادة
لكنها
السياسيين الهنود في المقام األول.

لهذا السبب ،لطالما كانت العالقة بين
الهند ونيبال مليئة بالتناقضات ،حيث
ي ـحــاول ال ـق ــادة الـنـيـبــالـيــون ال ـتــواصــل مع
الهند ،لكنهم يمقتون هــذه الجهود حين
ً
ّ
ّ
تصب في مصلحتهم ،فتشكل الهند إذا
ال
ً
م ـصــدرا لــأمــن والـتـهــديــدات فــي آن ،حيث
ّ
األخوة التي
يتكلم النيباليون والهنود عن
تجمعهم ،لكن تبقى الهند «الطرف اآلخر»
في عملية تكوين الهوية النيبالية.
ُ
ً
في مطلق األحــوال ،تعتبر الهند واقعا
يلوح في أفق نيبال مهما اختلفت الظروف،
وهذا الواقع هو الذي يرسم مسار العالقات
الثنائية المعاصرة.
ً
كــان الفـتــا أال يحتفل الـبـلــدان بالذكرى
الـ ـخ ــامـ ـس ــة وال ـس ـب ـع ـي ــن لـ ـب ــدء الـ ـع ــاق ــات
الرسمية بينهما ،حتى أن وزارة الخارجية
أو السفارة في كال البلدين لم تكتب ولو
تغريدة واحدة عن هذه المناسبة.
يتعلق السبب ببدء التواصل بين الهند
ونـيـبــال مـنــذ آالف الـسـنـيــن ،رغ ــم ترسيخ
ال ـع ــاق ــات الــدب ـلــومــاس ـيــة الــرس ـم ـيــة بـيــن
البلدين قبل أشهر قليلة على نيل الهند
استقاللها من البريطانيين في أغسطس
 ،1947إذ تــرتـكــز ه ــذه الـعــاقــة عـلــى رابــط
تاريخي قديم وعوامل حضارية وثقافية
ودينية مشتركة.
لكن رغم غياب أي احتفال بهذه الروابط
المستمرة ،تبدو العالقة بين الهند ونيبال
م ــدهـ ـش ــة ب ـم ـع ـن ــى الـ ـكـ ـلـ ـم ــة ،فـ ـه ــي عـمـيـقــة
وواسـعــة وفوضوية فــي آن ومــن المتوقع
أن تبقى كذلك لفترة طويلة.
* «دبلومات»

ّ
عبر وزراء دفاع آسيا ،خالل حوار «شانغريال» لعام  ،2022من
تنظيم «المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية» ،عن قلقهم الشديد
من تحركات روسيا في أوكرانياُ ،
ويعتبر اهتمام المشاركين في
ً
ً
القمة بهذه المسألة األوروبية تطورا واعدا لكل من يحاول حشد
تحالف دولي واسع ضد الغزو الروسي.
ُت ّ
خيم أزمة أوروبية على قمة وزراء الدفاع في آسيا للمرة األولى
على اإلط ــاق ،وامتد حــوار «شانغريال» هــذه السنة بين  10و12
ً
يونيو ،وليس مفاجئا أن يناقش المسؤولون الغربيون الحرب
ً
ّ
الروسية في أوكرانيا انطالقا من معارضتهم الموحدة للعدوان
الروسي ،لكن أقدم جميع وزراء الدفاع اآلسيويين على هذه الخطوة
ً
أيضا ،فقال وزيــر الدفاع الماليزي ،داتــو سري هشام الدين تون
حسين ،إن ذلك الصراع يترافق مع «تداعيات مزلزلة» في المنطقة،
وبشكل عام تكلم وزراء الدفاع عن ثالثة مخاوف:
ً
أوال :ال مفر من أن يؤدي أي انتهاك فاضح للقانون الدولي في
أي جزء من العالم إلى إضعاف مفعوله في أماكن أخرى .ذكر وزير
الــدفــاع الياباني ،نوبو كيشي ،أن الــرد على الـعــدوان الــروســي ال
ً
يؤثر على مصير أوكرانيا فحسب ،بل على النظام الدولي أيضا.
ً
ثانيا :يبدو أن المواجهة بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا
ً
ً
قد تطلق صراعا محتمال بين الواليات المتحدة والصين بسبب
تايوان ،فقال كيشي إن «المجتمع الدولي يخشى منذ اآلن أن يتكرر
َ
وضع مشابه للعدوان الروسي ضد أوكرانيا في منطقة المحيطين
الهندي والهادئ».
ً
ً
ثالثا :تأثرت أسعار السلع مباشرة بالحرب في أوكرانيا ،وفي
هذا السياق قال وزير الدفاع اإلندونيسي ،برابوو سوبيانتو« :قد
ً
ً
يبدو الصراع بعيدا عنا ،لكنه يؤثر علينا مباشرة ،حيث تتعلق
المشكلة بالمواد الغذائية ومصادر الطاقة».
لم يستنكر جميع المشاركين في القمة الغزو الروسي ألوكرانيا،
عبرت عن مخاوف شبه ّ
لكن الوفود اآلسيوية ّ
موحدة من اآلثار
االقتصادية المحتملة والتداعيات األمنية على المدى الطويل،
فأكدت بذلك على هشاشة النظام الدولي وأهمية مبادئه في آن ،كما
َ
َ
تترافق هذه المواقف مع نتيجتين واضحتين على الدبلوماسية
الغربية:
ً
أوالُ :يفترض أن ُت ّ
شجع هــذه المواقف المعسكر الــذي يحاول
الحفاظ على تحالف دولي واسع ضد الغزو الروسي .أثار االجتماع
الــذي حصل بين رئيس االتـحــاد اإلفــريـقــي ماكي ســال والرئيس
الــروســي فــاديـمـيــر بــوتـيــن ،فــي  3يــونـيــو ،لمناقشة أزم ــة الـغــذاء
العالمية مخاوف كبرى من تفكك ذلك التحالف ،لكن في آسيا ،ال
ً
تبدي أطــراف كثيرة استعدادها العتبار روسيا جــزء ا من الحل
لــأز مــة ا لـتــي افتعلتها ،بــل يعتبر معظم المشاركين التداعيات
األمنية مهمة بقدر تضخم أسعار السلع األساسية على األقل.
ً
ثانياُ ،يفترض أن تكون المخاوف اآلسيوية كفيلة بردع األطراف
التي تميل إلى التنازل لروسيا عبر التفاوض على السالم وفرضه
ً
على أوكرانيا ،ألن هذه المقاربة تكافئ العدوان وتعتبره ثمنا إلنهاء
ً
الحرب ولــو مؤقتا .تبدو المخاوف العميقة على سالمة النظام
الــدولــي المبني على قواعد واضـحــة ،وبالتالي استحالة تجزئة
الملف األمني ،مشابهة لتصريح مندوب هايتي خالل نقاش عصبة
األمم حول غزو إيطاليا للحبشة عام  ،1935فقال حينها« :دعونا
ً
ً
ال ننسى في أي لحظة أن طرفا آخر قد يتعامل معنا يوما بالشكل
عوملت به الحبشة».
الذي ِ
ّ
تلك الدعوة حينها ،على عكس الدول
إلى
صغيرة
دول
هت
تنب
ً
ونتيجة لذلك ،فشل ّ
غزو
على
الشائب
ها
رد
أهمية،
واألكثر
الكبيرة
ّ
موسوليني (كان يهدف إلى التفاوض على تجزئة الحبشة وتجنب
ّ
ومهد
تنفيذ أقسى العقوبات) ،حتى أنه زاد جرأة المعتدين اآلخرين ّ
الندالع الحرب العالمية الثانية ،ويبدو أن البعض في أوروبا يفضل
القيام بتسوية مشابهة اليوم ،وتحمل أطراف أخرى في آسيا رؤية
ً
أكثر وضوحا عن حقيقة ما يحصل ،مع أنها تقع على مسافة أبعد
من األحداث ،فحين زار قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا كييف للمرة
ً
ّ
ونظموا ً
لقاء مشتركا مع الرئيس األوكــرانــي فولوديمير
األولــى
َ
ً
زيلينسكي ،كانت أنظار القارتين معا تراقب ذلك الحدث عن قرب.
* «موسكو تايمز»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.331

8.131

5.686

2.660 3.085 3.261

تغييرات محدودة لمؤشرات البورصة ...والسيولة إلى  43مليون دينار
البنوك تدعم اللون األخضر وجني أرباح على األسهم النشيطة في «الرئيسي»
علي العنزي

استقرت مؤشرات بورصة
الـكــويــت ح ــول نقطة األس ــاس
للجلسة األولى لهذا األسبوع،
وأق ـف ـل ــت أمـ ــس ع ـلــى ت ـغ ـيــرات
محدودة جدا ،وانتهى مؤشر
ال ـ ـسـ ــوق ال ـ ـعـ ــام ال ـ ــى م ـكــاســب
محدودة بنسبة  0.04بالمئة،
أي  2.77ن ـق ـطــة ،لـيـقـفــل على
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى  7331.75ن ـق ـطــة
بسيولة متراجعة قريبة من
ادنــى مستوياتها لهذا العام،
ح ـيــث تــوق ـفــت امـ ــس ع ـنــد 43
مليون ديـنــار تــداولــت 244.7

السوق السعودي» يتراجع
 0.7%عند  11427نقطة
أنهى «مؤشر السوق السعودي» ،جلسة أمس ،على تراجع
ً
بنسبة  %0.7مغلقا عند  11427نقطة ( 86 -نقطة) ،وبتداوالت
بلغت قيمتها اإلجمالية نحو  6.5مليارات ريال.
وتراجع سهم «مصرف الراجحي» بأقل من  %1عند 84.20
ً
رياال ،وهبط سهم «دار األركان» بالنسبة القصوى عند 11.16
ً
ريـ ــاال ،وس ــط تـ ــداوالت نشيطة بلغت نـحــو  39مـلـيــون سهم،
وبقيمة بلغت نحو  460مليون ريال.
ً
وأغلق سهم «جبل عمر» عند  23رياال ( ،)%6 -وأنهت أسهم
«بنك ســاب» و«إس تــي ســي» و«م ـعــادن» و«سبكيم العالمية»
و«ال ـم ــراع ــي» و«ال ـس ـع ــودي الـفــرنـســي» و«مـجـمــوعــة صــافــوال»
و«أك ــوا ب ــاور» «بـنــك ال ـجــزيــرة» ،تــداوالتـهــا الـيــوم على تراجع
بنسب تتراوح بين  1و .%3كما تراجع سهما «بحر العرب»
و«صادرات» بالنسبة القصوى.
في المقابل ،صعد سهم «رتال» في أولى جلساته بالسوق
ً
السعودي بنسبة  %1عند  121رياال «ريال واحد مقارنة بسعر
ً
اإلدراج البالغ  120رياال» ،وسط تداوالت تجاوزت الـ  4ماليين
سهم وبقيمة تتجاوز  500مليون ريــال تمت عن طريق أكثر
من  28ألف صفقة.
وتصدر سهم «العمران» ارتفاعات أمس ،بالنسبة القصوى.

مـ ـلـ ـي ــون سـ ـه ــم عـ ـب ــر 10527
صفقة ،وتم تداول  134سهما
ربح منها  ،45بينما تراجع 71
واستقر  18دون تغير.
وربــح مؤشر الـســوق األول
نـسـبــة  0.09بــالـمـئــة أي 6.98
نـ ـق ــاط ،لـيـقـفــل ع ـلــى مـسـتــوى
 8131.63نـ ـقـ ـط ــة ب ـس ـي ــو ل ــة
ت ـ ـجـ ــاوزت  30م ـل ـي ــون دي ـن ــار
بـقـلـيــل ت ــداول ــت  66.1مـلـيــون
سهم عبر  4994صفقة.
وارتفعت أسعار  9أسهم في
األول مقابل تراجع  13سهما
واستقرار  5دون تغير ،بينما
تراجع مؤشر السوق الرئيسي
بنسبة  0.13بالمئة ،أي 7.61
نـ ـق ــاط ،لـيـقـفــل ع ـلــى مـسـتــوى
 5686.77نـ ـقـ ـط ــة ب ـس ـي ــو ل ــة
متراجعة الى حدود  13مليون
ديـنــار تــداولــت  178.6مليون
سهم عبر  5533صفقة ،وربح
 36سـهـمــا م ـقــابــل ت ــراج ــع 58
واستقرار  13دون تغير.

أسهم قطاع البنوك
ق ــادت أسـهــم قـطــاع البنوك
ت ـ ـعـ ــامـ ــات أم ـ ـ ـ ــس ،وخـ ــرجـ ــت
بالمؤشرات على أقل األضرار،
خ ـص ــوص ــا ب ـي ـت ــك وال ــوط ـن ــي
وب ـ ـ ـنـ ـ ــك ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج وبـ ــوب ـ ـيـ ــان
وأهـ ـ ـل ـ ــي مـ ـتـ ـح ــد ،حـ ـي ــث رب ــح
الثالثة الكبار؛ بيتك ووطني
والخليج ،واستقر أهلى متحد
وبــوب ـيــان ،وس ــط تـقـلــب مــزاج
المتداولين وبعد بداية بطيئة
نسبيا ولكنها بسيولة مقبولة
ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزت مـ ـلـ ـي ــون ــا ون ـص ــف
المليون دينار.
وت ــراج ـع ــت مـعـظــم األس ـهــم

النشيطة وذات ا لـسـيــو لــة في
الـ ـس ــوق األول م ـث ــل أجـلـيـتــي
وصـ ـن ــاع ــات ،وهـ ـم ــا آخ ـ ــر مــن
وزع أرب ــاح ــا وأس ـه ــم مـنـحــة،
وكـ ــذلـ ــك خـ ـس ــرت أسـ ـه ــم زي ــن
والغانم واستثمارات وكابالت
والـجــزيــرة ،مما ضغط بشدة
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات وقـ ـل ــص

تداوالت أسهم تتجاوز  %40من رأس
المال ...دون إفصاحات

كانت موقوفة عن التداول لتصويب مخالفات
•

عيسى عبدالسالم

ً
رصدت مصادر مالية أسهما مدرجة في
بورصة الكويت لــأوراق المالية تجاوزت
كمية التداول على أسهمها نحو  %40من
رأس ال ـمــال دون وج ــود إفـصــاحــات تفسر
نوعية وماهية هذه التداوالت.
وق ــال ــت م ـص ــادر مـطـلـعــة ل ـ ـ «ال ـج ــري ــدة»،
إن ه ـ ـ ـ ــذه األسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ت ـ ـعـ ــرضـ ــت لـ ــإي ـ ـقـ ــاف
ف ـت ــرة ألسـ ـب ــاب تـتـعـلــق بـتـصـحـيــح بعض
المخالفات والـتـجــاوزات التي تمت ،وبعد
عــودتـهــا ل ـل ـتــداول شـهــدت عـمـلـيــات مكثفة
على أسهمها ،وقد يكون هذا السبب وراء
تداوالتها ،األمر الذي يستدعي إيضاحات
عاجلة حول ماهية هذه التداوالت ،وهل هي
اعتيادية أم غير اعتيادية؟.
وذكرت المصادر أن مثل هذه التداوالت

ً
تحتاج إلى افصاحات وقتية ،حرصا على
تبيان الحقيقة حول هذه التداوالت ،السيما
إن كانت هذه الشركات تدور حولها العديد
مــن اإلش ــاع ــات ال ـتــي تـسـتـلــزم تــأكـيــدهــا أو
ً
نفيها ،خصوصا مع عدم وجود تغييرات
على قائمة كبار المالك التي تزيد ملكيتهم
على  5في المئة من رأس المال.
وأض ـ ــاف ـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن اإلفـ ـص ــاح ــات
الحالية مقبولة للجميع في عملية اإلفصاح،
لكن هناك إفصاحات تحتاج إلى تحسين
وهـ ــي غ ـي ــر اع ـت ـي ــادي ــة ،م ـم ــا ي ــؤك ــد وج ــود
حاجة الى تمعن وتدخل أكبر من الجهات
المختصة بصفتهم المسؤولين عن تنظيم
الشركات وإدراجها وحماية المستثمرين.
وأش ــارت الـمـصــادر إلــى أن اإلفصاحات
ال ـم ـب ـط ـن ــة الـ ـت ــي ت ـف ـت ـقــر إل ـ ــى م ـ ــدة زم ـن ـيــة
ومـبـلــغ واض ــح أو ال ـت ــزام مـعـيــن ،ستسمح

لإلشاعات التحكم بالتداوالت ،مما يؤدي
إلى رفع حركة التذبذب باألسهم ،وقد تأتي
التداوالت لمصلحة طرف على حساب آخر.
وأكـ ــدت ال ـم ـصــادر عـلــى إلـ ــزام الـشــركــات
بإظهار المعلومات بطريقة واضحة بدون
ً
ً
غموض ،ضــاربــا مثاال على شركة مدرجة
أ ف ـص ـح ــت عـ ــن أن م ـج ـلــس إدارة س ـي ـقــوم
بمناقشة فرصة استثمارية ،من دون ذكر
النتائج التي ستترتب على هــذه الفرصة
خــا صــة أ نــه سيتم عرضها على الجمعية
العمومية ،دون ذكر تفاصيل عن الموضوع.
وأشارت المصادر الى أن مجالس إدارات
الـشــركــات مطالبة بــأن تـكــون اإلفـصــاحــات
فائقة الدقة ومبنية على اجراءات فعلية من
الشركة ،مع ضرورة تطبيق إجراءات صارمة
من الجهات المختصة حيال أي إفصاحات
غير واضحة.

المكاسب المبكرة.
وعلى الطرف اآلخر ،تلونت
أس ـهــم صـغـيــرة نـشـيـطــة فقط
لـ ــدقـ ــائـ ــق مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدودة ب ــالـ ـل ــون
األخضر ،وتمت عليها عمليات
جني أرباح أدخلتها المناطق
الـحـمــراء ،وكــان أبــرزهــا أسهم
كــويـتـيــة وال ـص ـف ــاة وج ــي إف

إتش وأعيان وأهلي واألولى،
وكــانــت الخسارة الكبيرة من
نصيب سـهــم جـيــاد وبنسبة
ق ــاس ـي ــة ب ـل ـغــت  18.3بــالـمـئــة
ل ـت ـن ـت ـهــي ال ـج ـل ـس ــة م ـت ـعــادلــة
تقريبا بفضل بيتك والوطني
وال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ،وان ـ ـ ـضـ ـ ــم إل ـي ـه ــم
عقارات الكويت.

«البيت» :االستحواذ على مشروع
عقاري لمصلحة عمالء
أعلنت شركة بيت األوراق المالية (البيت) أن الشركة استكملت
االستحواذ على مشروع عقاري جديد في قطاع الصناعات الخفيفة
في الواليات المتحدة األميركية بتكلفة إجمالية بلغت  18مليون
دوالر ،ويـعــد الـمـشــروع الـجــديــد ســابــع م ـشــروع ع ـقــاري للشركة،
والثاني خالل  2022في هذا القطاع ،كما تمكنت الشركة من تسويق
المشروع بالكامل لصالح عمالء الشركة.
وفي هذا السياق ،قال محمد أحمد الشايع نائب رئيس أول –
إدارة الثروات إن «البيت» تعتز بثقة العمالء في مشاريعها العقارية،
حيث تمكنت الشركة مع عمالئها من إتمام  7مشاريع عقارية في
الواليات المتحدة األميركية بلغت قيمتها  117.5مليون دوالر خالل
فترة قصيرة بلغت ثالثة أعوام ،ولوال هذه الثقة لما تمكنت الشركة
من تحقيق هذا اإلنجاز.
وأضاف الشايع أن المشروع الجديد سيقام على قطعة أرض في
دوف فالي في منطقة دنفر الكبرى بوالية كولورادو مساحتها 8.3
أفدنة ،بهدف تطويرها لتكون عقارا مجهزا للصناعات الخفيفة،
وتتميز هذه المشاريع بقصر مدة االستثمار ،بحيث ال تتجاوز
ً
ً
 3سنوات وبعوائد مجزية ،ونتوقع لهذا القطاع نموا كبيرا في
المستقبل القريب ،حيث ساهمت الظروف االقتصادية الراهنة في
تسارع وتيرة هذا النمو ،لحاجة السوق المتزايدة للطلبات عبر
اإلنترنت ،األمر الذي يتطلب وجود تجهيزات لوجستية من مخازن
ومكاتب صناعية تلبي هذا الطلب المتزايد.

مجلس التأديب ّ
يغرم «جزيرة الذهب» أخبار الشركات
و«السالم» والعنزي و«كي آي سي»
قـ ـ ــرر م ـج ـل ــس الـ ـت ــأدي ــب
ت ــوقـ ـي ــع عـ ـق ــوب ــة غـ ــرامـ ــة 5
آالف د يـ ـ ـن ـ ــار ض ـ ــد ش ــر ك ــة
ج ــزي ــرة ال ــذه ــب لـلـعـقــارات
لـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــالـ ـ ـفـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ق ـ ـ ــواع ـ ـ ــد
اإلفصاح والشفافية.
وكـ ــذلـ ــك قـ ـ ــرر ال ـم ـج ـلــس
توقيع عقوبة الغرامة ضد
كـ ــل مـ ــن ش ــرك ــة م ـج ـمــوعــة
ال ـس ــام ال ـقــاب ـضــة ،مـحـمــد
دوي ـ ـ ـ ـ ــري جـ ـ ـي ـ ــال الـ ـعـ ـن ــزي
بـ ـصـ ـفـ ـت ــه رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
إدارة ا لـشــر كــة لمخالفتهم
ق ــوا ع ــد اإلدراج و حــو ك ـمــة
الشركات.
وت ـض ـم ــن الـ ـق ــرار إي ـق ــاع
العقوبة التالية:
ً
« أوال  :تـ ـغ ــر ي ــم ش ــر ك ــة
مجموعة السالم القابضة
م ـب ـلــغ  20أ لـ ــف د يـ ـن ــار عــن
المخالفة المسندة اليها.
ً
ثـ ــان ـ ـيـ ــا :تـ ـغ ــري ــم م ـح ـمــد
دوي ـ ـ ـ ـ ــري جـ ـ ـي ـ ــال الـ ـعـ ـن ــزي
بـ ـصـ ـفـ ـت ــه رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
إدارة ا ل ـ ـشـ ــر كـ ــة  50أ لـ ــف
د يـنــار ،وعزله من منصبه
وم ـ ـ ـن ـ ـ ـعـ ـ ــه م ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــة
أي ن ـ ـشـ ــاط م ـ ــن األ ن ـش ـط ــة
الـ ـم ــرخـ ـص ــة والـ ـمـ ـن ــاص ــب
والـ ـ ـ ــوظـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــف الـ ـ ــواج ـ ـ ـبـ ـ ــة

ال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل ل ـ ـ ـ ــدى ه ـي ـئ ــة
أسواق المال مدة  3أعوام
من تاريخ ّصدور القرار».
كـ ـ ـم ـ ــا وقـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
غــرامــة ضــد شــركــة كــي آي
س ـ ــي لـ ـل ــوس ــاط ــة ال ـم ــال ـي ــة
لـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــالـ ـ ـفـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ق ـ ـ ــواع ـ ـ ــد
بــور صــات األوراق المالية
ووكاالت المقاصة وأحكام
(ال ـك ـت ــاب الـ ـس ــادس ع ـشــر)
مـ ــن ال ــائـ ـح ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة
للقانون رقم  7لسنة 2010
وتعديالتهما.
وت ـض ـم ــن الـ ـق ــرار إي ـق ــاع
العقوبة التالية:
«تـ ـغ ــري ــم ش ــرك ــة ك ــي آي
س ـ ــي لـ ـل ــوس ــاط ــة ال ـم ــال ـي ــة
 1 0آ ال ف د ي ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــا ر عـ ــن
المخالفة األولى المسندة
ا ل ـي ـهــا و ب ـت ـغــر ي ـم ـهــا 1000
دي ـ ـ ـنـ ـ ــار عـ ـ ــن كـ ـ ــل م ـخ ــال ـف ــة
م ــن الـمـخــالـفـتـيــن الـثــانـيــة
والثالثة».

«المصالح» توافق على توقيع عقود تخارج
وافق مجلس إدارة شركة المصالح العقارية على توقيع
عقود التخارج من استثمارات «المصالح» في شركة جمشيا
كراون ليميتد.
وقــالــت «المصالح» إن مجلس اإلدارة منح محمد داوود
الصالح الصالحية لتوقيع العقود باسم الشركة ،موضحة
أن المعلومة الجوهرية السابقة ال يوجد لها أثر مالي كونه
سبق وتــم اإلفصاح عن العملية في اجتماع مجلس اإلدارة
بتاريخ  12مايو .2022

«المتحد» :استقالة اللنقاوي

«الكويتية لالستثمار»:
تأسيس بنك رقمي
وا فـ ـ ـ ــق م ـج ـل ــس ادارة ا ل ـش ــر ك ــة
الكويتية لالستثمار في اجتماعه
األخ ـي ــر ،عـلــى ال ـت ـقــدم بـطـلــب لبنك
ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي لـتــأسـيــس بنك
رق ـم ــي م ــع ت ـح ــال ــف م ـج ـمــوعــة مــن
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن ،ب ـ ــاالض ـ ــاف ـ ــة ال ــى
الموافقة على بنود أخرى.

صفقة خاصة على «فنادق» بـ  488.04ألف دينار

قال البنك األهلي المتحد إن المدير العام إلدارة الخزانة عبدالله
اللنقاوي استقال من منصبه اعتبارا من  30الجاري ،وتم تكليف
حسين خاجة نائب المدير العام إلدارة الخزانة بتولي مهام أعمال
اإلدارة بالوكالة اعتبارا من بعد غد.

أعلنت بورصة الكويت إتمام تنفيذ صفقة متفق عليها
على أسهم شركة الفنادق الكويتية بكمية بلغت  2.71مليون
سهم بسعر  180فلسا ،بقيمة اجمالية بلغت  488.04الف
دينار.

إلغاء تسجيل «بيتك كابيتال» صانع سوق على «القرين»
واف ـ ـقـ ــت بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت عـ ـل ــى إلـ ـغ ــاء
تسجيل شركة بيتك كابيتال لالستثمار
ك ـصــانــع س ــوق ع ـلــى أس ـهــم شــركــة الـقــريــن

َ
لصناعة الكيماويات البترولية اعتبارا من
 11اغسطس المقبل.

«نور» :اتفاقية قرض جديد بـ  18.4مليون دينار
وقعت شركة نور لالستثمار اتفاقية
قرض جديد مع بنك محلي «دائن حالي»

وافـت ـتـحــت أم ــس مــؤشــرات
األسواق اآلسيوية على اللون
األخضر لتدعم أداء مؤشرات
األسواق المالية بدول مجلس
التعاون الخليجي التي انتهى
معظمها الى مكاسب متفاوتة،
ولكن معظمها محدود ،بينما
خ ـس ــر م ــؤش ــر سـ ــوق سـلـطـنــة

ل ـس ــداد ال ـق ــرض ال ـحــالــي ال ـقــائــم بنفس
الـقـيـمــة وال ـبــال ـغــة  18.4م ـل ـيــون دي ـنــار،

على أن يسدد القرض الجديد على مدة
 5سنوات.

محمد الشايع

عـمــان الـمــالــي ،وكــانــت أسعار
النفط مستقرة عند  113دوالرا
تسليم أغسطس المقبل لمزيج
ب ــرن ــت ،فـيـمــا كــانــت مــؤشــرات
الفيوتشرز األميركية تتداول
على اللون األخضر ،مما عزز
إيجابية األداء الخليجي.

استقرار الدوالر
واليورو وارتفاع
اإلسترليني
استقر سعر صــرف الــدوالر
األميركي أمام الدينار الكويتي
ام ـ ــس االث ـن ـي ــن ع ـن ــد مـسـتــوى
 0.306دينار كما استقر سعر
ص ــرف الـ ـي ــورو ع ـنــد مستوى
 0.323ديـنــار مـقــارنــة بأسعار
األحد.
وقــال بنك الكويت المركزي
في نشرته اليومية على موقعه
اإلل ـك ـت ــرون ــي إن س ـعــر صــرف
ال ـج ـن ـيــه اإلس ـت ــرل ـي ـن ــي ارت ـف ــع
ب ـن ـس ـب ــة  0.11ال ـ ــى مـسـتــوى
 0.376ديـنــار فــي حين استقر
الفرنك السويسري عند مستوى
 0.319دينار والين الياباني عند
مستوى  0.0022دينار.
ي ــذك ــر أن أسـ ـع ــار ال ـص ــرف
ال ـم ـع ـل ـن ــة م ـ ــن بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
المركزي هي لمتوسط أسعار
العملة لليوم وال تعكس أسعار
البيع والشراء الفعلية.

النفط يرتفع إلى 112.35
ً
دوالرا للبرميل
ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ،أمس ،أن سعر
سلة خاماتها ارتفع بواقع دوالر و 26سنتا ،ليستقر عند 112.35
دوالرا للبرميل في تعامالت يوم الجمعة الماضي ،بعد أن كان
السعر  111.09دوالرا يوم الخميس الماضي.
وج ــاء فــي نـشــرة المنظمة ان الـمـعــدل الـشـهــري لسعر سلة
خاماتها لشهر مــايــو الـمــاضــي بلغ  113.87دوالرا للبرميل،
في حين قد بلغ  105.64دوالرات للبرميل في أبريل الماضي،
األم ــر ال ــذي يشير الــى اسـتـقــرار مـعــدل سعر السلة منذ بداية
العام الحالي حتى نهاية االسبوع الماضي عند  118.01دوالرا
للبرميل.
وذكرت النشرة ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي
بلغ  69.89دوالرا للبرميل.
وكانت «أوبك» أعلنت في تقريرها الدوري األسبوع الماضي
ان اسعار العقود اآلجلة للنفط ارتفعت في مايو بشكل قوي
متأثرة بشكل اساسي بالمخاطر التي تتعرض لها إمــدادات
النفط العالمية على المدى القريب ،وسط استمرار التوترات
الجيوسياسية في اوروبا ،إضافة إلى احتمالية حدوث انتعاش
قــوي في الطلب على الخام ،بعد أن بــدأت السلطات الصينية
التخفيف التدريجي من إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وجاء في التقرير الدوري ان سعر سلة «أوبك» المرجعية زاد
اكثر من  8دوالرات للبرميل في شهر مايو ،أي بنسبة  7.8في
المئة ،ليستقر عند  113.87دوالرا للبرميل ،كما ارتفع سعر خام
برنت القياسي بأكثر من  6.04دوالرات ليصل إلى  111.96دوالرا
للبرميل ،وخام غرب تكساس بمقدار  7.62دوالرات ليصل إلى
 109.26دوالرت للبرميل.
يذكر ان وزراء الطاقة في تحالف (أوبك) اتفقوا في الثاني من
يونيو الحالي في ختام اجتماعهم الــوزاري الـ  29على زيادة
اإلنتاج بمقدار  648الف برميل يوميا لشهري يوليو واغسطس
القادمين ،ومن المقرر ان تعقد «أوبك» اجتماعها الوزاري المقبل
في  30يونيو الجاري.

١١
نفطيون لـ ةديرجلا  :أزمة الطاقة بالصين تعكس صعوبة
التوازن بين االستدامة البيئية والنمو االقتصادي
ةديرجلا
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اقتصاد
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رأوا أن فقدان اقتصادها قوته سيخفض الطلب على استهالك النفط والغاز ويؤثر على األسعار
أكد عدد من خبراء النفط أن أزمة الطاقة في الصين تسلط الضوء على مدى صعوبة
االقتصادي من جانب
تحقيق التوازن بين أمن الطاقة واستدامتها من جانب والنمو
ً
آخر ،مبينين أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات تمتلك فروعا لها في الصين،
مثل تسيال وديزني وغيرهما ،إضافة إلى الشركات العالمية األخرى والصينية ،وعندما
تتوقف هذه الشركات عن العمل يعني ذلك توقف أكبر اقتصاد عالمي مستهلك
للطاقة ومعظمها مستورد .وقال النفطيون ،في تحقيق أجرته «الجريدة» حول مدى
«كوفيد  ،»19وانعكاس
تأثير إغالقات بعض المناطق الصناعية بالصين بسبب ً
انتشار ً
المالية،
ذلك ًعلى أسعار الطاقة ،إنه إضافة إلى كون الصين محورا رئيسيا للصناعة ً
ومركزا لإللكترونيات وتصنيع السيارات ًفإنها تملك أكثر موانئ الشحن ازدحاما في
العالم لذلك فإن أي إغالق سيكون مكلفا بشكل خاص على سوق الطاقة.
أشرف عجمي

البنك الدولي
يخفض توقعاته
لنمو االقتصاد
الصيني إلى %4.3
هذا العام مقابل
 %8.1العام الماضي

ب ـ ـ ـ ـ ــداي ـ ـ ـ ـ ــة قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـخـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر
واالس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــاري ال ـ ـن ـ ـف ـ ـطـ ــي
د .عبدالسميع بهبهاني إنه
وسـ ــط ال ـت ـشــاحــن ال ـس ـيــاســي
العالمي ،أ صـبــح شـعــار عالم
مـتـعــدل االق ـطــاب أم ــرا شاغال
لـ ـي ــس ل ــروسـ ـي ــا فـ ـق ــط وإنـ ـم ــا
ل ـل ـص ـيــن كـ ــذلـ ــك ،ح ـي ــث ت ـبــرز
لتعود في المشهد السياسي
ب ـ ـم ـ ـشـ ــروع جـ ـي ــواقـ ـتـ ـص ــادي،
األمر الذي جعل الصين تقود
تحالف « جــي  ،»8أي تحالف
الدول الناشئة ،بريكس بلس
( ،)BRICSليضم دول البرازيل
وال ـ ـص ـ ـيـ ــن والـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــد ،ال ـ ـ ــدول
األس ــاس ،إلــى جانب روسيا،
وإندونيسيا ،وإيران ،وتركيا،
والمكسيك.
وأ ض ــاف بهبهاني أ نــه في
المؤتمر األخير لهذا التحالف
أب ــدت األرج ـن ـت ـيــن اهـتـمــامـهــا
باالنضمام مما يرفع تعاملها
السكاني لهذه الــدول إلــى ما
بـيــن  %40و %65مــن تـعــداد
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،ولـ ـيـ ـقـ ـف ــز ب ـس ـي ـطــرة
ا قـتـصــاد يــة عالمية مــن %25
الى  ،%35ليكون أكبر تحالف
اقتصادي عالمي.
وأش ـ ـ ــار ال ـ ــى ان ـ ــه بـمـنـظــور
الـ ـط ــاق ــة بـ ـ ــدأ هـ ـ ــذا ال ـت ـح ــال ــف
ب ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع شـ ـبـ ـك ــة ان ــابـ ـي ــب
غ ــاز تـبـنـتـهــا ال ـص ـيــن وتـمـتــد
م ـن ـهــا ال ـ ــى روسـ ـي ــا ال ـقــدي ـمــة
( 4دول) و م ـن ـه ــا إ ل ـ ــى و س ــط
ً
ا س ـيــا ( 6دول) ال ف ـت ــا إ ل ــى ان
هــذا التحالف ا صـبــح مقبوال
م ــن ق ـب ــل اغـ ـل ــب دول ال ـطــاقــة
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد كـ ــونـ ــه ت ـحــال ـفــا
ً
جيواقتصادي بحتا ،وجميع
مؤشراته تــدل على ذلــك ومن
اهمها المنافسات االقتصادية
الـ ـ ـبـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــدة ع ـ ـ ــن الـ ـ ـت ـ ــدخ ـ ــات
السياسية المباشرة للدول،
لذا فقد اصبح تحالفا مقبوال
لدول اسيا وافريقيا وأميركا
الالتينية وحتى دول الشرق
األوسط ،صاحبة اكبر مخزون
طاقة.

