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ً
ً
• الجارالله :اإلصابات مستمرة في االرتفاع وخصوصا بالجنوب •  36مركزا تقدم اللقاحات
عادل سامي

أكـ ــد رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة االس ـت ـشــاريــة
لمواجهة جائحة «كــورونــا» د .خالد
الجارالله ،أن تفشي المتحور «دلتا»
يحصد الممتنعين عن التطعيم.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـج ـ ــارالـ ـ ـل ـ ــه ،فـ ـ ــي تـ ـغ ــري ــدة
ب ـ ـ «ت ــوي ـت ــر» ،إن ال ـم ـنــاطــق الـجـنــوبـيــة
ه ــي األعـ ـل ــى ف ــي مـ ـع ــدالت اإلص ــاب ــة،
ً
مشيرا إلــى استمرار ارتفاع متوسط

تقرير اقتصادي

«احتياطي األجيال» أعلى ً
أداء
من «التأمينات» ...وأقل شفافية!
إدارة األصول فيهما غير مباشرة الرتباطها بتعاقدات مع صناديق عالمية

الكويت تحافظ على «المستوى
الثاني» في االتجار بالبشر
●

إيجابية اإلصابات بين فئات المجتمع
حسب الطبيعة السكانية ،وذلــك بين
الكويتيين والمقيمين.
ولفت إلى ارتفاع اإلشغال السريري
َّ
المطعمين،
والحرج والوفيات بين غير
ً
مطالبا بتكثيف جهود مكافحة الوباء.
وأضاف أنه رغم االرتفاع القياسي
في درجات الحرارة في الكويت ،والتي

ربيع كالس

ك ـشــف ت ـقــريــر وزارة ال ـخــارج ـيــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة عـ ــن االتـ ـ ـج ـ ــار بــال ـب ـشــر
لـعــام  ،2021أن الـكــويــت ال ت ــزال في
مكانها بالمستوى الثاني ،وتواصل
ً
جـهــودهــا إلح ــراز الـتـقــدم ،موضحا
ً
أنها أظهرت جهودا متزايدة ،مقارنة
بالفترة المشمولة بالتقرير السابق.
وأكـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر أن «ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ً
ب ــذل ــت جـ ـه ــودا ل ـل ــوف ــاء بــالـمـعــايـيــر

ُّ
الدنيا ،كاستمرار استخدام وحدة
مـتـخـصـصــة لـلـتـحـقـيــق ف ــي جــرائــم
محتملة تتعلق بــاال تـجــار بالبشر،
ً
ف ـ ـض ـ ــا ع ـ ــن زي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـمـ ــاح ـ ـقـ ــات
القضائية ،واإلدانات».
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت ال ـس ـف ـي ــرة
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ألـ ـيـ ـن ــا
رومانوسكي« :إننا نرغب ،بصدق،
ف ــي ال ـت ـع ــاون م ــع ال ـكــويــت لـضـمــان
رع ــاي ــة ض ـحــايــا االت ـ ـجـ ــار ،وت ـقــديــم
الجناة للعدالة».
٠٥

تــأتــي ضـمــن األع ـل ــى ف ــي ال ـعــالــم ،فــإن
وزارة الصحة بكل طواقمها تعمل على
إسعاف المرضى ،وتطعيم المسجلين
في منصتها ،وتعزيز الترصد الوبائي
الميداني ،ومعالجة مرضى «كوفيد
 »19بالمستشفيات ،ونشر المعلومات،
والرد على المضللين.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،أك ـ ــد ال ـم ـت ـحــدث

الرسمي بــاســم «الـصـحــة» د .عبدالله
السند ،أن المراكز الصحية التي تقدم
خدمة التطعيم في سائر محافظات
ً
البالد تبلغ  36مركزا.
وق ــال ال ـس ـنــد ،فــي ت ـصــريــح ،إن 31
من تلك المراكز في الرعاية الصحية
ً
األول ـي ــة بــواقــع  15م ــرك ــزا تـقــدم لقاح
«ف ــاي ــزر» ،و 16تـقــدم «أك ـس ـفــورد» ،إلى

ج ــان ــب م ــراك ــز الـتـطـعـيــم ف ــي م ـشــرف،
وجسر جابر ،والمستشفى العسكري،
ومستشفى األحمدي ،ومركز الحرس
الوطني ،وذلك لتلقي اللقاح بسهولة
ُ
ويسر.

محليات

٠٦
«صناعات الغانم» تختتم
برنامج تدريب مهندسي
إدارة المرافق

محليات

• المؤسسة َّغيرت مصطلح «أرباح» إلى «ارتفاع قيمة األصول» لتحاشي ضغط النواب الشعبويين
• وزير المالية يرأس مجلسي إدارة «التأمينات» و«االستثمار» فلماذا تختلف معايير الشفافية بينهما؟
ً
• الهيئة قارنت األداء بصناديق ومؤشرات لم ُت ِّ
سمها ...والمؤسسة لم تقارن مطلقا

٠٩

04

«التقدم العلمي»%100 :
نسبة العمالة الوطنية في
اإلدارتين العليا والوسطى

وتطفئها
بغداد
أنوار
توقد
إيران
حسابات
محليات
• أطراف تتربص بالكاظمي لتأجيج الشارع
• انهيار الشبكات ورقة ضغط في ملفات حرجة

●
عراقيون يشترون قوالب الثلج في مدينة الصدر لمكافحة الحر
وانقطاع الكهرباء (أ ف ب)

بغداد -محمد البصري

ّ
ل ــم ي ـك ــذب ج ـنــوب ال ـع ــراق تــوقـعــات
مــراكــز األب ـح ــاث الــدول ـيــة ،ال ـتــي تقدم
استشارات حول مخاطر الصيف في
هذه البالد ،حيث اندلعت احتجاجات
ً
عنيفة في كبريات المدن ،وخصوصا

المنتجة للغاز والنفط ،بعد انهيار في
إمدادات الكهرباء ،إثر وصول درجات
الحرارة المعتادة إلى مستوى الغليان،
وعدم انقطاع السجال السياسي حول
إخفاق الحكومات المتعاقبة في حل
أزمة سوق كبير مثل العراق بأربعين
ً
مليون نسمة ،يشهد ازدهــارا 02

٠٣
الحمل الكهربائي يتجاوز
الـ  15ألف ميغاواط

ةديرجلا

•
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ً
األمير مهنئا بايدن :العالقات التاريخية
واإلستراتيجية مع أميركا محل اعتزاز

سموه هنأ رئيس بيالروسيا وحاكم كندا بالعيد الوطني لبلديهما
بعث سمو أمير الـبــاد الشيخ نــواف
األحـ ـ ـم ـ ــد ،ب ـب ــرق ـي ــة ت ـه ـن ـئ ــة إلـ ـ ــى رئ ـي ــس
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة جــوزيــف
ب ــاي ــدن ،ع ـبــر ف ـي ـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
تهانيه بمناسبة الذكرى الـ  245إلعالن
استقالل الواليات المتحدة.
وعـ ـ ـب ـ ــر سـ ـ ـم ـ ــوه عـ ـ ــن ب ـ ــال ـ ــغ اع ـ ـ ـتـ ـ ــزازه
بــا لـعــا قــات التاريخية واالستراتيجية
التي تجمع الكويت والواليات المتحدة
وبحرص البلدين الصديقين وسعيهما
الدائم والمشترك لتعزيز أواصر العالقات
واالرتـقــاء بأطر التعاون القائم بينهما

فــي مختلف المجاالت إلــى آفــاق أرحــب،
وب ـم ــا ي ـخ ــدم مـصـلـحـتـهـمــا الـمـشـتــركــة،
ً
م ـت ـم ـن ـي ــا س ـ ـمـ ــوه ل ـ ــه م ـ ــوف ـ ــور ال ـص ـح ــة
والعافية وللواليات المتحدة وشعبها
الصديق دوام الرقي واالزدهار وللعالقات
المتميزة بين البلدين الصديقين المزيد
من التطور والنماء.
كما بعث سـمــوه ،ببرقية تهنئة إلى
رئيس جمهورية بيالروسيا أليكسندر
لوكاشينكو ،عبر فيها سموه عن خالص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده،
ً
متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية

وللبلد الصديق المزيد من الرقي والنماء.
وبعث سموه ،ببرقية تهنئة إلى القائم
بــأعـمــال الـحــاكــم ال ـعــام لـكـنــدا ريـتـشــارد
ف ــاج ـن ــر ،ع ـبــر فـيـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده،
ً
متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية
وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو نائب األمير ولــي العهد
ال ـش ـيــخ م ـش ـعــل األحـ ـم ــد وس ـم ــو رئـيــس
مـجـلــس ال ـ ــوزراء الـشـيــخ ص ـبــاح الـخــالــد
ببرقيات تهنئة مماثلة.

«الخارجية» تشيد
بجهود السعودية
في حل أزمة اليمن
أشادت وزارة الخارجية ،مساء
أمس األول ،بالجهود المتواصلة
وال ـم ـس ـت ـم ــرة ل ـل ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة
السعودية لحل األزم ــة فــي اليمن
الشقيق.
ورحبت ال ــوزارة ،في بيان لها،
باللقاء الذي جمع ممثلي الحكومة
ال ـي ـم ـن ـيــة وال ـم ـج ـل ــس االن ـت ـق ــال ــي
الجنوبي ،وأسفر عن توافق لوقف
جميع أشكال التصعيد.
ول ـف ـتــت إلـ ــى أه ـم ـيــة اسـتـكـمــال
األطــراف المعنية االلتزام بتنفيذ
اتـفــاق الــريــاض بغية عــودة األمــن
واألم ـ ـ ــان واالسـ ـتـ ـق ــرار إلـ ــى رب ــوع
اليمن الشقيق.

الصالح يكرم الفائزين بالرياضات العسكرية انتصار الصباح :تنشيط التبادل الثقافي
●
بين الدول العربية والخليجية
محمد الشرهان

أق ـي ـم ــت مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول
بطولة المياه المفتوحة األولى،
تحت إشــراف وتنظيم االتحاد
ال ــري ــاض ــي ال ـع ـس ـك ــري ،وال ـت ــي
تعتبر ضمن البطولة الصيفية
ال ــري ــاض ـي ــة ال ـع ـس ـكــريــة ،وذل ــك
بــرعــايــة ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ
حمد الجابر ،وبحضور رئيس
األركان العامة للجيش الفريق
الركن خالد الصالح.
وع ـب ــر رئ ـي ــس األرك ـ ـ ـ ــان ،عــن
شكره وتقديره للرعاية الكريمة
لـنــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء
وزير الدفاع ،ودعمه وتشجيعه
ألبنائه الرياضيين العسكريين،
مـ ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ــدا ل ـ ـ ـهـ ـ ــم ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ــروح
المعنوية ،واألخالق الرياضية،
والمنافسة الشريفة ،في جميع
مـ ـش ــارك ــاتـ ـه ــم ف ـ ــي الـ ـبـ ـط ــوالت
والمسابقات الرياضية ،ليكونوا
ق ـ ـ ــدوة ل ــزم ــائ ـه ــم فـ ــي الـ ـق ــوات
المسلحة.

ً
أكدت أن القوة الناعمة تلعب دورا في التقارب وتعزيز العالقات

ً
الصالح مكرما أحد الفائزين
وف ـ ــي الـ ـخـ ـت ــام ت ـ ــوج رئ ـيــس
األركـ ـ ــان ال ـفــائــزيــن م ــن ضـبــاط
وض ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاط صـ ـ ـ ـ ــف وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد،

الحاصلين على المراكز األولى
ف ــي ال ـب ـطــولــة ،ب ـح ـضــور نــائــب
رئ ـيــس األرك ـ ــان ال ـفــريــق الــركــن

محمد راشد

علمت «الجريدة» ،من مصادر مطلعة ،أن
وكـيــل وزارة األوقـ ــاف وال ـشــؤون اإلســامـيــة
ال ـم ـه ـنــدس ف ــري ــد عـ ـم ــادي أص ـ ــدر األس ـب ــوع
الماضي قــرارا بإعادة تشكيل لجنة مقابلة
اختبار واختيار شاغلي الوظائف الدينية
بالمساجد.
وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء بعد
موافقة اللجنة الفنية المختصة بتشكيل فرق
العمل واللجان بالوزارة في اجتماعها رقم
 ،6/2021الفتة إلــى أن مهام واختصاصات
اللجنة تتمثل في إعــداد أسئلة االختبارات

فـهــد ال ـنــاصــر ،ومــديــر االتـحــاد
ال ــري ــاض ــي ،وع ـ ــدد م ــن ضـبــاط
الجيش.

محام
الشباب:
هيئة
تدريب  54مساعد ٍ
ََ
ّ

«األوقاف» :لجنة الختبار شاغلي
الوظائف الدينية
●

أكدت رئيسة المؤتمر العربي
الــدولــي إلحـيــاء الـتــراث ،الشيخة
ان ـت ـصــار ال ـص ـبــاح ،أم ــس األول،
أهمية تعزيز وتنشيط التبادل
الـثـقــافــي بـيــن الـ ــدول والـشـعــوب
العربية والخليجية.
وقــالــت الشيخة انـتـصــار ،في
تـصــريــح ل ــ«ك ــون ــا» ،عـلــى هامش
اف ـت ـتــاح ـهــا أع ـم ــال ال ـمــؤت ـمــر في
نسخته األولـ ــى ،وال ــذي يستمر
يومين بمشاركة عــدد كبير من
ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،إن «ال ـمــؤت ـمــر
يــأتــي فــي إط ــار تعزيز العالقات
ب ـيــن أبـ ـن ــاء ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي من
خالل القوة الناعمة المتمثلة في
الفنون والثقافة والتراث».
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت أن الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف م ــن
ال ـمــؤت ـمــر ،الـ ــذي يــأتــي ب ـم ـبــادرة

ضمن «صناع العمل» لتعيين حملة دبلوم القانون بمكاتب المحامين والدور االستشارية

الـ ـتـ ـح ــري ــري ــة ،وم ــراجـ ـع ــة ت ـص ـح ـيــح أوراق
االختبار ،واإلش ــراف على سير االختبارات
التحريرية ،وتجهيز مكان االختبار ،وتجميع
ورصد درجات االختبار ،واإلعالن عن أرقام
الجلوس.
وأشارت إلى أن قرار تشكيل اللجنة حدد
م ــدة عملها بـثــاثــة أش ـهــر ،تـبــدأ مــن تــاريــخ
صـ ــدور الـ ـق ــرار ،وه ــو أول يــول ـيــو ال ـج ــاري،
مضيفة أن اللجنة ،برئاسة الوكيل المساعد
لـشــؤون المساجد محمد المطيري ،ومدير
إدارة الـشــؤون الفنية د .بــدر أبــا ذراع نائبا
لـلــرئـيــس ،وت ـضــم ف ــي عـضــويـتـهــا عـ ــددا من
المديرين والمراقبين وأكاديميين في الوزارة.

أعلنت الهيئة العامة للشباب إ طــاق
بـ ــرنـ ــامـ ــج «إعـ ـ ـ ـ ـ ــداد وتـ ــأه ـ ـيـ ــل م ـس ــاع ــدي
الـمـ ّحــامـيــن الـقــانــونـيـيــن» ضـمــن مـشــروع
ُ
«صــنــاع العمل» الـمــدرج في خطة الدولة
اإلنـمــائـيــة ،وذل ــك بـهــدف تــأهـيــل الشباب
الكويتيين ودع ــم قــدراتـهــم فــي مختلف
ال ـم ـج ــاالت ل ـي ـكــونــوا ق ــادري ــن ع ـلــى أداء
واجـبـهــم ومـهــام عملهم على أكـمــل وجه
وبما يسهم بتطبيق خطط اإلحــال في
الدولة.
وق ـ ــال ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة ال ـعــامــة
للشباب ،د .مشعل الشاهين ،إن البرنامج
يـ ـه ــدف إل ـ ــى تـ ــدريـ ــب وت ــأهـ ـي ــل ال ـش ـب ــاب
الكويتيين من خالل عمل برنامج تدريب

م ـيــدانــي مـكـثــف ي ـقــوم عـلــى تــوظـيــف 54
مساعد محام قانوني من حملة شهادة
دبـلــوم الـقــانــون ،وينتهي بتعيينهم في
مـكــاتــب المحامين والـ ــدور االسـتـشــاريــة
القانونية ،بالتعاون مع جمعية المحامين
ال ـتـ ّـي ت ـشــرف عـلــى ال ـبــرنــامــج الـتــدريـبــي
وتوفر الفرص الوظيفية للمشاركين.
ويـعــد ه ــذا الـبــرنــامــج األول مــن نوعه
في الكويت ،حيث إن مهنة مساعد محام
قــانــونــي تــم اسـتـحــداثـهــا بالتنسيق مع
الهيئة العامة للقوى العاملة والمجلس
األعلى للتنمية والتخطيط ،إذ تم وضع
م ـه ـنــة م ـس ــاع ــد مـ ـح ــام م ــال ــي ،وم ـســاعــد
إداري ،ومساعد قانوني ضمن القوائم

الـمـهـنـيــة الـمـعـتـمــدة ف ــي الـهـيـئــة الـعــامــة
للقوى العاملة ،وذلك للمساعدة في عملية
اإلحـ ـ ــال الــوظ ـي ـفــي وت ـك ــوي ــت الــوظــائــف
القانونية بالكويت ،وفتح المجال للشباب
الكويتيين للعمل.
وتطرح الهيئة «مشروع ُصناع العمل»،
بـهــدف خـلــق ف ــرص تأهيلية وتوظيفية
للشباب الكويتيين حديثي التخرج من
مـخـتـلــف الـتـخـصـصــات وال ـم ـج ــاالت في
المشروعات التنموية لدولة الكويت بعد
تدريبهم وصقل قدراتهم بطرق منهجية
من خالل برامج تأهيلية تدريبية معتمدة
ي ـشــرف عـلـيـهــا اخـتـصــاصـيــون بمناهج
م ــواك ـب ــة ألحـ ـ ــدث ال ـت ـق ـن ـيــات وال ــوس ــائ ــل

أسبوع إنساني حافل للجمعيات الكويتية
مساعدات متنوعة لغزة واليمن والجئي ميانمار في بنغالدش
سجل األسبوع الماضي نشاطا إنسانيا
حافال للجهات الخيرية الكويتية في عدد
من دول العالم ،التي يعاني مواطنوها من
الحروب والكوارث.
في هذا اإلطار ،وصلت قافلة مساعدات
كويتية الى قطاع غزة محملة بمواد غذائية
وطـبـيــة طــارئــة للمتضررين مــن ال ـعــدوان
اإلسرائيلي األخير على القطاع ،وتضم 9
شاحنات من المواد الغذائية والتموينية،
إضافة إلى األدوية والمساعدات الطبية.
وأشــاد رئيس جمعية الــوئــام الخيرية
مـحـمــد أبــومــرعــي ،فــي تـصــريــح ل ــ«كــونــا»،

بـ ــالـ ــدعـ ــم ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـق ــدم ــه ال ـ ـكـ ــويـ ــت أمـ ـي ــرا
وح ـكــومــة وش ـع ـبــا ،ووقــوف ـهــم ال ــدائ ــم إلــى
جانب أشقائهم الفلسطينيين «منذ األزل
وإل ــى األب ــد» ،مضيفا أن هــذا األم ــر «ليس
بجديد على أهل الكويت الذين لبوا نداء
فزعة األقصى ،وجمعوا كميات كبيرة من
المساعدات ومبالغ مالية ضمن الحملة».
ول ـف ــت أب ــوم ــرع ــي إل ــى أن ال ـم ـســاعــدات
س ـتــوزع عـلــى مستحقيها مــن مـتـضــرري
الـ ـع ــدوان اإلســرائ ـي ـلــي األخ ـي ــر ع ـلــى غ ــزة،
ل ـم ـح ــاول ــة ت ـض ـم ـيــد ج ـ ـ ــراح ال ـم ـك ـلــوم ـيــن
والجرحى والشهداء ومن هدمت بيوتهم،

حسابات إيران توقد أنوار...
في أرباح عمالقة البترول الدوليين ،ويخفق في
تأمين الطاقة لسكانه!
وتبدو االحتجاجات خطيرة أكثر من كل مرة،
ً
ألن أط ــراف ــا مـتـعــددة تـتــربــص السـتـغــالـهــا ضد
حكومة مصطفى الكاظمي ،الذي يدخل مواجهة
استثنائية مع الفصائل الحليفة لطهران ،وتحاول
األخيرة االستفادة من اإلحباط الشعبي في تأليب
ً
الرأي العام ضده ،وربما التدخل ميدانيا إلشعال
االحتجاج وتأجيجه.
لكن الـمـفــارقــة تـبــدو أكـبــر حين تتحمل إيــران
ً
ف ـع ـل ـيــا م ـســؤول ـيــة ال ـع ـجــز ع ــن إنـ ـت ــاج ال ـك ـهــربــاء
العراقية ،إذ تــزود طـهــران نحو نصف محطات
الطاقة في العراق بالغاز ،بينما ًتنقطع إمدادات
ِّ
مسببة انهيار شبكات
غازها بين الحين واآلخر،
التوليد والـتــوزيــع ،األمــر الــذي يعده المراقبون
ورقة بيد الجمهورية اإلسالمية تضغط بها على
حكومة الكاظمي في ملفات سياسية واقتصادية
غاية في الحرج المحلي والدولي.

كويتية ،زيادة التعارف والتقارب
بين الشعوب العربية والخليجية
مــن خ ــال ع ــرض ت ــراث كــل دولــة
وثقافتها ،وال ـع ــادات والتقاليد
واألزياء الشعبية الخاصة فيها.
وأش ــارت إلــى أهمية المؤتمر
فـ ـ ــي زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة األل ـ ـ ـفـ ـ ــة والـ ـمـ ـحـ ـب ــة
واالنتماء بين الشعوب العربية،
خ ـصــوصــا ب ـعــد ف ـت ــرة االب ـت ـعــاد
التي نتجت عن جائحة «كورونا»،
م ــؤك ــدة أنـ ــه ي ـع ــد ف ــرص ــة مـهـمــة
لتبادل األفـكــار بين المشاركين
حـ ـ ــول ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة،
واستعراض التجارب الشبابية
للمبدعين بالوطن العربي.
وذكرت أنه كان من المقرر عقد
المؤتمر والـمـعــرض المصاحب
لــه فــي وق ــت واح ــد خ ــال يونيو

الماضي ،بالتعاون مع الحكومة
ا لـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــر ي ـ ــة ،إال أن ا ل ـ ـظ ـ ــروف
المتعلقة بالجائحة حالت دون
ذلك.
وكـشـفــت أن ــه تــم االت ـفــاق على
عـ ـق ــد الـ ـم ــؤتـ ـم ــر عـ ـل ــى أن ي ـق ــام
ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض الـ ـمـ ـص ــاح ــب ل ـ ــه فــي
سبتمبر الـمـقـبــل ،داع ـيــة جميع
الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة إل ــى ال ـم ـشــاركــة
ف ـيــه ،واالس ـت ـف ــادة مــن فعالياته
المختلفة.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـشـ ـيـ ـخ ــة انـ ـتـ ـص ــار
الـ ـح ــرص ع ـل ــى إق ــام ــة الـنـسـخــة
األول ـ ــى ل ـل ـمــؤت ـمــر ف ــي الـشـقـيـقــة
ال ـك ـب ــرى م ـص ــر ،ال ـت ــي تـحـتـضــن
ال ـج ـم ـي ــع ،ل ـم ــا ل ـه ــا مـ ــن أه ـم ـيــة
وم ـ ـكـ ــانـ ــة خـ ــاصـ ــة ل ـ ـ ــدى ال ـ ـ ــدول
والشعوب العربية والخليجية.

بالتنسيق مع المؤسسات األهلية المحلية
الفلسطينية.
وفي اليمن ،دشنت الجمعية الكويتية
لــإغــاثــة مـشــروع مـيــاه متكامال بمديرية
الشمايتين ،التابعة لمحافظة تعز ،تستفيد
مـنــه  3000أس ــرة فــي  6تـجـمـعــات سكنية
ريفية في إطــار حملة «الكويت بجانبكم»
الـمـسـتـمــرة لـلـعــام ال ـســابــع عـلــى ال ـتــوالــي،
ودشنت ايضا مشروع توزيع  1930سلة
غــذائـيــة فــي  3مـحــافـظــات جـنــوبــي اليمن،
بتمويل من بيت الزكاة الكويتي.
وقـ ـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس م ـك ـتــب الـجـمـعـيــة

وتقول وزارة الطاقة اإليرانية إن بغداد لديها
كاف لتسديد ديون الغاز ،لكنها تتلكأ ،وترد
مال
ٍ
بـغــداد بأنها مقيدة بالعقوبات األميركية ،التي
تحدد وتقنن أشكال التسديد ودفعاته ،والنتيجة
انهيار في إنتاج كهرباء العراق يربو على النصف،
وصراع سياسي داخلي حول من أدخل ملف الطاقة
العراقي في متاهة العقوبات الدولية على إيران.
وأن ـفــق ال ـع ــراق ،خ ــال الـسـنــوات الـعـشــر األخ ـيــرة،
مبالغ طائلة على محطات كهرباء عمالقة ،لكنها
ً
غازية ولن يتوفر وقودها محليا إال بعد نحو عامين،
مع إهمال طويل لحقول الغاز العراقية ،وكان البديل
هو االرتباط بعقود إمداد مع إيران ،رغم وجود بدائل
عدة في منطقة الخليج الغنية بالغاز.
ُ
وي ِّ
حمل ساسة ومشرعون حكومة رئيس الوزراء
األسبق نــوري المالكي خطأ اعتماد الغاز اإليراني
بشكل يرهن نصف إنتاج العراق من الكهرباء بقرارات
طـهــران ،ويتهمون المالكي بــأنــه جــامــل اإليرانيين
لحسابات سياسية نتيجتها انهيار قطاع الطاقة،
ً
ح ـتــى ف ــي ال ـش ـتــاء ،وط ـب ـقــا ل ـح ـســابــات مـتـغـيــرة في
الجمهورية اإلسالمية.

الكويتية لإلغاثة في اليمن عادل باعشن،
فــي تـصــريــح صـحــافــي ،إن ه ــذا الـمـشــروع
يستهدف األســر الفقيرة واألشــد فقرا في
الـمـحــافـظــات ال ـثــاث ،لــإسـهــام فــي تلبية
احتياجاتها المعيشية وتخفيف معاناتها.
وفـ ــي إط ـ ــار ال ـج ـه ــد اإلنـ ـس ــان ــي أي ـض ــا،
وق ــع ال ـهــال األح ـمــر الـكــويـتــي مــع نظيره
الـقـطــري اتـفــاقـيــة ت ـعــاون مـشـتــرك لتنفيذ
مـشــروع تحسين ظــروف اإلي ــواء ،وتقديم
الرعاية الصحية للمحتاجين في مخيمات
الالجئين من ميانمار إلى بنغالدش.

لكن الـصــالــونــات السياسية فــي بـغــداد تـقــول إن
األمــر أصبح أكثر خـطــورة ،بعد تصاعد المواجهة
بين الفصائل المسلحة الموالية لطهران وحكومة
الكاظمي ،واقتراب انتخابات الخريف المقبل ،وسط
عدم ّ اليقين في مفاوضات فيينا بين إيران والغرب،
محذرين من أن غضب الجمهور خالل شهري يوليو
وأغسطس المقبلين على انقطاع إمدادات الكهرباء،
قد يكون ورقة حاسمة بيد اإليرانيين ،الذين بيدهم
إضاءة أنوار بغداد وإطفاؤها.
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جانب من المساعدات الكويتية

ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـح ــدي ـث ــة الـ ـت ــي ت ـت ـمــاشــى مــع
متطلبات سوق العمل.
وبــرنــامــج «إع ـ ــداد وتــأه ـيــل مـســاعــدي
المحامين القانونيين» هو مشروع فرعي
ضمن مشروع ُ
«صناع العمل» المدرج في
خطة الدولة اإلنمائية ( ،)2025 - 2021التي
تعمل على إعــداد برامج متكاملة ضمن
مشاريع السياسة الوطنية للشباب ،التي
أقرها مجلس الوزراء ،والمكلفة بتنفيذها
الهيئة العامة للشباب.

ةديرجلا

•
العدد  / 4774األحد  4يوليو 2021م  24 /ذو القعدة 1442هـ

local@aljarida●com
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محليات
الحمل الكهربائي يتجاوز الـ  15ألف ميغاواط
• للمرة الثانية بتاريخ الكويت ...والوزارة تدعو إلى ترشيد استهالك الطاقة
• ضغوط االنقطاعات تفرض تحديات كبيرة على فرق الطوارئ لسرعة االستجابة
سيد القصاص

ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاوز م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر أح ـ ـ ـمـ ـ ــال
الكهرباء الـ  15ألف ميغاواط،
أم ـ ــس  -ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة عـلــى
ال ـت ــوال ــي م ـنــذ ب ــداي ــة الـصـيــف
الـ ـ ـج ـ ــاري ،ب ـع ــد الـ ـم ــرة األول ـ ــى
فــي  6يــونـيــو الـمــاضــي  -وهــو
ر قــم قياسي يسجل في تاريخ
ال ـك ــوي ــت ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة عـلــى
الرغم من ا لــد عــوات المستمرة
إلى ترشيد الطاقة خالل فترة
ً
الـ ـ ـ ـ ــذروة ،ت ــزامـ ـن ــا مـ ــع ارتـ ـف ــاع
درجـ ــات حـ ــرارة الـطـقــس ،التي
ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاوزت خ ـ ـ ـ ــال الـ ـي ــومـ ـي ــن
ً
الماضيين وفقا إلدارة األرصاد
الجوية  52درجة مئوية.
وتسببت األح ـمــال الــزائــدة،
أ مـ ــس األول ،بـ ـخ ــروج "ا ل ـخ ــط
ا لـ ـه ــوا ئ ــي  KV 33أم ق ـصــر "2
عن الخدمة مما أدى النقطاع
ال ـت ـيــار ال ـك ـهــربــائــي ع ــن أج ــزاء

م ــن م ـن ـط ـقــة مـ ـ ــزارع ال ـع ـبــدلــي،
وت ـمــت إع ـ ــادة ال ـت ـيــار م ــن فــرق
ال ـ ـطـ ــوارئ الـ ـت ــي حـ ـض ــرت إل ــى
ال ـمــوقــع ،كـمــا ش ـهــدت الـ ــوزارة
خ ـ ـ ــروج م ـغ ــذي ـي ــن مـ ــن مـحـطــة
سلوى  Qعن الخدمة ،مما أدى
إلى انقطاع التيار الكهربائي
ع ــن أجـ ــزاء م ــن مـنـطـقــة سـلــوى
قـطـعــة  10وإعـ ـ ــادة ال ـت ـيــار من
فرق الطوارئ ،وخــروج محطة
الـتـحــويــل الــرئـيـسـيــة الـجـهــراء
 Bمما أدى إ لــى انقطاع التيار
الكهربائي عن أجزاء من منطقة
الـجـهــراء وإعــادتــه إلــى منطقة
الجهراء بالكامل.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاق مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة
ت ــداعـ ـي ــات ال ـط ـق ــس واألحـ ـم ــال
ال ـ ــزائ ـ ــدة ،اع ـت ـبــر وك ـي ــل وزارة
ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء بــالـتـكـلـيــف
جاسم النوري في تصريح له،

«الزراعة» :وقف توزيع الحيازات
إلى حين اقتراح الئحة جديدة
«اتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه مروجي اإلشاعات الكاذبة»
أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة
ل ـشــؤون ال ــزراع ــة وال ـث ــروة الـسـمـكـيــة ،طــال
الديحاني ،أن الهيئة لم تقم حتى اآلن بأي
عملية توزيع أو تخصيص للحيازات ،سواء
كانت لقسائم زراعية ،أو مزارع سمكية ،أو
قسائم حيوانية (الجواخير) ،مبينا أن "كل ما
يثار في وسائل التواصل االجتماعي ،بهذا
الشأن ،أخبار مغلوطة ،وشائعات ال أساس
لها من الصحة".
وأضاف الديحاني ،في تصريح لـ"كونا"،
أمس ،أن الهيئة لم تقم حتى اآلن بأي عملية
ً
توزيع أو تخصيص للحيازات تطبيقا لقرار
مجلس إدارتها ،الذي قضى بوقف منح أي
حـيــازات زراعـيــة جــديــدة تابعة ل ــ"الــزراعــة"،
إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة من وزير
الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون
اإلسكان والتطوير العمراني ،شايع الشايع،
من أعمالها ،ورفع تقريرها واقتراح الئحة
جــديــدة تتضمن الــوضــوح والشفافية عند

التخصيص وتعزيز اإلنتاجية.
وشدد على أن كل ما يتم إثارته من أخبار
في وسائل التواصل االجتماعي عن توزيع
م ــزارع لتربية األس ـمــاك أو قسائم سمكية
هي أخبار مغلوطة ،وشائعات ليس لها أي
أساس من الصحة.
وذك ــر أن ــه إذا ق ــرر مـجـلــس إدارة الهيئة
التوزيع فسيتم إعالن ذلك رسميا من خالل
الصحف الرسمية ووسائل اإلعالم ،ويطبق
تبعا للقوانين التي تنظم عملية التوزيع،
وطبقا للشروط واللوائح المعمول بها في
هذا الشأن.
ودع ــا الديحاني المواطنين إلــى تحري
الــدقــة فــي نـقــل الـمـعـلــومــات مــن مـصــادرهــا
الصحيحة ،وعدم االنجراف خلف الشائعات،
م ــؤك ــدا أن الـهـيـئــة سـتـتـخــذ ك ــل اإلجـ ـ ــراء ات
القانونية تجاه كل من يحاول إشاعة أخبار
كاذبة.

أن األ ح ـمــال الكهربائية تحت
ً
الـسـيـطــرة ،لـكــن هـنــاك ارتـفــاعــا
ً
كبيرا فــي األحـمــال مــع ارتـفــاع
ً
درج ـ ــات ال ـ ـحـ ــرارة ،داعـ ـي ــا إلــى
تـخـفـيــف ب ـ ــرودة الـتـكـيـيــف في
األمـ ـ ــاكـ ـ ــن غـ ـي ــر ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ــة
وإغـ ــاق األج ـه ــزة الـكـهــربــائـيــة
ً
التي ال يتم استخدامها ،مشيرا
إل ــى أن ال ـت ـحــدي اآلن مــع فــرق
ا لـطــوارئ في تلبيتها وسرعة
االستجابة لالنقطاعات التي
تحدث.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،دع ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ــوك ـ ـ ـيـ ـ ــل
المساعد لقطاع شبكات النقل
الـكـهــربــائـيــة ومــراكــز الـمــراقـبــة
والـ ـتـ ـحـ ـك ــم م ـط ـل ــق ال ـع ـت ـي ـب ــي،
عـ ـم ــاء الـ ـ ـ ـ ــوزارة إل ـ ــى تــرش ـيــد
استهالك الطاقة الكهربائية.
و قــال العتيبي ،في تصريح
ص ـح ــاف ــي ،ان الـ ـ ـ ــوزارة لــديـهــا

الطاقة الكهربائية الكافية ،لكن
ذلك ال يعني االستهالك المفرط
للكهرباء.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن مـ ـ ــن و سـ ــا ئـ ــل
ت ـخ ـف ـي ــض اسـ ـتـ ـه ــاك ال ـط ــاق ــة
الـكـهــربــائـيــة اسـتـبــدال وحــدات
الـتـكـيـيــف الـقــديـمــة بــالـجــديــدة
وفق نظام "إنفيرتر".
وذكـ ــر أن ــه ل ــو اس ـت ـبــدل 500
م ـس ـت ـه ـلــك وحـ ـ ـ ــدات ال ـت ـك ـي ـيــف
القديمة بالجديدة لتم توفير
م ــن  6إ ل ــى  3ك ـي ـل ــوواط أي ما
يعادل  50في المئة من إجمالي
االسـتـهــاك الـســابــق بمجموع
تــوفـيــر يـصــل إل ــى نـحــو 1500
ميغاواط وهو ما يوازي إنتاج
محطة توليد كاملة.

مؤشر األحمال الكهربائية أمس

«البلدي» يناقش تخصيص  5مواقع ً للعمالة
ووقف هدم دروازة العبدالرزاق غدا
يبحث مالحظات عقود النظافة وتوحيد ترقيم مدينة صباح األحمد البحرية
●

محمد جاسم

يـنــاقــش الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي ،فــي جلسته،
غدا ،عددا من المواضيع أهمها تخصيص
 5مــواقــع فــي مـيـنــاء الشعيبة ضـمــن نطاق
محافظة األحمدي ،إلقامة مجمعات سكنية
ً
خاصة بالعمالة الوافدة ،وذلك يأتي تنفيذا
ل ـقــرار مجلس ال ـ ــوزراء ،واع ـت ـمــاد وتوحيد
ترقيم مدينة صباح األحمد البحرية.
كما سيناقش المجلس الـقــرار الــوزاري
ب ـشــأن ال ـم ـحــات ال ـعــامــة والـمـقـلـقــة لـلــراحــة
وال ـم ـض ــرة ب ــال ـص ـح ــة ،ومـ ـش ــروع الــائ ـحــة
الــداخـلـيــة لتنظيم أعـمــال "الـبـلــدي" لقانون
البلدية رقم  33لسنة  2016في شأن بلدية
الكويت.
وسيستعرض المجلس أيضا توصيات

لجنة المحافظة على المعالم التاريخية،
ومنها التوصية بعدم الموافقة على قــرار
وزارة األشغال بهدم نفق دروازة العبدالرزاق،
واألخرى الخاصة بالمخالفات والتعديات
على منتزه الجهراء.
ويـتـنــاول المجلس االق ـتــراح الـمـقــدم من
ال ـع ـضــو أح ـم ــد ه ــدي ــان ب ـش ــأن الـمـســاحــات
واالرت ـ ـ ــدادات الــاصـقــة للقسائم السكنية،
إض ــاف ــة إلـ ــى ط ـل ـبــات م ـقــدمــة م ــن ال ـج ـهــات
الحكومية مـثــل طـلــب وزي ــر الـتــربـيــة بشأن
توسعة موقع مدرسة خاصة في المهبولة،
وط ـ ـلـ ــب وزارة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وال ـ ـم ـ ــاء ب ـش ــأن
تـخـصـيــص م ــوق ــع إلن ـش ــاء مـحـطــة جــديــدة
لتوليد ا لـقــوة الكهربائية وتقطير المياه
ضمن منطقة النويصيب.
كما سيتناول طلب وزارة األوقاف بشأن

تـخـصـيــص م ـس ـجــديــن وم ــواق ــف س ـي ــارات
بمنطقة الــوفــرة الــزراعـيــة بقطعتي " 7و،"1
وطلب وزارة الشؤون االجتماعية لتوسعة
السوق المركزي لجمعية العمرية قطعة ،2
فضال عــن الطلب المقدم مــن مجلس إدارة
نادي النصر الرياضي بالموافقة على عمل
سياج حديدي للساحة المقابلة من الجهة
القريبة للنادي أسوة بالحدائق العامة.

عقود النظافة
ً
ويستعرض المجلس أ يـضــا مالحظات
محضر اجتماع لجنة تقصي الحقائق بشأن
عقود النظافة ،والتي تضمنت أسباب إضراب
عمالة شركات النظافة في محافظتي الجهراء
ومـ ـب ــارك ال ـك ـب ـيــر ،وضـ ـ ــرورة وض ــع ضـبــاط

ات ـصــال بـيــن ال ـج ـهــات الـمـتـعــاقــدة والهيئة
العامة للقوى العاملة ،عالوة على مناقشة
رفــض وزي ــر الــدولــة لـشــؤون البيئة لبعض
ال ـق ــرارات ،وبـعــض ردود الـجـهــاز التنفيذي
ألسئلة األعضاء.
من جهة أخرى ،ستجتمع لجنتا محافظة
الـعــاصـمــة وشـ ــؤون الـبـيـئــة ال ـي ــوم ،لــدراســة
إمكانية إعادة طرح مشروع القرية التراثية
ال ــواق ــع ف ــي مـنـطـقــة ش ـ ــرق ،وط ـل ــب مجلس
الوزراء بشأن إيجاد موقع بديل لقسائم شرق
الصناعية ،بينما ستناقش "شؤون البيئة"
اقـ ـت ــراح ال ـع ـضــو أح ـم ــد ه ــدي ــان ب ـش ــأن نقل
موقع مردم النفايات بمحافظة الجهراء إلى
المناطق الحدودية ،واقتراح العضوين مها
البغلي ومشعل الحمضان بشأن فرز القمامة
داخل المجمعات التجارية وخارجها.

«التربية» :الدور الثاني اليوم ...والـ « »PCRشرط الدخول
ت ـن ـط ـلــق ،صـ ـب ــاح ال ـ ـيـ ــوم ،اخ ـت ـب ــارات
الدور الثاني لطلبة الصف الثاني عشر
بالقسمين العلمي واألدب ــي ،وكانت قد
بــدأت امتحانات طلبة التعليم الديني
منذ الخميس الماضي.
وفي هذا السياق ،أكدت وزارة التربية
ضـ ـ ــرورة حـ ــرص ال ـط ــال ــب ع ـلــى تطبيق
االشـ ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة ،مـ ـش ــددة على
ضرورة إحضاره شهادة فحص الـ ،PCR
التي تثبت خلوه مــن عــدوى "كــورونــا"،
وأال ي ـكــون مـضــى عـلــى ص ــدوره ــا أكثر
من  3أيام.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة إل ـ ـ ــى أن ل ـج ــان
االختبارات استعدت بشكل كامل ،حيث
خصصت الوزارة  54لجنة الداء الطالب

اختباراتهم ،وسط إجراءات مماثلة لتلك
التي طبقت في الدور األول.
ونوهت إلى أن وكيل الوزارة المساعد
للتعليم الـعــام أســامــة السلطان قــال إن
الطالب الذي ثبتت إصابته ،أو أنه كان
ً
محجورا ،أو كان عالقا ولم يتمكن من
حضور اختبارات الدور األول ،ستحسب
له هذه االختبارات كــدور أول ،في حين
تحسب دورا ثانيا في الحاالت األخرى.
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك عـ ـلـ ـم ــت "الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة" مــن
م ـصــادرهــا أن الـ ـ ــوزارة خـصـصــت خطا
ساخنا لمديري المدارس ورؤساء لجان
اختبارات المرحلة الثانوية ،لتلقي أي
استفسارات حولها.

ُّ
عزمي لـ ةديرجلا  :السرطان يضاعف اإلصابة بتعفن الدم  10مرات
•

«الوقاية والتدخل السريع هما السبيل لتقليل حاالت الوفاة وإنقاذ المرضى»
أكدت عزمي أن معدل
ّ
«تعفن الدم» الشديد
لدى مرضى السرطان
يختلف حسب نوع المرض،
الفتة إلى أن الناجين من
السرطان ّ
يتعرضون ألكثر
من ضعف خطر اإلصابة
باإلنتان ،مقارنة بالمرضى
الذين ليس لديهم تاريخ
لإلصابة.

●

عادل سامي

ك ـش ـف ــت رئـ ـيـ ـس ــة ج ـم ـع ـي ــة ف ـ ــادي ـ ــة ال ـب ـق ــاء
واالزد ه ــار لدعم مرضى السرطان ،د .رانية
ع ــزم ــي ،أن أحـ ــدث ال ــدرا ّس ــات الـطـبـيــة تــؤكــد
أن خـطــر اإلصــابــة بـتـعــفــن ال ــدم أو "اإلن ـتــان"
ي ــزداد  10م ــرات ،بسبب وج ــود أي ن ــوع من
أنواع السرطان ،مشيرة إلى أن هؤالء مرضى
لــديـهــم  4أض ـعــاف احـتـمــال اإلصــابــة بتعفن
الـ ــدم ال ـش ــدي ــد ،م ـقــارنــة م ــع غ ـيــر الـمـصــابـيــن
بالسرطان.
وقالت عزمي ،في تصريح لـ "الجريدة" ،إن
معدل "اإلنتان" الشديد لدى مرضى السرطان
يـخـتـلــف حـســب ن ــوع ال ـم ــرض ،الف ـتــة إل ــى أن
الـنــاجـيــن مـنــه يـتـعـ ّـرضــون ألك ـثــر مــن ضعف
خطر اإل صــا بــة بــاإل نـتــان ،مقارنة بالمرضى
الذين ليس لديهم تاريخ لإلصابة بالسرطان.
وأشارت إلى أن هؤالء مرضى يعانون آثارا
جانبية للمرض ،وأعراضه تتراوح بين القيء
ّ
الشهية أو التعب العام
أو اإلسهال أو ضعف

وغيرها ،و هــي األ ع ــراض التي يشترك فيها
عدد من أعراض "اإلنتان" في بداياته ،إضافة
إلى ارتفاع در جــة حــرارة الجسم أو الشعور
ببرودة شديدة ،الفتة إلى أنه من الخطورة
إذا اعتبر ذوو المريض تلك األعراض عادية
ومتوقعة من مضاعفات المرض أو عالجه.
و ش ـ ــددت ع ـلــى أن ت ـلــك األ عـ ـ ــراض تتطلب
تدخال سريعا لتشخيصها ومعرفة مــا إذا
ّ
كــا نــت تتعلق باشتباه فــي "إ ن ـتــان" ،أم أنها
ّ
تتعلق بالمرض بالفعل.
وأ كــدت أن الوقاية والتدخل السريع هما
السبيل لتقليل حــاالت ا لــو فــاة وإ نـقــاذ حياة
المرضى بقدر اإلمكان.

انخفاض المناعة
وأوض ـحــت أن مــرضــى ال ـســرطــان يـعــانــون
درجـ ــات مـتـفــاوتــة م ــن ان ـخ ـفــاض مـسـتــويــات
المناعة ،مما يجعلهم أكثر عرضة لإلصابة
بمضاعفات ،وليس فقط من األمراض المعدية

أثناء مرضهم ،إلى جانب االستجابة السلبية
لهذه المضاعفات.
وشـ ــددت عـلــى أهـمـيــة زيـ ــادة الــوعــي حــول
الوقاية من مضاعفات السرطان ،خاصة فيما
ّ
يتعلق بالعدوى واإلنتان ،مع ضرورة الحاجة
إلى استراتيجيات استباقية لتقليل احتمالية
ّ
التعرف المبكر إلى هؤالء
اإلصابة وتحسين
ّ
المعرضين للخطر ،إلى جانب رفع
المرضى
م ـس ـتــوى ال ــوع ــي وال ــوق ــاي ــة م ــن أي ن ــوع من
أنــواع العدوى لــدى مرضى السرطان بشكل
عام ،ومرضى السرطان المتقدم بشكل خاص.
وق ــال ــت إن مــرضــى ال ـســرطــان ق ــد يـعــانــون
ب ـش ـك ــل مـ ـض ــاع ــف فـ ــي عـ ـص ــر "ك ــوفـ ـي ــد ،"19
وخ ــاص ــة الـ ـم ــرض ــى ،م ــن حـ ـ ــاالت ال ـس ــرط ــان
االنتقالي أو المتقدم والحاالت الحرجة التي
تستدعي الدخول إلى العناية المركزة ،والتي
تتدهور حالتها ّإما نتيجة النتشار المرض
أو من مضاعفات عالجه أو التعايش معه.
وأوضـحــت أن مرضى الـســرطــان المنتشر
أو الـمـتـنـقــل ،يـمـكــن لـلـخــايــا الـســرطــانـيــة أن

تتحرر مــن مــوقــع ال ــورم ،وفــور دخولها إلى
مـجــرى ا ل ــدم ،ويمكن للخاليا أن تنتقل إلى
أجزاء أخرى من الجسم ،وتنشر المرض إلى
أعضاء أخرى.

استجابة مميتة
وأكــدت أن اإلصابة بالسرطان والخضوع
لـبـعــض ال ـعــاجــات يـمـكــن أن يـضـعــف جـهــاز
أكثر
المناعة ،مما يجعل مرضى ا لـســر طــان ّ
عرضة لإلصابة بعدوى قد تؤدي إلى تعفن
الدم ،أو ما يسمى بشكل أدق "اإلنتان" ،وهو
ً
غالبا لعدوى غير
استجابة الجسم المميتة
معالجة.
وأشارت إلى أن اإلنتان يقتل ويؤثر سلبيا
عـلــى الـمــايـيــن (عــامــة الـمــرضــى مــن أم ــراض
أخ ــرى ومــرضــى ال ـســرطــان) ويـتـطـلــب ّ
تنبها
ً
ً
سريعا للبقاء على
وعالجا
مبكرا ألعراضه،
ق ـيــد ال ـح ـيــاة ،خــاصــة ف ــي مــرضــى ال ـســرطــان
المتقدم.

رانية عزمي

مرضى السرطان
يعانون
انخفاض
مستويات
المناعة
بدرجات
متفاوتة

محليات

4

ةديرجلا

•
العدد  / 4774األحد  4يوليو 2021م  24 /ذو القعدة 1442هـ

local@aljarida●com

«التقدم العلمي» %100 :نسبة العمالة الوطنية في اإلدارتين العليا والوسطى
الفاضل :استقطاب الكفاءات المتميزة للمساهمة في التنمية
أكد المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي،
الدكتور خالد الفاضل ،حرص المؤسسة على تحقيق
األه ــداف المنوطة بها مــن خــال كــوادرهــا الوطنية
الـمـتـمـيــزة ،ال ـتــي بـلـغــت نسبتها  100فــي الـمـئــة في
اإلدارتين العليا والوسطى.
وقال الفاضل ،في تصريح صحافي ،إن ذلك يأتي
تنفيذا لتوجيهات ا لـقـيــادة الحكيمة ،ا لـتــي وجهت
مجلس إدارة المؤسسة إلى ضرورة بذل كل الجهود
ال ـم ـم ـك ـنــة ل ــدع ــم مـ ـج ــاالت ال ـع ـل ــوم وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا،
وتشجيع بيئة البحث والمعرفة واالبتكار في الكويت،
وتطوير قدرات المواطنين في كل المجاالت العلمية.
وك ـشــف عــن تــوجــه اإلدارة الـحــالـيــة للمؤسسة على

استقطاب الكفاءات الكويتية المتميزة في تخصصاتها
ال ـم ـت ـنــوعــة ،واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ال ـط ــاق ــات الــوط ـن ـيــة الـتــي
ي ـع ــول عـلـيـهــا ف ــي تـنـفـيــذ ال ـخ ـطــط ال ـحــال ـيــة للمؤسسة
واستراتيجياتها المستقبلية ،ومن ثم المساهمة في عملية
التنمية المنشودة لدولة الكويت.
وأعرب عن تفاؤله في أن تسهم الكوادر الوطنية العاملة
في المؤسسة في تحقيق رؤيتها المتمثلة في نشر ثقافة
علمية وتكنولوجية وابتكارية مــزدهــرة ،من أجــل كويت
مستدامة ،وتحقيق رسالتها المتمثلة في تشجيع التقدم
في العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتحفيزه لنفع المجتمع
واألبحاث والشركات في دولة الكويت.
وقال الفاضل إن المؤسسة مستمرة في خططها الرامية

إلى زيادة نسبة الكويتيين العاملين لديها ،لحرصها على
استثمار تلك الثروة الوطنية ،وتعزيز دورها في التعامل
مع التحديات المختلفة التي تواجهها البالد.
وأش ــار إلــى حرصها على تطوير الـطــاقــات الوطنية
العاملة لديها بـصــورة مستمرة مــن خــال توفير أفضل
الدورات التدريبية المتخصصة ،وأحدث البرامج العلمية
التي تناسب مجاالت عملهم واحتكاكهم بالخبرات المتميزة
واالستفادة من التجارب اإلقليمية والعالمية التي أثبتت
كفاءتها وجودتها .وكانت المؤسسة أعلنت بداية الشهر
ال ـج ــاري تــوفــر ع ــدد مــن الــوظــائــف ال ـشــاغــرة للمواطنين
الكويتيين ،والشروط الالزمة للتقديم لها ،موضحة ذلك
كله في موقعها اإللكتروني.

خالد الفاضل

الكويت ممر آمن للطيور المهاجرة
نحو  400نوع منها يصل إلى البالد

سرب من طيور اللوهة على أحد شواطئ الكويت
ً
ً
ت ـع ــد ال ـك ــوي ــت مـ ـم ــرا آم ـن ــا
للطيور المهاجرة ،لما تتميز
ب ــه م ــن ح ـيــاة ف ـطــريــة جــاذبــة
لـ ـتـ ـل ــك ال ـ ـط ـ ـيـ ــور ال ـ ـتـ ــي ي ـب ـلــغ
عــدد ا لـقــادم منها إ لــى البالد
نـحــو  400ن ــوع تـضـفــي على
أجوائها وشواطئها وجزرها
وم ـح ـم ـي ــات ـه ــا رونـ ـق ــا أخ ـ ــاذا
وجـ ـم ــاال إض ــاف ـي ــا بـمـخـتـلــف
أسرابها البديعة.
وتقطع الطيور المهاجرة
بــأنــواع ـهــا م ـســافــات طــويـلــة،
مجتازة الجبال والصحارى

والـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــات فـ ـ ـ ــي رح ـ ـلـ ــة
م ـح ـف ــوف ــة ب ــال ـم ـخ ــاط ــر ع ـلــى
اال م ـت ــداد ا ل ـج ـغــرا فــي ،لتصل
إلى الكويت باحثة عن بيئة
مناسبة تتكاثر فيها ،وغالبا
م ــا ت ـط ـيــر ل ـي ــا ف ــي رحـلـتـهــا
ّ
لتعر ضها للصيد أو
تفاديا
اال فـتــراس ،قبل أن تعود إلى
موطنها األصلي من جديد.
وأق ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــت فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
مجموعة مــن المحميات في
البالد لتأمين ا لـمــأوى اآلمن
لتلك الطيور ،حتى أصبحت

مالذا آمنا للطيور المهاجرة
ف ـ ــي م ــواسـ ـمـ ـه ــا بـ ـعـ ـي ــدا عــن
ال ـص ـي ــد الـ ـج ــائ ــر ،م ـم ــا جـعــل
كـ ـثـ ـي ــرا م ـ ــن أن ـ ـ ـ ــواع الـ ـطـ ـي ــور
المهاجرة شبه مستوطنة أو
تطول إقامتها في الكويت.

توظيف الكويتيين في «التقدم العلمي»

5
«الخارجية األميركية» :الكويت بالمستوى الثاني في «االتجار بالبشر»
ةديرجلا
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محليات

رومانوسكي :نرغب في التعاون مع الحكومة الكويتية والشعب لتقديم الجناة إلى العدالة
ربيع كالس

"ال تزال الكويت على مكانها
في المستوى الثاني وتواصل
ّ
التقدم في هذا
جهودها إلحراز
ال ـصــدد ،إذ أظـهــرت الحكومة
ً
جـ ـه ــودا م ـت ــزاي ــدة بـشـكــل عــام
م ـق ــارن ــة بــال ـف ـتــرة الـمـشـمــولــة
فــي الـتـقــريــر ال ـسـ ّـابــق" ...بهذه
ا لـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارة ،ص ـ ــنـ ـ ـف ـ ــت وزارة
الخارجية األميركية الكويت،
ف ـ ــي تـ ـق ــري ــره ــا ع ـ ــن االت ـ ـجـ ــار
بالبشر لعام .2021
وك ـ ـ ـ ــان وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األمـ ـي ــرك ــي أنـ ـت ــون ــي بـلـيـنـكــن
ً
كشف الـنـقــاب أخ ـيــرا عــن ّهذا
الـتـقــريــرالـسـنــوي ال ــذي يــوثــق
ج ـه ــود ح ـك ــوم ــات  187دول ــة
ً
وإقليما ،بما في ذلك الواليات
الـمـتـحــدة ،لمكافحة االتـجــار
بالبشر.

 4.29ماليين دينار لصيانة
محطات أمطار الطرق السريعة
●

سيد القصاص

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل ا لـبــري فــوز الشركة
صاحبة أ قــل األ س ـعــار بممارسة صيانة وتشغيل محطات
ضخ مياه األمطار لألنفاق التي تقع على الطرق السريعة،
حيث تقدمت الشركة بعرض بلغت قيمته  4.29ماليين دينار.
وقالت مصادر في الهيئة لـ"الجريدة" ،إن المشروع يشمل
خدمات التشغيل والصيانة الوقائية والصيانة التصميمية
واالستبدال وتحسين المرافق وخدمات المنشآت والتدريب
لتحسين كفاءة المحطات للحد من تجمع األمطار في األماكن
المنخفضة على الطرق السريعة واألنفاق.
وكــانــت الهيئة الـعــامــة للطرق طــرحــت الـمـمــارســة رقــم "هـ
ص/ط "285/لصيانة وتشغيل محطات ضــخ مـيــاه األمـطــار
لألنفاق التي تقع على الطرق السريعة كأحد اإلجراءات ،التي
تهدف إلى صيانة تلك المحطات ضمن االستعدادات لموسم
األمطار القادم ،والحرص على استمرار عمل تلك المحطات
وعدم توقفها عند الحاجة إليها.
وك ــان ــت بـعــض مـحـطــات ض ــخ م ـيــاه األم ـط ــار ف ــي األن ـفــاق
على الـطــرق السريعة قــد تعطلت خــال أزم ــة األم ـطــار التي
شهدتها البالد عام  2018مما أدى إلى غرق بعض األنفاق،
ودفع بالجهات الحكومية في الدولة للتدخل السريع إلعادة
تشغيل تلك المحطات وإنـقــاذ الموقف وإع ــادة الحياة مرة
أخرى لتلك الطرق.

وأك ــد الـتـقــريــر أن "حـكــومــة
ً
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ب ـ ـ ــذل ـ ـ ــت جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــودا
ل ـل ــوف ــاء بــال ـم ـعــاي ـيــر ال ــدن ـي ــا،
وفـ ــق ال ـت ـق ــري ــر ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام وحـ ــدة
م ـت ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـت ـح ـق ـي ــق فــي
ج ـ ـ ــرائ ـ ـ ــم مـ ـحـ ـتـ ـمـ ـل ــة ت ـت ـع ـل ــق
ً
بــاال تـجــار بالبشر ،فضال عن
زي ــادة الـمــاحـقــات القضائية
واإلدان ـ ـ ـ ـ ــات ب ـم ــوج ــب ق ــان ــون
مـ ـك ــافـ ـح ــة االت ـ ـ ـجـ ـ ــار .وق ــام ــت
الـ ـحـ ـك ــوم ــة بـ ـ ــإيـ ـ ــواء ض ـحــايــا
االتجار بالبشر وتوفير عدة
خدمات لحمايتهم ،كما نفذت
سـ ـي ــاس ــات جـ ــديـ ــدة ل ـح ـمــايــة
العمال المعرضين لالتجار".
وح ـس ــب ال ـت ـق ــري ــر ،ال ت ــزال
ال ـ ـكـ ــويـ ــت عـ ـل ــى مـ ـك ــانـ ـه ــا فــي
ال ـم ـس ـتــوى ال ـثــانــي وت ــواص ــل

جـ ـ ـه ـ ــوده ـ ــا إلحـ ـ ـ ـ ـ ــراز الـ ـتـ ـق ــدم
ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ،إذ أظ ـهــرت
ً
ال ـح ـك ــوم ــة ج ـ ـهـ ــودا م ـت ــزاي ــدة
ً
عـ ـ ـم ـ ــوم ـ ــا مـ ـ ـق ـ ــارن ـ ــة ب ــالـ ـفـ ـت ــرة
بالتقرير السابق.
المشمولة
ّ
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ي ـ ــوث ـ ــق ال ـت ـق ــري ــر
الـتـقــدم الـمـحــرز فــي الـكــويــت،
ً
ف ــإن ــه ي ـس ـل ــط ال ـ ـضـ ــوء أي ـض ــا
ع ـلــى "ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـجــاالت
الرئيسية للتحسين".
و ب ـ ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ـ ــن أن "ا ل ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــو مـ ـ ــة
الكويتية لم تستخدم بانتظام
اإلجراء ات المعيارية لتحديد
ال ـض ـح ــاي ــا ب ـش ـكــل اس ـت ـبــاقــي
وإحـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــم إلـ ـ ـ ـ ــى خ ـ ــدم ـ ــات
الحماية الواجبة".
ورأى الـتـقــريــر أن الـكــويــت
" اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرت ف ـ ـ ــي اح ـ ـت ـ ـجـ ــاز
ومـحــاكـمــة وتــرحـيــل ضحايا

االت ـج ــار بــالـبـشــر ،بـمــن فيهم
الفارون من العمل القسري".
وأكـ ـ ـ ـ ــد "اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار ب ـعــض
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن فـ ــي اس ـت ـخ ــدام
التحكيم والعقوبات اإلداريــة
ً
روتـيـنـيــا لـحــل الـمـظــالــم التي
ت ــرف ـع ـه ــا ال ـع ـم ــال ــة ال ـم ـنــزل ـيــة
وغـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــره ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال
ً
المهاجرين بدال من التحقيق
ف ــي ه ــذه الـقـضــايــا عـلــى أنـهــا
جرائم اتجار بالبشر".
وبهذا الشأن ،قالت السفيرة
األم ـيــرك ـيــة ل ــدى ال ـب ــاد ألينا
روم ــان ــوسـ ـك ــي" :إنـ ـن ــا نــرغــب
ب ـ ـ ـصـ ـ ــدق ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون م ــع
ح ـ ـكـ ــومـ ــة وش ـ ـ ـعـ ـ ــب ال ـ ـكـ ــويـ ــت
لضمان رعاية ضحايا االتجار
وتقديم الجناة إلى العدالة".
وأض ـ ــاف ـ ــت روم ــان ــوسـ ـك ــي:

ً
"ألكـ ـ ـث ـ ــر م ـ ــن  20عـ ـ ــامـ ـ ــا ،ع ــزز
تقرير االتجار بالبشر اقتناع
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ب ــأن هــذه
ً
ً
الظاهرة تمثل تهديدا عالميا
ي ـس ـت ـلــزم اس ـت ـجــابــة عــالـمـيــة،
فـ ــاالت ـ ـجـ ــار ب ــال ـب ـش ــر ي ـق ــوض
سـ ـ ـي ـ ــادة الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون وي ـن ـت ـه ــك
كرامة اإلنسان ويسلب حرية
الـ ـم ــايـ ـي ــن وي ـ ـهـ ــدد ال ـس ــام ــة
العامة واألمن القومي في كل
مكان".
وت ــاب ـع ــت أن هـ ــذا الـتـقــريــر
ً
"ي ـع ـت ـبــر األكـ ـث ــر شـ ـم ــوال على
مـسـتــوى ا لـعــا لــم فيما يتعلق
بـ ـجـ ـه ــود ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات ح ــول
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ل ـم ـك ــاف ـح ــة االت ـ ـجـ ــار
بالبشر ،ويعكس كذلك التزام
ح ـكــومــة الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
بــال ـق ـيــادة الـعــالـمـيــة ف ــي هــذه

ال ـق ـض ـيــة الــرئ ـي ـس ـيــة لـحـقــوق
اإلنسان وإنفاذ القانون".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ـ ــه ت ــم
تصنيف ا ل ــوال ي ــات المتحدة
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ــي ت ـق ــري ــر
االتجار بالبشر في عام ،2010
"وتم اتخاذ هذا القرار لضمان
التزام سياساتنا بمبادئنا".
يذكر أنه تم تحديد معايير
التقرير بموجب قانون حماية
ضـ ـح ــاي ــا االت ـ ـ ـجـ ـ ــار ب ــال ـب ـش ــر
األمـيــركــي وبــروتــوكــول األمــم
المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة
االتجار باألشخاص وبخاصة
طـ ـف ــال وال ـن ـس ــاء ال ـم ـعــروف
األ ً
أي ـ ــض ـ ــا بـ ــاسـ ــم "ب ـ ــروت ـ ــوك ـ ــول
باليرمو".