االقتصادات الناشئة
و قــال بهبهاني ان الصين
تتحرك ضمن هذه المنظومة
الجديدة فهي ليست وحدها
وان كبرت سكانيا ،فهي ضمن
قـيــادتـهــا الق ـت ـص ــادات ال ــدول
ال ـنــاش ـئــة ارتـ ـف ــع ط ـلــب ال ـغــاز
لــديـهــا مــع بــدايــة 2022بـنـحــو
 %10ليصل ا ل ــى  180مليار
متر مكعب من  106مليارات
وت ــزي ــد ق ــدرت ـه ــا الـتـخــزيـنـيــة
لـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــاز الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــال ب ــرصـ ـي ــف
انجز بصورة خيالية بقدرة
 266,000مـتــر مـكـعــب ويــزيــد

دول الخليج
ستستفيد من
العقود طويلة األجل
مما يساهم في
انتعاش قطاع
النفط بها
وزيادة االستثمارات
النفطية

وذكروا أنه نتيجة لهذا فقد خفض البنك الدولي توقعاته لنمو االقتصاد الصيني ،حيث
واستشهدوا بما حدث من تراجعات أسواق األسهم في أوروبا بعد هبوط حاد
شهدته بورصات آسيا ،بسبب عودة قيود «كورونا» التي تفرضها الصين ،والتي ستضر رأى البنك الدولي أن ثاني اقتصاد في العالم سيسجل نموا ال يتجاوز  %4.3هذا
العام ،مقابل  %8.1العام الماضي ،بعدما كانت التقديرات السابقة للبنك توقعت في
بسالسل اإلمدادات واالقتصاد العالمي ،كما انخفض مؤشر فوتسي  100ببورصة
ديسمبر أن يسجل إجمالي الناتج المحلي للصين نموا بنسبة  %5.1عام .2022
لندن ،الذي يضم أكبر  100شركة بريطانية في البورصة ،وكانت شركات السلع في
مقدمة التراجع ومنها شركات النفط والتعدين ،مضيفين أنه إذا فقد االقتصاد الصيني وتوقعوا في ظل المخاوف اآلن من معدالت التضخم المرتفعة وتوقعات حدوث
قوته فسينخفض الطلب على المواد الخام وسيؤثر ذلك على استهالك النفط والغاز الركود التضخمي على مستوى االقتصاد العالمي ،وخاصة في الدول الصناعية،
أن ينخفض الطلب على النفط العام المقبل ،ولكن إذا استمرت المخاوف من شح
مما سيوثر على األسعار.
ً
المعروض «فال نتوقع أن يحدث انخفاض كبير في أسعار النفط» ...وإلى تفاصيل
ولفتوا إلى أن االضطراب المرتبط بكوفيد في سالسل التوريد ،الذي يسبب نقصا في
ً
التحقيق:
السلع ،فضال عن ارتفاع األسعار المرتبط بالحرب في أوكرانيا ،كل هذا يخلق بيئة
مضطربة جدا ،ويؤثر بشدة على أسعار النفط.

مـعــدل اسـتـهــاكـهــا لـلـغــاز من
 365ا ل ـ ـ ــى  370مـ ـلـ ـي ــار م ـتــر
مكعب.
وأض ــاف أن مـنــاجــم الفحم
فـ ـ ــي الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــن ،الـ ـ ـت ـ ــي ل ــدي ـه ــا
أك ـبــر م ـخــزون عــالـمــي ،عــادت
ل ـتــرفــع ان ـتــاج ـهــا م ـنــذ بــدايــة
 2022إ لـ ـ ــى نـ ـح ــو  %32مــع
مــراعــات ـهــا لـ ـق ــرارات ال ـت ــوازن
ال ـب ـي ـئ ــي ،م ـش ـي ــرا ال ـ ــى ان ـ ــه ال
ي ــرى ان اال غ ــا ق ــات الصينية
بسبب كورونا مؤشر دقيق،
للصين بــا لــذات ،فــي تقليص
ق ــدرت ـه ــا ل ـل ـط ـلــب واس ـت ـه ــاك
ال ـن ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز ،ك ــون ــه ان لــم
يكن لالستهالك المباشر فهو
للتخزين ا لــذي لديها قــدرات
هائلة فيه «لذلك نرى مصافي
اوروب ـ ـ ـ ـ ــا تـ ــزيـ ــد اسـ ـتـ ـي ــراده ــا
للخام الروسي الى  1.8مليون
برميل يوميا رغم ايقاف الغاز
الروسي ألربع دول اوروبية،
ف ــال ـب ــدائ ــل م ـت ــوف ــرة ف ــي دول
ال ـت ـح ــال ــف ال ـن ــاش ـئ ــة ب ـق ـيــاده
صينية /روسية.

إغالق شامل
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ
االقتصاد أمين سر الجمعية
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة د.
عـبــد الـمـحـســن الـمـطـيــري إنــه
إذا ا سـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرت ا ل ـ ـص ـ ـيـ ــن فــي
ات ـ ـبـ ــاع اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ص ـفــر
إص ــاب ــة م ــن فـ ـي ــروس كــوفـيــد
« 19ن ـتــوقــع ت ـكــرر اإلغ ــاق ــات
وبالتالي التأثير السلبي على
الطلب على النفط وانخفاض
األس ـ ـ ـعـ ـ ــار ،حـ ـي ــث ان ـخ ـف ـضــت
أس ـعــار الـنـفــط فــي الـعــالــم مع
ف ــرض الـصـيــن إغــاقــا شامال
عـلــى مــديـنــة شـنـغـهــاي ،وهــي
مــركــز مــالــي وصـنــاعــي مهم»،
ً
الفتا إلى أن فقدان خام برنت
أكثر مــن  5دوالرات للبرميل
عـنــدمــا ت ــم اإلغـ ــاق ف ــي شهر
مــارس وســط مـخــاوف مــن أن
يتسبب اإلغالق في انخفاض
الطلب.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــري أن
ال ـن ـشــاط االق ـت ـص ــادي تـبــاطــأ
بـ ـشـ ـك ــل حـ ـ ـ ــاد خـ ـ ـ ــال أبـ ــريـ ــل
الماضي ،ووفق البيانات ،فقد
ان ـخ ـفــض اإلن ـت ــاج الـصـنــاعــي
بنسبة  2.9فــي ا لـمـئــة خالله
م ـقــارنــة بــال ـف ـتــرة نـفـسـهــا من
الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي وت ـق ـل ـصــت
مبيعات التجزئة بنسبة 11.1
في المئة.

نمو اقتصادي
وأشار إلى أنه نتيجة لهذا
فـ ـق ــد خـ ـف ــض الـ ـبـ ـن ــك ال ــدول ــي

ت ــوقـ ـع ــات ــه ل ـن ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــاد
الصيني وقال البنك الدولي،
إن ثــانــي اقـتـصــاد فــي العالم
س ـي ـس ـجــل نـ ـم ــوا ال ي ـت ـج ــاوز
 %4.3ه ــذا ال ـع ــام ف ــي مـقــابــل
 %8.1ال ـعــام ال ـمــاضــي ،الفـتــا
الـ ــى ان ال ـت ـق ــدي ــرات الـســابـقــة
لـ ـلـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت ق ــد
تـ ــوق ـ ـعـ ــت ف ـ ـ ــي دي ـ ـس ـ ـم ـ ـبـ ــر أن
ي ـ ـس ـ ـجـ ــل إج ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــي ال ـ ـنـ ــاتـ ــج
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـلـ ــي لـ ـلـ ـصـ ـي ــن ب ـن ـس ـب ــة
 %5.1عـ ـ ــام  ،2022مـضـيـفــا
ان ـ ــه مـ ــع الـ ـمـ ـخ ــاوف اآلن مــن
م ـعــدالت ا لـتـضـخــم المرتفعة
وتـ ــوق ـ ـعـ ــات حـ ـ ـ ــدوث الـ ــركـ ــود
الـ ـتـ ـضـ ـخـ ـم ــي عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
االقـتـصــاد الـعــالـمــي وخــاصــة
في ا لــدول الصناعية «نتوقع
أن يـ ـنـ ـخـ ـف ــض ا ل ـ ـط ـ ـلـ ــب ع ـلــى
النفط في العام ا لـقــادم ولكن
إذا اس ـت ـم ــرت ال ـم ـخ ــاوف مــن
شــح الـمـعــروض ال نـتــوقــع ان
يـ ـح ــدث إن ـخ ـف ــاض ك ـب ـيــر فــي
أسعار النفط».

أكبر اقتصاد
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال ال ـخ ـب ـيــر
ال ـن ـف ـطــي اإلم ـ ــارات ـ ــي د .عـلــي
ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــا مـ ـ ــري إن ا لـ ـ ـع ـ ــد ي ـ ــد م ــن
الشركات متعددة الجنسيات
ً
تمتلك فروعا لها في الصين
مثل تسيال وديزني وغيرهما
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة الـ ـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــات
العالمية األخــرى والصينية،
وعندما تتوقف هذه الشركات
عــن العمل يعني توقف أكبر
اقـ ـتـ ـص ــاد ع ــالـ ـم ــي م ـس ـت ـه ـلــك
للطاقة ومعظمها مستورد.
وأشـ ـ ــار ال ـع ــام ــري إلـ ــى أنــه
ً
باإلضافة إلى كونها محورا
ً
رئ ـي ـس ـيــا لـلـصـنــاعــة الـمــالـيــة،
ً
وم ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــزا لـ ــإل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــات
وت ـص ـن ـيــع الـ ـسـ ـي ــارات فــإنـهــا
ت ـم ـلــك أكـ ـث ــر م ــوان ــئ ال ـش ـحــن
ازدح ـ ـ ً
ـام ـ ــا ف ــي الـ ـع ــال ــم ،لــذلـ ًـك
فــإن أي إغــاق سيكون مكلفا
بـ ـشـ ـك ــل خـ ـ ـ ــاص ع ـ ـلـ ــى سـ ــوق
الطاقة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد رأي ـ ـ ـنـ ـ ــا
تـ ــراج ـ ـعـ ــات أس ـ ـ ـ ــواق األسـ ـه ــم
فــي أوروبـ ــا بـعــد ه ـبــوط حــاد
ش ـ ـهـ ــدتـ ــه ب ـ ـ ــورص ـ ـ ــات آس ـ ـيـ ــا،
ب ـس ـب ــب ق ـ ـيـ ــود ك ــوفـ ـي ــد ال ـت ــي
تفرضها الصين والتي سوف
تـ ـض ــر بـ ـس ــاس ــل اإلمـ ـ ـ ـ ــدادات
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـع ــالـ ـم ــي ،كـمــا
انخفض مؤشر فوتسي 100
بـبــورصــة لـنــدن  -ال ــذي يضم
أكبر  100شــر كــات بريطانية
في البورصة وكانت شركات
ال ـس ـل ــع ف ــي م ـق ــدم ــة ال ـت ــراج ــع
وم ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــات ال ـ ـن ـ ـفـ ــط
والتعدين».

إغالقات
«كورونا» في
الصين ليست
ً
ً
مؤشرا دقيقا إلى
تقليص طلبها
المتالكها قدرات
تخزينية هائلة

احتياج الصين
للطاقة بعد
استعادة مصانعها
قدرتها التشغيلية
الكاملة سيسهم
في رفع أسعار
ً
الخام عالميا

بهبهاني

العامري

وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ا نـ ـ ـ ـ ــه إذا فـ ـق ــد
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ق ــوت ــه
ف ـس ـي ـن ـخ ـف ــض الـ ـطـ ـل ــب ع ـلــى
ال ـم ــواد ال ـخــام وس ـيــؤثــر ذلــك
على استهالك النفط والغاز
م ـمــا س ـيــوثــر ع ـلــى األس ـع ــار،
ً
مبينا أن االضطراب المرتبط
بكوفيد في سالسل التوريد،
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـس ـ ـبـ ــب ن ـ ـق ـ ـصـ ــا ف ــي
الـ ـسـ ـل ــع ،فـ ـض ــا ع ـ ــن ارت ـ ـفـ ــاع
األسعار المرتبط بالحرب في
أوكرانيا ،كل هذا يخلق بيئة
مضطربة للغاية ويؤثر بشدة
على أسعار النفط.
وذك ــر ال ـعــامــري أن ــه الــرغــم
من ذلك «اال اننا نرى أسعار
النفط والغاز ما زالت مرتفعة
نوعا مــا وا حـتـمــال ارتفاعها
أك ـ ـثـ ــر ل ـ ـعـ ــده أسـ ـ ـب ـ ــاب ،م ـن ـهــا
حدوث أزمة طاقة في الصين
نفسها ،وعلى رأسها الزيادة
ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ألس ـ ـ ـعـ ـ ــار الـ ـفـ ـح ــم،
ا لــذي تعتمد عليه في توليد
ح ــوال ــي ث ـل ـثــي اح ـت ـيــاجــات ـهــا
م ــن ال ـك ـه ــرب ــاء ،وق ــد ارتـفـعــت
أسعار العقود اآلجلة للفحم
في الصين بأكثر من %200
خـ ـ ــال عـ ـ ــام  ،2021ل ـي ـس ـجــل
أعلى مستوى في  10سنوات،
ويـعــزى ذلــك إلــى االنـخـفــاض
الكبير في مخزونات الصين
مــن الـفـحــم وتـعـطــل إم ــدادات ــه
م ــن ال ـم ـق ــاط ـع ــات الــرئ ـي ـس ـيــة
ال ـم ـن ـت ـج ــة لـ ـ ــه ،ومـ ـ ــن نــاح ـيــة
أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ت ـ ــوقـ ـ ـف ـ ــت إمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات
أستراليا وا لـتــي كانت تمثل
 %68من واردات الصين من

الفحم ،بعد أن فرضت الصين
ً
حظرا على الفحم األسترالي
ك ــرد ان ـت ـقــامــي ع ـلــى مـطــالـبــة
أسـ ـت ــرالـ ـي ــا ب ـ ــإج ـ ــراء تـحـقـيــق
دولـ ــي ب ـش ــأن ن ـش ــأة ف ـيــروس
كورونا».

أهداف بيئية
و ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ا لـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــري ان
هـ ـ ـن ـ ــاك سـ ـبـ ـب ــا آخ ـ ـ ــر لـ ــأزمـ ــة
ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـص ـي ـن ـيــة يــرتـبــط
بــاأل هــداف البيئية للحكومة
ال ـص ـي ـن ـيــة ال ـت ــي ت ـس ـعــى إلــى
تـقـلـيــل إج ـمــالــي االن ـب ـعــاثــات
الكربونية بحلول عام 2030
ً
و صــوال إ لــى مستوى الحياد
الكربوني بحلول عــام 2060
وإذا ا س ـ ـت ـ ـطـ ــا عـ ــت ا لـ ـصـ ـي ــن
ال ـت ـغ ـل ــب ع ـل ــى أزمـ ـ ــة ال ـط ــاق ــة
ً
داخ ـ ـل ـ ـيـ ــا ،ب ـم ــا ي ـس ــاع ــد عـلــى
ا سـتـئـنــاف غــا لـبـيــة المصانع
نشاطها وا سـتـعــادة قدرتها
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة الـ ـمـ ـعـ ـت ــادة ف ــإن
ذلك سيرفع من أسعار النفط
عالميا».
أما بالنسبة لدول الخليج
العربي ،فأفاد العامري بأنه
ي ـم ـك ــن أن يـ ـ ــؤدي اال ح ـت ـي ــاج
الـصـيـنــي ل ـمــزيــد م ــن الـطــاقــة
إلى زيادة الطلب على النفط
وتزايد االستثمار في عقوده
ط ــويـ ـل ــة األجـ ـ ـ ـ ــل ،وب ــالـ ـت ــال ــي
ارتـفــاع أسـعــاره ،مما يساهم
فـ ــي انـ ـتـ ـع ــاش قـ ـط ــاع ال ـن ـفــط
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـجـ ــي ،كـ ـ ـم ـ ــا أن ـ ـ ـ ــه م ــن
ا ل ـم ـح ـت ـم ــل أن ت ـ ـتـ ــاح ب ـعــض

اتباع بكين
استراتيجية
«صفر إصابة»
بـ «كوفيد »19
سينعكس
ً
سلبا على
أسعار النفط

المطيري

الفرص االستثمارية المهمة
للشركات الخليجية العاملة
فــي مـجــال ا لـطــا قــة المتجددة
في الصين.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا لـ ـ ـج ـ ــا ن ـ ــب
اإليـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــي ل ـ ــأزم ـ ــة ي ـت ــوق ــع
ً
أن يـ ـع ــادل ت ـق ــري ـب ــا ال ـجــانــب
ال ـس ـل ـب ــي ،م ـم ــا ي ـب ـقــي تــأث ـيــر
األزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى اق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادات
المنطقة فــي ح ــدود معقولة
ً
وت ـ ـحـ ــت ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ،مـ ــؤكـ ــدا
أن أزمـ ــة ال ـطــاقــة ف ــي الـصـيــن
س ـل ـط ــت ال ـ ـضـ ــوء عـ ـل ــى م ــدى
صـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــة وت ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــد م ـه ـم ــة
ت ـح ـق ـي ــق الـ ـ ـتـ ـ ــوازن بـ ـي ــن أم ــن
ال ـطــاقــة وال ـن ـمــو االق ـت ـصــادي
وأ هـ ــداف اال س ـتــدا مــة البيئية
المرتبطة بخفض مستويات
االنبعاثات الكربونية ،وهو
أمر سيضطر الصين وغيرها
م ــن الـ ـ ــدول ال ــذاه ـب ــة ف ــي هــذا
االتجاه ،إلى مراجعة خططها
في هذا اإلطار ،لتجنب اآلثار
وال ـت ـب ـع ــات غ ـي ــر ال ـم ـح ـمــودة
المرتبطة بها.

هبوط األسعار
وقــال الـعــامــري إن اإلغــاق
الـصـيـنــي ال ـجــديــد قــد تسبب
فـ ــي ه ـ ـبـ ــوط أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط،
لكنها ظـلــت قــر يـبــة مــن أعلى
مـ ـسـ ـت ــو ي ــا تـ ـه ــا ف ـ ــي  3أ ش ـه ــر
ح ـيــث ان ـخ ـفــض س ـعــر الـنـفــط
ً
 ،%0.6إ لـ ــى  122.30دوالرا
للبرميل ثم تراجع إلى %0.4
أي ان ـخ ـفــاض غ ـيــر مـلـحــوظ،

أي إغالقات
لوجستية
صينية على
تايوان سترفع
أسعار النفط
إلى مستويات
غير مسبوقة
كرم
وك ــذل ــك خ ــام غ ــرب تـكـســاس،
وذل ـ ــك ب ـس ـبــب زيـ ـ ــادة الـطـلــب
العالمي على النفط من الدول
المستهلكة كما ذكرت سابقا
و كــذ لــك بسبب الطلب القوي
ع ـل ــى الـ ــوقـ ــود فـ ــي الـ ــواليـ ــات
المتحدة ،أ كـبــر مستهلك في
الـعــالــم وفــي اعـتـقــادي ســوف
ي ــرت ـف ــع س ـع ــر ال ـن ـف ــط بـسـبــب
ال ـحــرب الــروسـيــة األوكــرانـيــة
م ـ ــع ان ه ـ ـنـ ــاك مـ ـ ـخ ـ ــاوف مــن
ف ــرض قـيــود مـكــافـحــة الــوبــاء
الجديدة في الصين ،وأيضا
ه ـنــاك ن ـقــص ف ــي ال ـم ـعــروض
ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي وزيـ ـ ـ ـ ـ ــادة ب ـط ـي ـئــة
ف ــي إن ـت ــاج ال ـخ ــام م ــن جــانــب
المنتجين.
وذ كـ ـ ـ ــر أ ن ـ ـ ــه إذا ا سـ ـتـ ـم ــرت
الصين في استخدام القيود
ل ـل ـح ــد مـ ــن انـ ـتـ ـش ــاره كــوف ـيــد
ل ـف ـتــرة اطـ ــول ف ـه ــذا ق ــد يــوثــر
ع ـل ــى ال ـن ـش ــاط االقـ ـتـ ـص ــادي،
ً
وم ــن ث ــم ق ــد ن ــرى ان ـخ ـفــاضــا
ً
جديدا في االسعار ،وخاصة
ان الصين زادت من وارداتها
مـ ــن ال ـن ـف ــط ال ـ ـخـ ــام ن ـح ــو 12
ب ــال ـم ـئ ــة فـ ــي مـ ــايـ ــو ،وهـ ـن ــاك
ارت ـف ــاع ف ــي ال ـم ـخــزونــات في
ظل عمليات اإلغالق وتباطؤ
االقتصاد الذي أثر في الطلب
على الوقود.

تأثر األسواق
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال ال ـخ ـب ـيــر
الـنـفـطــي أحـمــد ك ــرم إن ــه عقب
تــأث ـيــر ال ـت ــوت ــرات الـسـيــاسـيــة
العالمية بسبب حرب روسيا
ع ـلــى اوك ــران ـي ــا ع ـلــى ال ـســوق
الـنـفـطــي وأسـ ـع ــاره ن ــرى اآلن
توترات عالمية في طرف آخر
م ــن ال ـع ــال ــم ،م ـش ـيــرا ف ــي هــذا
الـصــدد إلــى بــدايــة المشادات
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــاورات بـ ـي ــن ال ـص ـي ــن
وأم ـي ــرك ــا والـ ـت ــي م ــن شــأنـهــا
التأثير على األسواق النفطية
اذا مـ ــا ا ش ـ ـتـ ــدت فـ ــي ا ل ـف ـت ــرة
ال ـ ـقـ ــادمـ ــة ،وهـ ـ ــذا ب ـخ ـصــوص
مـ ـل ــف ت ـ ــاي ـ ــوان ال ـ ـ ــذي اص ـب ــح
على أشده حاليا ،حيث ترغب
الـ ـصـ ـي ــن ف ـ ــي ضـ ـمـ ـه ــا إل ـي ـه ــا
ً
ك ــونـ ـه ــا جـ ـ ـ ــزء ا م ـن ـه ــا حـســب
ادعـ ــائ ـ ـهـ ــا ،وت ـق ــاب ـل ــه أم ـي ــرك ــا
بإمداد تايوان باالسلحة.
وذك ــر ك ــرم أن ــه اذا اشـتــدت
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـسـ ــألـ ــة وان ـ ـف ـ ـجـ ــرت
الفقاعة سواء تم عمل اغالقات
لــوجـسـتـيــة ع ـلــى ت ــاي ــوان من
قـبــل الـصـيــن او قـيــام الصين
ب ـع ـم ـل ـي ــات ع ـس ـك ــري ــة عـلـيـهــا
ف ـس ـن ــرى ح ـي ـن ـهــا ارتـ ـف ــاع ــات
قياسية غير مسبوقة ألسعار
النفط ،وخاصة في ظل تواجد
نـ ـق ــص حـ ـ ــاد م ـ ــن االم ـ ـ ـ ـ ــدادات
ال ـب ـتــرول ـيــة ال ــروسـ ـي ــة ،ولـكــن
م ــن جــانــب آخ ــر رب ـمــا سـنــرى
زيـ ـ ــادة ف ــي االن ـ ـتـ ــاج الـنـفـطــي
م ـ ــن قـ ـب ــل اعـ ـ ـض ـ ــاء اوبـ ـ ـ ــك فــي
مـحــاو لــة للسيطرة عـلــى هــذا
االرتفاع والحد منه ،وخاصة
ان الـ ـصـ ـي ــن تـ ـع ــد احـ ـ ــد اك ـب ــر
مستوردي النفط في العالم.
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«الوطني» :فرصة لربح  70مليون ميل
وسحوبات لحضور كأس العالم

economy@aljarida●com

«بيتك» يحتفي بموظفيه خريجي برنامج «هارفارد»

ً
العمر :نهج القادة ركيزة محورية لنموذج نمو أكثر استدامة مستقبال

العثمان :ملتزمون بتوفير حمالت فريدة ومميزة إلثراء تجربة عمالئنا المصرفية
قال العثمان إن «الوطني»
حريص على تقديم مكافآت
استثنائية يتم تصميمها بما
يتناسب مع متطلبات عمالئه،
وأنماط حياتهم المتنوعة،
من خالل توفير أفضل المزايا
والعروض الحصرية على مدار
العام.

يحرص بنك الكويت الوطني
على مكافأة عمالئه بما يناسب
أ نـمــاط حياتهم المتنوعة ،وفي
ذلــك اإلطــار ،يوفر الفرصة لنحو
ً
 70رابـ ـ ـح ـ ــا ب ـم ـل ـي ــون مـ ـي ــل ه ــذا
الصيف عند اسـتـخــدام بطاقات
الــوط ـنــي االئ ـت ـمــان ـيــة أو مسبقة
الدفع المؤهلة.
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون ب ـ ـم ـ ـقـ ــدور عـ ـم ــاء
ال ـب ـنــك دخـ ــول ال ـس ـحــب الـشـهــري
وربــح مليون ميل من اختيارهم
وذل ــك مــن بين  6شــركــات طيران
هي :الخطوط الجوية الكويتية،
ط ـ ـ ـيـ ـ ــران اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،الـ ـخـ ـط ــوط
الجوية التركية ،الخطوط الجوية
الـبــريـطــانـيــة ،ال ـخ ـطــوط الـجــويــة
القطرية ،طيران االتحاد.
ويمكن لعمالء البنك من حاملي
بـ ـط ــاق ــات ال ــوطـ ـن ــي االئ ـت ـم ــان ـي ــة
ومسبقة الدفع في حال إنفاق 200
دينار باستخدام البطاقات المؤهلة
لدخول السحب ،حيث يضيف كل
ً
 1دينار يتم إنفاقه محليا فرصة
واح ـ ــدة ت ـ ــزداد إل ــى فــرصـتـيــن في
حالة اإلنـفــاق خــارج الكويت .كما
يحصل العمالء عند التسجيل على
 10أضعاف فرص السحب ،حيث
يمكن للعمالء التسجيل عبر موقع

محمد العثمان

بنك الكويت الوطني .nbk.com
كما يتيح «الــوطـنــي» الفرصة
ل ـع ـم ــاء ب ــاق ــة الـ ـشـ ـب ــاب ل ــدخ ــول
ال ـس ـح ــب ع ـن ــد ت ـح ــوي ــل اإلع ــان ــة
وال ـت ـق ــدم بـطـلــب لـلـحـصــول على
ب ـط ــاق ــة ال ـش ـب ــاب  Visaالــوط ـنــي
مسبقة الدفع ،باإلضافة إلى منح
الـفــرصــة لـعـمــاء تـحــويــل الــراتــب
ال ـ ـجـ ــدد ع ـن ــد اسـ ـتـ ـخ ــدام إحـ ــدى
بطاقات  Visaالوطني االئتمانية.
ً
يذكر أن «الوطني» أطلق مؤخرا
حملة مميزة لعمالئه من محبي
كرة القدم تمنحهم فرصة الدخول
في سحب ،وأن يكونوا ضمن 70
ً
فــائــزا بباقات حصرية لحضور
مباريات كــأس العالم  FIFAقطر
 ™2022بالتعاون مع فيزا .حيث
تشمل الـجــوائــز تــذاكــر الـطـيــران،
واإلقامة الفندقية ،وتذاكر المباراة
ً
لـشـخـصـيــن ل ـ ـ  35راب ـ ـحـ ــا ،فـيـمــا
ً
يحصل  35رابـحــا على إمكانية
حضور المباريات ومشاهدتها
من جناح  Skyboxالخاص بفيزا.
وبـهــذه المناسبة ،ق ــال المدير
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـخـ ــدمـ ــات

المصرفية الشخصية في «الوطني»
محمد العثمان« :تعكس العروض
الحصرية والمميزة التي نقدمها
ل ـع ـمــائ ـنــا ط ـ ـ ــوال ال ـ ـعـ ــام سـعـيـنــا
لحصولهم على تجربة مصرفية
متكاملة يدعمها ما نقدمه لهم من
خدمات ومنتجات مصرفية وحلول
ً
ً
دفع أكثر تطورا وابتكارا».
وأضاف العثمان أن «الوطني»
ي ـح ــرص ع ـلــى ت ـقــديــم م ـكــافــآت
استثنائية يتم تصميمها بما
يتناسب مع متطلبات عمالئه
وأن ـ ـمـ ــاط ح ـيــات ـهــم ال ـم ـت ـنــوعــة،
من خــال توفير أفضل المزايا
والعروض الحصرية على مدار
العام ،بما في ذلك الخصومات
وال ـح ـمــات الـمـمـيــزة والـفــريــدة
من نوعها.
وذك ـ ــر أن ب ـط ــاق ــات الــوطـنــي
االئـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـ ــوف ـ ـ ــر فـ ــرصـ ــة
لـلـمـشــاركــة ف ــي ال ـح ـمــات الـتــي
يطلقها البنك على مــدار العام،
إضافة إلى ما توفره للعمالء من
أسـلــوب حياة فريد بما تقدمه
من مزايا متعددة لحامليها.
ويقدم البنك تجربة مصرفية
م ـم ـي ــزة ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ل ـخــدمــة
ع ـمــائــه ف ــي  14دولـ ــة يـتــواجــد
ف ـي ـه ــا الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـخ ــدم ــات
المتعلقة ببطاقات  Visaالوطني
االئتمانية والسحب اآللي.

البنك يقدم تجربة
مصرفية مميزة
حول العالم لخدمة
عمالئه في  14دولة

الرشود والعمر يتوسطان خريجي برنامج هارفرد
احتفى بيت التمويل الكويتي (بيتك)،
ب ـكــوك ـبــة م ــن مــوظ ـف ـيــه خــري ـجــي بــرنــامــج
«ه ــارف ــارد» لتطوير الـقـيــادات التنفيذية،
الذي حمل عنوان «القيادة في عالم التحول»
ضمن م ـبــادرة «ك ـفــاء ة» الـتــي أطلقها بنك
الـكــويــت ال ـمــركــزي ،بــالـتـعــاون مــع البنوك
ال ـكــوي ـت ـيــة ،وبـ ــإشـ ــراف م ـع ـهــد ال ــدراس ــات
المصرفية ،خالل حفل تكريم أقيم في المقر
الرئيسي لـ»بيتك».
وش ـمــل ال ـبــرنــامــج ال ـتــدري ـبــي الـمـكـثــف،
ّ
استمر أسبوعين ،بالتعاون مع كلية
الذي
هــارفــارد إلدارة االع ـمــال ،وبتقديم خبراء
ف ــي ال ـت ـمــويــل وإدارة االب ـت ـك ــار وت ـطــويــر
المنتجات 12 ،موظفا من مستوى القيادات
الوسطى والتنفيذية.
وتضمن البرنامج محورين أساسيين
هـ ـم ــا :اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة األس ـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة،
والـ ـقـ ـي ــادة ،ح ـيــث جـ ــرى خـ ــال ال ـبــرنــامــج
التدريبي تــزو يــد المشاركين بالمفاهيم
واألدوات ال ــازم ــة لـلـقـيــادة الـنــاجـحــة في
ع ــال ــم س ــري ــع الـ ـمـ ـتـ ـغـ ـي ــرات ،وشـ ـم ــل ذل ــك
التكنولوجيات الـمـتـطــورة ،وفـهــم أهمية
المنافسة والتعامل مع شركات الـ،Fintech
ض ـمــن مـجـمــوعــة مـتـكــامـلــة م ــن ال ـت ـجــارب
العملية والمحاكاة ،والتجارب التحليلية
ل ــدى ال ـم ـشــارك ـيــن ،ال ــى جــانــب اخ ـت ـبــارات
توضح أهمية القيادة واإلدارة في صياغة
وتنفيذ استراتيجية لمواجهة التحديات.

«بوبيان» ينظم ندوة حول االضطرابات النفسية
ضمن حملته «عليك أن تتكلم وعلينا أن نتقبل»
نـظــم بـنــك بــوبـيــان ،بــالـتـعــاون مــع فريق
 ،Mindwellن ــدوة خــاصــة عــن «االض ـطــراب
النفسي وأعراضه» بمشاركة مجموعة مميزة
مــن األطـبــاء واالخصائيين النفسيين ،في
إطــار حــرص البنك على التوعية بالصحة
النفسية ال ـتــي يمكن ان تــؤثــر فــي الحياة
اليومية لإلنسان.
الندوة ضمن الحملة التي
وجــاءت هــذه ً
أطلقها البنك مؤخرا «عليك ان تتكلم وعلينا
ان نتقبل» ،بهدف تسليط الضوء على أهمية
الصحة النفسية للمجتمع ودورها الحيوي
في المحافظة على صحة أفراده وسالمتهم
الجسدية ،والسيما في ضوء النتائج السلبية
التي تــزال مستمرة نتيجة جائحة كورونا
وتداعياتها على جميع أفراد المجتمع.
وشارك في الندوة التي أقيمت في حديقة
الشهيد كل من :استشاري طب نفسي الدكتور

محمد السويدان ،ورئيس قسم علم النفس
العصبي اإلكلينيكي الدكتور عبدالله حبيب،
ورئيسة قسم علم النفس اإلرشادي الدكتورة
سارة السيد.
وت ــم خ ــال ال ـن ــدوة الـتـطــرق لـلـعــديــد من
الموضوعات واالجابة عن الكثير من أسئلة
ال ـع ـمــاء ،السـيـمــا مــع ازدي ـ ــاد الـضـغــوطــات
الناس يعانون
النفسية التي أصبح معظم
ً
منها بشكل يومي ،حيث أنه وفقا لمنظمة
الصحة العالمية« ،يعاني مــا يـقــارب 50%
َ
نفسي في مرحلة ما
من الناس من م ـ َـرض ِ
من حياتهم.
وساهمت إجابات المختصين من األطباء
النفسيين خالل الندوة على تعريف المجتمع
الصحة النفسية لألفراد والمجتمع
بأهمية
ً
باعتبارها جزءا ال يتجزأ من الصحة العامة،
وتعزيز الوعي بكيفية التغلب على المشكالت

النفسية والضغوط المصاحبة لها ،والتعامل
معها بالصورة العلمية السليمة ،والمساعدة
في التعرف على طــرق طلب المساعدة من
األشخاص المختصين.
وكان البنك قد أطلق في مارس الماضي
أول مبادرة من نوعها ًفي الكويت تختص
بالصحة النفسية ،حرصا منه على أداء دوره
في مجال المسؤولية االجتماعية ،وتأكيدا
لمساهماته المتميزة في العديد من مجاالت
خدمة المجتمع عبر إطالق مبادرات متميزة
تركز على تطوير المجتمع والتأثير عليه
بشكل إيجابي.
وخالل الفترة الماضية نشر البنك الكثير
من المعلومات والنصائح العلمية من مراجع
معتمدة تعد بمثابة مرجع مبسط لجميع
أفراد المجتمع يحوي العديد من النصائح
التي أعدها نخبة من األطباء المتخصصين،

محمد السويدان

وكيفية التعامل السليم مع األعراض النفسية
التي ربما تصيب أفــراد المجتمع ألسباب
مختلفة.

أمــا المحور الثاني المتعلق بالقيادة،
فقد ركز على أهمية القيادة االستراتيجية
فــي الـتـحــول الــرقـمــي فــي الـقـطــاع الـمــالــي،
والنهج ال ــذي يــؤثــر على األداء واالبتكار
وثقافة المؤسسة والمساهمة في توليد
االفكار ّاالبداعية.
وه ـ ـ ــن ـ ـ ــأ رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوارد الـ ـبـ ـش ــري ــة
للمجموعة ،زياد عبدالله العمر ،الموظفين
على اجتيازهم البرنامج بنجاح ،مؤكدا
أهـمـيــة ان ينعكس عـلــى أدائ ـه ــم ويصقل
مهاراتهم فــي مـجــاالت عملهم ،بما يعزز
اإلنتاجية ويسهل اإلجراءات ،ويساهم في
تصميم خدمات ومنتجات وتطوير آليات
عمل تتناسب مع التغيير الدائم للصناعة
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،فـ ــي ظـ ــل ال ـن ـم ــو ال ـم ـت ـس ــارع
للتكنولوجيا.
وأضــاف العمر أن «بيتك» يمضي قدما
فــي م ـبــادرات االبـتـكــار والـتـحــول الرقمي،
األمر الذي يتطلب نخبا وكفاءات ومواهب
قادرة على مواصلة التجديد واإلبداع مع
ال ـحــرص عـلــى االس ـت ـفــادة مــن التطبيقات
التكنولوجية وأدواتها من ذكاء اصطناعي
و block chainوغيرها لالنتقال في البنك
الى مستويات جديدة تعزز مكانته الرائدة
محليا وعالميا.
وأوض ــح أن «بيتك» ال يـ ّـدخــر جـهــدا في
االسـتـثـمــار فــي تـطــويــر ال ـمــواهــب ،إيمانا
بــأهـمـيــة ذل ــك ف ــي ت ـعــزيــز ت ـجــربــة العميل

عبر تنفيذ مبادرات تساهم في تلبية كل
تطلعات العمالء ،ضمن معايير عالية في
الـجــودة واألم ــان ،مبينا أن إث ــراء المعرفة
لــدى الموظفين واتباع نهج صنع القادة
يعتبر رك ـيــزة مـحــوريــة فــي إرسـ ــاء أســس
مـتـيـنــة ل ـن ـمــوذج ن ـمــو أك ـثــر اس ـت ــدام ــة في
المستقبل.
وأشـ ـ ــار إل ــى الـبـنــك يـسـتـثـمــر ب ـم ــوارده
البشرية ،ألنـهــم األص ــل األه ــم فــي معادلة
النجاح ،وهم الحاضر والمستقبل ،مبينا
ان مــواص ـلــة الـتـعـلـيــم وال ـت ــدري ــب م ــن أهــم
العناصر التي تساهم في المحافظة على
ريادة «بيتك».

«بيتك» ابتعث أكثر من 86
ً
موظفا لبرنامج هارفارد
خالل السنوات الماضية

«الكويتية» شاركت في «الفرص الوظيفية»
الطائر األزرق يستهدف خريجي الهندسة
شاركت الخطوط الجوية الكويتية في معرض
ال ـف ــرص الــوظ ـي ـف ـيــة ،الـ ــذي نـظـمـتــه كـلـيــة الـهـنــدســة
والبترول بجامعة الكويت ،بالتنسيق مع جمعية
الهندسة والبترول ،يومي  21و 22الـجــاري ،حيث
قــامــت ال ـشــركــة عـبــر جـنــاحـهــا ال ـخ ــاص باستقبال
الـطـلـبــة الــراغ ـب ـيــن ف ــي الـبـحــث ع ــن ف ــرص وظيفية
جديدة في الخطوط الجوية الكويتية ،وقدمت شرحا
مفصال عن آلية وطريقة التقديم على الوظائف لدى
الـشــركــة ،وقــد زار عــدد كبير مــن الـطــاب وحديثي
التخرج جناح «الكويتية» ،وتم الرد على أسئلتهم
واستفساراتهم بشأن التوظيف.
وعلى هامش المشاركة ،قال مدير دائرة الموارد
البشرية أحمد البناي« :إن الخطوط الجوية الكويتية
حريصة على المشاركة في مثل هذه المعارض ،ال
سيما معرض الفرص الوظيفية الذي نظمته كلية
الهندسة والـبـتــرول بجامعة الـكــويــت ،الستقطاب
ال ـم ــواه ــب ال ـش ـبــاب ـيــة م ــن ال ـخــري ـج ـيــن ال ـج ــدد لكل

التخصصات ،وتشجيعهم على االنخراط في سوق
العمل بشكل عام والخطوط الكويتية بشكل خاص
الـتــي دائ ـمــا مــا تـضــع تــركـيــزهــا عـلــى دع ــم الشباب
وتــأهـيـلـهــم وتــدري ـب ـهــم لـيـصـبـحــوا عـنــاصــر فاعلة
ومساهمة في المجتمع».
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـبـ ـن ــاي« :ان ـ ـنـ ــا ن ـب ـح ــث عـ ــن ال ـش ـب ــاب
والشابات الذين يمتلكون الطموح والدافع وأصحاب
المبادرة ،لالنضمام إلى أسرة الطائر األزرق ،حيث
إن الخطوط الكويتية تسعى إلى استقطاب مجموعة
متميزة من الشباب والشابات الذين نأمل أن يكونوا
قيمة مـضــافــة لـلـنــاقــل الــوطـنــي لـلـكــويــت» ،متابعا:
«كـمــا تــأتــي مـشــاركــة الـكــويـتـيــة فــي إط ــار جهودها
الدؤوبة لتطبيق سياساتها وبرامجها للمسؤولية
االجتماعية في دعم التعليم والشباب وكونها جزءا
ال يتجزأ من المجتمع الكويتي ،فهي دائما تحرص
على المشاركة فــي مثل هــذه األح ــداث والفعاليات
إلبراز دورها المجتمعي الجاد».

١٣
اقتصاديون :أسهم البنوك محفز أساسي لحركة تداول البورصة
ةديرجلا
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اقتصاد

«لما تتمتع به من تداوالت متزنة جعلتها محط أنظار المتداولين»
قال اقتصاديون كويتيون ،إن أسهم البنوك المدرجة في بورصة الكويت تعتبر
ً
ً
محفزا أساسيا لحركة مؤشرات قطاعات السوق كافة« :لما تتمتع به من تداوالت
متزنة» جعلتها محط أنظار جميع المتداولين األفراد والمحافظ والصناديق.
واتفق هؤالء االقتصاديون ،في لقاءات متفرقة مع «كونا» ،أمس ،أن معدل دوران
أسهم البنوك العشرة المدرجة  -التقليدية واإلسالمية  -مازال في مستوياته «العادلة»
مقارنة مع غيرها من أسهم الشركات المدرجة.
وقال رئيس مجلس اإلدارة في شركة الدرة للخدمات البترولية وليد الحوطي،
إن المتابع للسوق الكويتي يشهد «قوة وثبات أسعار أسهم البنوك» خالل السنوات
ً
األربع الماضية ،نظرا إلى نموها الناتج عن قوة رقابة «المركزي» وتطبيق المعايير
ً
ً
الدولية ما جعل األسهم المتداولة استثمارا جاذبا.
ً
وأضاف الحوطي ،أن ثمة أمورا جعلت هذه األسهم بؤرة اهتمام للمستثمرين ،منها
قوة موازنات البنوك وارتفاع حقوق المساهمين ،كذلك الشفافية المتبعة بانعقاد
مؤتمرات المحللين ،مما ساهم في جاذبية هــذا القطاع للمتداولين المحترفين
واألجانب والصناديق األجنبية.
وأشار إلى ارتفاع نسب تملك األجانب في تلك البنوك بما يفوق الـ  20في المئة،
ً
ً
مبينا أن قرار بنك الكويت المركزي األخير بشأن الموافقة على توزيع البنوك أرباحا
ً
نصف سنوية أيضا في جاذبيتها للمتداولين والتدفقات األجنبية ،مما زاد من
سيولة القطاع داخل البورصة.
وذكر أن البنوك استفادت من التحوالت الرقمية في الفترة األخيرة ،ورفع ذلك سقف

ً
المنافسة فيما بينها ،مما يصب في مصلحة العمالء ،متوقعا استمرار الزخم على
أسهم القطاع حتى نهاية العام.
من جهته ،قــال عضو مجلس إدارة شركة صــروح القابضة سليمان الوقيان لـ
«كــونــا» ،إن أسهم البنوك المدرجة تحظى بأهمية كبيرة لــدى المتداولين األفــراد
ً
والمحافظ ألنها تتمتع بمرونة «كبيرة» بفضل األرباح والتوزيعات المتكررة سنويا
ً
ً
والمخصصات المتراكمة ،سنويا مما ينعكس إيجابا على المؤشرات الرئيسية.
وأضاف الوقيان ،أن أسهم المصارف حجر الزاوية لحركة القيم والكميات واالحجام
ً
ألنها «آمنة» ومضمونة نظرا إلى بعدها عن المضاربات القوية التي تطال غيرها من
ً
األسهم وألنها ممسوكة جيدا من كبار المالك كما الحال في البنوك القيادية بالسوق
مثل الوطني وبيت التمويل الكويتي والخليج .وأوضح أن هذه األسهم تتحرك بوتيرة
نشيطة ،إذ كانت نسبة ملكيات األفراد أكثر من المحافظ المالية التي تدير أسهمها
ً
بالسوق ،كما تعتبر استثمارا طويل األجل وتتسم بالمرونة ووضعها يعتبر من
ً
ً
«األقــوى ماليا واألعلى تصنيفا ومــاءة على مستوى المنطقة الخليجية بفضل
المستويات القوية لكفاية رأس المال ووفرة السيولة والمخصصات وجودة األصول».
ورأى رئيس مجموعة «النمش» االستثمارية علي النمش ،أن أسهم المصارف
ً
ً
حققت أداء جيدا منذ بداية العام ،مبينا أن حرص المستثمر األجنبي على االستثمار
ً
بهذه النوعية من األسهم «داللة» على عافيتها نظرا إلى نسب النمو التي تحققها
ً
سنويا بسبب ارتفاع اإليداعات ودوام التوزيعات ،مما يصب في مصلحة السوق.
وقال النمش ،إن حركة األسهم في السوق تعتمد على أداء الشركة وحسن إدارتها،

وهو ما تثبته المصارف الكويتية ،التي ما زالت في وضع «جيد» لعدة أسباب جعلتها
تحقق «عوائد ممتازة» السيما مع االرتفاعات المتوالية في أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن بورصة الكويت من أهم بورصات المنطقة وتتمتع بسمعة جيدة ما
ً
جعلها وجهة للعديد من المستثمرين األجانب ،خاصة الخليجيين نظرا لطبيعة
أنشطتها المتوافقة مع مشروعات منطقة الخليج.
مــن ناحيته ،قــال رئـيــس جمعية المتداولين محمد ال ـطــراح ،إن أسـهــم القطاع
المصرفي من أنشط األسهم المدرجة في أسواق المال الخليجية وفي مستوياتها
ً
العادلة نظرا لما تتمتع به من مالءة مالية كبيرة وسمعة مصرفية واسعة بفضل
رقابة البنك المركزي والحوكمة الرشيدة التي تتبعها مجالس إدارات هذه المصارف.
وأضاف الطراح أن وتيرة منوال الحركة اليومية لهذه األسهم عادة ما «تسجل
ارتفاعات دون غيرها من أسهم الشركات المدرجة األخرى ،مما يعود بالنفع على
ً
ً
متداولي هذه الشريحة من األسهم التي تشهد نشاطا ملحوظا قبل إغالقات الفصول
األربعة» .وتبلغ رؤوس األموال المصرح بها للمصارف العشرة التقليدية ونظيرتها
اإلسالمية أكثر من  4.5مليارات دينار (نحو  16.2مليار دوالر) ومنها سبعة بنوك
مدرجة بالسوق األول وثالثة مدرجة في السوق الرئيسي.
وحققت البنوك العشرة المدرجة في السوق بالربع األول من العام الحالي 259.4
ً
ً
مليون دينار (نحو  778.2مليون دوالر) أرباحا بزيادة  73.4مليونا (نحو 220.2
مليون دوالر) وبنسبة  39.4في المئة مقارنة بأرباحها بنفس الفترة من العام الماضي
البالغة  186مليون دينار (نحو  558مليون دوالر).

«اتحاد المصارف» ...منارة البنوك الكويتية بنك برقان يطلق مختبره لالبتكار

ً
م ــع مـ ــرور ثـمــانـيــن ع ــام ــا على
مسيرة القطاع المصرفي المحلي،
ّ
مثل اتحاد مصارف الكويت منارة
لهذا القطاع دائم التجدد ليواكب
مـعــه ك ــل جــديــد وي ــرس ــم مـعــه كل
انطالقة اقتصادية يكون الهدف
األسـ ـ ـم ـ ــى م ـن ـه ــا وض ـ ــع ال ـق ـط ــاع
ً
ً
المصرفي الكويتي دائ ـمــا وأب ــدا
فــي مـســاره الطبيعي كــواحــد من
أقوى القطاعات البنكية في العالم
وقاطرة التنمية في الكويت.
ُ
وأ ّس ـ ـ ـ ــس االت ـ ـحـ ــاد بـ ـن ـ ً
ـاء عـلــى
اتفاقية موقعة بين رؤساء مجالس
إدارات الـبـنــوك الـمـحـلـيــة ،بهدف
توثيق الـتـعــاون والتنسيق بين
المصارف األعضاء وإبراز كيانها
فــي المحيطين العربي والــدولــي
ل ـخ ــدم ــة م ـصــال ـح ـهــا ال ـم ـش ـتــركــة
واألهداف الوطنية وتطوير المهنة
المصرفية.
وتحدث فهد عبدالرحمن البحر
 أول رئيس مجلس إدارة التحادم ـصــارف الـكــويــت  -عــن األه ــداف
الــرئـيـسـيــة لــات ـحــاد مـنــذ والدت ــه
ً
ح ـ ّتــى الـ ـي ــوم ،م ـس ـت ـعــرضــا دوره
البناء في توثيق روابــط التعاون
ً
ب ـيــن ال ـب ـن ــوك الـمـحـلـيــة تـحـقـيـقــا
لتطلعاتها المشتركة ،وضمن إطار
رؤية الدولة النقدية واالقتصادية.
وقـ ـ ــال الـ ـبـ ـح ــر ،إنـ ـ ــه فـ ــي ف ـتــرة
ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات تـ ـ ـن ـ ــادى مـمـثـلــو
البنوك لعقد أول اجتماع تنسيقي
لمناقشة القضايا ذات االهتمام
ال ـم ـص ــرف ــي ال ـم ـش ـت ــرك وش ـك ـلــت
ح ـي ـن ـهــا االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـم ـب ـكــرة
بــدايــات الـتـعــاون والتنسيق بين
الـمـصــارف كــافــة ،وفــي عــام 1981

في خطوة تقدم جديدة الستراتيجية مجموعة الموارد البشرية والتطوير

شيخة العيسى

فهد البحر

فايز الكندري

التقت إرادة ورغبة البنوك إلنشاء
«لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـم ـ ـصـ ــارف ال ـك ــوي ـت ـي ــة»
ب ـ ـح ـ ـضـ ــور م ـم ـث ـل ـي ــن عـ ـ ــن «بـ ـن ــك
الكويت الوطني» و«البنك التجاري
الكويتي» و«بنك الخليج» و«البنك
األهلي الكويتي» ،إضافة إلى «بنك
ب ــرق ــان» وب ـن ــك ال ـكــويــت وال ـش ــرق
األوسـ ــط «الـبـنــك األه ـلــي المتحد
ً
حاليا».
ولـفــت إلــى ال ــدور الكبير الــذي
لـعـبــه ات ـح ــاد م ـص ــارف ال ـكــويــت،
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازال ،ف ـ ـ ــي تـ ــوف ـ ـيـ ــر أفـ ـض ــل
ف ـ ـ ــرص ال ـ ـتـ ــدريـ ــب مـ ـب ــاش ــرة ً أو
بالتنسيق مــع معهد الــدراســات
المصرفية للشباب وتشجيعهم
عـلــى االنـ ـخ ــراط ف ــي الـمــؤسـســات
المصرفية
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،ق ـ ــال ـ ــت مـ ــديـ ــرة
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة ف ـ ــي اتـ ـح ــاد
الكويت شيخة العيسى،
مصارف ُ
إن االتـ ـح ــاد أن ـش ــئ ف ــي  16مــايــو
 ،2001بناء على القرار الوزاري رقم
 82ليحل مكان لجنة المصارف

ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـت ــي أس ـس ــت ف ــي 12
ديسمبر  1981بموجب اتفاقية
بين رؤساء مجالس إدارات البنوك
الكويتية.
وأكـ ـ ــدت ح ــرص االتـ ـح ــاد على
دعم الروابط بين البنوك المحلية،
والبنوك اإلقليمية والدولية لتبادل
الـخـبــرات وتـطــويــر الـخــدمــات في
الـقـطــاع المصرفي بـهــدف تعزيز
القطاع المالي في الكويت ،مشيرة
ً
إل ــى أن االت ـح ــاد مـمـثــا بالبنوك
الكويتية يشكل ركـيــزة أساسية
فــي تنمية االقتصاد الوطني ،إذ
يشارك في عملية إعداد الكثير من
الــدراســات االقتصادية ومراجعة
الـمـقـتــرحــات بـقــوانـيــن لمساعدة
صــان ـعــي ال ـس ـيــاســات ف ــي ات ـخــاذ
القرارات االقتصادية المناسبة.
ف ــي هـ ــذا ال ـخ ـص ــوص ،أوض ــح
ع ـ ـضـ ــو ل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن
القانونيين لــدى اتحاد مصارف
الـ ـك ــوي ــت ،د .ف ــاي ــز الـ ـكـ ـن ــدري أن
م ــن ض ـمــن ل ـج ــان االتـ ـح ــاد لجنة

القروض المعنية بالتنسيق بين
جـمـيــع ال ـب ـنــوك لـتــوحـيــد اآلل ـيــات
وجـمـيــع الـقــواعــد الـخــاصــة لمنح
القروض للمواطنين وغيرهم.
وأكـ ــد ال ـك ـن ــدري ،أن م ــن ضمن
ال ـ ـل ـ ـجـ ــان األخ ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـمـ ـهـ ـم ــة فــي
اتـ ـ ـح ـ ــاد مـ ـ ـص ـ ــارف الـ ـك ــوي ــت هــي
لجنة المستشارين القانونيين،
تـ ـض ــم ك ـ ــل مـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ال ـب ـن ــوك
المحلية في لجنة واحــدة تتميز
ب ـقــوت ـهــا وم ــاء تـ ـه ــا وخ ـبــرات ـهــا
وتخصصاتها المتعددة.
وذك ـ ــر أن ال ـل ـج ـنــة ال ـم ــذك ــورة
م ـع ـن ـي ــة ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق بـ ـي ــن ك ــاف ــة
ال ـ ـب ـ ـن ـ ــوك لـ ـحـ ـلـ ـحـ ـل ــة الـ ـقـ ـض ــاي ــا
والمسائل المشتركة ،إلــى جانب
اقـتــراح القوانين والمساهمة في
التشريعات وخالفه.وذكر أن تلك
اللجنة استطاعت أن تساهم في
تطوير المنظومة التشريعية في
الكويت بالتعاون مع لجان مجلس
األمة والجهات الحكومية،

فريق «برقان» أثناء فعالية اإلطالق
ً
أطلق بنك برقان أخيرا مختبر
برقان لالبتكار ،في مبادرة جديدة
تركز على رعاية الكفاءات وتعزيز
االب ـت ـكــار ،وس ــط ت ـســارع التحول
الرقمي للبنك.
ويـهــدف المختبر إلــى تحفيز
م ــوظـ ـف ــي الـ ـبـ ـن ــك عـ ـل ــى ال ـت ـف ـك ـيــر
بحلول إبداعية للتحديات التي
يــواج ـهــون ـهــا ،وت ـع ــزي ــز خــدمــاتــه
ومنتجاته وأطره التشغيلية.
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـب ــر م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ت ـط ــوي ــر
ي ـ ـت ـ ـمـ ــاشـ ــى م ـ ـ ــع ب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج الـ ـبـ ـن ــك
ل ـ ـت ـ ــدري ـ ــب مـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــه وت ـ ـطـ ــويـ ــر
مـ ـ ـه ـ ــاراتـ ـ ـه ـ ــم ،اذ ي ـ ــؤك ـ ــد الـ ـ ـت ـ ــزام
«بــرقــان» باالستراتيجية البيئية
واالجتماعية والحوكمة وخطط
التحول الرقمي الخاصة به ،كما
يعكس المشروع القيم األساسية

للثقافة المؤسسية للبنك المتمثلة
ف ــي االب ـت ـك ــار وال ـت ـم ـيــز وال ـت ـقــدم
المستمر وتمكين الكفاءات ،التي
ت ـع ـت ـبــر م ــن ال ــرك ــائ ــز األس ــاس ـي ــة
لالستدامة والريادة.
وت ـ ـ ــم إطـ ـ ـ ــاق ال ـم ـخ ـت ـب ــر عـلــى
م ــرح ـل ـت ـي ــن ت ـم ـث ـل ــت األول ـ ـ ـ ــى فــي
تـ ــدش ـ ـيـ ــن ال ـ ـم ـ ـسـ ــاحـ ــة الـ ـخ ــاص ــة
بــالـمـخـتـبــر ال ـم ـت ـم ـيــزة بتصميم
حــديــث وال ـم ـج ـهــزة بـكــل م ــا يلزم
لتعزيز إبداع الموظفين وقدراتهم
على االبتكار .وتضمنت المرحلة
الثانية إط ــاق المنصة الرقمية
للمختبر على بوابة التعلم وتنمية
الـكـفــاء ات التابعة للبنك .وتتيح
هــذه المنصة لجميع الموظفين
تقديم أفكارهم وحلولهم المبتكرة
بسهولة وبشكل مباشر ومناقشة

أحـ ـ ــدث ال ـت ــوج ـه ــات فـ ــي ال ـق ـطــاع
المصرفي.
وشـ ـ ـه ـ ــدت ف ـع ــال ـي ــة االفـ ـتـ ـت ــاح
م ـش ــارك ــة اإلدارة ال ـع ـل ـيــا لـلـبـنــك،
مــع كلمة افتتاحية ألقتها غــادة
الـ ـق ــاض ــي ،رئ ـي ـس ــة ق ـس ــم الـتـعـلــم
وتـطــويــر ال ـك ـفــاءات فــي «ب ــرق ــان»،
والـتــي تناولت أه ــداف المشروع
ورؤيته االستراتيجية.
كـ ـم ــا تـ ـم ــت اسـ ـتـ ـض ــاف ــة ع ـلــي
ال ــزنـ ـك ــوي ،ال ـم ــؤس ــس والــرئ ـيــس
التنفيذي لتطبيق «يـهــال» ،الــذي
ش ـ ــارك ق ـصــة ن ـجــاحــه وتـجــربـتــه
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ف ـ ــي ري ـ ـ ـ ـ ــادة األع ـ ـمـ ــال
واالبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار م ـ ــن خـ ـ ــال م ـنــاق ـشــة
الـ ـتـ ـح ــدي ــات الـ ـت ــي واجـ ـهـ ـه ــا هــو
وفريقه والـحـلــول المبتكرة التي
توصلوا إليها.

وعلقت هالة الشربيني ،رئيسة
مديري الموارد البشرية والتطوير
للمجموعة في «برقان» ،قائلة «هذا
المختبر هــو أح ــد أكـثــر مشاريع
ً
الـبـنــك تــأث ـيــرا ،ألن ــه يــدعــم ق ــدرات
موظفينا ومواهبهم ،ويشجعهم
على مشاركة أفكارهم اإلبداعية
استجابة لتطلعات وأهداف البنك
االستراتيجية.
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــر ب ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ــان بـ ـشـ ـك ــل
استراتيجي في تطوير رأسماله
الـبـشــري مــن خــال توفير البنية
ال ـت ـح ـت ـيــة وال ـب ـي ـئ ــة الـتـشـغـيـلـيــة
الــازمــة التي تساعد فــي تحويل
األفكار إلى حلول قابلة للتطبيق».

 Ooredooترعى بطولة الخليج للدراجات المائية « »stcتطلق عرضها على جهاز Magic4 Pro
مــن منطلق حــرصـهــا عـلــى دع ــم كــل أن ــواع
الـ ــريـ ــاضـ ــات وال ــري ــاضـ ـيـ ـي ــن ،ق ــام ــت ش ــرك ــة
 Ooredooلالتصاالت برعاية بطولة الخليج
ل ـل ــدراج ــات الـمــائـيــة لـسـبــاق ال ـه ــاي ــدرو دراغ
التي استضافها نــادي الرياضات البحرية،
واختتمت منافساتها الجمعة الماضي في
منطقة الخيران .وشهد السباق منافسات قوية
لجميع المشاركين من الكويت ودول الخليج،
حـيــث حـصــد أب ـطــال ال ـكــويــت :فـهــد الـخـلـفــان،
وعبدالعزيز ز يـنــل ذهبيتين وفضيتين في
فئتي (سوبر ستوك) وال (أوبن) على التوالي.
وبينت  Ooredooأن هذه الرعاية تأتي من

منطلق ايمان الشركة بأهمية دعم المواهب
الرياضية الشابة ،ودعــم الرياضة الكويتية،
ً
ت ـم ــاش ـي ــا م ــع اس ـت ــرات ـج ـي ـت ـهــا ل ـل ـم ـســؤول ـيــة
االجتماعية ،موضحة أن رعايتها لمثل هذا
ال ـنــوع مــن األن ـش ـطــة الـشـبــابـيــة تــؤكــد ثقتها
الكبيرة في المواهب الكويتية الشابة ،والتي
تحقق انجازات كبيرة باسم الكويت في جميع
المحافل الخليجية والعربية والدولية.
وأع ــرب ــت ال ـش ــرك ــة ع ــن ف ـخــرهــا بــالـشـبــاب
الكويتيين ا ل ــذي يسعى لــر فــع ا س ــم الكويت
والمساهمة في االرتقاء بالمستوى الرياضي
ع ــن ط ــري ــق م ـش ــارك ـت ــه ف ــي ج ـم ـيــع ق ـطــاعــات

الــريــاضــة ،ومنها ريــاضــة الــدراجــات المائية
التي استطاع مــن خاللها تحقيق مجموعة
ً
من المراكز األولى عالميا.