ألينا رومانوسكي

«صفوان» توقع شراكة مع «جي إس كي» لتوزيع أدويتها بالكويت

المطوع :االتفاقية تشمل لقاحات األمراض ُالمعدية والمناعة و«اإليدز» واضطرابات القلق والمهدئات

َّ
وقعت شركة صفوان للتجارة
والمقاوالت ،التابعة لشركة علي
عبدالوهاب المطوع التجارية،
عـقــد ش ــراك ــة ج ــدي ــدا م ــع شــركــة
ً
"جــي إس ك ــي" ،الــرائــدة عالميا
في قطاع الصناعات الدوائية،
لتوزيع منتجاتها ولقاحاتها
في السوق الكويتي.
وق ــال ــت الـ ـش ــرك ــة ،ف ــي ب ـي ــان،
أم ــس ،إن ــه بـمــوجــب ه ــذا العقد
س ـت ـقــوم "ص ـ ـفـ ــوان" بــاس ـت ـيــراد
وتـ ـخ ــزي ــن وتـ ــوزيـ ــع م ـج ـمــوعــة
واسعة من المنتجات الدوائية
والـ ـلـ ـق ــاح ــات ال ـم ـب ـت ـك ــرة ال ـت ــي
تـ ـصـ ـنـ ـعـ ـه ــا " جـ ـ ـ ـ ــي إس كـ ـ ـ ــي"،
المعروفة بجودتها وفاعليتها،
ً
وال ـت ــي غــال ـبــا م ــا ي ـتــم وصـفـهــا
للمرضى على نطاق الكويت.
مــن جهتها ،ذك ــرت السفيرة
البريطانية لدى الكويت ،بليندا
لـ ــويـ ــس ،فـ ــي ك ـل ـم ــة لـ ـه ــا خ ــال
احتفال التوقيع في مقر السفارة

البريطانية ،األربعاء الماضي،
أن "المملكة المتحدة هي إحدى
الدول الرائدة في مجال العلوم
الحياتية والصناعات الدوائية.
قطاع الصيدلة لدينا يعمل على
م ـ ــدار ال ـس ــاع ــة ل ـت ـطــويــر أدويـ ــة
وع ــاج ــات مـنـقــذة لـلـحـيــاة ،من
أجل تصديرها للعالم ،وجعلها
بمتناول الجميع" ،مشيرة إلى
أن "جي إس كي" هي خير دليل
على ذلك.
و ه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــأت " ج ـ ـ ـ ـ ــي إس كـ ـ ــي"
و"ص ـفــوان" على عقد الشراكة،
م ـ ـعـ ـ ّـبـ ــرة عـ ـ ــن س ـ ـعـ ــادت ـ ـهـ ــا بـ ــأن
منتجات "جي إس كي" ،الرائدة
ً
ً
عالميا ،ستكون أكثر توافرا في
الكويت.

تاريخ عريق
بـ ـ ــدوره ،ق ــال رئ ـيــس مجلس
اإلدارة الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي في

شركة علي عبدالوهاب المطوع
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ،ف ـي ـص ــل ال ـم ـط ــوع:
ً
"ف ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــورون جـ ـ ـ ـ ـ ــدا بـ ـحـ ـص ــول
(صـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوان) ،إح ـ ـ ــدى الـ ـش ــرك ــات
التابعة لنا ،على وكالة (جي إس
كي) ،شركة األدوية البريطانية
ً
المعروفة عالميا ،والتي لديها
تاريخ عريق في البالد ،لتوزيع
أدويتها ومنتجاتها الطبية في
السوق الكويتي".
وتـ ــابـ ــع" :ن ـت ـط ـل ــع مـ ــن خ ــال
هذه الشراكة إلى خلق مستقبل
أفـ ـض ــل ل ـل ـق ـطــاع ال ـص ـح ــي ،مــن
خـ ـ ــال إث ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـسـ ــوق ب ــأدوي ــة
وعالجات تساهم بخلق مجتمع
ص ـح ــي وم ـ ـعـ ــافـ ــى" ،م ـب ـي ـنــا أن
االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة تـ ـشـ ـم ــل م ـج ـم ــوع ــة
واسعة من األدويــة واللقاحات
الـتــي تـســاعــد عـلــى الــوقــايــة من
األم ـ ـ ــراض ال ـ ُـم ـع ــدي ــة ،وأمـ ــراض
الـ ـمـ ـن ــاع ــة الـ ــذات ـ ـيـ ــة ،وأمـ ـ ـ ــراض
نقص المناعة (اإليــدز) ،إضافة

المشاركون في اجتماع توقيع العقد بين «صفوان» و«جي إس كي»
إل ــى أدوي ـ ــة اض ـط ــراب ــات الـقـلــق
والمهدئات.
من جهته ،قال مدير "جي إس
ك ــي -ال ـكــويــت" ،قـســم الصيدلة،
بـ ـ ـ ــال غ ـ ـ ـطـ ـ ــاس" :إن ا لـ ـش ــر ك ــة
مــوجــودة فــي ال ـســوق الكويتي

ً
م ـنــذ أك ـث ــر م ــن خـمـسـيــن ع ــام ــا،
ونحن مستمرون بتزويد السوق
بـ ـ ــاألدويـ ـ ــة وال ـ ـل ـ ـقـ ــاحـ ــات ال ـت ــي
يحتاجها الـمــرضــى .فـخــورون
بمساهمتنا في تطوير وتنوع
م ـح ـف ـظ ـت ـن ــا ل ـت ـح ـس ـي ــن ص ـحــة

المجتمع الكويتي".
وزاد" :إ نـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ثـ ـق ــة
ب ـ ــأن ش ــراك ـت ـن ــا مـ ــع (ص ـ ـفـ ــوان)
سـتـســاعــدنــا ف ــي تــوفـيــر أفـضــل
ال ـع ــاج ــات وخ ــدم ــات الــرعــايــة
الصحية للمرضى في الكويت".
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«صناعات الغانم» تختتم تدريب مهندسي إدارة المرافق
بالتعاون مع «الشباب» ...والبرنامج معتمد من جمعية « »MEFMAبالشرق األوسط
ال يمكن إغفال
دور القطاع
الخاص في
إعداد الشباب
وخلق فرص
وظيفية لهم
الغانم

هيئة الشباب
دورها ّ
فعال
وريادي في
مساندة
مؤسسات
القطاع الخاص
بتوطين
مواردها
البشرية
ّ
الربيع

اخـ ـتـ ـتـ ـم ــت شـ ــركـ ــة ص ـن ــاع ــات
الغانم ،إحدى أكبر شركات القطاع
ً
ا لـخــاص فــي المنطقة ،برنامجا
ل ـت ـط ــوي ــر وت ــأهـ ـي ــل م ـه ـنــدس ـيــن
كويتيين في مجال إدارة المرافق،
ب ــال ـت ـع ــاون مـ ــع ال ـه ـي ـئ ــة ال ـعــامــة
للشباب.
البرنامج التدريبي
هذا
يأتي
ّ
ض ـمــن م ـش ــروع "ص ــن ــاع الـعـمــل"
المدرج في خطة الدولة اإلنمائية،
ال ـت ــي تـعـمــل ع ـلــى إعـ ـ ــداد بــرامــج
متكاملة لتنفيذها ضمن مشاريع
ال ـس ـي ــاس ــة ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـش ـبــاب،
وأقرها مجلس الــوزراء في إطار
إنجاز المشاريع والبرامج التي
ت ــرت ـب ــط ب ــرؤي ــة "ك ــوي ــت ج ــدي ــدة
 ،"2035وشاركت فيه  7مؤسسات
من القطاع الخاص الكويتي ،بما
في ذلك "صناعات الغانم".
وضــم البرنامج ،الــذي أطلقته
ً
الـهـيـئــة  22مـهـنــدســا ومهندسة
من مختلف التخصصات ،وامتد
أربعة أشهر ،ليشمل بذلك الدراسة
ً
ً
الـنـظــريــة وت ــدري ـب ــا م ـيــدان ـيــا في
إدارة المرافق.
وتـ ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـص ـ ـم ـ ـيـ ــم واع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاد
الـبــرنــامــج الـتــدريـبــي مــن جمعية
إدارة المرافق في منطقة الشرق
األو س ـ ـ ـ ـ ــط (  )MEFMAل ـي ـش ـمــل
م ــوض ــوع ــات أس ــاسـ ـي ــة وم ـه ـمــة
ف ــي ت ـشـغ ـيــل وص ـي ــان ــة ال ـمــرافــق
والمباني وإدارة األصول الثابتة
وإدارة المكان وإدارة التصميم

والـ ـس ــام ــة الـ ـع ــام ــة فـ ــي ال ـع ـمــل،
وغيرها من موضوعات مرتبطة
بإدارة المرافق.
وب ـ ـعـ ــد اخ ـ ـت ـ ـتـ ــام الـ ـب ــرن ــام ــج،
رشــح أكـثــر مــن  70فــي الـمـئــة من
الـمـشــاركـيــن "ص ـنــاعــات الـغــانــم"
كخيارهم األول للتوظيف ،بعد
تعرفهم على القطاعات واألقسام
الـمـخـتـلـفــة ال ـت ــي تـضـمـهــا إدارة
ال ـم ــراف ــق ف ــي ال ـش ــرك ــة ،مـشـيــديــن
ب ـب ـي ـئــة ال ـع ـم ــل ف ـي ـهــا إذ تـسـعــى
إلــى تبني أح ــدث آلـيــات توظيف
االبـتـكــار التكنولوجي واألتمتة
فــي قـطــاع إدارة الـمــرافــق ،ابـتـ ً
ـداء
من المنشآت الصناعية التابعة
ً
للشركة مرورا بمعارض السيارات
وم ـ ـ ــراك ـ ـ ــز ال ـ ـص ـ ـيـ ــانـ ــة وم ـ ـحـ ــات
ال ـت ـج ــزئ ــة والـ ـمـ ـك ــات ــب اإلداري ـ ـ ـ ــة
وغيرها من النشاطات.
وبادرت الشركة بتوظيف عدد
من الخريجين أصحاب الكفاء ة
الــذيــن استكملوا هــذا البرنامج،
لـ ـشـ ـغ ــل وظـ ـ ــائـ ـ ــف فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدد مــن
اإلدارات وا لـقـطــا عــات المختلفة
في الشركة.
وت ــأت ــي مـ ـش ــارك ــة "ص ـن ــاع ــات
الغانم" في هذا البرنامج لتعكس
إيـ ـم ــان إدارة ال ـش ــرك ــة ال ـع ـم ـيــق،
متمثلة برئيس مجلس إدارتها
قـتـيـبــة يــوســف ال ـغ ــان ــم ،بأهمية
اال سـتـثـمــار بالشباب وتأهيلهم
لالنخراط في سوق العمل.
وأعرب الغانم بهذه المناسبة

قتيبة الغانم

ّ
الربيع
مشعل

عن اعـتــزازه بدعم هــذا البرنامج
الـ ـت ــدريـ ـب ــي ،وق ـ ـ ـ ــال" :نـ ـفـ ـخ ــر فــي
صـنــاعــات الـغــانــم بــدعـمـنــا لهذه
الـ ـمـ ـب ــادرة ال ـم ـم ـيــزة ال ـت ــي قــامــت
الهيئة العامة للشباب مشكورة
بإطالقها ،بهدف سد الفجوة ما
بين التعليم األكاديمي والتدريب
ً
المهني الميداني الذي يفتح آفاقا
جديدة للشباب في مجال عملهم
ويؤهلهم لتولي زمام أمور العمل
بتمكن".
وأكد إيمان "صناعات الغانم"
ب ــأهـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي م ـثــل
ه ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات الـ ـه ــادف ــة إل ــى
صقل م ـهــارات الـشـبــاب وتطوير
مواهبهم" ،إذ نعتبرها مسؤولية
وطنية تقع على عاتقنا كشركة
كويتية".

وتـ ــابـ ــع":ال ي ـم ـكــن إغـ ـف ــال دور
القطاع الخاص في إعداد الشباب
لدخول سوق العمل وخلق فرص
وظيفية لهم ،مما يساهم بدوره
فــي تـحـفـيــز االق ـت ـصــاد ،ونتطلع
إلــى الـمــزيــد مــن الـتـعــاون المثمر
مـ ــع ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـش ـب ــاب،
ون ـت ـم ـنــى ل ـج ـم ـيــع الـمـهـنــدسـيــن
الذين استكملوا هذا البرنامج كل
التوفيق في مسيرتهم الوظيفية".

دور ّ
فعال وريادي

بـ ـ ـ ــدوره أش ـ ــاد الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
للهيئة العامة للشباب د .مشعل
ال ــرب ـ ّـي ــع ب ـم ـش ــارك ــة "ص ـن ــاع ــات
ً
ال ـغــانــم" ب ـهــذه ال ـم ـب ــادرة ،مــؤكــدا
التزام الهيئة بالمساهمة الفاعلة

ً
توظيف المهندسين الكويتيين في «البيئة» قريبا

ف ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ــداد جـ ـي ــل م ـ ــن ال ـش ـب ــاب
الكويتيين المتمكنين والقادرين
ع ـلــى ال ـخ ــوض ف ــي س ــوق الـعـمــل
بالمهارات المطلوبة.
ّ
الربيع" :نفخر بأن يكون
وقال
لهيئة الشباب دور ّ
فعال وريادي
ف ــي م ـس ــان ــدة ج ـه ــود مــؤسـســات
القطاع الخاص بتوطين مواردها
ال ـب ـشــريــة ،س ـ ــواء كـ ــان م ــن خــال
هذه المبادرة غيرها من البرامج
التي تشرف عليها الهيئة العامة
للشباب".
وأضاف أن نجاح هذا البرنامج
ً
يعد دليال على تعطش مؤسسات
القطاع الخاص لتوظيف ّالكوادر
الــوط ـن ـيــة ال ـم ــؤه ـل ــة ،وم ــث ــل هــذا
ً
ً
الـبــرنــامــج م ـثــاال رائ ـعــا للشراكة
بـيــن الـقـطــاعـيــن ال ـعــام وال ـخــاص

في تطوير الكفاءات وإعداد جيل
واعد من صناع العمل".
يـ ــذكـ ــر أن شـ ــركـ ــة صـ ـن ــاع ــات
ً
ً
ال ـغ ــان ــم ت ــول ــي اه ـت ـم ــام ــا ك ـب ـيــرا
بالمبادرات الداعمة للشباب ،إذ
أع ـل ـنــت ال ـش ـهــر ال ـمــاضــي أس ـمــاء
 5ف ــائ ــزات بــالـنـسـخــة األولـ ــى من
مسابقة قتيبة الغانم للمعماريين
ال ـش ـب ــاب ،ال ـتــي ت ـهــدف لــارت ـقــاء
بالفن وتحفيز اإلبداع ،وتمحورت
النسخة األولى من المسابقة حول
إع ــادة تــأهـيــل أح ــد أب ــراج المياه
الـ ـ ــذي ي ـع ــود ت ــاري ــخ ب ـن ــائ ــه إل ــى
ستينيات القرن الماضي.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــازت بـ ــال ـ ـجـ ــائـ ــزة خ ـمــس
م ـع ـمــاريــات كــوي ـت ـيــات م ــن أصــل
مئات المشاركين.

جمعية الصديق ّ
تكرم الطلبة
ّ
يحث ديوان الخدمة على استكمال التوصيف المهني لتخصصات البيئة واألمن المتفوقين من أبناء المساهمين
العتل
أع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــن رئ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة
المهندسين ،فيصل ا لـعـتــل ،أ نــه
سيتم خــال الفترة القريبة فتح
أبـ ـ ــواب ال ـتــوظ ـيــف لـلـمـهـنــدسـيــن
الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن مـ ـ ــن ت ـخ ـص ـص ــات
الهندسة الصناعية والكيميائية
وال ـم ـي ـك ــان ـي ـك ـي ــة ،وغـ ـي ــره ــا مــن
التخصصات األخرى التي تحتاج
إليها الهيئة العامة للبيئة.
وأكد العتل ،في تصريح عقب
لـ ـق ــائ ــه رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس اإلدارة
ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـه ـي ـئــة ،الـشـيــخ
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد ،بـ ـحـ ـض ــور
أمـ ـ ـي ـ ــن سـ ـ ــر الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة م .ف ـهــد
العتيبي ،أ نـنــا لمسنا مــن مدير
"الـبـيـئــة" حــرصــا على استقطاب
المهندسين الكويتيين من جميع
ال ـت ـخ ـص ـصــات ال ـت ــي تـحـتــاجـهــا
الهيئة.
وزاد أن هناك حاجة ماسة الى
إدراج تخصص الهندسة البيئية
من قبل ديــوان الخدمة ،وتطوير
قــا ئـمــة التصنيف للتخصصات

الهندسية ،حتى يتسنى للهيئة
والـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة األخ ـ ــرى
اع ـ ــان ق ــوائ ــم اح ـت ـيــاجــات ـهــا من
تـ ـخـ ـصـ ـص ــات الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة واألم ـ ـ ـ ــن
والسالمة وغيرها.
وأضــاف أن الجمعية اقترحت
ف ـت ــح أب ـ ـ ــواب م ـح ـم ـيــات ال ـكــويــت
لتكون مساحات ترفيهية وثقافية
ل ـل ـم ـش ــاة وال ـ ـمـ ــرتـ ــاديـ ــن ،م ـعــربــا
عــن أمـلــه فــي فــرض االشـتــراطــات
الـ ـبـ ـيـ ـئـ ـي ــة واألم ـ ـ ـ ـ ـ ــن وال ـ ـسـ ــامـ ــة
ع ـلــى خ ـط ــوط ال ـن ـفــط ال ـت ــي تـمـ ّـر
بمنطقتي جابر األحمد والنهضة
السكنيتين.

مواسم التخييم
وأردف« :اتفقنا على ضــرورة
إعـ ـ ــادة تـفـعـيــل م ــذك ــرة ال ـت ـعــاون
بين الجمعية والهيئة ،وخاصة
فـيـمــا يـتـعـلــق ب ــإش ــراك الجمعية
في الضبطية القضائية» ،مضيفا
أننا تناولنا أيضا إحياء مبادرة

ً
األحمد مستقبال العتل
الجمعية لفرض اشتراطات بيئية
بمواسم التخييم تلزم المواطنين
بــإعــادة اسـتـخــدام مـيــاه الـصــرف
لـلــري بـمــواقــع التخييم ،وإع ــادة
زراعــة الموقع بنباتات وأشجار
فطرية تساعد في تثبيت التربة
بمناطق التخييم.

وذكــر رئيس "المهندسين" أن
اللقاء تناول أيضا سبل مواجهة
زح ــف ال ــرم ــال مــن خ ــال توسيع
الـمـحـمـيــات ال ـقــري ـبــة م ــن ال ـطــرق
ال ـع ــام ــة ،أو م ــن خ ــال ال ــزراع ــات
التي تساعد على تماسك التربة،
ويمكن أن تكون مصدات للرمال

أيضا ،الفتا الــى أن اللقاء تناول
أي ـ ـضـ ــا م ـ ــوض ـ ــوع اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــراع فــي
تــوطـيــن إعـ ــادة تــدويــر اإلطـ ــارات
قبل أن تتفاقم المشكلة مجددا
في مواقع التجميع ،ونعود الى
المربع األول.

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ـض ـ ـ ــو مـ ـجـ ـل ــس
اإلدارة ر ئـ ـ ـي ـ ــس ا ل ـل ـج ـن ــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ف ــي جـمـعـيــة
ال ـ ـ ـصـ ـ ــديـ ـ ــق الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاونـ ـ ـي ـ ــة،
ج ــواد قـمـبــر ،إن الجمعية
ب ـ ـ ـصـ ـ ــدد تـ ـ ـك ـ ــري ـ ــم الـ ـطـ ـلـ ـب ــة
المتفوقين أبناء مساهمي
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة وال ـ ـم ـ ـق ـ ـيـ ــديـ ــن
بمنطقة الصديق للمراحل
االبـ ـت ــدائـ ـي ــة وال ـم ـتــوس ـطــة
وال ـ ـثـ ــانـ ــويـ ــة ،ال ـحــاص ـل ـيــن
ع ـلــى ن ـس ـبــة  90ف ــي الـمـئــة
وما فوق.
وذكر قمبر ،في تصريح
لـ ــه ،أنـ ــه سـ ــوف ي ـت ــم تـسـلــم
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـنـ ــدات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة
(الشهادة الدراسية وصورة
مــن الـبـطــاقــة ال ـمــدنـيــة) في
الفترة المسائية من  5إلى
ً
 8مساء ،اعتبارا من اليوم
حتى الخميس المقبل ،في
مبنى اإلدارة بمكتب رئيس
اللجنة االجتماعية.

جواد قمبر

●

دع ـ ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
لـحـمــايــة الـبـيـئــة إل ــى "تحسين
ال ـس ـلــوك الـبـيـئــي ال ـيــومــي ،بما
يعزز صحة البيئة وحمايتها،
ً
فضال عن تعزيز دور القوانين
والتشريعات التي يستند إليها
الـ ـم ــواط ــن ف ــي م ـع ــرف ــة حـقــوقــه
وواج ـب ــات ــه ،وإع ـط ــاء الـقـضــايــا
البيئية األولــويــة ضمن خطط
التنمية المستدامة".
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك خ ـ ـ ــال مـ ـش ــارك ــة
الجمعية في فعاليات الملتقى
اال ف ـت ــرا ض ــي األول للجمعيات
والـمـنـظـمــات الـعــربـيــة المعنية
بالبيئة والتنمية المستدامة،
والذي نظمه مركز البيئة للمدن
العربية ،بالتعاون مع الشبكة
الـخـلـيـجـيــة لـجـمـعـيــات الـبـيـئــة

جنان بهزاد

األهـلـيــة وبـلــديــة دبــي ومنظمة
ال ـ ـمـ ــدن ال ـع ــرب ـي ــة ت ـح ــت ش ـعــار
"الشراكات والتشبيهات سبيل
لتحقيق التنمية المستدامة".
وأكدت األمين العام للجمعية

طقس الجوزاء حرارة وغبار
ذكر الفلكي الكويتي عادل السعدون أن موسم الجوزاء ،الذي بدأ
 3الجاري ويستمر  26يوما ،يتميز بأجواء حــارة ،ألنها فترة "حر
االنصراف".
وقــال السعدون ،لـ"كونا" ،إن الجوزاء األولــى بــدأت أمس ونوؤها
"الهقعة" ،وهي من منازل القمر ،وفترتها  13يوما ،وتستمر حتى 15
الجاري ،لتبدأ بعدها الجوزاء الثانية في  16الجاري ونوؤها "الهنعة"
من منازل القمر ،وفترتها  13يوما ،وتستمر حتى  28الجاري وبعدها
يأتي موسم المرزم.
وأوض ــح أن فـتــرة ال ـجــوزاء تتميز بــأجــواء ح ــارة ألنـهــا فـتــرة حر
االنصراف ،إذ يقول القائل "ما حر إال حر االنصراف" ،ويقصد بذلك
انـصــراف الشمس عن سمت ال ــرأس ،بعد أن كانت فــوق ال ــرأس يوم
االنقالب الصيفي في  22يونيو الماضي وبداية ميالنها ونزولها،
مضيفا أنه في فترة الجوزاء تشتد الرياح أحيانا ،وترفع معها الغبار،
لكنها ليست بنفس درجة سرعة الرياح في فترة مربعانية الصيف
التي تبدأ  7يونيو وتنتهي  15يوليو من كل عام.
ولفت إلى أنه يصادف أن تكون األرض في األوج في  6يوليو ،ألن
مدار األرض حول الشمس يأخذ الشكل االهليجي ال الدائري تماما،
بسبب جاذبية القمر والكواكب وأهمها المشتري ،بحيث تكون في
أول يناير في الحضيض "أقرب نقطة للشمس" ،وفي أول يوليو في
األوج "أبعد نقطة عن الشمس" ،وفي يناير تكون على بعد  147مليون
كيلومتر ،وفي يوليو تكون على بعد  152مليونا.

«بلد الخير» تطلق مشروع
األضاحي «أجر وغوث»
أطلقت جمعية "بلد الخير"
مشروع األضاحي لهذا العام
تحت شعار "أجر وغوث"،
عبر موقعها اإللكتروني
وحساباتها في وسائل
التواصل االجتماعي ومقر
الجمعية.
وقال المدير العام للجمعية،
عثمان الثويني ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن "مشروع
األضاحي للعام الثاني على
التوالي يمر علينا وسط
ظروف استثنائية صعبة
تتطلب منا جهودا خاصة
فيما يتعلق باستقبال
التبرعات ومراحل التنفيذ
والتوزيع" .وأشار الثويني إلى
أن أسعار األضاحي تبدأ من
 55دينارا للغنم داخل الكويت،
و 25دينارا لها خارجها ،بينما
سهم البقر في كل من غزة
والضفة والقدس  120دينارا.
وأضاف أن "بلد الخير" تولي
مشروع األضاحي أهمية
كبرى ،لما يحققه من إدخال
الفرح والسرور على قلوب
األسر المتعففة ،واليتامى
واألرامل ،وأسر العجزة
والمرضى ،خالل أيام عيد
األضحى المبارك.

الخميس :الجامعة العربية
حريصة على تطوير اإلعالم
أعرب األمين العام للملتقى
اإلعالمي العربي ،ماضي
الخميس ،عن تقديره لحرص
األمين العام لجامعة الدول
العربية أحمد أبوالغيط
على تطوير مسار اإلعالم
العربي ،وتنميته ،وتجديد
الخطاب اإلعالمي بكل أشكاله،
ليستطيع مواكبة تطورات
العصرَّ .
وثمن الخميس ،في
تصريح صحافي ،عقب لقائه
أبوالغيط في القاهرة ،دور
الجامعة العربية ،وحرصها
الشديد على المشاركة
في رعاية أنشطة الملتقى
ً
اإلعالمي العربي دوريا ،في
سبيل االرتقاء ودعم مسيرة
المستوى اإلعالمي في الوطن
العربي .وقال إن األنشطة
والفعاليات التي قام بها
الملتقى منذ تأسيسه قبل 18
عاما ساهمت في النهوض
بالقضايا اإلعالمية على
المستويات العربية ،مضيفا أن
اللقاء تناول بحث واقع اإلعالم
العربي ومستقبله.

 148ألف اتصال لـ «خدمة
المواطن» في الصحة

«حماية البيئة» لغرس المواطنة البيئية
عادل سامي

سلة أخبار

واألمين العام للشبكة الخليجية
لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة األهـ ـلـ ـي ــة
جـ ـن ــان بـ ـ ـه ـ ــزاد ،فـ ــي م ـح ــاض ــرة
ب ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــوان "ت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق أهـ ـ ـ ـ ــداف
التنمية المستدامة والمواطنة
البيئية من خالل تطوير برامج
م ـش ـتــركــة" ،أن أهـ ــداف التنمية
الـمـسـتــدامــة تـتـحـقــق م ــن خــال
غـ ــرس ال ـم ــواط ـن ــة ال ـب ـي ـئ ـيــة فــي
الـمـجـتـمــع ،وه ــي ال ـعــاقــة بين
المواطن ومكونات البيئة التي
يعيش فيها.
وأوضـ ـح ــت أن ذل ــك ي ـتــم عن
طريق "اإلسهام في رفع مستوى
ال ـم ـع ــرف ــة والـ ـثـ ـق ــاف ــة ال ـب ـي ـئ ـيــة،
وال ـتــأك ـيــد ع ـلــى إشـ ـ ــراك جميع
الجهات والمنظمات العاملة في
القطاعين الحكومي والخاص،
ل ــرف ــع م ـس ـتــوى ال ـع ـمــل الـبـيـئــي
المؤسسي".

أظهرت إحصائية حديثة
صادرة عن وزارة الصحة،
أن إدارة خدمة المواطن
التابعة لقطاع خدمة المواطن
والتطوير اإلداري ،استقبلت
خالل يونيو الماضي  148ألفا
و 243اتصاال واستفسارا.
وحول نوعية االتصاالت،
ذكرت اإلحصائية أن اإلدارة
استقبلت  73ألفا و468
استفسارا واقتراحا ومعلومات
إرشادية ،وأن االستشارات
الطبية بلغت  11ألفا و،665
فيما بلغت االستفسارات
عن مرض "كوفيد8649 "19 -
استفسارا ،واالستفسارات
عن التطعيمات بلغت  54ألفا
و 461استفسارا .وجاء في
اإلحصائية ،أن مركز االتصال
( )151استقبل  143ألفا و924
اتصاال واستفسارا ،فيما
استقبلت اإلدارة على خدمة
الواتساب  2947استفسارا،
و 1360استفسارا على الموقع
اإللكتروني ،وحضر إلى
اإلدارة  12شخصا لالستفسار
شخصيا.

ةديرجلا
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محليات

«األسترالية» تقدم التوعية بتطبيق بروتوكوالت الصحة والسالمة «اتحاد أميركا» يعلن آلية
ً
استعدادا لعودة الطلبة دراسة «البشري» و«األسنان»
زارت «الكويت األميركية» للمساندة في إعداد حرم المدرسة

واجبنا
األخالقي
والمهني
االستمرار
في ترسيخ
ثقافة السالمة
اإليجابية

مريم المراغي

ق ـ ـ ــام قـ ـس ــم الـ ـصـ ـح ــة والـ ـس ــام ــة
ال ـم ـه ـن ـيــة لـ ــدى ال ـك ـل ـيــة األس ـتــرال ـيــة
بــالـكــويــت ب ــزي ــارة خــاصــة لـمــدرســة
الكويت األميركية ،بهدف التوعية
والمساندة في تطبيق بروتوكوالت
الصحة والسالمة ،وذلك ضمن خطط
إعداد حرم المدرسة لعودة الطالب
خالل السنة الدراسية القادمة.
وشـمـلــت م ـب ــادرة الـكـلـيــة تدقيقا
ش ــام ــا ل ـح ــرم الـ ـم ــدرس ــة ،وف ـحــص
جــوانــب الصحة والـســامــة واألم ــن،
وإنشاء كتيب إرشادي شامل لجميع
بـ ــروتـ ــوكـ ــوالت ال ـص ـح ــة وال ـس ــام ــة
واألم ــن الــازمــة للمدرسة لتبنيها،
وذل ـ ـ ــك اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا ل ـ ـعـ ــودة ال ـط ـل ـبــة
للمقاعد الدراسية في سبتمبر .2021
وشهدت رحلة الكلية األسترالية
بــالـكــويــت مــع الـجــائـحــة الـعــديــد من
الـمـحـطــات ،بـمــا فــي ذل ــك تتويجها
كأول كلية تستقبل طالبا في الحرم
الـ ـج ــامـ ـع ــي السـ ـتـ ـكـ ـم ــال ص ـفــوف ـهــم
العملية عام  ،2020إذ لزم على الكلية
لإلعداد للفصول العملية الكثير من
التخطيط المسبق وتدقيق السالمة
وتـقـيـيــم الـمـخــاطــر وج ـهــود الـقـســم،
لضمان تطبيق جميع البروتوكوالت
الـ ـ ــازمـ ـ ــة ،وضـ ـ ـم ـ ــان ال ـ ـحـ ــد األدنـ ـ ــى

ضوابط البعثات المتميزة
للبكالوريوس في بريطانيا
أ عـلــن اال تـحــاد ا لــو طـنــي لطلبة ا لـكــو يــت فــرع المملكة
المتحدة ضوابط برنامج البعثات المتميزة لمرحلة
البكالوريوس ،مشيرا إلى أن النسبة المئوية للطالب
المتقدم فــي شـهــادة ا لـثــا نــو يــة ا لـعــا مــة ال تقل عــن أد نــى
ن ـس ـبــة ل ـل ـت ـقــديــم ع ـلــى ال ـت ـخ ـصــص ف ــي خ ـطــة ال ـب ـع ـثــات
السنوية.
وأفاد االتحاد ،في بيان صحافي ،بأن المخصصات
المقررة للبعثات المتميزة تصرف للطالب بعد اجتياز
الـمــرحـلــة الـتـمـهـيــديــة ،وال ـح ـصــول عـلــى ق ـبــول بــالـسـنــة
الدراسية التي تليها للدارسين وفقا للنظام السنوي.
واضاف أن طلبة السنة التمهيدية للعام األكاديمي
 2022 -2021يستحقون المخصصات المقررة للبعثة
االع ـت ـي ــادي ــة  1900ج ـن ـيــه إ س ـتــرل ـي ـنــي ،ح ـتــى ف ــي حــال
دراستهم بجامعات متميزة بالتخصص خالل السنة
التمهيدية.

•

جانب من زيارة الكلية إلى «الكويت األميركية»
الممكن من مخاطر انتقال العدوى.
ون ـ ـظـ ــرا ل ـن ـج ــاح جـ ـه ــود ال ـك ـل ـيــة
ف ــي ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـص ـحــة واألم ــن
والسالمة أثناء وجود الطالب داخل
الحرم الجامعي تحت ظل الجائحة،
أرادت الكلية أن تأخذ منحنى التعلم
من هذه التجربة لمساعدة المدارس

المحلية في تهيئة حرمها المدرسي
بجميع بروتوكوالت الصحة واألمن
السالمة الالزمة.
ب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،أك ـ ــدت مــديــرة
قسم الصحة والسالمة لدى الكلية
األسترالية بالكويت مريم المراغي
أن القطاعات التربوية دورهــا مهم

ف ــي تـنـمـيــة ال ـم ـج ـت ـمــع وال ـم ـشــاركــة
المجتمعية ،مضيفة " :مــن واجبنا
األخالقي والمهني كقطاع تعليمي
االستمرار في ترسيخ ثقافة السالمة
اإليجابية ليس فقط لكليتنا ،ولكن
أيضا لخلق ثقافة السالمة اإليجابية
في بلدنا الحبيب".

أحمد الشمري

كشف االتحاد الوطني لطلبة الكويت
فرع الواليات المتحدة األميركية عن آلية
دراسة الطب البشري وطب األسنان في
الــواليــات للطلبة الراغبين فــي التقديم
ً
على البعثات الخارجية ،مشيرا إلى أن
مدة الدراسة بها تمتد بين  7و 8سنوات،
باالضافة إلى سنة واحدة للغة.
وقال االتحاد ،في بيان صحافي أمس،
إن أول مرحلة في البعثة الدراسية هي
مرحلة اللغة ،والتي يتعلم فيها الطالب
أســاس ـيــات الـلـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،وتمكنه
من اجتياز اختبار االيلتس أو التوفل،
الفتا إلى أن المرحلة الثانية هي مرحلة
البكالوريوس ،ويحصل بعدها الطالب
الحصول على شهادة في دراسة العلوم،
وتمتد إلى  3أو  4سنوات.
وأض ـ ـ ــاف أن "ال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــال ـث ــة مــن
البعثة هي دراسة كلية الطب ،سواء كان
تخصص طــب بشري أو أسـنــان وتمتد
 4سـنــوات ،ومــن خاللها يتعلم الطالب
مواد الطب االساسية ،إضافة إلى سنتين
"اكلنيكي" ومن خاللهما يباشر الطالب
عمله مع المرضى.
وأفاد االتحاد بأن "من شروط الدخول

«الفنون المسرحية» يوزع شهادات التخرج
على دفعة 2021/2020
•

نرمين أحمد

استقبل المعهد العالي للفنون المسرحية خريجي
وخريجات العام الدراسي  ،2021/2020لتوزيع شهادات
التخرج عليهم ،تحت إشراف عميد المعهد د .علي العنزي،
وسط ارتياح ساد أغلبية الخريجين لسهولة اإلجراءات،
حيث بلغت نسبة الحضور  %90من إجمالي الخريجين.
وصـ ــرح ال ـع ـنــزي ب ــأن الـمـعـهــد يــوفــر ك ـعــادتــه األجـ ــواء
المناسبة ألبنائه ،عبر تجهيز أفضل سبل الراحة وتهيئة
الجو المفعم بالهدوء والطمأنينة ،إضــافــة إلــى تجهيز
البيئة الصالحة والجاذبة لهم ،والتي تزيد روح المثابرة
لديهم.
وإذ ه ـنــأ ال ـخــري ـج ـيــن وال ـخ ــري ـج ــات وبـ ـ ــارك ألســرهــم
ً
بـمـنــاسـبــة نـجــاحـهــم وتـخــرجـهــم ،مـتـمـنـيــا لـهــم الـتــوفـيــق
والنجاح في حياتهم المستقبلية ،أكد العنزي أن عملهم
المتواصل يؤهلهم للنجاح والتفوق في مسيرة حياتهم.

عميد المعهد د .علي العنزي مع خريجتين

على الكلية اجتياز اختبار الـ ،Dat/Mcat
والـحـصــول عـلــى الـمـعــدل الـمـطـلــوب في
ال ـب ـكــالــوريــوس ،ب ــاالض ــاف ــة إل ــى الـقـيــام
ً
باالعمال التطوعية ،داعيا الجميع إلى
زيارة الموقع االلكتروني لالستفسار عن
التسجيل في تخصصات الطب.
ف ــي مـ ـج ــال آخ ـ ــر ،أك ـ ــد رئـ ـي ــس لـجـنــة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدي ــن ف ـ ــي االت ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ي ــوس ــف
أشـ ـكـ ـن ــان ــي ،أن االت ـ ـح ـ ــاد م ـس ـت ـم ــر فــي
ا سـتـقـبــال الطلبة الكويتيين الراغبين
فــي الــدراســة بــالـخــارج فــي مقر االتـحــاد
الصيفي الكائن في برج التجارية -الدور
الرابع.
وأشار أشكناني ،في تصريح صحافي
أم ــس ،إل ــى أن ال ـخــدمــات ال ـتــي يــوفــرهــا
االتـحــاد للطلبة تتنوع مــا بين القبول
االكاديمي وإرشادات التقديم على الفيزا
األميركية ،باإلضافة الى االستفسارات
العامة عن المدن األميركية ،وعن اجراءات
التسجيل فــي خطة البعثات السنوية،
التي تعلنها وزارة التعليم العالي.
وأضــاف أن مواعيد العمل الرسمية
من السبت الى الخميس بفترة صباحية
تمتد من العاشرة صباحا الى الواحدة
ظهرا ،وأخرى مسائية من الرابعة عصرا
الى الثامنة مساء.

«العلوم الحياتية» :رفع مقاعد
مقررات «الصيفي» إلى 50
•

حمد العبدلي

كشف القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية بجامعة
الكويت د .أحمد الالفي ،عن رفع عدد مقاعد جميع المقررات
المطروحة في الفصل الصيفي إلى  50مقعدا ،حرصا على
تسجيل أكبر عدد من الطلبة في المقررات الدراسية.
َّ
وبين الالفي ،في تصريح صحافي ،أمــس ،أنه "تم أيضا
رفع مقاعد جميع المقررات اإلنكليزية المطروحة في الفصل
الصيفي إلى  35مقعدا ،وطــرح مقرر  146إنكليزي ،وكذلك
طرح مقرر مدخل إلى علم السمع ."220
ولفت إلى أن اختبار طلبة تمهيدي إنكليزي  106اليوم
فــي الكلية مــن  ٩:٣٠صباحا إلــى  ١ظهرا تتخلله راحــة من
 ١١:١٥إلى  ١٢ظهرا ،موضحا أنه سوف يكون هناك مرشدون
للطلبة لقاعات االختبار ،وستتوفر لهم وجبات خفيفة في
فترة االستراحة بالطابق الثاني ،داعيا الطلبة إلى التواجد
في الكلية الساعة  ٩صباحا.

إصابة  5وافدين في  4حرائق بـ«الويك إند»  10شباب يعتدون على رجال
ً
التهمت محالت بالمباركية وبناية ومجمعا ومركبات
مباحث المرور «فزعة» لصديقهم
ضبط غير طبيعي صدم دورية مرور و 4مركبات وحاول إحراق سيارته
•

محمد الشرهان

أل ـ ـقـ ــى رجـ ـ ـ ــال مـ ـب ــاح ــث اإلدارة ال ـع ــام ــة
للمباحث الجنائية ،مساء أمس األول ،القبض
على  10شباب بتهمة االعـتــداء على رجــال
مباحث قسم المرور ،التابع إلدارة العمليات
المرورية ب ــاإلدارة العامة للمرور ،وتمكين
مخالف من الهرب واالستهتار والرعونة.
وفــي التفاصيل التي رواهــا مصدر أمني
لـ"الجريدة" ،ان غرفة عمليات وزارة الداخلية
تلقت بالغا من رجال مباحث المرور ،أفادوا
مــن خــالــه بتعرضهم لــاعـتــداء مــن قبل 10
أشـخــاص أثـنــاء تحريرهم مخالفة لمركبة
داخل محطة وقود في شارع الخليج العربي.
وأضـ ـ ــاف ال ـم ـص ــدر أن رجـ ــال الـمـبــاحــث
الجنائية تمكنوا مــن ضبط ا لـجـنــاة ،بعد
االستعانة بكاميرات المراقبة الموجودة
في المحطة ،باإلضافة إلى أن رجال مباحث
ال ـمــرور تمكنوا مــن الـتـقــاط أرق ــام لــوحــات
مركباتهم.

جانب من حادث حريق المباركية

•

محمد الشرهان

ت ـع ــرض  5واف ــدي ــن ل ـحــاالت
اختناق وإجـهــاد ح ــراري جــراء
 4ح ـ ــرائ ـ ــق ش ـه ــدت ـه ــا م ـنــاطــق
المباركية ،والجليب ،وحولي،
والسالمية خــال عطلة نهاية
األسبوع ،في عدد من المحالت
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة ،وشـ ـ ـق ـ ــة س ـك ـن ـي ــة،
وم ـج ـمــع ،وم ــرك ـب ــات ،وأس ـفــرت
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ع ـ ـ ــن خـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــر م ـ ــادي ـ ــة
بالمواقع التي طالتها النيران.
وفي تفاصيل الحادث األول،
قال مدير إدارة العالقات العامة
واإلع ـ ــام ب ـقــوة اإلط ـف ــاء ال ـعــام،
العقيد محمد الغريب ،إن غرفة
ال ـع ـم ـل ـيــات تـلـقــت ب ــاغ ــا مـســاء
أمس األول ،يفيد باندالع حريق

في محالت تجارية بالمباركية،
مشيرا إلى توجيه مركزي إطفاء
المدينة والهاللي إلــى الموقع،
حيث تبين أن الحريق اندلع في
 6محالت صغيرة بمساحة 50
مترا مربعا.
أما عن الحادث الثاني ،فقال
الغريب إن غرفة عمليات القوة
تلقت بــاغــا مـســاء ام ــس األول
يـفـيــد ب ــان ــدالع حــريــق فــي شقة
تـقــع ب ــال ــدور الـثــالــث فــي بناية
ب ـج ـل ـيــب الـ ـشـ ـي ــوخ ،الفـ ـت ــا إل ــى
تحريك مــركــزي إطـفــاء الجليب
والـعــارضـيــة الـحــرفــي واإلن ـقــاذ
الفني إلى الموقع.
وأض ـ ــاف أن رجـ ــال اإلط ـف ــاء،
فور وصولهم ،عملوا على إنقاذ
عشرات السكان المحتجزين في

أماكن متفرقة من البناية ،بسبب
انتشار أعمدة الدخان ،الفتا إلى
أنهم استخداموا آليات الساللم
الكهربائية واأل ج ـهــزة الواقية
مـ ــن ال ـ ــدخ ـ ــان إلخ ـ ـ ــاء ال ـس ـك ــان
المحاصرين.
وذكر أن اإلطفائيين تمكنوا
مـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى ال ـح ــري ــق
وإخ ـ ـمـ ــاده لـ ـع ــدم وص ــول ــه ال ــى
الـشـقــق ال ـم ـجــاورة ،مـشـيــرا إلــى
أن الـ ـح ــادث أس ـف ــر ع ــن اصــابــة
 5واف ــدي ــن م ــن س ـك ــان الـبـنــايــة
بحاالت اختناق واجهاد حراري،
وتــم عالجهم فــي نفس الموقع
من قبل فنيي الطوارئ الطبية.
وم ـ ــن ال ـج ـل ـي ــب إل ـ ــى ح ــول ــي،
أوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـغـ ـ ــريـ ـ ــب أن غـ ــرفـ ــة
ال ـع ـم ـل ـيــات تـلـقــت ب ــاغ ــا مـســاء

إنقاذ مواطن َع ِلق بين صخور الجون
ّ
ت ـمــكــن رجـ ــال االطـ ـف ــاء ال ـب ـح ــري ،بــالـتـعــاون
والتنسيق مع رجال خفر السواحل ،من إنقاذ
مواطن َع ِلق بين الصخور البحرية في جون
الكويت ،صباح أمس ،وأصيب المواطن بجروح
م ـت ـفــرقــة وح ــال ــة م ــن اإلجـ ـه ــاد ،وت ــم نـقـلــه الــى
المستشفى لتلقي العالج.
وفــي التفاصيل ،قــال مــديــر إدارة العالقات
الـعــامــة واإلعـ ــام بـقــوة اإلط ـفــاء ال ـعــام ،العقيد
مـحـمــد ال ـغــريــب ،إن غــرفــة عـمـلـيــات "اإلط ـف ــاء"

تلقت بالغا بوجود مواطن عالق بين الصخور
في منطقة الجون البحرية ،فتم توجيه مركز
الشويخ لإلطفاء واإلن ـقــاذ البحري ودوري ــات
خفر السواحل الى موقع البالغ.
وأضــاف أن غواصي اإلنقاذ البحري وخفر
ّ
السواحل تمكنوا من إنقاذ المواطن ،الفتا الى
ّ
أن  6من مرافقيه تمكنوا من العودة إلى الشاطئ
سباحة ،وجميعهم بصحة جيدة.

أمس األول يفيد باندالع حريق
بأحد المجمعات التجارية في
حولي ،حيث تم توجيه مركزي
إط ـف ــاء الـســالـمـيــة وح ــول ــي إلــى
الموقع.
وأضاف أن الحريق اندلع في
أح ــد أج ـه ــزة تـكـيـيــف الـمـجـمــع،
وتــم التعامل معه من قبل أحد
أفــراد األمــن ،الفتا إلى أن رجال
اإلطفاء أخلوا المجمع من رواده
احترازيا ،ولم يسفر الحادث عن
وقوع إصابات.
وفي تفاصيل الحادث الرابع،
ق ــال الـغــريــب إن غــرفــة عمليات
قــوة اإلطـفــاء الـعــام تلقت بالغا
مساء أمس األول ،يفيد باندالع
حــريــق ف ــي ع ــدد م ــن الـمــركـبــات
ال ـم ـتــوق ـفــة ف ــي س ــاح ــة تــراب ـيــة
بـمـنـطـقــة ال ـســال ـم ـيــة ،ح ـيــث إن
ال ـحــريــق ان ــدل ــع ف ــي  4مــركـبــات
وتـ ـم ــت م ـكــاف ـح ـتــه وال ـس ـي ـطــرة
عليه.
وذك ـ ـ ـ ــر أن ض ـ ـبـ ــاط م ــراقـ ـب ــة
التحقيق فــي ح ــوادث الحريق،
وضباط قطاع الوقاية انتقلوا
إل ــى مــواقــع ال ـح ــوادث األرب ـعــة،
للمعاينة والتحقيق في أسباب
انـ ـ ـ ــدالع ال ـ ـحـ ــرائـ ــق ،ورص ـ ــد اي
مخالفات تكون سببا فيها ،أو
إعاقة اإلطفائيين أثناء مكافحة
النيران.

وتابع :بسؤالهم أمــام المباحثيين ،قال
المتهمون إن رجال مباحث المرور لم يبرزوا
هوياتهم ،وهو ما دفعهم إلى تلبية "فزعة"
لصديقهم المخالف ،مشيرا إلى أن جميع
الموقوفين أحيلوا الى جهات االختصاص،
وإحالة مركباتهم الى كراج الحجز.
وأوضح ان رجال مباحث المرور رصدوا
مركبة تصدر منها أصوات مزعجة ،وعليها
تم تتبعها ،حيث توقف قائدها في محطة
الــوقــود ،مــردفــا :وبينما تــوجــه الـيــه رجــال
المرور لسحب سيارته ،وتحرير مخالفة،
فما كــان منه إال أن طلب الفزعة من زمالء
له على ما يبدو كانوا قريبين منه ،حيث
مكنه زمالؤه من اإلفالت من رجال المباحث.

إتالف أمالك الدولة
من جانب آخر ،تمكن رجال اإلدارة العامة
ل ـشــرطــة ال ـن ـجــدة م ــن ض ـبــط م ــواط ــن عقب
مطاردة امتدت من منطقة سعد العبدالله
حـتــى منطقة جــابــر الـعـلــي ،وتــوجـيــه عــدة

مشاجرة عائلية دامية تنتهي
بإصابة  5أشخاص
أصيب  5أشخاص ،إصابة اثنين منهم
خطيرة ،جراء مشاجرة عائلية وقعت في
منطقة صباح الناصر فجر أمس ،وتمكن
ر ج ــال مـبــا حــث اإلدارة ا لـعــا مــة للمباحث
الـ ـجـ ـن ــائـ ـي ــة م ـ ــن ض ـ ـبـ ــط جـ ـمـ ـي ــع أط ـ ـ ــراف
المشاجرة ،واحالتهم للنيابة العامة.
وف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ال ـتــي رواهـ ــا مـصــدر
أم ـن ــي ل ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،أن غ ــرف ــة عـمـلـيــات
وزارة الــداخـلـيــة تـلـقــت بــاغــا فـجــر أمــس
من مواطن أ فــاد من خالله بــأن مجموعة
م ــن األش ـخ ــاص تــربـطـهــم ب ــه ص ـلــة قــرابــة
م ـس ـل ـح ـيــن ب ــأس ـل ـح ــة ب ـي ـض ــاء وه ـ ـ ــراوات
هاجموا ديوانيته ،واعتدوا على روادها
ب ــال ـض ــرب ،وأحـ ــدثـ ــوا ب ـه ــم عـ ــدة طـعـنــات
وإصابات متفرقة.
وأضاف المصدر أن رجال امن محافظة
ال ـفــروان ـيــة وسـ ـي ــارات اس ـع ــاف ال ـط ــوارئ
الطبية انتقلوا الى موقع البالغ ،وعملوا
عـلــى نـقــل  5أ ش ـخــاص مـصــا بـيــن ،بينهم
ض ــاب ــط ب ـ ـ "ال ــداخـ ـلـ ـي ــة" كـ ــان ض ـم ــن رواد
الديوانية ،إلى مستشفى الفروانية لتلقي
العالج.
وذ كـ ـ ـ ــر أن صـ ــا حـ ــب ا لـ ــد يـ ــوا ن ـ ـيـ ــة أ ب ـل ــغ
ر جــال المباحث بأسماء  8أ شـخــاص من
المهاجمين ،الفتا الى ان رجال المباحث
تمكنوا من ضبطهم جميعا ،وتحريز ما
بـحــوزتـهــم مــن اسـلـحــة بـيـضــاء ،وأحـلـيــوا

الى مخفر شرطة صباح الناصر ،وسجل
بحقهم عدة قضايا جنائية.

صدم دورية
في مجال اخر ،أحال رجال األمن العاملون
ب ــاإلدارة العامة للمنافذ مواطنا في العقد
الثالث من ُعمره إلى اإلدارة العامة لمكافحة
المخدرات ،للتحقيق معه في مصدر مادة
الشبو المخدرة التي ُعثر عليها بحوزته.
ُ
وس ـج ـلــت لـلـمــواطــن قـبــل اإلح ــال ــة إل ــى مقر
المكافحة قضية إتالف أمالك الدولة ،بعد أن
اصطدم عمدا بدورية أمن المنافذ.
وفي التفاصيل ،التي رواها مصدر أمني
لـ"الجريدة" ،أن المواطن تم توقيفه لالشتباه
في منفذ النويصيب ،وعند طلب رجال األمن
منه النزول وتفتيش المركبة رفض وحاول
الهرب ،وأتلف دورية تابعة إلدارة المنافذ،
َّ
وتبين حيازته كمية
وتمت السيطرة عليه،
من مادة الشبو.
وأض ــاف المصدر أن رجــال أمــن المنافذ
أودعوا المتهم دورية أخرى ،لنقله إلى مقر
مكافحة المخدرات بمنطقة صبحان .ومقابل
ً
مقر المكافحة حاول الهرب مرة أخرى جريا
على األقدام ،وقاوم رجال األمن ،الذين أعادوا
الـسـيـطــرة عـلـيــه ،وإي ــداع ــه ن ـظــارة مكافحة
المخدرات.

تهم إليه ،وهي إتالف أمالك الدولة ،وإتالف
مــال الغير ،بعد أن اصـطــدم بــدوريــة مــرور
و 4مــرك ـبــات ،بــاإلضــافــة ال ــى تسجيل تهم
أخرى بحقه ،وهي محاولة الحريق العمد،
وال ـهــروب ،ومـقــاومــة رجــال األم ــن ،وحيازة
مواد مخدرة.
وف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ق ــال م ـصــدر أم ـنــي إن
دوري ــة م ــرور تابعة إلدارة م ــرور محافظة
الجهراء اشتبهت في شخص يستقل مركبة
ص ــال ــون ف ــي مـنـطـقــة س ـعــد ال ـع ـبــدال ـلــه فتم
توقيفه ،وتبين انه في حالة غير طبيعية،
وع ـن ــد ال ـط ـلــب م ـنــه الـ ـخ ــروج م ــن الـمــركـبــة
لـتـفـتـيـشـهــا رف ـ ــض وح ـ ـ ــاول اض ـ ـ ــرام ال ـن ــار
بسيارته ،ومن ثم هرب ليتم تتبعه ،وخالل
المطاردة اصطدم بأربع مركبات.
وأض ـ ــاف ال ـم ـص ــدر :وف ــي مـنـطـقــة جــابــر
العلي تم تضييق الخناق عليه وضبطه من
قبل دوريات شرطة النجدة ،وعثر بحوزته
على مواد مخدرة وأدوات تعاط.

 19ألف أمر صلح في
حوادث المرور البسيطة
أصدر قطاع شؤون األمن العام
خـ ــال ا ل ـف ـت ــرة م ــن  2021/1/1ا لــى
 2021/6/30عدد  19794أمر صلح
في ا لـحــوادث المرورية البسيطة،
بعد تفعيل ا لـمــادة  34مــن قانون
المرور.
وب ـعــد تفعيل ه ــذه ال ـم ــادة ،بــات
أطـ ـ ـ ــراف ال ـ ـحـ ــادث ي ـت ــوج ـه ــون ال ــى
م ـخ ـفــر ال ـش ــرط ــة التـ ـخ ــاذ اجـ ـ ــراءات
الـصـلــح وتـحــريــر مـخــالـفــة مــروريــة
ب ـح ــق ال ـم ـت ـس ـبــب وإصـ ـ ـ ــدار تـقــريــر
بالحادث ،ثم يتوجه المتضرر إلى
شركة التأمين لعمل مقايسة بقيمة
األضرار التي لحقت بمركبته ودفع
قيمتها ،حيث يستغرق هذا اإلجراء
داخل المخفر من  10الى  15دقيقة
فقط.
ويهدف هذا التطور إلى تخفيف
االن ـت ـظــار عــن اط ــراف ال ـحــادث مــدة
تـ ـق ــارب ال ـس ـن ــة ،إلـ ــى ح ـي ــن ص ــدور
ال ـ ـح ـ ـكـ ــم فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادث ال ـ ـ ـمـ ـ ــروري
للمطالبة بمبلغ ا لـتـعــو يــض ،كما
يــؤدي إلــى انخفاض عــدد القضايا
ال ـم ـن ـظ ــورة ف ــي ال ـم ـح ــاك ــم وإعـ ـ ــداد
ال ـمــراج ـع ـيــن إلدارة تـنـفـيــذ اح ـكــام
المرور ،باإلضافة الى انخفاض عدد
قضايا الحوادث في اإلدارة العامة
للتحقيقات.

زوايا ورؤى
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السياسة بين اإلنجاز
واالستعراض

المستشار شفيق إمام

«يا غريب كن أديب»
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com
أول العمود:
انتهت لعبة الكراسي ولم تنته األزمة.
***
ُ
استخدم هذا المثل في حدث أخير تناقلته وسائل اإلعالم
ً
يتضمن أخـبــارا عــن ترحيل وافــد بسبب التعبير السلمي عن
رأيــه حــول االح ـتــرازات الصحية .بالطبع ال ينطبق هــذا المثل
على تلك الحالة ،وقد كتبت ّ
مرات بأن إفساح المجال للجاليات
للتعبير عن آرائها في وسائل اإلعالم مهم وضروري ،فعددهم
يفوق الـ ٣ماليين ويشكلون  ٪٧٠من السكان ويعيشون بيننا
ويخضعون لقوانيننا ،ويؤثرون ويتأثرون بنا ،فكيف نستكثر
أن ينطقوا برأيهم حول ما يهمهم من قضايا ومشاكل تمسهم
بشكل يومي ،فال الدستور يمنع وال قانون ينص بخالف ذلك،
فما موقع "يا غريب كن أديب" من اإلعراب؟!
اإلخــوة غير الكويتيين في بلدنا كانوا وال يزالون يكتبون
فــي الـصـحــف ،ووســائــل اإلع ــام األخـ ــرى ،وكــانــت هـنــاك بــرامــج
ترفيهية يعرضها التلفزيون في السبعينيات والثمانينيات
ُ
تظهر العديد منهم يتحدثون ويعبرون عن مشاكلهم وأمنياتهم
بشكل اعتيادي.
ي ـبــدو أن ـنــا وم ــع ك ــل ح ــدث مـحـلــي نـكـتـشــف ضـعــف الـثـقــافــة
الــدسـتــوريــة والقانونية والحقوقية لــدى شريحة مــن الـنــاس،
وبعضهم (مثقف ُ
ومطلع)! نكتشف تأثر بعض األجهزة الرسمية
بالحمالت اإلعالمية اإللكترونية بشكل يدفعها إ لــى تسريب
أخبار غير مؤكدة عن قرب ترحيل أو معاقبة هذا وذاك ،وتنتهي
ً
المشكلة مع بروز أصوات عاقلة تميزت بها الكويت دائما تنادي
ً
بوقف التعدي على الدستور وحقوق الناس أيا كانوا ،مواطنين
أو وافدين.
ه ـن ــاك خ ـلــل كـبـيــر ف ــي تـعـلـيــم م ـب ــادئ ال ــدس ـت ــور وال ـح ـقــوق
ً
والواجبات الواردة فيه في مراحل التعليم العام ،وهناك أيضا
نـظــرة عـنـصــريــة تطفح بـهــا أحــاديـثـنــا الـيــومـيــة وه ــي بحاجة
لتقويم إعالمي.
أما "يا غريب كن أديب" فهو ينطبق على كل من يكسر القانون
ً
ويخالف قواعده ،فحتى المواطن سيكون (غريبا) بيننا عندما
يسرق ويقتل ويسخر من اآلخرين ويخالف القانون.