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية  ،stcإطالق أحدث هواتف HONOR
ً
الذكية  ،Magic4 Proويتوفر اآلن الهاتف الجديد كليا بتصميمه الجديد
وأول شاشة  LPTOفي العالم مع درجة تعتيم  1920هرتز  ،PWMباإلضافة
إلى ميزات متطورة أخرى ،لعمالء  stcالجدد من خالل باقات الدفع اآلجل
 ،Always ONكما يتوفر لعمالء  stcالحاليين من خالل إضافة الجهاز إلى
خطة الدفع اآلجل لديهم .ويتماشى إطالق الهاتف مع التزام  stcبتقديم
أحدث الهواتف الذكية واألجهزة الرقمية المبتكرة لعمالئها ،حيث يعد
 HONOR Magic4 Proالجهاز األمثل لمستخدمي التكنولوجيا ،بما
يقدمه من مجموعة واسعة من الوظائف والميزات المتقدمة ،وسيكون
ً
متاحا لعمالء  stcالجدد الذين يشتركون في أي من باقات الدفع
الجهاز
اآلجل  Always ONمن .stc
وتقدم  stcالجهاز الجديد ،المتوفر ضمن باقة  Always ONبسعر
ً
تنافسي يبدأ من  25د.ك شهريا تشمل  500دقيقة محلية ،وباقة إنترنت
 50غيغابايت ،واستخدام غير محدود لوسائل التواصل االجتماعي،

سوق األسهم األميركية ...صراع بين آمال
التعافي ومواصلة التراجع
أداء م ـتــذبــذب ،ودوام ـ ــات بيع
متكررة يعقبها انتعاش مؤقت،
ه ــذا ملخص ح ــال س ــوق األسـهــم
األم ـي ــرك ـي ــة م ـن ــذ ان ـ ـ ــدالع ال ـح ــرب
الـ ــروس ـ ـيـ ــة -األوك ـ ــران ـ ـي ـ ــة ،وس ــط
إشارات وتحذيرات متوالية حول
استمرار ارتفاع التضخم وانكماش
اقتصادي وشيك ،بسبب سياسات
البنك الفيدرالي األميركي.
ف ـ ـ ـ ــي ذات ا لـ ـ ـ ـ ــو قـ ـ ـ ـ ــت ،ي ـ ـطـ ــرح
المستثمرون القلقون بشأن مصير
أمــوال ـهــم ت ـس ــاؤالت ب ـشــأن مسار
ال ـســوق مـسـتـقـبــا ،وه ــل تــواصــل
الـهـبــوط أم انـهــا ستبدأ التعافي
بعد االنخفاضات التي ُمنيت بها
ً
طوال الفترة الماضية ،خصوصا
بعد أن تــراجــع المؤشر «إس آند
بــي  »500نحو  18فــي المئة منذ
بداية  ،2022ليمنوا أنفسهم بأن
تبدأ مرحلة التعافي على الرغم من
استمرار ضبابية األجواء عالميا.
الـمـشـهــد ال ـع ــام بــالـطـبــع غني
عــن الـتـعــريــف ،فـخـفــض تــوقـعــات
ن ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــاد األمـ ـي ــرك ــي ب ــات
ً
ع ـنــوانــا يـتـكــرر ك ــل يـ ــوم ،ف ــي ظل
تحذيرات صادرة عن كبار الرؤساء
التنفيذيين لـلـشــركــات والـبـنــوك
األميركية ،وعلى رأسهم الملياردير
إيلون ماسك ،رئيس شركة تسال
وأحــد أثــرى أثرياء العالم ،والــذي

ردد أكثر من مرة أنه يراوده شعور
سيئ تجاه االقتصاد ،لكن السوق
ربما يكون لها رأي آخر.
تأثرت األسهم األميركية سلبا
جراء مخاوف أسواق المال من أن
الزيادات السريعة ألسعار الفائدة
ال ـتــي ي ـقــوم بـهــا الـبـنــك ال ـفــدرالــي
األميركي لترويض أكبر زيادة في
التضخم في  40عاما قد تتمخض
في النهاية عن ركود االقتصاد.
وتتجه ســوق المال األميركية
عامة صوب تسجيل أسوأ نصف
عام أول في أكثر من  50عاما ،منذ
عام  1970تقريبا ،وفقا لمؤشرات
«إس آن ــد ب ــي داو ج ــون ــز» ،وذل ــك

في ظل صــورة مختلطة ترسمها
البيانات التاريخية للمسار الذي
قد تتبعه األسواق مستقبال.
السؤال األبرز ربما الذي يدور
فــي أذه ــان المستثمرين هــو هل
بلغت ال ـســوق ال ـقــاع ب ـعــد؟ ،وهــو
س ـ ـ ـ ــؤال ب ــديـ ـه ــي بـ ـع ــد أن سـجــل
المؤشر «إس آنــد بي  »500خالل
يــونـيــو ال ـج ــاري انـخـفــاضــا قــدره
 20ف ــي الـمـئــة ع ــن ذروة مرتفعة
لمستوى اإلغالق بلغها في يناير،
مما يشكل تأكيدا بأننا إزاء دورة
السوق الهابطة وفقا لتعريف فني
متفق عليه.
مــن نــاحـيــة ،مــن المسلم بــه أن

تشهد أسـ ــواق األس ـهــم ارتـ ــدادات
ق ــوي ــة ف ــي أعـ ـق ــاب االن ـخ ـفــاضــات
الحادة ،ففي سنوات سابقة والتي
هـبــط خــالـهــا ال ـمــؤشــر «إس آنــد
بي  15 »500في المئة على األقل
ف ــي مـنـتـصــف الـ ـم ــدة ،فــإنــه شهد
ارتفاعات في آخر  6أشهر في كل
مرة بمتوسط عائد يقارب  24في
الـمـئــة ،وفـقــا لبيانات مــن «إل بي
إل فايننشال» التي أجرت تحليال
النـخـفــاضــات الـســوق منذ .1932
وزاد المؤشر «إس آنــد بــي »500
ما يزيد على ثالثة في المئة يوم
الـجـمـعــة ال ـمــاضــي مـسـجــا أكـبــر
زي ــادة بالنسبة المئوية فــي يوم

واحــد منذ مايو  2020في الوقت
الذي أدت فيه مؤشرات على تباطؤ
نمو االقتصاد لدفع المستثمرين
إلـ ــى تـقـلـيــص تــوق ـعــات ـهــم بـشــأن
المدى الذي سيذهب إليه مجلس
االح ـت ـيــاطــي االت ـ ـحـ ــادي ف ــي رفــع
أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـ ـفـ ــائـ ــدة ل ـك ـب ــح ج ـم ــاح
التضخم.
وي ـ ـ ــرى م ـح ـل ـل ــون أن مـ ــن بـيــن
الـ ـع ــوام ــل الـ ـت ــي قـ ــد ت ـس ــاه ــم فــي
اس ـت ـم ــرار م ــوج ــة االرت ـ ـفـ ــاع على
األقل في المدى القصير هو عملية
إعــادة الموازنة التي تتم بنهاية
ربع السنة.
«أرقام»

األسهم األوروبية ترتفع إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين
قفزت األسهم األوروبـيــة ،امــس االول ،إلــى أعلى مستوياتها في
أسبوعين بدعم من أسهم شركات التعدين والنفط ،كما أدى تخفيف
إج ــراءات الحد مــن تفشي كــوفـيــد 19-فــي الصين إلــى زيــادة أسعار
السلع .وارتفع مؤشر ستوكس  600األوروبي  0.7في المئة ليعكس
ارتفاعا حادا شهدته وول ستريت في نهاية األسبوع بفعل تهدئة
المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم.
وصـعــد الـمــؤشــر الـفــرعــي ألسـهــم شــركــات الـنـفــط  1.5فــي المئة،
والمؤشر الفرعي لشركات التعدين  3في المئة مع تعافي أسعار
السلع بعد خسائر تكبدتها مــؤخــرا بسبب الـمـخــاوف مــن حــدوث

ركود عالمي .وارتفعت أسهم شركتي لوي فيتون وريشمون لتجارة
التجزئة الفاخرة ،واللتين تعتمدان على الصين في الجزء األكبر من
عائداتهما ،بنسبة  0.8في المئة و 2.4في المئة على التوالي.
وص ـعــد سـهــم ب ــروس ــاس  13.8فــي الـمـئــة ،بـعــدمــا قــالــت الـشــركــة
المستثمرة في قطاع التكنولوجيا بهولندا إنها ستبيع بالتدريج
حصتها البالغة  28.9في المئة في شركة تنسينت الصينية العمالقة
للبرامج اإللكترونية ،التي تملك وي تشات ،والتي تتجاوز قيمتها
مئة مليار دوالر وفقا لألسعار الحالية.
(رويترز)

واشتراك مجاني غير محدود لمدة شهر في  .stc tvكما سيحصل العمالء
لدى االشتراك على سماعات اذن وغطاء حماية  HONORكهدية مجانية.
وبمناسبة إطالق الجهاز الجديد ،علق المهندس عامر عطوي ،الرئيس
التنفيذي لقطاع مبيعات األفراد في « :stcيعد إثراء نمط حياة عمالئنا من
خالل تقديم أحدث الهواتف الذكية وأجهزة الترفيه في السوق من الركائز
ً
االستراتيجية التي نسعى دومــا من أجــل تحقيقه .ومــن خــال الشراكة
مع العالمات التجارية اإلقليمية والدولية مثل  ،HONORنجدد التزامنا
بتعزيز تجربة عمالئنا من خالل توفير مجموعة واسعة و متنوعة من
احدث المنتجات والخدمات في قطاع االتصاالت».
وأكد عطوي أن الشركة ستستمر في توفير أحدث أجهزة الهاتف النقال،
مما يتيح للعمالء الوصول إلى مجموعة متنوعة من الباقات التي تناسب
احتياجاتهم المتنوعة ،وبهدف تعزيز أنماط حياة عمالئها ،ستواصل stc
سعيها لتوفير تجربة شاملة تعكس أحدث االبتكارات في العصر الرقمي
سريع التطور اليوم.
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«إلفيس» يتصدر شباك التذاكر األميركي

تصدر فيلم «إلفيس» ،الذي يتناول
س ـيــرة مـلــك مــوسـيـقــى ال ــروك آن ــد رول
إلفيس بريسلي ،شباك التذاكر بأميركا
ا ل ـش ـم ــا ل ـي ــة ،فـ ــي األ س ـ ـبـ ــوع األول عـلــى
ب ــدء ع ــرض ــه ،بــال ـت ـســاوي م ــع»ت ــوب غــن:
مافريك».
وحقق الفيلم ،الذي أخرجه األسترالي
باز لورمان «ذي غرايت غاتسبي» و»موالن
روج»  30.5م ـل ـي ــون دوالر ب ـي ــن ا ل ـج ـم ـعــة
واألحد ،وهو نحو ضعف متوسط إيرادات
أفالم السير الذاتية الموسيقية السابقة.
وأضاف غروس أن اختيار النجم الصاعد
أوسـ ـ ـت ـ ــن بـ ـتـ ـل ــر ل ـ ـتـ ــأديـ ــة ش ـخ ـص ـي ــة إل ـف ـي ــس

ب ــري ـس ـل ــي ،إلـ ــى ج ــان ــب م ـش ــارك ــة ال ـن ـج ــم ت ــوم
هــا نـكــس ب ــدور مــد يــر أ ع ـمــال بــر يـسـلــي السيئ
السمعة الكولونيل توم ،شكل رهانا محفوفا
بالمخاطر ،لكن الفيلم لقي استحسانا واسعا
بين صفوف النقاد والجمهور على السواء.
وت ـعــادلــت إيـ ــرادات «إل ـف ـيــس» مــع تـلــك الـتــي
س ـج ـل ـهــا «ت ـ ــوب غـ ــن :م ــاف ــري ــك» ال ـم ـس ـت ـمــر فــي
تحقيق أر قــام عالية ،إذ بلغت إ يــرادا تــه كذلك
 30.5مـلـيــون دوالر بـعــد  5أ ســا بـيــع عـلــى بــدء
عرضه ،محققا إجمالي أرباح تجاوزت المليار
دوالر.
(أ ف ب)

جينيفر لورانس وزوجها يبحثان عن قصر جديد

« »Aquamanيخرج من الشاشة
ويدافع عن المحيطات

جيسون موموا يحذر من عواقب التغيرات البيئية
في فيلم األبطال الخارقين ( Aquamanأكوامان)،
يلعب الممثل الشهير في هوليوود جيسون موموا
دور حــامــي أع ـمــاق ال ـب ـحــار والـمـحـيـطــات ،لـكــن مع
تعرض محيطات العالم للتهديد في الحياة الواقعية،
بادر موموا بنقل معركته إلى خارج الشاشة.
وقــال مــومــوا ،والبحر مــن خلفه ،أثـنــاء مشاركته
في احتفالية على شاطئ برتغالي قبل مؤتمر األمم
المتحدة للمحيطات في لشبونة ،الذي انطلق أمس،
«بدون حياة صحية في المحيطات ،لن يكون كوكبنا
الذي نعرفه موجودا».
ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر ،الذي تم تأجيله
من عام  2020إلى هذا العام بسبب جائحة كورونا،
حوالي  7آالف شخص ،من رؤساء دول إلى نشطاء
مدافعين عن البيئة.
وتحدث موموا ( 42عاما) عن المشكالت التي تواجه
محيطات العالم ،بينما صفق العشرات من النشطاء
الشبان من مختلف البلدان وهم يهتفون له ،وسيصبح
نجم هوليود قريبا المتحدث بــاســم برنامج األمــم
المتحدة البيئي للحياة تحت الماء ،واضاف« :يجب
أن نسعى لتصحيح األخـطــاء التي ارتكبناها بحق
أطفالنا وأحفادنا ،ونغير سلوكياتنا غير المسؤولة،
ونحشد الدعم من أجــل مستقبل يمكن للبشرية أن
تعيش فيه مرة أخرى في وئام مع الطبيعة».
ويشتهر موموا بدور آرثر كوري ،وهي شخصية
ن ـصــف ب ـشــريــة ون ـصــف مــائ ـيــة ف ــي فـيـلــم أك ــوام ــان،
ويأخذ المشاهدين إلى عالم البحار السبعة تحت
الـمــاء ،ومــن المقرر طــرح الجزء الثاني من أكوامان
في مارس .2023
وان ـضــم األم ـيــن ال ـعــام لــأمــم الـمـتـحــدة أنطونيو
جوتيريش إلى موموا في هذه االحتفالية ،واعتذر
نيابة عن جيله لعدم القيام بما يكفي لمعالجة آثار
تغير الـمـنــاخ وإن ـقــاذ المحيطات وحـمــايــة التنوع
البيولوجي.
وقال جوتيريش« :حتى هذه اللحظة نتحرك ببطء
شديد ....ما زلنا نتحرك في االتجاه الخاطئ» .وفي

ملصق الفيلم

إش ـ ـ ــارة إل ـ ــى ص ـن ــاع ــة ال ــوق ــود
األحـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــوري ذك ـ ـ ـ ـ ــر« :لـ ـق ــد
ح ــان ال ــوق ــت إلدانـ ــة هــذه
السلوكيات بشكل جاد».
وت ـغ ـط ــي الـمـحـيـطــات
 70فــي الـمـئــة مــن سطح
الكوكب ،وتولد أكثر من
نصف نسبة األكسجين
فـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،وت ـم ـت ــص
 25فــي الـمـئــة مــن جميع
ان ـب ـعــاثــات ثــانــي أكـسـيــد
الـ ـ ـك ـ ــرب ـ ــون ،ل ـ ـكـ ــن ت ـغ ـيــر
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــاخ يـ ـ ــرفـ ـ ــع درجـ ـ ــة
حــرارتـهــا ويسبب ارتـفــاع
مستويات سطح البحر.
وتـظـهــر دراسـ ــات علمية
م ـت ـعــددة أن  11مـلـيــون طن
متري من البالستيك ينتهي
ب ــه ال ـم ـط ــاف ف ــي الـمـحـيـطــات
كل عــام ،وهو رقم من المتوقع
أن ي ــزي ــد ل ـثــاثــة أم ـث ــال بـحـلــول
عام  2040ما لم يتم خفض إنتاج
واستهالك المواد البالستيكية التي
تستخدم لمرة واحدة.
و»أكـ ــوامـ ــان» فـيـلــم بـطــل خ ــارق
أم ـي ــرك ــي م ــن إنـ ـت ــاج س ـنــة ،2018
مبني على حكاية أكوامان من دي
سي كومكس ،وأخــرج الفيلم جيمس
وان م ــن سـيـنــاريــو داي ـف ـيــد جــونـســون
ووي ــل بـيـلــو ،وب ـطــولــة جـيـســون مــومــوا
وآمـبــر ه ــارد وبــاتــريــك ويـلـســون وويليم
دافو ويحيى عبدالمتين الثاني وتيمويرا
م ــوريـ ـس ــون ودول ـ ـ ــف ل ـن ــدج ــري ــن ون ـي ـكــول
كيدمان.
(رويترز)

جينيفر لورانس

تبحث النجمة العالمية جينيفر لورانس
بصحبة زوجها كوك ماروني عن قصر جديد
للعيش به ،في خطوة متقدمة لحياتهما بعد
الترحيب بطفلهما األول في فبراير الماضي.
ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية
ص ــورا تجمع لــورانــس ( 31عــامــا) وزوجـهــا
( 37ع ــام ــا) ،إذ رصــدتـهــا أع ـيــن الـمـصــوريــن
أثـنــاء معاينة قصر مـعــروض للبيع بسعر
 20مليون دوالر ،في منطقة بيل إيــر ،وكان
مملوكا للمخرج الشهير إرنست لوبيتش.
كما شوهدت لــورانــس بمالبس كاجوال
أثناء سيرها بشكل منفرد في بيفرلي هيلز
مؤخرا ،وأبرزت صورها األخيرة استعادتها
وزنـهــا السابق قبل اإلنـجــاب فــي غضون 4
أشهر من اإلنجاب.
يذكر أن آخر أعمال جينيفر لورانس الفنية
هو فيلمها مع النجم الشهير ليوناردو دي
كابريو ،وال ــذي حمل عـنــوان «Don’t Look
 ،»Upمتناوال قضايا المناخ والبيئة التي
تهدد الحياة على كوكب األرض.

جيسيكا :على المرأة أال تقلق من العمر
ال ت ـش ـع ــر ال ـم ـم ـث ـل ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة سـ ــارة
جيسيكا باركر بالقلق تجاه تقدمها في
ً
أخيرا.
العمر ،وذلك بعدما أصبحت في الـ57
وتطرقت جيسيكا إلى هذا األمــر خالل
ح ــواره ــا م ــع مـجـلــة  InStyleف ــي رد على
سـ ــؤال ح ــول ع ــن ش ـعــورهــا ت ـج ــاه الـتـقــدم
بالسن ،فقالت على الفور« :أنا ال أفكر ً
يوما
في التقدم في السن أو الشيخوخة ،وعار
على النساء أن تقلق أو تصاب باالكتئاب
ّ
لتقدمهن في العمر».
ً
وأضــافــت أن المجتمع والـنــاس عموما
تـتـحـيــز ف ــي هـ ــذا األم ـ ــر إلـ ــى الـ ــرجـ ــال ،فال
ً
يـتـحــدث أح ــد عــن أن الــرجــل ب ــات ع ـجــوزا،
ً
ولكن دومــا ما تشعر المرأة بالقلق تجاه
س ـن ـه ــا ،ف ــا ي ـت ـل ـقــى الـ ــرجـ ــال االنـ ـتـ ـق ــادات
نفسها».
و كــا نــت جيسيكا قــد أ عـلـنــت إصابتها
بفيروس كورونا المستجد ،مما تسبب في
إلغاء عرضها المسرحي في برودواي ،وفقا
لموقع نيويورك بوست األميركي.

سارة جيسيكا باركر

سيرجي جادان يحصل على جائزة السالم

موموا وهيرد في كواليس Aquaman

جيسون موموا

سيرجي جادان

أع ـلــن مـجـلــس مــؤسـســة ات ـحــاد بــورصــة
ت ـجــارة ال ـك ـتــاب األل ـمــانــي فــي فــرانـكـفــورت
أمس منح الكاتب والمترجم والموسيقي
والشاعر األوكراني سيرجي جادان جائزة
ال ـســام الـمـقــدمــة مــن االت ـحــاد لـعــام ،2022
إلسهاماته األد ب ـيــة والفنية ،وتبلغ قيمة
الجائزة  25ألف يورو.
وذكــر المجلس أن الكاتب األوكراني تم
تكريمه «لعمله الفني الممتاز وكذلك لموقفه
اإلنساني الذي اتخذه مع الناس في الحرب،
وساعدهم مخاطرا بحياته».
تجدر اإلشــارة إلى أن جــادان ( 47عاما)
يعد واحــدا من أهــم األصــوات المعبرة عن
األدب األوكراني المعاصر ،وكان قبل الحرب
كــاتـبــا مـعــروفــا فــي ألـمــانـيــا أي ـضــا ،وتمت
تــرجـمــة أع ـمــالــه ،ومـنـهــا روايـ ــات وقصص
ومقاالت ،إلى العديد من اللغات.
ويكتب جادان مؤلفاته باألوكرانية ،لكنه
يـتــرجــم أيـضــا مــن األلـمــانـيــة واإلنجليزية
والبيالروسية والروسية إلــى األوكرانية،
كـمــا أن ــه يــؤلــف مـقــاطــع غنائية لـفــرق روك
مختلفة ويغني في إحدى الفرق.
(د ب أ)

فلك
الحمل

الثور

 21مارس  19 -أبريل

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تسليم أعمالك في الوقت المحدد
ّ
جزء ّ
مهم من سمعتك المهنية.
ً
ً
ً
عــاطـفــيــا :تـصــادف وجــهــا جــديــدا تميل
عواطفك إليه وتستعلم عنه.
اج ـت ـم ــاع ـ ًـي ــا :ت ـن ـت ـظــرك ب ـع ــض األع ـم ــال
المنزلية فال تهملها كي ال تتراكم عليك.
رقم الحظ3 :

ً
مهنيا« :عـنــد االمـتـحــان يـكــرم الـمــرء أو
يهان» فكن ً
جادا في عملك.
عــاطـفـ ًـيــا :ح ــان لــك بـعــد وق ــت طــويــل أن
تقدم هدية لمن ُت ّ
حب.
ً
اجتماعيا :تصاب بخيبة أمل ألن أحد
أفراد العائلة قد رسب في دراسته.
رقم الحظ14 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :بلوغك الهدف ليس خاتمة ،بل
انطالقة نحو مغامرة جديدة.
ً
ّ
تحب يعني أن تــرى العالم
عاطفيا :أن
بمنظار مختلف عما لديك.
ً
اجتماعيا :ساهم مع أحد أفراد العائلة
في وضع برنامج ترفيهي لها.
رقم الحظ45 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :يقف برجك اليوم إلى جانبك فال
تدع الفرصة تفوت.
ً
عاطفيا :ال مكان في قلب الشريك إال لك
فقد استوليت على عقله.
ً
اجتماعيا :يعود الفضل في تربيتك إلى
ً
والديك فأحسن بهما صنعا.
رقم الحظ2 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ّ
ً
مهنيا :يتوقف مصير أعمالك على نوعية
ما تنجز فانتبه إلى النتائج.
ً ّ
عاطفيا :كلما عاملت الشريك باحترام
زادت محبته لك.
ّ
اج ـت ـمــاعـ ًـيــا :أنـ ــت وص ـ ــي ع ـلــى عــائـلـتــك
ويجب أن تؤدي مسؤولياتك بكاملها.
رقم الحظ48 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
ُ
ً
مهنيا :تحتاج إلى خلوة تراجع فيها ما
ً
حققت مهنيا وأين أخفقت.
ع ــاطـ ـف ـ ًـي ــا :وضـ ـع ــك الـ ـع ــاطـ ـف ــي ي ـعــانــي
ً
اضطرابا بسبب إهمالك للشريك.
ً
اجتماعيا :االبتسامة على شفتيك سالح
ال يطاله القانون.
رقم الحظ24 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

م ـه ـنـ ًـيــا :أم ــام ــك ف ـس ـحــة أمـ ــل للتغيير
ينبغي أن تكون مستعدا الغتنامها.
عــاطـفـ ًـيــا :أنـظــرا مـ ًـعــا إلــى الـهــدف عينه
تصال بسرعة أكبر.
ً
اجتماعيا :ال ذاك ــرة للثرثار وال قيمة
لكالمه فال تستمع إليه.
رقم الحظ29 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ُ
ً
مهنيا :كثرة الكالم ال تنتج بل ما تصنعه
ّ
المهم.
يداك هو
ّ
ُ
ً
عاطفيا :تعلل نفسك بالتقدم لتفرح قلب
شريك العمر.
ً
اجتماعيا :أسير الرتابة يمضي الوقت في
البحث عن الزمن الضائع.
رقم الحظ39 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :ينبغي أن تكون أمنيتك هي الخطوة
األولى لتحقيق هدفك.
ً
عاطفيا :تسعى إلى إرضاء الحبيب بعدما
ناقشته بأسلوب غاضب.
ً
اجتماعيا :نكران جميل من أن أحسن إليك
ً
جحودا.
سيئ فال تكن
رقم الحظ37 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مـهـنـ ًـيــا :إذا كـنــت عـ ــادل فــي تـعــامـلــك مع
الزمالء تلقى احترامهم وتقديرهم.
ً
عاطفيا :ابحث عن األمان واالستقرار مع
ً
الشريك لتبقى سعيدا.
اجـتـمــاعـ ًـيــا :دع األم ــس وال تفكر اآلن إال
بالغد مع العائلة ففيه مستقبلك.
رقم الحظ37 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
َّ
ً
تخل ّ
عما ليس بنافع لك وانظر
مهنيا:
فقط إلى مصلحتك.
ً ُ
ً
عاطفيا :طباعك العنيفة أحيانا تبعد عنك
شريك العمر فحاول ترويضها.
ً
اجتماعيا :يزداد الوضع العائلي صعوبة
ألنك ال تتابعه عن قرب.
رقم الحظ19 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :كلما ازددت خبرة فــي مهنتك
تحسنت نتائج أعمالك.
ً
ً
منزعجا
عاطفيا :يبدو شريك حياتك
ً
من الوقت الذي تقضيه خارجا.
ّ
ً
روتينيا في تعاملك
اجتماعيا :ال تكن
مع اآلخرين وابعث الفرح فيهم.
رقم الحظ44 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

الجزاف 6 :دورات متنوعة في «النادي الصيفي اإلعالمي»
تنطلق في األول من يوليو وتستمر إلى  31أغسطس
فضة المعيلي

يهدف النادي اإلعالمي
الصيفي ،التابع لنقابة الفنانين
واإلعالميين ،إلى صقل
المهارات ،وتنمية القدرات
لدى منتسبي الدورات الصيفية.

الدورات
التدريبية
سيعاد
تقديمها
ً
مستقبال
بشكل دوري

تـ ـنـ ـطـ ـل ــق ب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي
اإلعالمي الصيفي ،الذي تنطمه
ن ـقــابــة الـفـنــانـيــن واإلعــام ـي ـيــن
فــي األول مــن يــولـيــو ،وتستمر
فعالياتها حتى  31أغسطس،
ويتضمن عدة دورات منها فن
الخطابة ،وفن اإللقاء ،والتمثيل
المسرحي ،والتمثيل الدرامي،
والتقديم التلفزيوني.
وضمن هذا اإلطار ،قال عضو
لجنة قـطــاع اإلعـ ــام فــي نقابة
واإلعالميين د .بسام
الفنانين
ً
الجزاف« :بداية ينتسب لنقابة
الـفـنــانـيــن واإلعــام ـي ـي ــن ال ـيــوم
الكثير مــن أهــل الـفــن واالع ــام،
ٌ
كــل فــي تخصصه ،ومــن وجهة
نـ ـظ ــري أرى أن ـ ــه مـ ــن ال ــواج ــب
أن يـكــون هـنــاك دور فـعــال لكل
الـمـنـتـسـبـيــن ،لـيــس فـقــط ألجــل
موضوع يتعلق باالمتيازات من
خصومات أو خدمات ،بل على
ال ـع ـكــس م ــن ذل ــك ي ـجــب عليهم
تقديم شيء يعود بالنفع على
ال ـن ـقــابــة وال ـم ـج ـت ـمــع ع ـلــى حد
سواء».
ً
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :إيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ـ ـ ــا م ـن ــي
ً
شخصيا بأن العضو في النقابة
ً
ي ـج ــب أن يـ ـك ــون فـ ـ ـع ـ ــال ،قـمـنــا
بعمل النادي اإلعالمي الصيفي
كانطالقة أولــى تبدأ بتاريخ 1
يوليو حتى  31أغسطس ،ويقدم
مـ ــن خـ ــالـ ــه خـ ــدمـ ــات وبـ ــرامـ ــج
تدريبية فــي الجانب اإلعالمي
موجهة ألبنائنا للفئة العمرية
من  11حتى  17عاما ،لرؤيتي

ريهام عبدالحكيم تختتم مهرجان
«السويس للموسيقى والغناء»

بسام الجزاف
أن هــذه الفئة الـيــوم مهمة جدا
ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ،وم ـح ــروم ــة من
األنشطة الصيفية».

فئة محرومة
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــزاف إل ـ ـ ـ ــى أن
«األن ــدي ــة ال ـعــامــة والـصـحـيــة ال
تستقبل هذه الفئة من األعمار
إال ل ـم ــن تـ ـج ــاوز الـ ـ ـ  18ع ـ ً
ـام ــا،
عالوة على أن األلعاب المتوافرة
فــي المجمعات ال تتناسب مع
أعـ ـم ــار م ــن ه ــم دون ال ـس ـنــوات
ال ـع ـشــر ،وبــالـتــالــي ف ـهــذه الفئة
محرومة ،ولذلك آثرنا أن تكون
األندية الصيفية ليست فنية أو
رياضية بل كإعالميين يجب ان

يصب النشاط في هذا الجانب،
لــذلــك قــدمـنــا  6بــرامــج إعالمية
منها فن الخطابة ،وفن اإللقاء،
والتمثيل المسرحي ،والتمثيل
الدرامي ،والتقديم التلفزيوني
واإلخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاري ،والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرة ع ـلــى
مواجهة الجمهور».

فئة قادرة
ً
واستطرد الجزاف متحدثا،
«ك ــل ه ــذا م ــن شــأنــه أن يـعــود
بالنفع على هــذه الفئة حتى
تـتـحــول مــن خـجــولــة إل ــى فئة
قادرة على الحديث والتعبير
عـ ـ ـ ــن رأيـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا ،الس ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا م ــن
يمتلكون الموهبة ،وقد تكون

هــذه المالمح لهذه المواهب
في المستقبل موجهة للذهاب
ل ـل ـع ـم ــل ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال اإلع ـ ـ ــام
أو ال ـت ـم ـث ـي ــل الـ ـمـ ـس ــرح ــي أو
اإلذاعي».

شكل دوري
وح ـ ـ ــول إذا مـ ــا ك ــان ــت تـلــك
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات خـ ــاض ـ ـعـ ــة إلعـ ـ ـ ــادة
ال ـت ـقــديــم مـ ــرة أخـ ـ ــرى ،أوض ــح
الـ ـج ــزاف ان ت ـلــك ه ــي ال ـبــدايــة
ف ـ ـ ـقـ ـ ــط ،وسـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــاد ت ـق ــدي ـم ـه ــا
مـسـتـقـبــا بـشـكــل دوري ،ولــن
ت ـك ــون صـيـفـيــة ف ـقــط ب ــل على
مــدار العام ،فحتى أسعار تلك
ال ـ ـ ـ ــدورات تـشـغـيـلـيــة ولـيـســت

ربحية ،فالنقابة ال تنشد الربح
إنـ ـم ــا ت ـن ـش ــد ت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات
مجتمعية مـجــانــا ،ولـكــن هذه
الرسوم التدريبية للمدربين.

لغة الحوار
ول ـفــت ال ـج ــزاف إل ــى أن عمل
ال ـن ـق ــاب ــة ل ـي ــس م ـق ـص ــورا عـلــى
األط ـ ـف ـ ــال ،و»ل ـ ـكـ ــن ب ـح ـك ــم ه ــذه
ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة م ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام رأيـ ـ ـن ـ ــا أن
تكون الــدورة موجهة لألطفال،
فقبل عــام مــن اآلن قــدمـنــا أكثر
مـ ــن دورة ت ـت ـع ـل ــق بــا ل ـت ـم ـث ـيــل
الدرامي ،وأخرى حول التمثيل
التلفزيوني ،ودورة عن التمثيل
الـ ـمـ ـس ــرح ــي ق ــدمـ ـه ــا ال ـم ـخ ــرج

ي ــوس ــف ال ـب ـغ ـل ــي ،وأخ ـ ـ ــرى عــن
كـ ـت ــاب ــة الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو قــدم ـت ـهــا
الــدكـتــورة حصة الـمــا ،والـيــوم
سيكون هناك تعاون مع الفنان
ع ـصــام ال ـكــاظ ـمــي ،واإلعــام ـيــة
مناير القالف ،وهناك تعاون مع
مدربين من لجنة قطاع اإلعالم،
حسب تخصص كل عضو ،لذا
فخدماتنا مقدمة طــول الوقت،
واألمـ ـ ـ ــر ك ـل ــه مـ ــرهـ ــون ب ــال ـع ــدد
ال ــذي يـجــب أن يغطي الــرسـ َـوم
التشغيلية ،لذلك نتمنى أن يلقى
النادي صدى طيبا لدى أبنائنا
خـصــوصــا انـنــا نـقــدم مــا يعود
بــالـنـفــع عـلــى شـخـصـيــة ال ـفــرد،
ويـكـسـبــه م ـه ــارات فــن الـتـحــدث
والخطابة ،وفن لغة الحوار.

أك ـ ــد الـ ـفـ ـن ــان م ـح ـم ــد عـ ـب ــده أن ـ ــه شـعــر
بالغضب تـجــاه اب ـنــه ،بـعــد أن فــوجــئ به
يغني في برنامج «ليالي رمضان» ،الذي
عرض عبر قناة .MBC
وقال عبده خالل استضافته في برنامج
«تفاعلكم» ،الــذي تقدمه اإلعالمية ســارة
دندراوي عبر قناة «العربية» :عبدالرحمن
أنا مدخره لمستقبل أهله وعمله ال كفنان
أو مطرب؛ من الممكن يكون فنانا متذوقا
لـلـفــن ،و ه ــو يـعــزف بطريقة جميلة على
األورج والبيانو ،إنما مطرب ال».
ً
وردا على ســؤال هل السبب أن صوته
ال يعجبك؟ قال :أرفض هذه الحرفة له ،أنا
حــر؛ هو اعتذر لي ووعــدنــي أنــه لن يكرر
ذلك وسامحته».

وخالل الحلقة مازح الفنان محمد عبده،
سارة دندراوي ،مؤكدا أنه سيعطيها لقبا
جديدا ،بعدما أطلق عليها في وقت سابق
«مزهزهة».
وجاء رد عبده حين مازحته دندراوي،
م ـ ــؤك ـ ــدة أن الـ ـجـ ـمـ ـي ــع أص ـ ـبـ ــح ي ـن ــادي ـه ــا
ب ـمــزهــزهــة ع ـلــى غـ ــرار ف ـنــان ال ـع ــرب قــال

حفاوة واسعة

فنان العرب يغني
في مسرح أوبرا
باريس
 22المقبل

وع ـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،كـشــف عـبــده
أن ال ـج ـم ـهــور ك ــان ي ـت ـشــوق ل ـعــودة
الـ ـمـ ـط ــرب ع ـب ــدال ـم ـج ـي ــد ع ـبــدال ـلــه
إلحياء الحفالت ،حتى استقبلوه
ب ـح ـف ــاوة واسـ ـع ــة خـ ــال حفليه
بموسم جدة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــرب
عبدالمجيد عبدالله« :الجمهور
ك ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـت ـ ـع ـ ـطـ ــش ل ـ ـ ـ ـ ــه ،كـ ـلـ ـن ــا
م ـت ـع ـط ـش ـيــن لـ ـ ــه» .ودافـ ـ ـ ــع عــن
رأي ـ ــه ال ـس ــاب ــق ب ـش ــان أغــانــي
عـبــدالـلــه ،فــاعـتـبــرهــا أغــانــي
م ــرحـ ـل ــة ،رغـ ـ ــم أن األخـ ـي ــر،
ومن صعد نجمهم من نفس
جيله ،أدوا بعض األعمال
الكالسيكية بحسب قوله:
«كـ ــانـ ــوا م ـم ـكــن يـعـمـلــوا
أغــانــي كــاسـيـكـيــة أكثر
تتسمع ا ل ــى اآلن ،بس
مش بالكم الهائل اللي
بـيـنــزلــوه م ــن األغــانــي
الخفيفة».

لها« :لكن هذا اللقب لي حقا حصري فيه،
ولكني سأغيره إلى المؤدبة».

مسرح أوبرا باريس
كشف محمد عـبــده تفاصيل
حفله الغنائي ،الذي من المقرر
إق ــامـ ـت ــه عـ ـل ــى م ـ ـسـ ــرح أوبـ ـ ــرا
بــاريــس بـتــاريــخ  22المقبل،
وق ــال خ ــال اسـتـضــافـتــه في
ب ــرن ــام ــج «تـ ـف ــاعـ ـلـ ـك ــم» ،الـ ــذي
ت ـقــدمــه دن ـ ـ ــدراوي ع ـبــر قـنــاة
«العربية» :أنا أول عربي يقف
على خشبة هــذا المسرح،
وق ـ ـ ـ ـ ــد نـ ـ ـ ـف ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـتـ ـ ــذاكـ ـ ــر
ووافقوا على إقامة حفل
إضــافــي فــي لـيـلــة أخــرى
بسبب كمية الحجوزات،
وه ــذه ســابـقــة لــم تحدث
من قبل».
وأضـ ـ ـ ــاف :م ـت ـع ـهــد الـحـفــل
اعـتـقــد أن الـجـمـهــور سـيـكــون من
ال ـ ـعـ ــرب ال ـم ـت ــواج ــدي ــن ه ـ ـنـ ــاك ،لـكــن
اإلقـبــال على الحفل شمل الجمهور
من السعودية والخليج.

اليوم العالمي للموسيقى

محمد عبده

وأح ـيــا عـبــده حـفــا غنائيا مساء
السبت الماضي في اتحاد أرينا في
أبوظبي ،بمناسبة اليوم العالمي
لـلـمــوسـيـقــى ،ق ــدم فـيــه بــاقــة كبيرة
من أغنياته التي يحبها الجمهور.
وتميز الحفل بتجهيزات خاصة
تمكن الحضور من ذوي االحتياجات
ال ـس ـم ـع ـي ــة وال ـ ـصـ ــم مـ ــن االس ـت ـم ـت ــاع
ب ــال ـح ـف ــل ،م ــن خـ ــال ت ــرج ـم ــة كـلـمــات
األغاني بلغة الصم ،وتحضير عدد من
السترات المجهزة بتقنيات تساعد على
الشعور بالموسيقى.

«موسم الغيمرز» ينطلق  14يوليو في السعودية
يقدم سلسلة من الحفالت الموسيقية على مدار  8أسابيع
يفتتح المطرب عمرو دياب
موسم الغيمرز في «بوليفارد
الرياض» بالسعودية يوم
الخميس  14يوليو.

تشارك الفنانة الشابة هدى
المفتى في  3أفالم من
أصل  4تقرر عرضها خالل
موسم عيد األضحى ،لتكون
الممثلة المصرية األكثر
ً
وجودا في الموسم.
وتطل هدى في أفالم «كيرة
والجن» مع كريم عبدالعزيز
وأحمد عز ،و«عمهم» مع
محمد إمام ،و«بحبك» مع
تامر حسني ،وهنا الزاهد،
حيث تحظى بأحد األدوار
الرئيسية في الفيلم.
هدى صورت األفالم في
توقيتات مختلفة خالل
الفترة الماضية ،لكن توقيت
العرض بالتزامن في موسم
العيد ارتبط بشركات االنتاج
ً
في المقام األول ،علما بأنها
تتواجد على افيش اثنين
من األفالم هما« :عمهم»
و»بحبك» ،اللذان طرحا
بوسترات دعائية منفردة
لجميع الفنانين المشاركين
فيهم.

محمد ثروت تحسنت
حالته ومازال بالمستشفى

أكد أن ما يقدمه عبدالمجيد عبدالله أغاني مرحلة

ريهام عبدالحكيم

ت ـس ـت ـمــر ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــوديـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ــي إقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــانـ ـ ــات واألحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـس ـت ـق ـطــب
الجمهور من شتى دول العالم،
ب ـجــانــب إق ــام ــة ع ــدد كـبـيــر من
الحفالت الغنائية والموسيقية
لكبار رموز الغناء والموسيقى
حول العالم.
وضمن هذا السياق ،يستعد
الـنـجــم الـمـصــري ع ـمــرو ديــاب
إلح ـي ــاء حـفــل اف ـت ـتــاح «مــوســم
ال ـ ـغ ـ ـي ـ ـمـ ــرز» فـ ـ ــي «بـ ــول ـ ـي ـ ـفـ ــارد
ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض» ،ضـ ـم ــن ف ـع ــال ـي ــات
موسم الرياض بالمملكة ،يوم
الخميس  14يوليو القادم.
وأع ـ ـلـ ــن ع ـ ـمـ ــرو دي ـ ـ ــاب عـبــر
ح ـ ـسـ ــابـ ــه ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي بـ ـم ــوق ــع
«إنستغرام»« :يحيي AmrDiab
ا ل ـ ـ ـيـ ـ ــوم األول لـ ـلـ ـم ــو س ــم فــي
ب ــول ـي ـف ــارد الـ ــريـ ــاض ،يـ ــوم 14
يوليو».
وس ـب ــق أن ك ـش ـفــت الـلـجـنــة

هدى المفتي نجمة
أفالم «األضحى»

محمد عبده :أنا حر ...أرفض احتراف ابني الغناء
الفنان السعودي محمد
حل
ً
عبده ضيفا على برنامج
«تفاعلكم» ،الذي تقدمه
المذيعة سارة دندراوي عبر
قناة «العربية».

أحيت الفنانة ريهام عبدالحكيم حفل ختام الــدورة األولى من
فعاليات مهرجان السويس للموسيقى والغناء ،حيث قدمت عدة
أغان مميزة منها «يا حبيبتي يا مصر»« ،مالي»« ،أما بــراوة»« ،ع
اللي جرى»« ،سهر الليالي»« ،دارت األيام»« ،عاشق سارح»« ،بالورقة
والقلم» ،باإلضافة إلى أغنيتها األشهر «فيها حاجة حلوة» ،التي
رددها الحضور معها ،حيث استمرت وصلتها الغنائية نحو ساعة.
وكــان حفل الختام قد استهل بعرض لفرقة السويس للفنون
الشعبية الـتــابـعــة للهيئة الـعــامــة قـصــور الـثـقــافــة ،بـعــدهــا غــردت
الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من أعمال
الموسيقى العربية التي نالت اإلعجاب واالستحسان ،وتألق في
أدائها مجموعة من نجوم األوبرا كان منها «عاش اللي قال»« ،طاير
يا هوى» تغنى بهم أشرف وليد« ،انت عمري» شدت بها حسناء،
«أحلى بلد بلدي»« ،السوايسية أداهما» وليد حيدر« ،حلوة بالدي»،
«زي العسل» شدت بهما رحاب مطاوع ،وتغنى محمد مانو أحد
األصوات الواعدة من أبناء السويس بـ «تملي في قلبي»« ،عظيمة
يا مصر» ،وحظي بتشجيع ضخم لتميزه في أدائها.
وشهد الحفل الذي أقيم بساحة متحف السويس حضور نحو
 5آالف مشاهد ،فيما أكدت وزيرة الثقافة أن الحضور الجماهيري
للمهرجان وصل إلى  13ألف مشاهد في أيامه الثالثة ،مشيرة إلى
أن الدولة المصرية تعمل على نشر الفعاليات اإلبداعية ،وتنفيذ
استراتيجيات تحقيق الـعــدالــة الثقافية وإع ــادة تشكيل الوعي
واالرتقاء بالوجدان.
وشهد المهرجان على مدار  3أيام  6عروض فنية مختلفة لفرق
موسيقية وعــدد من نجوم األوب ــرا ،بينما شــارك بحفل االفتتاح
الفنان هاني شاكر ،وفي الليلة الثانية شارك الفنان أحمد جمال
بفرقته الموسيقية ،وسط تفاعل كبير من الحضور.

من أنشطة نقابة الفنانين واإلعالميين

خبريات

باإلضافة إلى أجواء موسيقى
اإللـيـكـتــرو ه ــاوس الحماسية
يــوم  14يوليو ،وســط عروض
مـ ـش ــوق ــة بـ ــاألل ـ ـعـ ــاب الـ ـن ــاري ــة
وب ـطــائــرات الـ ــدرون فــي الليلة
االفتتاحية من موسم الغيمرز.
كـ ـم ــا ت ـن ـط ـل ــق س ـل ـس ـل ــة مــن
الـ ـحـ ـف ــات ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة عـلــى
مدار  8أسابيع ،والتي ستشهد
مـ ـش ــارك ــة ع ـ ــدد مـ ــن ال ـم ــواه ــب
المحلية واإلقليمية والعالمية،
حيث سيتم اإلع ــان عنها في
وقت الحق.

مسيرته الفنية
عمرو دياب
الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــوسـ ــم ،أكـ ـب ــر
ح ـ ــدث ل ـل ــري ــاض ــات واأللـ ـع ــاب
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
ال ـع ــال ــم ،ع ــن أس ـم ــاء الـفـنــانـيــن
العالميين المشاركين في أولى

الحفالت الموسيقية للموسم،
وهـ ــم :الـنـجــم ال ـم ـصــري عـمــرو
ديـ ــاب ،وال ـن ـجــم الـكــولــومـبــي J
 ،Balvinوالسويديان الشهيران
دي جي Sebastian Ingrosso

ودي جي .Salvatore Ganacci
وس ـي ـك ــون عـ ـش ــاق ومـحـبــو
ال ـم ــوس ـي ـق ــى ع ـل ــى م ــوع ــد مــع
األنـ ـ ـغ ـ ــام الـ ـع ــربـ ـي ــة الـ ـس ــاح ــرة
واأل جـ ــواء الالتينية المميزة،

وس ـ ـي ـ ـت ـ ـقـ ــدم دي ـ ـ ـ ــاب ق ــائ ـم ــة
فـ ـن ــا ن ــي ا لـ ـ ـي ـ ــوم األول ،ح ـيــث
سيستمتع ا لـجـمـهــور بــأدا ئــه
ألشهر الكلمات واأللحان التي
ّ
تغنى بها طوال مسيرته الفنية
العريقة.
وسيقدم  J Balvinالذي ُيعد

أح ــد أشـهــر مــوزعــي ومنتجي
الموسيقى الالتينية في العالم،
مـجـمــوعــة م ــن أف ـضــل أغــان ـيــه،
ومنها Mi Gente :و  Ginzaو
.I Like It

الوصالت الغنائية
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـجـ ـ ــانـ ـ ــب اآلخـ ـ ـ ـ ــر،
س ـيــؤدي  Ingrossoالـمـعــروف
ب ـك ــون ــه أح ـ ــد أع ـ ـضـ ــاء ال ـف ــرق ــة
الـعــالـمـيــة الـشـهـيــرة Swedish
 ،House Mafiaو م ــوا طـ ـن ــه
 Ganacciصـ ــا حـ ــب األ صـ ـ ــول
ال ـ ـبـ ــوس ـ ـن ـ ـيـ ــة ،مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
الوصالت الموسيقية المعروفة
ل ــدى الـمــايـيــن مــن الجماهير
حـ ــول ال ـع ــال ــم ،ح ـيــث ي ـج ــددان
عــودت ـه ـمــا لـلـمـمـلـكــة ،ب ـعــد أن
شاركا العام الماضي في حفل
 ،Soundstormكـمــا سينضم
لـلـقــائـمــة الـمــوهـبــة الـسـعــوديــة
 DJ Elfuegoكعرض افتتاحي.

تحسنت حالة الفنان الكبير
محمد ثروت بعد خضوعه
لجراحة عاجلة في القلب ،اثر
أزمة صحية حادة تطلبت
نقله إلى أحد المستشفيات
الخاصة بالقاهرة بشكل
عاجل وفوري.
وخضع ثروت لجراحة
استمرت عدة ساعات بالقلب
قبل أن يخرج إلى غرفة
العناية الفائقة عدة ساعات،
وانتقل بعدها لغرفة رعاية
طبية عادية بالمستشفى،
بينما يجري األطباء
مجموعة من الفحوصات
في الوقت الحالي له ،من
أجل اتخاذ قرار بخروجه من
المستشفى على أن يتابع
عالجه في المنزل خالل
الفترة المقبلة.
األطباء طلبوا من محمد
ثروت تأجيل أي مشاريع
غنائية في حفالت خالل
الفترة المقبلة بسبب
خطورة بذل أي مجهود على
القلب علما بأنه سيطرح
أغنيته الجديدة «هنسيب
لمين الغناء» خالل أيام،
بعدما انتهى من تسجيلها
قبل الوعكة الصحية.

الخشاب تحصد رسائل
شكر من طلبة الثانوية

حصدت الفنانة سمية
الخشاب رسائل شكر من
طلبة الثانوية العامة عبر
حسابها على «تويتر»،
بعدما تضمنت المذكرة
التلخيصية التي قدمتها
للطالب عبر حسابها قبل
االمتحان معظم األسئلة
التي وردت في األدب.
ووجه الطالب الشكر
لسمية على مساعدتهم
في تلخيص المادة األدبية
الموجودة في كتاب الوزارة،
بوقت زاد التفاعل مع
صفحتها من الطلبة بشكل
كبير خالل األيام الماضية،
خصوصا مع تركيزها
على الرسائل اإليجابية،
وتشجيعهم لتجاوز عقبة
االمتحانات.
سمية حرصت على تأكيد
وجودها بجانب متابعيها
من الطلبة والتفاعل معهم
ومع أسئلتهم عبر مساعدين
يقومون معها بهذا الدور،
فيما تتفاعل بشكل كبير من
خالل حسابها على «تويتر»
مع أغلبية األسئلة التي ترد
بالمقررات الدراسية.

ةديرجلا
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دوليات

مفاوضات نووية بقطر ...و«منتدى النقب» يجتمع في المنامة

السيسي في عمان ويزور البحرين اليوم  ...وطهران تنتقد ضم تل أبيب إلى «سنتكوم»
قبل أسابيع من زيارة الرئيس
األميركي للشرق األوسط،
تنعقد في قطر محادثات
ثنائية غير مباشرة بين إيران
والواليات المتحدة بشأن
إحياء االتفاق النووي ،بينما
اجتمع أطراف «منتدى النقب»
بالبحرين ،في حين واصل
الرئيس المصري لقاءاته
العربية ـ العربية.

في وقت تتحضر المنطقة
الن ـ ـع ـ ـقـ ــاد الـ ـقـ ـم ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة -
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة  -األم ـي ــرك ـي ــة فــي
جــدة منتصف يوليو المقبل
بتحركات وتفاهمات تهدف
إلـ ـ ــى إرس ـ ـ ـ ــاء تـ ـه ــدئ ــة شــام ـلــة
على مختلف الجبهات ،تعقد
فــي االي ــام المقبلة محادثات
ام ـيــرك ـيــة ـ إي ــران ـي ــة ف ــي قـطــر.
وأوضح المستشار اإلعالمي
ل ـل ـف ــري ــق ال ـ ـنـ ــووي اإليـ ــرانـ ــي،
محمد ماراندي ،أمس ،أن قطر
ستستضيف المحادثات .
ونـقـلــت وكــالــة روي ـت ــرز عن
مصادر ،أن المبعوث األميركي
الخاص إليران ،روبرت مالي،
سيجري مباحثات في الدوحة
مع وزيــر الخارجية القطري،
م ـح ـم ــد بـ ــن عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن آل
ثاني ،قبل ان تبدأ المحادثات
غ ـي ــر الـ ـمـ ـب ــاش ــرة مـ ــع ط ـه ــران
الـ ـي ــوم او ف ــي م ــوع ــد اق ـص ــاه
االربعاء.
ووفـ ــق ال ــوك ــال ــة ،فـقــد أش ــار
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول إيـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي إل ـ ـ ـ ــى أن
كبير المفاوضين النوويين
اإليرانيين ،علي باقري كني،
سيمثل الجانب اإليراني.
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ق ـ ــال
ا لـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث بـ ـ ــا سـ ـ ــم وزارة
الـخــارجـيــة اإلي ــران ـي ــة ،سعيد
خطيب زادة،إن «إحياء االتفاق
ال ـنــووي مــع ال ـقــوى العالمية
يعتمد على واشنطن ،والكرة
اآلن في ملعبها».
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن
ال ـم ـب ــاح ـث ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة بـعــد
يومين من الــزيــارة المفاجئة
التي قام بها وزير الخارجية
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي جـ ــوزيـ ــب ب ــوري ــل
لـ ـطـ ـه ــران ،بـ ـه ــدف ك ـس ــر ح ــدة
ال ـت ـص ـع ـي ــد وال ـ ـتـ ــوتـ ــر ب ـش ــأن
أنشطتها اإلقليمية والنووية،
وتأكيده أن المفاوضات بين
طهران وواشنطن ستستأنف
على وجه السرعة.

الرياض والقاهرة

هجوم إلكتروني
غير مسبوق
يوقف شركة صلب
إيرانية عمالقة

في شأن آخر ،قال المتحدث
بـ ـ ــا سـ ـ ــم وزارة ا ل ـ ـخـ ــار ج ـ ـيـ ــة
اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة إن ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة
تــريــد اسـتـئـنــاف الـمـحــادثــات
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة مـ ــع طـ ـه ــران،
بـعــد ي ــوم م ــن جــولــة مكوكية
ق ـ ـ ـ ــام ب ـ ـهـ ــا رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء

دبلوماسيون من الواليات المتحدة وإسرائيل والبحرين واإلمارات ومصر والمغرب خالل االجتماع األول للجنة تنسيق «منتدى النقب» في المنامة أمس (أ ف ب)
ا ل ـعــرا قــي مصطفى الكاظمي
ب ـي ــن ج ـ ــدة وطـ ـ ـه ـ ــران ،ب ـهــدف
إحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــادثـ ـ ــات ب ـي ــن
الدولتين واستعادة العالقات
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة ال ـم ـق ـط ــوع ــة
مـنــذ  2016وإن ـهــاء الـتــوتــرات
اإلقليمية بينهما.
وأشار زادة إلى أن الكاظمي
نـقــل رســالــة مــن المملكة إلــى
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة،
وه ــو م ــا أكـ ــده م ـص ــدر مطلع
لـ ـ ـ «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ع ـش ـي ــة جــولــة
رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء .ول ـف ــت زادة
إلــى أن الـجــولــة الـســادســة من
ال ـم ـح ــادث ــات م ــع ال ـس ـعــوديــة
سـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــد عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى
دب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي ،وس ـت ـس ـتــأنــف
ً
ً
ق ــريـ ـب ــا ف ـ ــي بـ ـ ـغ ـ ــداد ،م ـش ـي ــدا
بالدور العراقي في الوساطة
بين طهران والرياض.
كما أوضح أن «المسؤولين
اإليـ ـ ــران ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن نـ ـ ــاق ـ ـ ـشـ ـ ــوا م ــع
ال ـك ــاظ ـم ــي ال ـم ـس ـت ـج ــدات فــي
شـ ـ ـم ـ ــال الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق وسـ ـ ــوريـ ـ ــة،
وأكدنا أن الحرب والعمليات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ل ـ ــن ت ـ ـ ـ ــؤدي إل ــى

ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــام» ،فـ ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ــى
ال ـع ـ ّم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة ال ـتــي
تشنها تركيا بالمنطقة ضد
التنظيمات الكردية المسلحة.
وفي وقت سابق ،شدد وزير
ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ــي حسين
أمير عبداللهيان خالل لقائه
ال ـك ــاظ ـم ــي ،ع ـل ــى دع ـ ــم ب ــاده
إع ـ ـ ـ ــادة فـ ـت ــح الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارات فــي
ّ
الرياض وطهران .كما أكد أن
ً
«تـعــزيــز الـعــاقــات أيـضــا بين
ّ
ط ـه ــران وال ـق ــاه ــرة ي ـصــب في
م ـص ـل ـحــة ال ـم ـن ـط ـقــة وال ـع ــال ــم
اإلس ـ ــام ـ ــي» ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن
ّ ّ
«إيـ ـ ــران ت ــرى أن ح ــل مـشــاكــل
المنطقة يكون من داخلها».
وتزامن ذلك مع إعالن وزارة
ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ـي ــة تعيين
نــاصــر كـنـعــانــيّ جــافــي ،الــذي
س ـب ــق ل ــه أن م ــث ــل بـ ـ ــاده فــي
مصر واألردن ،ناطقا باسمها
ً
خلفا لسعيد خطيب زادة.
ويحضر الرئيس األميركي
جـ ـ ــو بـ ـ ــايـ ـ ــدن ،خ ـ ـ ــال ال ـش ـه ــر
الـمـقـبــل ف ــي ال ـس ـعــوديــة ،لـقــاء
قمة يشارك فيها كل من دول

مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي
ومصر والعراق واألردن.

«سنتكوم»
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ــرك ــة
خ ــوزسـ ـت ــان ،إح ـ ــدى ك ـبــريــات
ش ــرك ــات ال ـص ـل ــب اإلي ــرانـ ـي ــة،
أم ـ ـ ـ ــس ،أنـ ـ ـه ـ ــا اض ـ ـ ـطـ ـ ــرت إلـ ــى
وقــف اإلن ـتــاج ،بعد ّ
تعرضها
لـ ـهـ ـج ــوم إل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ،أع ـ ــرب
رئيس األركان اإليراني ،اللواء
محمد بــاقــري ،عــن امتعاض
بالده لنقل واشنطن عضوية
إسرائيل إلى القيادة الوسطى
(س ـن ـت ـك ــوم) ،ال ـت ــي تـتـخــذ من
ً
م ـم ـل ـكــة ال ـب ـحــريــن مـ ـق ــرا ل ـهــا.
ورأى أن مشاركة إسرائيل في
ا ل ـم ـن ــاورات بالخليج تهديد
لـلـمـنـطـقــة ،وقـ ــال ب ــاق ــري لــدى
لـقــاء مــع نظيره الباكستاني
نديم رضا« :نحن ال نتسامح
مــع هــذه الـتـهــديــدات ،وسنرد
عليها بالتأكيد».
اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــام ـ ــة ف ــي
المقابل ،اجتمع دبلوماسيون

مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة
وإسرائيل وأربــع دول عربية
هـ ـ ــي اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات والـ ـبـ ـح ــري ــن
وال ـم ـغ ــرب ومـ ـص ــر ،الـمــوقـعــة
عـلــى «ات ـف ــاق ــات اب ــراه ـي ــم» في
الـعــاصـمــة الـبـحــريـنـيــة أم ــس،
لـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ال ـ ــذي
جمعهم في النقب قبل أشهر.
وفي حين تعيش إسرائيل
أزمة سياسية حادة،
أكد وزير الدفاع اإلسرائيلي
ب ـ ـي ـ ـنـ ــي غ ـ ــا نـ ـ ـت ـ ــس أن ب ـ ـ ــاده
س ـتــواصــل ال ـع ـمــل م ــع ال ـقــوى
الكبرى من أجــل التأثير على
صياغة أي اتفاق نووي إيراني
مقبل.
وذلـ ـ ـ ــك وسـ ـ ــط خـ ـ ــاف بـيــن
االجـ ـه ــزة االســرائ ـي ـل ـيــة حــول
االتفاق المتوقع بين واشنطن
وطـ ـ ـه ـ ــران .وف ـ ــي ح ـي ــن يــدعــم
الجيش الـتــوصــل الــى اتـفــاق،
يـ ـق ــول الـ ـم ــوس ــاد ان تــوج ـيــه
ضربات ضد البرنامج النووي
االيراني كما حاصل االن يبقى
الخيار المفضل.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،حـ ــذر رئـيــس

الحكومة المقبل يائير البيد
الذي يشغل اآلن منصب وزير
الخارجية من مكافئة طهران
ع ـلــى إزال ـ ــة ط ـه ــران كــام ـيــرات
مــراق ـبــة م ــن إح ــدى منشآتها
ال ـنــوويــة ال ـح ـســاســة ،بــالـعــدة
ً
لـلـتـفــاوض مـعـهــا م ـح ــذرا من
خ ـ ـطـ ــأ اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي ي ـب ـعــث
برسالة خاطئة إلى إيران.
وجاء تحذير البيد في وقت
تحدثت القناة  12العبرية عن
اتـفــاق إســرائـيـلــي  -أمـيــركــي -
ايراني يسمح لطهران بايصل
ناقالت نفط وغاز الى سورية .
السيسي
فـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ـ ــك ،وصـ ــل
الرئيس المصري عبدالفتاح
الـسـيـســي ال ــى سـلـطـنــة عـمــان
أمس ،حيث استقبله السلطان
هيثم بن طارق ،ومن المقرر ان
يتجه بعد ذلك إلى البحرين.
(طهران  -إرنا ،رويترز)

«أزمة الفشقة» بين السودان وإثيوبيا تتجدد أربيل تدعو لحماية أممية من الصواريخ
ً
معبرا والبرهان على الحدود وشركة نفط أميركية تنسحب من اإلقليم
الخرطوم تسحب سفيرها من أديس أبابا وتغلق
تـ ـ ـج ـ ــدد «أزمـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـفـ ـشـ ـق ــة»
الـ ـ ـح ـ ــدودي ـ ــة بـ ـي ــن الـ ـ ـس ـ ــودان
وإثـيــوبـيــا ،مـهــددة بمواجهة
ع ـس ـكــريــة ب ـيــن ال ـب ـل ــدي ــن ،مع
استدعاء الخرطوم سفيرها
ً
ل ـ ـ ـ ــدى أدي ـ ـ ـ ـ ــس أب ـ ـ ــاب ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــورا
ً
ل ـل ـت ـشــاور ،وإغ ــاق ـه ــا مـعـبــرا
ً
ح ــدودي ــا بـيــن الـبـلــديــن ،بعد
ات ـهــام ـهــا ال ـج ـيــش اإلث ـيــوبــي
ب ـق ـت ــل س ـب ـع ــة مـ ــن ج ـن ــوده ــا
كــانــوا أســرى لديه والتمثيل
بهم.
واس ـ ـ ـتـ ـ ــدعـ ـ ــت الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ً
الـ ـس ــودانـ ـي ــة أيـ ـض ــا الـسـفـيــر
اإلث ـيــوبــي إلبــاغــه بـ ـ «شجب
وإدانة السلوك غير اإلنساني
لـلـجـيــش اإلث ـي ــوب ــي» ،مــؤكــدة
ً
أنـ ـ ـ ــه «ح ـ ـ ـفـ ـ ــاظـ ـ ــا مـ ـنـ ـه ــا ع ـلــى
س ـ ـيـ ــادة ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ،وك ــرام ــة
مواطنيه ،شــرعــت فــي تقديم
شـ ـ ـك ـ ــوى رس ـ ـم ـ ـيـ ــة ل ـم ـج ـلــس
األمـ ــن وال ـم ـن ـظ ـمــات الــدول ـيــة
واإلقليمية ذات الصلة».
ودان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
السودانية ،في بيان« ،ما أقدم
عـلـيــه الـجـيــش اإلث ـيــوبــي من
جريمة نكراء تجافي مبادئ
ال ـقــانــون اإلن ـســانــي ال ــدول ــي،
بـ ـقـ ـتـ ـل ــه سـ ـبـ ـع ــة أس ـ ـ ـ ـ ــرى م ــن
ً
الجنود السودانيين ومواطنا
ً
م ــدن ـي ــا ب ـعــد اخ ـت ـطــاف ـهــم من
داخ ـ ــل األراضـ ـ ــي ال ـســودان ـيــة
بـتــاريــخ  22يــونـيــو ال ـجــاري،
واقتيادهم إلى داخل األراضي
اإلثيوبية ،وقتلهم والتمثيل
بجثثهم على المأل».
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ت ـ ـع ـ ـهـ ــد الـ ـجـ ـي ــش
ال ـ ـ ـسـ ـ ــودانـ ـ ــي بـ ـ ـ ــأن «ت ـ ـصـ ــرف
ال ـج ـي ــش اإلثـ ـي ــوب ــي ال ـج ـبــان
بإعدام جنوده األسرى لن يمر
دون رد» ،قــام رئيس مجلس
القيادة والقائد العام للقوات
الـمـسـلـحــة ال ـف ــري ــق أول عبد
الـفـتــاح الـبــرهــان إلــى الفشقة

جانب من مصارعة سودانية في استاد الحاج يوسف بالخرطوم في  10يونيو (رويترز)
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدوديـ ـ ــة رفـ ـ ـق ـ ــة قـ ـ ـي ـ ــادات
عسكرية رفيعة.
وعقد البرهان سلسلة من
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات م ــع ال ـق ـي ــادات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ف ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة،
وخ ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــود عـ ـل ــى
ال ـخ ـط ــوط األم ــام ـي ــة ب ـعــد أن
قدم واجب العزاء في الجنوب
السبعة .
واعتبر مجلس السيادة ما
ً
حـصــل مـنــافـيــا لـكــل األع ــراف
والقوانين وطــالــب الحكومة
اإلثيوبية بمحاسبة الجناة.
وفـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت سـ ـ ــابـ ـ ــق ،قـ ــال
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ال ــرسـ ـم ــي بــاســم
ال ـج ـيــش نـبـيــل ع ـبــدال ـلــه ،في
ب ـي ــان« ،ف ــي ت ـص ــرف يـتـنــافــى
مع كل قوانين وأعراف الحرب
وال ـقــانــون الــدولــي اإلنـســانــي
قام الجيش اإلثيوبي بإعدام
س ـب ـع ــة ج ـ ـنـ ــود س ــودانـ ـيـ ـي ــن
ومواطن كانوا أســرى لديهم
وم ـ ـ ـ ـ ــن ث ـ ـ ـ ــم عـ ـ ــرض ـ ـ ـهـ ـ ــم عـ ـل ــى
مواطنيهم بكل خسة ودناءة».

وأضاف المتحدث« :القوات
المسلحة الـســودا نـيــة تتقدم
ب ـ ـخـ ــالـ ــص ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــازي ألسـ ــر
الشهداء الكرام ،وتؤكد بشكل
قـ ــاطـ ــع ل ـل ـش ـع ــب الـ ـس ــودان ــي
الكريم ،أن هذا الموقف الغادر
لــن يمر بــا رد ،وسـتــرد على
هـ ــذا ال ـت ـص ــرف ال ـج ـب ــان بما
ي ـنــاس ـبــه ،ف ــال ــدم ال ـس ــودان ــي
ـال دون ــه الـمـهــج واألرواح،
غـ ٍ
(وس ـي ـع ـلــم ال ــذي ــن ظ ـل ـمــوا أي
منقلب ينقلبون)».
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــادت حـ ـ ــادثـ ـ ــة إع ـ ـ ــدام
الجنود السودانيين ،التوتر
أبابا
بين الـخــرطــوم وأدي ــس ّ
إلى مربعه األول عندما دشن
الـجـيــش ال ـســودانــي عمليات
ع ـس ـك ــري ــة ل ـت ـح ــري ــر مـنـطـقــة
ال ـف ـش ـقــة ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة ،وال ـت ــي
ظـلــت واق ـعــة تـحــت السيطرة
اإلثيوبية منذ  ،1995قبل أن
يعلن تحريرها بالكامل في
 31ديسمبر .2020
ويطالب ال ـســودان بوضع

الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات ال ـ ـح ـ ــدودي ـ ــة مــع
إثيوبيا بناء على اتفاقية 15
مايو  1902التي وقعت بين
أديس أبابا وبريطانيا نيابة
عن السودان ،وتوضح مادتها
األول ــى الـحــدود الــدولـيــة بين
البلدين.
وفـيـمــا تـتـهــم أدي ــس أبــابــا
ال ـخ ــرط ــوم بــاالس ـت ـيــاء على
 9معسكرات داخــل أراضيها
منذ نوفمبر  ،2021تصاعدت
الـ ـت ــوت ــرات ب ـس ـبــب تــداع ـيــات
ال ـص ــراع ف ــي إقـلـيــم تـيـغــراي،
ال ـ ــذي ف ــر م ـنــه عـ ـش ــرات آالف
الالجئين إلى شرق السودان
ووقـعــت مـنــاوشــات عسكرية
فـ ـ ـ ــي األراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ــزراع ـ ـ ـيـ ـ ــة
ال ـم ـت ـنــازع عـلـيـهــا ع ـلــى طــول
الـ ـح ــدود ،وت ـضــاعــف الـتــوتــر
نتيجة للخالفات بمفاوضات
سد النهضة ،التي فشلت في
التوصل إلى اتفاق حول ملئه
وتشغيله.

دعــا رئـيــس حكومة إقليم كــردسـتــان مسرور
الـ ـب ــارزان ــي أم ــس الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي وال ـش ــرك ــاء
الدوليين إلى تجديد الجهود مع أربيل وبغداد
وإيجاد السبل للحماية من المزيد من الهجمات
اإلرهابية.
وقال البارزاني ،في بيان ،إنه أكد خالل مكالمته
مــع رئـيــس الـ ــوزراء الـعــراقــي مصطفى الكاظمي
الحاجة إلى تشكيل قوة مشتركة من البيشمركة
والقوات العراقية لملء أي فراغ قائم في المناطق
ا لـمـتـنــازع عليها ،ا لـتــي تستخدمها الجماعات
ال ـخــارجــة عــن ال ـقــانــون لــزعــزعــة اس ـت ـقــرار الـبــاد
بأسرها.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ت ـ ـهـ ــدد االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
والمناخ االستثماري للبالد قاطبة ،وال بــد من
اتخاذ إجــراء ات علنية وعملية لكبح جماح تلك
المجاميع ،مؤكدا أنهم يسعون إلى تعزيز المنطقة
بقوات إضافية.
وذكر أنه تحدث أيضا مع منسق البيت األبيض
للشرق األوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك
ب ـشــأن االس ـت ـث ـمــار ،الف ـتــا إل ــى أن حـكــومــة إقليم
كردستان تقدر بشدة وستدافع عن االستثمارات
وتحميها في قطاع النفط والغاز وجميع البنية
التحتية العامة.
وك ـ ـ ــان جـ ـه ــاز م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب فـ ــي إق ـل ـيــم
كردستان الـعــراق ،قــال ،في بيان سابق ،إن ستة
صواريخ استهدفت حقل غاز بشمال العراق تديره
شركة «دانــة غــاز» اإلماراتية خالل األيــام القليلة
الماضية ،مضيفا أن حقل «خورمور» الواقع في
محافظة السليمانية استهدف بالصواريخ للمرة
الثالثة خالل  72ساعة.
الى ذلك ،أعلنت شركة «شلمبرجير» األميركية
لخدمات حقول النفط ،أمس ،انسحابها من إقليم
ً
كــردس ـتــان ،ال ـتــزامــا ب ـقــرار المحكمة االتـحــاديــة.
ّ
وذكرت مصادر لوكالة األنباء العراقية (واع) ،أن
«شركة شلمبرجير ،أرسلت رسالة بوثيقة رسمية
إلى وزارة النفط العراقية بالتزامها بقرار المحكمة
االتـحــاديــة المرقم  59والمتضمن عــدم التعامل
مع إقليم كردستان فيما يخص الملف النفطي».
وكانت شركة بيكر هيوز األميركية ،العمالق
العالمي في مجال خدمات حقول النفط ،أعلنت
فــي وقــت ســابــق انسحابها مــن إقليم كردستان
ً
امتثاال لـقــرار المحكمة االتـحــاديــة ،أعلى سلطة
قضائية فــي ال ـبــاد ،وال ـتــي اعـتـبــرت فــي فبراير
الـمــاضــي أن الـقــانــون ال ــذي تبناه بــرلـمــان إقليم
كردستان عام  2007لتنظيم قطاع النفط والغاز،
مخالف للدستور.