من يحرس الحارس؟

في ظالل الدستور :مقال بال عنوان لمن ال يقرأ إال العنوان

خالد حسين الشطي
هي فن الممكن ،ودونها الحروب وما َّ
يتفرع عنها أو يندرج
تحتها من انقالبات وثورات وعنف وأداء يتجاوز هذا الفن.
تعلو صــرخــة إســرائـيــل لمنع إب ــرام أو إع ــادة إحـيــاء االتـفــاق
الـنــووي اإليــرانــي ،ثــم ُي َّ
نحى نتنياهو َّ
لتمرر الصفقة ،وكأنها
ً
ً
جاءت رغما عن إرادة إسرائيل وخالفا لرغبتها ،في حين لم تكن
الصرخة إال لتكبيل إيران باالتفاق ،فهو المتاح الوحيد لمنعها
من الوصول للقنبلة الذرية! الحقيقة أن إسرائيل عاجزة عن ردع
إيران والحؤول دون دخولها في النادي النووي ،ولو استطاعت
لفعلت ،كما فعلت بالعراق ومصر من قبل ،وال شيء يحقق هدفها
مثل االتفاق النووي الذي أبطله ترامب ،وبات من الضرورة بمكان
العودة إليه ،وقلب "اإلبطال" إلى "التعطيل" ،الذي أتاح الفرصة
لخيارات أخرى تسابق الزمن ،لم يفلح أي منها ،فوجبت العودة
واستئناف ما توقف.
الضربات التي تلقتها إيران من إسرائيل ،سواء عبر العمليات
السيبرانية ،التي نالت من أجهزة الطرد المركزي ،أو اإلرهابية
المباشرة مثل حريق مفاعل نطنز ،واغتيال العلماء النوويين
اإليرانيين ،أو حتى الحربية المتمثلة في ضرب قواعدها المتقدمة
في سورية واليمن والسفن العائمة في المضائق االستراتيجية
في البحر األحمر ...كانت غاية الجهد ونهاية الوسع ،وقد ثبت
أنها لم تعطل المشروع ،بل دفعته نحو التقدم والتسارع!
ً
أدرك اإلسرائيليون والغربيون عموما ،أال سبيل إال التكبيل!
والعودة إلى االتفاق النووي ،وهم اليوم يفاوضون ويناورون
لدفع أقــل األثـمــان مقابل هــذا الكنز الثمين الــذي ينتزعونه من
إيران أو ِّ
تقدمه هي لهم.
ُّ
فــي عــالــم السياسة ،يـعــرف كــل طــرف حجمه وقــوتــه ،وقــدرتــه
على الفعل ،والمدى الذي يمكن أن يبلغه في هذه المعركة وتلك،
وبالتالي حقه في الكسب والحصاد وجني الثمار ،كما يعرف
نطاق التنازل والتراجع ،ومــدى المرونة المتاحة ،ثم الخطوط
الحمراء والحدود القاسية التي دونها الهالك والفناء.
هذا شاهد ونموذج أردت تقديمه لبيان فكرة أن السجال يدور
في نطاق المتاح ،والصراع يحتدم في دائرة الممكن ...هذه هي
السياسة .وما يفترض أنه بديهة فيها ،لكن الجهل والغفلة واألداء
ِّ
المتخلف "للمعارضة" الكويتية جعلها مستغربة أو عصية
على العقول ،فقد شوهها الحراك بطيشه وحماسته ،وطمسها
الغوغاء بصخبهم وجلبتهم ،وضيعتها الحسابات المأجورة
انطلت اللعبة على النخبة ،فانخرطوا
بدجلها وشيطنتها ،حتى
ً
فيها والتحقوا بركبها ،أحصنة تجر العربة" ،والحوذي" يمسك
بلجامها لتنعطف وتقف تارة ،ويلسعها بسوطه لتتقدم وتندفع
أخرى!
ً
ال شك أن األداء والنهج الــذي تسلكه المعارضة ،أثبت فشال
ً
ً
ذري ـعــا وسـ َّـجـلــت عـقـمــا ال نظير ل ــه ،والـكـتــاب يـقــرأ مــن عـنــوانــه،
باألحرف ويرسم بالرقم
فاإلنتاج واإلنجاز هو صفر كبير ،يكتب
ُ
ُنقطة عـلــى الـسـطــر تعني الـنـهــايــة .لـقــد اســتــدرجــت المعارضة
وأسقطت في مهازل سياسية غير مسبوقة ،جعلتها تصب جهدها
على ما هو بالشكل عن المضمون ،فتنشغل بلعبة المقاعد على
غرار رياض األطفال ،وتدخل في عناد الصبيان ،فتعطل الحياة
ً
ً َّ
المواالة على طبق
البرلمانية أشهرا لتستعيد قرارا قدمته لقوى ُ
من ذهــب ،جــاء على حين غفلة منها وغـبــاء ،انــتــزع بالتصويت
وهي معتصمة خارج القاعة ...ولعمري ،فإن عقدة الرئاسة ستعود
ً
لتلقيهم في دوامتها إذا كتب لهم يوما الخروج من هذه وتلك.
لقد انكشف للقاصي والداني أن صفوف المعارضة تخلو من
سياسي محنك واحد يفهم اللعبة ،وضليع خبير يجيد المناورة،
وماهر عاقل يحسن التدبير والحيلة ...وثبت للحاضر وسجل
التاريخ أنها ليست إال زمــرة غارقة في االستعراض ،وتسجيل
ً
ً
مشاهد تمثيلية تستغفل الناخب ،ترقبا لحل المجلس وانتظارا
لالنتخابات القادمة ،وعلى البالد والعباد السالم!
غابت كل الوعود ،واختفت كل العهود ،وتبددت كل األماني
واآلمــال ،وسقطت الالئحة الطويلة التي ركبوا ظهرها لدخول
المجلس من تجنيس البدون إلى محاربة الفساد ،ليتحولوا إلى
مجرد أحصنة ُّ
َّ
تجر عربة السيد ،و"صبيان" في حاشيته.
هذا األداء السفهائي االستعراضي ،ستكون محصلته األولى
سقوط المطالب المحقة التي تنادي بها المعارضة الحقيقية ،من
اإلصالح اإلداري ووقف الهدر ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة
ً
ً
والنزاهة والمساواة ،فهذه التجربة الرعناء ستشكل رقما مؤلما
ً
ً
وشاهدا ناطقا على فشلها ،وترسخ في الوجدان كذبها وعبثيتها!
وستكون السلطة ،وال سيما الفاسدين فيها ،هم أكثر المستفيدين
من هذه "المعارضة" الكاذبة المزيفة.
ً
وألن المعركة أصال شخصية ،والصراع بين أقطاب ،سواء من
التجار أو ُ األســرة ،فإن المعارضة (األحصنة التي تجر العربة)
ً
سريعا ما أنهكت وأخذها اإلعياء ،فما عادت تطيق إال َّ
جر خطاها
الثقيلة ،وتسجيل فيديوهات تجتر فيها مــا كانت تلقيه أ يــام
ً
االنتخابات ،وكأنها لم تنجح وال باتت رقما في مجلس األمة
ً
يفترض أن يقلب الموازين ويغيرها رأسا على عقب.
والبالء ال يقف عند جهل السياسيين بالسياسة ،وافتقادهم
الحنكة والمهارة وفــن اللعبة ،بل بالتيه الــذي يعيشه إسالمي
رضع من ثدي الدعوة ،وشرب من مستنقعها الكدر ،فضاع وتاه
حتى ما عاد يحسن الصالة على النبي ،ويقلبها إلى نقمة تحل
به ولعنة تنزل عليه!
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ً
وهذا المقال أيضا لمن يحرفون الكلم
عن مواضعه في كل ما أكتب من مقاالت
ودراسات فأخرجوها من سياقها ،وحذفوا
مــا ال ُيــرضــي هــواهــم الـسـيــاســي أو مــا ال
ُيشبع نهمهم في عــداء اآلخــر ،بل بالغوا،
ولــم يـتـقــوا الـلــه فيما ينقلونه عـنــي ،ومــا
أنا إال بشر يخطئ ويصيب ،وقد سبقهم
م ــن حـ ـ ـ ّـرف ك ـ ــام ال ـم ــول ــى ع ــز وجـ ـ ــل ،ول ــه
الكمال وحده ،وأخرجوا اآلية الكريمة "ال
تقربوا الصالة" من سياقها بعد أن قطعوا
أوصالها وبتروا خاتمتها "وأنتم سكارى".

عنوان واضح جلي
وقــد كــان عنوان مقالي األحــد الماضي
"احتالل مقاعد الوزراء وحقوق عضويتهم
ً
المصونة برلمانيا وقضائيا" واضحا في
عباراته جليا فــي معناه ،و قــد استهللته
ب ـح ــدث ج ـلــل ه ــو اح ـت ــال ب ـعــض ال ـن ــواب
لمقاعد الوزراء ،باعتباره انتهاكا لحقهم
ف ــي ح ـضــور اج ـت ـمــاعــات الـمـجـلــس ،وهــي
أبسط حقوق عضويتهم فيه التي صانها
الدستور برلمانيا وقضائيا في المادتين
( )110و(.)111
فلم يكن للمقال أو عنوانه أدنى ارتباط
ب ــال ـم ـس ــؤول ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ل ـ ـ ـلـ ـ ــوزراء ،أو
بمساء لتهم سياسيا ،وهما جوهر الحكم
الديمقراطي ولحمته وس ــداه ،وقــد حـ ّـرف
البعض مقالي السابق لالفتراء ّ
علي بأنني
حصنت الوزراء من المساء لة السياسية.

لماذا يخافون الحقيقة؟
سؤال أوجهه لمن يحرفون الكالم عن
مــوا ضـعــه ،فيما كتبت فــي هــذا ا لـمـقــال،

من حقائق دستورية وأولها ،أن الوزراء
أعضاء في مجلس األمة بحكم وظائفهم
إعماال للمادة ( )80من الدستور ،وأنهم
يتمتعون ،بصفتهم أعضاء في المجلس،
بما يتمتع به األعضاء المنتخبون من
ُ
ح ـق ــوق ،إال م ــا اســتـثـنــي بـنــص صــريــح،
كـنــص ال ـم ــادة ( )101ال ـتــي قـضــت بـعــدم
اش ـ ـتـ ــراك الـ ـ ـ ــوزراء ف ــي ال ـت ـص ــوي ــت عـلــى
الثقة ،ومنهم من اعتبر كشف الحقيقة،
ورف ــع الـسـتــار عـنـهــا انـتـقــامــا مــن الــذيــن
انتقدوني ،فإن كان هذا رأيهم وأن قول
الـحـقـيـقــة هــو ان ـت ـقــام فـلـهــم ديـنـهــم ولــي
ديني.
فأنا منذ صباي ال أخشى في الحقيقة
لــو مــة ال ئ ــم ،و ه ـكــذا بـنـيــت موضوعيتي
فيما كنت أكتب ،وأ نــا ما زلت على هذا
ً
ا لـ ـص ــراط ال أ ح ـي ــد ع ـنــه أ بـ ـ ــدا وال أ ب ـغــي
ً
عنه حــوال  ،ولكن مــع تقدم العمر يــزداد
ً
اإلنسان حكنة وتبصرا .
وأشكر الدكتور فيصل الكندري عميد
كلية القانون الدولية الذي أحمل له كل
التقدير لمكانته العلمية و كــل المحبة
فــي قلبي ،و قــد و صــف آرا ئ ــي فيما كنت
أكتب بأنها تتميز بالموضوعية ،خاصة
فــي ال ـعــاقــة بـيــن الـسـلـطــات ال ـث ــاث ،ثم
أنـ ـه ــى ت ـغ ــري ــدت ــه ب ـق ــول ــه ،وأنـ ـق ــل كــامــه
ب ــالـ ـح ــرف ال ـ ــواح ـ ــد" :أرج ـ ـ ــو مـ ــن ال ـس ـيــد
ّ
المستشار ا لــذي أ كــن لــه كامل اال حـتــرام
والتقدير بعلمه و خـبــر تــه و قــدر تــه على
الكتابة والتحليل أن يـعــود إ لــى سابق
ع ـه ــده" ،وذلـ ــك ب ـعــد أن وص ــف مـقــاالتــي
األخيرة باالنتقامية.
وأط ـم ـئــن ال ـصــديــق ال ـعــزيــز والــزم ـيــل
ا لـ ـف ــا ض ــل د .ف ـي ـص ــل ا ل ـ ـك ـ ـنـ ــدري بــأ ن ـنــي
اآلن أصبحت أكثر موضوعية ،بعد أن

محمد أحمد المجرن الرومي

خلعت عباء ة الوظيفة العامة ،وتخلصت
مــن ق ـيــودهــا فــي الـخـشـيــة مــن أن أسـبــب
ً
لـمـســؤول أعـمــل مـعــه حــرجــا فـيـمــا أكتب
فيسيء القراء الظن به وبي.
أم ــا إن ك ــان الــدك ـتــور يـقـصــد تـغــريــدة
د .عـبــدا لـكــر يــم ا لـكـنــدري بــأ نـنــي شرعنت
المخالفات ا لــد سـتــور يــة فقد كتبت إليه
ً
ً
على صفحات "الجريدة" خطابا مفتوحا،
قلت له في نهايته ما قاله اإلمام األعظم
أ بــو حنيفة النعمان مــن أن "علمنا هذا
رأي فمن جاء نا يخير منه قبلناه".
وإنني في انتظار رده أو نقده العلمي
ً
ً
لما كتبته ألنني لم أتلق منه ردا أو نقدا
حتى اآلن.

التجربة الديموقراطية في خطر
أق ــول ـه ــا ب ـمــوضــوع ـيــة ال أح ـي ــد عـنـهــا
ً
أ بــدا  ،و قــد وهبني الله نعمة البحث عن
الحقيقة في عملي الذي أمارسه منذ أكثر
ً
من ستين عاما  ،كما وهبني ،سبحانه،
القدرة على احتمال المشقة والعناء في
هذا البحث ،حتى وأنا في آخر العمر وقد
ّ
ً
وه ــن الـعـظــم واع ـتــلــت الـصـحــة ،مـتـجــردا
من األهواء التي تعبث ببعض النفوس،
ً
ال أبغي من الدنيا أ جــرا  ،بل هي تجارة
مع الله ،يقول سيدنا محمد (صلى الله
عليه وسلم) "إذا قامت القيامة وفي يد
أ حــد كــم فسيلة فليغرسها" ،فــإن أصبت
فلي ثواب أجرين ،عند المولى عز وجل،
وإن أ خ ـف ـق ــت ف ـل ــي أ جـ ــر وا ح ـ ــد ه ــو أ ج ــر
ّ
االجتهاد ،والكمال لله وحده جلت قدرته
وعلت عظمته.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

أي ــام ال ــدراس ــة الـجــامـعـيــة حــدثـنــا أح ــد أســاتــذتـنــا المختصين
بالقانون حول موضوع األمن ومن يقوم به والمختص هو الجهاز
األمني في كل دولة والمنوط به وزارة الداخلية ورجال األمن ،أشار
أستاذنا الفاضل عن كلمة قالها رجل القانون والسياسي الفرنسي
البارز موريس دوفرجية ( )٢٠١٤-١٩١٧وهي من يحرس الحارس،
أو بالفرنسية (كي جارد لو جارديان) ومازلت أتذكر هذه الكلمة
عندما يحدث حادث يروح ضحيته أحد أفراد األمن أو أي شخص
مكلف بحراسة مكان ما أو حراسة أشخاص.
مــن الـمـعــروف أن الـحــراســة أو حفظ األمــن هــو مــن اختصاص
السلطات األمنية في الــدولــة وهــي منوطة بــوزارة الداخلية ،وإن
رجل األمن أو الحارس يقوم بواجبه حسب ما تنص به القوانين
واللوائح في كل دولة.
الـ ــذي دع ــان ــي ل ـتــذكــر كـلـمــة ال ـفــرن ـســي دوف ــرج ـي ــه "م ــن يـحــرس
ال ـ ـحـ ــارس" ،ه ــو ال ـح ــدث ال ـج ـلــل الـمـتـمـثــل بـجــريـمــة ق ـتــل الـشـهـيــد
عـبــدالـعــزيــز الــرش ـيــدي ،رحـمــه ال ـلــه ،وه ــو أح ــد أف ــراد رج ــال األمــن
المسؤولين عن المحافظة على األمــن وحماية المواطنين ،بعد
أن الحق المغدور به أحد المطلوبين للعدالة ،ولكنه وقع بخطأ
ً
عندما الحق المجرم منفردا دون دعم أو إسناد من رفاقه مما سهل
ً
للشخص المطلوب أمنيا أن يستفرد به ويطعنه حتى الموت.
فــي كثير مــن دول الـعــالــم نــاحــظ أن رج ــال األم ــن ال يسيرون
لوحدهم سواء كانوا راجلين أو في دوريات تستخدم فيها الشرطة
الرسمية السيارات ،وذلك تحسبا لجميع االحتماالت ،والمحافظة
ً
على أرواح رجال األمن ،فنجد في الدورية واحــدا للقيادة واآلخر
لالتصال بالقيادة وتلقي المعلومات ،وكذلك يرسل المعلومات عن
خط سير المطلوب أو مكان وجوده إذا كان يتحصن في مبنى أو
سوق مركزي أو كان يحتجز رهائن أو غيرها من األمور.
فــي الـحــالــة الكويتية الـتــي تمثلت بــالـحــادث األل ـيــم ال ــذي راح
ضحيته الشهيد عبدالعزيز الرشيدي لألسف لم تكن هذه األمور
االحترازية موجودة والتي تحمي رجل األمن من استخدام السالح
س ــواء الــذخـيــرة المطاطية أو الحية أو العصا الـتــي تشل حركة
الشخص المطلوب ،ولكي ال تتكرر مثل هــذه الـحــوادث المؤلمة
ويــذهــب ضحيتها ح ــراس األم ــن يجب أن تتخذ وزارة الداخلية
إجراءات جديدة لمنع تكرار هذه الحوادث.
ورغم أن وزارة الداخلية تقوم مشكورة بحفظ أمن الجميع ممن
يوجدون على أرض الكويت الحبيبة فإن عليها أن تعمل جاهدة
لـتــدريــب رج ــال األم ــن عـلــى مــواجـهــة ه ــذه ال ـح ــوادث حـفــاظــا على
أرواح ـهــم (وأن تـحــرس حــراس األم ــن) ،وهــذا يدعوني مــرة أخــرى
لمخاطبة وزارة الداخلية بالعمل باقتراحي السابق الذي ذكرته
بعدة مقاالت عن ضرورة إشراك المواطن في المحافظة على األمن،
عن طريق تشكيل فرق تطوعية في جميع مناطق الكويت لمساعدة
رجال األمن للقبض على مخالفي القانون أو المساعدة في القبض
ً
على المطلوبين للعدالة ،لألسف شاهدنا عــددا من الناس كانوا
يتفرجون على قتل رجــل األمــن ولــم يتدخل أي شخص إلنـقــاذه،
رحــم الـلــه الشهيد عبدالعزيز الــرشـيــدي وأسكنه الجنة والـعــزاء
ألسرته الكريمة.

األخ مرزوق البحر
أخي العزيز مرزوق عرفته منذ أيام الدراسة واستمرت العالقة
الطيبة معه أثـنــاء مرحلة الــدراســة ،وكـنــا نلتقي فــي الـمـســاء في
ديـ ــوان اإلبــراه ـيــم بــالـقــادسـيــة مــع األح ـب ــاء األص ــدق ــاء ،كـمــا كنت
ألتقي به عند ديوان أخينا العزيز عبدالكريم السعيد في ضاحية
عبدالله السالم ،إلى جانب أنني كنت ألتقي به في مسجد عثمان
بن مظعون بالشامية ،وهذه كانت آخر مرة ألتقيه بها بعد خروجه
منذ حوالي شهر.
في األسبوع الماضي اتصل بي أخي العزيز يوسف الشهاب
(بوأحمد) وأخبرني بوفاة أخينا العزيز مرزوق علي البحر ،ولقد
حزنت على فقد أخ وصــديــق أعتز بمعرفته وصــداقـتــه ،ومــا كان
يتصف به من خلق وتواضع ،وهو ينتمي إلى أسرة البحر الكريمة
الـتــي تربطنا بها عــاقــات قــويــة منذ الـقــدم ،وأق ــدم أحــر التعازي
القلبية ألسرته الكريمة من رجال ونساء ،وأسأل العلي القدير أن
يرحم أخانا العزيز مــرزوق البحر ويغفر له ويسكنه الجنة" .إنا
لله وإنا إليه راجعون".
* ومن الذين انتقلوا إلى رحمة الله األخ حسين عبدالله حسين
الــرومــي الــذي ووري جثمانه الثري منذ ثالثة أيــام ،أســأل العلي
القدير أن يرحمه ويسكنه الجنة ،وأحر التعازي ألسرته الكريمة.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

توم بروكس وغيرنوت واغنر*

االقتصاد في حاجة إلى ثورة مناخية
مما يؤسف له أن إطار
االقتصاد الكالسيكي
الجديد ال يزال يعوق
التقدم ،لذلك آن األوان أن
يحدث هذا النموذج نقطة
ِ
تحول نحو أنماط جديدة
من التفكير تتناسب مع
تحدي المناخ.

جزء كبير من
التفكير الجديد
أظهر أنه حتى
المنطق التقليدي
سيتطلب المزيد
من العمل المناخي
بصورة ملحوظة
اآلن

تـتـضــح ق ـي ــود الـتـفـكـيــر االق ـت ـص ــادي
الكالسيكي الـجــديــد ،أو بعبارة أخــرى،
الحمض النووي لالقتصاد كما ُي َدرس
ويمارس حاال ،أكثر أثناء مواجهة أزمة
الـمـنــاخ .ورغ ــم أن هـنــاك أفـكــارا ونـمــاذج
جديدة ،فإن المعتقدات القديمة ال تزال
راس ـخ ــة ب ـع ـمــق ،فــالـتـغـيـيــر ال يـمـكــن أن
يحدث بالسرعة الكافية.
لقد أخفق علم االقتصاد في فهم أزمة
ً
المناخ ،فما بالك أن يوفر حلوال سياسية
ف ـع ــال ــة لـ ـه ــا؛ وذل ـ ـ ــك ألن م ـع ـظ ــم خ ـب ــراء
االقـتـصــاد غالبا مــا ُيقسمون المشاكل
إلى أجزاء صغيرة يمكن التعامل معها،
وه ــم اع ـت ــادوا عـلــى ق ــول إن األش ـخــاص
العقالء يفكرون في الخطوة القادمة ،وما
يهم ليس متوسطا أو مجمال ما يقوم
بــه الـفــرد ،بــل الخطوة التالية التي يتم
الموازنة بينها وبين البدائل العاجلة.
ً
إن تفكيرا كهذا هو في الواقع عقالني
عـنــدمــا يتعلق األم ــر بـمـشــاكــل صغيرة
مـنـفـصـلــة ،فــالـتـقـسـيــم ضـ ـ ــروري إلدارة
ال ـط ـل ــب ال ـم ـت ـن ــاف ــس ع ـل ــى وقـ ـ ــت ال ـم ــرء
واهتمامه ،ولكن هذا التفكير غير مناسب
لمشكلة تستهلك كــل ش ــيء و تـمــس كل
جانب من جوانب المجتمع.
وغالبا مــا يـســاوي خـبــراء االقتصاد
أيضا العقالنية بالدقة ،وتكمن سلطة
هذا التفكير على الخطاب العام وصنع
السياسات في ادعائه الضمني بأن أولئك
ال ــذي ــن ال يـسـتـطـيـعــون ح ـســاب الـفــوائــد
والتكاليف الدقيقة ،هم بطريقة أو بأخرى
غ ـيــر ع ـقــان ـي ـيــن ،وي ـس ـمــح ه ــذا لـخـبــراء
االقتصاد -ونماذجهم -بتجاهل مخاطر
الـمـنــاخ وأوج ــه ع ــدم الـيـقـيــن المنتشرة
على نطاق واســع ،بما في ذلــك إمكانية
حدوث نقاط تحول مناخية ،واستجابات
مجتمعية لها ،وعندما يفكر المرء في
هوس خبراء االقتصاد بنماذج التوازن،
يصبح عدم التوافق بين تحدي المناخ
واألدوات الحالية لهذا التفكير صارخا
لدرجة ال يمكن تجاهله.
نعم ،العودة إلى التوازن" -العودة إلى
الوضع الطبيعي" -هو ما يفضله عدد
كبير جدا من البشر ،ولكنها تتنافى مع
ً
ما هو مطلوب تماما ،أال وهو التخلص
التدريجي السريع من الوقود األحفوري،

م ــن أج ــل تـحـقـيــق االس ـت ـق ــرار ف ــي مـنــاخ
العالم.
وتنعكس هــذه الـقـيــود فــي تحليالت
الـفــوائــد والـتـكــالـيــف لخفض انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون ،وغــازات الدفيئة
األخ ـ ــرى ،إذ يـقـتــرح الـتـفـكـيــر التقليدي
مـ ـس ــارا ب ـط ـي ـئــا ل ـخ ـفــض ث ــان ــي أك ـس ـيــد
الكربون ،ويبدو المنطق مقنعا؛ فعلى
أي حال ،يتم تكبد تكلفة الضرر الناجم
عن تغير المناخ في المستقبل ،في حين
أن تكبد تكاليف العمل المناخي يحدث
الـ ـي ــوم ،وال ـح ـك ــم ال ـح ــائ ــز ج ــائ ــزة نــوبــل
هــو أ نــه يجب علينا تأجيل االستثمار
الضروري في اقتصاد منخفض الكربون
لـتـجـنــب اإلض ـ ـ ــرار بــاالق ـت ـصــاد الـحــالــي
العالي الكربون.
ول ـل ـتــوض ـيــح ،ف ـقــد أظ ـه ــر ج ــزء كبير
مــن التفكير الـجــديــد أنــه حتى المنطق
التقليدي سيتطلب ا لـمــز يــد مــن العمل
ال ـم ـنــاخــي ب ـص ــورة مـلـحــوظــة اآلن ،ألن
الـتـكــالـيــف غــالـبــا م ــا تـتــم الـمـبــالـغــة في
تقديرها بينما يتم التقليل من الفوائد
المحتملة (حتى لو كانت غير مؤكدة)،
وال بد أن يمر الباحثون الشباب الذين
يـ ـط ــورون ه ــذا ال ـع ـمــل بـمــرحـلــة حــرجــة،
ألنهم ال يستطيعون نشر ما يعتقدون
أنــه أفضل عمل لهم (اسـتـنــادا إلــى أكثر
االفـتــراضــات التي يمكن الــدفــاع عنها)،
دون ال ـ ـتـ ــذرع ب ــال ـن ـم ــوذج ال ـكــاس ـي ـكــي
الـجــديــد ال ــذي عـفــا عـلـيــه الــزمــن إلثـبــات
صحة األفكار الجديدة.
إن بـنـيــة االق ـت ـصــاد األك ــادي ـم ــي بحد
ذاتها تضمن استمرار سيطرة التفكير
التقليدي ،والطريقة األكثر فاعلية إلدخال
أفـكــار جــديــدة فــي األدب ـيــات األكاديمية
التي استعرضها األقران ،هي اتباع شيء
مـشــابــه لـقــاعــدة  :80/20تـ َـمـ َّـســك بالنص
المعتمد في أغلب األحـيــان؛ لكن حاول
أن تتجاوز القواعد عن طريق التحقيق
فــي اف ـتــراض واح ــد مشكوك فيه فــي كل
مرة .وال داعي للقول إن هذا يجعل تغيير
اإلط ــار المرجعي الـعــام صعبا للغاية،
حتى عندما يتطلع أولئك الذين ساعدوا
في وضع وجهة النظر المتعارف عليها
إلى ما هو أبعد من ذلك.
كينيث جيه آرو ،على سبيل المثال،

الـ ــذي تـقــاســم ج ــائ ــزة نــوبــل ف ــي الـعـلــوم
االق ـت ـصــاديــة ع ــام  1972إلظ ـه ــاره كيف
يمكن لإلجراءات التقليدية التي يتخذها
األفراد المهتمون بمصالحهم الشخصية
أن تحسن الرفاهية المجتمعية ،وعزز
ه ــذا الـعـمــل الــرائــد التفكير الـقــائــم على
التوازن لدى خبراء االقتصاد ،ولكن (آرو)
عاش  45عاما أخرى ،وقضى ذلك الوقت
في تجاوز عمله السابق ،ففي ثمانينيات
القرن الماضي ،على سبيل المثال ،كان
له دور فعال في تأسيس معهد (سانتا
في) ،وهو مكرس لما أصبح يعرف منذ
ذلــك الحين باسم علم التعقيد ،وكانت
محاولة منه لتجاوز التفكير القائم على
التوازن الذي ساعد في تأسيسه.
ونظرا ألن التفكير القائم على التوازن
يــدعــم ال ـن ـمــاذج االق ـت ـصــاديــة المناخية
ُ
التقليدية التي طــورت في التسعينيات
من القرن الماضي ،حيث تفترض هذه
النماذج أن هناك مفاضالت بين العمل
ال ـم ـن ــاخ ــي وال ـن ـم ــو االقـ ـتـ ـصـ ــادي ،فـهــي
ً
تـتـخـيــل ع ــال ـم ــا ي ـنــزلــق ف ـيــه االق ـت ـصــاد
ببساطة على مسار التقدم البانغلوسي،
وق ـ ـ ــد تـ ـظ ــل سـ ـي ــاس ــة ال ـ ـم ـ ـنـ ــاخ ج ــدي ــرة
ب ــاالهـ ـتـ ـم ــام ،ولـ ـك ــن ف ـق ــط إذا ك ـن ــا عـلــى
استعداد لقبول التكاليف التي ستدفع
االقتصاد عن المسار الذي اختاره.
وعلى خلفية هذا الرأي التقليدي ،فإن
الـتـصــريـحــات األخ ـيــرة لـصـنــدوق النقد
الدولي ووكالة الطاقة الدولية تكاد تكون
ثــور يــة ،فقد خلصت كلتا المؤسستين
اآلن إل ــى أن ال ـع ـمــل ال ـم ـنــاخــي الـطـمــوح
يــؤدي إلى تزايد النمو وعــدد الوظائف
حتى في المدى القريب.
والمنطق واضح :نسبة الوظائف التي
تخلقها سياسات المناخ فــي قطاعات
الـطــاقــة الـنـظـيـفــة ت ـفــوق نـظـيــرتـهــا التي
تـفـقــد ف ــي ق ـطــاعــات ال ــوق ــود األح ـف ــوري،
مما يــذكــرنــا بــأن االستثمار هــو الوجه
اآلخ ـ ــر لـلـتـكـلـفــة ،وه ـ ــذا ه ــو ال ـس ـبــب في
أنه من المتوقع أن يــؤدي اقتراح حزمة
بنية تحتية بقيمة تريليوني دوالر في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة إل ــى تحفيز صافي
الـنـشــاط االق ـت ـصــادي والـعـمــالــة ،وربـمــا
ي ـكــون األمـ ــر األك ـث ــر إثـ ــارة لـلــدهـشــة هو
اك ـت ـش ــاف أن ت ـس ـع ـيــر الـ ـك ــرب ــون وح ــده

يقلل على ما يبدو من االنبعاثات دون
اإلضرار بالوظائف ،أو النمو االقتصادي
الكلي ،وتكمن مشكلة ضرائب الكربون
أو مقايضة االنبعاثات في أن سياسات
ال ـع ــال ــم الـحـقـيـقــي ال تـقـلــل االن ـب ـعــاثــات
بالسرعة الكافية ،لــذ لــك ،ستحتاج إلى
دعم من خالل التنظيم.
ال يوجد عذر لالستمرار في التمسك
ب ـن ـم ــوذج ف ـك ــري خ ــدم ـن ــا ب ـش ــدة لـفـتــرة
طويلة ،لقد استخدمت النماذج التقليدية
لرفض السياسات التي كان من الممكن
أن تساعد في عكس المسار قبل سنوات
ً
عديدة ،عندما كان ال يزال ممكنا معالجة
أزمــة المناخ من خــال إحــداث تغييرات
هامشية في النظام االقتصادي الحالي،
واآلن ،لــم تعد لدينا ال ـقــدرة على قبول
التغيير التدريجي.
وما يبعث على السرور هو أن التغيير
السريع يحدث على الصعيد السياسي،
ألسـ ـب ــاب أه ـم ـهــا ت ـق ـلــص تـكـلـفــة الـعـمــل
ال ـم ـن ــاخ ــي ،ومـ ـم ــا ي ــؤس ــف ل ــه أن إط ــار
االق ـتـصــاد الـكــاسـيـكــي الـجــديــد ال يــزال
يحدث هذا
يعوق التقدم ،لقد آن األوان أن ِ
النموذج نقطة تحول نحو أنماط جديدة
من التفكير تتناسب مع تحدي المناخ.
* توم بروكس المدير التنفيذي
لالتصاالت االستراتيجية في مؤسسة
المناخ األوروبية ،وغيرنوت واغنر
أستاذ مساعد إكلينيكي للدراسات
البيئية بجامعة نيويورك.
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

قد تظل سياسة المناخ
جديرة باالهتمام شرط أن
نكون على استعداد لقبول
التكاليف التي ستدفع
االقتصاد عن المسار الذي
اختاره

ةديرجلا

•
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.388

5.296

6.946

2.397 2.794 3.315

تقرير اقتصادي

ً
«احتياطي األجيال» أعلى أداء من «التأمينات» ...وأقل شفافية!

• االرتباط باألسواق العالمية إيجابي بشرط التحوط وتحديد درجة المخاطرة
• المؤسسة َّغيرت مصطلح «أرباح» إلى «ارتفاع قيمة األصول» لتحاشي ضغط النواب الشعبويين
• «التأمينات» تتوقع حدوث تقلبات في أسواق األسهم العالمية فماذا عن نسب المخاطرة في استثماراتها؟
النتائج اإليجابية
لـ «التأمينات»
و«صندوق
األجيال» قديمة
منذ عهد الرجعان
والمتهمين
باختالسات
«الناقالت
واالستثمارات»
لكن المحك رفع
المهنية وتعزيز
الشفافية

عـ ــرضـ ــت م ــؤسـ ـسـ ـت ــان ح ـك ــوم ـي ـت ــان،
ق ـبــل أي ـ ــام ،ب ـيــانــات األداء لمحافظهما
االستثمارية السيادية حتى  31مارس
الـمــاضــي ،متضمنة ارتـفــاعــات قوية في
ً
قيمة األصول المملوكة والمدارة ،وتطورا
أق ــل ع ـلــى م ـس ـتــوى ش ـفــاف ـيــة ال ـب ـيــانــات،
مقارنة بمليارات الدنانير المستثمرة.
وتفصيل ذلك أن مؤسسة التأمينات
االجتماعية ،التي تدير أموال المتقاعدين
والمشتركين ،والتي ينطبق عليها صفة
ال ـس ـي ــادي ــة ،حـقـقــت ع ــوائ ــد ع ـلــى أص ــول
المحفظة االستثمارية بنسبة نمو 20.9
فــي الـمـئــة عــن ال ـعــام ال ـمــاضــي ،مسجلة
ً
معدل عائد عــامــا على االستثمار 16.5
في المئة ،أما الهيئة العامة لالستثمار
فأعلنت أن صـنــدوق احتياطي األجيال
ال ـقــادمــة حـقــق -ك ـمــا ف ــي تـصــريــح وزي ــر
المالية -أداء أعلى بلغ  33في المئة عن
العام الماضي ،وأشار الوزير إلى أن هذا
األداء لصندوق األجيال يعد "األفضل في
ً
تاريخه ،متفوقا على الصناديق السيادية
الـعــالـمـيــة ال ـم ـنــاظــرة (ال ـت ــي تـفـصــح عن
أدائها) وعلى أداء المؤشرات الرئيسية".
ً
وبـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــدا ع ـ ــن "بـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات الـ ـع ــاق ــات
العامة" ،فــإن إعــان النتائج المالية أمر
ً
كاف،
إيجابي ًبحد ذاته ،لكنه أيضا غير ٍ
خصوصا ل ـ "احتياطي األج ـيــال" ،الــذي
طالما افتقر إعالن الحالة المالية للدولة
إلى أي بيانات رسمية عن أدائه أو قيمة
أصوله .وما أعلنه وزير المالية ،األسبوع
الماضي ،كان يتعلق فقط بنسبة األداء
المرتفعة البالغة  33في المئة ،من دون
اإلفصاح عن قيمة أصول الصندوق ،مما
أطلق تكهنات بــأن قيمة أصــول الكويت
السيادية بين  600مليار وتريليون دوالر.

إدارة األصول في
«التأمينات» وهيئة تعديل مصطلحات
االستثمار غير
أمـ ـ ـ ــا مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـتـ ــأم ـ ـي ـ ـنـ ــات ،ف ـقــد
مباشرة الرتباطها
تـخـلــت ،فــي بيانها األخ ـيــر ،عــن بعض
مصطلحات "الـعــاقــات الـعــامــة" -وهــذا
ً
بتعاقدات مع
فمثال َ
نسبت اإلنجاز
أمر يحسب لها-
إلى المؤسسة ،ال إلى "اإلدارة الجديدة"،
صناديق عالمية

ك ـمــا ك ــان ــت ت ــذكــر ف ــي ب ـيــانــات ســابـقــة،
ً
خصوصا أن بعض استثمارات محفظة
التأمينات الرابحة اليوم موجودة فيها
ً
منذ نحو  20عاما ،كما عدلت المصطلح
غ ـيــر ال ــدق ـي ــق ف ــي ال ـب ـي ــان ــات الـفـصـلـيــة
السابقة الخاص بـ "األرباح" أو "األرباح
االستثمارية" إلى المصطلح الصحيح،
وه ــو "ارتـ ـف ــاع قـيـمــة أصـ ــول المحفظة
االستثمارية" ،وتعديل المصطلح ليس
ً
ف ـقــط لـتـصـحـيــح ال ـم ـفــاه ـيــم ،ب ــل أي ـضــا
ل ـح ـمــايــة ال ـم ــؤس ـس ــة م ــن ع ـب ــث بـعــض
الـنــواب الشعبويين الــذيــن طالبوا بما
يعرف بـ "توزيع أرباح على المتقاعدين"
أو خفض سنوات التقاعد عندما كانت
المؤسسة تستخدم مصطلح "أرب ــاح"
ف ــي ال ـب ـيــانــات الـفـصـلـيــة ،لــوصــف أداء
مـحـفـظـتـهــا االس ـت ـث ـم ــاري ــة ...وبــالـطـبــع
يـحـســب لـلـمــؤسـســة ت ـقــديــرهــا ،ف ــي كل
بيان عن نتائج األداء ،للفريق المهني
الذي يضم أكثر من  100موظف كويتي
يتولون إدارة المحفظة.

ارتفاع األسواق
وفـ ــي ك ـل ـتــا حــال ـتــي "ال ـت ــأم ـي ـن ــات" أو
صندوق احتياطي األجيال ،فإن ارتفاع
األصـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـق ـ ــوي ج ـ ــاء -ح ـ ـسـ ــب إع ـ ــان
ً
ال ـج ـه ـت ـي ــن -م ــدع ــوم ــا ب ـش ـك ــل أس ــاس ــي
ب ـ ــاألداء الـقـيــاســي ألسـ ــواق ال ـم ــال الـعــام
ً
الماضي ،فضال عن أن إدارة األصول في
الجهتين (التأمينات وهيئة االستثمار)
غير مـبــاشــرة ،ألنها مرتبطة بتعاقدات
مع صناديق عالمية ومتخصصة تدير
أمـ ـ ـ ــوال ال ـج ـه ـت ـي ــن ،وف ـ ــق عـ ـق ــود م ـبــرمــة
وع ـمــوالت وأت ـعــاب مـتـعــارف عليها في
ّ
عــالــم االسـتـثـمــار .وب ـقــدر مــا أن مواكبة
أداء األسـ ـ ــواق أم ــر إي ـجــابــي للجهتين،
فمن المفيد التنبه إلى بعض التفاصيل
ً
حــول هــذا الموضوع بــالــذات ،خصوصا
ما يتعلق بالتحوط ودرجــات الشفافية
والمخاطرة.
فوفق بيان وزيــر المالية في مجلس
األمة ،حقق الصندوق السيادي الكويتي،

«هيئة األسواق» تتسلم المالحظات
حول «انقسام الشركات»
●

محمد اإلتربي

انتهت المهلة التي حددتها هيئة
أسواق المال في  1يوليو ،الستطالع
آراء الشركات والمعنيين بخصوص
مشروع مسودة أحكام انقسام الشركات
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرخـ ـ ــص لـ ـ ـه ـ ــا أو
المدرجة بالبورصة،
فـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــى مـ ــن
الـهـيـئــة لـتــوفـيــر كل
الممارسات المالية
المتقدمة والمعمول
بها في األسواق العالمية.
وتـ ــأتـ ــي خـ ـط ــوة ال ـه ـي ـئ ــة فـ ــي ت ــوفـ ـي ــر تـلــك
الـ ـمـ ـم ــارس ــة ل ـل ـش ــرك ــات ال ـم ـح ـل ـي ــة ،اس ـت ـبــاقــا
الحتماالت إدراج شركات إقليمية أو عالمية
فــي ال ـســوق الـمـحـلــي ،حـيــث إن تــوفـيــر جميع
األطـ ــر وال ـم ـم ــارس ــات الـمـطـبـقــة ف ــي األسـ ــواق
ال ـم ـت ـط ــورة ،ه ــي أحـ ــد ال ـم ـح ـف ــزات لتشجيع
المستثمرين األجــانــب عموما على التواجد
في السوق المحلي.
وكانت الهيئة وجهت مطلع يونيو الماضي
الــدعــوة للشركات واالتـحــادات المتخصصة،

ل ـل ـم ـشــاركــة ب ــآرائـ ـه ــا ال ـف ـن ـيــة وإبـ ـ ــداء
مالحظاتها ،وأبدت في هذا الصدد
انفتاحا كبيرا ،حتى تستوفي كل
اآلراء ،وتخرج بمشروع متكامل،
الس ـي ـمــا أن م ـم ــارس ــات ال ـشــركــات
وخ ـبــرات ـهــا تـمـثــل إض ــاف ــة ،ك ـمــا أن
ال ـت ـعــاون مــن بــاب
المصلحة العامة،
وب ـم ــا ي ـصــب في
مصلحة السوق
عموما.
جــديــر بــالــذكــر،
أن هذه الخطوة تأتي لتمكين سوق المال من
ً
امتالك مقومات المنافسة إقليميا ،من خالل
توفير بيئة استثمارية جاذبة لالستثمارات
الخارجية ،وتوطين االستثمارات المحلية،
وتوفير فــرص استثمارية ،فــي ظــل الحماية
المناسبة للمتعاملين ،وأيضا في إطار النهج
الذي تتبناه الهيئة في التواصل والتنسيق مع
الجهات المعنية ،وحرصها الدائم على تعزيز
متانة القطاع المالي والمؤسسات العاملة به.

ً
الذي تديره هيئة االستثمار ،تفوقا على
"الصناديق السيادية العالمية المناظرة
(الـ ـت ــي ت ـف ـصــح ع ــن أدائ ـ ـهـ ــا) وع ـل ــى أداء
المؤشرات الرئيسية" ،لكن دون أن يسمي
أي صناديق أو مؤشرات ،بينما لم تقدم
"التأمينات االجتماعية" أي مقارنة مع
أداء صناديق التقاعد العالمية ،وال أداء
المؤشرات الرئيسية ،التي تتبعها ،مع
العلم أن صـنــدوق استثمار المعاشات
ال ـح ـكــومــي ال ـي ــاب ــان ــي ،ال ـ ــذي ي ـعــد أكـبــر
صناديق التقاعد فــي العالم ،أعلن قبل
يومين أن استثماراته ارتفعت في الفترة
الـمـنـتـهـيــة  31مـ ــارس ال ـمــاضــي بنسبة
 25فــي ال ـم ـئــة ،فــي حـيــن حـقــق صـنــدوق
المعاشات الحكومي الكوري الجنوبي
ً
ارتـفــاعــا ب ـ  9.7فــي المئة عــام  ،2020أما
صندوق الثروة النرويجي ،وهــو مزيج
من نظامي "السيادي والتقاعد" ،فحقق
ً
ً
نموا استثماريا بلغ  10.9في المئة ،في
نفس الفترة المقارنة.

تطوير المهنية
ف ــي ال ـن ـهــايــة ،ه ــذا األداء ال ـج ـيــد ،رغــم
ارتباطه بأداء األسواق العالمية ،يستحق
الـثـنــاء على الجهتين ،هيئة االستثمار
و"ال ـتــأم ـي ـنــات" ،لكنهما يـجــب أن تحققا
اس ـت ـف ــادة أك ـبــر م ــن ه ــذا األداء ،وه ــو أن
تتطور المهنية الخاصة بالمؤسستين
ً
وشفافيتهما ،فـمـثــا ه ــذه ليست الـمــرة
األولـ ـ ــى ال ـت ــي تـعـلــن الـهـيـئــة ن ـتــائــج أداء
المحفظة ،فقد سبق لها أن قدمت بعض
المعلومات التي مكنت المتابعين ،حتى
من معرفة حجم أصول الصندوق السيادي
آن ــذاك ،عندما قــدرت "الخسائر المحققة
وغـيــر المحققة لـلـعــام الـمــالــي المنتهي
فــي م ــارس عــام  2016بنحو  1.02مليار
دوالر ،ما يعادل  0.2في المئة ،من إجمالي
األصول المدارة" ،وهو ما يعني أن إجمالي
هذه األصول السيادية  -وقتئذ  -بلغ 510
مليارات دوالر ،األمر الذي يجعل من تطور
ً
ً
اإلفصاح مطلبا ملحا مع كل إعالن جديد
لما يعرف بالحالة المالية للدولة.

مخاطر وتقلبات
كـ ـم ــا أن األداء ا ل ـ ـق ـ ــوي أو ا ل ــا ف ــت
ً
يستوجب أيضا تحديد نسبة المخاطر،
ً
فمثال "التأمينات" أقرت سياسة خفض
كبير لنسبة السيولة النقدية بالمحفظة
م ــن  41ف ــي الـمـئــة ع ــام  2016إل ــى  4في
المئة في مارس الماضي ،وهذا وإن كان
ً
ً
يعني ارتفاعا قياسيا في العوائد ،خالل
ً
فترات صعود األسواق ،فربما يعني أيضا
تراجعات كبيرة في فترات انخفاضها،
ً
خ ـصــوصــا أن ب ـيــان ال ـمــؤس ـســة األخ ـيــر
توقع أن "نشهد تقلبات في أسواق األسهم
العالمية على المدى المتوسط" ،لذلك فإن
الخفض الكبير في نسبة السيولة النقدية
بالمحفظة االستثمارية قد يحتوي على
ً
نـســب مـخــاطــرة مــرتـفـعــة ،خـصــوصــا في
ظل حديث خبراء االقتصاد المتكرر عن
ً
التضخم ،وتحديدا في أسعار األصول.

مرجعية واحدة
الــافــت فــي مسألة اخـتــاف الشفافية
بين مؤسسة التأمينات والهيئة العامة
ً
لالستثمار أنهما تتبعان سياسيا وزيرا
ً
واحـ ـ ــدا ه ــو وزيـ ــر ال ـمــال ـيــة ،وه ــو نفسه
يــرأس مجلسي إدارة كــل مــن التأمينات
االجتماعية والهيئة العامة لالستثمار،
مما يتيح له المشاركة في رسم سياسات
الجهتين ،وبالتالي يفتح الباب للتساؤل
بشأن اختالف المعايير في كل منهما،
ً
فـ "التأمينات" مثال تكشف عن اجمالي
االص ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـم ـ ــدارة ،ع ـل ــى ع ـك ــس هـيـئــة

ما أهمية الشفافية؟
ورب ـم ــا ي ـت ـســاءل ال ـب ـعــض :م ــا أهـمـيــة
الشفافية في ظل تحقيق كل من الهيئة
العامة لالستثمار (الصندوق السيادي)
ومؤسسة التأمينات الرتفاعات قوية في
قيمة األصول؟
رب ـمــا يـغـيــب عــن الـبـعــض أن محفظة
"التأمينات" سجلت ارتـفــاعــات متتالية
س ـن ــوي ــة ف ــي أص ــولـ ـه ــا ،ح ـت ــى ف ــي عـهــد
مــديــرهــا الـســابــق فـهــد الــرجـعــان المتهم
ً
ح ــال ـي ــا ب ـق ـضــايــا ت ـت ـع ـلــق ب ــال ـت ــرب ــح مــن
منصبه ...بل حتى اعترافات المتهمين
بـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا اخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاس ـ ـ ــات "الـ ـ ـن ـ ــاق ـ ــات
واالستثمارات" في فترة الغزو العراقي
تـضـمـنــت ت ـبــريــرات ـهــم بـتـحـقـيــق عــوائــد
ل ــاس ـت ـث ـم ــارات ال ـك ــوي ـت ـي ــة خ ـ ــال ف ـتــرة
إدارتهم ،وبالطبع ال مجال للمقارنة بين
م ــن تـلـطـخــت سـمـعـتـهــم بـقـضــايــا أم ــوال
ً
الــدولــة ومواطنيها ومــن يتولى حاليا
إدارتي هيئة االستثمار و"التأمينات" ،لكن
ً
األمر يتطلب فعليا رفع مستوى الشفافية
في المؤسستين إلى أعلى مستوى ،إذ إن
ذلك يقدم للرأي العام والمختصين فرصة
لتقييم السياسات وإمكانية إصالحها
وتطويرها وترشيد أدائها.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

وزير المالية
يرأس مجلسي
إدارة «التأمينات»
فل َم
و«االستثمار» ِ
اختلفت معايير
الشفافية بينهما؟

هيئة االستثمار
قارنت األداء
بصناديق ومؤشرات
لم ُت ِّ
سمها...
و«التأمينات» لم
ً
تقارن مطلقا

 72.5مليون دينار قيمة مزادات «العدل» بالنصف األول
●

سند الشمري

شهد النصف األول من العام
ً
ً
الحالي زخـمــا كبيرا فــي إقامة
الـ ـم ــزادات الـعـقــاريــة عــن طريق
وزارة ال ـع ــدل ،ت ــم خــالـهــا بيع
ع ـ ـشـ ــرات ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات بـمـخـتـلــف
أنواعها ،وكانت حصة العقارات
ال ـس ـك ـن ـيــة األكـ ـب ــر م ــن إج ـمــالــي
العقارات المبيعة.
وب ـ ـل ـ ـغـ ــت قـ ـيـ ـم ــة الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات
المبيعة عن طريق مزادات العدل
خــال النصف األول مــا قيمته
 72.5م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،بــارت ـفــاع
ن ـس ـب ـت ــه  13.4ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة عــن
القيمة االبتدائية لتلك العقارات
والبالغة  63.9مليون دينار.
وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر قـ ـيـ ـم ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات
ال ـم ـب ـي ـعــة أكـ ـب ــر ب ـك ـث ـي ــر ،إذ مــا
قورنت بقيمة العقارات المبيعة
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ذات ـ ـهـ ــا مـ ــن ع ــام
ً
 ،2020الــذي كــان متوقعا له أن
ً
ً
ً
يشهد رواجــا كبيرا ،خصوصا
أن الــربــع األول شـهــد ت ــداوالت
بـ ـمـ ـب ــال ــغ وأعـ ـ ـ ـ ـ ــداد كـ ـبـ ـي ــرة مــن

ّ
استقرار النفط مع تأزم محادثات «أوبك»+

العقارات ،لكن جائحة كورونا
ومـ ـ ــا ص ــاح ـب ـه ــا مـ ــن إغ ــاق ــات
وتـعـطـيــل ألع ـمــال ال ــدول ــة فترة
ً
امتدت أشهرا حالت دون ذلك.
وب ـل ــغ س ـعــر ال ـم ـتــر الـسـكـنــي
في مزادات العدل خالل النصف
األول من العام الحالي ما قيمته
ً
 875دينارا ،إذ تراوحت أسعار
الـ ـعـ ـق ــارات الـسـكـنـيــة ب ـيــن 210
آالف دينار و 1.5مليون ،بحسب
م ــواص ـف ــات ال ـع ـقــار والـمـنـطـقــة
الواقع بها ومساحته.
وتـ ـ ـ ــم تـ ــأج ـ ـيـ ــل ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
العقارات كانت معروضة للبيع،
ألسباب قانونية ،منها من تقدم
بطلب لتحديث السعر االبتدائي
ألسعار العقارات ،كما تم إلغاء
م ــزادات على ع ـقــارات ،لحدوث
الصلح بين المتخاصمين.
وتـسـتـحــوذ ع ــادة ال ـتــداوالت
ال ـع ـقــاريــة ،ال ـتــي تـتــم م ــن خــال
وزارة العدل على نسبة ليست
بالقليلة مــن إجـمــالــي ت ــداوالت
الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،ووص ـل ــت
فــي بـعــض الـسـنــوات إل ــى  4في

ً
ً
البرميل الكويتي يرتفع  31سنتا ليبلغ  75.47دوالرا
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  31سنتا ليبلغ  75.47دوالرا في
تداوالت يوم الجمعة مقابل  75.16دوالرا في تداوالت الخميس الماضي،
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،استقرت أسعار النفط مع إقفال يوم الجمعة،
بعد أن استأنف وزراء "أوبك "+محادثات بشأن زيادة إنتاج النفط في
اليوم التالي لمعارضة اإلمارات التفاق ،مما قد يؤخر خطط ضخ المزيد
من النفط حتى نهاية العام.
وقالت مصادر إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء ها في
مجموعة أوب ــك ،+سيجتمعون مــرة أخ ــرى ،بعد أن عــارضــت اإلم ــارات
المقترحات ،قائلة إنها تريد زيادة حصتها .وقد تتقوض الزيادة الكبيرة
فــي األسـعــار إذا اتبعت دول أوب ــك +طرقها على نحو منفصل وزادت
المعروض على النحو الذي تراه مناسبا.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت  33سنتا ،لتبلغ عند التسوية
 76.17دوالرا للبرميل ،بعد ارتفاعها  1.6بالمئة الخميس.
وتراجعت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األميركي سبعة

فالمقارنة بأداء الصناديق التي تعلن
نتائجها ،مـثــل ص ـنــدوق سـنـغــافــورة أو
ً
ال ـنــرويــج ،يـتـطـلــب أي ـضــا الـمـقــارنــة بها
في مستوى الشفافية ،فهذه الصناديق
تـ ـع ــرض أداء ه ـ ـ ـ ــا ب ـش ـكــل دائ ـ ــم وم ـع ـلــن،
متضمنة التوزيع الجغرافي والقطاعي
وكل المعلومات الخاصة باالستثمارات
واألصــول بشكل متاح لجميع الراغبين
في الحصول على أي معلومة عنها.

االستثمار ،في حين تقارن االخيرة أداءها
بمؤشرات وصناديق غير محددة ،مقابل
مـقــارنــة غـيــر مــوجــود أص ــا فــي بيانات
"التأمينات".
ولـ ـع ــل ال ـح ــدي ــث ع ــن إدارة االص ـ ــول
المليارية يفتح المجال مجددا لمناقشة
ف ـكــرة جـعــل الـهـيـئــة ال ـعــامــة لالستثمار
ج ـهــة مــركــزيــة عـلـيــا ف ــي إدارة االص ــول
السيادية ،الى جانب احتياطي األجيال
واالحـتـيــاطــي ال ـعــام ،بحيث تــديــر أيضا
االصول االستثمارية لمؤسسة التأمينات
ومؤسسة البترول والصندوق الكويتي
للتنمية ...وهــذه فكرة تستحق الدراسة
والنقاش ،بالتوازي مع رفــع مستويات
ال ـش ـفــاف ـيــة ل ــدى ال ـج ـهــة ال ـم ــدي ــرة ،وهــي
الهيئة العامة لالستثمار.

سنتات ،لتبلغ عند التسوية  75.16دوالرا للبرميل ،بعد أن قفزت 2.4
بالمئة الجمعة لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ أكتوبر .2018
وقال جون كيلدوف الشريك في "أجين كابيتال" بنيويورك" :نحن في
وضع االنتظار والترقب هنا مع أوبك ...سيتعين علينا أن نرى إلى أين
يريد السعوديون الوصول من حيث الحفاظ على تماسك المجموعة".
وقد ارتفع كال العقدين القياسيين الجمعة ،بعد أن قالت مصادر في
"أوبــك "+إن المجموعة تهدف إلى زيــادة اإلنتاج بأقل من المتوقع ،ثم
تراجعت عندما عارضت اإلمارات المقترحات التي تضمنت أيضا تمديد
اتفاق اإلنتاج حتى نهاية .2022
وزادت شركات الطاقة األميركية حفارات النفط والغاز الطبيعي للمرة
الثالثة في أربعة أسابيع .وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في
تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة اليوم إن عدد حفارات النفط والغاز،
وهو مؤشر مبكر لإلنتاج المستقبلي ،ارتفع  5إلى  475في األسبوع
المنتهي في  2يوليو ،وهو أعلى مستوى منذ أبريل .2020

المئة ،وهــذا يــدل على أن هناك
ً
ً
كما كبيرا من القضايا تخص
العقارات تحتاج إلى فصل.
وتنقسم المزادات في الكويت
إ ل ـ ـ ــى ق ـس ـم ـي ــن األول م ـ ـ ـ ــزادات
تقيمها وزارة ال ـعــدل والـهــدف
منها تنفيذ األحـكــام الـصــادرة
وفــك الـنــزاعــات القانونية حول
العقار ،واالخرى مزادات تجارية
تقيمها شركات خاصة ،ويكون

ال ـ ـهـ ــدف م ـن ـه ــا ب ـي ــع الـ ـعـ ـق ــارات
وجني األرباح.
وخ ــال الـسـنــوات األخـيــرة،
ً
وخ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــد ارتـ ـ ـف ـ ــاع
أسعار العقارات وبالتحديد
ال ـس ـك ـن ـيــة ،ومـ ــع وج ـ ــود أزم ــة
سكن في البالد ،لوحظ إقبال
المواطنين والمستثمرين على
م ـ ــزادات ال ـع ــدل ،لــوجــود عــدد
كبير مــن ال ـع ـقــارات السكنية

بمساحات ومواقع مختلفة.
ل ـ ـك ـ ــن ب ـ ـع ـ ــض ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــريـ ــن
يـ ــواج ـ ـهـ ــون مـ ـش ــاك ــل ف ـ ــي ن ـقــل
م ـل ـك ـيــة الـ ـعـ ـق ــارات الـ ـت ــي رس ــت
عليهم ،بسبب وجود مخالفات
عـلــى الـعـقــار ،مـمــا أع ــاق عملية
استخراج شهادة األوصاف من
الـبـلــديــة ،وع ـلــى الــرغــم مــن تلك
المعضلة ال ي ــزال هـنــاك إقـبــال
الفت.

«البترول الوطنية» تطرح  3ممارسات
لخدمات «الوقود البيئي»
●

أشرف عجمي

علمت "الجريدة" من مصدر نفطي مطلع
أن شركة البترول الوطنية الكويتية قامت
بتجزئة طرح  3ممارسات خاصة بالخدمات
المساندة ألعمال مشروع الوقود البيئي ،الفتا
الى أن الشركة ارتأت ضرورة طرح كل ممارسة
على حدة ،حتى تخدم الحزمة المنوطة بها
لـلـمـشــروع حـســب مـتـطـلـبــات وخصوصية
األعمال.
وقال المصدر إن تحديث البيانات المالية
وبـيــانــات السالمة والبيئة للمقاولين يتم
بصفة دوريــة كل  3سنوات ،وبناء على ذلك
التحديث يتم تجديد االعتماد ،مشيرا إلى
أنه في حال عدم تجديد شركات المقاولين

لبياناتها فإن شركة البترول الوطنية تقوم
تـلـقــائـيــا بتجميد م ـشــاركــة ه ــذه الـشــركــات
في أي مناقصات أو ممارسات مستقبلية،
موضحا أنــه تم اخــذ موافقات لجنة الشراء
العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية
وشركاتها التابعة على هذا القرار.
ولفت الى التزام الشركة بأحكام القانون
رقـ ــم  49ل ـس ـنــة  2016ب ـش ــأن الـمـنــاقـصــات
ال ـعــامــة ،والئ ـح ــة ن ـظــام عـمــل لـجـنــة ال ـشــراء
العليا لمناقصات مؤسسة البترول ،فضال
عن مراعاة الدقة عند تحديد أعمال العقود
وتكلفتها ،وذلك في إطار تجنب إصدار أوامر
تغييرية تــزيــد مــن تكلفتها ،وع ــدم تحميل
العقود بأعمال ال تتضمنها أحكام للرقابة
عليها.

وكشف المصدر عن انتهاء جميع األعمال
التابعة لمشروع الــوقــود البيئي بمصفاة
مـيـنــاء األحـ ـم ــدي ،بـعــد ن ـجــاح تشغيل آخــر
وحدتين إنتاجيتين ضمن المشروع ،مبينا
أن آخ ــر وحــدتـيــن هـمــا وح ــدة إن ـتــاج الفحم
ووحدة معالجة النافثا ،بطاقة إنتاجية بلغت
 37ألف برميل يوميا لألولى ،و 8400برميل
يوميا للثانية.
وأضـ ــاف أن الـطــاقــة الـتـكــريــريــة لمصفاة
مـيـنــاء األح ـم ــدي سـتـصــل بـعــد تشغيل كل
وحداتها اإلنتاجية ،البالغ عددها  ،31إلى
 346ألف برميل يوميا ،مما يشكل قرابة نصف
الكمية اإلجمالية التي سينتجها مشروع
الوقود البيئي بعد اكتمال أعماله في مصفاة
ميناء عبدالله والبالغة  800برميل يوميا.
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

الحكومة قدمت احتالل كراسيها على مصير البلد

تمرير أكبر موازنة عامة في الكويت بجلسة واحدة
ذكر "الشال" أنه يكفي
واحد من المؤشرات
االقتصادية "الواردة في
تقريره" إلطاحة حكومة
أو دعوة النتخابات نيابية
مبكرة" ،والموارد نعمة،
قد يؤدي سوء توظيفها
وتحويلها إلى نقمة،
ففنزويال المالكة ألكبر
احتياطي نفط تقليدي في
العالم ،أصبحت في وضع
مأساوي ،ألنها أساءت
توظيف وإدارة مواردها
الضخمة".

من المفترض
أن يعلن مجلس
الوزراء عدم
ارتياحه وتخوفه
من وضع البلد
االقتصادي

ق ـ ــال ت ـق ــري ــر الـ ـش ــال االق ـت ـص ــادي
األسـ ـب ــوع ــي ،إن الـ ـن ــاس يـخـتـلـفــون
فيما بينهم حــول القضايا العامة،
واالخ ـ ـتـ ــاف م ـه ـمــا ب ـل ـغــت تـكــالـيـفــه
ت ـظ ــل أق ـ ــل م ــن ت ـكــال ـيــف ب ـل ــد ال ـ ــرأي
ال ـ ــواح ـ ــد ،ف ـف ــي ث ـمــان ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
الـفــائــت سقطت دول ال ــرأي الــواحــد
في أوروبا ،واستقرت ونهضت دول
اآلراء المتعددة ،وتفككت دول الرأي
الــواحــد إلــى دوي ــات ،واتـحــدت دول
منشطرة تحت رايــة الديموقراطية،
وال يحتاج نموذجا كوريا الشمالية
وكوريا الجنوبية إلى تعليق.
ووفـ ـ ــق ال ـت ـق ــري ــر ،م ــا ال يـفـتــرض
الـ ـ ـخ ـ ــاف ح ـ ــول ـ ــه ،ه ـ ـ ــو ،إن أث ـب ـت ــت
التحاليل واألش ـعــات وج ــود مرض
ح ـق ـي ـق ــي ،والـ ـتـ ـه ــى أهـ ـ ــل ال ـم ــري ــض
ب ـخــافــات ،وإن ً مـسـتـحـقــة ،تــاركـيــن
المريض عرضة الستفحال مرضه،
وهــو خـطــأ ال يمكن تـعــويـضــه ،ذلــك
لألسف حــال الكويت ،ال أحــد يريد،
ب ـ ــوع ـ ــي وإخ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ،ق ـ ـ ـ ـ ــراءة ك ـشــف
أش ـع ـت ـه ــا وت ـح ــال ـي ـل ـه ــا ،وال ـ ــدع ـ ــوة
الصادقة إلــى جمع أهلها إلنقاذها
ً
أوال  ،ثـ ــم االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ب ـخــافــات ـهــم
المستحقة ما شاءوا ،وفرص النجاة
للبلد تتضاءل بمرور الزمن من دون
إجراء جراحي.
وك ـ ـشـ ــف األشـ ـ ـع ـ ــات وال ـت ـح ــال ـي ــل
للكويت يذكر وباألرقام القاطعة ،بأن
اقتصادها الحقيقي انكمش بنحو
 9.9فــي الـمـئــة فــي ع ــام  ،2020وهــو
االنكماش األعلى في إقليمها ،وربما
ً
من األعلى عالميا ،وموازنتها العامة
ً
ً
تحقق عجزا قياسيا بعد استنزاف
س ــائ ــل اح ـت ـيــاط ـهــا الـ ـع ــام ،وأوق ـف ــت
اإلضافة وبدأت السحب غير المباشر
مـ ــن اح ـت ـي ــاط ــي األج ـ ـيـ ــال الـ ـق ــادم ــة،
ال ـب ـطــالــة الـمـقـنـعــة أك ـث ــر م ــن نصف
عـمــالــة ال ـق ـطــاع ال ـع ــام الـ ــذي يــوظــف
 81فــي المئة مــن عمالة مواطنيها،
ومثلهم ينتظر الدور ،في زمن باتت

فيه أقصى الطموحات هي أن يغطي
ارتـفــاع أسـعــار النفط بضعة أشهر
لسداد الرواتب واألجور.
وبسبب ما تقدم وغيره ،تتعرض
الـ ـبـ ـل ــد النـ ـ ـح ـ ــدار فـ ــي ت ـص ـن ـي ـفــات ـهــا
االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة بـ ـم ــا يـ ــرفـ ــع ت ـك ــال ـي ــف
التمويل على الــدولــة حــال لجوئها
ً
إلى االقتراض ،ويرفعها أيضا على
الـقـطــاع ال ـخ ــاص ،وحـتــى إن تحقق
حلم الحكومة في االقتراض ،ليست
هناك ضمانة لعدم شراء استمرارها
بهدر تلك األموال في شراء الوالءات.
وال ـك ــوي ــت األولـ ـ ــى ف ــي محيطها
ً
ال ـخ ـل ـي ـج ــي إدم ـ ـ ــان ـ ـ ــا عـ ـل ــى ال ـن ـف ــط،
واألخيرة أو قبل األخيرة في مستوى
التعليم ومدركات الفساد ومستوى
بناها التحتية ،وأكثرها بيروقراطية
ً
عقيمة ،وأخيرا ،ورغم الصرف على
كيان لتشجيع االستثمار األجنبي
ً
الـمـبــاشــر ،حـقــق ع ــام  2020نــزوحــا
لرأس المال األجنبي المباشر بنحو
 319مليون دوالر ،وخــال األسبوع
قبل الفائت ،وفــي سابقة لــم تحدث
مــن قـبــل ،وبمعرفة كــل مــا سبق من
أمراض ،تم تمرير أكبر حجم إنفاق
لموازنة عامة في الكويت وبرصيد
أكثر من  23مليار ديـنــار ،وبجلسة
واحـ ـ ــدة ،وب ـح ـكــومــة ص ــوت ــت واق ـفــة
عـلــى ح ــواف قــاعــة عـبــدالـلــه الـســالــم،
مقدمة أهمية احتالل كراسيها على
مصير بلد.
واألسبوع الفائت ،ناقش مجلس
الـ ـ ــوزراء الـكــويـتــي "ال ـحــالــة الـمــالـيــة
للبلد" ،واستعرض النمو القياسي
لقيمة وربما أداء احتياطي األجيال
الـقــادمــة ،وهــو أمــر طيب ويستحق
الـقــائـمـيــن عـلــى إدارت ـ ــه ك ــل الـتـقــديــر
والشكر ،ما هو غير طيب ،هو إعالنه
عــن ارت ـيــاحــه ل ـل ـمــاءة االقـتـصــاديــة
للدولة.
ال ـم ـح ــزن ،أن م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ال
ي ـف ــرق ب ـي ــن ال ـ ـمـ ــاءة ال ـم ــال ـي ــة ال ـتــي

تعني توفر الـمــوارد ،وبين المالء ة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي تـعـنــي حـصــافــة
إدارتها لتحقيق عائد اقتصادي ،مثل
نـمــو مــوجــب مـتـفــوق ،وخ ـلــق فــرص
عمل مستدامة ،وفــوائــض أو تــوازن
الموازين الداخلية والخارجية ...إلخ.

ويـ ـكـ ـف ــي واح ـ ـ ــد مـ ــن الـ ـم ــؤش ــرات
الـســابــق ذكــرهــا لــإطــاحــة بحكومة
أو دعــوة النتخابات نيابية مبكرة،
وال ـ ـم ـ ــوارد ن ـع ـم ــة ،ق ــد يـ ـ ــؤدي س ــوء
تــوظ ـي ـف ـهــا وت ـحــوي ـل ـهــا إل ـ ــى نـقـمــة،
وفـنــزويــا المالكة ألكـبــر احتياطي

نـفــط تـقـلـيــدي فــي ال ـعــالــم ،أصبحت
فــي وض ــع م ــأس ــاوي ،ألن ـهــا أس ــاءت
توظيف وإدارة مــواردهــا الضخمة،
وأهملت في الماضي القريب قراء ة
وف ـه ــم مـ ــؤشـ ــرات أداء اق ـت ـص ــاده ــا،
ً
وعلينا التنبه مبكرا ،لخطورة غير

م ـس ـبــوقــة تـعـكـسـهــا م ــؤش ــرات أداء
االقـ ـتـ ـص ــاد ،وي ـف ـت ــرض ف ــي مجلس
الوزراء ،إعالن عدم ارتياحه وتخوفه
من وضــع البلد االقـتـصــادي ،ورؤاه
لعالجه.

 %21نمو أصول محفظة «التأمينات» االستثمارية  1.42مليار دينار سيولة البورصة في يونيو
قال "الشال" إن موقعا مضيئا
آخ ـ ـ ـ ــر ه ـ ـ ــو الـ ـ ـم ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
لـلـتــأمـيـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة تـتـقــدم
بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ــودة خ ــدم ــة
مـ ـتـ ـق ــاع ــديـ ـه ــا ،ولـ ـكـ ـنـ ـه ــا ت ـت ـق ــدم
ب ـش ـكــل الفـ ــت ف ــي كـ ـف ــاء ة وأم ــان ــة
وإدارة ص ـنــاد ي ـق ـهــم ا ل ـت ـقــا عــد يــة،
والشق األخير هــام جــدا لضمان
استقرارهم المستقبلي في زمن
تتضخم مديونية الحكومة لها
وتـ ـعـ ـج ــز عـ ــن الـ ـ ـس ـ ــداد ال ـم ـن ـت ـظــم
لمستحقاتها .وفي بيان صحافي
يـخـلــو م ــن ادعـ ــاء تـحـقـيــق انـجــاز
ضخم ،تذكر المؤسسة أن أصول
م ـح ـف ـظ ـت ـهــا االس ـت ـث ـم ــاري ــة نـمــت
بـ ـنـ ـح ــو  21ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة أو ن ـحــو
 23.1مليار دوالر ،لتبلغ 133.7
مـلـيــارا ،أو مــا ي ـعــادل نـحــو 40.4
مليار دينار.
واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــال :تـ ـتـ ـبـ ـن ــى
ا ل ـمــؤ س ـســة ا سـتــرا تـيـجـيــة معلنة
أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة بـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــد
ال ـنــروي ـجــي ،وال ـت ــوزي ــع الـنـسـبــي
ب ـيــن األس ـه ــم وغ ـيــرهــا أم ــر قــابــل
للتغيير وفقا لـتـطــورات أو ضــاع
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادات ال ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــة ووف ـ ـقـ ــا
لتقييم مـخــا طــر أ س ــواق األ سـهــم،
ذل ـ ـ ــك واضـ ـ ـ ــح فـ ـيـ ـم ــا ذك ـ ــرت ـ ــه فــي
بيانها ا لـصـحــا فــي ،فلديها 100
م ـح ـت ــرف ك ــوي ـت ــي م ـســؤول ـي ـت ـهــم

اإلدارة وا ل ـم ـتــا ب ـعــة ،و يـســا نــد هــم
فــر يــق اإلدارة التنفيذية ،ولجنة
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ،والـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف ك ـ ـمـ ــا هــو
مذكور ،تحقيق أعلى عائد ،ولكن
محكوم بمستوى مخاطر مقبولة.

عائد قياسي
وح ـق ـق ــت ال ـم ــؤس ـس ــة م ـس ـتــوى
ع ــائ ــد ق ـي ــاس ـي ــا ل ـل ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة
ا لـمـنـتـهـيــة ف ــي  31مـ ــارس 2021
بلغ  16.5في المئة ،وإ لــى جانب
حصافة اإلدارة وتوظيف أفضل
شــر كــات إدارة األ م ــوال ،ينسبون
هــذا األداء المتميز إ لــى عاملين
إ ض ـ ــا فـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ،األول هـ ـ ــو األداء
المتميز أل س ــواق ا لـعــا لــم المالية
ف ـ ــي زمـ ـ ــن ال ـ ـجـ ــائ ـ ـحـ ــة ،وذلـ ـ ـ ــك قــد
ال ي ـ ــدوم ،وال ـث ــان ــي ه ــو االرتـ ـق ــاء
ب ـح ـج ــم األمـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـم ــوظـ ـف ــة عــن
ط ــري ــق ال ـخ ــام ــل م ـن ـهــا ،م ــن نـحــو
 41.2فــي المئة فــي نهاية مــارس
 ،2016إلى أقل من  4في المئة في
نهاية مــارس  ،2021وذ لــك يعني
أن ا ل ـم ــؤ س ـس ــة و بـ ـ ـق ـ ــرار ،تـخـطــت
حقبة الخوف من اتخاذ قراراتها
االستثمارية بعد فضائح فساد
تلك االستثمارات في السابق.
و لـيــس مطلوبا مــن المؤسسة
أن تراهن على مثل هذا المستوى

مــن ال ـعــوائــد فــي الـمـسـتـقـبــل ،وال
ح ـ ـتـ ــى الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق الـ ـن ــرويـ ـج ــي
يفعل ،فبعد كل ارتفاعات كبيرة
لـ ــأصـ ــول الـ ـم ــالـ ـي ــة فـ ــي الـ ـع ــال ــم،
تأتي حقبة تصحيح ،ويبدو من
البيان أنهم يعون ذلك االحتمال،
مــا هــو مهم فــي كــل مــا تـقــدم ،هو
ا س ـ ـت ـ ـخـ ــاص دروس ا ل ـ ـن ـ ـجـ ــاح،
فالمؤسسة وضعت استراتيجية
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار بـ ـ ــاألرقـ ـ ــام والـ ـنـ ـس ــب،
ووظ ـفــت ق ــدرات بـشــريــة مــواطـنــة
لتولي تفاصيل إدارتها ،وتعرف
ب ــأن ه ـن ــاك ت ـنــاس ـبــا ط ــردي ــا بـيــن
العائد والمخاطر ،لذلك لم تتخل
ع ــن الـ ـح ــذر .األه ـ ــم ،ب ــأن األمـ ــوال
ال ـم ـت ــاح ــة ل ـل ـمــؤس ـســة ه ــي نـفــس
األمـ ـ ـ ــوال ،م ــا ص ـن ــع ال ـ ـفـ ــارق بـيــن
ماضيها وحاضرها ،هو تغيير
موفق في إدارتها بفريق يتحلى
بالمهنية واألمانة ،ولو أسقطنا
ذلك التغيير الموفق على مجلس
الوزراء ،وعلى المؤسسات العامة
األخرى ،فسنرى الكويت مختلفة،
وأفضل ،في المستقبل.

أف ــاد الـتـقــريــر ب ــأن أداء بــورصــة الـكــويــت
في يونيو كان مختلطا مقارنة بأداء مايو،
وهو أداء أدنى قياسا بانخفاض معدل قيمة
التداول اليومي ،وأفضل في األداء اإليجابي
لجميع مؤشرات األسعار ،فقد ارتفع مؤشر
السوق األول بنحو  2.9في المئة ،ومؤشر
السوق الرئيسي بنحو  2.6في المئة ،وارتفع
أيـضــا مــؤشــر ال ـســوق ال ـعــام ،وه ــو حصيلة
أداء السوقين بنحو  2.8فــي المئة ،وكذلك
ار ت ـف ــع مــؤ شــر ا ل ـس ــوق ا لــر ئ ـي ـســي  50بنحو
 2.4في المئة.
وار تـفـعــت سيولة ا لـبــور صــة المطلقة في
يونيو مقارنة بسيولة مايو ،ألن عدد أيام
ال ـع ـمــل أع ـل ــى ،ح ـيــث ب ـل ـغــت ال ـس ـيــولــة نـحــو
 1.422مـلـيــار دي ـن ــار ،مــرتـفـعــة مــن مـسـتــوى
 1.377مليار لسيولة مايو ،وبلغ معدل قيمة
ال ـت ــداول ال ـيــومــي لـشـهــر يــونـيــو نـحــو 64.6
مليونا ،أي بانخفاض بنحو  10.9في المئة
عن مستوى معدل تلك القيمة لمايو البالغ
 72.5مليونا ،وبلغ حجم سيولة البورصة
في النصف األول من العام الجاري (أي في
 122يــوم عمل) نحو  6.470مليارات ،وبلغ
معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 53
مليونا ،مرتفعا بنحو  47.2في المئة مقارنة
بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها
من عام  2020البالغ نحو  36مليونا ،وكان
الربع الثاني من العام السابق منها بداية
أزمة الجائحة ،ومرتفعا أيضا بنحو 19.3
فــي ا لـمـئــة إذا ق ــورن بـمـسـتــوى ذ لــك المعدل
لكامل عام  2020البالغ نحو  44.4مليونا.

ومــازالــت تــوجـهــات الـسـيــولــة مـنــذ بــدايــة
العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة
لم تحصل سوى على  3في المئة فقط من
تـلــك ا لـسـيــو لــة ،ضـمـنـهــا  50شــر كــة حظيت
بنحو  0.5في المئة فقط من تلك السيولة،
و 5شركات من دون أي تداول ،أما الشركات
ا لـصـغـيــرة ا لـســا ئـلــة فـقــد حـظـيــت  12شركة
قيمتها ا لـســو قـيــة تـبـلــغ  2.2فــي ا لـمـئــة من
إج ـمــالــي قـيـمــة ال ـشــركــات ال ـمــدرجــة بنحو
 18.8فــي المئة مــن سيولة ا لـبــور صــة ،ذلك
يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم
نحو نصف الشركات المدرجة منها ،وعلى
النقيض ،يميل بقوة إ لــى شركات قيمتها
السوقية ضئيلة ،أما توزيع السيولة على
السوقين خالل يونيو  ،2021فكان كالتالي:

السوق األول ( 25شركة)
حظي السوق األول بنحو  824.1مليون
د ي ـ ـنـ ــار ،أو م ــا ن ـس ـب ـتــه  58ف ــي ا ل ـم ـئ ــة مــن
س ـيــولــة ال ـب ــورص ــة ،وض ـم ـنــه حـظـيــت نحو
نصف شركاته ( 12شــر كــة) ب ــ 84فــي المئة
من سيولته ونحو  48.7في المئة من كامل
س ـيــولــة ال ـب ــورص ــة ،بـيـنـمــا ح ـظــي الـنـصــف
اآل خــر بما تبقى أو نحو  16فــي المئة من
سـيــولـتــه ،وب ـلــغ م ـعــدل تــركــز الـسـيــولــة فيه
م ـس ـتــوى عــال ـيــا ،ح ـيــث حـظـيــت  8شــركــات
ضـمـنــه بـنـحــو  74فــي الـمـئــة مــن سـيــولـتــه،
و ب ـل ــغ ن ـص ـيــب تـ ـ ــداوالت ا ل ـس ــوق األول مــن
إج ـم ــال ــي ق ـي ـمــة تـ ـ ــداوالت ال ـب ــورص ــة خــال

النصف األول من العام الحالي نحو 63.4
في المئة.

السوق الرئيسي ( 140شركة)
حظي بنحو  597.2مليون دينار ،أو نحو
 42في المئة من سيولة البورصة ،وضمنه
حظيت  20في المئة من شركاته على 82.2
في المئة من سيولته ،بينما اكتفت  80في
المئة من شركاته بنحو  17.8في المئة من
سيولته .وو حــده ا لــز مــن ســوف يعمل على
غــرب ـلــة ال ـشــركــات ال ـمــدرجــة غ ـيــر الـســائـلــة،
وخيارها يظل ما بين ز يــادة سيولتها أو
انسحابها ،وبلغ نصيب ت ــداوالت السوق
الرئيسي من إجمالي قيمة التداوالت خالل
النصف األول من العام الجاري نحو 36.6
في المئة.
وإذا قورن توزيع السيولة بين السوقين
األول والرئيسي نــرى تحسنا فــي نصيب
الـسـيــولــة لـلـســوق الــرئـيـســي لـمــا مـضــى من
ال ـع ــام ال ـج ــاري م ـقــارنــة بـتــوزيـعـهــا لـكــامــل
عـ ــام  ،2020ح ـي ـن ـهــا كـ ــان ن ـص ـيــب ا ل ـس ــوق
األول  83.6في المئة ،تاركا  16.4في المئة
لسيولة السوق الرئيسي ،وذلك تطور جيد
إن استمر.

 %5.7نمو موجودات «وربة» في الربع األول بـ  3.4مليارات

إجمالي
المخصصات
ترتفع بنسة
 ٪٨٣.٩لتبلغ
 ١٠ماليين دينار

ت ـ ـطـ ــرق "الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــال" إل ـ ـ ــى ن ـت ــائ ــج
أعمال "ور بــة" عن الربع األول من
العام الحالي ،حيث تشير إلى أن
صــافــي أرب ــاح الـبـنــك (بـعــد خصم
الضرائب) بلغ نحو  2.78مليون
دينار ،بارتفاع مقداره نحو 698
أ ل ـ ــف د ي ـ ـنـ ــار ،و ن ـس ـب ـت ــه  33.5فــي
المئة ،مقارنة بنحو  2.08مليون
للفترة ذاتها من .2020
ويـ ـ ـع ـ ــود الـ ـسـ ـب ــب ف ـ ــي ارت ـ ـفـ ــاع
صــافــي األرب ــاح إلــى زي ــادة الــربــح
التشغيلي بقيمة أعلى من ارتفاع
جملة المخصصات ،إذ زاد الربح
ال ـت ـش ـغ ـي ـلــي ل ـل ـب ـنــك (قـ ـب ــل خـصــم
المخصصات) بنحو  5.3ماليين،
أي بنسبة  69.3فــي ا لـمـئــة ،فيما
ارتفعت جملة المخصصات بنحو
 4.6مــا يـيــن ،أو بنسبة  83.9في
المئة.
وفي التفاصيل ،ارتفع إجمالي
اإليرادات التشغيلية للبنك بنحو
 5.5مــا ي ـيــن ،أو بـنـحــو  38.5في
ً
ا ل ـم ـئ ــة ،و ص ـ ـ ــوال إ لـ ــى ن ـح ــو 19.7
مليونا مقارنة بنحو  14.2مليونا
للفترة نفسها من  .2020وتحقق
ذل ــك نـتـيـجــة ارتـ ـف ــاع ب ـنــد صــافــي
إي ـ ـ ـ ـ ــرادات اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ب ـن ـح ــو 3.3
ً
ماليين ،و صــوال إ لــى  6.2ماليين

مقارنة بنحو  2.9مليون ،بينما
انـ ـخـ ـف ــض بـ ـن ــد صـ ــافـ ــي إيـ ـ ـ ــرادات
ت ـمــو يــل ب ـن ـحــو  294أ لـ ــف د ي ـن ــار،
ً
وبنسبة  2.5في المئة ،وصوال إلى
نحو  11.44مليونا مقارنة بنحو
 11.73مليونا.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر "ارت ـ ـ ـفـ ـ ــع
إجمالي المصروفات التشغيلية
ب ـن ـح ــو  194أ ل ـ ــف د يـ ـ ـن ـ ــار ،أو مــا
ً
ن ـس ـب ـتــه  2.9ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ،و صـ ــوال
إ لـ ــى ن ـحــو  6.78مــا ي ـيــن م ـقــار نــة
بـ ـنـ ـح ــو  6.59مـ ــا ي ـ ـيـ ــن ،ن ـت ـي ـجــة
ار تـفــاع معظم بنود المصروفات
التشغيلية ،وبلغت نسبة إجمالي
ال ـ ـم ـ ـصـ ــروفـ ــات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة إل ــى
إجمالي اإليرادات التشغيلية نحو
 34.4في المئة ،بعد أن كانت عند
نحو  46.3في المئة".
و لـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــت إ لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أ ن جـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــة
الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــات ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ب ـن ـحــو
 4.6م ــا ي ـي ــن ،و ب ـن ـس ـبــة  83.9فــي
ا ل ـم ـئــة ك ـمــا أ س ـل ـف ـنــا ،لـتـبـلــغ نحو
 10م ــا ي ـي ــن مـ ـق ــار ن ــة ب ـن ـح ــو 5.4
ماليين ،مبينا أن هامش صافي
الربح انخفض إلى نحو  14.1في
المئة لألشهر الثالثة األو لــى من
العام الحالي مقارنة بنحو 14.7
في المئة للفترة نفسها من العام

ال ـس ــاب ــق ،ب ـس ـبــب ارتـ ـف ــاع صــافــي
األربـ ـ ــاح ب ـن ـس ـبــة أقـ ــل م ــن ارت ـف ــاع
إجمالي اإليرادات التشغيلية.
وتشير البيانات المالية للبنك
إ لـ ـ ــى أن إ ج ـ ـمـ ــا لـ ــي ا ل ـ ـمـ ــو جـ ــودات
ً
سـجــل انـخـفــاضــا بـلــغ ق ــدره 59.1
م ـل ـيــون د يـ ـن ــار ،و نـسـبـتــه  1.7في
ا ل ـم ـئ ــة ،ل ـي ـصــل إ لـ ــى ن ـح ــو 3.416
م ـل ـيــارات مـقــا بــل  3.475مـلـيــارات
فــي نهاية  .2020فــي حين ارتفع
إجمالي الموجودات بنحو 184.6
مـلـيــو نــا أو بـنـحــو  5.7فــي ا لـمـئــة،
عند المقارنة بالفترة نفسها من
 2020حـيــن بـلــغ  3.231مـلـيــارات،
وان ـخ ـفــض ب ـنــد مــدي ـنــو الـتـمــويــل
ب ـن ـحــو  64.9م ـل ـي ــون د ي ـ ـنـ ــار ،أي
ً
نـحــو  2.6فــي الـمـئــة ،وص ــوال إلــى
نحو  2.432مليار ( 71.2في المئة
من إجمالي الموجودات) مقارنة
ب ـن ـحــو  2.497م ـل ـي ــار (  71.9فــي
المئة من إجمالي الموجودات) في
نهاية  ،2020بينما ارتفع بنحو
 3.7في المئة أو نحو  86مليونا،
مقارنة بنحو  2.346مليار (72.6
في المئة من إجمالي الموجودات)
في الفترة نفسها من عام .2020
وذكـ ـ ــر الـ ـتـ ـق ــري ــر :ب ـل ـغ ــت نـسـبــة
إج ـ ـمـ ــالـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــي ت ـ ـمـ ــويـ ــل إلـ ــى

إجمالي الودائع نحو
 87.7في المئة مقارنة
ب ـن ـحــو  85ف ــي ا ل ـم ـئــة،
وان ـ ـخ ـ ـفـ ــض بـ ـن ــد ن ـقــد
وأر صــدة لــدى البنوك
ب ـن ـح ــو  37.6م ـل ـي ــون
دينار ،أي بنسبة 33.8
ً
في المئة ،وصوال إلى
نحو  73.4مليونا (2.1
في المئة من إجمالي
ا لـمــو جــودات) مـقــار نــة بنحو 111
مليونا ( 3.2في المئة من إجمالي
الموجودات) في نهاية عام ،2020
وا ن ـخ ـف ــض ب ـن ـحــو  77.6مـلـيــو نــا
وبـنـسـبــة  51.4فــي الـمـئــة مـقــارنــة
بــا لـفـتــرة نـفـسـهــا مــن  ،2020حين
ب ـلــغ ن ـحــو  151م ـل ـيــو نــا ( 4.7فــي
المئة من إجمالي الموجودات).
وتشير األرقام إلى أن مطلوبات
البنك (من غير احتساب إجمالي
حـ ـ ـق ـ ــوق ال ـ ـم ـ ـل ـ ـك ـ ـيـ ــة) قـ ـ ــد س ـج ـل ــت
ً
ا نـ ـخـ ـف ــا ض ــا ب ـل ـغ ــت ق ـي ـم ـت ــه 59.2
م ـل ـي ــو ن ــا ،أي م ــا ن ـس ـب ـتــه  1.9فــي
ا ل ـم ـئ ــة ،ل ـت ـصــل إ لـ ــى ن ـح ــو 3.136
مـ ـلـ ـي ــارات م ـق ــار ن ــة ب ـن ـحــو 3.195
م ـل ـي ــارات ب ـن ـهــا يــة  .2020بـيـنـمــا
ً
ح ـق ـق ــت ار ت ـ ـفـ ــا عـ ــا ب ـن ـح ــو 176.1
مليونا ،أي بنسبة نمو بلغت 5.9

في المئة ،عند المقارنة مع الفترة
ن ـف ـس ـهــا م ــن الـ ـع ــام ال ـف ــائ ــت حـيــن
بلغت  2.960مليار .وبلغت نسبة
إجمالي المطلوبات إلى إجمالي
الموجودات نحو  91.8في المئة،
بعد أن كانت نحو  91.6في المئة.
وت ــاب ــع :ت ـش ـيــر ن ـتــائــج تـحـلـيــل
ال ـب ـي ــان ــات ال ـم ــال ـي ــة ،ال ـم ـح ـســوبــة
على أساس سنوي ،إلى أن جميع
مؤشرات ربحية البنك قد سجلت
ً
ارتفاعا مقارنة مع الفترة نفسها
من  ،2020إذ ارتفع مؤشر العائد
ع ـلــى م ـع ــدل ح ـق ــوق الـمـســاهـمـيــن
ا ل ـخــاص لـلـبـنــك ( )ROEإ ل ــى نحو
 5.5ف ــي ا ل ـم ـئ ــة م ـق ــار ن ــة ب ـن ـحــو 4
فــي الـمـئــة .وارتـفــع مــؤ شــر العائد
على معدل رأسمال البنك ()ROC
إل ــى ن ـحــو  7.1ف ــي ال ـم ـئــة مـقــارنــة
ب ـن ـح ــو  5.6فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة .وار تـ ـف ــع

ً
أ يـضــا  ،مــؤ شــر ا لـعــا ئــد على معدل
موجودات البنك ( )ROAحين بلغ
نحو  0.32في المئة مقارنة بنحو
 0.26في المئة.
وارتفعت ربحية السهم الواحد
األساسية والمخففة للبنك (،)EPS
إذ بلغت نحو  0.20فلس مقارنة
ب ـن ـحــو  -0.26ف ـلــس ل ـلــر بــع األول
مــن  ،2020واألداء ا ل ـســا لــب لــذ لــك
ال ــرب ــح جـ ــاء ب ـس ـبــب اس ـت ـث ـنــائــي،
فخالل الفترة خصم البنك أرباحا
م ــدف ــوع ــة ع ــن ال ـص ـك ــوك ال ــدائ ـم ــة.
وبـ ـل ــغ م ــؤش ــر م ـض ــاع ــف ال ـس ـعــر/
القيمة ا لــد فـتــر يــة ( )P/Bنـحــو 1.8
ضعف مقارنة بنحو  1.5ضعف.
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مجالس إدارات تتعمد المخالفات ...إليقاف األسهم

١١

اقتصاد

انضمام بورصة برمودا التابعة
لـ «مايكس» إلى Pyth Network

• على المساهمين محاسبة المخطئين ومن يخفي معلومات جوهرية
• تفاعل رقابي كبير مع خبر ةديرجلا .عن األسهم عن التداول
محمد اإلتربي

العالقة بين مجلس اإلدارة
والمساهمين ،تستند الى
الوكالة ،فمجلس اإلدارة هو
وكيل عن المساهمين في
إدارة الشركة.

بالرغم من حجم الضرر الجسيم الذي
يقع على المساهمين عموما ،جراء وقف
السهم عن التداول ،والتي يستمر بعضها
ألشهر ،برز رأي قانوني رقابي يؤكد أن
ُ
مجالس إدارات الشركات هي التي تسأل
عــن ذل ــك ،حيث إن بعضها يتعمد عدم
تـصــويــب ال ـم ـخــال ـفــات ،الس ـت ـمــرار وقــف
األسهم.
وفي هذا الصدد ،دعت مصادر رقابية
ّ
معنية ،في تصريح خاص لـ «الجريدة»،
المساهمين الــى ض ــرورة الـحــرص على
حضور الجمعية العمومية ومحاسبة
مجالس اإلدارات ومناقشتها ،فهي ممثلة
للمساهمين.
وأضـ ــافـ ــت أن ال ـع ــاق ــة ب ـي ــن مـجـلــس
اإلدارة والمساهمين ،تستند الى الوكالة،
فمجلس اإلدارة هو وكيل عن المساهمين
فــي إدارة ال ـشــركــة ،وه ــو ال ـم ـســؤول عن
جـمـيــع أع ـم ــال اإلدارة ،وإال م ــا ك ــان من
اختصاص الجمعية العامة أو من كان
مـقـيــدا لــه فــي ال ـقــانــون أو عـقــد الـشــركــة،
اإلدارة والمساهمين
و يـجـمــع مـجـلــس ّ
وحــدة مصالح تتمثل في عقد الشركة،
فهذا العقد ال يقوم على تنازع المصالح
بل على وحدتها.
فـ ـ ــإذا ق ـ ــام م ـج ـلــس اإلدارة ،بـصـفـتــه
ـا عـ ــن ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن ،ب ـم ـخــال ـفــات
وكـ ـي ـ ّ
وتـ ـ ّح ــف ــظ ع ـل ـي ـه ــا مـ ــراقـ ــب ال ـح ـس ــاب ــات
تحفظا جوهريا ،أو اكتشفتها الجهات
الرقابية ،فعلى المساهمين في الجمعية
ال ـعــامــة مـحــاسـبـتــه ،ورب ـم ــا رف ــع دع ــوى
ال ـم ـســؤول ـيــة ع ـل ـيــه ،ل ــذل ــك ي ـت ـعـ ّـيــن على
المساهم ،بصفته الموكل واألصيل ،أن
يقوم بدوره في محاسبة مجلس اإلدارة
عــن األخـطــاء التي أدت الــى وقــف تــداول
السهم ،فاإليقاف هو دعوة إلى المساهم
للتحول من الدور السلبي في محاسبة
مجلس اإلدارة ال ــى اإلي ـجــابــي ،وبــذلــك،
ّ
ـإن اإلي ـقــاف مـ ّ
ـوجــه للشركة المخالفة
فـ
بوصفها شخصا اعتباريا مستقال عن
المساهمين ،ويتحمل تبعية اإل يـقــاف
المخالف ،ومن نكص عن ممارسة دوره
الرقابي ،والجهات الرقابية ال تستطيع
ال ـق ـي ــام ب ـ ــدور ا ًل ـم ـســاهــم ،وإن ـم ــا تــوقــف
الشركة حماية للمستثمر المستقبلي
ولوجود مخالفات جسيمة تلكأ المجلس
عن تصويبها تحت أنظار المساهمين
وأبـصــارهــم ،مع تحميل مجلس اإلدارة

المخالف المسؤولية وتوقيع العقوبة
عليه الى حين تصويب المخالفة.
وتطرح وجهة نظر قانونية تساؤال،
ه ــل ي ـق ـبــل ال ـم ـس ــاه ـم ــون وج ـ ــود شــركــة
تـ ـت ــداول أسـهـمـهــا وم ــراق ــب الـحـســابــات
ل ــم ُي ـبــد رأيـ ــا ف ــي بـيــانــاتـهــا ال ـمــال ـيــة ّ ،أو
تستمر فــي مـخــا لـفــات جسيمة و تــوقــع
عليها عقوبات من مجلس التأديب لذات
ّ
تصوب
األس ـبــاب م ـ ّـرات عــديــدة دون أن
ّ
الشركة المخالفة ،وذلك كله تحت أنظار
الـمـســاهـمـيــن وأع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة
وأبصارهم ،وهل يقبل وجود مالحظات
جسيمة جوهرية في البيانات المالية
للشركة ،ويتم ت ــداول أسهمها مــن دون
تصويب ،ومن دون أن يمارس المساهم
دوره في الرقابة واإلشراف على مجلس
اإلدارة؟
أين حماية المتداولين ممن لم يشتر
أسـهــم الـشــركــة ،وكـيــف للجهة الرقابية
إلزام الشركة بتصويب المخالفات وهي
مستمرة بها ،على الرغم من إحالتها إلى
مجلس التأديب وتوقيع عقوبة بسيطة ال
تتجاوز  3آالف دينار في بعض األحيان؟!
إن اإلي ـق ــاف ع ــن الـ ـت ــداول ه ــو عقوبة
ل ـل ـشــركــة ال ـم ـخــال ـفــة بـصـفـتـهــا شخصا

اعـ ـتـ ـب ــاري ــا م ـس ـت ـقــا ل ـح ـم ــاي ــة الـ ـس ــوق،
وح ـمــايــة لـلـمـتــداولـيــن مـمــن لـيـســوا من
ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن وت ـن ـظ ـي ـف ــا لـ ـلـ ـس ــوق مــن
المخالفات ،وهو دعوة للشركة بما فيها
من المساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة
الى تصويب األخطاء ،فالجهة الرقابية
ال تلجأ إلى اإليقاف إال بناء على أسباب
ّ
وتعمد مجلس اإلدارة
جوهرية متكررة
ُ
عدم تصويبها ،رغم منحه المهل الزمنية
الكفيلة بتصويب المخالفات دون وجود
ثـ ّـمــة رادع لـلـشــركــة عــن اس ـت ـمــرارهــا في
الـمـخــالـفــات ،وال سـيـمــا إخ ـفــاء الـشــركــة
معلومات جوهرية دون اإلفصاح عنها
فــي الـبــورصــة ،رغــم الـمـحــاوالت الدائمة
للجهة الرقابية لدعوتها إلى اإلفصاح
وتواني مراقب الحسابات عن بيانها في
البيانات المالية للشركة.
كيف يمكن كفالة تــوا فــر المعلومات
الـصـحـيـحــة وال ـفــوريــة لـلـمـتــداولـيــن عن
الشركة وهــي األســاس في شــراء السهم
أو بيعه ،وكـيــف يمكن حماية الـســوق؟
أال يـ ـفـ ـت ــرض فـ ــي كـ ــل شـ ــركـ ــة أن ت ــوف ــر
ال ـم ـع ـلــومــات الـصـحـيـحــة ف ــي بـيــانــاتـهــا
الـمــالـيــة مــن أج ــل تـمـكـيــن ال ـم ـتــداول من
اتـخــاذ ق ــراره االسـتـثـمــاري؟ وه ــذا األمــر

جزر اليونان الصغيرة نموذج لالنتقال
البيئي إلى الطاقة المتجددة

ت ـح ـتــل ج ــزي ــرة ت ـي ـل ــوس ،ال ــواق ـع ــة في
منطقة دوديـكــانـيـسـيــا ،موقعا رائ ــدا في
اليونان ،بفضل استقالليتها شبه الكاملة
على صعيد الطاقة ،وهي تسعى ألن تكون
«نموذجا يحتذى» لسائر جزر البالد.
ويقول فاسيليس إيكونومو ،من مقهاه
على المرفأ« ،المستقبل يقوم على وقف
االعتماد على النفط» .وعلى غرار أكثرية
سكان تيلوس البالغ عددهم  ،780يشيد
الرجل األربعيني ببلوغ الجزيرة مرحلة
«االستقاللية» ،و»عدم االعتماد على الجزر
المجاورة» لتأمين حاجاتها من الطاقة.
وفـ ــي أرخ ـب ـي ــل دودي ـكــان ـي ـس ـيــا ،قـبــالــة
السواحل التركية ،هــذه الجزيرة النائية
ا لـبــا لـغــة مساحتها  65كيلومترا مربعا
هي األولى التي تنتج طاقتها الكهربائية
من مصادر الطاقة المتجددة ،بفضل 11
مليون يورو مقدمة من االتحاد األوروبي
وأربعة مستثمرين يونانيين من القطاع
الخاص.
ونالت تيلوس أخيرا الجائزة الثالثة
األوروب ـ ـيـ ــة ألف ـض ــل ان ـت ـقــال ع ـلــى صعيد
الـ ـط ــاق ــة ب ـع ــد ج ــزي ــرت ـي ــن مـ ــن ال ــدنـ ـم ــارك
وإسبانيا.
وتقول رئيسة بلدية تيلوس ماريا كاما
إن «تيلوس أعطت نموذجا ،وهــذا الحل
للجزر الصغيرة في بلدنا .جميع السكان
مـسـتـفـيــدون ،كلفة الـطــاقــة بــاتــت أرخــص
وتراجعت فترات انقطاع الكهرباء».
و عـلــى بعد نحو  100كيلومتر غربا،
خاضت جزيرة أستيباليا هــذا التحدي،

عـ ـل ــى أمـ ـ ــل ت ـغ ـط ـي ــة « 70ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
حــاجــاتـهــا فــي مـجــال الـطــاقــة خ ــال ثــاث
سنوات إلى أربــع» ،حسبما يوضح نائب
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـي ــون ــان ــي كــوس ـتــاس
بــراكــويــانـيــس ال ــذي يقف وراء المشروع
الحكومي لوكالة فرانس برس.
وع ـ ـلـ ــى هـ ـ ــذه الـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة ،ال ـ ـتـ ــي تـشـبــه
خــري ـط ـت ـهــا ش ـك ــل الـ ـف ــراش ــة ع ـن ــد تـقــاطــع
أرخبيلي دوديكانيسا وسيكالدس ،يتوقع
أن يتخلص السكان البالغ عددهم حوالي
 ،1300مــن مــولــدات الــديــزل الـتــي ال تــزال
تـغــذي منازلهم بالطاقة ليعتمدوا على
توربينات رياح وألواح شمسية.
ل ـ ـكـ ــن ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ـ ــاف ت ـ ـي ـ ـلـ ــوس ،ي ـل ـحــظ
ال ـم ـشــروع الـبــالـغــة قيمتها  100ماليين
ي ـ ـ ـ ــورو ،ب ـي ـن ـه ــا  6م ــايـ ـي ــن م ـ ــن األمـ ـ ـ ــوال
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،خ ـط ــة ل ـل ـن ـقــل ت ـع ـت ـمــد عـلــى
المركبات الكهربائية بالكامل بالشراكة
مع شركة فولكسفاغن األلمانية.
وعند سفح القلعة المشيدة على الطراز
الهندسي لمدينة البندقية قرب المنازل
البيضاء على الميناء ،بات باإلمكان رؤية
مـحـطــات لشحن ال ـس ـيــارات الكهربائية،
ويـلـحــظ ال ـم ـشــروع تـقـلـيـصــا النـبـعــاثــات
ثاني أكسيد الكربون بنسبة  70في المئة،
وخفضا للنفقات على الطاقة بنسبة 25
فــي الـمـئــة .وي ـقــول فــراكــويــانـيــس إن هــذا
ا لـمـشــروع يشكل «بنظرنا نموذجا على
العالم أن يحتذي به».
ل ـ ـكـ ــن حـ ـ ـ ــزب «س ـ ـ ـيـ ـ ــريـ ـ ــزا» ال ـ ـم ـ ـعـ ــارض
انـت ـقــد ه ــذه «الـحـم ـلــة اإلع ــان ـي ــة» لشركة

فولكسفاغن لإلفادة من «المناظر الخالبة»
في أستيباليا .وشدد نائب الوزير على أن
«هــذه ليست جزيرة فولكسفاغن» ،قائال
إن «كل شركات تصنيع السيارات يمكنها
االنخراط وبيع مركباتها» .وأكد السياسي
«عدم وجود حصرية ،ال في أستيباليا وال
في خالكي».
وستكون جزيرة خالكي ،الصغيرة في
غرب رودس ،المرحلة المقبلة من الخطة
البيئية الحكومية ،باالعتماد على أموال
أوروب ـي ــة ،لـكــن بــالـتـعــاون ه ــذه ال ـمــرة مع
ش ــرك ــة س ـي ـتــرويــن ال ـفــرن ـس ـيــة الـمـصـنـعــة
للسيارات ،وفق مصادر في وزارة الطاقة
والبيئة اليونانية.
وتسعى «فولكسفاغن» و«سيتروين» إلى
طــي صفحة فضائح التالعب بمحركات
الديزل.
وتسعى الجزر اليونانية إلى أن تصبح
مستقلة في إنتاج الطاقة المتجددة ،لكن
برودروموس تريكيليس ،وهو بائع قهوة
في تيلوس ،يرى أن «من المبكر الحكم على
هــذه الـمـحــاولــة لجعل الـجــزيــرة مستقلة
على صعيد الطاقة» .ويقول لوكالة فرانس
ب ــرس« :يـجــب التحلي بالصبر ،فــإن ذلك
سيؤتي ثماره».
(أ ف ب)

أساس فلسفة السوق ،إذ إن وقف تداول
السهم هو عقوبة للشركة بما تتضمنه
من مجلس اإلدارة والمساهمين ،وتجب
حماية السوق بتوفير بيانات صحيحة
عــن الشركة مــن أجــل تمكين المستثمر
المحتمل من اتخاذ قــراره االستثماري
بناء على معلومات دقيقة.
وب ـن ـظــرة ســريـعــة عـلــى أهـ ــداف هيئة
أسواق المال المحددة في المادة الثالثة
من القانون تجد أنها تهدف الى تنظيم
ّ
نشاط األوراق المالية بما يتسم بالعدالة
والتنافسية والشفافية وتوفير حماية
المتعاملين وتطبيق اإلفصاح الكامل،
والعمل على ضمان االلـتــزام بالقوانين
والـلــوائــح ذات الـعــاقــة بنشاط األوراق
المالية.
وكــذلــك نصت الـمــادة  ١٨-١مــن كتاب
اإلدراج مــن الــائـحــة التنفيذية لقانون
هيئة أسواق المال على أنه للهيئة وقف
الـشــركــة فــي الـبــورصــة لتحقيق حماية
المتعاملين ّ ،وعند قيام مراقب الحسابات
ب ــإب ــداء تـحــفــظ جــوهــري عـلــى الـبـيــانــات
المالية ،أو عــدم إبــداء رأي أو إبــداء رأي
معاكس أو عدم تقديم مستندات تطلبها
الهيئة.

أع ـل ـن ــت ب ــورص ــة ب ــرم ــودا
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــأوراق ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ()BSX
انضمامها إلى منصة Pyth
 ،Networkو ه ـ ـ ــي م ـن ـصــة
الم ــرك ــزي ــة ل ـت ــوزي ــع ب ـيــانــات
السوق المالية ،حيث ستبدأ
بورصة برمودا تلقي بيانات
س ـ ـ ــوق األسـ ـ ـه ـ ــم األمـ ـي ــركـ ـي ــة
الفعلية مــن بــورصــة MIAX
 PEARL EQUITIESونشرها
عبر منصة Pyth Network
اعتبارا من منتصف يوليو.
 ،Pyth Networkا ل ـت ــي
أع ـل ـن ـت ـهــا م ـج ـم ــوع ــة Jump
 Tradingفي أبريل الماضي،
هي عبارة عن شبكة Oracle
مصممة لتوفير بيانات سوق
مالية عالية ا لــد قــة لصناعة
سلسلة الكتل «»blockchain
ب ـ ــاس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام بـ ـ ــروتـ ـ ــوكـ ـ ــول
 blockchainعـ ـل ــى شـبـكــة
.Solana
وق ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـم ــدي ــر
التنفيذي لـبــورصــة بــرمــودا
غريغ ووجوهاسكي« :يسرنا
االنـضـمــام ال ــى منصة Pyth
 ،Networkو نـ ـتـ ـطـ ـل ــع إ ل ــى
ت ــوسـ ـي ــع ن ـ ـطـ ــاق الـ ـبـ ـي ــان ــات
التي ننشرها على المنصة،
وتلعب  BSXدورا فــريــدا في
تطوير النظام البيئي المالي
ا لـ ــا مـ ــر كـ ــزي ( ،)DeFiحـيــث
نسخر قدراتنا وإمكانياتنا
في صناعة األصول الرقمية
وتـ ــوس ـ ـيـ ــع ن ـ ـطـ ــاق خ ــدم ــات
بيانات السوق المقدمة إلى
أسواق رأس المال العالمية».
وأض ـ ــاف ووجــوهــاس ـكــي:
«ت ـ ـل ـ ـتـ ــزم ح ـ ـكـ ــومـ ــة ب ـ ــرم ـ ــودا
بدعم صناعة التكنولوجيا
ال ـم ــال ـي ــة الـ ـق ــوي ــة مـ ــن خ ــال
تنفيذ تشريعات مثل قانون
األص ـ ـ ــول ال ــرق ـم ـي ــة لــأع ـمــال
 ،)DABA( 2018مـمــا يجعل

م ــن ب ــرم ــودا واليـ ــة قضائية
مـثــالـيــة وآم ـن ــة لـتـعــزيــز نمو
قطاع األصول الرقمية».
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ذك ـ ـ ــر م ــدي ــر
المبادرات االستراتيجية في
م ـج ـمــو عــة Jump Trading
ك ــان ــاف ك ــاري ــا« :متحمسون
ل ـلــزخــم الـ ــذي أحــدث ـتــه Pyth
 Networkم ــع ا لـمـشــار كـيــن
في التداول حتى اآلن ،ولكن
دخ ــول بــورصــة بــرمــودا إلــى
المنصة يؤسس بعدا جديدا
تماما للبيانات المتاحة».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف كـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــا« :ان
ت ـض ـم ـيــن بـ ـي ــان ــات ب ــورص ــة
 MIAX PEARL EQUITIESلن
يمنح المستخدمين إمكانية
الوصول إلى أسعار التنفيذ
ف ـ ــور ح ــدوث ـه ــا ف ـح ـس ــب ،بــل
سيتيح أيضا الــوصــول إلى
بيانات أعلى سجل في الوقت
الـفـعـلــي مــن سـجــل الـطـلـبــات
الـخــاص بهم ،وهــو مستوى
غير مسبوق من الوصول إلى
البيانات من بورصة األسهم
األميركية».
وتـ ـتـ ـب ــع كـ ــل مـ ــن ب ــورص ــة
ب ـ ــر م ـ ــودا « »BSXو بـ ــور صـ ــة
MIAX PEARL EQUITIES
مجموعة بورصات مايكس،
ال ـم ـم ـل ــوك ــة ل ـش ــرك ــة م ـيــامــي
إنـ ـت ــرن ــاشـ ـي ــون ــال ه ــول ــدن ــغ،
والتي تملك كال من مجموعة
ا لـ ـبـ ـح ــر و مـ ـجـ ـم ــو ع ــة أرزان
المالية للتمويل واالستثمار
الكويتية حصة فيها.
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تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي:

ارتفاع معظم المؤشرات بقيادة سوق أبوظبي
علي العنزي

سجلت معظم مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون
ً
الخليجي أداء إيجابيا ،خالل األسبوع األخير من النصف األول
والــذي خالطه فقط جلسة واحــدة من الشهر الحالي ،وجاءت
المحصلة األسبوعية بمكاسب متفاوتة لخمسة مــؤشــرات
ُ
وتراجع مؤشرين بشكل واضــح وصريح .وكــان مؤشر سوق
أبوظبي األكثر تميزا ،حيث ربــح نسبة كبيرة  4.9في المئة،
بينما كانت مكاسب األربعة الباقية بين نصف و 0.8في المئة،
والتي سجلها مؤشر سوق عمان ،بينما ربح مؤشر البحرين
المالي نموا بنسبة  0.6في المئة ،وحقق مؤشر السوق السعودي
الرئيسي "تاسي" نصف نقطة مئوية ،والمس مستوى  11ألف
نقطة ،وحقق مؤشر ســوق قطر المالي نسبة  0.4فــي المئة،
وكانت خسارة مؤشري دبي والكويت واضحة وبنسبة  1.4في
المئة في دبي ،بينما خسر مؤشر بورصة الكويت العام نسبة
 1.1في المئة.
قفز مــؤشــر ســوق أبــوظـبــي الـمــالــي بنسبة كبيرة فــي آخر
تعامالت النصف األول ،وأضاف خالل األسبوع الماضي فقط
نسبة بلغت  4.9في المئة ،أي  323.22نقطة ليصل إلى مستوى
 6899.27نقطة ،متطلعا إلى بلوغ مستوى  7آالف نقطة ،بعد
جمع ما يفوق  36في المئة خالل النصف األول من هذا العام
فقط ،متصدرا أداء األسواق المالية العالمية .وبدأ سوق ابوظبي

األسبوع الماضي على أول ادراج لشركة ،بعد وقت طويل ،وكانت
"ألفا ظبي" التي حققت نموا في اول أسبوع من إدراجها ،ودعمت
أداء مؤشر سوق العاصمة اإلماراتية ،الذي يغرد عاليا خارج
سرب مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي.
ً
وعلى النقيض تماما ،ولألسبوع الثاني على التوالي ،يتراجع
مؤشر سوق دبي المالي ويسجل خسارة واضحة بلغت نسبة
 1.4فــي المئة ،بعد ان فقد  40.51نقطة ليقفل على مستوى
 2816.56نقطة ،وبعد صعود كبير تحقق بداية هذا الشهر كان
ً
جني األرباح مستمرا ،خصوصا في ظل تصاعد إصابات كورونا
في المنطقة ،والتي تكبح جماح المتفائلين بعودة طبيعية
للحياة ،وخالل أسابيع قادمة ،كما كان متوقعا خالل األشهر
الماضية.واصل المؤشر الرئيسي للسوق السعودي (تاسي)
صعوده لألسبوع الثامن على التوالي ،مستفيدا من استقرار
بيئته التشغيلية ونظرة مستقبلية متفائلة وارتفاع صاروخي
ألسعار النفط ولألسبوع الثالث على التوالي ووصولها الى
مستوى  76دوالرا لمزيج برنت ،وتراجع مؤشر "تاسي" بعد أن
ظهر في مستوى  11ألف نقطة للمرة االولى ،قبيل نهاية جلسة
ً
الخميس الماضي ،واكتفى بمستوى  10979.05نقطة رابحا
نسبة نصف نقطة مئوية تعادل  59.37نقطة ،ليبقى بانتظار
إعالن أرباح الربع الثاني ،والتي ظهرت بعض بوادرها في قطاع

البنوك ،التي تدعم األداء بتصورات شهرية ألدائها ،والتي يعول
عليها كثيرا في دعــم المؤشر وارتـفــاع أربــاح شركات السوق
السعودي مجتمعة ،إضافة الى استفادة شركات المواد األساسية
والطاقة من مكاسب أسعار النفط خالل هذا العام ،والتي بلغت
 45في المئة على مستوى برميل برنت القياسي.
استقرت ثالثة مؤشرات خليجية على مكاسب متقاربة تميل
إلى االرتفاعات المحدودة ،وسجل مؤشر سوق عمان المالي أداء
جيدا بدعم من ارتفاع أسعار النفط العماني ،حيث بلغ مستوى
 75دوالرا للبرميل ،ليربح مؤشر سوق مسقط المالي نسبة 0.8
في المئة ويبتعد قليال فوق مستوى  4آالف نقطة ،بعد ان جمع
 32.21نقطة ليصل إلى مستوى  4079.09نقطة ،مترقبا تحركات
أسعار النفط من جهة وتدفق البيانات المالية للشركات العمانية
المدرجة ،والتي باتت على األبواب حيث ان السوق العماني من
اسرع األســواق الخليجية المبادرة إلعالنات أرباح مكوناتها
الفصلية والسنوية .ودعم سهم أهلي متحد بحريني والمدرج
في أسواق الكويت والبحرين أداء مؤشر سوق البحرين المالي،
إضافة إلى سهمي "جي اف اتش" و"انوفست" حيث كان األداء
إيجابيا عدا آخر جلستين ،وبعد اعالن اهلي متحد بعدم وجود
تـطــورات فيما يخص صفقة االستحواذ الشهيرة بين بيتك
وأهـلــي متحد ،وحقق مؤشر ســوق البحرين المالي ارتفاعا

ً
«جاسم للنقليات والمناولة» :االنتهاء قريبا
من اكتتاب زيادة المساهمين

خطوة تمثل المتطلبات األساسية لإلدراج في بورصة الكويت
أعـ ـلـ ـن ــت ش ــرك ــة ج ــاس ــم ل ـل ـن ـق ـل ـيــات
وال ـم ـنــاولــة ،أمـ ــس ،ق ــرب االن ـت ـهــاء من
ع ـم ـل ـي ــة االك ـ ـت ـ ـتـ ــاب الـ ـ ـخ ـ ــاص لـ ــزيـ ــادة
عـ ــدد ال ـم ـســاه ـم ـيــن ،ال ـ ــذي يـعـتـبــر من
ال ـم ـت ـط ـل ـبــات األس ــاس ـي ــة ل ـ ـ ــإدراج في
ً
بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت ،ع ـل ـم ــا أن عـمـلـيــة
االكتتاب بــدأت منتصف شهر يونيو
الـمــاضــي بـعــد الـمــوافـقــة األول ـيــة التي
حصلت عليها الشركة من هيئة أسواق
المال.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـ ـ ــادل ك ـ ـ ــوه ـ ـ ــري الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـلـ ـش ــرك ــة فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،إن الـ ـش ــرك ــة تـسـيــر
على استراتيجيتها إلدراج أسهمها
في بورصة الكويت" ،فباإلضافة إلى
االك ـت ـت ــاب الـ ـخ ــاص ،ن ـق ــوم ب ــإج ــراءات
ع ــدي ــدة داخ ـل ـيــة م ــن شــأن ـهــا االرت ـق ــاء
بمستوى الشفافية وتوفير التدريب
الـ ـ ـ ـ ـ ــازم لـ ـلـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن لـ ـلـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ل ـل ـشــركــة،
وغـيــرهــا مــن األم ــور الـتــي تـســاهــم في
جاهزية الشركة لإلدراج".
وأضـ ـ ــاف ك ــوه ــري أن أداء الـشــركــة
ً
واإلنجازات التي تحققت وخصوصا
ً
مـنــذ بــدايــة ال ـعــام ُ"مــرض ـيــة ج ــدا على
المستويين ا لـمــا لــي والتشغيلي" ،إذ
ف ــزن ــا ب ـع ـقــود ج ــدي ــدة وب ــدأن ــا تنفيذ
عقود أخرى إضافة إلى قيامنا بتطوير
خدماتنا بإضافات جديدة" .وأوضح
أن ــه مـنــذ بــدايــة ال ـع ــام" ،بـ ــدأت الـشــركــة
تنفيذ عقد جديد للخدمات اللوجستية
مدته ثالث سنوات مع وزارة الكهرباء

والماء في الكويت ،إضافة إلى توقيع
عقود استراتيجية جديدة طويلة األجل
ل ـخ ــدم ــات تــأج ـيــر ال ـط ــاق ــة م ــع جـهــات
متعددة تعمل فــي حـقــول شــركــة نفط
الكويت ،ومن المتوقع أن تساهم هذه
الـعـقــود فــي نمو اإلي ـ ــرادات على مدى
السنوات السبع المقبلة".
وذك ـ ــر أنـ ــه ع ـ ــاوة ع ـلــى ذل ـ ــك ،ب ــدأت
الشركة بمزاولة أعمال خدمات مناولة
البضائع السائبة في ميناء الشعيبة،
كما بدأت بإنشاء مستودع مبرد جديد
فــي ميناء عبد الـلــه ،ويـتــوقــع أن يبدأ
تشغيل هذا المستودع أوائل عام ،2022
مع خطط لتطوير مستودعات مماثلة
في السنوات القادمة.

وقــال "نحن سعداء بــأداء مجموعة
خ ــدم ــات ـن ــا ال ـم ـت ـنــوعــة ال ـم ـم ـت ــدة عـلــى
مناطق جغرافية متعددة ،وعلى الرغم
م ــن ت ـح ــدي ــات الـ ـس ــوق الـ ـت ــي م ــا زل ـنــا
نــواج ـه ـهــا وال ـت ــداع ـي ــات ال ـنــات ـجــة عن
االضطرابات في النشاط االقتصادي،
فــإنـنــا نــواصــل الـتــركـيــز عـلــى قــدراتـنــا
التنفيذية للتغلب على هذه العقبات
و تـعــز يــز كفاء تنا التشغيلية ،و بــدأت
قـطــاعــات أعمالنا األســاسـيــة تتعافى
مع تخفيف الحكومة لقيود النقل وبدء
عودة االقتصاد نحو الحياة الطبيعية".
ولفت إلى أن شركة جاسم للنقليات
والمناولة أسست عــام  ،1979وتعمل
مــن خــال ا لـشــر كــات التابعة لها عبر

ث ـ ــاث ق ـط ــاع ــات ه ــي قـ ـط ــاع ع ـقــود
ال ـخ ــدم ــات ال ـلــوج ـس ـت ـيــة وم ـنــاولــة
البضائع و قـطــاع تأجير المعدات
وق ـ ـطـ ــاع ت ــأج ـي ــر مـ ــولـ ــدات ال ـط ــاق ــة
الكهربائية" ،وأثبتت الشركة على
مر العقود مكانتها كمزود خدمات
رائـ ــد لـلـعــديــد م ــن م ـشــاريــع الـنـفــط
والغاز والبنية التحتية في الكويت
وقطر والمملكة العربية السعودية،
وشـهــد أسـطــول الـشــركــة وقــدراتـهــا
ً
ً
توسعا كبيرا في السنوات القليلة
ّ
ال ـم ــاض ـي ــة ،م ـمــا م ــك ــن ال ـش ــرك ــة من
تعزيز خدماتها في جميع األسواق
المستهدفة".
وق ــام ــت ال ـشــركــة ب ـتــوزيــع أرب ــاح
نقدية سنوية على المساهمين بلغ
مجموعها  28.7مليون دينار خالل
السنوات الخمس الماضية ،أي 191
ً
فلسا للسهم الواحد ،مع الحفاظ على
ميزانية قوية وخالية من الديون.
وباستثناء التحديات الناجمة عن
جائحة كورونا في عام  2020أظهرت
ً
ً
ال ـش ــرك ــة نـ ـم ــوا ك ـب ـي ــرا ف ــي اإلي ـ ـ ــرادات
والربح ،مع نمو سنوي مركب بنسبة
 7.7فــي المئة و  14.6فــي المئة على
الـتــوالــي ،خــال الـفـتــرة مــن  2014إلى
.2019
وعلى الرغم من الجائحة ،تمكنت
الشركة من تحقيق  4.1ماليين دينار
ً
أرباحا صافية وتوزيع أربــاح نقدية
ً
ب ــواق ــع  20ف ـل ـســا ل ـل ـس ـهــم خـ ــال عــام
.2020

«فاينانشال تايمز» :العمالت المشفرة وسيلة
اإلرهابيين والمجرمين لنقل األموال

بنسبة  0.6في المئة أي  8.76نقطة ليقفل على مستوى 1587.91
نقطة .واستمر األداء الفاتر في السوق القطري ،وبعد ثبات خالل
العام الماضي تراجعت قوة اندفاع السوق القطري ،وأصبح
األضعف بين األسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي،
وبقي على حدود مستوى  10800نقطة ،بعد ان ربح نسبة 0.4
في المئة ،أي  45.99نقطة ،ليقفل على مستوى  10807.34نقطة
تحديدا ،وكان ذلك بالرغم من قفزات أسعار الغاز الطبيعي التي
حققت نموا كبيرا خالل هذا العام تجاوز  34في المئة كان أفضل
اسابيعها منتصف الشهر المنصرم ،حيث قفزت بنسبة  15في
المئة خالل أسبوع واحد فقط .بدأت بورصة الكويت تعامالتها
األسبوعية على فتور وتغيرات خضراء محدودة حتى منتصف
األسبوع ،حيث عمليات بيع مكثفة اخفت ايجابيتها وانتهت
بخسائر متفاوتة للمؤشرات الرئيسية ،وانتهى مؤشر السوق
العام إلى خسارة نسبة  1.1في المئة تعادل  71.63نقطة ،ليقفل
على مستوى  6388.03نقطة ،بينما تراجع مؤشر السوق األول
والخاص بأكبر  25شركة مدرجة إلى خسارة بنسبة اقل كانت
 1في المئة ،أي  69.75نقطة ،ليتخلى عن مستوى  7آالف نقطة
ويتراجع إلى مستوى  6947نقطة ،وكان الضغط اكبر من مؤشر
رئيسي  50والذي خسر نسبة  2في المئة ،حيث تراجع بـ 112.11
نقطة ليقفل على مستوى 5520نقطة.

«يونايتيد لوجستيكس» :شركات شحن
كثيرة أغلقت بسبب «كورونا»
الجميعان :على الجهات المعنية وضع رؤية للنهوض بالقطاع
شدد رئيس مجلس إدارة شركة
يونايتيد لوجستيكس للنقل ،سالم
الـجـمـيـعــان ،عـلــى أن ق ـطــاع النقل
والشحن ُيعد ركيزة رئيسة لتحقيق
االستراتيجية الحكومية الخاصة
بتطوير األداء االقتصادي وضمان
وصــول اإلم ــدادات من جميع دول
العالم.
وأوضح الجميعان ،في تصريح
صحافي ،أن القطاع عانى وبشدة
نـتـيـجــة ت ــداع ـي ــات أزم ـ ــة ك ــورون ــا،
ال ـتــي ضــربــت األسـ ـ ــواق العالمية
ً
واإلقليمية كافة ،وانعكست سلبا
على جميع الشركات العاملة داخل
االقتصاد المحلي.

اإلغالق والحظر
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن قـ ـط ــاع ال ـن ـقــل
والشحن مــن أكثر الشركات التي
عــانــت نـتـيـجــة ت ــداع ـي ــات اإلغ ــاق
ُ
َّ
وتكبدت
الكلي والحظر الجزئي،
خ ـس ــائ ــر فـ ــادحـ ــة دون م ـس ــان ــدة
ً
حقيقية من الحكومة ،مستدركا:
"الكثير من شركات الشحن أغلقت
بسبب تداعيات جائحة كورونا".
وقـ ـ ــال ال ـج ـم ـي ـعــان إن ال ـق ـطــاع
بحاجة إلى رؤية حكومية شاملة
تعيده مرة أخرى إلى دائرة النمو
والعمل على وضــع قواعد شاملة
ت ـض ـبــط إيـ ـق ــاع ال ـ ـسـ ــوق ،وتـحـفــز
الشركات على العمل ،وفــق آليات
تضمن للشركات تعويض الخسائر
التي لحقت بها منذ بــدايــة 2020
وحتى اآلن.

جـ ـمـ ـي ــع مـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة،
باالعتماد على ميناء الشويخ كخط
أســاســي لمعظم اسـتـيــراد الــدولــة.
وق ــال إن الـخــط األكـبــر لالستيراد
هو الصين.
وأضـ ـ ــاف أن ال ـش ـحــن ت ــأث ــر من
ت ــداع ـي ــات أزم ـ ــة كـ ــورونـ ــا ،وزادت
أسعار الكونتينرات إلــى أضعاف
ً
أسعارها قبل بداية األزمة ،مضيفا
أن أسعار الكونتينر من الصين قبل
األزمة بلغت  600دوالر ،وقفزت إلى
ً
 6000دوالر حاليا.
سالم الجميعان

َّ
وبين أن قطاع النقل والشحن
رك ـي ــزة رئـيـســة ف ــي تحقيق رؤي ــة
كــويــت جــديــدة  ،2035لما يحمله
القطاع من فرص استثمارية واعدة
تـسـتـقـطــب الـكـثـيــر م ــن ال ـشــركــات
المحلية واألجنبية ،على حد سواء،
إضافة إلى قدرته على توفير مزيد
من الوظائف للعمالة الوطنية.
وق ــال الجميعان" :يمثل قطاع
الـنـقــل والـشـحــن فــي الـكــويــت أداة
وصــل مهمة بين الكويت والعالم
الخارجي في توفير المواد الغذائية
والمستلزمات الطبية واألدوية ،كما
ً
ً
يمثل عمودا فقريا لتحقيق مفهوم
األمن الغذائي الذي تعطيه الكويت
أولوية كبيرة على المدى الطويل،
والذي يمثل قطاع النقل والشحن
زاوية رئيسة في تنفيذه".
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ال ـ ـكـ ــويـ ــت دول ـ ــة
مـ ـسـ ـت ــوردة م ــن الـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ــى،
وتعتمد بشكل كامل على استيراد

طفرة تنموية
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــال ـم ـش ــاري ــع
التنموية القادرة على تحقيق طفرة
نوعية فــي قطاع النقل والشحن،
وال ـتــي مــن بينها مـشــروعــا مترو
األن ـف ــاق والـسـكــك ال ـحــديــديــة ،قــال
إن هذه المشاريع ستدفع الكويت
باتجاه تحقيق طفرة نوعية في
أدائـهــا االقـتـصــادي واالجتماعي،
وتعزز الجانب االقتصادي ،الذي
يـهــدف إل ــى تــأمـيــن نـظــام نـقــل ذي
سعة عالية ،ما يؤدي إلى تخفيض
تكلفة النقل في البالد ،واختصار
الوقت لتالفي االزدحــام المروري،
الــذي بــدوره سيسهم في تحسين
النمو السكاني والتطور العمراني
ل ـل ـبــاد ،وه ــو م ــا سـيـشـكــل عــائــدا
اقتصاديا كبيرا للبالد ،مشيرا إلى
الجهود والتكاليف السابقة التي
واكبت طرح هذا المشروع ،وأهمية
استكمالها في المستقبل القريب.