وألزم قرار المحكمة االتحادية «حكومة اإلقليم
بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في
إقليم كردستان ( )...للحكومة االتحادية المتمثلة
بوزارة النفط االتحادية».
كــذلــك ،تـضـمــن الـحـكــم ال ــذي نـشــر عـلــى موقع
المحكمة «إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين
وزارة الـنـفــط الـعــراقـيــة وديـ ــوان الــرقــابــة المالية
االتحادية بمراجعة كل العقود النفطية المبرمة
مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير
النفط والغاز وبيعه».
في المقابل ،رفض القضاء في إقليم كردستان
ال ـع ــراق ،مـطـلــع يــونـيــو ال ـج ــاري ،ق ــرار المحكمة
االتحادية العليا في البالد .وقال مجلس قضاء
إقليم كردستان في بيان :إن «المحكمة االتحادية
ليست لها صالحيات إصدار قرار بإلغاء قانون
النفط وال ـغــاز فــي إقليم كــردسـتــان ال ـصــادر عام
 ،»2007مضيفا أن «قانون النفط والغاز لحكومة
إقليم كردستان سيظل ساري المفعول».
وذه ــب بـيــان مجلس قـضــاء إقـلـيــم كــردسـتــان
أبعد من ذلك عندما اعتبر أن «المحكمة االتحادية
العليا الحالية ال تمتلك»سلطة دسـتــوريــة« ،ألن
ال ــدس ـت ــور ال ـع ــراق ــي يـتـطـلــب إص ـ ــدار ق ــان ــون من
مجلس النواب العراقي لتأسيسها»ولكن القانون
لم يصدر إلى اآلن».
وخ ــال الـسـنــوات األخ ـي ــرة ،يـعــود ه ــذا الملف
الشائك بشكل متكرر إلى الواجهة .وتطلب بغداد
أن تمر كل ص ــادرات النفط الــذي ُيستخرج على
األراضي العراقية عبر الحكومة االتحادية .وفي
عامي  2012و ،2014انتقدت بـغــداد ال ــدور الــذي
تلعبه تركيا المجاورة .إذ كــان إقليم كردستان
يـصــدر نفطه الـخــام إليها لـتـكــريــره .وبـعــد ذلــك،
أعلنت أنقرة أنها تسلم لألسواق العالمية نفطا
مصدره كردستان العراق.
وكان إقليم كردستان تعهد بتسليم  250ألف
برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز  400ألف
برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط ،في
مقابل حصوله على رواتــب المسؤولين األكــراد
ومقاتلي البشمركة ،ا ل ـقــوات المسلحة التابعة
لإلقليم.

سلة أخبار
الحوثيون :ال نتوقع
أي تمديد للهدنة

أعلنت جماعة «أنصار
الله» الحوثية في اليمن
أنها ال تتوقع أي تمديد
قادم للهدنة املعلنة
من األمم املتحدة بني
الجماعة و «تحالف
دعم الشرعية» بقيادة
السعودية.
واتهم نائب وزير
الخارجية في حكومة
صنعاء التابعة
للمتمردين ،حسني
العزي ،عبر «تويتر»،
«التحالف» بعرقلة
الرحالت الجوية وفتح
الطرقات.
جاء ذلك في وقت
خفض «برنامج األغذية
العاملي» ،من جديد،
حصص اإلعاشة في
اليمن ،حيث يواجه
املاليني الجوع ،بسبب
فجوات حادة في
التمويل والتضخم
العاملي.

أنقرة :اتصاالت أمنية
ال سياسية مع دمشق

صرح املتحدث باسم
الرئاسة التركية،
إبراهيم قالن ،بأن
بالده ليس لديها أي
اتصاالت سياسية مع
حكومة الرئيس السوري
بشار األسد ،لكن هناك
اتصاالت من فترة
ألخرى على الصعيد
االستخباراتي ،كما
صرح سابقًا الرئيس
رجب طيب إردوغان.
وقال قالن ،ليل األحد
ـ االثنني« :ليس من
السهل إقناع السوريني
بالتصالح مع األسد،
وإرسالهم إلى بالدهم،
هؤالء هربوا من الحرب
وعاشوا آالمًا كبيرة،
والجهود التركية
منصبة على تأسيس
املناطق اآلمنة».

قيادات استيطانية تشارك
باقتحام المسجد األقصى

اقتحمت مجموعات
من املستوطنني ،أمس،
باحات املسجد األقصى،
في مدينة القدس
الشرقية ،بمشاركة
رؤساء جمعيات
استيطانية وحاخامات،
حيث جرت االقتحامات
بحماية القوات
اإلسرائيلية التي اعتقلت
أكثر من  20فلسطينيًا.
وجاء ذلك في وقت
وصف وزير شؤون
القدس الفلسطيني،
فادي الهدمي ،العام الذي
قضته حكومة رئيس
الوزراء اإلسرائيلي
نفتالي بينيت ،بـ
«األصعب واألخطر»،
على مدينة القدس،
وسكانها ،مضيفًا أنها
شهدت تصعيدًا ملحوظًا
في عمليات االستيطان
بهدف تكريس ما يسمى
بـ «القدس الكبرى».

17
أميركا ستزود أوكرانيا بصواريخ تحمي «البيت األبيض»
ُّ
ةديرجلا

•
العدد  / 5067الثالثاء  28يونيو 2022م  29 /ذو القعدة 1443هـ

foreigndesk@aljarida●com

• واشنطن تؤكد تخلف موسكو عن دفع ديونها ...واتفاق على تحديد سعر النفط الروسي
• «الناتو» يزيد «قوات الرد» إلى أكثر من  300ألف
في وقت تتجه مجموعة
السبع وحلف الناتو إلى زيادة
ضغوطهما على روسيا،
تدرس الواليات المتحدة
تزويد أوكرانيا بمنظومة
صاروخية تستخدمها لحماية
مواقع حساسة بينها البيت
األبيض.

ب ـي ـن ـم ــا ه ـي ـم ــن الـ ـ ـص ـ ــراع فــي
أوك ــرانـ ـي ــا ع ـل ــى ق ـم ــة مـجـمــوعــة
الــدول الصناعية السبع الكبرى
ف ـ ــي ج ـ ـنـ ــوب أل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــا ،ت ـ ــدرس
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،ف ــي أح ــدث
مساعدة تقدمها ألوكرانيا منذ
أن غ ـ ــزت روس ـ ـيـ ــا ج ــارتـ ـه ــا فــي
فـ ـب ــراي ــر ،ت ــزوي ــد ك ـي ـيــف بـنـظــام
صـ ـ ــواريـ ـ ــخ أرض-ج ـ ـ ـ ـ ــو م ـت ـق ــدم،
ت ـس ـت ـخ ــدم ــه ل ـح ـم ــاي ــة ال ـم ـج ــال
ال ـج ــوي ال ـح ـســاس ح ــول الـبـيــت
األبـ ـي ــض وم ـب ـنــى «ال ـكــاب ـي ـتــول»
فــي واشـنـطــن ،فـضــا عــن تقديم
دع ــم مــدف ـعــي إض ــاف ــي ،وف ــق ما
ن ـق ـلــت وك ــال ــة أســوش ـي ـتــد بــرس
عن مصدر.
وعـ ــن نــوع ـيــة األس ـل ـح ــة ،قــال
المصدر إن «الــواليــات المتحدة
س ـت ـش ـت ــري م ـن ـظ ــوم ــة ن ــاس ــام ــز
المضادة للطائرات ،التي طورتها
الـنــرويــج ،لتوفير ق ــدرة دفاعية
متوسطة إلى بعيدة المدى».

«لقاء ثالثي»
حول ضم السويد
وفنلندا لـ «الناتو»...
واإلمارات تتوسط
في تبادل أسرى بين
موسكو وكييف

قادة «السبع» يستمعون إلى مداخلة عبر الفيديو لزيلينسكي أمس (أ ف ب)
م ــوان ــئ أوك ــرانـ ـي ــا ع ـل ــى ال ـب ـحــر
األسود».
وتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ّـدث رؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــدول
والحكومات المجتمعين في قصر
إلـمــاو فــي جبال األلــب البافارية
ص ـب ــاح أم ــس ع ـبــر ال ـف ـيــديــو مع
الــرئـيــس األوك ــران ــي ّفولوديمير
زيـلـيـنـسـكــي الـ ــذي حــضـهــم على
«ب ـ ــذل أق ـص ــى الـ ـجـ ـه ــود» إلن ـه ــاء
الحرب في بالده قبل نهاية العام،
كما أفادت مصادر داخل القمة.
وخالل خطابه ،تحدث الرئيس
األوكــرانــي عن «الشتاء القارس»
في أوكرانيا «حيث يصبح القتال
أصعب».
وأوض ـحــت الـمـصــادر نفسها
أن زيلينسكي «أصــر أيضا على
ض ــرورة تشديد الـعـقــوبــات ضد
روسيا» ،مشيرة إلى أهمية «عدم
تخفيف الضغط ،ومواصلة فرض
عقوبات مكثفة على روسيا».
كذلك ،طلب الرئيس األوكراني

زيــادة الضغط على روسيا «عن
ط ــري ــق ال ـح ــد م ــن س ـعــر ال ـن ـفــط»،
الذي تصدره موسكو.
وق ــال مـســؤول أمـيــركــي كبير،
إن مجموعة الدول السبع الغنية
ستعلن اليوم حزمة جديدة من
اإلج ـ ــراء ات المنسقة تـهــدف إلــى
زيادة الضغط على روسيا بشأن
حــربـهــا فــي أوكــران ـيــا ،وستضع
ال ـل ـم ـســات األخـ ـي ــرة ع ـلــى خطط
لوضع حد أقصى ألسعار النفط
الروسي.
وجاء هذا اإلعالن في وقت قال
البيت األبيض ،إن روسيا تخلفت
ع ــن سـ ــداد س ـنــدات ـهــا ال ـس ـيــاديــة
الخارجية ألول مــرة منذ عقود،
وهـ ــو ت ــأك ـي ــد رف ـض ـت ــه مــوس ـكــو،
فيما تحدث الرئيس األوكــرانــي
فولوديمير زيلينسكي عن ُبعد
إلى زعماء مجموعة السبع الذين
اجتمعوا في منتجع بجبال األلب
في جنوب ألمانيا.

وط ـل ــب زيـلـيـنـسـكــي م ــن ق ــادة
مجموعة الدول السبع الصناعية
الرائدة دعما عسكريا واقتصاديا
ودب ـل ــوم ــاس ـي ــا ،وف ـق ــا ل ـم ـســؤول
أوروبي.
وتريد دول مجموعة السبع،
الـتــي تنتج مــا يـقــرب مــن نصف
إجـ ـم ــال ــي الـ ـن ــات ــج االقـ ـتـ ـص ــادي
ال ـع ــال ـم ــي ،زيـ ـ ــادة ال ـض ـغــط على
روس ـي ــا دون تــأج ـيــج الـتـضـخــم
المرتفع بالفعل.
ويمكن أن يسبب وضع سقف
ل ـس ـعــر ال ـن ـف ــط ضـ ـ ــررا ل ـم ـصــادر
تمويل الرئيس الروسي فالديمير
بوتين بينما يؤدي في الواقع إلى
خفض أسعار الطاقة.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول األمـ ـي ــرك ــي
ع ـ ـلـ ــى ه ـ ــام ـ ــش ق ـ ـمـ ــة م ـج ـم ــوع ــة
السبع السنوية «كانت األهــداف
ال ـ ـمـ ــزدوجـ ــة ل ــزعـ ـم ــاء م ـج ـمــوعــة
ال ـس ـبــع ه ــي اس ـت ـه ــداف ع ــائ ــدات
ً
بوتين بشكل مباشر ،خصوصا

ميرشايمر :واشنطن غير مهتمة بإنهاء حرب أوكرانيا
اعتبر الباحث وأ سـتــاذ العلوم السياسية بجامعة
ش ـي ـك ــاغ ــو ،جـ ــون م ـي ــرش ــاي ـم ــر ،ف ــي م ـح ــاض ــرة أل ـقــاهــا
األسبوع الماضي بمعهد الجامعة األوروبية ( )EUIفي
فلورنسا بإيطاليا ،ونشرتها مجلة «ناشونال انتريست»
األميركية ،أن الــواليــات المتحدة مسؤولة أســاســا عن
ً
التسبب في حرب أوكرانيا ،مضيفا أن واشنطن ليست
ً
مهتمة حاليا بحل الحرب دبلوماسيا.
وق ـ ــال م ـيــرشــاي ـمــر ،وهـ ــو ن ــاق ــد مـ ـع ــروف لـلـسـيــاســة
الـخــارجـيــة االم ـيــرك ـيــة ،وي ـعــد أح ــد أس ــات ــذة «ال ـمــدرســة
الواقعية» في العالقات الدولية ،إن الــواليــات المتحدة
دف ـعــت بـسـيــاســات ت ـجــاه أوك ــران ـي ــا يـعـتـبــرهــا الــرئـيــس
ً
ً
ً
الروسي فالديمير بوتين «تهديدا وجوديا» ،الفتا الى
إدارة بايدن لم يكن لديها أي استعداد إلنهاء هذا التهديد
بالطرق الدبلوماسية ،وأعادت التزامها عام  2021بضم
أوكرانيا إلى «الناتو» ،فرد بوتين على ذلك بالغزو.

ً
ورأى أن الواليات المتحدة ليست مهتمة جديا بإيجاد
حــل دبـلــومــاســي لـلـحــرب ،ألن ـهــا وحـلـفــاء هــا الغربيين
تعهدوا بإصرار بهزيمة روسيا واستخدام العقوبات
الشاملة إلضعاف قوتها ،وهــو ما يعني أن الحرب قد
تستمر سنوات ،وأن احتماالت التصعيد تنطوي على أن
ينجر حلف «الناتو» إلى القتال ،وحتى إن تم استخدام
األسلحة النووية.
وعن التداعيات ،أشار الباحث الى أن «العالقات بين
روسيا والغرب ،ستحتاج إلى سنوات كثيرة إلصالحها،
وســوف يؤجج هــذا الـعــداء الشديد عــدم االسـتـقــرار في
أنحاء العالم ،وخاصة في أوروبا».
وت ـحــدث عــن «ت ـصــدعــات عـمـيـقــة تـحــت الـسـطــح في
ً
الغرب» ،محذرا من امكانية تدهور العالقات بين دول
أوروبا الشرقية والغربية.
ولفت الى أزمة الغذاء العالمية ،التي قد تسفر عن وفاة

ً
ماليين من البشر ،مؤكدا أن «الحرب تسببت بالفعل في
إلحاق الضرر باالقتصاد العالمي بشكل رئيسي» .وحذر
فــي هــذا اإلط ــار مــن أن الـصــدمــات االقـتـصــاديــة ستؤثر
على سياسة كل دولــة غربية ،وتقوض الديموقراطية
ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة ،وت ـ ـعـ ــزز م ــوق ــف خ ـص ــوم ـه ــا الـيـمـيـنـيـيــن
واليساريين على السواء.
وختم ميرشايمر محاضرته بأن «الحقيقة المأساوية
هــي أنــه لــو لــم يسع الـغــرب إلــى توسيع الناتو ليشمل
أوكرانيا ،لما اندلعت حرب في أوكرانيا ،ولظلت شبه
جــزيــرة الـقــرم ج ــزءا مــن أوكــران ـيــا .لـقــد قــامــت واشنطن
بــالــدور الرئيسي لـقـيــادة كييف إلــى الــدمــار» ،مضيفا:
«التاريخ سيحاكم الواليات المتحدة وحلفاء ها بشدة
على سياستهما الحمقاء».

ً
م ــن خ ـ ــال الـ ـط ــاق ــة ،ل ـك ــن أي ـض ــا
لتقليل التداعيات والتأثير على
اقتصادات مجموعة السبع وبقية
العالم».
وذكر البيت األبيض أن زعماء
ً
مجموعة السبع سيعلنون أيضا
ع ــن «الـ ـت ــزام أم ـنــي غـيــر مسبوق
وطويل األجــل بتزويد أوكرانيا
بـ ــالـ ــدعـ ــم ال ـ ـمـ ــالـ ــي واإلن ـ ـسـ ــانـ ــي
والعسكري والدبلوماسي طالما
أن األمر يتطلب ذلك» ،بما في ذلك
توفير أسلحة متقدمة في الوقت
المناسب.
وق ــال الـمـســؤول األمـيــركــي إن
دول مجموعة السبع ستعمل مع
دول أخ ــرى ،بما فــي ذلــك الهند،
للحد من اإليرادات التي يمكن أن
يواصل بوتين تحقيقها.
ورئ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـهـ ـن ــدي
ن ــاري ـن ــدرا مـ ــودي ه ــو واحـ ــد من
خمسة زع ـمــاء يـحـضــرون القمة
ً
ضـيــوفــا إلج ــراء مـحــادثــات حول
تغير المناخ والطاقة والصحة
واألمــن الغذائي والمساواة بين
الجنسين.
وق ـ ــال م ـ ـسـ ــؤول فـ ــي االتـ ـح ــاد
األوروبـ ــي« ،ألنـهــا آلـيــة يمكن أن
تـفـيــد دول ال ـعــالــم ال ـثــالــث أكـثــر
م ــن أوروب ـ ـ ــا .ه ــذه ال ـ ــدول تـطــرح
أسـئـلــة ح ــول الـ ـج ــدوى ،لـكــن من
ح ـي ــث الـ ـمـ ـب ــدأ دف ـ ــع م ـب ــال ــغ أق ــل
مقابل الطاقة هو مسألة تحظى
بشعبية».

وساطة جديدة
وب ـ ـعـ ــد إع ـ ـ ـ ــان إن ــدونـ ـيـ ـسـ ـي ــا
اس ـ ـت ـ ـع ـ ــداده ـ ــا لـ ـلـ ـت ــوس ــط ب ـيــن
روسيا وأوكرانيا ،كشفت وكالة
نوفوستي أن مسؤولين رفيعي
المستوى مــن اإلم ــارات عرضوا
على روسيا التوسط في تبادل
األسرى مع أوكرانيا.

وأف ـ ـ ـ ـ ــادت الـ ــوكـ ــالـ ــة نـ ـق ــا عــن
مصادر أمنية ،أمس ،بأن «ممثلي
اإلمارات رفيعي المستوى ،آخذين
فــي االعـتـبــار الــوضــع الــراهــن في
أوكــرانـيــا ،توجهوا إلــى الجانب
الـ ــروسـ ــي ب ــاقـ ـت ــراح ل ـل ـم ـســاعــدة
فــي ت ـبــادل المعتقلين الــذيــن تم
أسرهم» .وأشارت المصادر ذاتها
إلــى أن المقترحات المقدمة من
اإلم ـ ـ ـ ــارات س ـي ـتــم أخ ــذه ــا بـعـيــن
االعتبار عند إعداد قوائم أسرى
الحرب مع الجانب األوكراني.

«الناتو»
من ناحيته ،أكد األمين العام
لحلف شمال األطلسي (الناتو)،
يـنــس سـتــولـتـنـبــرغ ،عـشـيــة قمة
ال ـح ـل ــف فـ ــي م ـ ــدري ـ ــد ،م ــواص ـل ــة
دعــم أوكــرانـيــا بأسلحة مــن دول
الحلف .وذكر أن «الناتو» سيتبنى
«حــزم دعــم جديدة إلــى جورجيا
والبوسنة ومولدوفا».
وكشف ستولتنبرغ ،إن الناتو
سـ ـي ــزي ــد ع ــدي ــد الـ ـ ـق ـ ــوات عــال ـيــة
ّ
الـ ـت ــأه ــب إلـ ــى «أكـ ـث ــر ب ـك ـث ـيــر مــن
 300ألــف» جندي في وقــت تعزز
دف ــاع ــات ـه ــا ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ال ـغ ــزو
الروسي ألوكرانيا.وفيما أعلنت
ال ـب ـحــريــة ال ـك ـنــديــة ،أم ـ ــس ،نشر
سفينتين حربيتين «كينغستون»
و»سمرسايد» في بحر البلطيق
وش ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال األطـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي ،ت ـ ـجـ ــرى
مـحــادثــات بين الــرئـيــس التركي
رجـ ــب ط ـيــب إردوغـ ـ ـ ــان ون ـظ ـيــره
ال ـف ـن ـل ـن ــدي سـ ــاولـ ــي نـيـنـيـسـتــو
ورئـ ـيـ ـس ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـس ــوي ــدي ــة
ماغدالينا أنــدرســن على هامش
قمة «نــاتــو» فــي مــدريــد بحضور
األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ل ـ ـ ـ «األط ـ ـل ـ ـسـ ــي»،
لمناقشة َ
طلبي ترشح استكهولم
وهلسنكي إلــى عضوية «ناتو»،
واللذين رفضتهما أنقرة.
(عواصم  -وكاالت)

كوريا الشمالية :الواليات المتحدة
تشكل «الناتو اآلسيوي»

ّ
أستراليا تحذر من خطر الصين وروسيا في «المحيطين»
ومحادثات تجارية أميركية  -تايوانية
وس ــط م ـخــاوف مــن إجــرائ ـهــا أول اخـتـبــار
نـ ــووي م ـنــذ خ ـمــس سـ ـن ــوات ،ات ـه ـمــت كــوريــا
الشمالية أمــس ،الــواليــات المتحدة بتشكيل
ت ـح ــال ــف ع ـس ـك ــري ع ـل ــى غ ـ ــرار ح ـل ــف ش ـمــال
األطلسي في آسيا ،مؤكدة أن الهدف األميركي
الــراســخ لــإطــاحــة بحكومتها اضـطــرهــا إلى
تطوير دفاعات أقوى.
وبعد اتفاق الرئيس الكوري الجنوبي يون
سوك يول ونظيره األميركي جو بايدن لنشر
مزيد من األسلحة األميركية إذا لزم األمر لردع
بيونغ يانغ ،قالت وزارة الخارجية الكورية
الشمالية ،في بيان على موقعها اإللكتروني
ُ
أم ــس األول« :بـيـنـمــا ت ـجــرى ب ـصــورة ســافــرة
تدريبات عسكرية مشتركة مع اليابان وكوريا
الجنوبية ،تتحرك الــواليــات المتحدة بشكل
كامل لتشكيل تحالف على غرار حلف شمال
األطلسي في آسيا».
وأكدت كوريا الشمالية ،التي ظلت تجري
اختبارات صاروخية منتظمة على مدى العام
ال ـجــاري ،مـجــددا أن مثل هــذه الـتــدريـبــات ما
هي إال استعدادات للحرب من أجل اإلطاحة
بحكومتها.
وقالت الخارجية الشمالية« :هذا يثبت نفاق
الخطاب األميركي عن (العمل الدبلوماسي)

سلة أخبار
لندن تناقش ّ
التحرر من
ترتيبات بلفاست الجمركية

ناقش النواب البريطانيون
أمس ،مشروع قانون مثير
للجدل تنوي لندن بموجبه
التحرر من الترتيبات
الجمركية في ايرلندا
«بريكست»،
الشمالية بعد
ً
وهو نص غير قانوني ،وفقا
لالتحاد األوروبي الذي بدأ
اتخاذ تدابير رد.
ومنذ أن كشفت حكومة
رئيس الوزراء ،بوريس
جونسون ،رفع إجراءات
مراقبة البضائع التي
تصل إلى المقاطعة من
األراضي البريطانية،
ندد االتحاد األوروبي
باستمرار بخطوة احادية
ولوح باتخاذ تدابير
تجارية ردا على ذلك.
ودعا جونسون بروكسل
ً
إلظهار «مرونة» مؤكدا أنه
يمكن ازالة الحواجز دون
تهديد السوق األوروبية
الموحدة».

«السبع» و«الناتو»
ً
سياسيا  ،تعهدت مجموعة
الـسـبــع بـتـقــديــم دع ــم مـتــواصــل
ألوكرانيا في مواجهة الهجوم
الروسي .وقالت المجموعة في
بـيــان «سـنــواصــل تـقــديــم الــدعــم
المالي واإلنساني والعسكري
وال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاس ـ ــي ألوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا
وال ـ ــوق ـ ــوف ب ـجــان ـب ـهــا إذا ل ــزم
األمر».
وتـ ـتـ ـمـ ـث ــل إح ـ ـ ـ ــدى ال ـم ـس ــائ ــل
الــرئـيـسـيــة لـلـقـ ّـمــة ال ـتــي تنتهي
الـيــوم ،فــي إعــادة تأكيد الوحدة
ال ـغــرب ـيــة وزيـ ـ ــادة ال ـض ـغــط على
روس ـي ــا فـيـمــا تـتـصــاعــد الـحــرب
في أوكرانيا وتــؤدي إلى ارتفاع
أس ـع ــار ال ـطــاقــة والـ ـغ ــذاء ف ــي كل
أنحاء العالم.
كذلك طلبت مجموعة السبع
مـ ــن روس ـ ـيـ ــا الـ ـسـ ـم ــاح ب ـخ ــروج
شـحـنـ ّـات الـحـبــوب مــن أوكــرانـيــا
لـ ـتـ ـج ــن ــب تـ ـف ــاق ــم أزم ـ ـ ـ ــة ال ـ ـغـ ــذاء
العالمية.
وق ــال الـبـيــان« :نــدعــو روسـيــا
بشكل عاجل إلى وقف هجماتها
على المنشآت الــزراعـيــة والنقل
من دون قيد أو شرط ،والسماح
بـ ـم ــرور ش ـح ـن ــات ال ـح ـب ــوب مــن

دوليات

و(الحوار بدون شروط مسبقة) بينما يكشف
في نفس الوقت مرة أخرى أنه ال يوجد تغيير
ف ــي ال ــرغ ـب ــة األم ـي ــرك ـي ــة ل ــإط ــاح ــة بـنـظــامـنــا
بالقوة».
وجاء في البيان« :الحقيقة .تجعلنا نشعر
بالحاجة إلــى بــذل قـصــارى جهدنا لتطوير
قوة أكبر تكون قادرة على التصدي لكل أنواع
أعمال الواليات المتحدة العدائية».
ويأتي اتهام بيونغ يانغ للواليات المتحدة
قـبــل يــوم مــن سـفــر يــول لـحـضــور قـمــة لحلف
شمال األطلسي في إسبانيا ،وهو أول زعيم
كوري جنوبي يقوم بذلك ،حيث من المقرر أن
يبحث مع بايدن ورئيس وزراء اليابان فوميو
كيشيدا ،في قمة ثالثية ،يوم األربعاء المقبل،
ظروف األمن القومي.
وق ـ ــال م ـس ـت ـشــار األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي ف ــي ك ــوري ــا
الـجـنــوبـيــة األس ـبــوع الـمــاضــي إن س ـيــول ،التي
ت ـهــدف إل ــى تـعــزيــز شــراكـتـهــا م ــع حـلــف شـمــال
األطـلـســي ولـعــب دور أمـنــي أكـبــر على مستوى
العالم ،تعتزم تشكيل وفــد لها في مقر الحلف
في بروكسل.
في هذه األثناء ،أعلنت وزارة الدفاع الكورية
الجنوبية أم ــس ،مشاركتها لـلـمــرة األول ــى في
تــدر يـبــات عسكرية سيبرانية سنوية تقودها

ديموقراطيات يدعون بايدن
والكونغرس لحماية حق اإلجهاض

دعت الديموقراطيتان
التقدميتان السناتورة
إليزابيث وارن والنائبة
ألكساندريا أوكاسيو-
كورتيز ،الرئيس األميركي
جو بايدن والكونغرس
لحماية حقوق اإلجهاض
بعد أن أبطلت المحكمة
العليا حكم قضية «رو
ضد ويد» الذي أسس لحق
اإلجهاض كحق دستوري.
ّ
كما حضت ستايسي
أبرامز ،المرشحة
الديموقراطية لمنصب
حاكم والية جورجيا،
الديموقراطيين في
الكونغرس على تحويل «رو
ضد ويد» لقانون.

الهند واالتحاد األوروبي
يستأنفان محادثات التجارة

استأنفت الهند واالتحاد
األوروبي ،أمس ،المحادثات
الساعية للتوصل إلى
اتفاق للتجارة الحرة بعد
توقفها لمدة  9سنوات ،في
وقت تسعى الدول الغربية
لدفع نيودلهي للتخلي عن
عالقاتها االقتصادية الوثيقة
مع روسيا.
ورفضت الدولة اآلسيوية
العمالقة إدانة الغزو الروسي
ألوكرانيا وذهبت أبعد
من ذلك بزيادتها عمليات
شراء النفط من حليفتها
االستراتيجية التاريخية التي
تعد ّ
مزود نيودلهي األكبر
للسالح.

اتصال بين بايدن
وشي خالل أسابيع

سيول تحيي ذكرى الحرب الكورية  1953 - 1950يوم السبت
الــواليــات المتحدة في أكتوبر المقبل وتشارك
فيها دول أخرى.
وقــال المتحدث باسم نائب وزيــر الخارجية
م ــون ه ــون ــغ -س ـيــك ،إن الـجـيــش ات ـخــذ معايير
م ـخ ـت ـل ـفــة ل ـل ـت ـم ـكــن م ــن ال ـت ـع ــام ــل م ــع تـ ـط ــورات
ً
ا لـتـهــد يــدات السيبرانية ،مضيفا أ نــه سيجري
مـ ـش ــاورات م ــع ح ـلــف ش ـم ــال االط ـل ـســي (ن ــات ــو)
لـلـمـشــاركــة ف ــي ت ــدري ـب ــات عـسـكــريــة سـيـبــرانـيــة
يقودها الحلف في نوفمبر المقبل.
بدوره ،حذر رئيس الوزراء األسترالي ،أنتوني
ألبانيزي ،من أن التعاون المتنامي بين روسيا
والصين يحمل أهمية استراتيجية كبيرة لجميع
ً
دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ ،نظرا
للتنافس الجيوسياسي القائم هناك اليوم.

واعـتـبــر ألـبــانـيــزي أن قـمــة ق ــادة «األطـلـســي»
المقررة في العاصمة اإلسبانية على مدار  3ايام
ً
اعتبارا من اليوم وبمشاركة  4دول في منطقة
آسيا والمحيط الهادئ هي أستراليا ونيوزيلندا
وكوريا الجنوبية واليابان ،تأتي في «وقت حرج
لجميع ديموقراطيات العالم».
وفي خضم مساعي الصين لعزل الجزيرة عن
المؤسسات العالمية ،بــدأت الواليات المتحدة
أم ــس م ـحــادثــات تـجــاريــة مــع ت ــاي ــوان فــي إطــار
جديد متفق عليه.
وقــالــت نــائـبــة الـمـمـثـلــة ال ـت ـجــاريــة لـلــواليــات
المتحدة س ــارة بيانكي ،إنـهــا ناقشت مـبــادرة
تـ ـج ــارة الـ ـق ــرن الـ ـح ــادي وال ـع ـش ــري ــن م ــع كـبـيــر
المفاوضين التجاريين لتايوان جون دينغ ،الذي

أكد أن الجزيرة ما زالت تأمل إبرام اتفاق تجارة
حرة مع الواليات المتحدة في نهاية المطاف.
وفي تسمية جديدة لخطة «اإلطار االقتصادي
لمنطقة المحيطين» الهادفة لمواجهة النفوذ
المتزايد للصين ،أعاد بايدن وقادة دول مجموعة
السبع إطالق أمس األول اسم «الشراكة من أجل
الـبـنـيــة التحتية الـعــالـمـيــة واالس ـت ـث ـمــار» ،على
ال ـم ـشــروع وت ـع ـهــدوا بـجـمــع  600مـلـيــار دوالر
من األمــوال الخاصة والعامة على مــدى خمس
سنوات لتمويل البنية التحتية المطلوبة في
الدول النامية ،ومواجهة مشروع الحزام والطريق
الصيني الذي تبلغ تكلفته عدة تريليونات من
الدوالرات.
(عواصم  -وكاالت)

أعلن مستشار األمن القومي
األميركي جيك سوليفان
أمام الصحافيين ،أمس،
على هامش قمة مجموعة
السبع في ألمانيا أن الرئيس
جو بايدن ونظيره الصيني
شي جينبينغ «ستتاح لهما
الفرصة لتبادل اآلراء في
األسابيع المقبلة».
وأكد سوليفان أنه على
مستوى مجموعة السبع
وحلف شمال األطلسي كان
هناك ً
«دائما قدر أكبر من
التقارب حول التحديات»
المرتبطة بالطموحات
الصينية.
وأوضح أن «المنافسة ال تعني
المواجهة»

ةديرجلا
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رياضة
ً
ً
الكويت والقادسية وجها لوجه غدا
في نصف نهائي «آسيوية اليد»

احتكاك قوي ومفيد ألزرق الصاالت بكأس العرب

كاكاو استقر على توليفة كأس آسيا المزمع إقامتها في الكويت
خرج أزرق الصاالت لكرة القدم
من كأس العرب من الدور
نصف النهائي ،لكنه حقق
الهدف من مشاركته في
البطولة وهو دمج الالعبين
الجدد مع ً عناصر الخبرة،
استعدادا للمشاركة في كأس
آسيا التي ستقام في الكويت
 27سبتمبر المقبل.