أسعار صرف العمالت العالمية

ّ
المشرعون في  3قارات يواصلون تضييق الخناق على «»Binance

ق ــال ــت صـحـيـفــة "ف ــاي ـن ــان ـش ــال تــاي ـمــز"،
إن الـجـهــات الــرقــابـيــة تـهــدف إل ــى تشديد
ا لـحــدود المليئة بالثغرات بين العمالت
ً
الرقمية واألسواق التقليدية ،فمثال شركة
" "Binanceالتابعة لـ Changpeng Zhao
مــوجــودة فــي كــل مـكــان لكن ال يــوجــد مقر
لها حتى اآلن ،ونمت بسرعة غير عادية
ً
ً
لـتـصـبــح الع ـب ــا رائ ـ ــدا ف ــي ه ــذه الـصـنــاعــة
الوليدة.
وف ـ ـ ــق الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة ،ع ــالـ ـج ــت ب ــورص ــة
العمالت المشفرة تريليونات ال ــدوالرات
في التداوالت هذا العام ،ألنها تنقل األموال
الرقمية والتقليدية في جميع أنحاء العالم
من خالل كوكبة من الشركات التابعة ،ومع
ذلك ليس لها مقر.
ل ـكــن إم ـب ــراط ــوري ــة األعـ ـم ــال ال ـك ـنــديــة -
ال ـص ـي ـن ـيــة " "Binanceال ـت ــي أس ـس ــت في
ً
جزر كايمان ،والبالغة من العمر  44عاما
ً
ً
تـجـتــذب اآلن تــدقـيـقــا مـكـثـفــا م ــن هـيـئــات
ال ــرق ــاب ــة ال ـعــال ـم ـيــة ب ـي ـن ـمــا ت ـت ـص ــارع مــع
الكيانات المالية الجديدة التي تعمل في
ال ـعــديــد م ــن ال ــوالي ــات الـقـضــائـيــة ،لـكــن ال
توجد جذور لها.
وقـضــت " "Binanceحـيــاة متنقلة منذ
تأسيسها على يد  ،Zhaoالذي يطلق عليه
لقب " ،"CZوغيرت الشركة قبل أربع سنوات
عملياتها بعد حملة واسعة النطاق على
العمالت المشفرة من السلطات الصينية
ع ــام  .2017بـعــد أن هـبـطــت فــي الـيــابــان،
ح ــذر الـمـشـ ّـرعــون فــي ع ــام  2018مــن أنها
تقوم بتداول غير مصرح به في العمالت
المشفرة في البالد.
ويـ ـص ــر  ،Zhaoالـ ـ ــذي قـ ـ ــدرت ف ــورب ــس
ثــروتــه بنحو ملياري دوالر عندما كانت
عملة البتكوين في صعود في مــارس ،أن
الشركة ليس لديها مقر رسمي" .يجب أن
يكون لديك كيان ،يجب أن يكون لديك مقر،
يجب أن يـكــون لــديــك حـســاب مـصــرفــي؟!...
قــال في مؤتمر تشفير في عــام " 2020كل
ه ــذه األش ـي ــاء ال ي ـلــزم وج ــوده ــا لـشــركــات

تشانغبينغ زاو مؤسس Binance
 ."blockchainولــم يستجب لطلب إجــراء
مقابلة معه في هذه المقالة.
ويقوم المشرعون ومنفذو القانون في
ثالث قارات بتضييق الخناق على الشركة،
وهــي واح ــدة مــن أكبر بــورصــات العمالت
المشفرة فــي الـعــالــم مــن حيث الـحـجــم ،إذ
يحاولون مراقبة الحدود سهلة االختراق
بـيــن ق ـطــاع الـتـشـفـيــر ال ـحــر إل ــى حــد كبير
ً
والسوق المالي التقليدي األكثر تنظيما.
وحـ ـظ ــرت ه ـي ـئــة ال ـس ـل ــوك ال ـم ــال ــي فــي
المملكة المتحدة األسبوع الماضي شركة
تابعة منظمة تسمى "Binance" Markets
 Limitedم ــن ت ـقــديــم أي خ ــدم ــات مــالـيــة
تقليدية تـقــع ضـمــن اخـتـصــاص المنظم،
مثل ترتيب صفقات استثمارية في المملكة
المتحدة.
ً
وقالت أيضا ،إن المجموعة غير مصرح
لها بمزاولة أعمال األصول المشفرة داخل
حدود بريطانيا وحذرت المستهلكين من
أن المعامالت مع الشركات غير المسجلة
ب ـش ـك ــل عـ ـ ــام ال ت ـغ ـط ـي ـهــا خـ ـط ــط ح ـمــايــة
المستثمر.
وتــأتــي الـخـطــوة الـتــي اتخذتها الجهة
الـتـنـظـيـمـيــة ف ــي الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة بعد
تحذير من اليابان الشهر الماضي يعكس

المخاوف التي تم التعبير عنها ألول مرة
في عام .2018
وت ـ ــأت ـ ــي ف ـ ــي وقـ ـ ــت ت ـس ـت ـع ــد الـ ـش ــرك ــة
لالنسحاب من مقاطعة أونتاريو الكندية
بعد حملة أوسع من هيئة األوراق المالية
التابعة لها.
وقــالــت سـلـطــة الـنـقــد فــي ج ــزر كــايـمــان
يوم الخميس الماضي ،إن " "Binanceغير
مصرح لها بتشغيل بورصة تشفير هناك
ً
أيضا ،وأنها "تحقق" فيما إذا كانت أي من
عملياتها تتم في المالذ الضريبي .وقدمت
تايالند أمــس األول ،شكوى جنائية ضد
الشركة بزعم أنها تعمل بــدون ترخيص.
ف ــي ح ـيــن أن ا لـمـخـطـطــات التنظيمية
لمعظم الشركات تشبه الـهــرم ،مــع وجــود
مقر فــي األعـلــى والـشــركــات التابعة أدنــاه
 ،ف ــإن " Binance"'sتـشـبــه إل ــى ح ــد كبير
ه ـي ــدرا ،مــع وحـ ــدات شـبــه مستقلة تعمل
ف ــي ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم .ف ــي أوروبـ ـ ــا ،
تساعد الشركات المملوكة لشركة Zhao
فـ ــي ل ـ ـنـ ــدن وفـ ـيـ ـلـ ـنـ ـي ــوس ،وال ـ ـتـ ــي ال يـتــم
تنظيمها كشركات مالية ،في ضخ العملة
الصعبة داخل وخارج بورصة ""Binance
الرئيسية من خالل صفقات مع معالجات
المدفوعات في المملكة المتحدة بما في

ذلــك  Clear Junctionو .Checkout.com
يــأتــي الهجوم التنظيمي ضــد الشركة
وب ـعــض ال ـشــركــات الـتــابـعــة لـهــا ف ــي وقــت
يشعر المشرفون الماليون في جميع أنحاء
العالم بالقلق من عودة األموال المتأتية من
المخدرات غير المشروعة وبرامج الفدية
والـجــرائــم األخ ــرى إلــى الـنـظــام المصرفي
ال ـشــرعــي مــن خ ــال روابـ ــط غـيــر خاضعة
للرقابة مع العمالت المشفرة.
ويـ ـق ــول تـ ــوم ك ـي ـت ـنــغ ،خ ـب ـيــر ال ـج ــرائ ــم
المالية في معهد Royal United Services
" :Instituteتعد عمليات تـبــادل العمالت
المشفرة الحد الفاصل بين شبكة الويب
المظلمة وعالم األوراق المالية المنظم".
"يجب تهنئة هيئة السلوك المالي ()FCA
على اتخاذ إجراءات صارمة ضد ""Binance
ووضع الخوف في اآلخرين".

أسعار صرف العمالت العربية

الحدود التنظيمية
ومع ذلك ،كان لتدخل المملكة المتحدة
ت ــأثـ ـي ــر ع ـم ـل ــي م ـ ـح ـ ــدود .إذ فـ ـق ــد ع ـم ــاء
" Binance".comلـفـتــرة وج ـيــزة إمكانية
الــوصــول إل ــى عمليات الـسـحــب بالجنيه
اإلس ـت ــرل ـي ـن ــي ،وق ـ ــال ب ـع ــض ال ـع ـم ــاء فــي
المملكة المتحدة ،إن تحويالتهم المصرفية
إل ــى ال ـب ــورص ــة ت ــم ح ـظــرهــا ،ل ـكــن ال ي ــزال
بــإمـكــان المستهلكين إضــافــة ال ـي ــورو أو
إزالـ ـت ــه م ــن ال ـن ـظ ــام ،أو س ـحــب عـمــاتـهــم
ً
الرقمية من منصة " "Binanceمباشرة.
ويقول خبراء مكافحة غسل األموال إن
صراع " "Binanceهو طعم لألشياء القادمة.
مع وجود أدلة تعود إلى عام  2015على أن
اإلرهابيين والمجرمين كانوا يستخدمون
ال ـع ـم ــات ال ـم ـش ـفــرة ل ـن ـقــل األمـ ـ ـ ــوال ،دعــت
فرقة العمل لإلجراءات المالية ،التي تقود
المعركة العالمية ضد األموال القذرة ،إلى
حملة قمع في عام  .2019إذ تنظم اآلن 52
دولة ومنطقة "افتراضية" مقدمو خدمات
ً
األصول " ،وقد حظر ستة منهم تماما.

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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اقتصاد

أصدر تقرير االستدامة السنوي لـ  2020مسلطا الضوء على إنجازات البنك وجهوده من أجل استمراريتها

ً
البنك يتبع نهجا
ً
صارما في دمج
القضايا البيئية
واالجتماعية...
والحوكمة في
صميم أعماله
التجارية

«الوطني» سيواصل
ترسيخ ريادته
في الخدمات
المصرفية
المستدامة

ً
تماشيا مع دور "الوطني" الــريــادي ونهجه
المؤسسي بدمج االستدامة في مختلف جوانب
الحوكمة االقتصادية واالجتماعية والبيئية،
أصدر تقرير االستدامة السنوي لعام  ،2020تحت
عنوان "مواصلة المسار".
ويسلط التقرير ،الذي يصدر للسنة الخامسة
ع ـلــى الـ ـت ــوال ــي ،وي ـت ـبــع ال ـم ـب ــادئ الـتــوجـيـهـيــة
لمعايير ال ـم ـبــادرة العالمية إلع ــداد الـتـقــاريــر،
ال ـضــوء عـلــى أه ــم إن ـج ــازات الـبـنــك خ ــال 2020
مــن خ ــال اسـتـجــابــة اسـتـبــاقـيــة وشــامـلــة لدعم
العمالء والموظفين والمجتمع كـلــه ،فــي إطــار
جهود مواجهة جائحة "كــورونــا" ،وكذلك فيما
يتعلق بالمبادرات التي شملت الجوانب البيئية
والصحية واالجتماعية والتعليمية والرياضية.
واس ـت ـم ــر ال ـب ـنــك خـ ــال إعـ ـ ــداد هـ ــذا الـتـقــريــر
فــي اتـبــاع نهج يــركــز على أصـحــاب المصالح،
وي ـت ــواف ــق م ــع م ـعــاي ـيــر االسـ ـت ــدام ــة ،ف ــي ضــوء
مجموعة من أطر ومحركات االستدامة العالمية
والمحلية ،بما في ذلك معايير المبادرة العالمية
إلعداد التقارير ،وأهداف األمم المتحدة للتنمية
المستدامة وخطة التنمية الوطنية الكويتية.
وي ـف ـخــر "ال ــوطـ ـن ــي" بــال ـت ـقــدم ال ـ ــذي أحـ ــرزه
خــال الـسـنــوات الماضية على صعيد تحقيق
الركائز االستراتيجية لالستدامة ،كما يتطلع
إلى مواصلة التقدم في جعل معايير الحوكمة
ً
البيئية والمجتمعية أ ســا ســا لمناقشاته مع
عـمــائــه ودم ــج الـتـمــويــل ال ـم ـس ـتــدام فــي جميع
ً
عملياته ،باإلضافة إلى جعل االستدامة جزءا ال
يتجزأ من ثقافته المؤسسية.
ويـعـمــل الـبـنــك ج ــاه ــدا لـكــي يــرســخ ريــادتــه
ف ــي م ـجــال ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة الـمـسـتــدامــة،
بــاإلضــافــة إل ــى ال ـتــزامــه بـمــواصـلــة ه ــذا الـنـهــج،
فلطالما دافــع عن الــدور األســاســي الــذي تلعبه
الخدمات المصرفية في تحقيق طموحات األفراد
ً
ً
والـشــركــات جنبا إلــى جـنــب ،مــع اتـبــاعــه نهجا
ً
صارما في دمج القضايا البيئية واالجتماعية
والحوكمة في صميم أعماله التجارية.
ً
ً
وش ـكــل  2020ع ــام ــا اسـتـثـنــائـيــا لـلـبـنــك بما
فرضته الجائحة من تحديات ،والتي نجح في

م ــواج ـه ـت ـه ــا مـ ــن خ ــال
مــا بذله الموظفون في
جميع قـطــاعــات العمل
ـان في
م ــن ج ـه ــود وتـ ـف ـ ٍ
أداء م ـهــام عـمـلـهــم في
ظـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف
الصعبة.

مرونة خالل الجائحة
وتـطــرق تقرير االسـتــدامــة الـسـنــوي لكيفية
اس ـت ـجــابــة ال ـب ـنــك ل ـل ـت ـحــديــات ال ـت ــي فــرضـتـهــا
الـ ـج ــائـ ـح ــة عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ج ـم ـي ــع ال ــوظ ــائ ــف
والـعـمـلـيــات .وق ــد ســاهــم اس ـت ـعــداده وات ـخــاذه
إ جـ ــراء ات استباقية حــا سـمــة إلدارة المخاطر
الناجمة عن تفشي الفيروس ،حيث قامت جميع
إدارات البنك بدورها في تنفيذ وتوسيع نطاق
الحلول الرقمية والخدمات اإللكترونية ،لتمكين
الـعـمــل عــن ُبـعــد مــع مــراعــاة الـجــوانــب األمنية
واالستمرارية في تقديم الخدمات المالية.
كما قــدم فريق تكنولوجيا المعلومات في
البنك الدعم للتحول من العمل داخل "الوطني"
إلــى الـعـمــل عــن بـعــد ،وتــوفـيــر البنية التحتية
ّ
الالزمة لذلك ،ما مكن الموظفين من العمل من
الـمـنــزل وخــدمــة الـعـمــاء مــن خــال المعامالت
المالية االفتراضية.
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،ع ــزز الـبـنــك خ ــدم ــات دعــم
الـ ـعـ ـم ــاء ل ـم ـســاعــدت ـهــم ف ــي ال ـت ــأق ـل ــم م ــع ه ــذا
الـتـحــول الـطــارئ إلــى الـخــدمــة المصرفية عبر
ال ـمــوبــايــل .وس ـخــر الـبـنــك جـمـيــع قـنــواتــه على
وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي وق ــوة عــامـتــه
ال ـت ـجــاريــة لـتــوعـيــة وتـثـقـيــف ال ـع ـمــاء وأفـ ــراد
المجتمع وتشجيعهم على ا تـبــاع اإل ج ــراء ات
ال ــوق ــائ ـي ــة واالش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـص ـح ـيــة ال ــازم ــة
الحتواء الجائحة.

الحوكمة الداخلية
وسلط التقرير الضوء على الحوكمة القوية

ل ـ ـ ــدى "ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي" مــن
خالل هيكل الحوكمة،
و م ـ ـج ـ ـل ـ ــس اإلدارة،
والـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــان ال ـم ـن ـب ـث ـقــة
ع ـنــه ،وك ــذل ــك عمليات
اإلفصاح عن الحوكمة،
وإجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االلـ ـ ـتـ ـ ــزام
الرقابي .وقد تناول التقرير ممارسات البنك
التجارية وما تتمتع به من شفافية ،كما أبرز
قواعد السلوك لدي البنك ،وااللتزام بحقوق
اإلن ـ ـسـ ــان ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى إعـ ـط ــاء األول ــوي ــة
لعالقات المستثمرين ،ومجموعة من مجاالت
العمل األخالقية التي تشمل مكافحة الفساد،
ومكافحة االحتيال ،ومكافحة غسل األموال.
وعزز البنك التزامه بتطبيق أعلى معايير
الحوكمة مــن خــال عملية إضــافــة عضوين
مستقلين جديدين إلى مجلس اإلدارة والتي
ً
تم االنتهاء منها خالل هذا العام ،فضال عن
تدعيم دور لجنة المخاطر وااللتزام في رصد
وإدارة مجموعة واسعة من المخاطر ،وكذلك
تــأكـيــد ال ـتــزامــه ال ـم ـتــواصــل ب ـمــراعــاة حـقــوق
اإلن ـس ــان مــن خ ــال إعـ ــداد واع ـت ـمــاد سياسة
جديدة خاصة.

إثراء تجربة العمالء
ً
ونظرا لما شهده عام  2020من تراجع كبير
بنسبة  44فــي الـمـئــة فــي إجـ ــراء الـمـعــامــات
ع ـبــر الـ ـف ــروع ،وزيـ ـ ــادة ك ـب ـيــرة ف ــي اس ـت ـخــدام
ال ـخــدمــة الـمـصــرفـيــة عـبــر الـمـحـمــول بنسبة
 41فــي الـمـئــة ،فـقــد بـيــن الـتـقــريــر الـعــديــد من
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات والـ ـب ــرام ــج ال ـت ــي ن ـف ــذه ــا الـبـنــك
لتوفير تجربة ُمرضية للعمالء ،في ظل هذه
الـتـحــوالت الـجــديــدة ،حيث شمل ذلــك إجــراء
تغييرات على البنية التحتية للتحول الرقمي،
وإيصال الخدمات المصرفية للعمالء داخل
الكويت ،والحمالت والخصومات الموجهة
ً
لشريحة الشباب ،فضال عــن عقد الشراكات
م ــع ال ـع ــام ــات ال ـت ـج ــاري ــة الـ ــرائـ ــدة ،وت ـقــديــم

التوعية والدعم للعمالء
عـبــر وســائــل الـتــواصــل
االجتماعي لمساعدتهم
ع ـلــى اج ـت ـيــاز ال ـظــروف
االستثنائية
ل ـ ـ ـ ــ"كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا" .وقـ ــد
ح ـ ــاف ـ ــظ م ـ ــؤش ـ ــر رضـ ــا
العمالء على مستواه،
ح ـ ـ ـيـ ـ ــث ب ـ ـ ـلـ ـ ــغ  93ف ــي
المئة ،رغــم التغييرات
غ ـيــر ال ـم ـس ـبــوقــة الـتــي
فرضتها الجائحة.

رعاية الموظفين
وشكلت بيئة العمل
أحد جوانب االستدامة
المهمة التي تناولها
تقرير العام الماضي،
حيث ركــز على إبــراز
الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــج ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــدام
فــي إدارة الموظفين
وإشراكهم ،باإلضافة
إلـ ــى ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـمـ ـب ــادرات ل ــرع ــاي ــة صحة
الموظفين في ظل األوضاع الوبائية ،وعرض
مؤشرات نسبة العمالة الوطنية التي وصلت
إلــى  72.7فــي المئة وبـلــوغ نسبة اإلن ــاث من
إجمالي القوى العاملة مستويات جيدة تعد
األعلى بين بنوك المنطقة بوصولها إلى 45.8
في المئة ،وإضافة إلى ذلك بلوغ  51.924ساعة
تــدريــب للموظفين ،وتـقــديــم خــدمــات عـيــادة
البنك للموظفين.

التأثير في المجتمع
وح ــرص "الــوطـنــي" على مــواصـلــة التزامه
الراسخ بالقيام بدوره في المجتمع ،السيما
مــن خ ــال الـمـســاهـمــات المجتمعية وزي ــادة
الــوعــي والـمـشــاركــة المجتمعية .وقــد شكلت

وسائل التواصل االجتماعي إحــدى األدوات
الـمـهـمــة ال ـتــي وظـفـهــا الـبـنــك ه ــذا ال ـع ــام ،بما
وفرته من إمكانية للتواصل بشكل افتراضي
مع المجتمع ،حيث حقق ما يقرب من مليوني
تـفــاعــل عـبــر مـنـصــات ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
الست الرئيسية الخاصة به.
وقــد سلط التقرير الـضــوء على مـبــادرات
البنك االجـتـمــاعـيــة ،والـتــي شملت الجوانب
الخاصة بالرعاية الصحية وحمالت التوعية
لمواجهة الفيروس والتعليم والشباب .ومن
أهــم اإلنـجــازات المتعلقة بالبعد المجتمعي
تقديم موظفي البنك نحو  375ساعة تطوعية
لنشر التوعية بشأن "كــورونــا" ،وتــدريــب 32
ً
ً
ّ
طالبا شابا من خالل مبادرة "تمكن" للتأهيل
المهني للخريجين.

«بيتك» يطلق مشروع تطوير استراتيجية متكاملة الستدامة األعمال
العربيد :إطالق تقرير االستدامة السابع لمواصلة تعزيز الشفافية والتصنيف االئتماني
أط ـلــق بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي (بـيـتــك)،
م ـشــروع تـطــويــر اسـتــراتـيـجـيــة االسـتــدامــة
ل ـت ـت ـكــامــل م ــع اس ـتــرات ـي ـج ـيــة األع ـ ـمـ ــال فــي
الـ ـبـ ـن ــك ،والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى م ــواصـ ـل ــة ت ـطــويــر
الموارد البشرية الذاتية ،وتعزيز الشفافية
والتصنيف االئتماني من خالل إعداد تقرير
االسـتــدامــة الـســابــع ،وفقا ألحــدث المبادئ
والمعايير واألطــر العالمية ،بالتعاون مع
الشركة االستشارية العالمية برايس واتر
هاوس كوبرز (.)PwC
ويــأتــي هــذا المشروع انطالقا مــن رؤيــة
"بيتك" نحو قيادة التطور العالمي للخدمات
ال ـمــال ـيــة ال ـم ـتــواف ـقــة م ــع أحـ ـك ــام الـشــريـعــة
اإلس ــامـ ـي ــة ،واالرت ـ ـقـ ــاء إلـ ــى مــرت ـبــة الـبـنــك
اإلسالمي األكثر ربحية واستدامة ،واألعلى
ثقة فــي الـعــالــم .كما يــأتــي تفعيال لرسالة
"بيتك" الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات
االب ـت ـكــار والـتـمـيــز ف ــي خــدمــة ال ـع ـمــاء مع
حماية وتنمية المصلحة المشتركة لجميع
األطراف المعنية بالمؤسسة.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـل ـحــوك ـمــة
المؤسسية في "بيتك" -محمد العربيد ،إن
م ـشــروع تـطــويــر اسـتــراتـيـجـيــة االسـتــدامــة
الـمـتـكــامـلــة ي ـتــم م ــن خ ــال رص ــد وتحليل
وق ـيــاس اآلث ــار االقـتـصــاديــة واالجتماعية
والبيئية ،سواء على المستوى التشغيلي أو

على مستوى استمرارية وتطوير األعمال،
ف ـض ــا عـ ــن ت ـح ــدي ــد ال ـم ـخ ــاط ــر والـ ـف ــرص
الناجمة عن األزمات االجتماعية والبيئية
المختلفة وسبل إدارتها والتعاطي معها،
بما يعظم مكاسب كل أصحاب المصلحة
وشركاء التنمية.
وأشـ ــار الـعــربـيــد إل ــى أن ب ــاك ــورة أعـمــال
المشروع بدأت بورشة عمل تفاعلية شارك
فيها ممثلون من مختلف اإلدارات المعنية
في البنك ،مبينا ان المشروع يتبنى النهج
ال ـت ـش ــارك ــي ال ـق ــائ ــم ع ـلــى ت ـطــويــر الـ ـم ــوارد
البشرية الذاتية لـ"بيتك" ،بمشاركة خبراء
ذوي كفاء ة عالية محليا وعالميا ،بهدف
ن ـقــل وت ــوط ـي ــن ال ـخ ـب ــرات ف ــي الـمـجـمــوعــة،
استنادا لقيم البنك المتمثلة في الشراكة
وتحمل المسؤولية.
وأض ـ ـ ــاف" :ت ــأت ــي أه ـم ـيــة ال ـم ـش ــروع من
مـنـطـلـقــات وم ـس ـتــويــات عــالـمـيــة ووطـنـيــة
وق ـط ــاع ـي ــة مـ ـتـ ـع ــددة ،ف ـب ـعــد إطـ ـ ــاق األم ــم
المتحدة أهداف التنمية المستدامة األممية
الـ 17للعمل على تعزيز االزدهار ،مع األخذ
باالعتبار حماية كوكب األرض ،واالتفاقية
اإلطـ ــاريـ ــة ل ـل ـت ـغ ـيــرات ال ـم ـنــاخ ـيــة "ات ـفــاق ـيــة
باريس" ،والتي تعمل على خفض معدالت
االحتباس الحراري في شتى انحاء العالم
فــي  ،2015والـتــي تبنتهما دول ــة الكويت،

«التجاري» ينظم اليوم سحب النجمة
على جائزة نصف مليون دينار
ي ـ ـ ـجـ ـ ــري الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري
ال ـكــوي ـتــي الـ ـي ــوم ال ـس ـحــب على
الجائزة نصف السنوية لحساب
النجمة ،البالغة قيمتها  500ألف
دينار ،وكذلك السحب األسبوعي
لجوائز حساب النجمة وسحب
حملة "أكـثــر مــن رات ــب" ،وستتم
إذاع ــة الـسـحــوبــات عـلــى الـهــواء
مباشرة عبر أثير إذاع ــة نبض
الكويت  ،FM 88.8من  2حتى 3
ً
عـصــرا ،ضمن برنامج ديوانية
الياقوت واألنـصــاري ،علما أنه
سيتم بث السحوبات مباشرة
على حسابات البنك على مواقع
التواصل االجتماعي.
وس ـي ـتــم إجـ ـ ــراء ال ـس ـحــوبــات
بحضور ممثل وزارة التجارة
ومـ ـكـ ـت ــب م ـ ــراق ـ ــب الـ ـحـ ـس ــاب ــات
ال ـ ـخـ ــارجـ ــي ،ل ـض ـم ــان ش ـفــاف ـيــة
عملية السحب واإلش ــراف على
إج ـ ــرائ ـ ــه ،م ــع مـ ــراعـ ــاة االلـ ـت ــزام
بـ ـ ـ ــاالش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ــات ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة
والوقائية المتمثلة في التباعد
االجتماعي.
في هذا السياق ،صرح المدير
العام بالوكالة لقطاع الخدمات
المصرفية لــأ فــراد عبدالعزيز
الـ ــزعـ ــابـ ــي" :يـ ـس ــرن ــا فـ ــي ال ـب ـنــك
التجاري الكويتي دعوة عمالئنا
والجمهور لمتابعة إذاعة نبض
الكويت  ،FM 88.8حيث سيجري
سحب النجمة لإلعالن عن اسم
الفائز بجائزة  500ألف دينار،
وهــي الـجــائــزة نصف السنوية
لحساب النجمة".

عبدالعزيز الزعابي

وأف ــاد الــزعــابــي ب ــأن برنامج
ال ـ ـس ـ ـحـ ــب ،ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـب ــث ح ـيــا
عبر نبض الكويت في برنامج
ديــوانـيــة الـيــاقــوت واألن ـصــاري،
س ـ ـي ـ ـت ـ ـض ـ ـم ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــد مـ ــن
المعلومات عــن طبيعة حساب
النجمة والمزايا التي يقدمها،
وك ـي ـف ـيــة االن ـض ـم ــام بـفـتــح هــذا
الحساب عبر القنوات المختلفة
الـ ـت ــي ي ــوف ــره ــا الـ ـبـ ـن ــك ،داعـ ـي ــا
ج ـم ـهــور ال ـع ـم ــاء إلـ ــى مـتــابـعــة
ال ـس ـح ــب مـ ـب ــاش ــرة ع ـب ــر إذاع ـ ــة
ن ـبــض ال ـكــويــت أو ع ـلــى مــواقــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،متمنيا
أن يـ ـح ــال ــف الـ ـت ــوفـ ـي ــق ع ـم ــاء
"التجاري" للفوز بجوائز حساب
النجمة.

فضال عن كل الدول التي يعمل بها "بيتك"،
وقـيــام دولــة الكويت بــإعــداد رؤيــة الكويت
 ،2035وال ـتــي تـهــدف ال ــى تـحــويــل الكويت
إل ــى مــركــز مــالــي وتـ ـج ــاري عــال ـمــي ج ــاذب
لالستثمار ،يأتي هذا المشروع لقياس اثر
دور البنك في تمويل المشروعات الحكومية
ومشاريع التنمية ،فضال عن سبل تطوير
ه ــذا ال ـ ــدور م ــن أج ــل الـمـســاهـمــة بفاعلية
في تحقيق التمية الشاملة وأه ــداف رؤية
الكويت .2035
وأوض ـ ـ ــح ال ـع ــرب ـي ــد أن أه ـم ـي ــة م ـش ــروع
ت ـط ــوي ــر اس ـتــرات ـي ـج ـيــة االسـ ـت ــدام ــة تـكـمــن
فــي ال ـق ـطــاع ال ـمــالــي الـعــالـمــي ال ــذي يشهد
ت ـ ـطـ ــورات س ــري ـع ــة ،خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد ازم ــة
"ك ـ ــورون ـ ــا" ،م ــن ح ـيــث االه ـت ـم ــام بـحــوكـمــة
اآلثار والمخاطر االقتصادية واالجتماعية
والبيئية للعمليات التشغيلية للمؤسسات
التمويلية مــن جــانــب ،وتـطــويــر الخدمات
المصرفية ذات األث ــر التنموي والـمــراعــي
للجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية
من جانب آخر ،فضال عن االهتمام بكفاء ة
نظم إدارة المخاطر االجتماعية والبيئية،
ومدى شموليتها واستباقيتها في مواجهة
األزمات والطوارئ بشكل مبكر.
وذكــر أن القطاع المالي العالمي يشهد
ت ـط ــورا مـلـحــوظــا ف ــي حـجــم االس ـت ـث ـمــارات

والتمويالت المستدامة ،وتطوير منتجات
ت ـمــوي ـل ـيــة ذات آثـ ـ ــار اج ـت ـم ــاع ـي ــة وبـيـئـيــة
إيجابية ،مما يمثل فرصة امام المؤسسات
التمويلية الملتزمة بـمـبــادئ اال سـتــدامــة،
مـبـيـنــا أن ح ـجــم االس ـت ـث ـمــار ف ــي األصـ ــول
الـمـسـتــدامــة ،طبقا آلخ ــر تـقــاريــر التحالف
الـعــالـمــي لالستثمار الـمـسـتــدام ،بـلــغ اكثر
من  30تريليون دوالر أميركي في عامين،
بزيادة قدرها  34في المئة ،منوها بتطوير
العديد من المنتجات المالية وزيادة الطلب
عليها مثل الصكوك الخضراء واالجتماعية
والمستدامة ،والتمويالت والرهون الخضراء
وصناديق خفض الكربون وغيرها.
ولـفــت إلــى أن تقرير المخاطر العالمي
أ ظـهــر أن ا لـمـخــا طــر البيئية واالجتماعية
وال ـم ـخ ــاط ــر ال ـخ ــاص ــة ب ــأم ــن ال ـم ـع ـلــومــات
والبنية المعلوماتية التحتية ستتصدر
المخاطر العالمية ،مضيفا أن التقرير أشار
إلى أن التأثيرات االقتصادية الناجمة عن
الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم
عــام  2018بلغت  165مليار دوالر 50 ،في
المئة من هذا المجموع غير مؤمن عليه.
وق ــال" :مــن أجــل مــواكـبــة تلك الـتـطــورات
الـ ـس ــريـ ـع ــة تـ ــم اس ـ ـت ـ ـحـ ــداث م ـج ـم ــوع ــة مــن
الـمـبــادرات الـعــامــة ،مثل الميثاق العالمي
لــأمــم الـمـتـحــدة لتشجيع ال ـشــركــات حــول

ال ـع ــال ــم لـتـبـنــي االسـ ـت ــدام ــة وال ـم ـســؤول ـيــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ومـ ـ ـب ـ ــادرة األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
ل ـ ـبـ ــورصـ ــات األس ـ ـهـ ــم الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة ()SSE
بعضوية الـبــورصــة الكويتية ،إلــى جانب
مبادئ االستثمار المسؤول ( ،)PRIومبادرة
ت ـم ــوي ــل ب ــرن ــام ــج األم ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة لـلـبـيـئــة
( )UNEP-FIومؤتمر األمم المتحدة للتجارة
وال ـت ـن ـم ـيــة (األونـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاد) .ك ـم ــا ت ــم تـطــويــر
م ـج ـمــوعــة م ــن األطـ ـ ــر ال ـخ ــاص ــة بـحــوكـمــة
المخاطر االجتماعية والبيئية لعمليات
التمويل ( ،)equator-principlesومجموعه
من األطر الخاصة بقياس مخاطر التغيرات
الـمـنــاخـيــة عـلــى الـمـحــافــظ الـتـمــويـلـيــة من
فرقة العمل المعنية باإلفصاحات المالية
الـمـتـعـلـقــة بــال ـم ـنــاخ ( ،)TCFDك ـمــا قــامــت
المبادرة العالمية إلعداد التقارير بتطوير
األطر الخاصة باإلفصاحات الخاصة باآلثار
والمخاطر والفرص االجتماعية والبيئية،
فضال عن سبل حوكمتها.
الجدير بالذكر ان مؤسسة هيئة معايير
المحاسبة الدولية تعمل حاليا على إدراج
إفصاحات االستدامة ،كما تعمل حاليا لجنة
"بـ ــازل" عـلــى دراس ــة اإلف ـصــاحــات الخاصة
بمخاطر تغيرات المناخ".
وفي الختام ،أكد العربيد حرص "بيتك"
ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة االسـ ـت ــدام ــة،

«الخليج» يختتم حملة تطعيم %84
من موظفيه ضد «كورونا»
أع ـلــن بـنــك الـخـلـيــج وصــولــه
إلــى نسبة تطعيم تبلغ  84في
المئة ضد فيروس كورونا ،بين
جميع موظفي البنك العاملين
في مختلف الفروع ،والذين يبلغ
عــددهــم  1834مــوظـفــا ،ووصــل
بـنــك الخليج إل ــى ه ــذه النسبة
ب ـعــد اخ ـت ـت ــام ح ـم ـلــة الـتـطـعـيــم
التي أطلقها بالتعاون مع وزارة
ال ـص ـح ــة ،ح ــرص ــا ع ـل ــى صـحــة
وس ــام ــة ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي الـبـنــك
وأسرهم والمتعاملين معهم.
وتـ ـ ــم خـ ـ ــال الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ،ال ـت ــي
انـطـلـقــت م ــن  8إل ــى  11صـبــاح
األحــد الماضي ،تطعيم جميع
موظفي بنك الخليج المسجلين
للتطعيم ،والبالغ عددهم 220
م ــوظـ ـف ــا ،فـ ــي م ــرك ــز الـ ـت ــدري ــب

سلمى الحجاج

الـتــابــع لـلـبـنــك ،والـ ــذي يـقــع في
الـ ـ ــدور  34ف ــي بـ ــرج كــريـسـتــال
بمدينة الكويت ،وبذلك أصبح

اليوم  922موظفا حاصال على
الجرعة األولى من اللقاح ،بينما
استكمل  615موظفا تطعيمه
بالجرعتين ،من لقاحي فايزر،
وأكسفورد.
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،ق ـ ــال ـ ــت الـ ـم ــدي ــرة
ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة في
بـنــك الـخـلـيــج سلمى الـحـجــاج:
"مــوظ ـفــونــا ه ــم حـجــر األس ــاس
الذي ترتكز عليه جميع أعمالنا.
في ظل التحديات الصحية التي
يعيشها العالم أجمع ،ومع توفر
الـلـقــاحــات ال ـم ـضــادة لـفـيــروس
كورونا في الكويت ،كــان لزاما
ع ـل ـي ـن ــا أن ن ـس ـع ــى لـتـحـصـيــن
مــوظـفـيـنــا وض ـم ــان ســامـتـهــم
وس ـ ـ ــام ـ ـ ــة أس ـ ـ ــره ـ ـ ــم وس ـ ــام ـ ــة
عمالئنا أيضا".

وأضــافــت الحجاج" :لـهــذا لم
ندخر أي جهد في التعاون مع
وزارة الـصـحــة ،ال ـتــي نشكرها
على سرعة االستجابة بتوفير
الـ ـلـ ـق ــاح ــات الـ ــازمـ ــة وال ـف ــري ــق
ال ـط ـبــي ف ــي م ــرك ــز ت ــدري ــب بنك
ال ـخ ـل ـي ــج ل ـت ـط ـع ـيــم مــوظ ـف ـي ـنــا
األعزاء .وبهذه المناسبة ،أشدد
ع ـل ــى الـ ـع ــدد ال ـق ـل ـيــل الـمـتـبـقــي
من الموظفين الذين لم يتلقوا
الـتـطـعـيــم ب ـع ــد ،ب ــأن ي ـســارعــوا
بــالـتـسـجـيــل فـ ــورا ع ـنــد انـتـفــاء
األسـ ـب ــاب ال ـص ـح ـيــة وال ـم ــوان ــع
ال ـت ــي ح ــال ــت دون تـطـعـيـمـهــم،
لنتأكد مــن سالمتهم وسالمة
جميع العاملين في البنك".
ويلتزم بنك الخليج بتطبيق
أف ـضــل اإلج ـ ـ ــراءات االح ـتــرازيــة
الالزمة لضمان صحة وسالمة
ع ـمــائــه وم ــوظ ـف ـي ــه ،م ــن خــال
تطبيق خطة العودة التدريجية
لـلـحـيــاة الـطـبـيـعـيــة ،وي ـحــرص
ع ـ ـل ـ ــى ضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان اس ـ ـت ـ ـم ـ ــراري ـ ــة
األعمال مع تنفيذ مجموعة من
المبادرات التي أعطت األولوية
لـلـصـحــة ال ـج ـســديــة والـنـفـسـيــة
للموظفين ،حيث شملت العديد
م ــن ب ــرام ــج ال ـص ـحــة وال ـســامــة
للموظفين ،والتعقيم ا ل ــدوري
لفروع البنك ،وتنفيذ إجــراء ات
الـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي ،وضـمــان
ارت ـ ـ ـ ــداء الـ ـعـ ـم ــاء وال ـمــوظ ـف ـيــن
الكمامات في جميع األوقات.

محمد العربيد
انطالقا من دورة الريادي في مواكبة أحدث
الـتـطــورات والمستجدات العالمية ،فضال
عن دورة في تعظيم مكاسب كل أصحاب
المصلحة ،وتمكين استراتيجية األعمال
بــالـبـنــك م ــن تـحـقـيــق أه ــداف ـه ــا ،ومــواص ـلــة
تحقيق دوره التنموي الرائد.

«برقان» يقدم خدمة توصيل ً
العيادي لعمالء بريميير مجانا

أعلن بنك برقان تقديم خدمة توصيل العيادي مجانا لعمالء باقة
بريميير المصرفية ،بالتعاون مع شركة "قبله" لخدمات "الكونسيرج"،
حيث تتضمن الخدمة توصيل الفئات النقدية التي يرغب العمالء في
الحصول عليها إلى المكان الذي يتم تحديده ،سواء المنزل أو مكان
العمل ،بهدف تجنيبهم عناء االزدح ــام وزي ــارة فــروع البنك الستالم
ال ـع ـيــادي .ويـمـكــن الـحـصــول عـلــى ه ــذه الـخــدمــة عــن طــريــق االتـصــال
والحجز على الرقم  ،22317755أو عن طريق إرســال بريد إلكتروني
عبر  Burganpremier@qiblah.com.kwابتداء من العاشرة صباحا
حتى الرابعة مساء ،علما أن هذه الخدمة متوفرة من  04يوليو حتى
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وي ـهــدف ت ـعــاون بـنــك بــرقــان مــع شــركــة "ق ـب ـلــه" أي ـضــا إل ــى تقديم
مجموعة واسـعــة مــن خــدمــات "الكونسيرج" المتميزة لعمالء باقة
بريميير المصرفية ،التي تالئم احتياجات عمالئه اليومية ،والتي
تضم أكـثــر مــن  20خــدمــة حـصــريــة ،منها خــدمــات تنظيم حـجــوزات
السفر والتوصيل من وإلى المطار ،والمساعدة في استخراج تأشيرات
الدخول للدول (الفيزا) وخدمات شراء وتوصيل الهدايا ،إضافة إلى
خدمات التوصيل السريع ،وخدمات حجز تذاكر المباريات والحفالت،
وخدمة دفع الرسوم المدرسية لألبناء وتأجير الليموزين للمناسبات
وخدمة توفير العمالة المنزلية وخدمة حجوزات المطاعم وغيرها.
وتعد خدمة بريميير كونسيرج واحدة من باقة المزايا والخدمات
المتنوعة التي يحرص البنك على ابتكارها وتطويرها لتوفر أعلى
معايير التميز لعمالء باقة بريميير المصرفية.

«األوسكار» تزيد عدد النساء واألقليات بين أعضائها
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تايلور سويفت

تواصل أكاديمية األوسكار توجهها إلى التنوع ،بعدما كان يؤخذ عليها
ً
ً
ً
طويال أنها ذكورية جدا وبيضاء جدا ،إذ أظهرت قائمة بأسماء األعضاء الجدد
الــذيــن سينضمون إليها ،أن  46فــي المئة مــن هــؤالء نـســاء ،وأن  39فــي المئة
كاف" في المنظمة.
ينتمون إلى األقليات العرقية ،التي "لم تكن تحظى بتمثيل
ٍ
ومــن أب ــرز مــن تضمهم قائمة األع ـضــاء ال ـجــدد؛ الممثل اإلنـكـلـيــزي روبــرت
باتينسون ("تينيت" وسلسلة "تواياليت") ،والممثلة البلغارية ماريا باكالوفا
(بورات سابسيكوينت موفي فيلم) ،وزميلتها الفيرن كوكس (بروميسينغ يونغ
وومان) ،ونجما فيلم "ميناري" الكوريان الجنوبيان يوه جونغ يون وستيفن
يون.
ً
وم ــن الـمـخــرجـيــن ،تـضــم الـقــائـمــة مـخــرج "م ـي ـنــاري" أي ـضــا لــي أي ــزك تشانغ،
والتونسية كوثر بن هنية (الرجل الذي باع ظهره) ،والبريطاني إميرالد فينيل
(بروميسينغ يونغ وومان) ،والكاتب الفرنسي فلوريان زيلر ،الذي فاز بجائزة
األوسكار هذه السنة عن سيناريو "ذي فاذر" المقتبس من إحدى مسرحياته،
وفي فئة الموسيقى ،انضمت إلى األكاديمية المغنية جانيت جاكسون.
(أ ف ب)

ماريا باكالوفا

تايلور سويفت طرحت
« »Renegadeمع بيغ ماشين

عامر خان وزوجته ينفصالن
ً
بهدوء بعد  ١٥عاما

آمبر هيرد تكشف ألول
مرة عن طفلتها

طــرحــت الـنـجـمــة الـعــالـمـيــة تــاي ـلــور ســويـفــت،
أغنيتها الجديدة  ،Renegadeأمــس األول ،عبر
قناتها الرسمية بـ"يوتيوب" ،والتي يشاركها فيها
النجم العالمي بيغ رد ماشين.
وحققت األغنية رواج ــا كبيرا ،لتسجل نحو
مليون مشاهدة في يومين ،كما حظيت بإشادة
الموسيقى .ويأتي طرح األغنية الجديدة
من محبي
ّ
في الوقت الذي تحضر سويفت أللبومها الجديد
المقرر طرحه في  19نوفمبر المقبل ،بعنوان "."Red
وت ـح ــرص ســويـفــت عـلــى ال ـتــرويــج أللبومها
الجديد ،حيث قامت بنشر صورة لها من جلسة
تـصــويــرهــا ال ـجــديــدة ،عـبــر حسابها الشخصي
بـ"إنستغرام" منذ أيام ،كما وضعت صورة أخرى
تحمل بعض كلمات األلـبــوم المنتظر ،لتشويق
جمهورها حول العالم.
وتتميز سويفت بنشاط فني كبير على جميع
المستويات ،حيث أعلنت أخـيــرا خــوض تجربة
سينمائية إلــى جانب الـنـجــوم :كريستيان بيل،
مارغوت روبي ورامي مالك.

أعلن نجم بوليوود عامر خان انفصاله في
هدوء عن زوجته المخرجة كيران راو ،بعد زواج
استمر  15عاما.
وأصدر الزوجان بيانا قاال فيه إنهما اتفقا
ً
على االنفصال ،لكنهما سيربيان ابنهما معا،
وسيستمران في العمل على مشاريع مشتركة.
وأض ــاف الــزوجــان" :هــذه السنوات الخمس
ً
عشرة الجميلة التي أمضيناها معا ،تشاركنا
فيها حياة مليئة بالخبرات والفرح والضحك،
ونمت عالقتنا في الثقة واالحترام والحب ،لكن
نود اآلن أن نبدأ فصال جديدا في حياتنا .لم نعد
زوجين ،لكننا والدان وعائلة لبعضنا البعض".
وقد التقى خان وراو أثناء تصوير فيلم عام
 2001كانت فيه راو مساعدة للمخرج ،وتزوجا
في ديسمبر .2005
ويـعـمــل خ ــان عـلــى إعـ ــادة لفيلم هــولـيــوود
الشهير " "Forrest Gumpالـصــادر عــام ،1994
بعنوان " ،"Laal Singh Chaddhaومن المقرر
(أ ف ب)
طرحه العام الحالي.

كشفت الممثلة األ مـيــر كـيــة آ مـبــر هيرد،
بطلة فيلم أكــوامــان (الــرجــل المائي) ألول
مرة أنها رزقت بطفلة في أبريل الماضي،
ونشرت صورة لها مع ابنتها ذات الثالثة
أشهر.
وف ــي م ـن ـشــور ع ـلــى "إن ـس ـت ـغ ــرام" ،قــالــت
هيرد ( 35عــامــا) ،التي كانت متزوجة من
ن ـجــم ه ــول ـي ــوود ج ــون ــي ديـ ــب ،إن الـطـفـلــة
أونا بيج هيرد ولدت في  8أبريل ،وكتبت:
"ق ــررت مـنــذ  4أع ــوام أنـنــي أري ــد أن أنجب
طـ ـف ــا .وأردت أن أ فـ ـع ــل ذ ل ـ ــك ب ـطــر ي ـق ـتــي
الخاصة".
يذكر أن هيرد تــزوجــت ديــب فــي ،2015
لكنها رفعت د عــوى طــاق بعد  15شهرا،
ونجحت في الحصول على الطالق بدعوى
ضربه لها م ــرارا ،حتى أنها خشيت على
حـيــاتـهــا ،ول ـكــن دي ــب رف ــع قـضـيــة تشهير
أخرى على هيرد يطالبها فيها بتعويض
(رويترز)
قدره  50مليون دوالر.

عامر خان وزوجته

آمبر هيرد

غد فلك
نجوم العالم في افتتاح «كان» بعد ٍ
يسير على سجادته الحمراء ماريون كوتيار وكاترين دونوف وشون بن

الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :مستقبلك مرتبط بالنتائج التي
ً
ً
ستحققها فكن واعيا ونشيطا.
ً
عاطفيا :تتجه عواطفك نحو شخص آخر
وال تلبث أن تعود إلى وعيك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :صــديـقــك هــو مــن تـعـتــرف له
بضعفك وال يستغلك.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ّ
ً
مهنيا :جهود عملك تتجلى في المهارة
أنجزته بهما.
والدقة ًاللتين ّ
عاطفيا :ال تتأخر عن مشاورة الحبيب
في بعض األمور فقد يفيدك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ل ــن يـنـشــرح قـلـبــك ويـمـلــؤه
السرور إال عندما ترى العائلة سعيدة.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
مهنيا :عندما تضع الخوف جانبا وتؤمن
بذاتك تنفتح أمامك دروب النجاح.
ً
عاطفيا :تنبذ كل عالقة عاطفية جديدة
ألنك نذرت نفسك للحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :فــي اإلك ـثــار مــن ال ـكــام خطر
ً
الوقوع في المشاكل فكن صامتا.
رقم الحظ27 :

صورة أرشيفية من مهرجان كان
يشكل مهرجان كــان ،ا لــذي يفتتح بعد
غد ،ويقام للمرة األو لــى منذ بدء جائحة
ك ــورون ــا ،م ـنــاس ـبــة يـلـتـقــي ف ـي ـهــا الــوســط
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ال ـعــال ـمــي ،وف ــق اش ـتــراطــات
صحية صارمة ،إذ يمشي نجوم الشاشة
الـكـبـيــرة عـلــى سـجــادتــه الـحـمــراء مـجــددا،
ومنهم ماريون كوتيار وكاترين دونوف
وسبايك لي وشون بن.
ودرجت العادة على أن يقام المهرجان،
الذي يعتبر األهم في العالم في مايو ،إال
أن األز مــة الصحية فرضت تأجيله ،ومن
الـمـقــرر أن ت ــوزع جــوائــزه فــي  17يــولـيــو،
وبينها السعفة الذهبية المرموقة.
ولم يعد معموال على جادة الكروازيت
بتدابير منع التجول ،ولن يكون الجمهور
المسموح به في صاالت السينما محددا
ب ـع ــدد م ـع ـيــن أو ب ـن ـس ـبــة مـ ــا ،ل ـك ــن وض ــع
الكمامة سيبقى ضروريا في المساحات
الداخلية .وقال المفوض العام للمهرجان
ت ـي ـيــري ف ــري ـم ــو" :لـ ــم ن ـن ـتــه م ــن ال ـجــائ ـحــة
بـعــد ،وينبغي تاليا تــو خــي ا لـحــذر .نحن
م ـع ـتــادون عـلــى ت ـبــادل الـقـبــات فــي أعلى
ال ـ ــدرج ،لـكـنـنــا ل ــن نـفـعــل ذل ـ ــك ...وم ــع ذلــك
ستكون قلوبنا حاضرة هناك".
ُ
وي ـ ـ ـعـ ـ ــرض  24ف ـي ـل ـم ــا م ـ ــدر ج ـ ــا ض ـمــن
المسابقة الرسمية أمام آالف المشاركين
ف ــي ال ـم ـهــرجــان ول ـج ـنــة تـحـكـيــم بــرئــاســة
ال ـم ـخــرج الـنـيــويــوركــي سـبــايــك ل ــي ،الــذي
اختير أصال لتولي هذه المهمة في ،2020
وواف ــق عـلــى اخ ـت ـيــاره م ـجــددا بـعــد إلـغــاء
دورة العام الفائت.
وس ـ ـيـ ــرافـ ــق سـ ـب ــاي ــك ل ـ ــي ضـ ـم ــن ل ـج ـنــة
التحكيم  5نـســاء و  4ر ج ــال ،بينهم نجم
السينما الكورية الجنوبية الممثل سونغ
كانغ ا لــذي أدى دور رب األ ســرة فــي فيلم
"باراسايت" ،والمغنية ميلين فارمر.
وفيما يتعلق باألفالم ،يفتتح المخرج
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي لـ ـ ـي ـ ــوس ك ـ ـ ــاراك ـ ـ ــس م ـس ــاب ـق ــة

المهرجان بفيلمه "أنيت" ،وهو كوميديا
موسيقية من بطولة ماريون كوتيار وآدم
درايفر ،تولت فرقة "سباركس" األميركية
الشهيرة كتابة السيناريو والموسيقى
فيه.
وفي المسابقة أيضا أ فــام لعدد
من المخرجين المرموقين ،سبق
لبعضهم أن حصل على السعفة
ال ــذه ـب ـي ــة ،ك ــاإلي ـط ــال ــي نــانــي
م ــوريـ ـت ــي عـ ــن ف ـي ـل ـمــه "تـ ــري
ب ـ ـيـ ــانـ ــي" ،والـ ـف ــرنـ ـس ــي ج ــاك
أوديـ ــار عــن "لـيــزولـيـمـبـيــاد"،
وأبيشاتبونغ ويراسيتاكول
ع ــن ف ـي ـل ـمــه األول بــاإل ن ـك ـل ـيــز يــة
خارج تايلند "ميموريا" مع تيلدا
سوينتون وجان باليبار.
وي ـب ـلــغ ع ــدد األف ـ ــام ال ـتــي سـتـعــرض
خ ــال ا ل ـم ـهــر جــان أ ك ـثــر م ــن  ،80أو حتى
 120في حال احتساب تلك المدرجة ضمن
أقسام موازية ،.أما االختتام فسيكون مع
"أو إس إس  :117فروم أفريكا ويذ الف"،
وهـ ــو الـ ـج ــزء ال ـج ــدي ــد م ــن س ـل ـس ـلــة أف ــام
المحاكاة الساخرة أل فــام التجسس "أو
إس إس ."117
ومع أن لجنة التحكيم ولجنة االختيار
تضمان أعضاء من النساء يفوق عددهن
األ ع ـضــاء ا لــر جــال ،فــإن بـيــن المتنافسين
على السعفة الذهبية  4مخرجات فحسب،
بينهن  3فرنسيات ،علما أن امرأة واحدة
سبق أن فازت بها هي جاين كامبيون عام
 1993عن "ذي بيانو" ،وسيكون الحصول
عـلــى تـصــريــح ال ــدخ ــول الـصـحــي إلــزامـيــا
للجميع ،ومن لم يتلق اللقاح بعد سيكون
عليه الخضوع للفحوص التي تجرى كل
 48ساعة مجانا في الموقع.
(أ ف ب)

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :ربما يحاول أحدهم إثباط رغبتك
في العمل فال تستجب له.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :الـ ـ ـح ـ ــوار م ـس ــأل ــة م ـه ـم ــة بـيــن
ّ
الحبيبين ألنه يحدد وجهة مسيرتهما.
ً
اجتماعيا :إن لم يعجبك تصرف اآلخرين
فال يجوز لك انتقادهم وهدمهم.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
ً
مهنيا :تجد دعما كبيرا لمواصلة عملك
ً
واال تكون الخسارة كبيرة جدا.
ً
عاطفيا :الحب الكامل هو تلك العاطفة
ً
التي ترضي العقل والقلب معا.
ً
اجتماعيا :عندما تتمكن من السيطرة على
باطنك تبلغ قمة التواضع.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :تجد سهولة في التعامل مع الزمالء
ً
ً
ً
ّ
وتكونون معا فريقا ممتازا.
ً
ّ
عاطفيا :أنت مدعو مع شريك العمر إلى
أن تكونا مبدعين في عالقتكما العاطفية.
ً
ً
اجتماعيا :جادل دائما بالحجة والمنطق
وتمالك أعصابك عند الخالف.
رقم الحظ.56 :
ماريون كوتيار

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :المهم اليوم أن تكون لديك الرغبة
في العمل واإلنتاج.
ً
عاطفيا :أنت اليوم شديد الغيرة بدون أن
األسباب الحقيقية.
تعرف ً ّ
اجتماعيا :كلما اجتمعت بأصدقائك أو
ً
ً
معارفك تترك أثرا طيبا لديهم.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ارسم معالم طريقك المهنية قبل
السير فيها مغمض العينين.
ً
عــاطـفـيــا :مــا يـثـيــر إع ـجــابــك فــي شريك
حياتك أنه ينتبه لكل تفصيل تقوم به.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :أبـ ـ ــواب ال ـع ــائ ـل ــة م ـشـ ّـرعــة
الستقبالك فال تلتجئ إلى دار أخرى.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :في ليل الضياع واليأس انصرف
ّ
الى ذاتك وقيم قدراتك.
ً
عاطفياّ :
يحرك الحب في صــدرك مشاعر
الغيرة واالشتياق إلى الحبيب.
ً
اجتماعيا :مازلت بحاجة الــى األصدقاء
ُ
فتواصل معهم ولو عن بعد.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :يمكنك الــوصــول الــى كــل مــا كنت
تهدف اليه بالصبر والحكمة.
ً
عاطفيا :الحب وحده لن يكفيكما إن لم تكن
الخدمة أحد ّأساساته.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :كــلـمــا كـنــت مـتــواضـعــا ترتفع
مكانة في نظر اآلخرين.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :طريقك المهني يزداد صعوبة مما
يجعلك تفكر في استثمار آخر.
ّ
ً
ً
عاطفيا :تدفعك عاطفتك أحيانا الى غض
النظر عن بعض األخطاء.
ً
اجتماعيا :اإليمان بالحياة يعني اإليمان
بالسعادة وبمحبة اآلخرين.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً ّ
مهنيا :كل ما كنت تتمناه ستحصل عليه
رغم الظروف القاهرة.
ً
عاطفيا :الحب مصدر كل خير وعليكما
ً
دوما العودة إلى ينابيعه.
ً
اجتماعيا :عليك استحقاق دين قديم فال
ّ
ً
تتأخر أبدا في تسديده.
رقم الحظ.22 :

16 fitness
ُ
روبوت يطابق حركة الشفاه يقترب من عبور «الوادي المخيف»
توابل ةديرجلا

•
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ضمن مقابلة نشرتها
مجلة مدار ،ذكر د .كارل
الباحثين
ستراذرن ،أن ً
استخدموا ّمزيجا من تركيب
الكالم وتعلم اآللة وتقنيات
الطباعة الثالثية األبعاد
لتصميم روبوت يحاكي بدقة
الحركات الطبيعية للفك
البشري والشفتين واللسان.
وإلى التفاصيل:

األجهزة
والبرمجيات
ّ
الجديدة تمكن
الروبوت من
تقليد حركات الفم
البشرية على نحو
أفضل

• ما الذي تعنيه عبارة الوادي
المخيف؟
 الـ ـفـ ـج ــوة ال ـم ـخ ـي ـف ــة ،أو مــايصطلح عـلــى تسميته "ال ـ ــوادي
المخيف"  ،Uncanny valleyهي
نقطة يطغی علينا عندها شعور
مـخـيــف عـنــدمــا ن ــرى أش ـي ــاء مثل
الــروبــوتــات ذات البنية البشرية
 Humanoid robotsوالـصــور أو
الشخصيات المنشأة باستخدام
الحاسوب Computer-Generated
( Imageryاختصاره :برمجية .)CGI
ويـعــود السبب فــي ذلــك إلــى أنها
ليست نسخا مثالية عــن البشر،
فهي ال تصل تماما إلى ذاك الحد،
لذا فإنها تشعرنا بمزيج من الرعب
وعدم االرتياح واالشمئزاز.
منذ والدتنا لدينا القدرة على
الـتـعــرف إلــى الــوجــوه وتحليلها.
فالوجوه تؤدي دورا مهما جدا في
التواصل فيما بيننا .عندما نبدأ
فــي رؤي ــة أشـيــاء ينبغي أال تكون
ّ
مــوجــودة ،أشياء في غير محلها،
يغمرنا ذاك الشعور بالنفور ،واألمر
ال يقتصر على مظهرها الخارجي،
بــل على الــوظــائــف الـتــي تؤديها.
إنها على سبيل المثال الطريقة
التي تتحرك بها الــروبــوتــات .إذا
لم يتحرك الروبوت بالطريقة التي
ّ
نتوقعها منه ،فــإن هذا يثير فينا
مجددا ذاك الشعور بأن األمر غير
طبيعي ويبعث على عدم االرتياح.
• ي ــرك ــز ع ـم ـلــك ع ـل ــى مـطــابـقــة
حركات الوجه مع الحديث .لماذا
يؤدي ذاك دورا مهما في هذا األمر؟
 المجاالن الرئيسان في نظرية"الـ ـ ــوادي الـمـخـيــف" هـمــا العينان
والـ ـف ــم .ع ـنــدمــا ت ـت ــواص ــل ،يتنقل
انتباهنا بين العينين والفم .ننظر
إلى العينين لجذب االنتباه ،وننظر
إلى الفم لقراءة الكالم وفهمه .ومع
الروبوتات على وجه الخصوص،
أي شـ ــيء خـ ـ ــارج ن ـط ــاق ح ــرك ــات
الشفاه الطبيعية يمكن أن يكون
مــربـكــا لـنــا وم ـح ـيــرا ،خــاصــة إذا
كنا نتفاعل معها على مدى فترة
زمنية طويلة.
• كيف بدأ المشروع؟
 عـنــدمــا بـ ــدأت بــالـعـمــل علىه ــذا ال ـم ـشــروع ،كنت أســاعــد في
التدريس بقسم الرسوم المتحركة
بــالـجــامـ ّعــة الـســابـقــة ال ـتــي كنت
ف ـي ـهــا ،ألن ـ ــه ل ــم ي ـكــن فـيـهــا قسم
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كارل ستراذرن
الروبوتيات .ذاك هو المكان الذي
ّ
بـ ــدأت فـيــه ه ــذه األف ـك ــار تتشكل.
يستخدمون برامج يسمى أحدها
أوكــولــوس  ،Oculusوهــو أساسأ
ّ
ويحوله إلــى صورة
يأخذ الكالم
فم منشأة باستخدام برمجية CGI
مع وضعيات الشفاه .لذلك يتولى
ال ـبــرنــامــج تـلـقــائـيــا ق ـ ــراءة الـكــام
واستخراج الصور الصوتية ،أو
ما يسمى "الفيزيم" ( Visemeالشكل
الـ ــذي تـتـخــذه ال ـش ـفــاه عـنــد نطق
صوت ما) لوضعيات الفم ،وأردف:
أنا أفعل ذلك باستخدام الروبوت.
لذلك صممت فما آليا له هيئة الفم
البشري.
لكن قبل أن أفـعــل ذل ــك ،نظرت
إلى أنظمة الفم الروبوتية السابقة
ألرى ما ينقصها .وكان ذلك مهمة
حقا لمعرفة ما العضالت الرئيسة،
والعضالت التي تعمل معا ،وما
يمكن االستغناء عنه في هذا الفم.
من الواضح أنه ّ
حيز صغير جدا
وأنت مقيد بما ّ
عما يمكنك وضعه
فــي فــم روبــوتــي .أحــد األشياء
الــرئ ـي ـســة ال ـنــاق ـصــة كــان
شيئا ّ
يسمى العضالت
المبوقة
Buccinator
 ،m u s c l e sو هـ ـ ـ ــي
ال ـع ـض ــات ال ـم ــوج ــودة
فــي زواي ــا الـفــم وتستخدم في

ّ
ّ
زم الشفاه ومطها عند لفظ حروف
العلة أو الـحــروف الساكنة .لذلك
عمدت إلــى تقليد هــذه العضالت
وصممت نـمــوذج أولـيــة روبوتية
للفم.
• من أين جاءت البرمجية؟
 قلت لنفسي" :حسنا ،المرحلةالتالية هي إنشاء تطبيق يمكنه
أن ي ــأخ ــذ أش ـ ـكـ ــال الـ ـشـ ـف ــاه ه ــذه
ويضعها في هذا الفم الروبوتي".