ودع أزرق ا ل ـ ـصـ ــاالت ل ـكــرة
ال ـق ــدم م ـنــاف ـســات ك ــأس ال ـعــرب
الـ ـمـ ـق ــام ــة ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة الـ ــدمـ ــام
بالمملكة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة
م ــن ال ـ ــدور ق ـبــل ال ـن ـهــائــي ،بعد
خسارته أمام العراق بصعوبة
بـهــدف مـقــابــل هــدفـيــن ،عـلــى أن
تـقــام ال ـم ـبــاراة الـنـهــائـيــة الـيــوم
بين منتخبي المغرب والعراق.
وتنتظر األزرق مشاركة هي
األهم في الفترة المقبلة بكأس
آسيا المقرر أن تقام في الكويت
 27سبتمبر المقبل ،إذ أوقعت
الـقــرعــة الـكــويــت مــع منتخبات
العراق ،وعمان ،وتايالند.
ومن المقرر أن يخلد األزرق
للراحة لبعض الــوقــت اللتقاط
األن ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــاس ،بـ ـ ـع ـ ــد الـ ـمـ ـجـ ـه ــود
الكبير الــذي بذله خــال الفترة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،ال ـ ـ ــذي ك ـل ـل ــه بـلـقــب
غ ــرب آس ـي ــا ،وذه ـب ـيــة الـبـطــولــة
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة الـ ـث ــالـ ـث ــة ،ع ـل ــى أن
يـ ـنـ ـطـ ـل ــق بـ ـ ـع ـ ــده ـ ــا ل ـل ـت ـج ـه ـي ــز
للمشاركة في المعترك اآلسيوي
األهـ ـ ــم «كـ ـ ــأس آس ـ ـيـ ــا» ،السـيـمــا
أن األزرق مـ ـط ــا ل ــب بـتـحـقـيــق
اللقب القاري الكبير على أرض
الكويت ،وبين الجماهير التي
ً
تــؤازر دائـمــا منتخب الصاالت
بـحـمــاس مـنـقـطــع الـنـظـيــر منذ
بــداي ـتــه ،وح ـتــى ف ــي الـبـطــوالت
التي تقام خارج البالد.

تجربة مفيدة
خ ــاض األزرق خ ــال بطولة
كــأس الـعــرب  5مـبــاريــات ،حقق
ال ـف ــوز ف ــي  ،3ع ـلــى ال ـص ــوم ــال،
وم ـ ــوريـ ـ ـت ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ،وفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـي ــن،

تأهل الفريق األول لكرة اليد بنادي الكويت للدور نصف النهائي
مــن البطولة اآلسـيــويــة لألندية المقامة حاليا فــي مدينة حـيــدر آبــاد
الهندية ،بعد فوزه على فريق مس كرمان اإليراني بنتيجة  ،17-30في
ختام منافسات المجموعة الثانية من الدور التمهيدي للبطولة ،الذي
شهد أيضا تعادل النجمة البحريني مع الوكرة القطري بنتيجة .24-24
وبهذه النتيجة احتفظ النجمة بصدارة المجموعة برصيد  5نقاط،
يليه الكويت ثانيا برصيد  4نقاط ،بينما الوكرة في المركز الثالث بـ3
نقاط ،ومس كرمان بدون رصيد.
وبذلك يلتقي غدا في الدور قبل النهائي فريقا القادسية «أول االولى»
مع مواطنه الكويت «ثاني الثانية» ،بينما يلعب في المباراة الثانية
النجمة البحريني «أول الثانية» مع العربي القطري «ثاني االولى».
يذكر أن فريق القادسية احتل صدارة مجموعته األولى بخمس نقاط،
تاله العربي القطري ثانيا بـ 4نقاط ،والنور السعودي ثالثا بـ 3نقاط،
وتي سبورتس الهندي الرابع واألخير بدون رصيد.

القرين يتعاقد مع الجيوشي
لتدريب فريق اليد
العبو األزرق يحيون الجمهور الذي آزرهم طوال المنافسات
وخ ـس ــر بـصـعــوبــة أمـ ــام حــامــل
الـ ـلـ ـق ــب م ـن ـت ـخ ــب الـ ـمـ ـغ ــرب فــي
الــدور التهميدي ،ومــن ثم أمام
العراق في الــدور قبل النهائي،
ول ــوال س ــوء ال ـطــالــع ال ــذي الزم
الالعبين أم ــام ال ـعــراق ،وتفوق
حارس العراق زاهر مهدي على
نفسه ،لتواجد األزرق في نهائي
كأس العرب.
وا ت ـ ـسـ ــم أداء األزرق خ ــال
بطولة كاس العرب بالجماعية،
والقدرة على العودة في أصعب
الـ ـمـ ـب ــاري ــات ،ك ـم ــا ح ـ ــدث أمـ ــام
فلسطين ،في مباراة لم تحسم
إال مع ركالت الترجيح.
كما أثبت العديد من العبي
األزرق قدراتهم الكبيرة ،السيما

«اتحاد الطاولة» كرم أبطال الموسم

مــاكـيـنــة األه ـ ــداف عـبــدالــرحـمــن
الطويل ،والموهوب عبداللطيف
ً
ال ـ ـع ـ ـبـ ــاسـ ــي ،وأيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ص ــال ــح
الفاضل ،أحد أهم أعمدة األزرق
فـ ــي الـ ـبـ ـط ــوالت األخـ ـ ـي ـ ــرة ،إل ــى
عبدالعزيز الـبـســام ،والـحــارس
المميز محمد الهزيم.
ً
كما كان مميزا مدرب الفريق
البرازيلي كاكاو في عملية الدفع
بــالــاعـبـيــن ال ـصــاعــديــن أم ـثــال
نـجـيــب ع ـلــي ،وأح ـم ــد الـشـطــي،
ومحمد العجمي ،وعبد العزيز
ب ــوراش ــد ،وي ــوس ــف ب ــن نــاجــي،
وروضـ ـ ـ ـ ــان األرم ـ ـ ـلـ ـ ــي ،ون ــاص ــر
ال ـع ـل ـبــان ،إل ــى جــانــب ال ـحــارس
الصاعد خالد أنور.
وأثبت ثالثي الخبرة الطويل،

والفاضل ،والبسام ،إلى جانب
ال ـع ـب ــاس ــي ،وال ـ ـحـ ــارس مـحـمــد
الهزيم ،انهم توليفة قادرو على
م ـقــارعــة أك ـبــر ال ـف ــرق الـعــربـيــة،
تعاونهم مواهب صاعدة ابرزهم
العلبان ،واألرملي والشطي.
وم ـ ـ ــن ال ـم ـن ـت ـظ ــر أن ت ـش ـهــد
ت ــو لـ ـيـ ـف ــة األزرق ع ـ ـ ـ ــودة ع ـبــد
ال ــرحـ ـم ــن ال ـم ـس ـب ـح ــي ،وح ـم ــد
ح ـيــات ،والـعــديــد مــن الالعبين
ال ـ ــذي ـ ــن ادخ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــدرب األزرق
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي كـ ــاكـ ــاو ج ـه ــوده ــم
لكاس آسيا.

خطة واحدة

ً
تتويج نادي الفحيحيل بطال لكأس التفوق
ثانيا ،في حين نال التضامن المركز الثالث ،وفاز
الفحيحيل بالمركز األول في منافسات فئة تحت
 18سـنــة ،بينما حــل ن ــادي خيطان فــي المرتبة
الثانية والقادسية ثالثا.
ونـ ــال نـ ــادي الـفـحـيـحـيــل ال ـمــركــز األول أيـضــا
ف ــي م ـنــاف ـســات ت ـحــت  15س ـن ــة ،وحـ ــل ال ـســاحــل
ثانيا ،واليرموك ثالثا ،بينما توج الكويت بلقب
منافسات فئة تحت  12سنة ،تاركا المركز الثاني
لنادي السالمية ،وأحرز الفحيحيل المركز الثالث.
(كونا)

فــي منتخب الـكــويــت للصاالت
القدرة على وضع خطة واضحة
طويلة األمــد ،إذ كانت رزنامة
أزرق الـ ـص ــاالت واضـ ـح ــة منذ
الـتـجـهـيــز لـلـمـشــاركــة فــي دورة
ً
األلـ ـع ــاب ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،ومـ ـ ــرورا
ب ــال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ب ـط ــول ــة غ ــرب
آسيا وحتى المشاركة في كأس
آسيا المقبلة ،وهو أمر قد يكون
ً
غائبا عن الكثير من منتخبات
الـكــويــت الجماعية ،وأح ــد أهم
أسـبــاب الـتــراجــع على مستوى
النتائج أو حتى مجرد التمثيل
المشرف.

كذلك يحسب للجهاز اإلداري

ً
بيت القوة بطال لبطولة
الكويت للوشو كونغ فو

صورة جماعية للفائزين في البطولة

اختتم االتحاد الكويتي لكرة الطاولة موسمه
ال ــري ــاض ــي ( )2022-2021أم ــس األول ،بـتــوزيــع
ال ـك ــؤوس وال ـم ـيــدال ـيــات عـلــى ال ـف ــرق والــاعـبـيــن
الفائزين بالمراكز األولى في المسابقات المحلية
الـتــي شملت منافسات ال ــدوري للفئات السنية
األربع ،وأقيمت على مدار الموسم بمشاركة عدد
كبير من األندية المحلية ،وتوج نادي الفحيحيل
بطال لكأس التفوق.
وأحـ ـ ـ ــرز بـ ــرقـ ــان ل ـق ــب م ـن ــاف ـس ــات دوري فـئــة
الـعـمــومــي ،مـتـقــدمــا عـلــى الـفـحـيـحـيــل ،ال ــذي حل

●

حقق نادي بيت القوة المركز األول في بطولة الكويت للووشو
كونغ فو للناشئين والشباب والكبار ،والتي اختتمت أمس األول
على صالة االتحاد الكويتي للكراتية ،تحت إشراف اللجنة الكويتية
للووشو كونغ فو.
وحصد نادي بوف تيم المركز الثاني في البطولة ،التي شهدت
مشاركة  36العبا يمثلون  5أندية خاصة ،وفي المركز الثالث حل
نادي بالك بلت ،ورابعا جاء نادي اي ام فايتر ،وفي المركز الخامس
حل نادي دراغون سول.
من جانبه ،ثمن رئيس اللجنة الكويتية للووشو كونغ فو ناصر
اللوغاني المشاركة المثمرة من قبل المتنافسين ،مشيدا بالدور
الكبير للخبير الرياضي عاطف الرفاعي ،لما له من بصمات واضحة
في مجال رياضات الفنون القتالية ،إلى جانب دوره الواضح في
إدارة التحكيم ،ووضع استراتيجية البطولة.

محمد عبدالعزيز

ً
تعاقد نادي القرين رسميا مع مدرب منتخب
مصر السابق ونادي البنك األهلي المصري
عمرو الجيوشي لتدريب الفريق األول
ل ـك ــرة ال ـي ــد ب ــال ـن ــادي ف ــي الـمــوســم
ال ـجــديــد بـعـقــد ل ـم ــدة عـ ــام واح ــد
ً
خلفا للمدرب التونسي حسني
عاشور .
وس ـبــق للجيوشي تــدريــب
عدة أندية مصرية كان اخرها
نــادي البنك األهـلــي المصري
الذي حصل معه على المركز
الثالث في بطولة كأس مصر
واألدوار النهائية في بطولة
دوري المحترفين.
كما كانت له تجربة ناجحة
مع فريق النادي العربي ،إذ قاد
ال ـفــريــق لـلـصـعــود ب ـيــن الستة
الكبار موسم .2019-2018

عمرو الجيوشي

ختام مهرجان كرة الصاالت بنات الخميس
ي ـن ـظ ــم االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــري ــاض ــي
ال ـم ــدرس ــي وال ـت ـع ـل ـيــم ال ـعــالــي،
بالتعاون مع االتحاد الكويتي
لـكــرة ال ـقــدم ،الخميس المقبل،
ح ـ ـفـ ــل خ ـ ـ ـتـ ـ ــام مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان كـ ــرة
الـ ـ ـق ـ ــدم لـ ـلـ ـص ــاالت ب ـ ـنـ ــات عـلــى
صـ ــالـ ــة مـ ـج ـم ــع الـ ـشـ ـي ــخ س ـعــد
ال ـع ـبــدال ـلــه ال ــري ــاض ــي ،بــرعــايــة
المهندس أ حـمــد الحمد عضو
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة ،وال ـ ـ ـ ــذي ي ــأت ــي
ضـمــن االتـفــاقـيــة الـمـبــرمــة بين
االت ـ ـحـ ــاديـ ــن ،بـ ـه ــدف اك ـت ـشــاف
ال ـم ــواه ــب وص ـق ـل ـهــا ودع ـم ـهــا،
ً
س ـ ـع ـ ـيـ ــا ل ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ــريـ ــاضـ ــة
ال ـ ـمـ ــدرس ـ ـيـ ــة ،وإع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـ ــدور
الـ ـم ــدرس ــي ف ــي ال ـب ـح ــث عـنـهــا،
ً
خصوصا كرة القدم النسائية،
بــاع ـت ـبــار ص ـقــل ال ـمــواهــب منذ
الـ ـصـ ـغ ــر يـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي ت ـطــويــر
ال ـم ـن ـظــومــة ال ــري ــاض ـي ــة بـشـكــل
كبير.
وأقـيــم الـمـهــرجــان على مــدار
 5أشهر بمشاركة أكثر من 500
ط ــال ـب ــة م ــن ط ــال ـب ــات ال ـمــرح ـلــة
االب ـتــدائ ـيــة وال ـم ـتــوس ـطــة ،وتــم
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار االف ـ ـ ـضـ ـ ــل مـ ـ ــن خـ ــال
م ــراك ــز اك ـت ـش ــاف ال ـمــوهــوب ـيــن
الـ ـ  6ال ـمــوجــودة بالمحافظات

جانب من المنافسات
المختلفة بانضمام  50طالبة
في كل مركز.
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أشـ ـ ـ ــار فـيـصــل
الـ ـمـ ـقـ ـصـ ـي ــد ،رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـحـ ــاد
ال ـم ــدرس ــي وال ـت ـع ـل ـيــم ال ـعــالــي،
إل ــى أن الــدولــة لــم تــدخــر جهدا
ل ــاه ـت ـم ــام ال ـك ـب ـيــر بــالــريــاضــة
المدرسية ،وأنشطة وفعاليات
االتـ ـح ــاد ال ـم ــدرس ــي والـتـعـلـيــم
ال ـ ـعـ ــالـ ــي ،و»هـ ـ ـن ـ ــاك دور كـبـيــر
للهيئة العامة للرياضة ممثال
ف ــي ق ـط ــاع ال ــري ــاض ــة لـلـجـمـيــع،
ال ــذي يسعى دائ ـمــا الــي توفير
ك ــل مـتـطـلـبــات االتـ ـح ــاد ،ودع ــم

األنـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي شـ ـمـ ـلـ ـتـ ـه ــا
استراتيجية االتحاد المدرسي».
وقـ ــال :حـفــل خ ـتــام مـهــرجــان
كرة الصاالت بنات يأتي باكورة
األنـ ـشـ ـط ــة والـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ال ـت ــي
تتضمنها اال تـفــا قـيــة الموقعة
مع االتحاد الكويتي لكرة القدم،
وال ـل ـج ـن ــة ال ـن ـس ــائ ـي ــة بــرئــاســة
فاطمة حيات.

الدوسري ينجو من حادث مروع ويخطف كأس العالم
في إطار منافسات الجولة الثانية لبطولة الزوارق السريعة

نحمد الله
على سالمة
الدوسري
ونهدي
اإلنجاز
العالمي
لسمو أمير
البالد وولي
العهد

الشمالي

رغ ــم ت ـعــرض زورقـ ــه لـحــادث
انـ ـق ــاب م ــؤس ــف ،ح ـقــق الـبـطــل
ال ـعــال ـمــي ب ــدر ال ــدوس ــري قــائــد
ال ــزورق الكويتي (كــويــت )B24
وم ـس ــاع ــده م ـح ـمــد الـعـيـســائــي
الـ ـم ــرك ــز األول فـ ــي م ـنــاف ـســات
الـ ـج ــول ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة مـ ــن ب ـطــولــة
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ل ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــزوارق الـ ـس ــريـ ـع ــة
للموسم الحالي  ،2022والتي
نظمها االتحاد الدولي للزوارق
ال ـس ــري ـع ــة « »UIMفـ ــي مــدي ـنــة
أوسـتـنــد الـســاحـلـيــة ببلجيكا،
وأســدل الستار عنها من خالل
إقــامــة الـسـبــاق الـثــانــي للجولة
الثانية في الوقت الذي أعلن فيه
االتحاد الدولي إلغاء منافسات
السباق الثاني ،واعتماد السباق
األول الذي أقيم السبت الماضي،
والـ ـ ـ ــذي ح ـق ــق ف ـي ــه الـ ــدوسـ ــري
المركز األول ليتوج بذلك بطال
ل ـل ـع ــال ــم لـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــات ال ـج ــول ــة
الثانية.
وفي تصريح له ،طمأن رئيس
وفد المنتخب الكويتي للزوارق
الـســريـعــة الـمـشـكــل م ــن ال ـنــادي

علي الشمالي

بدر الدوسري

البحري الرياضي الكويتي علي
الشمالي ،أهــل الكويت جميعا
على انطالقة السباق في اللفة
األولــى ،موضحا أنه في الوقت
الــذي كان فيه الــزورق الكويتي
ضمن طليعة الزوارق ،شاء القدر
أن يتعرض لالنقالب وانحشر
فيه قائده الدوسري لتتلطف به
عناية الله تعالى ،وقام مساعده
محمد العيسائي وفريق اإلنقاذ

ب ــإخ ــراج ــه مـ ــن ت ـح ــت ال ـ ـقـ ــارب،
ون ـق ـل ــه ف ـ ــورا إلـ ــى الـمـسـتـشـفــى
لتجرى له اإلسعافات العاجلة
للرضوض العديدة التي تعرض
لها إلى أن خرج من المستشفى
مـ ـع ــاف ــى بـ ـف ـض ــل ال ـ ـلـ ــه ت ـع ــال ــى
ووسط فرحة الجميع.
وأوضح الشمالي أن اللجنة
المنظمة اعتمدت نتائج السباق
األول فقط لعدم اكتمال السباق

وفد المنتخب الوطني للزوارق السريعة المشارك في البطولة
الثاني ،وتوجت بذلك الدوسري
ً
ب ـطــا لـلـعــالــم لـلـجــولــة الـثــانـيــة
(جولة بلجيكا).
وأض ــاف« :نشكر الله تعالى
ع ـلــى س ــام ــة بـطـلـنــا الـعــالـمــي،
ون ـ ـه ـ ـنـ ــئ أنـ ـفـ ـسـ ـن ــا وال ـ ـكـ ــويـ ــت
بأسرها على سالمته ،ونهدي
هــذا اإلنـجــاز العالمي لصاحب
السمو أمير البالد ،ولسمو ولي
العهد ،وللجماهير الرياضية

الـمـحـبــة ل ـلــريــاضــات الـبـحــريــة،
وللشعب الكويتي بصفة عامة«.
وأكد أن»هذا اإلنجاز العالمي
الكبير جــاء مكمال لــإنـجــازات
العالمية الكبيرة التي يحققها
أب ـطــال الـكــويــت فــي الــريــاضــات
الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري ـ ــة ،وع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى
بطوالت الزوارق السريعة ،وجاء
فيها اإلن ـجــاز الـعــالـمــي الكبير
للدوسري ومساعده العيسائي».

وأش ــاد بــالــدعــم الكبير الــذي
قدمته الهيئة العامة للرياضة،
وباالهتمام الكبير الذي يوليه
األب ا لـ ـ ـ ــرو حـ ـ ـ ــي ل ـ ـلـ ــر يـ ــا ضـ ــات
ال ـب ـح ــري ــة ف ــي ال ـك ــوي ــت رئ ـيــس
ال ـ ـنـ ــادي ال ـب ـج ــري ال ـ ـلـ ــواء فـهــد
ال ـف ـهــد ،ونــائ ـبــه أح ـمــد ال ـغــانــم،
وأمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــر الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام خ ــال ــد
الفودري ،مشيدا أيضا بالطاقم
اإلداري وا ل ـ ـف ـ ـنـ ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخــب

ال ـ ـم ـ ـكـ ــون مـ ـ ــن ع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف
ال ـع ـمــانــي ،وعـ ـ ــادل ال ـش ــري ــدة،
وخـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــد كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم ،وعـ ـ ـ ــدنـ ـ ـ ــان
ال ـم ـس ـب ـحــي ،وم ـح ـمــد بــركــات
الموجود حاليا في الكويت.

١٩
اليلز وستاينر وبنجامين يتألقون قبل مونديال «القوى»
ةديرجلا
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واصل نواه اليلز ،وآبي ستاينر،
وراي بنجامين التألق خالل
تجارب المنتخب األميركي
للتأهل لمونديال ألعاب
القوى ،الذي سيقام بين 15
و 24يوليو المقبل.

رف ـ ــع نـ ـ ــواه اليـ ـل ــز وآبـ ـ ــي سـتــايـنــر
وراي بنجامين التحدي قبل ثالثة
أســاب ـيــع م ــن بـطــولــة ال ـعــالــم أللـعــاب
القوى ،بتألقهم خالل تجارب اختيار
المنتخب األميركي التي أقيمت على
مـضـمــار ه ــاي ــورد فـيـلــد ف ــي يوجين
ب ـ ــوالي ـ ــة أوريـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــون ،حـ ـي ــث س ـي ـقــام
المونديال بالذات بين  15و 24يوليو
المقبل.
ورغم أنه كان ضامنا مشاركته في
بطولة ا لـعــا لــم كحامل للقب ،شــارك
اليلز في تصفيات سباق 200م وتأهل
للنهائي الذي فاز به األحد بتسجيله
 19.67ثانية.
وتقدم ابن الـ 24عاما بفارق ضئيل
ج ــدا ع ـلــى إي ــري ــون نــاي ـتــون (16.69
ثانية) الذي بات في  30أبريل خالل
لقاء باتون روج في لويزيانا صاحب
راب ــع أس ــرع زمــن فــي تــاريــخ السباق
خلف األسطورة الجامايكية أوساين
بــولــت ( )19.19والـجــامــايـكــي اآلخــر
ي ــوه ــان ب ــاي ــك ( )19.26وم ــواط ـن ــه
األسطورة مايكل جونسون (.)19.32
وأكـ ـم ــل ف ــري ــد ك ـي ــرل ــي ،ال ـ ــذي بــات
الجمعة خالل الــدور نصف النهائي
سادس أسرع عداء في تاريخ سباق
100م م ـش ــارك ــة م ــع مــواط ـن ـيــه بطل
العالم كريستيان كولمان وترايفن
بروميل ( 9.76ثوان) ،منصة التتويج
بتسجيله  19.83ثانية.
وسيحاول كيرلي الـفــوز بثنائية
 100و200م خـ ــال ب ـطــولــة ال ـعــالــم،
ً
خالفا لكولمان الذي غاب عن الدور
نـصــف الـنـهــائــي لـسـبــاق 200م ،ولــن

جانب من سباق 200م
يخوضه بالتالي في المونديال.

إخفاق آخر لريتشاردسون
وعند الـسـيــدات ،وكما كــان متوقعا،
ف ـ ــازت بـطـلــة ال ـجــام ـعــات آبـ ــي سـتــايـنــر
ب ـس ـبــاق 200م ،ب ـعــدمــا سـجـلــت 21.77
ثانية ،محسنة أفضل أداء عالمي لهذا
ال ـع ــام ،والـ ــذي حـقـقـتــه ف ــي  11ال ـجــاري
( 21.80ث).
وتفوقت ستاينر على تامارا كالرك

( )21.92و ج ـي ـنــا ب ــرا ن ــد ي ـن ــي (،)22.01
ومنيت الصاعدة شاكاري ريتشاردسون
بـخـيـبــة ج ــدي ــدة ،ب ـعــدمــا فـشـلــت األح ــد
في التأهل لنهائي 200م ،بعد أيــام من
إخفاقها في 100م ،وحلت ريتشاردسون
( 22عــامــا) فــي الـمــركــز الـعــاشــر بنصف
النهائي مكتفية بزمن  22.47ثانية.
وم ــن بـيــن الـنـتــائــج ال ـب ــارزة األخ ــرى،
حقق راي بنجامين ،أفضل أداء عالمي
لهذا العام في سباق  400متر حواجز
بتسجيله  47.04ثــا نـيــة ،لـيـحــرز بذلك

األلماني ويلبروك يحرز سباق  5كلم
في المياه المفتوحة
األلماني فلوريان ويلبروك

أحرز األلماني فلوريان ويلبروك ذهبية
سباق  5كلم في المياه المفتوحة أمس،
فــي بطولة العالم للسباحة المقامة في
بودابست ،ليضيفها إلى ما أحرزها أمس
األول مع منتخب بالده في سباق التتابع
المختلط أربــع مــرات 1500م ( 6كلم) في
المياه المفتوحة لبحيرة باالتون.
ً
وسـ ـج ــل اب ـ ــن ال ـ ـ ـ ــ 26عـ ــامـ ــا 52:48.80
دقيقة ،ليتقدم على اإليطالي غريغوريو
بــالـتــريـنـيـيــري ب ـف ــارق  3.90ث ـ ــوان ،فيما

ذه ـبــت ال ـبــرونــزيــة لــأوكــرانــي ميخايلو
رومــات ـشــوك ال ــذي أن ـهــى ال ـس ـبــاق بـفــارق
 25.10ثانية عن األلماني الفائز بذهبية
 10كـ ـل ــم فـ ــي الـ ـمـ ـي ــاه ال ـم ـف ـت ــوح ــة خ ــال
أولمبياد طوكيو .2020
وسـ ـ ـب ـ ــق لـ ــوي ـ ـل ـ ـبـ ــروك أن أح ـ ـ ـ ــرز ل ـقــب
بـطــل الـعــالــم لسباقي  10كـلــم فــي المياه
المفتوحة و1500م داخ ــل ح ــوض خــال
مونديال  2019في غوانغجو.
ورف ـ ـ ــع األل ـ ـمـ ــانـ ــي رص ـ ـيـ ــده الـ ـ ــى أربـ ــع

تشيك يستقيل من منصبه
في تشلسي
بات الحارس الدولي التشيكي
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ،بـ ـت ــر تـ ـشـ ـي ــك ،ث ــال ــث
ال ــراح ـل ـي ــن ع ــن نـ ـ ــادي تـشـلـســي
اإلنـكـلـيــزي بـعــد انـتـقــال ملكيته
الــى كونسورتيوم يــرأســه رجل
األعـمــال االميركي تــود بوهلي،
وذلـ ــك بــاسـتـقــالـتــه م ــن منصبه
االستشاري.
وك ـ ـ ـ ــان الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
لـلـنــادي ب ــروس ب ــاك ،والـمــديــرة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ال ـك ـنــديــة-الــروس ـيــة
م ــاري ـن ــا غــارنــوف ـس ـكــايــا ،أعـلـنــا
ً
أيضا رحيلهما عن نــادي غرب
لندن األسبوع الماضي.
وك ــان تـشـيــك ال ــذي أح ــرز في
صفوف تشلسي  13لقبا عندما
دافــع عن الــوانــه ،عين مستشارا
فـنـيــا عـنــدمــا اع ـتــزل الـلـعــب عــام
.2019
وق ـ ــال ت ـش ـيــك ف ــي ب ـي ــان على
موقع الـنــادي الرسمي «شعرت
بــام ـت ـيــاز لـشـغــل ه ــذا الـمـنـصــب

في تشلسي في األعــوام الثالثة
ال ـمــاض ـيــة .اش ـعــر ان ال ــوق ــت قد
حان لكي اتنحى».
وأضاف «أنا سعيد ألن النادي
في وضعية جيدة مع المالكين
ال ـجــدد ،وأن ــا واث ــق مــن تحقيقه
النجاحات في المستقبل داخل
الملعب وخارجه».

ميداليات في المونديال الحالي ،إذ نال
ً
أي ـض ــا فـضـيــة  800م وب ــرون ــزي ــة 1500م
فــي حــوض مجمع دونــا أريـنــا ،فيما نال
وصيفه بالترينييري الميدالية الثالثة
في النسخة التاسعة عشرة من البطولة
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،ب ـع ــدم ــا ت ـ ــوج ب ـل ـق ــب 1500م
األسبوع الماضي ونيله برونزية التتابع
المختلط في المياه المفتوحة األحد.

مواجهة رائعة بين مو وويلسون
وضمنت آثينغ مو ،صاحب الذهبية
األولمبية في طوكيو  ،2020مشاركتها
في مونديال يوجين بعد فوزها المثير
بسباق  800متر بزمن  1:57.16دقيقة،
متفوقة على آجي ويلسون ( 1:57.23د)
التي بــدت فــي طريقها للفوز بتقدمها

جاكسون تفرض نفسها مرشحة
للفوز بسباقي  100و 200م
فرضت الجامايكية شيريكا جاكسون نفسها
مرشحة للفوز بثنائية سباقي  100و200م خالل
بطولة العالم أللعاب القوى المقررة بعد ثالثة
أسابيع في يوجين األميركية ،وذلك بعد تألقها
في تجارب اختيار منتخب بالدها للمونديال.
وبعدما فاجأت يوم الجمعة الماضي البطلة
األولمبية إيالين تومسون -هيراه وأحرزت سباق
100م ،مـسـتـغـلــة غ ـيــاب الـمـخـضــرمــة شـيـلــي -آن
فرايزر -برايس لتنهي السباق بزمن  10.77ثوان،
وتحرز أول لقب وطني لها.
ث ــم واصـ ـل ــت ت ــأل ـق ـه ــا أم ـ ــس األول ف ــي ال ـي ــوم
األخير من تجارب اختيار المنتخب الجامايكي
للمونديال ،بتحقيقها أفضل زمن لهذا العام في
سباق 200م وثالث أفضل زمن في التاريخ خلف
األميركية فلورنس غريفيث -جوينر ( 21.34ثانية
فــي  29سبتمبر  1988خ ــال أولـمـبـيــاد سـيــول)
ومواطنتها تومسون -هيراه ( 21.53ثانية في 3
أغسطس  2021خالل أولمبياد طوكيو) ،بعدما
سجلت  21.55ثانية.
وتخطت جاكسون أفضل زمن لها وقدره 21.81
ثانية حققته العام الماضي.
وتـقــدمــت جــاكـســون ،الـفــائــزة باللقب الوطني
ً
ل ـس ـبــاق 400م أيـ ـض ــا ،ع ـلــى ال ـب ـط ـلــة األول ـم ـب ـيــة
تومسون -هيراه ،التي جاءت ثانية بزمن 22.05

أرسنال يتعاقد مع الحارس مات تيرنر
أعلن نادي أرسنال اإلنكليزي
لكرة القدم ،أنه تعاقد مع حارس
الـمــرمــى األمـيــركــي الــدولــي مات
ت ـيــرنــر م ــن نـ ــادي ن ـيــو إنـغــانــد
ريفولوشن األميركي.
وكان انتقال تيرنر ( 28عاما)
متوقعا بشكل كبير بعد أن أعلن
ن ـيــو إن ـغــانــد ري ـف ــول ــوش ــن ،أنــه
توصل إلى اتفاق مع أرسنال في
أوائل فبراير الماضي ،حسب ما
ذكرته وكالة األنباء البريطانية
«بي إيه ميديا».
وأعلن أرسنال إتمام التعاقد
ل ـت ـك ــون ث ــال ــث ص ـف ـق ــة ل ـل ـفــريــق
اإلن ـك ـل ـيــزي ب ـعــد ض ــم الـمـهــاجــم
البرازيلي الشاب ماركينيوس،
والعب المنتخب البرتغالي تحت
 21عاما فابيو فييرا.
وق ــال مـيـكـيــل أرت ـي ـتــا الـمــديــر
الـفـنــي ألرسـ ـن ــال« :مـ ــات ح ــارس
مرمى يتمتع بخبرة ،وسيعزز
جودة فريقنا».
وأضاف« :لقد أثبت من خالل
عروضه في األعوام األخيرة في

فالك يطعن على إدانته بالرشوة
ذكــر الـفــريــق الـقــانــونــي لـجـيــروم فــالــك ،األمين
العام السابق لالتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)،
أنه سيطعن على إدانته بقبول رشوة في قضية
تتعلق بحقوق البث الخاصة بكأس العالم.
وأدانــت محكمة استئناف سويسرية الجمعة
الماضي الفرنسي فالك ( 61عاما) بتهمة الرشوة
وتزوير وثائق ،لكنها برأته من ارتكاب مخالفات
إدارية أخرى ،وقضت بحبسه  11شهرا مع إيقاف
التنفيذ لمدة عامين ،كما فرضت عليه غرامة مالية
بقيمة  20ألــف فــرنــك ســويـســري ( 20900دوالر)
مع إيقاف التنفيذ أيضا ،وعمل فالك أمينا عاما
للفيفا بين  2007و.2015
وكانت محكمة أدنى درجة برأت فالك في 2020
م ــن تـهـمـتــي تـلـقــي ال ــرش ــوة وارتـ ـك ــاب مـخــالـفــات
جـنــائـيــة كـبـيــرة ،لـكــن االدعـ ــاء الـســويـســري طعن
على القرار.
وقال محاموه ،عبر البريد اإللكتروني« ،فالك
لم يضر بالفيفا ،ومن ثم تم التأكيد منطقيا على
تبرئته الكاملة من تهم سوء اإلدارة».
ووصــف المحامون قــرار محكمة االستئناف

ل ـقــب ب ـطــل الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة لـلـمــرة
الثالثة تواليا.