لذا استخدمنا شيئا يسمى الرسم
البياني للصور الصوتية Viseme
 .chartإنــه شــيء يستخدم كثيرا
ف ــي الـ ـص ــور ال ـم ـن ـش ــأة بــواس ـطــة
الـحــاســوب أو برمجية  CGIلدى
تصميم األلعاب ،إنها في األساس
قائمة من األص ــوات وأشـكــال الفم
المطابقة لها  -وجعلت النموذج
ّ
الروبوتي يقلد هذه األشكال .لكل
صــوت  - Ahs, Rs, Oos -حصلت
عـلــى وض ـع ـيــات ال ـفــم الــروبــوتـيــة
هذه .وجمعتها وحفظتها في ملف
إعــدادات حتى أتمكن من تمثيلها
الحقا واستخدامها.
ك ــان ال ـجــزء الـتــالــي هــو إنـشــاء
نظام يمكنه إنـتــاج الـكــام (ليس
فقط األصوات البسيطة البحتة).
ل ـك ـن ـنــي أردت أن أج ـع ـل ــه يـفـعــل
ذل ــك فــي الــوقــت الفعلي ،لــذلــك لم
يـكــن هـنــاك مـجــال إلعـطــائــه وقتا
للمعالجة  .Processingإذا كنت
تستخدم وقتا للمعالجة فسيكون
الناتج حديثا غير طبيعي ،نظرا
إلــى وجــود كثير من فترات
التوقف في المحادثة.
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك أنـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــأت
ّ
خوارزمية لتعلم اآللة
Machine-learning
 algorithmلتحويل
تــولـيــف ال ـك ــام ،وهــو
كالم روبوتي كما هي الحال

م ــع س ـي ــري  ،Siriم ــن ال ـحــاســوب
الـ ـمـ ـحـ ـم ــول إل ـ ـ ــى مـ ـع ــال ــج دق ـي ــق
 Microprocessorحـ ّـول البيانات
الصوتية مــن جــديــد إلــى بيانات
رقـمـيــة .كـمــا حــولــت الـخــوارزمـيــة
جزءا منه أيضا إلى نظام معالجة،
حـ ـي ــث ي ـم ـك ـن ـن ــي ب ــال ـف ـع ــل رؤي ـ ــة
الموجة الصوتية كما نــراهــا في
استديو التسجيل.
• هل يمكنك إخباري بمزيد عن
عمل النظام؟
 لقد أنشأت خوارزمية للتعلماآللي يمكنها التعرف على األنماط
فــي الـكــام الـ ــوارد .لــم يـحــدث ذلك
بـ ـم ــراقـ ـب ــة ال ـ ـكـ ــام نـ ـفـ ـس ــه ،ول ـك ــن
األن ـم ــاط ف ــي شـكــل ال ـمــوجــة .إذن
أنت تنظر إلى حجم البكسل Pixel
 ،sizeوطول كل كلمة وكل صوت،
ثــم تـغــذي الـنـظــام بمجموعة من
ال ـع ـ ّـي ـن ــات .ب ـه ــذه ال ـطــري ـقــة عــرف
النظام نوعا ما كــان يبحث عنه.
ً
وعـنــدمــا وجــد صــوتــا مــألــوفــا له،
ً
كان قــادرا على تحويل نظام الفم
الروبوتي ليتوافق مع الوضعيات
ال ـتــي طابقتها مـعــه عـلــى الــرســم
البياني .نجح ذلــك جيدا وبنحو
مدهش.
ال ـشــيء الـتــالــي ك ــان مــا أسميه
نـ ـظ ــام ت ـن ـم ـيــط ال ـ ـصـ ــوت Voice
 -patterning systemالذي يعمل
مع المقاطع الصوتية ،من الواضح
أنــك عندما تتحدث ،يتحرك فكك
إلى األعلى وإلى األسفل في وقت
متناسب مع المقاطع الصوتية.
لذلك كانت تلك هي المرحلة التالية
إلنشاء نظام تنميط الصوت هذا،
والذي يعني أنه إذا لم يكن هناك
صــوت فسيغلق الـفــم ،وكلما زاد
ّ
ارتفاع الصوت ،اتسع الفم.

ً
ً
عندما صادفت الخوارزمية «صوتا مألوفا لها»
كانت قــادرة على تحريك نظام الفم الروبوتي
لمطابقة الوضعيات

• ك ـ ـ ـيـ ـ ــف اخـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرت مـ ـظـ ـه ــر
الروبوت؟
 ح ـ ـس ـ ـنـ ــا ،ي ـ ــوج ـ ــد ب ــال ـف ـع ــلروبــوتــان فــي التجربة ،أحدهما
ي ـب ــدو أك ـب ــر س ـنــا واآلخـ ـ ــر یـبــدو
أصغر سنا .ال يحظى الروبوت
األصـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــر ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــدر نـ ـفـ ـس ــه مــن
االه ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــام ،ألنـ ـ ـن ـ ــي أع ـ ـت ـ ـقـ ــد أن
ال ـ ـ ــروب ـ ـ ــوت األكـ ـ ـب ـ ــر سـ ـن ــا ی ـب ــدو
واقـعـيــا أكـثــر .لكنني أنتجتهما
عـلــى أسـ ــاس أن ي ـكــون أحــدهـمــا
نسخة أصغر سنا من اآلخر .لذا
فالروبوتان متشابهان تقريبا.
أردت أن أق ــارن كيف يتفاعل
ال ـن ــاس م ــع روبـ ـ ــوت ي ـب ــدو أكـبــر
سنا وآخر أصغر ّسنا .ما وجدته
التفاعل
هــو أن الشباب فضلوا ّ
مــع ال ــروب ــوت األص ـغــر ســنــا ،في
حين فضل كـبــار الـســن التفاعل
مع اآلخر.
ك ـمــا أن ـن ــي أس ـب ـغــت ع ـلــى كل
منها شخصية .فقلت لنفسي،
حسنا ،ما زلت شابة ،لذا سأبني
شخصية األص ـغــر سـنــا لتكون
مشابهة لشخصيتي .وأنا أعرف
والدي جيدا ،وهو أكبر سنا ،لذلك
صممت اآلخ ــر ليشبهه .جعلت
الروبوت األصغر يهتم بما أهتم
بــه ،والــروبــوت األكبر سنا يهتم
بالسنوکر.
• ما التطبيقات المحتملة لهذا
النوع من العمل؟
 أنا دائما أستخدم شخصيةداتا  Dataمن مسلسل استارتريك
 Star Trekك ـن ـمــوذج مـثــالــي لــه،
ّ
ألنه يتصرف وكأنه واجهة شبه
إن ـســان ـيــة ت ـمــامــا ب ـيــن ع ــدي ــد من
األشياء المختلفة :بشر وكائنات
فضائية  -بديهي كائنات فضائية

ال تـتـحــدث اإلنـكـلـيــزيــة ،ل ــذا فهو
يعمل مترجما .لكنه يعمل أيضأ
حلقة وصل بين حاسوب السفينة
والبشر.
لــذلــك ،األشـيــاء التي قــد تكون
صـعـبــة جـ ــدا ع ـلــى ال ـب ـشــر ،على
سـ ـبـ ـي ــل ال ـ ـم ـ ـثـ ــال ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات،
يمكنه ترجمة تلك المعلومات
وتـفـسـيــرهــا بـطــريـقــة مبسطة -
طريقة بشرية ،مع إظهار بعض
العاطفة في تعبيرات الوجه .وهذا
مــا أعتقد أن هــذه التكنولوجيا
ستتجه نحوه في النهاية.
علينا أن نتذكر أنــه ال يمكن
للجميع التفاعل مع التكنولوجيا
بنحو ف ـعــال .نـحــن محظوظون
جدا ،على ما أعتقد ،ألننا نشأنا
مع التكنولوجيا وق ــادرون على
ّ
استخدامها .لكن هناك كثيرين
في العالم ممن ال يتاح لهم ذلك،
ّ
لذا فإن إنشاء شيء مثل روبوت
شبيه بــاإلن ـســان سيسمح لهم
بالتعامل مع التكنولوجيا بنحو
طبيعي أكثر بكثير.
 د .كارل ستراذرنهو زميل باحث في كلية
الحوسبة بجامعة إدنبرة نابير.
حاوره جیسون غوديير
أصغر ،وهو أحد المحررين في
BBC Science Focus.
• المصدر :مجلة مدار
** سلسلة مقاالت تنشر
بالتنسيق مع التقدم العلمي
للنشر.
تابع قراءة الموضوع عبر
الموقع اإللكتروني:
www.aspdkw.com

 4أنشطة رياضية تضمن صحة أفضل لكبار السن
توصي الهيئات الصحية في
العالم كبار السن بضرورة اتباع
بعض األنشطة أو الرياضات،
للمحافظة على لياقتهم
البدنية.

الجولة بالدراجة
طريقة جيدة
للحفاظ على اللياقة
مع تقليل مخاطر
اإلصابة باألمراض
المزمنة

ً
التقدم في العمر ال يمنع أبــدا من
ممارسة ا لــر يــا ضــة ،والتمتع بجسم
صحي ،بل على العكس ربما تكون
الرياضة هي الطريق األفضل للتمتع
بالصحة والعافية مع مــرور العمر،
و مـمــار ســة ا لـحـيــاة بطريقة طبيعية
دون اإلصابة باألمراض ،أو التسبب
ً
في حدوث آالم كلما بذلت مجهودا.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت ه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
ا ل ـص ـح ـي ــة ا ل ــو ط ـن ـي ــة  NHSأن ك ـبــار
الـســن ع ــادة مــا يجلسون فــوق ال ــ10
ً
ساعات يوميا مستلقين على السرير
أو األريـ ـ ـك ـ ــة ،م ـم ــا ي ـت ـس ـبــب ل ـه ــم فــي
مشاكل صحية خطيرة نتيجة نقص
النشاط ،لهذا هناك بعض األنشطة
أو ال ــري ــاض ــات الـ ـت ــي ت ـح ــاف ــظ عـلــى
لياقتهم البدنية دون أن تتسبب في
أي مخاطر ،نستعرضها في السطور
ال ـتــال ـيــة ب ـح ـســب م ــا ذك ــرت ــه الـهـيـئــة
.National Health Service

السباحة
ً
تـمـنــح الـسـبــاحــة الـجـســم تمرينا
ً
متكامال ،إذ تزيد من لياقة العضالت
والقلب واألوعية الدموية ،كما يمكن
ً
ً
ً
أن ت ـكــون أي ـض ــا ن ـشــاطــا اجـتـمــاعـيــا
ً
ممتعا ،لهذا تعتبر رائعة لكبار السن.
فــأث ـنــاء ت ـمــريــن ال ـس ـبــاحــة ،تـحــرق
الكثير من السعرات الحرارية ،وتزيد
من كتلة العضالت بسبب المقاومة

ال ـت ــي يـمـنـحـهــا الـ ـم ــاء ،ف ــال ـم ــاء أكـثــر
كثافة من الـهــواء بحوالي  800مرة،
ً
و نـظــرا ألن عضالتك يجب أن تعمل
بجهد أكبر في حمام السباحة ،يجب
أن يعمل قلبك ور ئ ـتــاك بجهد أكبر
لـضــخ األكـسـجـيــن فــي جـمـيــع أنـحــاء
ّ
يحسن
الجسم ،وهذا التكنيك هو ما
صحة القلب واألوعية الدموية.
ً
ً
وتـعـتـبــر الـسـبــاحــة نـشــاطــا بدنيا
ً
مـ ـث ــالـ ـي ــا ،خ ـص ــوص ــا ل ـم ــن ي ـع ــان ــون
التهاب المفاصل ،ألن الماء يمكن أن
يستهلك مــا يصل إ لــى  90فــي المئة
مـ ــن وزن ج ـس ـم ــك ،وهـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي أن
ً
ستسبب ضغطا أ قــل على
السباحة
ً
ً
مفاصلك مقارنة بالركض مثال ،كما
أنـهــا تـســاعــد عـلــى تـقــويــة العضالت
الداعمة للمفاصل.
ً
ون ـ ـظـ ــرا ألن ال ـس ـب ــاح ــة ي ـم ـكــن أن
ً
ً
ّ
تحسن
تكون نشاطا ممتعا  ،فإنها
ً
م ــن م ــزاج ــك ال ـع ــام ،ويـمـكـنـهــا أيـضــا
تـ ـحـ ـسـ ـي ــن ح ـ ـيـ ــاتـ ــك االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة،
ً
ح ـيــث ت ـص ـبــح مـنـتـظـمــا ف ــي ال ـمــركــز
الترفيهي ،وتلتقي مع أشخاص جدد
يستمتعون بالسباحة مثلك.

ركوب الدراجات
الذهاب في جولة بالدراجة وسيلة
رائعة تعد طريقة جيدة للحفاظ على
لياقتك ،مــع تقليل مخاطر اإلصابة
ً
باألمراض المزمنة ،فضال عن كونها

وسـيـلــة نـقــل جـيــدة إل ــى الـمـتــاجــر أو
العمل.
وي ـح ــرق رك ــوب ال ــدراج ــة سـعــرات
حرارية أكثر من الذهاب للركض ،وله
تأثير أقل على مفاصلك ،خصوصا
الركبتين ،هــذا ألن ركــوب الــدراجــات
ً
ي ـضــع ض ـغ ـطــا أق ــل ع ـل ـي ـهــم ،ويـعـمــل
على تنشيط الجسم بالكامل ،ويمكن
أن يساعدك على إنقاص الــوزن ،مع
الحفاظ على حركة جميع مفاصلك
في تمرين ممتع في الهواء الطلق.
وتوضح إرشادات  ،NHSأن ركوب
الدراجات مدة  150دقيقة على األقل
ك ــل أسـ ـب ــوع سـ ـي ــؤدي إلـ ــى تـحـسـيــن
لياقة القلب واألوعية الدموية بشكل
عـ ــام ،وبــال ـتــالــي سـتـجـعـلــك ت ـمــارس
حياتك بشكل أفضل.

مشي كرة القدم
ً
ربما كنت العب كرة قدم متحمسا
في شبابك ،ولكنك لم تشعر بالقدرة
على اللعب منذ فترة ،لهذا ستسعد
ب ـم ـعــرفــة أن كـ ــرة الـ ـق ــدم ل ـل ـم ـشــي قــد
ً
انطلقت حقا على مجال أو ســع منذ

إنشائها في عام  ،2011لكي تصبح
النسخة األكثر بساطة للجيل األكبر
ً
سنا من لعبة كرة القدم الشهيرة.
وت ــم تـصـمـيــم ك ــرة ال ـق ــدم للمشي
ً
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ألول ـ ـ ـئـ ـ ــك الـ ـ ــذيـ ـ ــن ت ــزي ــد
ً
أعمارهم على  50عاما ،والذين ربما
اعتقدوا أن أيامهم الكروية قد ولت،
ف ــال ـق ــواعــد م ـشــاب ـهــة ل ـت ـلــك ال ـخــاصــة
باللعبة الشهيرة ،ولكن مع خاصية
ً
مـهـمــة جـ ــدا ،ه ــي "م ـم ـنــوع ال ــرك ــض"،
فإذا أمسك الحكم بأي العب يركض،
فسيحصل الفريق اآل خــر على ركلة
حرة.
تمنحك كــرة ا لـقــدم المشي فرصة
للعب تلك الرياضة التي كنت تحبها
ول ـكــن بـطــريـقــة أب ـس ــط ،وال ـم ـســاعــدة
في الحفاظ على ساقيك تتحرك في
تمرين جيد للقلب واألوعية الدموية.

الغولف
ق ــد تـفـكــر ف ــي لـعـبــة ال ـغــولــف على
أن ـه ــا ري ــاض ــة ب ـط ـي ـئــة وال تـضــاهــي
ّ
الرياضات السابقة في مفعولها ،إل
أن لعبة ا لـغــو لــف لها فــوا ئــد عظيمة

للياقة الـبــدنـيــة ،فـقــد وج ــدت دراســة
حــدي ـثــة أن الع ـب ــي ال ـغ ــول ــف ال ــذك ــور
حرقوا ما معدله  721سعرة حرارية
مــن خ ــال لـعــب تسعة ثـقــوب وحمل
مضاربهم فــي كيس ،باإلضافة إلى
ذ لــك ،فــإن لعبة الغولف تخرجك في
ً
ً
الهواء الطلق وتوفر لك تمرينا رائعا
للدماغ.
وتـجــري لعبة الـغــولــف فــي ملعب
ضخم ،ما يعني أنك ستمارس الكثير
مــن الـمـشــي فــي رحـلـتــك إلــى الـنــادي،
وم ـع ـظــم ال ـم ــاع ــب ل ـي ـســت مـسـطـحــة
ً
أ يـضــا  ،لــذ لــك ستمشي بطريقة أكثر
صعوبة على طول رحلتك إلى الحفرة
التالية ،كما أن الذهاب في نزهة أمر
رائع للجسم ،ولكن مع لعبة الغولف،
ً
فأنت تمشي وتستمتع أيضا.
فـضــا عــن ذل ــك ،تـتـلـقــى عضالتك
ً
ً
ً
أيضا تمرينا رائعا  ،يمكن أن يعمل
ع ـل ــى ت ـح ـس ـي ــن م ــرونـ ـت ــك وتـ ــوازنـ ــك
وقوتك األساسية أثناء اللعبة ،وأثناء
تأرجح مضرب الغولف ،فإنك تبني
المزيد والمزيد من القوة في ذراعيك
وع ـضــاتــك األس ــاس ـي ــة ،إذ يـمـكــن أن
ً
يـكــون هــذا الـنــوع مــن الـحــركــة مفيدا

ً
ج ــدا لجسمك مــع تـقــدمــك فــي الـســن،
ً
فضال عن أن حمل مضارب الغولف
أو سحبها في عربة يمنح عضالتك
ً
تمرينا على طول الطريق.
ونضيف ،أن لعبة الغولف تمنح
ً
ً
ً
الدماغ أيضا تمرينا جيدا ،فالتركيز
وال ـت ـن ـس ـيــق ب ـيــن ال ـي ــد وال ـع ـيــن هما
مفتاح الوصول إلى اللقطة المناسبة
ف ــي ال ــوق ــت ال ـم ـنــاســب ،وب ـه ــذا يـقــوم
دم ــاغ ــك بــالـكـثـيــر م ــن الـتـفـكـيــر أثـنــاء
لعبة الغولف ،حيث تقوم بحفظ كل
ح ـفــرة وت ـكــويــن ال ـع ـصــا الـصـحـيـحــة
ال سـتـخــدا مـهــا ،ويعتبر ذ لــك تمرينا
ع ـظ ـي ـم ــا فـ ــي الـ ـمـ ـع ــرك ــة ضـ ــد ت ـط ــور
مشاكل الخرف وألزهايمر.

لعبة الغولف تمنح
ً
ً
الدماغ تمرينا جيدا
ضد تطور مشاكل
الخرف والزهايمر

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

الفائزون بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام :2020
التكريم يعكس اهتمام الكويت بأبنائها المبدعين
فضة المعيلي

ّثمن عدد من الفائزين بجوائز
الدولة التقديرية والتشجيعية
لعام  2020اهتمام الكويت
بأبنائها المبدعين في كل
المجاالت.

ُي ـ ـ ـكـ ـ ـ ّـرم الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــزون ب ـج ــوائ ــز
الدولة التقديرية والتشجيعية
ل ـعــام ٢٠٢٠م ،الـ ـي ــوم ،ف ــي حفل
برعاية وزي ــر اإلع ــام والثقافة
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـشـبــاب
رئيس المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب ،عبدالرحمن
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري ،وق ـ ـ ــد عـ ـ ـ ّـبـ ـ ــروا عــن
سعادتهم البالغة بهذه الجوائز
الـ ـت ــي ت ـع ـك ــس م ـ ــدى االه ـت ـم ــام
الـكـبـيــر لـلـكــويــت بــأبـنــائـهــا من
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرواد والـ ـمـ ـب ــدعـ ـي ــن ف ـ ــي كــل
المجاالت اإلبداعية المختلفة.
وأجمع الفائزون في كلماتهم
لـ "الجريدة" ،التي حرصت على
أن ترصد مشاعرهم بهذا الفوز،
ع ـل ــى أن ج ــوائ ــز الـ ــدولـ ــة أك ـبــر
تقدير لهم ،وفــي هــذه السطور
المزيد من التفاصيل.
بــدأنــا بــالـفــائــزيــن بــالـجــوائــز
التقديرية ،وهم الفنان والملحن
يـ ــوسـ ــف الـ ـمـ ـ ّهـ ـن ــا ،حـ ـي ــث ق ـ ــال:
"الـ ـتـ ـك ــري ــم م ــث ــل ش ـي ـئ ــا غــال ـيــا
ع ـل ــى ن ـف ـس ــي ،وج ـ ـ ــاء ت ـتــوج ـيــا
لـ ـمـ ـسـ ـي ــرة حـ ــاف ـ ـلـ ــة ب ــالـ ـعـ ـط ــاء،
وأش ـكــر الــوزيــر الـمـطـيــري على
هــذا التكريم والتقدير ،وأيضا
ال ـش ـك ــر م ــوص ــول إل ـ ــى أع ـض ــاء
العليا لجوائز الدولة التقديرية
والـتـشـجـيـعـيــة ،وأش ـكــر كــل من
هـنــأنــي ،وذل ــك الـتـكــريــم إضــافــة
ل ــي وم ـســؤول ـيــة ثــانـيــة لتقديم
أعمال جديدة".

شرف وفخر
بدوره ،قال الفنان عبدالرضا

ب ـ ــاق ـ ــر" :ت ـ ـعـ ــد ج ـ ــائ ـ ــزة الـ ــدولـ ــة
الـتـقــديــريــة وس ــام ش ــرف وفخر
واع ـ ـتـ ــزاز ل ــي ك ـف ـن ــان تـشـكـيـلــي
كــويـتــي ،وأنـتـهــز ه ــذه الـفــرصــة
الــرائ ـعــة للتعبير عــن شـعــوري
بالسعادة بعد مسيرتي الفنية
ال ـطــوي ـلــة ،وتـ ــدل ه ــذه الـجــائــزة
على اهتمام الــدولــة وتقديرها
ألبنائها الفنانين في مختلف
م ـج ــات ـه ــم ال ـف ـن ـي ــة ب ـع ـطــائ ـهــم
ّ
وج ـ ـهـ ــودهـ ــم ال ـ ـم ـ ـبـ ــذولـ ــة ،ف ـك ــل
الشكر والتقدير لكل من ساهم
في نيلنا هذه الجائزة ،وأتمنى
التوفيق للجميع".

اهتمام الدولة
وقــال الكاتب مظفر عبدالله:
ال ـت ـك ــري ــم الـ ـ ــذي ح ـص ـلــت عـلـيــه
بمناسبة فوز كتابي التوثيقي
والـتــاريـخــي "بـيــت الـكــويــت في
القاهرة ...قصة نجاح كويتية"
ب ـج ــائ ــزة الـ ــدولـ ــة الـتـشـجـيـعـيــة
ي ـش ـعــرنــي ب ــال ـس ـع ــادة وال ـف ـخــر
لجهة اهتمام الــدولــة بأبنائها
وعطاءاتهم الثقافية المختلفة،
إضــافــة إلــى أنها جــائــزة رفيعة
ت ـم ـن ـح ـه ــا الـ ـ ــدولـ ـ ــة ل ـن ـت ــاج ــات
ّ
ال ـمــواط ـن ـيــن ،والـ ـت ــي تـحــكـ ُـمـهــا
لجان من خبراء ومتخصصين
ف ــي ال ـث ـقــافــة وال ـف ـن ــون واآلداب
يـ ـح ــرص ــون مـ ــن خ ــال ـه ــا عـلــى
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار األفـ ـ ـض ـ ــل ف ـ ــي م ـج ــال
الثقافة عموما.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــيء اآلخـ ـ ــر
أن م ـث ــل ه ـ ــذه الـ ـج ــوائ ــز يـحـفــز
الـمـتـنــافـسـيــن عـلــى ال ـمــزيــد من
العمل والمثابرة ،وهو ما أقوم

ً
به حاليا من تقديم كتاب آخر
ي ـب ـح ــث فـ ــي مـ ــوضـ ــوع ج ــدي ــد،
ً
وتعكس أيضا حرص الجهات
الـمـســؤولــة عــن الـثـقــافــة ممثلة
بـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة اإلع ـ ـ ـ ـ ــام وال ـم ـج ـل ــس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون
واآلداب ع ـ ـلـ ــى خ ـ ـلـ ــق أ جـ ـ ـ ــواء
تـنــافـسـيــة إي ـجــاب ـيــة تـسـهــم في
رفد الساحة المحلية باألعمال
المميزة.

مجال اآلداب
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أعـ ـ ـ ــرب ع ـم ـيــد
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــي لـ ـلـ ـفـ ـن ــون
ال ـم ـس ــرح ـي ــة الـ ـف ــائ ــز ب ـج ــائ ــزة
ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـش ـ ـج ـ ـي ـ ـع ـ ـيـ ــة ف ــي
م ـج ــال اآلداب ف ـئــة ا ل ــدرا س ــات
ال ـل ـغــويــة واألدبـ ـي ــة وال ـن ـقــديــة،
د .عـ ـل ــي ا ل ـ ـع ـ ـنـ ــزي ،وذ ل ـ ـ ــك عــن
إصـ ـ ــداره ال ـم ـق ــروء "آث ـ ــار عـلــى
رم ــل س ــاخ ــن ...الـمـنـسـيــون في
الرواية الخليجية المعاصرة"،
عـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـعـ ـ ــادتـ ـ ــه بـ ــال ـ ـح ـ ـصـ ــول
ً
عـ ـل ــى الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــرة ،م ـ ـعـ ـ ّـبـ ــرا عــن
تـ ـق ــدي ــره لـ ـل ــوزي ــر ال ـم ـط ـي ــري،
ورئ ـ ـيـ ــس ال ـم ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي
ك ــام ــل ع ـبــدال ـج ـل ـيــل ،وأع ـض ــاء
لـجـنــة ال ـج ــائ ــزة والـمـحـكـمـيــن،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن ه ــذه ال ـجــائــزة
ُ
ً
ت ـعــد ت ــأك ـي ــدا م ــن ال ــدول ــة على
ً
االهتمام بمبدعيها ،فضال عن
تتويجها لمسيرة العطاء التي
يـقـ ّـدمـهــا ال ـبــاحــث خ ــال رحـلــة
الكتابة والتأليف.
وأض ـ ـ ـ ــاف" :نـ ـح ــن أمـ ـ ــام أح ــد
أكـ ـب ــر ال ـ ـجـ ــوائـ ــز فـ ــى الـ ـك ــوي ــت،
ودور دولتنا الحبيبة الثقافي

العلي :مشتاق للوقوف على المسرح
أمام الجمهور السعودي
أعرب الفنان طارق العلي ،عبر
تغريدة على "تويتر" ،عن اشتياقه
ل ـل ــوق ــوف ع ـلــى خ ـش ـبــة ال ـم ـســرح
أمــام الجمهور السعودي ،مبينا
أنه يعشق السعودية وضيوفها،
فقد دأب منذ أع ــوام على عرض
أعماله هناك في مناطق متفرقة
بالمملكة.
وأبدى العلي استعداده لتقديم
عروضه المسرحية في السعودية،
ردا على تـغــريــدة نشرها رئيس
هيئة الترفيه في المملكة تركي
آل الشيخ ،قــال فيها" :المبدعون
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـح ـب ـي ـب ــة ط ـ ــارق
العلي وحسن البالم ،الكل ينتظر
إبداعاتكم عندنا قريبا" ،مشيدا
بـ ـمـ ـب ــادرات آل ال ـش ـيــخ ال ـك ـب ـيــرة،

فنانون شباب

طارق العلي
الكثير من الطاقات ،لكن لعدم وجود
مكان مناسب جرى تأجيل العمل
والبرنامج جاهز للتنفيذ".
يــذكــر أن أح ــدث أع ـمــال العلي

فتح باب حجز «المهمة الصعبة»
لعبدالعزيز المسلم
•

عزة إبراهيم

فتح الفنان عبدالعزيز المسلم
بــاب الحجز لمسرحيته الجديدة
"المهمة الصعبة" ،والتي يعود بها
لخشبة المسرح منذ آخر عروضه
المسرحية (خطوات الشيطان).
وأعـ ـل ــن ال ـم ـس ـل ــم ،أم ـ ــس األول،
فـ ــي م ـل ـص ــق ي ـض ــم أح ـ ــد م ـشــاهــد
المسرحية عبر "إنستغرام" ،فتح
باب الحجز للمسرحية ،استعدادا
لعرضها في عيد األضحى المقبل.
وت ـ ـ ـصـ ـ ــدى الـ ـمـ ـسـ ـل ــم ل ـت ــأل ـي ــف
ال ـم ـس ــرح ـي ــة ،إلـ ــى ج ــان ــب ال ـف ـنــان
أيمن الحبيل ،كما يقوم بإخراجها
واإلشـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـعـ ــام ع ـل ـي ـه ــا ،فـيـمــا
كتب أشعار العمل سامي العلي،
ويشارك في البطولة :عبدالعزيز
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـلـ ـ ــم ،جـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ــردهـ ـ ـ ـ ــان،
عبدالرحمن العقل ،مرام البلوشي،

عبدالعزيز المسلم

عبدالله المسلم ،عبدالله الحمادي،
م ـح ـم ــد ع ـ ــاش ـ ــور ،أح ـ ـمـ ــد ال ـت ـم ــار
وسـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـس ـ ـع ـ ــدون ،وت ـن ـط ـل ــق
عـ ــروض الـمـســرحـيــة عـلــى مـســرح
حولي بارك في أول أيام العيد.

المسرحية "جناب الماما" ،حيث
ش ـ ـ ـ ــارك ضـ ـي ــف ش ـ ـ ــرف ف ـ ــي ه ــذا
العمل المخصص للعرض عبر
المنصات الرقمية.

نعت نقابة المهن السينمائية في مصر أمس
األول مدير التصوير رمسيس مرزوق ،الذي توفي
ع ــن  81ع ــام ــا ،ت ــارك ــا خـلـفــه بــاقــة م ــن أه ــم األف ــام
المصرية والعربية ،ووصفت النقابة الفنان الراحل
بأنه "أحد أهم رواد التصوير السينمائي في مصر
والوطن العربي".
كما نعاه عدد من زمالئه والفنانين المصريين،
م ـن ـه ــم م ــدي ــر ال ـت ـص ــوي ــر م ـح ـس ــن أحـ ـم ــد ،وم ــدي ــر
التصوير كمال عبدالعزيز والمخرج سعد هنداوي
والسيناريست عبدالرحيم كمال والممثلة نشوى
مصطفى.
ونشر الفنان سامح الصريطي ،عضو مجلس
نقابة المهن التمثيلية السابق ،على صفحته في
" فـيـسـبــوك" ،صــورة تجمعه بـمــرزوق مصحوبة
بـتـعـلـيــق" :ف ـقــدنــا اآلن ف ـنــانــا ك ـب ـيــرا ورائ ـ ــدا من
رواد التصوير السينمائي ...رحم الله الدكتور
رمسيس مرزوق" ،مضيفا" :هذه آخر لقطة له مع
أخيه الفنان النحات ومهندس الديكور زوسر
مرزوق".
وولد مرزوق في أول يونيو  ،1940وحصل على
بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير،
ثم بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية،

نرمين أحمد

انتهى الفنان ا لـشــاب علي الحسيني مــن تصوير دوره فــي مسلسل
«م ـك ــان آم ــن ل ـل ـحــب» ال ــذي ت ــم ت ـصــويــره ف ــي ال ـب ـحــريــن ،وه ــو ك ـمــا يـقــول
الحسيني "عمل درامي من  10حلقات وأقدم شخصية جديدة ومختلفة
ً
تماما عما قدمته".
ً
ً
وأض ــاف انــه "ش ــيء جــديــد عـلـ ّـي درام ـي ــا ،فـمــن يتابعني مـســرحـيــا من
الممكن أن يكون قد شاهدني أقدم هذا النوع من التمثيل والشخصيات،
لكنها التجربة األو لــى لي في ا لــدرا مــا ،التي أ قــدم فيها شخصية كهذه،
ً
وأتمنى أن يتقبلني المشاهد في هذا الدور الجديد دراميا بالنسبة لي،
لكن لن أفصح عن تفاصيل الشخصية ليستمتع المشاهد بها".
وأوضح أن "مسلسل مكان آمن للحب هو من تأليف محمد القفاص وسارة
ً
ديب ،وقد سعدت بالعمل معهما كثيرا ،والمسلسل من بطولة نور وميس كمر
وعبدالله التركماني وإيمان الحسيني وسلوى الجراش ومروة خليل وحسن
عبد العلي ونخبة كبيرة من الفنانين" ،وأتمنى أن يستمتع المشاهد بهذا
العمل كما استمتعنا نحن أثناء تصويره".

مـ ــركـ ــزي ومـ ـ ـح ـ ــوري ،وال يـقــف
عند حدودها الجغرافية؛ إذ إن
مجتمعنا اعتبر الثقافة والفن،
أهم وأغلى سلعة يملكها ،منذ
أن أسست الدولة".
وأكـ ـ ــد ال ـع ـن ــزي أه ـم ـي ــة لـفــت
نـ ـ ـظ ـ ــر ال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب وال ـ ـ ـشـ ـ ــابـ ـ ــات
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ل ـ ـهـ ــذه الـ ـج ــوائ ــز،
ً
مبينا أن لجائزة الدولة معنى
ك ـب ـيــرا ن ـحــو م ــواص ـل ــة ال ـع ـطــاء
ألجــل خدمة الــوطــنّ ،
معبرا عن
اعـ ـت ــزازه بــال ـجــائــزة ،ال ـتــي تـعــدّ
ثقة كبيرة من الــدولــة ،ومحفزا
على مواصلة العطاء الثقافي،
وتساعد على تقديم المزيد من

اإلبــداع ،وإن الله ال يضيع أجر
من أحسن عمال.

إنجاز كبير
بــدوره ،قــال الــروائــي عبدالله
الـ ـبـ ـصـ ـي ــص "ج ـ ـ ــائ ـ ـ ــزة ال ـ ــدول ـ ــة
ال ـت ـش ـج ـي ـعـيــة ه ــي أهـ ــم ج ــائ ــزة
مـمـكــن يـحـصــل عـلـيـهــا الـمـبــدع
الـكــويـتــي ،ف ــأن يـتــم تكريمه في
وسط بلده وسط أبناء وطنه من
قبل حكومته شيء ال يوصف".
أم ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ــروائ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـبـ ــدالـ ــوهـ ــاب
الحمادي فقال إن "فوز رواية وال
غالب بجائزة الدولة التشجيعية

خبر أسعدني ،وساهم في زيادة
رقعة انتشار الرواية ،مما جعلها
ت ـح ـظ ــى بـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراءات نـ ـق ــدي ــة مــن
مختلف أقطار العالم العربي".
م ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـن ــان
د .وليد سراب "بداية أشكر وزير
اإلعـ ـ ـ ــام وال ـم ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي،
وأهـلــي والـمــرســم الـحــر وكــل ما
ساندني ،والجائزة بالنسبة لي
إنجاز كبير في مسيرتي الفنية،
وفي نفس الوقت ستكون أمامي
مسؤولية كبير ،ودافع أكبر بأن
ّ
أقدم وأعطي وأتميز في عملي،
وسعيد جــدا بفرحة الناس لي
بالتهنئة والمباركة".

َّ
عبرت الفنانة نــوال عن سعادتها ،بمالقاة جمهورها السعودي ،في
الحفل الذي أحيته بفندق ًفورسيزون الرياض ،بعد غياب طويل ،نتيجة
اإلغالق الذي كان مفروضا ،بسبب تفشي فيروس كورونا.
حيث
ـرام"،
ـت ن ــوال إطــالـتـهــا عـبــر مـنـشــور بــ"إنـسـتـغـ
ً
واسـتـعــرضـ ً
اخ ـتــارت فستانا مــن تصميم زهـيــر م ــراد ،وك ــان الفستان م ــزودا
بحزام جلدي عريضَّ ،
ونسقت اإلطاللة بخاتم ماسي بحجر بلون
الفستان من مجوهرات معوض.
وأشـعـلــت ن ــوال حـمــاس الـجـمـهــور ،بغناء الـعــديــد من
أعمالها المحببة للجمهور السعودي.
وفي تعليقها عن إحساسها بهذا الحفل ،قالت" :فرح
كانت أحاسيسي لما التقيت
وشوق ووله وطرب ...هذي ً
فـيـكــم أم ــس ج ـم ـه ــوري ،ش ـك ــرا لحبكم
ودعمكم لي".
وكــان آخــر حفل لـنــوال بالسعودية
في يونيو  2019في "ليلة سهم" ،لكنها
عادت عقب عودة تنظيم الفعاليات الترفيهية
في المملكة ،بعد توقف طويل فرضته إغالقات
جائحة كورونا.
وك ــان ــت نـ ــوال ط ــرح ــت آخ ــر أل ـب ــوم غ ـنــائــي ل ـهــا بـعـنــوان
"الحنين" ،في نوفمبر  ،2019فيما طرحت أغنية منفردة
بعنوان "القلب يفداك" ،في فبراير الماضي.

نوال في حفل الرياض

«المهن السينمائية» تنعى المصور رمسيس مرزوق

علي الحسيني انتهى من تصوير
دوره في مسلسل «مكان آمن للحب»
•

يوسف المهنا

عبدالرضا باقر

علي الحسيني

كما نال درجة الدكتوراه في اإلخراج السينمائي
من جامعة السوربون.
وعمل مع كبار المخرجين ،ومنهم حسن اإلمام
في "عجايب يا زمــن" و"بمبة كشر" و"عصر الحب"
وص ــاح أبوسيف فــي "وسقطت فــي بحر العسل"،
وأشــرف فهمي في "وصمة عــار" ورضــوان الكاشف
في "ليه يا بنفسج".
وقــدم مع المخرج كمال الشيخ أحــد أوائــل أفالم
الخيال العلمي في السينما المصرية (قاهر الزمن)،
ب ـطــولــة ن ــور ال ـشــريــف وج ـم ـيــل رات ـ ــب ،وكـ ــان مــديــر
التصوير المفضل لدى المخرج يوسف شاهين ،الذي
قدم معه أفالم "إسكندرية كمان وكمان" و"المهاجر"
و"إسكندرية نيويورك" و"هي فوضى".
ومــن أفــامــه أيضا "البحث عــن تــوت عنخ آمــون"
و"اضـحــك الـصــورة تطلع حـلــوة" و"مـعــالــي الــوزيــر"
و"خريف آدم" و"حين ميسرة" و"الريس عمر حرب"
و"ص ـيــاد الـيـمــام" و"عـصــافـيــر الـنـيــل" .وفــي الــدرامــا
الـتـلـفــزيــونـيــة ت ــرك بـصـمـتــه عـلــى ع ــدد م ـح ــدود من
المسلسالت منها "وج ــه الـقـمــر" ،مــع الــراحـلــة فاتن
حـمــامــة ،وإخـ ــراج ع ــادل األع ـصــر ،و"مـمـلـكــة الجبل"
إخراج مجدي أحمد علي.
وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ،في بيان،

أصيبت الفنانة ليلى
طاهر بفيروس كورونا،
حيث تخضع للعالج
خالل الفترة الحالية ،وفق
بروتوكول وزارة الصحة
املصرية في منزلها
وبرعاية طبية.
وكشف عن إصابتها
اإلعالمي محمود سعد،
في وقت تمنى لها
الجمهور في التعليقات
التعافي من األزمة
الصحية التي تمر بها،
خصوصا مع تقدمها
في ُ
العمر ومعاناتها مع
بعض األمراض الصحية
خالل السنوات األخيرة
وتغيب طاهر عن الساحة
الفنية منذ سنوات ،بسبب
عدم إعجابها باألدوار
املعروضة عليها ،حيث
تكتفي بالظهور في بعض
املناسبات الفنية بني
الحني واآلخر.

تعديل موعد «البحر األحمر»
يربك «القاهرة السينمائي»

فضة المعيلي

أعلنت د .فجر الهلبان أن مشروع "إكساب"
سـيـنـظــم م ـعــرض ال ـك ـتــاب الـمـصـغــر ال ـيــوم،
ويتضمن أنشطة وفعاليات متنوعة ،الفتة
إلى أن "إكساب" يتعامل مع أغلب دور النشر
المحلية ،إضافة إلى العربية.
وأضــافــت الهلبان أن الجميع رح ــب بفكرة
المعرض المصغر ،وأن هدفهم من التنظيم هو
إحياء معرض الكتاب ،الذي مر على عدم تنظيمه
حوالي سنتين ،مبينة أن المعرض ستشارك فيه
حوالي  30دار نشر محلية وعربية ،وتلك الفكرة
ستستمر طوال فترة الصيف ،حيث ستكون هناك
معارض مصغرة كثيرة.
من جانب آخر ،أشارت الهلبان إلى أن "إكساب"
أحد أهدافه خدمة المجتمع ،مضيفة أنهم أطلقوا
تحديات للقراءة خالل جائحة كورونا ،والقت

َّ
تسبب إعالن تعديل موعد
الدورة األولى من مهرجان
البحر األحمر السينمائي
الدولي في إرباك أجندة
فعاليات مهرجان القاهرة
السينمائي ،حيث ستقام
الدورة األولى للمهرجان
السعودي بالتزامن مع
الدورة املقبلة من مهرجان
القاهرة.
وعدلت إدارة البحر األحمر
موعد املهرجان ،ليكون
ما بني  6و 15ديسمبر،
في الوقت الذي يستمر
مهرجان القاهرة من أول
ديسمبر حتى  10من الشهر
ذاته ،في وقت يتوقع أن
يطلب مهرجان القاهرة
تعديل مواعيد «البحر
األحمر» مجددًا.
وجاء قرار تعديل مواعيد
الدورة األولى من املهرجان،
ليتوافق مع أجندة
الفعاليات السعودية ،التي
تتضمن عدة مهرجانات،
في وقت أعلن الخبر عبر
موقع املهرجان الرسمي
وحساباته بمواقع
التواصل االجتماعي.

عمرو سالمة يحتفل
بعقد قرانه

رمسيس مرزوق
ُ
إن الــراحــل "لـقــب بـفــارس الـظــل وال ـنــور ،حيث تميز
برؤية فنية عبقرية برزت من خالل زوايا التصوير
التي كانت مفتاح ســر نجاح الكثير مــن األعـمــال"،
مضيفة أن "بصماته ستبقى عالمة بارزة في تاريخ
اإلبداع السينمائي".

معرض كتاب مصغر طوال الصيف
•

إصابة ليلى طاهر
بـ «كورونا»

نوال تشعل حماس جمهور الرياض

وعمله الــرائــع في هيئة الترفيه،
وأع ــرب عــن سعادته بـهــذا الدعم
الكبير للفنانين.
وحـ ـ ــول رغـ ـب ــة آل ال ـش ـي ــخ فــي
مـشــاركــة فنانين سـعــوديـيــن في
أع ـم ــال ــه ،ق ـ ــال" :أتـ ـش ــرف بــوجــود
فـنــانـيــن ش ـب ــاب م ــن ال ـس ـعــوديــة،
وإن كـ ــان ل ــدي ــك أسـ ـم ــاء فـنــانـيــن
ش ـب ــاب س ـع ــودي ـي ــن ال بـ ــأس مــن
ترشيحهم لي".
وأضاف العلي" :كان لدي برنامج
مسرحي في الرياض بالتعاون مع
إحدى القنوات الفضائية المميزة
لدعم الطاقات المسرحية للشباب
ال ـس ـعــودي مــن  3س ـن ــوات ،وتـقــدم

التكريم إضافة لي
ومسؤولية لتقديم أعمال
جديدة

وسام شرف وفخر أعتز
به كفنان تشكيلي
كويتي

خبريات

استحسانا وصدى واسعا ،وفي المرحلة المقبلة
ستسعى إلى تكثيف أنشطتها "أونالين".
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـش ــري ــك ال ـم ــؤس ــس فــي
"إكـســاب" ناصر الهيبة إن المعرض سيكون
تظاهرة ثقافية تستقطب المهتمين ،ويتضمن
أحدث اإلصدارات التي تهم كل قارئ ،مضيفا
أن تنظيم مثل هذه المعارض للكتاب يهدف
إلــى التعرف على الجديد من المؤلفات ،إلى
جــانــب ال ـت ـعــارف بـيــن األدبـ ــاء ومـحـبــي األدب
من الجمهور.
أمــا عــن الـفـعــالـيــات فــأشــار الهيبة إلــى أنــه
"ستكون هناك مناقشات قرائية ،ومنها لكتاب
دروس من التاريخ ،وأيضا فعالية االفتتاح
أمسية شعرية مع الشاعر سعد األحمد ،أما
في ختام المعرض فستكون هناك محاضرة
مــع م ــدرب م ـهــارات ال ـق ــراءة الـكــاتــب سليمان
العبدالهادي".

فجر الهلبان

احتفل املخرج عمرو
سالمة بعقد قرانه على
مهندسة الديكور مروة
البرماوي في حفل
بسيط اقتصر على
أقارب العروسني فقط،
فيما جاء الحفل بعد
شهور من ارتباطهما
وظهورهما معًا في
العديد من املناسبات ،من
بينها الدورة األخيرة من
مهرجان الجونة.
وبينما تلقى عمرو
التهاني من زمالئه
وأصدقائه الفنانني عبر
حساباتهم في التعليقات
حرص على نشر صور
تجمعه مع زوجته،
بعدما اقتصر الحضور
على األقارب فقط في
أجواء عائلية بعيدة عن
االحتفاالت الصاخبة.
َّ
ووجه عمرو حسابه على
«فيسبوك» الشكر لكل من
قام بتهنئته على الزواج،
بوقت نشر صورة له مع
زوجته بعد عقد القران.

ةديرجلا

•
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غموض في أفغانستان بعد انسحاب واشنطن من «باغرام»
كابول تعلن مقتل  300مسلح و«طالبان» تسيطر على  9مناطق
الغموض هو سيد الموقف مع
تسارع االنسحاب االميركي
من أفغانستان ،إذ أعلنت
واشنطن أنها تحتفظ بحق
حماية القوات الحكومية
األفغانية دون توضيح مدة
هذا التفويض ،في وقت
يطرح بقاء البعثة الدبوماسية
األميركية في كابول مخاطر لم
تقدم واشنطن إجابات واضحة
لكيفية معالجتها.

ُ ّ
موسكو تحذر
واشنطن من تحويل
خروجها إلى إعادة
تموضع في آسيا
الوسطى

زار الــرئـيــس االفـغــانــي أشــرف
غني ،أمس ،قاعدة باغرام الجوية،
التي انسحبت القوات األميركية
م ـن ـهــا ،أمـ ــس األول ،ف ــي خـطــوة
رئـيـسـيــة ع ـلــى ط ــري ــق إن ـه ــاء 20
ً
عــامــا مــن الــوجــود األمـيــركــي في
أفغانستان.
وقالت وزارة الدفاع األميركية
(ال ـب ـن ـتــاغــون) إن تـسـلـيــم قــاعــدة
ب ــاغ ــرام ل ـق ــوات األم ــن األفـغــانـيــة
ً
التي تبعد حوالي  60كيلومترا
إلى الشمال من كابول هو «محطة
رئيسية» في االنسحاب.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
(ال ـب ـن ـت ــاغ ــون) ج ــون ك ـي ــرب ــي ،أن
القوات األميركية ستنهي عملية
انسحابها من أفغانستان بنهاية
أغسطس المقبل ،لكن مسؤولين
أمـيــركـيـيــن أب ـل ـغــوا (رويـ ـت ــرز) أن
األغ ـل ـب ـيــة ال ـع ـظ ـمــى م ــن ال ـق ــوات
غ ــادرت أفغانستان بالفعل قبل
فترة طويلة من الموعد الرمزي
الذي حدده الرئيس جو بايدن في
 11سبتمبر ،في الذكرى العشرين
لـلـهـجــوم ،ال ــذي تسبب بالحرب
على أفغانستان.
ولـ ـف ــت ك ـي ــرب ــي إلـ ــى أن وزي ــر
الدفاع لويد أوستن ،اتخذ القرار
بنقل القيادة في أفغانستان من
الجنرال سكوت ميلر إلى الجنرال
كينيث ماكنزي الــذي سيحتفظ
بجميع السلطات الحالية كقائد
للقوات األميركية في أفغانستان
ل ـح ـمــايــة الـ ـق ــوة ال ـم ـت ـمــركــزة في
كابول.
وق ــال كـيــربــي إن ــه عـلــى الــرغــم
من الوتيرة السريعة لالنسحاب
فال يزال الجيش األميركي يمتلك
ً
ح ــال ـي ــا س ـل ـطــة ح ـم ــاي ــة الـ ـق ــوات
األف ـغــان ـيــة ،لـكـنــه ل ــم يـفـصــح عن
إطار زمني محتمل النتهائها.
وك ـشــف أن الـعـمـيــد كــورتـيــس
ب ـ ـ ـ ـ ــازارد سـ ـيـ ـق ــود م ـك ـت ــب إدارة
الـ ـتـ ـع ــاون األمـ ـن ــي ال ــدف ــاع ــي فــي

جنود أفغان ّ
يؤمنون حماية مدخل قاعدة باغرام أمس األول (رويترز)
أفـغــانـسـتــان وسـيـكــون مـقــره في
قطر.

«طالبان» ترحب
فــي الـمـقــابــل ،ق ــال المتحدث
ب ــاس ــم «طـ ــال ـ ـبـ ــان» ذبـ ـي ــح ال ـل ــه
مـجــاهــد ،إن ــه تلقى تـقــاريــر عن
إخالء القوات األميركية للقاعدة،
وأضاف« :نعتبر هذا االنسحاب
خطوة إيجابية .يمكن أن يقترب
األفغان من االستقرار والسالم
مــع االنـسـحــاب الـكــامــل للقوات
األجنبية».
وف ـ ـ ــي دل ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى ه ـش ــاش ــة
الـ ـ ــوضـ ـ ــع األمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ،لـ ـ ــم ت ـمــض

ســاعــات على انـسـحــاب الـقــوات
األمـيــركـيــة مــن «ب ــاغ ــرام» ،حتى
ت ـ ـعـ ــرضـ ــت الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة ل ـل ـن ـه ــب.
وحـ ـس ــب «أس ــوشـ ـيـ ـت ــد بـ ـ ــرس»،
استمرت عمليات السرقة عدة
ساعات ،قبل أن تتمكن القوات
األف ـ ـغـ ــان ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن طـ ـ ــردهـ ـ ــم مــن
القاعدة ،واعتقال بعضهم.

وضع السفارة
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـصــل أش ـ ــارت
ص ـ ـ ـح ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــة «بـ ـ ــول ـ ـ ـي ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــو»
األمـ ـي ــركـ ـي ــة الـ ـ ــى أن مـسـتـقـبــل
الـ ّسـفــارة األمـيــركـيــة فــي كــابــول
ي ـلــفــه ال ـغ ـم ــوض ،الف ـتــة إل ــى أن

نقل  3معسكرات أميركية من قطر إلى األردن
في خطوة قال محللون إنها ّ
تحسن من شروط واشنطن للتعامل
مــع إيـ ــران ،وتـعـكــس األول ــوي ــات الـمـتـغـيــرة للجيش فــي المنطقة،
ً
أغلق الجيش األمـيــركــي أخـيــرا  3قــواعــد عسكرية فــي قطر ،ونقل
معدات وجنودا إلى األردن حسبما أفاد موقعStars and Stripes
المتخصص بالشؤون العسكرية .وقال بيان للجيش األميركي،
األس ـبــوع الـمــاضــي ،إنــه أغـلــق معسكر السيلية الرئيسية الشهر
الـمــاضــي ،ومعسكر السيلية الجنوبية ،ونقطة إم ــداد بالذخيرة
ت ـس ـمــى ف ــالـ ـك ــون ،ك ــان ــت ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى  27م ـس ـت ــودع ــا لـتـخــزيــن
الدبابات وناقالت الجند المدرعة ومجموعة متنوعة من المعدات.
وقـ ـ ـ ــال بـ ـي ــان لـ ـلـ ـقـ ـي ــادة الـ ـم ــرك ــزي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة إن اإلمـ ـ ـ ـ ــدادات
م ــن ال ـق ــواع ــد الـ ـث ــاث ،إض ــاف ــة إلـ ــى م ـه ـمــة دعـ ــم م ـت ـمــركــزة ه ـنــاك،

أص ـب ـح ــت اآلن جـ ـ ــزء ا م ــن م ـج ـمــوعــة دعـ ــم ال ـم ـن ـط ـقــة ف ــي األردن.
وقــال خبير األمــن القومي والسياسة ،الــذي يركز على المنطقة
في مركز السياسة العالمية ومقره واشنطن ،كمران بخاري ،إن نقل
القوات األميركية إلى األردن يقلل من خطر الهجمات الصاروخية في
منطقة الخليج من الميليشيات المدعومة من إيران ،وقال« :التهديد
بضربات صاروخية ضد القوات األميركية ،مثل هجوم العام الماضي
ّ
على قاعدة األسد الجوية ،الذي خلف أكثر من  100جريح ،هو أداة
مهمة فــي استراتيجية طـهــران الـتـفــاوضـيــة ...تريد أن تكون قــادرا
على حرمان اإليرانيين من هذا النفوذ في المفاوضات ..إذا كانوا
يشيرون إلى أن لديهم قواعدك في مدى الصواريخ ،فهذا يقلل من
نفوذك وراء الكواليس».

العمل التخريبي ًفي انفجار
فرضية
ُ
مرفأ بيروت تطرح مجددا
●

بيروت  -منير الربيع

في بالد «الحصانات» الطائفية والسياسية ،أقدم المحقق
العدلي في تفجير مرفأ بيروت ،القاضي طــارق البيطار،
على خطوة متقدمة بإسقاطه الحصانات عن شخصيات
سياسية ومسؤولين حاليين وسابقين.
وتــؤكــد مـصــادر قضائية متابعة أن آلـيــة العمل التي
اعـتـمــدهــا بـيـطــار تقنية صــرفــة ،ولـيــس فيها أي شائبة
سياسية ،كما حصل مع القاضي السابق فادي صوان ،الذي
ً
الذي أرسل كتابين متناقضين للمجلس النيابي سابقا ،في
ثغرة أدت في نهاية المطاف إلى تنحيته.
الملف الذي ّ
أعده بيطار ،وفق المصادر القضائية ،كامل
متكامل ،وبناء عليه كانت لهجة تعاطي القوى السياسية
والجهات المعنية والمستدعاة إلى التحقيق مختلفة ّ
عما
كان عليه الوضع مع صوان.
ومن شأن خطوة بيطار ،التي تأتي قبل شهر واحد من
الذكرى السنوية األولى لتفجير مرفأ بيروت في الرابع من
أغسطس ،أن تريح أهالي الضحايا ،وتعيد التحقيق إلى
المسار القضائي الــذي تحتويه جدية فــي الــوصــول إلى
الحقيقة .وتؤكد المصادر القضائية أن بيطار توصل إلى
الكثير من الخفايا والمعلومات حــول الجهة المسؤولة
واألسباب التي وقفت خلف االنفجار.
صحيح أن التركيز يطال شخصيات متهمة باإلهمال
أو بالتقصير في واجباتها الوظيفية ،لكن وفق المصادر،
فإن جوانب متعددة حول سبب االنفجار والجهة التي أتت
بالمواد القابلة للتفجير والجهة التي استخدمتها ،ال تزال
مخفية في إطار ّ
سرية التحقيق.
وهـنــا ال بـ ّـد مــن الــرهــان على نتيجة التحقيقات ،وما
سينتج عنها من عقوبات وإجراءات قضائية ،كي ال يتوقف
األمر فقط عند حدود الجهات المهملة.
وتكشف المعلومات القضائية وجود بعض المؤشرات
الـتــي تفيد ب ــأن مــا ج ــرى نــاجــم عــن عمل تخريبي ،وهي
المرة األولى التي يتم التداول في كواليس التحقيق بمثل
هــذه الفرضية ،بعد أن كانت كل األنظار المحلية وكذلك
التقديرات الخارجية قد اتجهت إلى فرضية اإلهمال ،مما
َ
خلق شكوكا كثيرة تستوجب التوسع في التحقيقات.
األساس في ما قابلته هذه الخطوة هو مدى المقبولية
لــدى الـقــوى السياسية فــي التعاطي بشكل إيـجــابــي مع
استدعاءات صوان ،فرئيس المجلس النيابي نبيه بري أعلن

ً
سريعا الموافقة على السير بالتحقيقات ،وطلب من نوابه
القبول برفع الحصانات والمثول أمام التحقيق ،بخالف
موقفه السابق عندما رفض مثول الوزيرين السابقين علي
حسن خليل وغازي زعيتر أمام القاضي صوان.
كذلك لم يصدر أي موقف عن رؤساء الحكومة السابقين
بعد استدعاء بيطار لرئيس حكومة تصريف األعمال
ً
حـســان دي ــاب ،بعد أن كــانــوا قــد اعـتـبــروا سابقا أن قــرار
ال ـقــاضــي صـ ــوان بــاس ـتــدعــائــه يـسـتـهــدف مــوقــع رئــاســة
الحكومة.
واألمر نفسه ينطبق على استدعاءات لرؤساء أجهزة
أمنية لها نقاط تمركز وصالحيات قانونية في المرفأ،
وكان لديها علم بوجود مثل المواد الخطيرة ولم تتحرك
لـتــافــي مــا ح ـصــل .األه ــم فــي مــا حـصــل أن الـسـيــاســة ال
ً
تــزال بعيدة عن الملف القضائي ،خصوصا أن الجهات
المستدعاة إلى التحقيق محسوبة على توجهات سياسية
متعددة ،لكن تشير مصادر قضائية الى ثغرة قانونية
فــي اسـتــدعــاء المدير الـعــام لألمن الـعــام عباس إبراهيم
إلــى التحقيق .وتشير المصادر الــى أنــه قبل يــوم واحد
ّ
المقدم
من صدور االستدعاء ،قرر البيطار إخالء سبيل
فــي األم ــن الـعــام داوود فـيــاض ،ال ــذي يفترض أنــه يعمل
بتوجيهات رئيسه ،وبالتالي بما أنــه قد أخلي سبيله،
فما الداعي الستدعاء مدير الجهاز؟
وتعتبر مصادر قريبة من البيطار أن استدعاء إبراهيم
ً
ينطلق من مبدأ أنه تلقى كتابا يبلغه بوجود هذه المواد،
والهدف من التحقيق هو االستماع إلى رأيه وما لديه من
معطيات ،وليس بالضرورة توجيه اإلتهام له.
ً
ثانيا ،تلفت المصادر إلى أن صالحيات األمن العام في
المرفأ تقتصر على حركة دخول األشخاص وخروجهم،
والتدقيق في جوازات السفر ،وال عالقة للجهاز بالعنابر،
وال بالمواد الموجودة فيها ،وال بآلية تخزينها.
كــل هــذا يعني أن لبنان فتح صفحة تحقيق جديدة
في قضية تفجير مرفأ بيروت ،تجيب عن األهم بالنسبة
إلى اللبنانيين ،وهو من أتى بالمواد القابلة لالنفجار،
ومن استخدمها ،وما هو سبب االنفجار ،وهل هو عمل
تخريبي لسبب ّ
معين أم أنه بالفعل ناتج عن إهمال؟
ً
بال شك سيكون مسار اإلجابة عن هذه االسئلة طويال،
ً
لكن القطار وضع على السكة ،ويفترض حاليا أن تنتقل
ال ـك ــرة م ــن ال ـق ـضــاء إل ــى مـلـعــب الـمـجـلــس الـنـيــابــي لــرفــع
الحصانات وإعطاء األذونات بالخضوع للتحقيق.

ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ـي ــن األم ـيــرك ـي ـيــن
ً
ً
ي ــواج ـه ــون وض ـع ــا ص ـع ـبــا من
المرجح أن يتفاقم عندما يحتدم
ال ـص ــراع بـيــن حــركــة «طــال ـبــان»
والحكومة األفغانية.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة أن
السفارة األميركية وضعت خطة
عمل طــارئــة لمواجهة الوضع،
وت ــم االسـتـغـنــاء عــن موظفيها
غ ـيــر األســاس ـي ـيــن وإخ ــراج ـه ــم،
لكن مــا زال هـنــاك نحو  4آالف
شخص ،بينهم  1400أميركي،
ي ـع ـم ـل ــون فـ ــي الـ ـسـ ـف ــارة مـنـهــم
موظفون أفغان ودبلوماسيون
ومقاولون.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــر تـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــرات
االس ـت ـخ ـب ــارات األم ـيــرك ـيــة إلــى
أن «الـ ـحـ ـك ــوم ــة األفـ ـغ ــانـ ـي ــة قــد
تسقط في غضون  6أشهر بعد
انسحاب القوات األميركية ،الذي
قد ينتهي في أيام معدودة».
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة أن
المسؤولين األميركيين يدركون
أن سـ ـح ــب أم ـ ـيـ ــركـ ــا ت ـم ـث ـي ـل ـهــا
الدبلوماسي من كابول سيبعث
رس ــال ــة س ـي ـئــة لـ ـل ــدول األخـ ــرى
ال ـت ــي ع ـم ـلــت ج ـنـ ًـبــا إلـ ــى جنب
مع واشنطن لمحاولة تحقيق
االستقرار في أفغانستان على
مــدى العقدين الماضيين ،بما
فـ ــي ذل ـ ــك الـ ـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء فــي
«الناتو».
ووسـ ـ ــط ت ـس ــري ــع ال ـس ـل ـطــات

األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات م ـن ــح
التأشيرة آلالف األفـغــان الذين
كانوا يعملون مع قواتها ،نقلت
وكالة «بلومبرغ» األميركية عن
مـصــادر ،أن إدارة الرئيس جو
بايدن ،طلبت من طاجيكستان
وك ــازاخـ ـسـ ـت ــان وأوزب ـك ـس ـت ــان
استضافة نحو  9آالف أفغاني
ك ــان ــوا ق ــد سـ ــاعـ ــدوا ال ــوالي ــات
ً
المتحدة «موقتا».

الوضع الميداني
ويأتي االنسحاب األميركي
ال ـ ــذي ي ـج ــري ب ــوت ـي ــرة ســريـعــة
بينما تـكـثــف حــركــة «طــالـبــان»
ه ـج ــوم ـه ــا فـ ــي أن ـ ـحـ ــاء الـ ـب ــاد
ً
خصوصا مع إخفاق محادثات
الـ ـس ــام ف ــي ق ـط ــر ف ــي تـحـقـيــق
تقدم يذكر.
وأعلنت «طالبان» أمس ،أنها
س ـي ـط ــرت ع ـل ــى  9م ـن ــاط ــق فــي
إقليمي باداخشان شمال شرقي
البالد وقندهار جنوب البالد.
فـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،أكـ ـ ــدت وزارة
ال ــدف ــاع األفـغــانـيــة أم ــس ،مقتل
ّ
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  300م ـ ــن م ـســل ـحــي
الحركة المتمردة خالل الساعات
األربع والعشرين الماضية.

موسكو
وفــي موسكو ،قــال المبعوث

الخاص للرئيس الروسي إلى
أفغانستان ضمير كابولوف،
إنه ال يجوز أن تتحول عملية
سـحــب ال ـقــوات األمـيــركـيــة من
أفغانستان إلى إعادة انتشار
لبنية «الناتو» التحتية وكذلك
األميركية في الدول المجاورة
ألفـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــان ،وخـ ـ ــاصـ ـ ــة
جمهوريات آسيا الوسطى.
أضـ ــاف« :ل ـقــد أرس ـل ـنــا هــذه
اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى واش ـن ـط ــن على
مستويات مختلفة ،ونأمل أن
تنصت لذلك».
وت ــاب ــع ك ــاب ــول ــوف« :نعتقد
أن ــه بـحـلــول ال ـخــريــف ،عندما
تـهــدأ الـ ــرؤوس الـمـتـهــورة في
معسكر المسلحين ،ستظهر
ل ـح ـظ ــة مـ ــوات ـ ـيـ ــة مـ ـ ــرة أخ ـ ــرى
ل ـبــدء عـمـلـيــة ال ـت ـف ــاوض» ،من
دون أن يستبعد عقد الجولة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــادمـ ـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـحـ ــادثـ ــات
ح ـ ــول أف ـغ ــان ـس ـت ــان ف ــي شـكــل
«ترويكا موسعة» بين روسيا
والــواليــات المتحدة والصين
وباكستان.
وكـ ـ ـ ـ ــان سـ ـك ــرتـ ـي ــر م ـج ـلــس
األمـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي نـ ـيـ ـك ــوالي
باتروشيف ،بحث أمس األول
في موسكو ،التطورات األمنية
فــي أفغانستان مــع مستشار
األمــن القومي األفغاني حمد
الله محب.
(عواصم  -وكاالت)

سلة أخبار
خالد بن سلمان
يزور واشنطن

أشاد العاهل السعودي الملك
سلمان بن عبدالعزيز ،أمس،
بالعالقات الثنائية بين بالده
والواليات المتحدة ،وما
تشهده من تطور في برقية
بعثها للرئيس األميركي
جو بايدن ،بمناسبة ذكرى
استقالل الواليات المتحدة،
بينما يستعد نجله نائب
وزير الدفاع األمير خالد
بن سلمان ،لزيارة واشنطن
األسبوع الجاري ،في أرفع
زيارة لمسؤول سعودي منذ
تسلم بايدن الحكم.
ومن المتوقع أن يلتقي األمير
خالد ،كبار المسؤولين في
وزارة الخارجية ،ووزارة
الدفاع ،والبيت األبيض،
لبحث عدة ملفات بينها
العراق وسورية ،وجهود
السالم باليمن ،باإلضافة إلى
عملية السالم بين إسرائيل
والفلسطينيين ،ومخاوف
إحياء االتفاق النووي
اإليراني.

ً
واشنطن تتهم أطرافا
ليبية بـ «تسميم» الحوار

بعد إعالن بعثة األمم المتحدة
للدعم في ليبيا اختتام "ملتقى
الحوار السياسي" في جنيف
دون التوصل إلى اتفاق بشأن
القاعدة الدستورية لالنتخابات،
اتهم المبعوث األميركي للبالد
ريتشارد نورالند ،أعضاء بـ
"الملتقى" ،بتسميم الحوار
إلفشال إجراء االنتخابات في
موعدها المحدد بديسمبر
المقبل .وتشير معلومات الى
أن الخالف يتمحور حول رغبة
أطراف في حكومة "الوحدة"،
بمنع ترشح العسكريين
ومزدوجي الجنسية للرئاسة،
وهو ما ترفضه األطراف
الموالية للقائد العسكري خليفة
حفتر المسيطر على شرقي
البالد ،وهو عسكري ويحمل
الجنسية االميركية.

السيسي يفتتح قاعدة بحرية بحضور بن زايد
رسالة من الجيش المصري إلى إثيوبيا بلسان «شاعر النيل»
●

القاهرة  -حسن حافظ

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي قاعدة « 3يوليو
البحرية» ،المطلة على البحر األبيض المتوسط ،وغير
البعيدة عن الحدود الليبية ،أمس ،بحضور ولي عهد
أبــوظـبــي الشيخ محمد بــن زاي ــد ،ورئـيــس المجلس
الليبي محمد المنفي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة إن القاعدة الجديدة
تختص بتأمين ال ـبــاد فــي االت ـجــاه االستراتيجي
الشمالي والـغــربــي ،وصــون مقدراتها االقتصادية،
وتــأمـيــن خ ـطــوط الـنـقــل الـبـحــريــة والـمـحــافـظــة على
األمن البحري.
وفي كلمة خالل االفتتاح ،قال قائد القوات البحرية
المصرية الفريق أحمد خالد إن القاعدة تمتد على
مساحة  10ماليين متر مــربــع ،وتساهم فــي تأمين
قناة السويس ،وتحقيق األمن البحري ،وضمان حرية
المالحة الدولية ،ومنع الهجرة غير الشرعية ،فضال
عن تأمين مقدرات مصر االقتصادية في منطقة من
أهم المناطق االستراتيجية على مستوى العالم.
وتتوسط القاعدة الجديدة المسافة بين قاعدة
محمد نـجـيــب ،الـتــي تعتبر أكـبــر قــاعــدة فــي الـشــرق
األوسط ،وقاعدة سيدي براني.
في األثناء ،وعشية بدء الملء الثاني لبحيرة سد
النهضة االثيوبي ،شدد المندوب اإلثيوبي لدى األمم
المتحدة تــاي أسـقــي سيالسي على أنــه ال ضــرورة
لبحث ملف السد في مجلس األمــن ،وطالب دولتي
المصب مصر والـســودان بوضع ثقتهما في جهود
الوساطة التي يقوم بها االتحاد اإلفريقي.
وتقدمت مصر والسودان بطلبين منفصلين إلى
مجلس األمــن للتدخل وتشجيع أطــراف األزمــة على
التوصل الى اتفاق ،لكن رئيس مجلس األمن الحالي
ال ـفــرن ـســي ن ـي ـكــوالس دي ري ـف ـي ـيــر ،أع ـل ــن الـخـمـيــس
الماضي أنه لن يكون بمقدوره حل الخالف بشأن سد
النهضة باعتباره أزمة خارج نطاق المجلس ،ودعا
الدول الثالث إلى «أن تتحدث فيما بينها ،وتتوصل
إلــى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة
فــي حصص الـمـيــاه» ،مما يعني أنــه حتى فــي حال
ناقش مجلس األمن األزمة فلن يتم رفع الملف إليه.
وفي لهجة تهديد مبطنة للمجتمع الدولي ،قال وزير
الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي،

السيسي وبن زايد وحفيده األصغر خالل تدشين القاعدة البحرية شمال مصر أمس (تويتر)
خالل مشاركته في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى،
الذي تنظمه الحكومة األلمانية ،أمس األول ،إن تأثر
ح ـصــص م ـصــر ال ـمــائ ـيــة سـلـبــا جـ ــراء س ــد الـنـهـضــة
سـتـكــون لــه انـعـكــاســات سلبية ضخمة عـلــى نسبة
كبيرة من سكان مصر ،وسيؤدي فقدان فرص العمل
نتيجة بوار آالف األفدنة إلى حالة من عدم االستقرار
المجتمعي ،والتي ستؤدي بدورها إلى موجة كبيرة
من الهجرة غير الشرعية للدول األوروبية وغيرها،
أو انضمام الشباب للجماعات اإلرهابية.
وقـبــل جلسة متوقعة لمجلس األم ــن ح ــول أزمــة
سد "النهضة" اإلثيوبي ،قال المتحدث باسم القوات
المسلحة ،ياسر وهبة ،خالل افتتاح القاعدة" :لسنا
حروب أو صراعات أو نزاعات ،لكننا في الوقت
دعاة ُ
ذاتـ ــه إذا ف ـ ـ ِـرض عـلـيـنــا ال ـق ـتــال دف ــاع ــا ع ــن حـقــوقـنــا
ومكتسبات شعبنا فنحن أهله ،ودروس التاريخ تؤكد
أن مصر ،وإن طال صبرها ،ال يمكن أبدا أن تفرط في
حق من حقوقها".

ً
ُ
وتابع" :أحيانا تأتي الرياح بما تشتهي السفن،
لكن على السفن أن ال تــأمــن غضبة الــريــاح ،وريــاح
جيش مصر رياح رشيدة ال تثور وال تنتفض إال إذا
تعلق األمر باألمن القومي المصري والعربي ،فإنها
تتحول إلى أعاصير ال تبقي وال تزر ،ورجال القوات
المسلحة المصرية يــدر كــون جيدا طبيعة مهامهم
بــالـحـفــاظ عـلــى هيبة وكــرامــة ه ــذه األم ــة ،ويـقــولــون
لشعبهم إن لم نكن قادرين على ذلك فباطن األرض
أولى بنا من ظاهرها".
ومــن أجــل توضيح الــرســالــة ،استشهد المتحدث
الـعـسـكــري بــأبـيــات مــن قـصـيــدة "مـصــر تـتـحــدث عن
نفسها" لشاعر "النيل" حافظ إبراهيم ،ومطلعها "أنا
إن قدر اإلله مماتي ال ترى الشرق يرفع الرأس بعدي"،
ثم استعان ببيت شهير في القصيدة كإشارة ألزمة
سد النهضة ،في قول الشاعر" :أمن العدل أنهم يردون
ً
الـمــاء صـفــوا وأن يكدر وردي" ،ليزيد المتحدث" :ال
والله لن يكدر وردي".

ةديرجلا
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ّ
جمهوريون يحذرون من حرب إسرائيلية  -إيرانية

«بوشهر» تعود إلى العمل ...وطهران تتبرأ من الهجمات على األميركيين في العراق
حذر جمهوريون أميركيون
من تزايد احتماالت وقوع
حرب إيرانية ـ إسرائيلية ،في
ادعاءات تناقض األجواء ،التي
توحي أن المنطقة قد ًتنتقل
إلى وضع أكثر استقرارا ،في
حال تم التوصل إلى تفاهمات
بين واشنطن وطهران تبدأ
بإحياء اتفاق  2015النووي.

نائب المدير العام
للوكالة الدولية
للطاقة ّ
الذرية
سيزور إيران من
أجل أمور روتينية

ّ
دق الجمهوريون ناقوس الخطر،
ّ
مـ ـح ــذري ــن مـ ــن مـ ـق ــارب ــة الــرئ ـيــس
األميركي جو بايدن تجاه طهران
وسـعـيــه ال ـ ــدؤوب إلح ـيــاء االتـفــاق
النووي.
ّ
وح ــذر السيناتور الجمهوري
ليندسي غ ــراه ــام ،فــي مقابلة مع
"فــوكــس ن ـي ــوز" ،مــن انـ ــدالع حــرب
ً
إسرائيلية ـ إيرانية ،قائال" :أنا اليوم
قـلــق أكـثــر بكثير مــن الـســابــق من
اندالع حرب".
ً
ً
ّ
وشن غراهام هجوما الذعا على
ً
بايدن ،معتبرا أن النظام اإليراني
ي ــزداد ق ــوة كــل ي ــوم ،ألن "الرئيس
األميركي ال يفهم طبيعة التهديد".
وق ـ ــال" :اإلي ــران ـي ــون يتالعبون
ببايدن على هواهم .فالمرشد هو
نازي ّ
ّ
متدين".
ولفت إلى أن إسرائيل في موقف
ً
ً
صعب حاليا ،متسائال" :إلى متى
سينتظرون قبل أن يتصرفوا؟ ال
أعتقد أنــه يمكن الثقة بالواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــأم ــن
إسرائيل".
وجـ ــاء الـتـحــذيــر بــال ـتــزامــن مع
تقارير عــن عــرض رئيس األرك ــان
ً
اإلسرائيلي أفيف كوخافي خططا
ّ
تتضمن إمكانية شن عمل عسكري
ضــد الـبــرنــامــج ال ـنــووي اإليــرانــي،
ً
خالل زيارة قام بها أخيرا لواشنطن
لمناقشة مخاوف بالده من إحياء
االتفاق المبرم عام .2015
ووسـ ـ ـ ـ ــط تـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات ف ـص ــائ ــل
الـحـشــد الشعبي الـعــراقــي بالثأر
لمقاتليه ،الذين سقطوا في الضربة
األميركية التي استهدفت مواقعهم
على الحدود بين العراق وسورية
األسـبــوع الماضي ،والحديث عن
خالفات في صفوف حلفاء طهران
حول كيفية الرد على إدارة الرئيس
جو بايدن ،نفت إيران أمس اتهامها
بالقوف وراء الهجمات على القوات
األميركية.
وق ــال مبعوث إي ــران لــدى األمــم
الـمـتـحــدة ،مجيد تخت روان ـجــي،
إن "أي ادعـ ـ ــاء يـنـســب إليـ ـ ــران أي
هجوم ُينفذ ضد أفــراد أو منشآت
أم ـي ــرك ـي ــة فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق خ ـط ــأ فــي
الحقيقة ،ويفتقر إلى الحد األدنى
م ــن مـتـطـلـبــات ال ـص ـحــة وال ــدق ــة"،
ً
األميركية بأن
مضيفا" :الــذريـعــة ُ
مثل هذه الهجمات قد نفذت لردع
إي ـ ـ ــران ومـ ــا ي ـس ـمــى بــالـجـمــاعــات
المسلحة المدعومة منها عن شن
أو دعم المزيد من الهجمات ،ليس
لها أساس واقعي أو قانوني ،ألنها
تقوم على مجرد التلفيق وكذلك
التفسير العشوائي للمادة ."51

فتى يلوح بعلم إيراني في طهران (أ ف ب)
جـ ــاء ذل ـ ــك ،غ ـ ــداة إع ـ ــان قــائــد
عمليات الجيش في بغداد اللواء
أحمد سليم بهجت ،مساء أمس
األول ،ع ــن تـمـكــن ال ـس ـل ـطــات من
إح ـب ــاط م ـح ــاول ــة ل ـل ـه ـجــوم على
مطار بغداد الــدولــي ،الــذي يضم
ً
ً
معسكرا تابعا للقوات األميركية،
باستخدام  10صــواريــخ "غ ــراد"،
وإحباط استهداف إحدى الثكنات
العسكرية غرب العاصمة.
وك ــان م ـســؤول أمـيــركــي رفيع
قال لصحيفة "واشنطن بوست"
إن إدارة ا ل ــر ئـ ـي ــس جـ ــو ب ــا ي ــدن
ســوف تــرد بقوة على أي هجوم
يستهدفها "حتى لو لم ُيقتل أو
ُيصاب أي عسكري أميركي".

«بوشهر»

ّ
مــن جهة اخ ــرى ،وبـعــد توقف
ال ـع ـم ــل ب ـه ــا ل ـن ـح ــو أس ـب ــوع ـي ــن،
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ع ـ ـج ـ ــزه ـ ــا عـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ــداد
مستحقات مالية لــرو سـيــا التي
تزودها باليورانيوم المخصب،
أع ـل ــن ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم صـنــاعــة
ال ـك ـه ــرب ــاء ف ــي إيـ ـ ــران ،مـصـطـفــى
رجـ ـب ــي م ـش ـه ــدي ،عـ ـ ــودة ن ـشــاط

محطة بــوشـهــر للطاقة الــواقـعــة
جنوب البالد أمس.
وق ــال رج ـبــي ،فــي تصريحات
أمس ،إن "مشكلة محطة بوشهر
ً
ً
ك ــان ــت عـ ـيـ ـب ــا فـ ـنـ ـي ــا ت ـس ـب ــب فــي
خروجها عن الدائرة لبضعة أيام"،
وقال إنه تم إصالح الخلل و"إعادة
المحطة إلى دائرة اإلنتاج".
وأش ـ ــار إل ــى أن ال ـت ــوق ــف جــاء
لغرض أعمال الصيانة ،و"كذلك
الـقـيــود الـتــي ط ــرأت عليها" دون
توضيح لطبيعة تلك القيود.
ولفت إلى أنه مع عودة محطة
بوشهر ،الواقعة في جنوب البالد
لتوليد الطاقة ،سيتم ضخ 1000
ميغاواط من الكهرباء في شبكة
التوزيع بالدولة التي تعاني أزمة
شديدة ،وتلجأ إلى االستيراد من
تــركـمــانـسـتــان والـقـطــع المبرمج
للتيار فــي أغـلــب ال ـمــدن ،فــي ظل
ارتفاع شديد بدرجات الحرارة.
وفـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت سـ ـ ــابـ ـ ــق ،ك ـش ـفــت
"الـ ـج ــري ّــدة" أن مـشـكـلــة بــوشـهــر،
التي توفر ما يقرب من  2.4بالمئة
من احتياجات إيران الكهربائية،
مــرت ـب ـطــة بــام ـت ـنــاع مــوس ـكــو عن

اليورانيوم بسبب الديون
إرسال
ّ
الـمـتــراكـمــة وت ـع ــذر س ــداده ــا في
ظل العقوات األميركية ،وهــو ما
اعترف به في وقــت الحــق رئيس
منظمة الـطــاقــة الــذريــة اإليــرانـيــة
ع ـل ــي أكـ ـب ــر ص ــالـ ـح ــي .وتـ ـخ ـ ّـوف
إي ــران ـي ــون م ــن أن ي ـكــون امـتـنــاع
م ــوسـ ـك ــو ع ـ ــن إرس ـ ـ ـ ـ ــال الـ ــوقـ ــود
مــرت ـب ـطــا بــال ـق ـمــة األخ ـ ـيـ ــرة بـيــن
الرئيسين جو بايدن وفالديمير
بوتين في جنيف.

جمود وتراجع
وفي وقت يسيطر الجمود على
مباحثات فيينا النووية بانتظار
الجولة السابعة التي يعتقد انها
ستكون حاسمة إلحياء االتفاق
النووي ،أشارت معلومات حصلت
عـلـيـهــا "ال ـج ــري ــدة" إل ــى أن كبير
الـمـفــاوضـيــن اإليــران ـي ـيــن عباس
ع ــراق ـج ــي ،اسـتـقـبــل أم ــس األول،
م ـن ــدوب ـي ــن أمـ ـي ــرك ــي وأوروب ـ ـ ـ ــي،
فــي مطار عسكري بمنطقة كرج
بغرب طهران ،وأبلغهما أنه حصل
على موافقة المرشد األعلى علي
خــام ـن ـئــي وال ــرئـ ـي ــس الـمـنـتـخــب

إبــراه ـيــم رئـيـســي لـلـتــوقـيــع على
مسودة االتفاق الذي تم التوصل
إليه في فيينا.
وق ــال مـصــدر إنــه فــور موافقة
طـهــران على الـمـســودة ،تراجعت
واشـ ـنـ ـط ــن عـ ــن م ــواف ـق ـت ـه ــا عـلــى
رف ــع جـمـيــع ال ـع ـقــوبــات والـقـيــود
عن التعامل التجاري مع إيــران،
وتعليق تنفيذ كل القرارات التي
اتخذها ترامب تحت بند "انتهاك
ح ـقــوق اإلن ـس ــان ودعـ ــم اإلرهـ ــاب
والبرنامج الصاروخي" ،بذريعة
أن الـظــروف السياسية الداخلية
تسمح.
في الواليات المتحدة ال
ّ
فــي هــذه األث ـنــاء ،وســط ترقب
بشأن مصير اتفاق المراقبة بين
ط ـه ــران وال ــوك ــال ــة ال ــذري ــة ،أعـلــن
مسؤول إيراني أن "نائب المدير
ال ـع ــام ل ـلــوكــالــة الــدول ـيــة للطاقة
ّ
الذرية ،سيزور إيران من أجل أمور
روتينية".
ون ـق ـلــت وك ــال ــة أنـ ـب ــاء فـ ــارس،
التابعة ل ـ "الـحــرس ال ـثــوري" ،في
تقرير نادر ،تصريحات أدلى بها
مسؤول إيراني لقناة "سي إن إن
األميركية ،وأكد فيها أنه "لن يتم

اللواء تحسين الخفاجي "فتحنا غرفة عمليات مع وزارة
ال ـك ـهــربــاء ،ب ــإش ــراك جـمـيــع ال ـق ــوات األمـنـيــة مــن الجيش
والشرطة االتحادية ،والحشد الشعبي ،وشرطة الطاقة،
وبدأت بتنفيذ الخطط من خالل القيام بإشراك الطائرات
المسيرة ،وسالح الجو" ،مبينا أنه "تم تحديد وتشخيص
األبراج والمناطق التي تم استهدافها".
وتـجــددت االحتجاجات ،أمــس ،في عــدة مــدن جنوبي
ً
احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائيُ ،
وسجل
العراق،
سقوط قتيل واحد وعدة جرحى من المحتجين برصاص
قــوات األمــن في منطقة قلعة صالح في مدينة العمارة،
العاصمة المحلية لمحافظة ميسان الجنوبية.

وفــي محاولة لغلق الطريق أمــام استغالل خصومه
السياسيين لألزمة في التشكيك في أدائ ــه ،أقــال رئيس
الـحـكــومــة مصطفى الـكــاظـمــي مــديــر ع ــام كـهــربــاء وســط
الفرات ،وأحال آخرين للتحقيق بسبب التقصير واإلهمال
بـعــد ان ـق ـطــاع ال ـك ـهــربــاء ال ـم ـت ـكــرر ،ووج ــه ق ـي ــادات األم ــن
واألجهزة االستخبارية بمعالجة استهداف أبراج الطاقة
وحمايتها ومــاحـقــة الـجـمــاعــات اإلجــرامـيــة ومضاعفة
الـجـهــود لـتــوفـيــر الـبـيـئــة الـصـحـيــة واآلم ـن ــة للمواطنين
وللمرشحين لالنتخابات.
وفي إقليم كردستان ،الذي تفادى األزمة إلى حد بعيد،
أعلنت وزارة الكهرباء أمــس انقطاع التيار عن عــدد من

«موجة خامسة» من «كورونا» في إيران
والسعودية تمنع السفر إلى  3دول

ألمانيا توصي بخلط اللقاحات والصين تدعو إلى بناء «سور المناعة العظيم»
دخلت مناطق واسـعــة فــي إي ــران ،من
ضمنها العاصمة طـهــران ،فــي الموجة
الخامسة من جائحة "كورونا" ،مع زيادة
تفشي الفيروس ،بما فيها ساللة "دلتا"
األشد عدوى واألكثر شراسة.
ُ
وت ّ
عد إيران أكثر دول الشرق األوسط
ً
تأثرا بالجائحة ،وأعلنت تسجيل أكثر
من  84ألــف وفــاة من أصــل أكثر من 3.2
ماليين إصابة.
وق ــال الــرئـيــس حسن روحــانــي خالل
االج ـت ـمــاع األس ـبــوعــي لـلـجـنــة الــوطـنـيــة
لمكافحة ال ـف ـيــروس ،أم ــس" :أخ ـشــى أن
نكون على مسار الموجة الخامسة في
كــامــل ال ـب ــاد .ف ــي األســاب ـيــع الـمــاضـيــة،
أعلن أن ساللة دلتا دخلت عبر مناطق
ِ
ال ـج ـن ــوب والـ ـجـ ـن ــوب الـ ـش ــرق ــي ،وي ـجــب
أن ن ـح ــرص ع ـلــى أال ت ـن ـت ـشــر" ،م ـشــددا
عـلــى ض ــرورة "أن نـكــون أكـثــر ح ــذرا في
المحافظات الجنوبية".
وأضـ ـ ـ ــاف" :م ـ ــع األس ـ ـ ــف ،م ـق ــارن ــة مــع
األسبوع الماضي ،نحن نالحظ اتجاها
متزايدا في اإلصابات".
وظهرت "دلتا" للمرة األولى في الهند،
وباتت منتشرة في ما ال يقل عن  85بلدا
بحسب منظمة الصحة العالمية.
م ــن ن ــاح ـي ـت ـه ــا ،أع ـل ـن ــت ال ـس ـع ــودي ــة
ً
تـعـلـيــق ال ــرح ــات الـجــويــة اع ـت ـبــارا من
مـســاء ال ـيــوم ،مــع  3دول هــي اإلم ــارات
وإث ـي ــوب ـي ــا وف ـي ـت ـن ــام ،ب ـه ــدف مـكــافـحــة

سلة أخبار
بوتين يقر استراتيجية
األمن القومي الجديدة

صدق الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،أمس ،على
استراتيجية األمن القومي
الجديدة للدولة الروسية،
ويقضي المرسوم الرئاسي
بدخول استراتيجية األمن
القومي الجديدة حيز
التنفيذ فورا ،فيما أصبحت
االستراتيجية السابقة التي
تم تبنيها بموجب أمر رئاسي
صدر في  31ديسمبر 2015
الغية.
وتمثل استراتيجية األمن
القومي وثيقة أساسية في
مجال التخطيط االستراتيجي
تحدد المصالح القومية
واألولويات االستراتيجية
للدولة واألهداف واإلجراءات
في مجال السياسات الداخلية
والخارجية ،والتي ترمي إلى
تعزيز األمن القومي وضمان
التنمية المستدامة طويلة
األمد.

تسليم أشرطة الفيديو للكاميرات
الموجودة في المنشآت النووية
اإليرانية لمفتشي الوكالة الدولية
قبل إحياء االتفاق النووي".
وأوردت ال ـق ـنــاة األم ـيــرك ـيــة،
ن ـق ــا ع ــن الـ ـمـ ـس ــؤول اإلي ــران ــي
الرفيع الــذي لــم ّ
تسمه ،تأكيده
انه إذا حققت مفاوضات فيينا
الـنـجــاح ،فمن المؤكد أن إيــران
ستسلم أشــرطــة الفيديو ،التي
اتفقت حكومة الرئيس المنتهية
واليـ ـ ـت ـ ــه حـ ـس ــن روحـ ـ ــانـ ـ ــي مــع
الوكالة الدولية على تسجيلها
ل ــالـ ـتـ ـف ــاف عـ ـل ــى قـ ــانـ ــون أقـ ــره
ال ـب ــرل ـم ــان اإليـ ــرانـ ــي ال ـخــاضــع
لهيمنة التيار المتشدد بهدف
وقــف التفتيش وتسريع ورفــع
ت ـخ ـص ـي ــب ال ـ ـيـ ــوران ـ ـيـ ــوم ،ول ــن
تتلفها.
ونـقـلــت الشبكة عــن مـصــادر
وخبراء إقليميين قولهم إنه "مع
تولي المتشدد إبراهيم رئيسي
الــرئــاســة فــي أغسطس المقبل،
س ـي ـك ــون م ــن ال ـص ـع ــب لـلـغــايــة
إبــرام صفقة ،ما لم يتم االتفاق
عليها اآلن".

العراق :قتيل في احتجاجات الكهرباء وهجمات على «األبراج»
لألسبوع الثاني على الـتــوالــي ،فـ ّـجــر مجهولون برجي
كهرباء بين مدينتي حديثة والقائم العراقيتين ،مما أسفر عن
انقطاع تام للكهرباء في قضائي القائم والرمانة في األنبار،
وذلــك بعد ســاعــات مــن إعــان خلية اإلع ــام األمـنــي إحباط
تفجير خط ناقل للطاقة في قضاء بيجي بصالح الدين.
ورغم إعالن قيادة العمليات المشتركة البدء باإلجراءات
الخاصة لتأمين أبراج الطاقة ،استهدفت تفجيرات خطين
لنقل الكهرباء بالقرب من الموصل وكركوك ،مع خروج
"خط مال عبدالله" عن العمل وانقطاع عام للكهرباء في
قضاء الدبس بمحافظة كركوك.
وقـ ــال الـمـتـحــدث بــاســم ق ـي ــادة الـعـمـلـيــات الـمـشـتــركــة

دوليات

انـتـشــار "ســالــة جــديــدة" مــن "كــورونــا"
لم تحددها.
ونقلت وكالة "واس" الرسمية لألنباء
ع ــن وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ،أم ـ ــس ،أنـ ــه تـقــرر
"منع سفر المواطنين المباشر أو غير
الـمـبــاشــر ،مــن دون الـحـصــول عـلــى إذن
مـسـبــق م ــن ال ـج ـه ــات الـمـعـنـيــة بــاتـجــاه
الدول الثالث".
وفيما يبدو أنها أقوى توصية في أي
مكان لخلط لقاحات ،دعت اللجنة الدائمة
للتطعيم في ألمانيا ،الذين تلقوا جرعة
أول ــى مــن "أسـتــرازيـنـيـكــا" إلــى تلقي إما
لقاح "فايزر" أو "مودرنا" كجرعة ثانية،
ّ
بغض النظر عن أعمارهم.
وسـ ــاعـ ــدت ال ـم ـس ـت ـش ــارة األل ـم ــان ـي ــة،
أن ـج ـي ــا مـ ـي ــرك ــل ،فـ ــي ت ـم ـه ـيــد ال ـطــريــق
الس ـت ـخــدام لـقــاح مختلط عـنــدمــا تلقت
حـقـنــة "م ــودرن ــا" ف ــي يــونـيــو كجرعتها
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ب ـع ــد ج ــرع ــة أول ـ ــى مـ ــن ل ـقــاح
"أسترازينيكا".
وقـ ــالـ ــت ال ـل ـج ـن ــة ال ــدائـ ـم ــة لـلـتـطـعـيــم
إن "ن ـتــائــج ال ــدراس ــة الـحــالـيــة تـظـهــر أن
االس ـت ـج ــاب ــة ال ـم ـنــاع ـيــة ال ـم ـت ــول ــدة بعد
التطعيم بجرعة مختلطة تصبح أفضل
بشكل واضح".
ّ
وف ــي ب ـك ـيــن ،ح ــض وزيـ ــر الـخــارجـيــة
الـصـيـنــي ،وان ــغ ي ــي ،المجتمع الــدولــي،
أمس ،على بناء "سور المناعة العظيم"
لمحاربة جائحة كورونا.

«توك توك» يروج للقاحات في شوارع مدينة شيناي الهندية (أ ف ب)
وقال وانغ في منتدى السالم العالمي
التاسع الــذي عقد بجامعة تسينغهوا،
ً
"يجب أن نواجه التحديات الوشيكة معا.
ً
األولوية األكثر إلحاحا هي اإلسراع في
بناء سور المناعة العظيم لدرء الفيروس
وتـ ـج ــاوز الـتـمـيـيــز ال ـس ـيــاســي وتـنـفـيــذ
تعاون دولي لمكافحة الوباء".
وبـيـنـمــا أع ـل ـنــت ال ـح ـكــومــة الــروس ـيــة
تسجيل  679وفــاة أمــس ،وهــي حصيلة
قياسية لليوم الـخــامــس على الـتــوالــي،
تأتي في وقت تشهد البالد تفشيا واسعا
لـ "دلـتــا" ،أفــادت شركة "بـهــارات بيوتك"

الهندية بأن تجارب المرحلة الثالثة على
لقاح كوفاكسين الذي تنتجه أظهرت أنه
فعال بنسبة  93.4بالمئة في الوقاية من
اإلص ــاب ــة بـ ـ "ك ــورون ــا" ،وه ــي نتيجة قد
تعزز ُّ
تقبل الناس للقاح.
وف ــي بـيــان مـشـتــرك مــع "اليونيسف"
و"اليونيسكو" ،أعلنت منظمة الصحة
العالمية ،أن بعض الظروف تحتم إجراء
اختبارات "كورونا" في المدارس لتفادي
ً
إغــاق ـهــا وايـ ـض ــا لـلـحــد م ــن ال ـتــأث ـيــرات
ُ
"الضارة" للتعليم عن بعد.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

القرى في محافظة أربيل ،نتيجة القصف الجوي التركي
المكثف على منطقة سفوح جبل قنديل.
إلــى ذل ــك ،أف ــادت تـقــاريــر محلية بــأن تنظيم "داع ــش"
اإلرهابي هاجم أمس منازل للصيادين في بحيرة حديثة
بمحافظة األنبار غرب العراق من خمسة محاور.
وأفــادت التقارير بمقتل أربعة أشخاص وجرح ثالثة
آخرين من صيادي األسماك داخل الخيام على شواطئ
البحيرة في الهجوم.
وأط ـل ـقــت الـ ـق ــوات األم ـن ـيــة عـمـلـيــة مــاح ـقــة لـعـنــاصــر
التنظيم ،الــذيــن انسحبوا إلــى مناطق صـحــراويــة بعد
الهجوم من منطقة السكران.

حزب لوبن يلملم صفوفه بعد
نكسة االنتخابات اإلقليمية
ّ
"التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبن
تسعى زعيمة حزب
إلى إعادة تعبئة صفوف أنصارها ،بعد خسارتها في انتخابات المناطق
الفرنسية ،مما حـ ّـد من طموحها للوصول إلــى رئاسة الجمهورية في
.2022
أبريل ّ
وتعذر على اليمين المتطرف الفوز بأي منطقة في الدورة الثانية من
االنتخابات ،التي جرت نهاية األسبوع الماضي ،إذ كان يأمل في اجتذاب
مناطق تكون له قاعدة انطالق النتخابات  2022الرئاسية.
في السياق ،قال فيليب أوليفييه مستشار لوبن" ،لو تمكنا من الفوز في
إحدى المناطق لكان األمر أسهل".
ومن المقرر أن يقدم المؤتمر بعض التوضيحات التي طلبها مؤيدو
الحزب.
وتساءل الكثيرون عن إقحام مرشحين من صفوف اليمين كرؤساء
لقوائم انتخابات المناطق ،بينما طــرح آخ ــرون مسألة األداء الداخلي
للحزب أو حتى "اهتراء" لوبن التي ستشارك في ثالث انتخابات رئاسية
لها في أبريل المقبل.
وقال رئيس بلدية موساك رومان لوبيز" :إذا كان األمر يتعلق بالجلوس
والتصفيق بحرارة وإجراء سباق محموم عبر التغريدات ،فمن األفضل
البقاء في المنزل" .وستطرح كذلك مسألة التموضع السياسي للحزب
بعد انتكاسة االنتخابات.
ومنذ سنوات ،يحاول "التجمع الوطني" ،وهو قوة سياسية صاعدة
تتصدى له التشكيالت األخرى ،تقديم نفسه على أنه حزب "مثل اآلخرين"
ً
من أجــل تجنب شيطنة تسمية اليمين المتطرف التي تبعد جــزءا من
الناخبين .ويعارض هذا التوجه بعض الشخصيات ،مثل رئيس الحزب
السابق جان ماري لوبن الذي يعتقد أن "على التجمع الوطني استعادة
رجولته وإحياء موضوعاته المفضلة ،مثل الهجرة وانعدام األمن" ،ويجاريه
في ذلك النائب في البرلمان ّاألوروبي جيلبير كوالرد الذي يعتبر أن "إزالة
ّ
التطرف عن الحزب فخ".
صفة
ً
إلى ذلك ،أصدرت لوبن و 15من حلفائها في أوروبا" ،إعالنا مشتركا"
وصفوه بأنه "الحجر األساس" لتحالف في البرلمان األوروبي يهدف إلى
"إصالح أوروبا".
من بين الموقعين إضافة إلى لوبن ،زعيم "حزب الرابطة" اإليطالي ماتيو
سالفيني ورئيس الوزراء ورئيس حزب "فيدس" المجري فيكتور أوربان
وزعيم "حزب القانون والعدالة" البولندي ياروسالف كاتشينسكي ورئيس
حزب "فوكس" في إسبانيا سانتياغو أباسكال وزعيمة حزب "فراتيلي
ديتاليا" جورجيا ميلوني.

هجوم سيبراني يستهدف
 200شركة أميركية

تعرضت شركة كاسيا
األميركية ،التي تزود العديد
من الشركات بخدمة إدارة
تكنولوجيا المعلومات،
لهجوم إلكتروني تضمن
مطالبة العديد من عمالئها
بدفع فدية .وأكدت الشركة
أن الهجوم طال  200شركة،
واقتصر على "نسبة صغيرة
جدا" من عمالئها الذين
يستخدمون برنامج "في إس
أيه"" ،ويقدر عددهم حاليا
بأقل من  40مليونا حول
العالم" .ويستغل هذا النوع
من البرامج ،المعروف أيضا
باسم "برامج الفدية" ،الثغرات
األمنية الموجودة لدى
الشركات أو األفراد ،ويقوم
بتشفير أنظمة الكمبيوتر،
ويطلب فدية إلعادة تشغيلها.

مادورو يتهم واشنطن
بالتخطيط الغتياله

اتهم الرئيس الفنزويلي
نيكوالس مادورو وكالة
االستخبارات المركزية
األميركية ( )CIAوالجيش
األميركي بالتخطيط
الغتياله ،متسائال عما إذا
كان نظيره األميركي جو
بايدن قد أذن بذلك .وفي
تعليق له خالل حفل عسكري
على زيارات أجراها مدير
 CIAوليام بيرنز ،وقائد
القيادة الجنوبية األميركية
(ساوثكوم) األدميرال كريغ
فالر ،لكولومبيا والبرازيل،
قال مادورو" :مصادرنا في
كولومبيا تؤكد أنهما أتيا
إلعداد خطة تستهدفني
وتستهدف قادة سياسيين
وعسكريين مهمين ،فهل
صادق بايدن على أوامر
دونالد ترامب الهادفة إلى
اغتيالي".

السلفادور :محققون يستولون
على أصول حزب معارض

استولى محققون في
السلفادور على مقر وأصول
أخرى لحزب "ارينا" ،الذي
حكم البالد لفترة طويلة،
وأعلن مكتب المدعي العام أن
محكمة أجازت هذه الخطوة،
الستعادة المال الذي اختلسه
حزب المعارضة الحالي في
فضيحة فساد.
وتم توجيه اتهامات للرئيس
السابق فرانشيسكو فلوريس،
في  ،2015قبل وقت قصير
من وفاته ،باختالس مبلغ
تبرعات من تايوان ،يقدر
بنحو  15مليون دوالر ،خالل
فترة توليه منصبه من 1999
حتى .2004

ةديرجلا
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 37العبا في قائمة األزرق األولمبي استعدادا لالستحقاقات المقبلة

التدريبات تنطلق األربعاء ...ومعسكر هولندا  18الجاري

حازم ماهر

الفني للمنتخب
اختار الجهاز ً
األولمبي  37العبا للقائمة
التي ستباشر تدريباتها ً
األربعاء المقبل؛ استعدادا
لبطولة غرب آسيا ،وخليجي
المنتخبات األولمبية،
والتصفيات القارية.

وق ــع اخـتـيــار الـجـهــاز الفني
ل ـم ـن ـت ـخ ـب ـن ــا األولـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــي ل ـك ــرة
ال ـق ــدم عـلــى  37الع ـبــا لـلــدخــول
ف ـ ــي تـ ــدري ـ ـبـ ــات ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـت ــي
ستنطلق األربعاء المقبل على
مـلـعــب ال ـم ــرح ــوم عـبــدالــرحـمــن
ال ـب ـك ــر ب ــاتـ ـح ــاد الـ ـ ـك ـ ــرة ،وذلـ ــك
يــأتــي اس ـت ـعــدادا لـبـطــولــة غــرب
آسيا في السعودية ،و"خليجي
المنتخبات األولمبية" ،اللتين
تقامان خالل سبتمبر المقبل،
فضال عن التصفيات المؤهلة
لنهائيات كأس آسيا تحت 23
سنة ،التي ستقام في األسبوع
األخير من أكتوبر.
وال ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــون ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن وق ـ ــع
ع ـل ـي ـه ــم االخ ـ ـت ـ ـيـ ــار هـ ـ ــم :خ ــال ــد

الزمال في «يد» الفحيحيل
وعسكري يقترب
•

محمد عبدالعزيز

نجح فريق الفحيحيل لكرة اليد في الحصول على خدمات نجم
منتخب تونس ونادي الشمال القطري السابق الياس الزمال بعقد
لمدة موسم واحد ،لدعم صفوفه في الموسم الجديد ،كما اقترب
من ضم اإليراني افشين عسكري لنفس المدة.
ويعتبر ا لــز مــال مــن الالعبين المميزين على مستوى الخط
الخلفي "ساعد أيسر وصانع ألعاب" ،وقــدم مستوى متميزا مع
فريق الكويت فــي البطولة اآلسـيــويــة ال ــ 23لألندية التي حصل
األبيض على وصافتها ،بعدما ساهم في وصوله
إل ــى ال ـم ـبــاراة الـنـهــائـيــة لـلـبـطــولــة ال ـتــي تــوج
بـلـقـبـهــا الــدح ـيــل ال ـق ـط ــري ،وجـ ــاء مــواطـنــه
العربي في المركز الثالث.
من جانبه ،أكــد مدير الفريق األول لكرة
ال ـي ــد بـ ـن ــادي ال ـف ـح ـي ـح ـيــل ف ـه ــد ربـ ـي ــع ،فــي
تصريح لـ"الجريدة" ،أن "ضم التونسي الزمال
يعتبر مكسبا كبيرا لألحمر في الموسم
الـجــديــد ،ال ــذي نسعى خــالــه إلــى
اسـ ـتـ ـع ــادة م ــوق ـع ـن ــا ال ـط ـب ـي ـعــي
محليا".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار رب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــع إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
الـفـحـيـحـيــل اق ـت ــرب ب ـشــدة من
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــد م ــع
اإليراني افشين
عسكري ليكون
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرف
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي،
وتكتمل القوة
الـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــارب ـ ـ ـ ـ ــة
لألحمر في الموسم الجديد ،موضحا
أن المفاوضات انتهت وسيتم التعاقد
واإلعالن الرسمي عن الصفقة قريبا.

الياس الزمال

ال ـع ـج ــاج ــي ،ي ــوس ــف ال ـح ـق ــان،
خ ــال ــد صـ ـب ــاح ،م ـه ــدي دش ـتــي،
وليد التورة ،حسين اشكناني،
عبدالعزيز ناجي ،ناصر فالح،
حـمــد ال ـق ــاف ،عـيــد الــرش ـيــدي،
عبدالله المطيري ،طالل مزيد،
عبدالعزيز العتيبي ،عبدالعزيز
ال ـب ـح ــر ،ع ـقــل ال ـه ــزي ــم ،سـلـمــان
الـ ـب ــوص ،مـحـمــد ال ــرب ـي ــع ،فهد
زياد ،عبدالله الجزاف ،عبدالله
حسين ،طــال القيسي ،حسين
حاجية ،عبدالرحمن الشرهان،
جــاســم ع ـت ـيــق ،م ـن ـصــور ب ـنــدر،
فواز الصعب ،راشد الدوسري،
يـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــدي ،عـ ـل ــي
عبدالرسول ،سلمان العوضي،
عبدالعزيز البشر ،محمد صفر،

محمد ا لـحـجــرف ،عبدالرحمن
الفضلي ،مبارك الفنيني ،بندر
السالمة ،فواز المبيلش.

 3أيام راحة
ومنح الجهاز الفني الالعبين
عيد الرشيدي ،حمد القالف ،بدر
السالمة ،مبارك الفنيني ،فواز
مبيلش ،راشد الدوسري ،مهدي
دشتي ،حسين اشكناني ،راحة
مدة  3أيام ،على أن ينضموا إلى
التدريبات السبت المقبل.
ويـ ــأتـ ــي مـ ـن ــح هـ ـ ــذه الـ ــراحـ ــة
بسبب مشاركة أغلب الالعبين
مع منتخبنا الوطني األول في
التصفيات اآلسيوية المشتركة

•

علمت "الجريدة" ،أن مهاجم الفريق األول
لـكــرة ا لـقــدم بــا لـنــادي ا لـعــر بــي ،الفلسطيني
عــدي ا لــد بــاغ ،تلقى عــرض ا حـتــراف رسميا
مــن أ حــد أ نــد يــة ا ل ــدوري البرتغالي للدرجة
الثانية ،تمهيدا لضمه إلى صفوفه ابتداء
من الموسم المقبل.
و حـفــا ظــا عـلــى عملية سـيــر ا لـمـفــاو ضــات
ام ـت ـن ــع ال ـج ـم ـيــع ع ــن إعـ ـ ــان اسـ ــم الـ ـن ــادي،
والتي مازالت بين الدباغ ووكيله والنادي
البرتغالي.
ُ
وعلم لـ"الجريدة" ،أن هناك موافقة مبدئية
م ــن م ـج ـلــس إدارة ا لـ ـع ــر ب ــي ،ن ـ ــزوال لــر غـبــة
ا لــد بــاغ ،وأن هـنــاك توجها إل تـمــام الصفقة

استقرار الجهاز اإلداري
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،مـ ـ ــا زال مـ ـ ــدرب
المنتخب األولمبي يمثل عالمة
استفهام ،إذ تم إبعاد اإلسباني
ك ــاراس ـك ــو م ــن ق ـي ــادة ال ـفــريــق،
وت ـك ـل ـي ـف ــه بـ ـت ــدري ــب مـنـتـخــب
الـ ـن ــاشـ ـئـ ـي ــن تـ ـح ــت  17س ـن ــة،
وسيتم كشف النقاب عن القرار

الطراروة أعلن ًالقائمة النهائية لناشئي
الطائرة تمهيدا لـ «العربية»
•

محمد عبدالعزيز

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للناشئين
للكرة الطائرة بقيادة المدرب الوطني جاسم الطراروة
ً
القائمة النهائية استعدادا لخوض معسكر اإلعداد
ً
الخارجي في تركيا تمهيدا للمشاركة في منافسات
البطولة العربية الـ  16لمنتخبات الناشئين مواليد
 2003المقرر أن تستضيفها تونس خالل الفترة من
 5وحتى  16أغسطس المقبل.
ً
وتضم القائمة  14العـبــا هــم :إبراهيم
أن ـ ــور ،وع ـب ــدال ــوه ــاب م ـت ـعــب ،وط ــال
ال ـي ــاق ــوت ،وع ـلــي دش ـت ــي ،وسـعــد
ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي ،وح ـ ـمـ ــد ال ـظ ـف ـي ــري،
وط ــال الـمـنـصــوري ،وعمر
الرشيدي ،ونواف الصانع،
وفارس السراج ،ومشاري
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،وعـ ـل ــي س ـم ـيــر،
وعـ ـ ـل ـ ــي الـ ـصـ ـلـ ـيـ ـل ــي ،وح ـس ــن
العامر.

المعسكر منتصف الشهر
ويواصل المنتخب تدريباته اليومية المكثفة على
صالة االتحاد بمجمع صاالت الشيخ سعد العبدالله
ً
يوميا تحت قيادة الجهاز الفني المكون من المدرب
الوطني جاسم الطراروة ،ومساعده المصري أسامة
ً
مدكور طبقا للخطة الموضوعة للفترة الحالية،
ال ـت ــي يـسـعــى فـيـهــا ال ـج ـهــاز الـفـنــي
لــرفــع م ـعــدالت الـلـيــاقــة البدنية
وال ـف ـن ـي ــة ل ـج ـم ـيــع الــاع ـب ـيــن
وال ــوص ــول ب ـهــم إل ــى أفـضــل
مستوى ممكن قبل السفر إلى

جانب من تدريب سابق
المعسكر التركي في منتصف الشهر ،الذي سيكون
التركيز فيه على الجوانب الخططية والتكتيكية عبر
المباريات التجريبية التي سيلعبها المنتخب هناك
ً
استعدادا للبطولة العربية.

البرنامج الزمني
وأكد الطراروة في تصريح صحافي ،أن الالعبين
مـنـتـظـمــون بـشـكــل كـبـيــر ف ــي ال ـتــدري ـبــات ويـقــدمــون
ً
ً
ً
مـ ـ ــردودا ج ـي ــدا طـمـعــا ف ــي ال ــوص ــول إل ــى الـمـسـتــوى
البدني والفني المطلوب قبل المعسكر الخارجي،
ً
ً
مشيرا إلى أن التوليفة الموجودة حاليا في المنتخب
ً
تضم عناصر وخامات مميزة جدا سواء لمجموعة

الــاعـبـيــن األســاسـيـيــن مــوالـيــد  ،2003أو الالعبين
الصاعدين مواليد .2005
وقال الطراروة" ،هذه المجموعة تحتاج إلى عمل
متواصل عبر خطط طويلة األجــل بغية المحافظة
عليهم وصقلهم كــي يكون لدينا منتخب جيد في
المستقبل".
يذكر أن  7منتخبات أكدت مشاركتها في البطولة
حتى االن هي تونس المضيف والكويت والسعودية
والبحرين وقطر واألردن والعراق وربما يرتفع عدد
ً
المشاركين نـظــرا إلــى أن آخــر مــوعــد للتسجيل في
البطولة هو  20يوليو الجاري.

العبو المنتخب األولمبي

منح  8العبين
راحة وغونزاليس
يقود الفريق

المطيري يقترب من
العودة لسلة األخضر
•

جابر الشريفي

اقتربت إدارة النادي العربي
مـ ــن الـ ـظـ ـف ــر بـ ـخ ــدم ــات الع ـب ـهــا
السابق محمد المطيري ،لتدعيم
صفوف الفريق األول لكرة السلة،
ً
استعدادا للموسم المقبل.
وكـ ــان ال ـم ـط ـيــري ان ـت ـقــل مــن
ال ـ ـعـ ــربـ ــي إل ـ ـ ــى نـ ـ ـ ــادي الـ ـق ــري ــن
ً
ف ــي ال ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي ،وف ـق ــا
لــائ ـحــة االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـجــديــدة
الـ ـت ــي أص ـ ــدره ـ ــا االتـ ـ ـح ـ ــاد فــي
الموسم الماضي ،والتي ينتقل
ب ـمــو ج ـب ـهــا أي ال ع ــب ي ـت ـجــاوز
ً
س ـ ـنـ ــه ا ل ـ ـثـ ــا ث ـ ـيـ ــن عـ ـ ــا مـ ـ ــا دون
موافقة ناديه.
و تـ ـعـ ـم ــل إدارة "األ خـ ـ ـض ـ ــر"
عـ ـل ــى ت ـج ـه ـي ــز ا ل ـ ـفـ ــر يـ ــق األول
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل جـ ـ ـي ـ ــد قـ ـ ـب ـ ــل انـ ـ ـط ـ ــاق
م ـن ــاف ـس ــات الـ ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـبــل،
الـ ـ ــذي س ـي ـخ ــوض بـ ــه ال ـع ــرب ــي
م ـ ـنـ ــا ف ـ ـسـ ــات دوري ا لـ ـ ــدر جـ ـ ــة
األول ـ ـ ـ ــى ،وس ـ ـي ـ ـحـ ــاول ال ـت ــأه ــل
لـ ـ ـل ـ ــدوري ا لـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ،ال س ـي ـمــا
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا تـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــده مـ ـ ــع أرب ـ ـعـ ــة
ال عـبـيــن ،هــم :محمد ا لــر جـيـبــة،
ناصر المطيري ،بدر المطيري
ومـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا ،بـ ـ ـخ ـ ــاف
المحترفين ا لـلــذ يــن سيتعاقد
م ـع ـه ـمــا الـ ـن ــادي ب ـع ــد مــواف ـقــة
الجمعية العمومية على قرار
ع ـ ـ ــودة الـ ــاعـ ــب األجـ ـنـ ـب ــي فــي
منافسات الموسم المقبل.

األهلي يواجه سموحة الستعادة االنتصارات
ومطاردة الزمالك على صدارة الدوري

عرض برتغالي للدباغ ...وتوجه
عرباوي للموافقة
عبدالرحمن فوزان

ال ـمــؤه ـلــة ل ـك ــأس ال ـعــالــم 2022
ب ـ ـق ـ ـطـ ــر ،وك ـ ـ ـ ــأس آسـ ـ ـي ـ ــا 2023
ب ــال ـص ـي ــن ،وك ــذل ــك ف ــي م ـب ــاراة
البحرين فــي ال ــدور التمهيدي
لكأس الـعــرب ،إلــى جانب أنهم
م ـ ــن األع ـ ـ ـمـ ـ ــدة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة مــع
أنديتهم.
وت ـ ـقـ ــرر دخ ـ ـ ــول الـ ـف ــري ــق فــي
مـعـسـكــر ت ــدري ـب ــي ف ــي هــول ـنــدا
م ــدة  21ي ــوم ــا ،عـلــى أن يـغــادر
الوفد إلى أمستردام  18الجاري،
ب ـقــائ ـمــة ت ـض ــم  30العـ ـب ــا بـعــد
استبعاد  7العبين من القائمة
الحالية.
وم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــرر ،أن ي ـل ـع ــب
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب فـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـعـ ـسـ ـك ــر
الهولندي من  4إلى  5مباريات

تـجــريـبـيــة ،ج ــار التنسيق لها،
إذ يـ ـسـ ـع ــى ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــاز اإلداري
ل ـلــوقــوف عـلــى م ــدى دخ ــول اي
من المنتخبات معسكرا تدريبيا
ه ـ ـنـ ــاك ،وف ـ ــي ح ـ ــال تـ ـع ــذر ذل ــك
سيواجه الفريق أندية هولندية
في نفس المرحلة السنية.

خالل األيام القليلة المقبلة.
وه ـ ـنـ ــاك تـ ــوجـ ــه ب ــاس ـت ـم ــرار
ال ـمــدرب اإلسـبــانــي غونزاليس
وقـيــادتــه للفريق فــي المعسكر
الهولندي ،وذلــك فــي حــال عدم
الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـ ــع م ـ ـ ـ ــدرب أج ـن ـب ــي
خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـل ــة ،عـلـمــا
بأن غونزاليس يتواجد حاليا
ف ــي بـ ـ ــاده ،وب ــال ـت ــال ــي سـيـقــود
ال ـتــدري ـبــات ال ـم ــدرب الـمـســاعــد
م ـح ـم ــد الـ ـ ـع ـ ــزب وم ـ ـعـ ــه ط ـ ــارق
الخليفي.
أما الجهاز اإلداري فلن يشهد
أي تغيير يــذ كــر ،إذ سيستمر
م ـ ـشـ ــاري ف ـي ـح ــان فـ ــي مـنـصـبــه
م ـ ــدي ـ ــرا ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب ،وم ـش ـع ــل
مشاري إداريا.

•

على سبيل اإل ع ــارة ،على أن تبدأ إدارة
الكرة عملها في البحث عن مهاجم بديل
يكون بنفس المستوى واإلمكانيات التي
تـنــاســب ط ـمــوحــات "األخـ ـض ــر" ،الـســاعــي
ً
للحفاظ على لقبه بطال للدوري.
مــن جــا نــب آ خ ــر ،تعمل إدارة الفريق
عـلــى الـتـعــاقــد مــع م ــدرب ح ــراس مرمى
جديد للفريق األول ،مع إعادة المدرب
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــري م ـ ـح ـ ـمـ ــد ص ـ ـ ـيـ ـ ــام لـ ـقـ ـط ــاع
ال ـن ــاش ـئ ـي ــن ،وس ـت ـك ــون ه ـن ــاك بـعــض
ال ـت ـج ــدي ــدات ف ــي ال ـط ــاق ــم ال ـم ـعــاون
ل ـ ـل ـ ـمـ ــدرب ال ـ ـ ـكـ ـ ــرواتـ ـ ــي انـ ـت ــي
ميشا.

عدي الدباغ

القاهرة  -ةديرجلا

•

يحتضن ملعب اإلسكندرية ،في تمام العاشرة
مـســاء ال ـيــوم بـتــوقـيــت ال ـكــويــت ،م ـب ــاراة هامة
بالنسبة للنادي األهلي ،حين يالقي مضيفه
فريق سموحة في الجولة الثامنة والعشرين
لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم،
ويدخل األحمر لقاء اليوم في المركز الثالث
برصيد  42نقطة وله  7مواجهات مؤجلة.
ويـ ـخ ــوض األهـ ـل ــي الـ ـمـ ـب ــاراة وال بــديــل
أمــامــه ســوى الـفــوز واالس ـت ـمــرار فــي جلب
الـنـقــاط ال ـثــاث فــي كــل م ـبــاراة مـقـبـلــة ،إذا
أراد االحتفاظ باللقب المحلي ،خاصة أن
التعادل األخير أمام بيراميدز ،الخميس الماضي ،بهدفين
ً
لمثلهما ،ساهم في تعطيله كثيرا وأفقده نقطتين ثمينتين

في طريقه نحو اللحاق بنادي الزمالك "المتصدر" وتضييق
فارق النقاط بينهما.
ويستعيد األهلي في مباراة الليلة جهود العبه أيمن أشرف،
بعد أن انتهى إيقافه وغــاب عــن مـبــاراة بيراميدز ،فــي حين
يستمر غياب وليد سليمان ومحمد هاني بسبب اإلصابة.
في المقابل ،يسعى سموحة صاحب المركز الرابع برصيد
 40نقطة إلى استغالل عامل األرض في إجهاض طموحات
األهلي ،من خالل تحقيق نتيجة إيجابية أمامه على أقل تقدير،
حيث يطمح الفريق السكندري إلى تعزيز موقفه في المربع
الذهبي ،لضمان المشاركة في إحدى البطوالت اإلفريقية في
النسخة المقبلة.
ً
وتشهد منافسات الجولة ذاتها إقامة مباراتين اليوم أيضا،
عندما يحل طالئع الجيش ضيفا على المقاولين العرب في
السادسة مساء ،ويلتقي بيراميدز مع إنبي في الثامنة مساء.
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البرازيل تتخطى تشيلي وتبلغ نصف نهائي «كوبا أميركا»
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واصلت البرازيل تقدمها
للحفاظ على لقب بطولة
كأس أمم أميركا الجنوبية لكرة
القدم ،حيث تأهلت للدور قبل
النهائي من النسخة المقامة
على أرضها ،بعدما تغلبت على
تشيلي -1صفر أمس ،ضمن
منافسات دور الثمانية.

ب ـل ـغ ــت ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل ح ــامـ ـل ــة ال ـل ـقــب
نصف نهائي بطولة " كــو بــا أميركا"
لكرة القدم رغم نقصها العددي نحو
شوط ،بعد فوزها أمس األول في ريو
دي جــان ـيــرو ع ـلــى تـشـيـلــي -1ص ـف ــر،
لتضرب موعدا مع البيرو التي تخطت
الباراغواي بركالت الترجيح.
وبعد قليل من دخوله أرض الملعب
ب ــدي ــا فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ،سـجــل
ل ــوك ــاس بــاك ـي ـتــا ،الع ــب وس ــط لـيــون
الفرنسي ،هــدف الـفــوز لبطلة العالم
خمس مــرات بعد تمريرة مــن النجم
نيمار (.)47
وب ـعــد ال ـه ــدف بــدقـيـقـتـيــن ،أكملت
ال ـب ــرازي ــل ال ـم ـب ــاراة بـعـشــرة العـبـيــن،
بـعــد ط ــرد الـمـهــاجــم اآلخـ ــر غــابــريــال
جـ ـي ــزوس ،إث ــر خ ـطــأ م ـت ـهــور ارتـكـبــه
العب مانشستر سيتي اإلنكليزي على
أوخينيو مينا .رفع قدمه عاليا وركل
مينا ،ما دفع الحكم إلى رفع البطاقة
الحمراء بوجهه.
لكن تشيلي ،بطلة نسختي 2015
و ،2016لـ ــم ت ـس ـت ـفــد مـ ــن األف ـض ـل ـيــة
العدديةّ ،
وودعت البطولة.
وأل ـغ ــي هـ ــدف الـتـشـيـلــي إدواردو
فارغاس في الدقيقة  62من قبل حكم
الفيديو المساعد "في ايه آر" بسبب
التسلل.

وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرازيـ ـ ـ ــل ت ـ ـ ـصـ ـ ــدرت
م ـج ـم ــوع ـت ـه ــا بـ ـث ــاث ــة ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات
وت ـع ــادل ،فـيـمــا حـلــت تشيلي رابـعــة
فــي مجموعة تصدرتها األرجنتين
بخمس نقاط.
و ف ـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوط األول ،س ـن ـح ــت
للبرازيل أفضل فرصها في الدقيقة
 ،20عندما وجد النجم نيمار المهاجم
روب ــرت ــو فـيــرمـيـنــو ف ــي م ــوق ــع جـيــد،
لكن العب ليفربول اإلنكليزي اخفق
بالوصول من مسافة قريبة إلى شباك
الحارس المخضرم كالوديو برافو.
ّ
وغير باكيتا معالم المباراة بعد
نزوله بــدال من فيرمينو في الثاني،
عندما اخترق الالعب البالغ  23عاما
منطقة تشيلي ،مستفيدا من تمريرة
نيمار وضعف تشتيت الدفاع ،فأطلق
يمينية قــو يــة مــن مسافة قريبة إلى
يسار برافو (.)47

طرد غابريال جيزوس
لكن ّ
تقدم البرازيل تعرض لنكسة،
بعد حــادثــة طــرد المهاجم غابريال
جيزوس.
وفي الدقيقة  ،69لعب مينا عرضية
وص ـل ــت إل ــى اإلن ـك ـل ـيــزي ال ـمــولــد بن
ب ــري ــري ـت ــون ح ـ ّـول ـه ــا رأسـ ـي ــة بـعـيــدة

هبطت على عارضة حارس مانشستر
سيتي اإلنكليزي إيدرسون.
وأنـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــذ إيـ ـ ـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ـ ـ ــون مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
"أوريفيردي" من هدف آخر في الدقيقة
 78اثر تسديدة لفارغاس ،فيما اخفق
كــارلــوس بــاالسـيــوس بالمعادلة في
اللحظات األخيرة.
ق ــال الع ــب وس ــط تـشـيـلــي أرتـ ــورو
ُ
ف ـي ــدال "ل ـق ــد هــزم ـنــا أمـ ــام الـمـنـتـخــب
ال ـمــرشــح لـنـيــل ال ـل ـقــب ،ال ـفــريــق ال ــذي
ّ
سنودع
يلعب على أرضه .على األقل
برؤوس مرفوعة".

بيرو تقصي باراغواي
وفـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن رب ــع
الـنـهــائــي ،ابتسمت رك ــات الترجيح
ل ـل ـب ـيــرو  3-4أم ـ ــام الـ ـب ــاراغ ــواي بعد
تعادلهما  3-3في غويانيا.
افتتح قائد الباراغواي غوستافو
غوميس التسجيل ( ،)11لكن جانلوكا
البادوال سجل ثنائية في الدقيقتين
 21و 40مانحا البيرو التقدم.
وقبل ثوان من انتهاء الشوط األول،
منيت الـبــاراغــواي بنكسة أخــرى اثر
ط ــرد غــومـيــس لنيله انـ ــذاره الـثــانــي.
لـكــن زمـيـلــه جــون ـيــور ألــون ـســو عــادل
األرقام (.)54

فرحة العبي منتخب البرازيل بهدف الفوز
وق ـ ـبـ ــل انـ ـتـ ـه ــاء الـ ــوقـ ــت األص ـ ـلـ ــي،
اس ـت ـع ــاد يــوش ـي ـمــار ي ــوت ــون ال ـت ـقــدم
لـلـبـيــرو ( .)80لـكــن سـيـنــاريــو نهاية
الوقت كان مشوقا ،مع طرد البيروفي

استقبال األبطال لمورينيو في روما
لقي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو
استقبال األبطال لدى وصوله إلى روما،
لتدريب نادي العاصمة اإليطالية.
واحـتـشــد م ـئــات مــن أن ـصــار روم ــا في
َّ
أرجـ ـ ــاء م ـط ــار تـشــامـبـيـنــو ،ح ـيــث حــطــت
َّ
ال ـط ــائ ــرة ال ـخ ــاص ــة ال ـت ــي أق ــل ــت ال ـم ــدرب
البرتغالي ،وقاموا بتحيته من وراء الفاصل
شعار النادي.
الشائك ،من خالل رفع ُ
وكــان مورينيو أعلن قــرب توجهه إلى
العاصمة اإليطالية عندما نشر الموقع
الرسمي للنادي شريط فيديو مقتضبا،
قــال فيه" :يــا أنصار روم ــا ،أنــا على وشك
حزم حقائبي ،إلى اللقاء قريبا".
وقال اليساندرو ترومبيتي ( 18عاما)،
أح ــد أن ـص ــار روم ـ ــا ،لـخــدمــة الـفـيــديــو في
وكــالــة فــرانــس ب ــرس" :سمعنا أن العبين
جددا سينضمون إلى روما .ال شك في أن
مورينيو سيجلب العبين جيدين .آمل أن
نتمكن من المنافسة على اللقب المحلي،
والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

وكان لسان حال مشجع "الذئاب" اآلخر
فاليريو تشرتوني مماثال ،بقوله" :ال شك
في أن األجواء ستتغير .أعتقد أن الالعبين

سـيـمـلـكــون ح ــاف ــزا إض ــاف ـي ــا ،وأع ـت ـقــد أن
مورينيو هو المدرب المناسب للفريق".
ووفق الصحف اإليطالية ،سيتعين على

جماهير روما خالل استقبال مورينيو

رياضة

أن ـ ـ ــدري ـ ـ ــه ك ـ ـ ــاري ـ ـ ــو ،م ـ ـهـ ــاجـ ــم ال ـ ـهـ ــال
السعودي ( ،)84ثم تسجيل الباراغواي
هدف التعادل عبر غابريال أفالوس
(.)90

وف ـ ــي رك ـ ـ ــات الـ ـت ــرجـ ـي ــح ،أه ـ ــدرت
ال ـب ـي ــرو مــرت ـيــن وال ـ ـبـ ــاراغـ ــواي ثــاث
مـ ــرات ،لـيـسـجــل مـيـغــل ت ــراوك ــو ركـلــة
التأهل للبيرو.