بإلغاء حكم محكمة أدنى بتبرئة فالك عام 2020
من تهم فساد بأنه «خطأ فادح» مبينين أن العقود
المعنية كانت لمصلحة الفيفا ،وتمت الموافقة
عليها على جميع مستويات المنظمة العالمية
لكرة القدم ،وأشاروا إلى أنهم سيرفعون القضية
إلى المحكمة العليا في سويسرا ،وبالتالي فإن
حكم اإلدانة ليس نهائيا.

ال ـ ــدوري األم ـيــركــي ل ـكــرة ال ـقــدم،
وعـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى الـ ــدولـ ــي مــع
منتخب ب ــاده ،انــه سيعزز من
قوتنا مع بداية الموسم الجديد».
وأث ـ ـ ـ ــار الـ ـتـ ـع ــاق ــد مـ ــع ت ـيــرنــر
الـ ـ ـم ـ ــزي ـ ــد م ـ ـ ــن الـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــوك حـ ــول
مستقبل بيرند لينو مع أرسنال،
إذ ف ـ ـقـ ــد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس األل ـ ـمـ ــانـ ــي

على منافستها فــي آخــر  40مـتــرا ،قبل
أن ت ـعــود األخ ـي ــرة لـتـخـطــف ال ـف ــوز في
المتر األخير.
وف ـ ــي غ ـ ـيـ ــاب بـ ـط ــل ال ـ ـعـ ــالـ ــم غ ــران ــت
هــولــواي ،ال ــذي قــرر عــدم المشاركة في
السباق النهائي ،بما أنه ضامن لتأهله
لـلـمــونــديــال كـحــامــل لـلـقــب ،ف ــاز دان ـيــال
روبــرتــس ( 13.03د) بسباق  110أمتار
حــواجــز ،متقدما على ت ــراي كاننغهام
( )13.08وديفون ألن ()13.09

الدولي موقعه كحارس أساسي
لمصلحة آرون رامسدال.
وارت ـ ـبـ ــط اس ـ ــم ل ـي ـنــو ب ـفــريــق
فولهام الصاعد حديثا للدوري
الممتاز ،ويتوقع اآلن أن يلعب
ت ـي ــرن ــر دور ال ـ ـحـ ــارس ال ـب ــدي ــل
لرامسدال في أرسنال.

ث ،في حين حلت شيلي -آن فرايزر -برايس في
المركز الثالث بزمن  22.14ث.
وف ــاز أنـ ــدرو ه ــادس ــون ،ال ـمــولــود ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة ،بسباق  200م للرجال بزمن  20.10ثانية،
ً
متفوقا على بطل جامايكا لسباق 100م يوهان
باليك ( )20.31ونايجل إيليس (.)20.41
وتـ ــوج ب ـطــل أول ـم ـب ـيــاد طــوك ـيــو  2020هــانـســل
ً
بارشمان بطال لسباق 110م حواجز بزمن 13.14
ثانية ،في حين ذهب المركزان الثاني والثالث إلى
رشـيــد بــرودبــل ( 13.20ثــانـيــة) ،وأورالنـ ــدو بينيت
( 13.28ث) على التوالي.

أنس جابر تصعد لوصافة
التصنيف العالمي
ص ـع ــدت ال ـتــون ـس ـيــة أنــس
ج ــاب ــر ل ـل ـم ــرك ــز الـ ـث ــان ــي فــي
التصنيف العالمي لالعبات
التنس المحترفات ،ألول مرة
في مسيرتها.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن واص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت
ال ـبــول ـنــديــة إي ـجــا شفيونتك
التربع على عرش التصنيف،
ت ــراج ـع ــت اإلس ـت ــون ـي ــة أنـيــت
كــون ـتــاف ـيــت م ــرك ــزا ،لتصبح
ال ـم ـص ـن ـفــة ال ـث ــال ـث ــة عــالـمـيــا،
خـلــف جــابــر ( 27عــامــا) التي
ت ـق ــدم ــت مـ ــركـ ــزا وبـ ــاتـ ــت فــي
الوصافة.
ول ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ــال كـ ــانـ ــت
عــودة اليوناني ستيفانوس
تـسـيـتـسـيـبــاس إل ــى ال ـمــراكــز
الخمسة األولى من التصنيف
الـ ـع ــالـ ـم ــي ل ــاعـ ـب ــي ال ـت ـن ــس
المحترفين ،بعد أسبوعين
من خروجه منها ،هي التغيير

الوحيد فــي الـمــراكــز العشرة
األولــى من النسخة الجديدة
م ــن الـتـصـنـيــف الـ ـص ــادر عن
ا لــرا بـطــة العالمية لمحترفي
اللعبة ،وأصبح تسيتسيباس
الـمـصـنــف الـخــامــس عالميا،
بعدما تقدم مركزا واحدا على
ح ـس ــاب ال ـن ــروي ـج ــي كــاسـبــر
رود ،الذي تراجع إلى المرتبة
السادسة.
وبـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
ال ـي ــون ــان ــي والـ ـن ــرويـ ـج ــي ،لم
تشهد بقية المراكز العشرة
األوائ ـ ــل أي ت ـغ ـي ـيــرات ،حيث
ال ي ـ ـ ـ ــزال الـ ـ ــروسـ ـ ــي دانـ ـيـ ـي ــل
ميدفيديف يتربع على عرش
ال ـت ـص ـن ـي ــف أم ـ ـ ــام األلـ ـم ــان ــي
ألكسندر زفـيــريــف الوصيف
والصربي نوفاك ديوكوفيتش
صاحب المركز الثالث.

تشلسي يسعى إلى ضم ديمبلي وستيرلينغ
كشفت تـقــار يــر صحافية فــي انكلترا أن
نادي تشلسي اإلنكليزي لكرة القدم يسعى
إلى ضم المهاجمين البارزين عثمان ديمبلي
ورحيم ستيرلينغ .جاء ذلك وفقا لما ذكرته
صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
يذكر أن المدير الفني لتشلسي توماس
توخيل تـعــاون بشكل جيد مــع ديمبلي
ع ـنــدمــا ك ــان ــا م ـعــا ف ــي نـ ــادي بــوروس ـيــا
دورتموند األلماني.
وقــالــت الـصـحـيـفــة إن ديـمـبـلــي الـفــائــز
مــع منتخب فرنسا ببطولة كــأس العالم
سيكون في مقدوره االنضمام إلى تشلسي
في صفقة انتقال حر ،النتهاء عقده مع ناديه
برشلونة اإلسباني.
في المقابل ،يرتبط ستيرلينغ مع بطل
ال ــدوري اإلنكليزي مانشستر سيتي
بعقد يستمر حتى  ،2023وتــردد أن
صفقة انتقاله إلى تشلسي ستتكلف

 60مليون جنيه استرليني .تجدر اإلشارة
إلــى أن تشلسي فــي حاجة إلــى تعزيز خط
هجومه نظرا الحتمال انتقال العبه روميلو
لوكاكو إلى نادي انتر ميالن اإليطالي.
وكانت هناك في الفترة األخيرة تقارير
أف ــادت بــأن الرئيس الجديد لتشلسي تود
بويلي أجرى محادثات مع خورخي مينديز
النجم البرتغالي كريستيانو
وكيل أعمالُ َ َ
وي ْعتقد أن الجانبين التقيا معا
رونــالــدو،
فــي البرتغال فــي األسـبــوع الـمــاضــي ،وذلــك
ح ـس ـب ـمــا ذك ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة «ذا ات ــان ـت ـي ــك»
البريطانية مساء السبت.
وال يزال من غير المحسوم بعد ما إذا كان
الجانبان تحدثا بشكل محدد عن مستقبل
رونالدو نجم الهجوم المخضرم ( 37عاما)
أو حـ ــول اح ـت ـم ــال رح ـي ـل ــه ع ــن مــانـشـسـتــر
يونايتد.
(د ب أ)

رياضة
سلة أخبار
ريجيس لو بري مدربًا
جديدًا للوريان
سيتولى ريجيس لو بري
مهمة اإلشراف على لوريان
ملدة ثالثة أعوام كخليفة
لكريستوف بيليسييه،
حسبما أعلن النادي الذي
أنهى املوسم املنصرم من
الدوري الفرنسي لكرة القدم
في املركز السادس عشر.
وقال رئيس النادي لويك
فيري ،خالل مؤتمر صحافي،
أمس« ،تمت تسمية ريجيس
لو بري ملنصب املدرب بعقد
ملدة ثالثة أعوام» ،متحدثا
عن «نهاية حقبة» في تفسيره
لهذا التغيير الفني في فريق
تجنب بقيادة بيليسيه
الهبوط موسمني على
التوالي.
وبعد مسيرة كروية قصيرة
كالعب ،حيث أمضى عامني
في الدرجة األولى بألوان رين،
ثم ثالثة في الثانية مع الفال،
انتقل لو بري سريعا الى
التدريب ،أوال مع شباب نادي
واسكال الذي يلعب حاليا
في دوري الدرجة الرابعة ،ثم
لثمانية أعوام مع رين ،حيث
أشرف على فريقي تحت 16
عاما وتحت  18عاما.

نيس يستعد إلعالن
التعاقد مع فافر
يبدو نيس الذي أنهى املوسم
املنصرم من الدوري الفرنسي
لكرة القدم في املركز الخامس،
في طريقه للتعاقد مجددًا مع
املدرب السويسري لوسيان
فافر لالشراف عليه خلفًا
لكريستوف غالتييه وفق
املصادر.
وفي ظل املفاوضات الجارية
بني غالتييه وباريس سان
جرمان بطل الدوري الذي
يتجه إلقالة األرجنتيني
ماوريسيو بوكيتينو ،ترجح
املصادر عودة فافر لالشراف
على نيس بعدما كان مدربًا له
بني  2016و.2018
وعاود نيس تمارينه صباح
امس خلف أبواب موصدة
وبغياب غالتييه الذي قاده
املوسم املنصرم الى املركز
الخامس بعد موسم على
منحه ليل لقبه األول في
الدوري منذ  ،2011ما عزز
فرضية التعاقد مع فافر الذي
بات من دون فريق منذ إقالته
من بوروسيا دورتموند
األملاني في ديسمبر .2020

كولون يمدد تعاقده مع
المدرب بومجارت

أعلن نادي كولون األملاني لكرة
القدم أمس أنه مدد تعاقده مع
املدير الفني شتيفن بومجارت
ملدة عام آخر ينتهي في ،2024
خالل االستعداد للموسم
الجديد من الدوري األملاني
(بوندسليغا).
وقاد بوجارت ( 50عاما) الفريق
إلنهاء املوسم املاضي في املركز
السابع بالبوندسليغا والتأهل
لدوري املؤتمر األوروبي ،في
أول موسم له مع الفريق.
وقال بومجارت ،في تصريحات
صحافية« ،اتفقنا بشكل سريع
على أننا نرغب في مواصلة
العمل معا .أستمتع بوجودي
هنا في كولون .ودائما ما كنت
أقول هذا».
وأضاف« :نرغب في مواصلة
تقديم كرة قدم جيدة ،ومواصلة
التطور واالستقرار» ،متابعا:
«ال أريد التحدث بشأن املركز
الذي سنحتله هذا املوسم.
الشيء األكثر أهمية هو إبقاء
نادي كولون في البوندسليغا».

الخزري على وشك
االنتقال إلى مونبلييه
بات املهاجم التونسي الدولي
وهبي الخزري على وشك
االنتقال الى صفوف مونبلييه
الفرنسي قادما من سانت
اتيان الهابط الى مصاف
اندية الدرجة الثانية كما اعلن
رئيس االول لوران نيكوالن.
وقال نيكوالن في مؤتمر
صحافي« :وهبي يخضع
للفحص الطبي حاليا ،وسيتم
االعالن عن انضمامه قريبا».
وأضاف« :بعده ،سنبحث عن
العبني او ثالثة نزوال عند
رغبة املدرب».
ويملك الخزري خبرة طويلة
في املالعب الفرنسية ،حيث
خاض اول تجربة في صفوف
باستيا النادي الذي شهد
تكوينه ثم دافع عن ألوان
بوردو ( )2016-2014ثم رين
( )2018-2017وأخيرا سانت
اتيان ( ،)22-2018كما لعب
موسما واحدا في الدوري
االنكليزي في صفوف
سندرالند (.)2017-2016

ةديرجلا
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آخر كالم
دمك ...نبض
قلبك

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

«وين ما طقها
عوجة»

د .نجم عبدالكريم

طوال مسيرة البشرُ ،ي ِّ
قيض الله للمتميزين من القدرات
بطابع يجعلها
اإلبداعية التي تجعلهم يطبعون الحياة
ٍ
ً
ً
أكثر جماال ،وأفضل تعايشا ،بحيث يتغلبون على كل ما
صعاب تعترض مسيرة الحياة البشرية:
يواجههم من
ٍ
ففي عام  592ظهر ابن سينا ،ليحدث اإلنسان عن أهم
سائل يحتوي عليه جسمه فكتب يقول:
ٍ
أسلوب
على
يسير
 -الدم في جسم اإلنسان والحيوان
ٍ
الكبد إلــى القلب،
واحـ ٍـد ال يتغير ،فهو ينتقل عن طريق
وللقلب قسمان ،لكل منهما غرفتان بينهما ُث ٌ
قب في الجدار
ً
الفاصل ،ويسد هذا الثقب حاال عندما يتنفس المولود
ألول مــرة ،والجنين يأخذ غــذاء ه بواسطة المشيمة من
ً
ً
شريانين اثنين ،ويرد وردا واحدا عن طريق حبل السرة:
• وتم العثور في أحد المعابد الفرعونية ،على ما كتبه
الطبيب المصري القديم ،وجاء فيه:
ُ
عنده ،لتبدأ من
 -للدم دورة تبدأ من القلب ،وتنتهي
ُ
ً
جديد ،فحافظ على قلبك سليما ،وال تدنسه بالرغبات
ُ
فتفسد اآللهة جسدك ُك ُ
له ،وتقصر أيامك على هذه األرض:
• والــذي ال شك فيه أن وليم هارفي  -مكتشف الــدورة
الدموية  -قد أفاد من كتاب «القانون» البن سينا،ألن ذلك
الكتاب كــان ُي ــدرس فــي ُمعظم جامعات أوروبـ ــا ...إال أن
هــارفــي قــد تعرض للكثير مــن المواجهات فــي األوســاط
الطبية ،ووجهت إليه تهمة السحر والشعوذة ،ففي تلك
األوساط التي كانت سائدة في عام .1612
ُ
كثر اللغط باتهام هارفي بأنه كان يؤمن بالسحر ،ولوال
بعدهلحوكم
وبولده من
صلته الوطيدة بالملك جيمس،
ِ
ِ
بتهمة االشتغال بالسحر ،وهذه التهمة عقوبتها الحرق،
وكانت الشائعات تردد:
 -وليم لم يتزوج ُ
ألنه متزوج من جنية ،وهي التي تأتيه
بالجثث التي يقوم بتشريحها.
 -ول ـي ــم ه ــارف ــي يـ ِـع ـيــش م ـع ـ ُـه ف ــي ال ـق ـصــر ال ـعــديــد من
الساحرات.
 -هارفي يأخذ تعاليمه الطبية من الجان.
• كان هارفي يسخر من كل هــذا ،ويــردد في المحافل
العلمية:
ً
ٌ
تحرر تماما من سلطان كل الموروثات القديمة،
 -إنني ُم
التي جعلتهم يحكمون على غاليليو ،ألنه ال يؤمن بما
قــال أرسـطــو ،وأرسـلــوا كوبر نيكوس للنفي ،ألنـ ُـه رفض
التوقيع على قرار البابا بدوران األرض حول نفسها مثل
بقية الكواكب ،فإذا كان أرسطو يقول:
نهر يصب فــي أط ــراف الجسم
 -إن الــدم البشري مثل ٍ
ثم ينتهي:
 -فأنا وليم هارفي أقول :إن أرسطو ال يفقه ،وال يعرف،
ً
وال ي ـ ــدري ،ش ـي ـئــا ع ــن الـ ـ ــدورة ال ــدم ــوي ــة ،وأنـ ــا ع ـلــى أتــم
االسـتـعــداد ألي عقوبة ،حتى لــو كانت الـحــرق ،فــالــدورة
الــدمــويــة هــي الـحـيــاة لـلـكــائـنــات الـبـشــريــة ،والـحـيــوانـيــة
وليست لعبة بيد أرسطو!

ُ َ َ
المنتخ ِبين!
مجلس

مــع األح ــداث السياسية األخ ـيــرة الــواعــدة
ّ
بـحــل الـبــرلـمــان للمرة الـعــاشــرة فــي تاريخنا
السياسي ،ي ــزداد الحديث عــن نية أو حاجة
إلــى إجــراء تعديالت على النظام االنتخابي،
ً
بعد انقضاء قرابة  60عاما على التجربة بما
تحتويه من إيجابيات وسلبيات ،وهو حديث
مستحق إن أردنا االرتقاء بالكويت ،فال قدسية
ل ـ ــأدوات عـلــى ح ـســاب األه ـ ــداف والـمـصــالــح
العليا للوطن ،وبحسب مفردات القانونيين،
هناك تطوير مطلوب في الشكل والمضمون.
نبدأ بالمضمون ،وهو األهم ،فالتعديالت
الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،وه ـ ــي ت ـت ـط ـل ــب ق ـ ــراءة
تشخيصية ج ــادة وط ـمــوحــة وش ـجــاعــة ،قد
يكون تعديل الدوائر وعدد األصــوات وآليات
ً
االنـتـخــاب وعــدالــة التمثيل ج ــزء ا منها ،لكن
األهـ ــم ه ــو إن ـه ــاء ال ـن ـظــام ال ـف ــردي واالن ـت ـقــال
إل ــى الـعـمــل الـجـمــاعــي الـمـنـظــم ،وه ــو انـتـقــال
خ ـط ــر وم ـس ـت ـحــق ي ـت ـط ـلــب ض ـم ــان ــات ك ـبــرى
بــأن ّ تعمل الـجـمــاعــات بــإطــار وطـنــي خالص
وشفاف لضمان عدم تغلغل السموم الفئوية
وال ـح ــزب ـي ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة وغـ ـي ــره ــا ،أمـ ــا فــي
اشتراطات الترشيح ،فهل يعقل أن نكتفي بما

فيصل خاجة
ّ
جاء في المادة  82من الدستور بأل يقل عمر
المرشح عن  30سنة ،وأن يجيد قــراءة اللغة
ً
العربية وكتابتها ،علما بأن الكثير من نواب
األمــة ال يجيدونها ،وهــو مــا نـقــرأه بوضوح
ف ــي م ــراس ــات ـه ــم وفـ ــي ح ـس ــاب ــات تــواصـلـهــم
االجتماعي؟!
على سبيل الـمـثــال ،ال تسمح الــدولــة بأن
يتم تعيين عضو مجلس إدارة بنك تجاري
مــا لــم يـحـصــل عـلــى مــوافـقــة الـبـنــك الـمــركــزي
باشتراطات صارمة ،لضمان الحد األدنى من
الكفاءة ،فهل يعتبر تشريع حاضر ومستقبل
الــوطــن أقــل أهمية لنسمح لمن هـ ّـب ّ
ودب أن
يترشح؟ وال يجب إغفال ضرورة تمثيل النساء
ً
بنسبة ما ّ
كحد أدنى ،علما بأن عدد المواطنات
ّ
يـفــوق عــدد المواطنين وبـهــن كـفــاءات هائلة
كامنة تحتاج إليها الكويت بشدة.
أمــا فــي الـشـكــل ،وهــي قضية قــد يعتبرها
الكثيرون هامشية ،وهــي ليست كذلك ،وهي
المجلس بمجلس «لألمة»،
المتعلقة بتسمية
ّ
م ــا ه ــي األم ــة ال ـتــي يـمــثـلـهــا الـمـجـلــس؟ وهــل
ي ـس ـت ـق ـيــم وصـ ــف ال ـش ـع ــب ال ـك ــوي ـت ــي ب ــاألم ــة
الكويتية؟ هــذا ّ
غلو لــم يصل إليه حتى أشد

لدغة أفعى كشفت المستور
ق ــال ــت ال ـش ــرط ــة األل ـم ــان ـي ــة،
أمس األول ،إنها اكتشفت أكثر
من  110من األفاعي الخطيرة
في مزرعة ،بعد أن سعت امرأة
كانت تعيش هناك للحصول
عـ ـل ــى ع ـ ـ ــاج طـ ـب ــي م ـ ــن ل ــدغ ــة
سامة.
وق ــال مــوقــع «س ـكــاي نـيــوز»
أمـ ــس ،إن الـ ـم ــرأة ال ـبــال ـغــة من
ً
الـ ـعـ ـم ــر  35ع ـ ــام ـ ــا كـ ــانـ ــت قــد

faisalkhajah@gmail.com
المجموعات شوفينية ،وبالرجوع إلى أصل
التسمية نالحظ ارتباطها بظروف تاريخية
مـتـعـلـقــة بــال ـخ ـطــاب ال ـنــاصــري ال ـقــومــي بعد
إطاحته النظام الملكي ،إذ صدر دستور مصر
ً
عــام  1956متضمنا وجــود سلطة تشريعية
ب ــاس ــم م ـج ـلــس األمـ ـ ــة ،وهـ ــي ال ـت ـس ـم ـيــة الـتــي
استعارها دسـتــور الـكــويـ ّـت  ،1961ولـكــن مع
التطورات التاريخية وتهشم األحالم القومية
على صخرة فشل الوحدة المصرية السورية
وهــزي ـمــة  ،1967كــانــت ال ـع ــودة إل ــى ال ــواق ــع،
وه ــي ال ـع ــودة ال ـتــي تــرجـمـهــا دس ـت ــور مصر
 1971الــذي أصــدر شهادة وفــاة مجلس األمة
وميالد مجلس الشعب ،أمــا في الكويت ،فال
نــزال قابعين خلف قضبان تاريخية صدئة،
ً
لن أقترح تعديل اسم المجلس ليكون مجلسا
لـلـشـعــب أو ل ـل ـن ــواب ،ح ـتــى ال نـثـيــر حفيظة
َ
على العالمين ،ماذا
المعتقدين
بأفضليتنا َ َ
لو أسميناه بمجلس ُ
المنتخ ِبين؟ أو أن نعود
إل ــى الـتـسـمـيــة األولـ ــى ب ــأن نـسـ ّـمـيــه المجلس
الـتـشــريـعــي؟ أو أي مـقـتــرح آخ ــر ي ـكــون أكـثــر
مالءمة للواقع ،ولألشياء من أسمائها نصيب.

قادت سيارتها إلى مستشفى
ف ــي ســالــزغ ـي ـتــر ،ب ــال ـق ــرب من
هــانــوفــر ،فــي وقــت مبكر أمس
األول ،وأخـبــرت األطـبــاء هناك
أن إح ــدى أفــاعـيـهــا الجرسية
عضت إصبعها.
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا تـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــورت ح ــال ــة
المرأة وطلبت السلطات على
ع ـج ــل م ــن م ـع ـهــد مـتـخـصــص
فــي هــام ـبــورغ الـحـصــول على

ترياق ،زارت الشرطة المزرعة
في وسط ألمانيا ،وعثرت على
عشرات الثعابين.
ق ــال ــت الـ ـش ــرط ــة ،ف ــي ب ـي ــان،
إن المتخصصين حـ ــددوا أن
مجموعة الثعابين تضمنت
ً
أنواعا سامة وعاصرة لم تكن
م ـ ــوج ـ ــودة فـ ــي أمـ ــاكـ ــن تــرب ـيــة
حيوانات مناسبة.

يومية سياسية مستقلة

مات متفرجون ونجا الثور
رصدت مقاطع فيديو لحظات انهيار مدرج ملعب أثناء
فعالية لمصارعة الثيران في كولومبيا ،حيث قتل  4أشخاص
وأصيب المئات.
ويظهر الفيديو األول ،الــذي نشره موقع «سكاي نيوز»
أمس ،والذي ّ
صور من طائرة مسيرة ،حلبة المصارعة في
مدينة إل إسبينال ،وسط كولومبيا ،حيث وقعت الحادثة
أمس األول.
وك ـ ــان ف ــي وسـ ــط ال ـح ـل ـبــة ثـ ــور ه ــائ ــج ،وع ـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
األشخاص الذين نزلوا إلى أرض الحلبة ،وفجأة انهار جزء
من الجانب األيمن للمدرج ،ثم عمت الفوضى.
وفي لقطات أخرى ،سجلت من جانب آخر في المدرج ،كيف
كانت المدرجات المكونة من  4طبقات ممتلئة عن آخرها.

ظـهــر الــرئ ـيــس األم ـيــركــي،
جو بادين ،في موقف جديد
بـ ـقـ ـم ــة م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة الـ ـسـ ـب ــع،
وه ـ ــو ب ـح ــاج ــة ل ـي ـق ــال ل ــه مــا
يجب فعله ،حيث لــم يسمع
طلب المصور بــأن يستدير
الحضور اللتقاط صورة.
وقال موقع «روسيا اليوم»،
أم ــس األول ،إن الـمـسـتـشــار
األل ـم ــان ــي ،أوالف شــولـتــس،

الذي كان يجلس قرب بايدن
ب ــادر إل ــى ال ـقــول ل ــه« :اسـتــدر
يا جو».
وكـ ـ ــانـ ـ ــت وسـ ـ ــائـ ـ ــل إعـ ـ ــام
أميركية قد كشفت عن ورقة
ظهرت بين يدي بايدن خالل
اجتماع بشأن الطاقة البديلة،
كـ ـتـ ـب ــت عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ت ـع ـل ـي ـم ــات
تفصيلية بــأن يــدخــل ،وبــأن
يلقي التحية على الحضور،

وأن يجلس فــي مقعده ،وأن
يدلي بتصريح قصير مدته
ً
دقـيـقـتــان ،وأن يـطــرح ســؤاال
على رئيسة ا تـحــاد العمال،
وهـ ـك ــذا إل ـ ــى أن ي ــأت ــي وق ــت
خروجه من القاعة.

وفيات
سميرة إسحاق خلف المعتوق

 66عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الـعــزاء فــي المقبرة فقط ،النساء:
الرميثية ،ق ،7ش ،77م ،31ت99366156 ،99061054 :

نجاة علي حسن الصابري

زوجة حميد جمعة حمود الداود
 66عاما ،شيعت ،الرجال :العدان ،ق ،6ش ،8م ،9النساء :السالم،
ق ،4ش ،411م ،7ت60412612 ،99060880 ،66900899 :

حمود عبدالله حمد الدوسري

 55ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،99644943 :
50555166

زليخة عبدالله يعقوب

 73عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الـعــزاء فــي المقبرة فقط ،النساء:
الرميثية ،ق ،7ش ،77م ،31ت99366157 :

عبدالله علي عبدالله العازمي

 32ع ــا م ــا ،ش ـي ــع ،ا ل ــر ق ــة ،ق ،7ش ،12م ،58ت،65033302 :
99701126

مواعيد الصالة

ال ـت ــي ن ـش ــرت ف ــي مـجـلــة ،PLOS One
ونـقـلـهــا مــوقــع «روس ـي ــا ال ـي ــوم» أمــس
األول «هذه الدراسة مثيرة ،ألنها تشير
إلى أن العالج التعويضي بالهرمونات

يمكن أن يـكــون حــا للنساء الـلــواتــي
يعانين الشخير وتوقف التنفس أثناء
النوم بسبب انقطاع الطمث».
ونظرت الدراسة في النساء اللواتي

ً
ت ـتــراوح أعـمــارهــن بين  40و 67عاما
من  7دول مختلفة ،شاركن في مسح
صحي أوروبي.
ومن بين  774امــرأة بعد انقطاع

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

أين أصبح مشروع تطوير الجزر وتحويل جزيرة بوبيان مع
المنطقة الشمالية إلى مناطق استثمارية وسياحية يمكنها
أن تجلب رؤوس األم ــوال األجنبية وتحد من هجرة رؤوس
ً
األموال المحلية للخارج بحثا عن دول منفتحة غير غارقة في
ً
ثقافة «كتابنا وكتابكم ...جائز وغير جائز شرعا ...وعادتنا
وتقاليدنا ...إلخ»؟ ماذا حدث لحلم الراحل الشيخ ناصر صباح
األحمد وخطة كويت  ٢٠٣٥لتقليل اإلدمان على النفط كمصدر
شبه وحيد للدخل القومي ،وتوفير فرص العمل لمئات آالف
القادمين لسوق العمل؟
ً
هل نسيت السلطة كل هــذا؟ وهل أصبح جسر جابر أثرا
ـاض بــائــس لـيــس ل ــه أي ج ــدوى بـعــد إن ـف ــاق الـمــايـيــن
م ــن م ـ ٍ
لتشييده لينتهي بخواء رمــال بوبيان الطينية بعد أن كان
يمثل نافذة األمل لمستقبل تعدد مصادر الدخل؟ لم يعد أحد
يتكلم عن كويت  ٢٠٣٥وتطوير الجزر ،فهل تم طي الفكرة في
ملف النسيان واإلهـمــال؟! فحالة االنتشاء من ارتفاع برميل
النفط المؤقت اليوم أنست أصحاب القرار وضع الغد! وهل
أضحت قضية التراضي والتوافق السياسي بين المعارضين
والـحـكــم بعد خـطــاب سمو األمـيــر تعني إس ــدال الـسـتــار عن
احتماالت مستقبل الوضع االقتصادي حين تتهاوى أسعار
النفط فيما بعد؟!
مــاذا لو قــررت السلطة أن يكون مشروعها التنموي نحو
دولة الخدمات واالنفتاح كما هو حادث في كل دول الخليج
عدا دولتنا «صل على النبي» ووقفت القوى المتزمتة لتحرم
وت ـج ــرم؟ مـ ــاذا سـيـكــون عـنــدئــذ مــوقــف سـلـطــة ال ـح ـكــم؟ وهــل
ستجاري هــذا التيار السياسي المتحجر ،كــالـعــادة ،لتبقى
الكويت «قندهار» الخليج كما هو حادث اآلن ،أم أنها ستفرض
ً
التغيير لتعود الكويت كما كانت درة الخليج؟ لست متفائال،
لكنها مجرد تساؤالت! وكم أخشي من مقولة «وين ما طقها
عوجة».

المستشار للرئيس :استدر يا جو

شخيرهن يزداد بعد سن اليأس
تــوص ـلــت دراسـ ـ ــة إلـ ــى أن الـشـخـيــر
ً
أكثر شيوعا عند النساء بعد انقطاع
الطمث ،بسبب نقص الهرمونات.
ووج ـ ــد ب ــاح ـث ــون ف ــي الـ ـن ــروي ــج أن
اللوم ال يقع على هرمون االستروجين
والبروجسترون ،وهذه هي الهرمونات
الـ ـت ــي ي ـت ــم اس ـت ـب ــدال ـه ــا ع ـن ــد ال ـن ـســاء
ال ــات ــي يـعــانـيــن ال ـع ــاج الـتـعــويـضــي
بالهرمونات ،مــا يــزيــد اآلم ــال فــي أنه
يمكن أن يساعد في الشخير ،وتوقف
ً
التنفس أثناء النوم أيضا.
وشـمــل الـبـحــث  774امـ ــرأة أعطيت
ً
استبيانا بشأن النوم لتحديد ما إذا
كــان من المحتمل أن يعانين انقطاع
النفس االنسدادي النومي.
ّ
و كــي تكون المعايير متالئمة ،كن
ب ـحــاجــة إل ــى ال ـش ـخ ـيــر ،وي ـعــان ـيــن في
ك ـث ـيــر م ــن األحـ ـي ــان إمـ ــا م ــن الـتـنـفــس
غير المنتظم أو اللهاث أو الشخير،
مما أزعــج اآلخــريــن فــي األشـهــر ال ـ 12
الماضية.
وأظهرت اختبارات الدم أنه إذا كانت
الـنـســاء قـ ــادرات عـلــى مضاعفة كمية
نوع من هرمون االستروجين يسمى
 oestroneفي أجسامهن ،فيقل احتمال
اشتباههن بانقطاع النفس االنسدادي
النومي بنسبة  19في المئة.
ّ
وإذا ت ـم ـك ــن مـ ــن م ـض ــاع ـف ــة كـمـيــة
ال ـبــروج ـس ـتــرون لــدي ـهــن ،فـسـيـكــن أقــل
عــرضــة بنسبة  9فــي الـمـئــة لإلصابة
بهذه الحالة.
وقـ ـ ــال ال ــدكـ ـت ــور ك ـ ــاي ت ــري ـب ـن ــر مــن
جامعة بيرغن ،وكبير معدي الدراسة

حسن العيسى

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

الطمث تــم فحصهن ،كــان مــا يقرب
م ــن ث ــاث ــة أربـ ـ ـ ــاع ،أو  551مـنـهــن،
يشخرن.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:16

العظمى 45

الشروق

٠4:51

الصغرى 28

الظهر

11:51

ً
أعلى مد  00:39صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:25

 10:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:51

ً
أدنى جزر  05:18صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:24

 06:47م 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 :
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