أخبار منوعة
مورينيو الخضوع لحجر صحي لمدة 5
أيام سيقضيها في المقر التدريبي لروما.
ويعود مورينيو إلى الدوري اإليطالي
بعد تجربة رائعة مع إنتر قاده فيها إلى
إح ـ ــراز ثــاثـيــة ن ـ ــادرة (ال ـ ـ ــدوري وال ـكــأس
المحليان ودوري أبطال إوروبا) عام .2010
وت ـ ــم ال ـت ـع ــاق ــد م ــع م ــوري ـن ـي ــو ،م ــدرب
بورتو البرتغالي وريال مدريد اإلسباني
ومانشستر يونايتد وتوتنهام اإلنكليزيين،
مدربا لروما في الرابع من مايو بعقد لمدة
ثالثة مواسم ،ليحل بدال من مواطنه باولو
فونسيكا.
وك ــان روم ــا احـتــل الـمــركــز الـســابــع في
ال ــدوري اإليطالي الموسم الماضي ،لكن
مورينيو وعــد بتحسين مركزه ،بالقول:
"نــريــد بـنــاء شــيء مــا يستمر طــويــا .لقد
تطورت كثيرا في السنوات األخيرة ،وأنا
أقول ذلك ،ألنني متأكد أن تراكم الخبرات
مفيد جدا في هذه المهنة".

• أعلن نادي بوروسيا دورتموند األلماني لكرة
ال ـقــدم ،أم ــس ،رحـيــل العـبــه األرجنتيني لـيــونــاردو
بــال ـيــردي بـشـكــل ن ـهــائــي ،وان ـت ـقــالــه إل ــى أولمبيك
مرسيليا الفرنسي.
ُيشار إلى أن باليردي العب قلب الدفاع انتقل للعب
ضمن صفوف مرسيليا الموسم الماضي ،على سبيل
اإلع ــارة .وأعلن دورتموند رسميا االتفاق الخاص
بانتقال الالعب إلى صفوف النادي الفرنسي.
ووفق تقارير إعالمية ،حصل دورتموند على 11
مليون يورو رسوم انتقال ،إضافة إلى مكافآة الالعب.
• أعلن نادي سبارتاك موسكو الروسي ،الجمعة،
تعاقده بشكل نهائي مع مهاجم تشلسي اإلنكليزي
ومنتخب نيجيريا لكرة القدم فيكتور موزيس.
وخاض موزيس  20مباراة مع سبارتاك موسكو
خالل فترة إعارة الموسم الماضي ،ووافق اآلن على
التعاقد معه بشكل دائم.
وقـ ــال ال ـن ــادي ال ـل ـنــدنــي ،ف ــي ب ـيــان عـلــى موقعه
الرسمي" :فيكتور موزيس أكمل انتقاله الدائم إلى
سبارتاك موسكو .هذه الخطوة تنهي مسيرة الالعب
النادين التي استمرت تسعة أعوام".
مع َّ
• وقــع مهاجم المنتخب البرتغالي لكرة القدم

أندري سيلفا عقدا لمدة خمس سنوات مع اليبزيغ
ً
األلماني ،قادما من أينتراخت فرانكفورت ،وفق ما
أعلن ناديه الجديد ،الجمعة.
َّ
وسجل ابن الـ 25عاما  28هدفا في الدوري األلماني
بموسم  ،2020-2021ليحتل المركز الثاني في ترتيب
الهدافين خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم
بايرن ميونيخ (.)41
وذكرت صحيفة بيلد المحلية ،أن اليبزيغ حصل
على خدمات سيلفا مقابل  23ميون يورو ( 27مليون
دوالر) ،وسيتقاضى قرابة أربعة ماليين يورو في
الموسم.
• سـتـسـتـمــر ال ـش ــراك ــة ال ـنــاج ـحــة ب ـيــن الـســائــق
البريطاني لويس هاميلتون ،بطل العالم  7مرات،
مع مرسيدس حتى عــام  ،2023بعد إعــان االتفاق
بين الطرفين لتجديد العقد سنتين إضافيتين ،أمس.
وتـ ّـوج هاميلتون بستة من ألقابه العالمية في
ص ـفــوف مــرس ـيــدس ،ال ــذي انـتـقــل إل ـيــه ع ــام ،2013
وسيملك البريطاني بموجب العقد الجديد بالتالي
ثالث سنوات إضافية لالنفراد بالرقم القياسي من
حيث عدد األلقاب الذي يتقاسمه حاليا مع األلماني
األسطورة ميكاسل شوماخر.
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بطولة أمم أوروبا

اآلزوري يبدد أحالم بلجيكا
ويتأهل للمربع الذهبي
واصل المنتخب اإليطالي
لكرة القدم انطالقته الرائعة
في «يورو  »2020بفوزه
الثمين  1-2على المنتخب
البلجيكي أمس األول ،في
دور الثمانية للبطولة.

ً
ض ـ ــرب ـ ــت إي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا م ـ ــوع ـ ــدا
ً
ن ــاري ــا م ــع إسـبــانـيــا ف ــي نصف
نهائي كأس أوروبا لكرة القدم،
بعدما واصلت مشوارها الرائع
بــإ قـصــا ئـهــا بلجيكا ،المصنفة
ً
عالميا وثالثة مونديال
األولى
 ،2018عندما تغلبت عليها .1-2
وس ـت ـش ـك ــل الـ ـم ــواجـ ـه ــة بـيــن
إيطاليا المتوجة بلقب وحيد
فــي ال ـعــرس ال ـق ــاري ،وإسبانيا
ال ـم ـتــوجــة بــالـلـقــب ث ــاث م ــرات
الـ ـث ــاث ــاء ال ـم ـق ـب ــل ع ـل ــى مـلـعــب
ويمبلي في لندن ،إعادة لنهائي
ن ـس ـخ ــة ا ل ـ ـعـ ــام  ،2012ع ـنــد مــا
خــرجــت اسـبــانـيــا بـفــوز ساحق
برباعية نظيفة.
وغـ ـ ــاب إيـ ـ ــدن ه ـ ـ ـ ــازارد ،قــائــد
المنتخب البلجيكي ،عن صفوف
ف ــريـ ـق ــه ف ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ب ـس ـبــب
اإلص ــاب ــة ،وح ــل مـكــانــه الــاعــب
الشاب جيريمي دوكو الذي قدم
أداء متميزا في المباراة.
كما تألق كيفن دي بروين في
ص ـفــوف المنتخب البلجيكي،
رغــم المشاكل التي عاناها في
كاحل القدم.
وفــي المقابل ،عــاد جورجيو
ك ـي ـل ـي ـن ــي قـ ــا ئـ ــد اآلزوري إ ل ــى
صفوف الفريق بعد تعافيه من
اإلصــابــة العضلية ،كما شــارك
فـيــدريـكــو كـيـيــزا فــي التشكيلة
األساسية للفريق.
ع ـلــى م ـل ـعــب "أل ـي ــان ــز أري ـن ــا"
فــي مـيــونـيــخ ،واص ـلــت إيطاليا
ال ـع ــام ــة ال ـكــام ـلــة ف ــي الـنـسـخــة
الحالية ،فعززت الرقم القياسي
ف ــي عـ ــدد ال ـم ـب ــاري ــات م ــن دون

ه ــزي ـم ــة ،ح ـي ــث رف ـع ـت ــه إلـ ــى 32
م ـبــاراة ( 27ف ــوزا و 5ت ـعــادالت)
بينها  13فوزا متتاليا.
وتـ ـع ــود الـ ـخـ ـس ــارة األخـ ـي ــرة
إلي ـط ــال ـي ــا الـ ــى س ـقــوط ـهــا ام ــام
البرتغال صفر 1-في دوري األمم
في العاشر من سبتمبر .2018
وأكــدت إيطاليا تفوقها على
بـلـجـيـكــا ف ــي ت ــاري ــخ مــواجـهــات
الـمـنـتـخـبـيــن والـ ـت ــي ب ـل ـغــت 23
مباراة ،حيث فازت  15مرة مقابل
أربع هزائم ومثلها تعادالت.
في المقابل ،فشلت بلجيكا،
ث ــا لـ ـث ــة م ـ ــو ن ـ ــد ي ـ ــال  ،2018فــي
مشاركتها الثانية تواليا بعد
خروجها من ربــع النهائي عام
 ،2016والسادسة في تاريخها
في بلوغ نصف النهائي للمرة
ال ـثــال ـثــة وت ـك ــرار إن ـج ــازه ــا عــام
 1980على االقل عندما خسرت
المباراة النهائية امــام ألمانيا
الغربية  ،2-1علما بأنها حلت
ثالثة عام  1972بخسارتها امام
المجر بالنتيجة ذاتها.

أفضلية إيطالية
وك ـ ــان ـ ــت إيـ ـط ــالـ ـي ــا صــاح ـبــة
األفـ ـضـ ـلـ ـي ــة واالسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذ فــي
الشوط األول ،لكن دون خطورة
عـ ـل ــى مـ ــرمـ ــى ع ـ ـمـ ــاق وح ــام ــي
ع ــري ــن بـلـجـيـكــا تـيـبــو ك ــورت ــوا،
ف ـي ـم ــا اعـ ـتـ ـم ــدت ب ـل ـج ـي ـكــا عـلــى
الهجمات المرتدة وكانت قريبة
أكثر من مرة من التسجيل لوال
ت ــأل ــق حـ ـ ــارس م ــرم ــى إي ـطــال ـيــا
ج ــانـ ـل ــويـ ـج ــي دونـ ـ ـ ــارومـ ـ ـ ــا فــي

مانشيني :فزنا بجدارة وطموحنا كبير
أكد المدير الفني للمنتخب اإليطالي
لكرة الـقــدم روبــرتــو مانشيني أن فريقه
حـقــق ال ـفــوز عـلــى نـظـيــره البلجيكي عن
جــدارة ،وكــان بإمكانه تسجيل مزيد من
األهداف في اللقاء.
وقـ ــال مــان ـش ـي ـنــي" :حـقـقـنــا ال ـف ــوز عن
جــدارة .الالعبون كانوا جيدين بالفعل،
وك ـ ـ ـ ــان ب ــإمـ ـك ــانـ ـن ــا ت ـس ـج ـي ــل مـ ــزيـ ــد مــن
األهداف" ،مضيفا" :ليس لدينا حد أدنى
لهدفنا في البطولة .أردنــا تحقيق أكبر
إنجاز ممكن .أمامنا مباراتان للتتويج
بالبطولة ،وسنرى ما سيحدث ،إسبانيا
خاضت التمديد في مباراتين ،فلنستفد
من هذا األمر".

باريال نجم منتخب إيطاليا يحتفل بهدفه
التصدي لمحاولتين لدي بروين
واخرى للوكاكو.
وت ـبــادل الـفــريـقــان الهجمات
ف ــي ال ــدق ــائ ــق ال ـت ــال ـي ــة ،وسـجــل
ل ـ ـيـ ــونـ ــاردو ب ــون ــوتـ ـش ــي ه ــدف ــا
ل ــآزوري في الدقيقة  ،13ولكن
الحكم ألغاه بعد مراجعة نظام
ح ـكــم ال ـف ـيــديــو ال ـم ـســاعــد (ف ــار)
ال ـ ـ ــذي أثـ ـب ــت مـ ـش ــارك ــة ال ــاع ــب
المتسلل جورجيو كيليني في
صناعة الهدف.
وانطلق البلجيكي كيفن دي
بروين بالكرة من وسط الملعب
ف ـ ــي هـ ـجـ ـم ــة س ــريـ ـع ــة أنـ ـه ــاه ــا
بـ ـتـ ـس ــدي ــدة مـ ــاكـ ــرة مـ ــن حـ ــدود
مـنـطـقــة الـ ـج ــزاء ،ول ـك ــن ح ــارس

غالف الصحيفة

كورتوا :خروجنا من الـ «يورو
 »٢٠٢٠ضربة قاسية
أكد حارس المرمى البلجيكي
تـيـبــو ك ــورت ــوا ،أم ــس األول ،أن
خــروج منتخب بــاده من كأس
األم ــم األوروب ـي ــة (يـ ــورو )2020
يـمـثــل ضــربــة قــاسـيــة بالنسبة
ل ـل ـف ــري ــق ،ب ـع ــد الـ ـخـ ـس ــارة أم ــام
ال ـم ـن ـت ـخــب اإليـ ـط ــال ــي ف ــي رب ــع
النهائي بهدفين لهدف.
وق ـ ــال ح ـ ــارس ري ـ ــال م ــدري ــد،
فــي تـصــريـحــات صـحــافـيــة بعد
المباراة التي أقيمت على ملعب
أل ـي ــان ــز أريـ ـن ــا" ،ك ـن ــا ن ـع ــرف أن
ال ـم ـبــاراة سـتـكــون صـعـبــة جــدا،
وأمام خصم لم يخسر منذ عدة
مباريات" ،مشيرا إلى أن فريقه
سنحت لــه الـعــديــد مــن الـفــرص

وأسفرت محاوالت الفريقين
ً
أخيرا عن هدف التقدم لآلزوري
في الدقيقة  31بتوقيع نيكولو
باريال.
وج ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـه ـ ــدف اث ـ ـ ــر ض ــرب ــة
حـ ـ ـ ــرة ل ـع ـب ـه ــا جـ ـي ــوف ــان ــي دي

أبـ ــدى اإلس ـبــانــي روب ــرت ــو مــارتـيـنـيــز ،مـ ــدرب منتخب
بلجيكا ،حزنه الشديد بعد اإلقصاء من بطولة يورو 2020
من الدور ربع النهائي ،على يد المنتخب اإليطالي أمس األول.
وقال مارتينيز" :أنا حزين جدا ،محبط جدا ألجل العبين
ال يستحقون الخروج من البطولة بسبب التزامهم .كان هناك
فريقان جيدان على أرض الملعب .كانت إيطاليا أفضل في
الشوط األول .لم نكن سريعين في مواجهة ضغطهم ،افتقدنا
السرعة ،وتلقينا هدفا كان يمكن تفاديه".
وأضاف مدرب بلجيكا ،التي بلغت النهائي مرة واحدة في
" ،1980في الشوط الثاني ،كان اللعب متساويا .ال أعتقد أننا
افتقدنا النضارة ،الدليل ،بعد تخلفنا صفر ،2-كان يمكن أن
نخرج من أجواء المباراة ،لكن هذا لم يحصل ،أنا فخور بما
قام به هذا الفريق".

بقولها متوجهة إلى قرائها "قولوا لي أيها القراء
األعــزاء ان ما نــراه صحيح .قولي لي اننا بالفعل
بـلـغـنــا الـ ــدور نـصــف الـنـهــائــي االوروب ـ ـ ــي ،ونـحــن
من بين افضل اربعة منتخبات قارية ،ألننا قبل
ثــاث سنوات كنا ذلــك الفريق الكبير المبعد من
كل شيء".
وتسعى إيطاليا الى إحراز لقبها القاري للمرة
الثانية في تاريخها بعد عام  ،1968علما بأنها
بلغت النهائي مرتين بعد ذلك ،وخسرت عام 2000
امام فرنسا  1-2بالهدف الذهبي ،وعام  2012أمام
إسبانيا برباعية نظيفة .كما توجت بطلة للعالم
 4مرات أعوام  1934و 1938و 1982و.2006

ال ـخ ـط ـي ــرة ،ل ـك ـنــه ل ــم يستغلها
بالشكل المنتظر.
وت ــاب ــع" :أه ــدي ـن ــاه ــم ال ـهــدف
األول ،ب ـع ــد ف ـ ـقـ ــدان ال ـ ـكـ ــرة فــي
منطقة خطيرة ،والهدف الثاني
جـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ــت صـ ـ ـع ـ ــب ق ـب ــل
اال س ـتــرا حــة ،لكننا نجحنا في
العودة للمباراة والتسجيل" ،ولم
يقلل العب المنتخب البلجيكي
م ــن الـمـنـتـخــب اإلي ـط ــال ــي ،وأكــد
أنه استحق الفوز بالمباراة بعد
األداء الذي قدمه.
وأشار كورتوا إلى أن منتخب
ب ــاده مـ ــازال أمــامــه الـمــزيــد من
البطوالت في الفترة المقبلة ،إذ
سيخوض نصف نهائي دوري

باريال يفتتح التسجيل

مارتينيز :حزين لإلقصاء

الصحف اإليطالية تتغنى بـ«المنتخب الجميل»
"لندن نحن قادمون" ،بهذا العنوان العريض صدرت
صحيفة "ال غازيتا ديلو سبورت" الرياضية الواسعة
االنتشار ،في إشارة إلى بلوغ منتخب إيطاليا الدور
نصف النهائي في كأس أوروبا لكرة القدم ،ليضرب
ً
موعدا مع نظيره اإلسباني على ملعب ويمبلي في
لندن الثالثاء المقبل.
وأضافت "ال يجب على المنتخب اإليطالي هذا أن
يخشى أي منافس .اآلزوري يعرف كيف يلعب ،يهاجم،
يدافع ،ويعرف كيف يعاني .ال يملك مانشيني (المدرب
روبرتو) نجوما ،لكنه يملك كتلة متحدة".
أم ــا "تــوتــو س ـب ــورت" ،فـقــالــت عــن الـمـنـتـخــب "أنــت
جميل .هذه هي إيطاليا القادرة على التألق في اللعب،
وعلى التحمل في األوقات الصعبة".
وكان لسان حال "كورييري ديلو سبورت" مماثال

الـمــرمــى اإلي ـطــالــي جانلويجي
دوناروما تصدى لها ببراعة.
وأجاد دفاع كل من الفريقين
فـ ــي إف ـ ـسـ ــاد ال ـل ـم ـس ــة األخـ ـي ــرة
ف ــي ه ـج ـمــات اآلخ ـ ــر ،ك ـمــا تــألــق
دونــارومــا في التصدي لفرصة
أخرى من لوكاكو في الدقيقة .26

األمـ ــم األوروب ـ ـيـ ــة أمـ ــام فــرنـســا،
وبـعــدهــا سـيـخــوض منافسات
كأس العالم العام المقبل ،معربا
ع ــن آم ــال ــه ف ــي ت ـح ـق ـيــق نـتــائــج
أفضل في البطولتين( .إفي)

لورينزو ،وسعى دفــاع بلجيكا
إلب ـع ــاده ــا ع ــن مـنـطـقــة ال ـج ــزاء،
ولكن المتابعة اإليطالية أعادت
الهجمة إلى داخل منطقة الجزاء،
ح ـيــث مـ ــرر ف ـي ــرات ــي الـ ـك ــرة إلــى
باريال الذي هيأها لنفسه تحت
ضغط الدفاع البلجيكي ،ولعبها
بعيدا عن متناول الحارس تيبو
كورتوا لتعانق الشباك.
ودفع المنتخب البلجيكي ثم
استسالمه لهجمات اآلزوري في
الدقائق األخيرة من هذا الشوط،
حيث استقبلت شباكه الهدف
الثاني في الدقيقة .44
وج ـ ـ ــاء ال ـ ـهـ ــدف ع ـن ــدم ــا شــق
لورنزو إنسيني طريقه بمهارة،

وسـ ــط دف ـ ــاع بـلـجـيـكــا ث ــم ســدد
الـكــرة مــن خــارج منطقة الجزاء
في الــزاويــة البعيدة على يسار
كـ ـ ــورتـ ـ ــوا ل ـت ـس ـت ـق ــر الـ ـ ـك ـ ــرة فــي
المرمى.
وأثــار الهدف الثاني حفيظة
ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي ال ـ ــذي
اندفع في الهجوم في اللحظات
األخيرة أمال في تعديل النتيجة.
وب ــال ـف ـع ــل ح ـص ــل ج ـيــري ـمــي
دوك ـ ـ ــو ع ـل ــى ض ــرب ــة ج ـ ـ ــزاء فــي
الدقيقة  45بعد انطالقة بالكرة
داخ ـ ـ ــل ح ـ ـ ــدود م ـن ـط ـقــة الـ ـج ــزاء
ل ــم ي ـجــد م ـع ـهــا ج ـيــوفــانــي دي
ل ــوريـ ـن ــزو س ـ ــوى دفـ ـع ــه بــال ـيــد
ليطلق الحكم صافرته ،محتسبا

ضــربــة ج ــزاء لبلجيكا ثــم تأكد
من صحة القرار عبر نظام (فار).
وسدد لوكاكو ضربة الجزاء
م ـس ـج ــا ه ـ ـ ــدف إنـ ـ ـع ـ ــاش آم ـ ــال
المنتخب البلجيكي في الدقيقة
الثانية من الوقت بدل الضائع
للشوط األول ،الذي انتهى بتقدم
اآلزوري .1-2
ورغـ ــم اس ـت ـمــرار ال ـم ـحــاوالت
ال ـب ـل ـج ـي ـك ـي ــة ل ـت ـس ـج ـي ــل ه ــدف
التعادل ،اصطدم الفريق بالثقة
والقوة في األداء من قبل العبي
اآلزوري في الدقائق األخيرة من
المباراة.

إصابة سبيناتسوال في وتر أخيل
ّ
تعرض ظهير أيسر منتخب إيطاليا
لـكــرة الـقــدم ،لـيــونــاردو سبيناتسوال،
إلصابة في وتر أخيل خالل مباراة فوز
بالده على بلجيكا  1-2في ربع نهائي
كأس أوروبا ،الجمعة ،في ميونخ ،وفق
ما ذكر االتحاد اإليطالي للعبة ،ما قد
يبعده عدة أشهر عن المالعب.
وت ـح ــدث م ـســؤولــو األتـ ـ ــزوري بعد
ّ
ّ
المباراة عن "مؤشرات تدل الى تمزق
في وتر أخيل األيسر" لالعب روما (28
عاما) وأحد أفضل العبي كأس أوروبا
الحالية .وتحدثت وسائل إعالمية عن

إمكانية غياب الالعب عدة أشهر بحال
قطع في وتر أخيل.
وحـيــا ال ـمــدرب روبــرتــو مانشيني
الع ـبــه ال ــذي خ ــرج بــاكـيــا فــي الدقيقة
 ،79في المؤتمر الصحافي "أول شيء
مهم هو أننا متأسفون لما حصل مع
(س ـب ـي ـنــا) ال يـسـتـحــق ه ــذه اإلص ــاب ــة،
كان يلعب بشكل جميل جدا ،كان بين
األفضل في كامل هذه البطولة".
وقـ ــال زمـيـلــه لــورنـتـســو إنسينيي
"هـ ــذه خ ـس ــارة ك ـب ــرى .س ـن ـحــاول قــدر
اإلمكان بلوغ النهائي ألجله".

 ...و«البلجيكية» تشعر بـ «المرارة»
أعـ ـ ــربـ ـ ــت ال ـ ـص ـ ـحـ ــف ال ـب ـل ـج ـي ـك ـي ــة
الصادرة أمس عن شعورها بالمرارة
جراء خروج منتخب بالدها من الدور
ربع النهائي لكأس أوروبا لكرة القدم،
بالخسارة أمام إيطاليا  ،2-1مشيرة
إلى قلقها بشأن مستقبل "الشياطين
الحمر" ،وقالت صحيفة "دي مورغن":
"كــان المنتخب اإليطالي قويا جــدا،
ذكيا جدا وجيد جدا".
وأسـفــت صحيفة "دي ستاندارد"
لـ ـع ــدم قـ ـ ــدرة ال ـم ـن ـت ـخــب الـبـلـجـيـكــي
على الذهاب إلى أبعد من هذا الدور
بقولها" :ك ــان يمكن لـهــذه السنة أن
تشهد تتويج بلجيكا باللقب القاري.

لــأســف لــن يـحـصــل ه ــذا األمـ ــر .بعد
مباراة مثيرة شهدت صعودا وهبوطا
لــم يتمكن الشياطين ا لـحـمــر مــن أن
يكونوا على الموعد مرة جديدة في
ميونيخ .ما بقي بعد نهاية المباراة
هو طعم المرارة".
وتــاب ـعــت" :ع ـلــى ال ـ ــورق ،يستحق
هذا الجيل أكثر من الخروج في ربع
النهائي ،لكن في الواقع يتبين أنه من
الصعوبة في مكان إحراز هذه الكأس
المرموقة".
أمــا صحيفة "ســود بــرس" فقالت:
"كان هناك استاديو ماني غارينشا
ف ــي بــرازي ـل ـيــا ع ــام  ،2014ث ــم ملعب

باريال يتألق في الوقت المناسب
لم يكن نيكولو باريال على مستوى التوقعات مطلع مشوار
إيطاليا في كأس أوروبا لكرة القدم ،لكن دينامو وسط نادي
إنتر انتظر اللحظة المناسبة أمــام بلجيكا ( )1-2لرفع بالده
إلى نصف النهائي.
ابن جزيرة سردينيا وضع إيطاليا على السكة الصحيحة،
عندما هز شباك ثالثة المونديال األخير أمس األول ،من خالل
سرعة تنفيذ الفتة أحبطت الدفاع البلجيكي.
تسلم الالعب البالغ طوله  1.72م الكرة من العــب الوسط
ماركو فيراتي ،صمد في وجه مقاومة المدافع يان فيرتونغن
ثم زميله توماس فرمايلن ،قبل أن يفتتح التسجيل بتسديدة
عكسية بقدمه اليمنى.
خضع الدفاع البلجيكي المخضرم أمام تقنية العب الوسط
البالغ  24عاما ،الذي رفع رصيده الدولي إلى  6أهداف في 27
مباراة.
لــم ُيـفــاجــأ متابعو ال ــدوري اإليـطــالــي مــن تــألــق بــاريــا في
مباراة مماثلة ،أمام فريق وصفه المدرب روبرتو مانشيني بأنه
"األفضل في أوروبا ،وربما في العالم مع فرنسا".
وال حتى مهاجم بلجيكا روميلو لوكاكو الذي استفاد كثيرا

من تمريراته مع إنتر الموسم الماضي ،في
طريق نيراتزوري إلى لقبه األول في "سيري
أ" منذ .2010
فــرض خـ ّـريــج ن ــادي كــالـيــاري ،وقبلها
مدرسة الدولي السابق جيجي ريفا ،نفسه
في موسمه الثاني مع إنتر ،بعد قدومه
بصفقة بلغت  45مليون يورو.
أصبح الالعب المتعدد األدوار
ض ــروري ــا ف ــي تشكيلة ال ـمــدرب
ال ـســابــق لـلـفــريــق ال ـلــوم ـبــاردي
أنتونيو كونتي .يعمل بال كلل
ويتمتع بأسلوب أنيق جعله في
غاية األهمية لفريقه .خالل الموسم الماضي مع إنتر ،أظهر
ً
ً
باريال مستوى كبيرا ،يكاد يكون مثاليا لالعب يبلغ من العمر
ً
 24عاما :تعامل ذكي مع الكرة ،وثبات ،وتحركات استراتيجية،
ونضج في اتخاذ الـقــرارات تفوق به على العبين يتخطونه
بأكثر من عشر سنوات من الخبرة.

بيار موراي عام  ،2016أما اآلن فهناك
محطة جديدة هي ملعب اليانز ارينا،
حيث دفنت أحالم منتخب الشياطين
الحمر".
وذكـ ــرت صحيفة "درن ـي ـيــر ه ــور":
"لن يحرز الجيل الذهبي مرة جديدة
أي بطولة هذا العام أيضا ،وربما لن
يفوز بأي بطولة الحقا .سيكون من
الصعوبة هضم هذا االخفاق الجديد".
وأشارت صحيفة "لو سوار" إلى أن
"قطارا جديدا يفوتنا ،سنحاول عدم
التفكير في ذلك حتى مونديال قطر
بعد  17شهرا".
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ُ
سقط سويسرا بركالت الترجيح
إسبانيا ت ِ

حجز المنتخب اإلسباني بطاقة
العبور إلى الدور قبل النهائي
لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة
القدم ،عقب تغلبه على نظيره
السويسري  1-3بضربات
الترجيح في دور الثمانية.

وضـ ـ ـع ـ ــت إس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا ح ــام ـل ــة
ً
الـلـقــب ث ــاث م ــرات ح ــدا لمشوار
ســويـســرا الـمـثـيــر ،وبـلـغــت الــدور
نصف النهائي من كــأس أوروبــا
لكرة القدم ،عندما تغلبت عليها
 1-3ب ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـتـ ــرج ـ ـيـ ــح ،ب ـعــد
تعادلهما  1-1في الوقتين األصلي
واالضافي ،أمس األول ،في سان
بطرسبورغ في ربع النهائي.
وخاضت سويسرا الــدور ربع
النهائي للبطولة القارية للمرة
االولى في تاريخها ،واالولى في
بطولة كبرى منذ  67عاما ،بعد
إقصائها فرنسا بطلة العالم في
أكبر مفاجآت الدور ثمن النهائي.
وح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــت إس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا ع ـل ــى
سجلها مثاليا ضد سويسرا ،إذ
سقطت امامها مرة يتيمة في 23
مباراة ،كانت في دور المجموعات
من مونديال جنوب إفريقيا 2010
بـ ـه ــدف نـ ـظ ـي ــف ،أش ـع ـل ــت رغ ـب ــة
منتخب "ال رو خـ ــا" بالتعويض
ليمضي ويحصد لقبه الوحيد
في تاريخه بكأس العالم.
وكانت هذه المرة االولى التي
يلتقي فيها المنتخبان في كأس
أوروبا.
وفشلت سويسرا في فك عقدة
ربع النهائي في بطولة كبرى ،إذ
انتهى مشوارها عند هــذا الــدور
للمرة الــرابـعــة بعد كــأس العالم
 ،1934و  1938و  1954ع ـنــد مــا
خـ ـس ــرت أم ـ ــام ال ـن ـم ـس ــا  7-5فــي
أعلى مباراة تهديفية في تاريخ
المونديال.
وكان المنتخبان تأهال للدور
ربع النهائي االثنين الماضي في
يــوم دراماتيكي األكثر إثــارة في
البطولة القارية.
بعد أن تأخرت  1-3أمام فرنسا،
سجل رجــال بتكوفيتش هدفين

فـ ــي ال ــدق ــائ ــق ال ـت ـس ــع االخ ـ ـيـ ــرة،
وفـ ــرضـ ــوا ش ــوط ـي ــن إض ــاف ـي ـي ــن،
قبل ان يحتكم الفريقان لركالت
الترجيح التي حسمتها سويسرا
 ،4-5عندما تصدى سومر للركلة
األخيرة لكيليان مبابي.
أم ـ ــا إس ـب ــان ـي ــا ف ـ ـكـ ــادت ت ـهــدر
تقدمها  1-3أمام كرواتيا وصيفة
ب ـط ـل ــة الـ ـع ــال ــم ،ع ـن ــدم ــا سـجـلــت
االخ ـيــرة هــدفـيــن فــي الــدقـيـقــة 85
وال ــوق ــت بـ ــدل ال ـض ــائ ــع لـتـفــرض
التمديد .إال ان منتخب "ال روخا"
حسم االمور بهدفين في الشوط
االض ــاف ــي االول ألل ـف ــارو مــوراتــا
وأورياسابال (.)3-5

غياب القائد تشاكا
وافتقدت سويسرا في المباراة
أحـ ــد أب ـ ــرز ع ـنــاصــر تـشـكـيـلـتـهــا،
العب الوسط غرانيت تشاكا الذي
حصل على جائزة "رجل المباراة"
ضد فرنسا ،بسبب اإليقاف.
وأجرى المدرب لويس إنريكي،
ال ــذي سجل أول أهــدافــه الدولية
في فــوز اسبانيا ( -3صفر) على
سويسرا بــالــذات فــي ال ــدور ثمن
النهائي لمونديال  ،1994تغييرين
عـلــى التشكيلة ال ـتــي ب ــدأت ضد
كرواتيا ،كليهما في خط الدفاع،
إذ دفع بباو توريس بدال من إريك
غارسيا ،في حين عاد ظهير ايسر
بــرشـلــونــة ج ــوردي ألـبــا ب ــدال من
خوسيه لويس غايا.
أمـ ـ ــا ال ـت ـغ ـي ـي ــر ال ــوحـ ـي ــد عـلــى
ت ـ ـش ـ ـك ـ ـي ـ ـلـ ــة سـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرا فـ ـ ـك ـ ــان
اضطراريا لالعب وسط بوروسيا
مونشنغالدباخ االلماني زكريا
بدال من تشاكا.
وأمام  20ألف متفرج في ملعب
"غازبروم أرينا" ،افتتحت إسبانيا

فرحة العبي المنتخب االسباني بعد الفوز
بـ ـطـ ـل ــة  ،1964و  2008و 2012
التسجيل عندما وصلت الكرة الى
ألبا إثر ركنية من كوكي ،تابعها
"على الطائر" منخفضة بيسراه
من خــارج المنطقة ،حــاول زكريا
تشتيتها اال أنها تابعت طريقها
الى المرمى (.)8
ولم يشكل المنتخبان خطورة
كـبـيــرة عـلــى الـمــرمــى فــي الـشــوط
االول فــي ظــل افضلية اسبانية،
ك ــان ــت اب ــرزه ــا رأسـ ـي ــة لـسـيـســار
أسبيليكويتا إثر ركنية من كوكي
تصدى لها سومر ( ،)25وكانت
التسديدة الوحيدة بين الخشبات
الثالث في الشوط االول ،في حين

إنريكي :تحلينا بالهدوء
ذ ك ــر م ــدرب منتخب إسبانيا
لويس انريكي أنه لم يكن يشعر
ب ــال ـق ـل ــق إط ـ ــاق ـ ــا خ ـ ـ ــال رك ـ ــات
الترجيح التي ابتسمت لمنتخب
بــاده على حساب سويسرا في
ربع نهائي كأس أمم أوروبا.
وقال انريكي" :لم أشعر بالقلق،
ل ـقــد كــانــت أهـ ــدأ ركـ ــات تــرجـيــح
في حياتي ،وأبلغت الالعبين أن
عليهم بالهدوء ،واتحت لهم حرية
اخ ـت ـي ــار م ــن س ـي ـســدد ال ــرك ــات.
اآلن يـمـكـنـنــي أن أقـ ـ ــول ب ـصــدق
وبــدون مبالغة ان ما تحقق كان
أمــرا كبيرا ،اآلن نحن أحد أربعة
منتخبات يمكنها ا ل ـفــوز بلقب
يـ ـ ــورو  ...2020ل ــذل ــك ع ـل ـي ـنــا أن
نستمتع بــاالنـتـصــار ،وأن نركز

على التعافي بدنيا قبل المواجهة
المرتقبة أمام إيطاليا".
وع ــن تغيير م ــورات ــا ،ودخ ــول
ج ـي ــرارد مــوري ـنــو ،أوض ـ ــح" :لـقــد
ق ـمــت بـتـغـيـيــره ألن ــه ك ــان يشعر
بـ ـضـ ـغ ــط كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر ...أش ـ ـكـ ــر ال ـ ــرب
أن مـ ــوراتـ ــا ل ــم ي ـف ـشــل أو ي ـهــدر
فــرصــة ،ألن الـصـحــافـيـيــن كــانــوا
سـيـهــاجـمــونــه ك ـث ـي ــرا ...ج ـي ــرارد
م ــوري ـن ــو ل ــم ي ـس ـجــل ك ــذل ــك ،مــن
حـســن ال ـحــظ أن م ــورات ــا لــم يكن
من أهدر تلك الفرصة وإال لكنتم
ستقتلونه".
من جانبه ،أفاد حارس المرمى
اإلسباني سيمون ،الــذي ارتكب
هفوة في الفوز على كرواتيا في
ثـمــن الـنـهــائــي ،لكنه ق ــدم مـبــاراة

لم تحقق سويسرا أيا منها.
وكــاد زكريا أن ّ
يعوض خطأه
ع ـن ــدم ــا ت ــاب ــع ب ــرأس ــه الـ ـك ــرة مــن
رك ـن ـي ــة مـ ــرت ق ــري ـب ــة م ــن ال ـقــائــم
االيمن (.)56
وانـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــرت سـ ــوي ـ ـسـ ــرا ح ـتــى
ّ
لتسدد للمرة االولــى
الدقيقة 64
عـلــى ال ـمــرمــى بـعــد ت ـب ــادل مميز
لـ ـلـ ـك ــرة بـ ـي ــن ال ـ ـبـ ــديـ ــل فـ ــارغـ ــاس
وستيفن زوبر ،وصلت الى االخير
داخل المنطقة تابعها من زاوية
ضيقة قرب القائم االيمن تصدى
لها سيمون (.)64
واسـ ـتـ ـف ــاد ف ــروي ـل ــر م ــن س ــوء
تفاهم بين قلبي د ف ــاع اسبانيا

أيـمـيــريــك الب ــورت وب ــاو تــوريــس
ليقتنص الكرة ويمررها خالصة
الــى شاكيري الــذي أسكنها على
يمين سيمون ( ،)68ليصبح أفضل
هــداف لمنتخب بــاده في تاريخ
البطولة القارية ( 4أهداف).

طرد فرويلر
وتلقت سويسرا ضربة موجعة
بـطــرد فــرويـلــر ( )77لتدخل على
مورينو الذي دخل بديال لموراتا
ب ـع ــد ع ـش ــر دقـ ــائـ ــق مـ ــن ان ـط ــاق
الشوط الثاني.
وف ـ ـ ــرض س ــوم ــر ن ـف ـس ــه بـطــا

لـلـشــوط االض ــاف ــي االول بـعــد أن
أن ـقــذ م ــرم ــاه م ــن ف ــرص خـطـيــرة،
أولها أللبا الذي وصلت إليه كرة
من اورياسابال فوق المدافعين،
فصوبها نحو ا لـشـبــاك فحولها
السويسري الى ركنية ليتصدى
مجددا لرأسية ماركوس يورنتي
ع ــن ال ـك ــرة ال ـنــات ـجــة عـنـهــا (،)96
قبل أن يبعد تسديدة أخــرى من
مــوري ـنــو ( )101وم ـحــاولــة قــويــة
من اورياسابال بيسراه من داخل
المنطقة (.)104
واس ـت ـم ــر ال ـض ـغــط اإلس ـبــانــي
في الشوط االضافي الثاني عبر
البديل دانــي أولمو بعد أن تابع

كــرة "عـلــى الـطــائــر" اثــر تمريرة
مـ ــن ألـ ـب ــا اسـ ـتـ ـق ــرت ب ـي ــن ي ــدي
س ــو م ــر ( ،)111ق ـب ــل أن تـعـلــو
كرته العارضة من مسافة قريبة
(.)112
وكــان ماريو غافرانوفيتش
ال ــاع ــب ال ـس ــوي ـس ــري الــوح ـيــد
الذي سجل ركلته الترجيحية،
ف ـ ــي حـ ـي ــن ارت ـ ـ ـ ـ ــدت ك ـ ـ ــرة ق ــائ ــد
إسبانيا سيرجيو بوسكتس
من القائم ،وتصدى سومر لكرة
رودري الذي أدخله إنريكي في
الــدق ـي ـقــة االخـ ـي ــرة م ــن ال ـشــوط
االضافي الثاني ،في حين سجل
أولمو ومورينو محاولتيهما.

بيتكوفيتش :نغادر مرفوعي الرأس

جـيــدة أم ــام ســويـســرا" ،كـمــا كــان
علينا أن نمحو ذاكرة ذلك الخطأ
فــي ال ـم ـبــاراة االخ ـي ــرة ،علينا أن
ننسى سريعا هــذا ال ـفــوز ،ألننا
نواجه خصما صعبا تاليا".
وتــابــع ح ــارس مــرمــى أتلتيك
بـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــاو ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي اخ ـ ـت ـ ـيـ ــر "نـ ـج ــم
الـمـبــاراة"" ،صــراحــة ،كنت ألمنح
(الـ ـج ــائ ــزة) ل ـي ــان س ــوم ــر ،يـجــب
أن نــدخــل ال ــدور نصف النهائي
بمعنويات مرتفعة وبثقة عالية
ورؤوسنا مرفوعة .يجب أن نفوز
باليورو اآلن".

ق ــال م ــدرب منتخب
سـ ــوي ـ ـسـ ــرا ف ــادي ـم ـي ــر
ب ـي ـت ـك ــو ف ـي ـت ــش إن ف ــر ي ـق ــه
يمكنه م ـغــادرة بطولة أوروب ــا لكرة
ال ـقــدم مــرفــوع الـ ــرأس ،بـعــد ال ـخــروج
أم ــام إسبانيا بــركــات الترجيح من
دور الثمانية.
وأوضح بيتكوفيتش أن الالعبين
كانوا أبطاال هــذا الـيــوم ،واستحقوا
الـ ــوصـ ــول لـ ـل ــدور ق ـب ــل ال ـن ـه ــائ ــي .ال
يمكنني التذمر ،وأرفع القبعة لجميع
أعضاء الفريق" ،متابعا" :لدي مشاعر
مختلطة .أنا فخور جدا ،بإمكاننا أن
نكون كذلك جميعا ،كنا قريبين جدا
من نصف النهائي ،وهــذا ال يحصل
غــال ـبــا .ل ــدي م ـشــاعــر اي ـجــاب ـيــة اكـثــر
منها سلبية".

وأفاد بأنه ال يمكنه أن يلوم روبن
فــارغــاس ،الــذي ســدد ركلة الترجيح
فــوق العارضة ،قائال إن العبه أظهر
ق ــوة ذهـنـيــة بـقـبــول تـســديــد الــركـلــة،
بعد مباراة طاحنة وطويلة ،مضيفا:
"استنزفنا كل قوانا ونفدت طاقتنا،
رك ــات الـتــرجـيــح تعتمد عـلــى جــزء
كبير من الحظ ،ولم يحالفنا في
هذه المرة".
وأش ــار إل ــى أن ــه لم
يشاهد العرقلة،
ا ل ـت ــي تسببت
في طــرد ريمو
فــروي ـلــر ،الــذي
صنع هدف التعادل ،لكنه يعتقد أنها
مخالفة بسيطة ضد جيرارد مورينو.

الصحف اإلسبانية تنحني أمام أوناي سيمون
احتفت صحف الرياضة اإلسبانية الصادرة
أمس ،بتأهل المنتخب الوطني لنصف نهائي
كأس األمم األوروبية ،مبرزة دور حارس المرمى
أونـ ــاي سـيـمــون فــي االن ـت ـصــار عـلــى ســويـســرا
بعدما تـصــدى لتسديدتين ليقود "ال رو خــا"
إلى الفوز بركالت الترجيح ( )1-3عقب انتهاء
الشوطين األصليين واإل ضــا فـيـيــن بالتعادل
بهدف لمثله.
وك ـ ــان ح ـ ــارس أت ـل ـت ـيــك ب ـل ـبــاو ه ــو الــوجــه
الــرئ ـي ـســي الفـتـتــاحـيــة صـحـيـفــة "آس" تحت
ع ـن ــوان "األيـ ـ ــدي ال ـم ـقــدســة" ،م ـش ـيــرة إل ــى أن

"إس ـبــان ـيــا أصـبـحــت ف ــي نـصــف الـنـهــائــي بفضل
أوناي سيمون".
وأضافت الصحيفة أن "الحارس أوقف ركلتي
ترجيح" ،مبرزة تصريحاته حين قــال" :أخرجت
ال ـغ ـضــب ال ـ ــذي كـ ــان ب ــداخـ ـل ــي" ،ف ــي ح ـيــن ذك ــرت
فــي أع ـلــى الـصـفـحــة أن "إيـطــالـيــا تـنـتـظــرنــا" بعد
انتصارها على بلجيكا (.)1-2
بــدورهــا ،سلطت "مــونــدو ديبورتيفو" الضوء
ع ـل ــى أون ـ ـ ــاي س ـي ـم ــون ،الـ ـ ــذي انـ ـف ــرد بــالـصـفـحــة
الرئيسية تحت عنوان "نصف نهائي فاخر".
وأبرزت الصحيفة الكتالونية أن الحارس "عاد

زكريا سجل عاشر األهداف العكسية
ال ـه ــدف الـ ــذي سـجـلــه دي ـن ـيــس زك ــري ــا العــب
منتخب سويسرا بالخطأ في مرمى فريقه خالل
المواجهة التي خسرها  3-1بضربات الترجيح
أمام إسبانيا في دور الثمانية لكأس أمم أوروبا
بعد التعادل  1-1في الوقت األصلي ،بات الهدف
العاشر من نوعه في البطولة األوروبية الحالية.
وفـيـمــا يـلــي اسـتـعــراض لــأهــداف العكسية
التي تم تسجيلها في بطوالت كأس أمم أوروبا
عبر تاريخها.
• نـسـخــة  1976الـ ـ ــدور ق ـبــل ال ـن ـهــائــي :أن ـتــون
أوندريس (تشيكوسلوفاكيا)
•  1996دور المجموعات :لوبوسالف بينيف
(بلغاريا).
•  2000دور الـثـمــانـيــة :دي ــان جــوفـيــداريـكــا
(صربيا)
•  2004دور المجموعات :إيغور تيودور
(كرواتيا)
•  2004ال ـ ــدور ق ـبــل ال ـن ـهــائــي :ج ــورج
أندرادي (البرتغال).

•  2012دور ال ـم ـج ـمــوعــات :غـلـيــن جــونـســون
(إنكلترا).
•  2012دور المجموعات :كيران كالرك (أيرلندا)
•  2016دور المجموعات :بيكير سايفرسون
(أيسلندا)
•  2016دور الستة عشر :غاريث مكاولي (أيرلندا
الشمالية).

األهداف العشرة في النسخة الحالية:

• دور المجموعات:
• ميريح ديميرال (تركيا).
• فويتك تشيزني (بولندا)
• ماتس هاملز (ألمانيا)
• روبن دياز (البرتغال).
• رافائيل جويريرو (البرتغال).
• لوكاس هاراديكي (فنلندا).
• مارتن دوبرافكا (سلوفاكيا).
• يوراي كوتشكا (سلوفاكيا)
• دور الستة عشر :بيدري (إسبانيا).
• دور الثمانية :دينيس زكريا (سويسرا).

ليكون البطل بعدما تصدى لركلتي ترجيح بعد
انتهاء المباراة بالتعادل".
ً
وبـعـيــدا عــن المنتخب ،أش ــارت الصحيفة في
عـ ـن ــوان ص ـغ ـيــر إل ـ ــى ت ـص ــري ـح ــات رئـ ـي ــس ن ــادي
برشلونة جوان البورتا حين أكد" :إننا في الطريق
مع ليو" في إشــارة للجهود من أجل تجديد عقد
نجم البرشا األرجنيتني ليونيل ميسي.
وبصورة تعكس نشوة االنتصار على وجوه
الالعبين اإلس ـبــان ،افتتحت صحيفة "سـبــورت"
عددها الصادر أمس بعنوان "إلى نصف النهائي"،
مشيرة إلى أن منتخب "ال روخــا تمكن من الفوز

مباريات خروج المغلوب
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على سويسرا فــي مـبــاراة ملحمية أخــرى انتهت
بأوناي سيمون بطال في المرمى".
وبنفس الـطــريـقــة ،افتتحت "مــاركــا" صفحتها
الرئيسية مستعينة ب ـصــورة لــا عـبــي المنتخب
يركضون بحماسة في الملعب ،واختارت لها عنوان
"نعم" ،الفتة إلى أن "التصدي لتسديدتين من أوناي
في ركالت الترجيح قادتنا لنصف النهائي".
وأبرزت الصحيفة أن ميكيل "أويارزابال سجل
الركلة الحاسمة" ،مضيفة أن "إسبانيا لم تتمكن
من كسر التعادل في مباراتها األكثر ظالما أمام
(إفي)
		
سويسرا البطولية".
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آخر كالم
حوار كيميائي

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

العودة إلى ًالمدارس...
واجبنا جميعا

د .حمد محمد المطر

القضية األساسية التي تحتاج إلى تكاتف الجهود اآلن هي
قضية العودة إلى المدارس ،بعد عام دراسي ونصف العام
أغلقت خاللهما المدارس والجامعات أبوابها ،وتلقى فيهما
الطلبة التعليم عن بعد وهم في منازلهم.
ومــع أن فــض دور االنـعـقــاد فــي األول مــن يوليو لــم يكن
ً
م ــرض ـي ــا ل ـنــا كـ ـن ــواب ،ألس ـب ــاب م ـع ــروف ــة ،أه ـم ـهــا تحصين
الحكومة مــن الـمـســاء لــة والــرقــابــة ،وع ــدم اح ـتــرام الدستور
والالئحة الداخلية لمجلس األمة ،إال أننا أعضاء في المجلس
وواجباتنا ومسؤولياتنا تحتم علينا العمل لتذليل الصعاب،
التي تواجه مجتمعنا ومؤسساتنا ،وبصفتي رئيس لجنة
شــؤون التعليم والثقافة واإلرش ــاد فــي مجلس األم ــة ،ترى
اللجنة أن دوره ــا اآلن أســاســي مــن أجــل العمل على عــودة
ً
الدراسة في المدارس ،بعد هذا االنقطاع الذي ترك آثارا ضارة
على العملية التعليمية والتربوية برمتها.
نـحــن فــي اللجنة التعليمية سنقيم فــي الـفـتــرة الـقــادمــة
ً
ً
مؤتمرا مصغرا بوجود القيادات التربوية والصحية وقيادات
التعليم العالي ،من أجل الدفع بوجوب العودة إلى المدارس،
والطرق المثلى لتكون هذه العودة آمنة وسريعة ومدروسة،
بحيث تعمل كل المؤسسات المعنية على تذليل الصعوبات
وتجهيز المدارس وتطبيق االشتراطات الصحية ،ودراسة كل
الجوانب التي تؤمن االستعدادات الكاملة لعودة آمنة للطلبة
إلى جميع المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات في
العام الدراسي المقبل ،مع وجــود مبادرات في هذا الشأن،
بـهــدف إث ــراء الـخـطــط ودراسـ ــة االس ـت ـعــدادات واالحـتـمــاالت
وتوزيع المسؤوليات.
ن ـح ـتــاج ف ــي هـ ــذه ال ـمــرح ـلــة إلـ ــى أن ن ـقـ ّـيــم ب ــدق ــة ال ـفــوائــد
واألض ــرار المتعلقة بـعــودة الطلبة لـلـمــدارس ،بما فــي ذلك
احتمالية خطر اإلصابة بـ "كورونا" ،مقابل خطر االستمرار
في التعليم عن بعد ،والذي يدرك جميع أولياء األمور مدى
ً
ضــرره على أبنائهم ،مــن حيث طريقة تفكيرهم بعيدا عن
المدرسة ،وبعض السلوكيات التي يصعب ضبطها للطلبة،
واكتسابهم للعادات الخاطئة التي تشجع الالمباالة وقلة
الفاعلية عند تلقي ال ــدروس عن بعد ،إضافة إلــى األضــرار
التربوية الناتجة عن قلة حركة الطلبة وبعدهم عن األهداف
التربوية ،التي تمثلها المدرسة والنظام المدرسي ،وغير
ذلك من السلوكيات الخاطئة التي أقلها عدم تنظيم الوقت
والسلوكيات الغذائية والحركية التي تؤثر في صحتهم،
وبالتالي في نشاطهم الدراسي.

من أين ستبدأ يا سعادة الوزير؟
االسم :شايع عبدالرحمن الشايع.
المهنة :وزير.
الوزارة :وزير دولة لشؤون البلدية ،وزير
دولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني.
التدرج الوظيفي:
 )1م ـس ــا ع ــد م ــد ي ــر إدارة م ـك ـت ــب وز يـ ــر
الشؤون االجتماعية.
 )2مدير إدارة مكتب وزير العدل.
 )3ع ـض ــو م ـن ـت ــدب فـ ــي ش ــرك ــة ع ـقــاريــة
وشركات أخرى.
 )4نائب رئيس المجلس البلدي.
 )5رئيس لجنة التسميات.
 )6عضو لجنة محافظة العاصمة.
 )7عضو لجنة محافظة األحمدي.
 )8عضو لجنة شؤون البيئة.

د .ناجي سعود الزيد

 )9عضو لجنة المختارين.
 )10عضو مكتب المجلس البلدي.
 )11نــائــب ســابــق فــي مجلس األم ــة عــام
.2012
 )12لــه نشاط اقتصادي فــي العديد من
الشركات في مصر والسعودية وغيرها.
كل تلك الخبرات التي مر بها ،وكل ذلك
ً
ً
التاريخ الباهر وظيفيا واقتصاديا يجعلنا
ننظر بإعجاب لهذه الشخصية.
فجأة ،بعد ذلك التاريخ وتلك الخبرات،
اكتشف الوزير الشايع هذه المفاجأة:
"أكدت مصادر مسؤولة في البلدية أنها
اط ـل ـعــت ع ـلــى ال ـك ـش ــوف ــات ،ح ـيــث تـبـيــن أن
تسعين في المئة من المفتشين العاملين في
فرق الطوارئ ليسوا أصحاب اختصاص،

وأن معظمهم يتبعون قسم اإلعالنات ،إلى
جانب أن طبيعة عملهم هي التفتيش على
تراخيص إعالنات المحال التجارية فقط،
وأنـهــم غير مختصين وشـهــاداتـهــم دبلوم
وأدنى!!" (الراي  11يونيو .)2021
سبحان الله!!
لـقــد ك ــان ال ــوزي ــر ال ـفــاضــل نــائــب رئـيــس
المجلس الـبـلــدي وف ــي معظم لـجــانــه ،ولــم
ً
يكتشف هذا األمر إال مؤخرا!!
فماذا سيفعل يا تــرى؟ ومــن سيحاسب
على هذا اإلهمال اإلداري؟ ومن أين سيبدأ؟
والرجاء كل الرجاء عدم االكتفاء باإلحالة
إلى التقاعد ،فقد يفسر ذلك بأنه هروب من
المسؤولية.

ّ
خيطوا أفواههم
مع ختم اإلقامة

حسن العيسى

أفضل أن تخيطوا فم كل مقيم في الكويت عند حصوله
على إذن اإلقامة ،أو تجروا عملية استئصال ذلك الجزء
من دماغه موضع اإلحساس والمشاعر ،مع أن كل "األوادم"
الذين أخذوا يشدون على يد وزارة الداخلية ،وهللوا على
ق ــرار إب ـعــاد الـمــواطــن األردنـ ــي الـمـعـتــرض عـلــى التطعيم
اإلجباري في ساحة "الباستيل" الكويتية ،أو حتى سكتوا
عن قــرار حجز المواطن المصري حين تذمر من الغبار،
هم الذين فقدوا هذا الجزء اإلحساسي من أدمغتهم الذي
يحمل المشاعر واإلنسانية.
عيب كبيرة يجب أن تقال لــوزارة البطش في قراراتها
السابقة ،فهؤالء المقيمون بشر مثلنا ،عبروا ببساطة عن
ً
ً
ً
رأيـهــم ،وهــو لــم يكن رأي ــا سياسيا ،وليس متعلقا بأمن
وأسرار الدولة الكويتية العظمى.
تلك األحاسيس والمشاعر الفوقية المتعالية عند فئة
مرضى نقص المناعة اإلنسانية تفجرت مــع والدة بئر
النفط بالدولة ،ونمت مع نمو الريع فيها ،فهم اللوردات
واألسياد ،والمقيمون ينظر لهم ليس فقط على أنهم دخالء
عليهم ،وإنما كائنات جاءت لالسترزاق من صدقات الدولة،
و كــأن هــؤالء المقيمين مجموعات متسولة وليست في
أكثرها القوة العاملة المنتجة ،وعلى ذلك يمكن االستغناء
عنهم واستبدالهم بغيرهم حسب الحاجة ،فهم في الوعي
البائس لشلل المتعالين من أصحاب شعار "يا غريب كن
أدي ــب" يكيفون عالقتهم مــع الــوافــد العربي أو اآلسيوي
العامل على أنها عالقة عبد وسيد ،العبد الذي ال يستغني
عن السيد في مورد رزقه ،والسيد الذي يعتمد على العبد
ليحيا على نتاج عمله.
المقيمون بشر يفترض أن يحكمهم مـبــدأ ا لـمـســاواة
أمـ ــام ال ـق ــان ــون ف ــي الـمـعــامـلــة وف ــي الـتـعـبـيــر ع ــن آرائ ـه ــم،
وم ــن المعيب عـلــى وزارة الــداخـلـيــة وحـفـنــة "المطبلين"
لـقــراراتـهــا الــدراكــونـيــة ضــد عـبــدالـلــه األردنـ ــي والـمــواطــن
الـمـصــري الـمـعـتــرض عـلــى الـطـقــس الـســويـســري هـنــا ،أن
تقمع حرياتهما أو تبعدهما ،وإن كنتم يا أهل السلطة ال
تخشون إال على سمعتكم عند السادة الغربيين فجريدة
"الواشنطن بوست" األميركية نشرت غسيلكم في مهزلة
اإلبعاد والحجز.
األولى أال نكترث لرياء السمعة الطيبة كوسيلة دعاية
جوفاء عن بلد اإلنسانية ،وكيف يتصورنا اإلعالم الغربي،
وإنما نحزن بما تبقى لدينا من إنسانية حقيقية.

وفيات

" Catalystمادة حفازة":
عــودة الــدراســة  +مسؤولية حكومة ومجلس = الحفاظ
على جيل كامل

الجمعة 7-2
خزنه علي محمد الخباز

بكتيريا معوية تعالج التوحد
تــوصـلــت دراسـ ــة جــديــدة إلــى
أن الـ ـفـ ـئ ــران ت ـح ـمــل ال ـك ـث ـيــر مــن
البكتيريا في أحشائها ،وتؤثر
ه ــذه الـبـكـتـيــريــا ال ـم ـعــويــة على
كيفية عمل أدمغة القوارض.
وأف ـ ــادت "ال ـعــرب ـيــة ن ــت" أمــس
بأن موقع " "Live Scienceنقل عن
مجلة " "Natureتقريرا ذكرت فيه
أن باحثين من تايوان والواليات
المتحدة سعوا إلى معرفة كيفية
تأثير بكتيريا األمعاء على نشاط
شبكات المخ العصبية المسؤولة
عــن تشكل الـسـلــوك االجتماعي
على وجه التحديد.

الحرارة تحرق كندا وكاليفورنيا

م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ذك ـ ـ ـ ــر ديـ ـيـ ـغ ــو
ب ــوه ــوركـ ـي ــز ،أس ـ ـتـ ــاذ فـ ــي كـلـيــة
الطب بجامعة ديوك األميركية،
مـتـخـصــص ف ــي عـلــم األع ـص ــاب،
ويدرس اتصال القناة الهضمية
بـ ــالـ ــدمـ ــاغ ،أنـ ـ ــه ي ـش ـت ـب ــه فـ ــي أن
مجموعة من الميكروبات تعمل
مـ ـع ــا ل ـت ـع ــدي ــل إن ـ ـتـ ــاج ه ــرم ــون
اإلجهاد والتوتر.
وأض ـ ــاف بــوهــورك ـيــز أن هــذا
الـ ـن ــوع م ــن األب ـ ـحـ ــاث ي ـم ـكــن أن
ي ـس ــاع ــد ف ــي عـ ــاج اض ـط ــراب ــات
ن ـف ـس ـيــة ع ـص ـب ـيــة ،م ـث ــل ال ـتــوتــر
واضطراب طيف التوحد.

يجتاح نحو مئة حريق غرب
كـ ـن ــدا وك ــال ـي ـف ــورن ـي ــا ،فـ ــي حـيــن
تسيطر موجة قيظ غير مسبوقة
على هــذه الـمـنــاطــق ،أسـفــرت عن
وفاة المئات.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـح ـ ــرائ ـ ــق
بــاالرتـفــاع فــي مقاطعة بريتيش
كولومبيا الـكـنــديــة ،ووص ــل إلى
ً
 152حريقا ،من بينها  89اندلعت
في اليومين األخيرين.
ودم ــرت بـلــدة لـيـتــون ،الواقعة
ً
عـلــى ُبـعــد  250كـيـلــومـتــرا شمال
شـ ـ ـ ــرق فـ ــان ـ ـكـ ــوفـ ــر ،وتـ ـ ـ ــم إجـ ـ ــاء
السكان ال ـ  ،250األربـعــاء ،بسبب

كعب العسكر« ...عالي»!

فيصل بدر إبراهيم المصيبيح

ً
 35عاما ،شيع ،ت97204202 ،99906117 :
سلمى شفاقة سالم أرملة خليف تركي الشمري
ً
 63عاما ،شيعت ،ت66650112 :

ثائر إبراهيم عبدالله المعتوق

ً
 59عاما ،شيع ،ت99123210 ،60322272 :

ناصر بدر عبدالقادر شاداد

ً
 36عاما ،شيع ،ت97174932 ،50296639 :

عادل غربي عمر الشمري

ً
 50عاما ،شيع ،ت99778675 :

هناء عبدالنبي حسن الصراف

ً
 45عاما ،شيعت ،ت99631526 ،99048921 :
عائشة عبدالحميد عبدالله أرملة دخيل عبدالرزاق المطلق الطوالة
ً
 76عاما ،شيعت ،ت99877848 :

جاسم عبدالرحمن العلي الحليل

السبت 7-3
خديجة حسن علي مذكوري زوجة عبدالله محمد شير
ً
 64عاما ،شيعت ،ت :رجال ،97631311 :نساء99770466 :

صالح ًعلي الحسن

 95عاما ،شيع ،ت97797442 ،99996959 ،98797775 :
تسنيم علي عاشور اإلبراهيم زوجة مشعل عبدالعزيز إسماعيل الصفار
ً
 43عاما ،شيعت ،ت66559799 ،69990008 ،96699849 :

سعود سويدان فرج العتيبي

ً
 84عاما ،شيعت ،ت94454545 ،50040007 :
سارة أمان الفليج أرملة سليمان بالل الرشيد
ً
 85عاما ،شيعت ،ت50680822 ،99177323 ،66680998 :
أمنية عبدالرزاق عبدالله الدعي أرملة علي عمران أحمد العمران
ً
 80عاما ،شيعت ،ت66683969 :

فيصل محمد جاسم القناعي

ً
 70عاما ،شيع ،ت99801023 :

حسين جواد حسين النصر

 74عاما ،شيع ،ت99555859 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

جمال مال زايد سعيد

ً
 63عاما ،شيع ،ت66141314 :

ً
 77عاما ،شيع ،ت25387281 ،99741853 :

اش ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــت مـ ـ ــوجـ ـ ــة غـ ـ ـض ـ ــب ف ــي
أوكرانيا ،بعد قيام مجندات بالسير
في عرض عسكري منتعالت الكعب
العالي ،في تنميط لصورة المرأة،
ّ
مما جعل المشهد مـحــط سخرية
للجميع.
ونقل موقع سكاي نـيــوز ،أمــس،
عن صحيفة الغارديان البريطانية،
ق ــول ـه ــا إن ال ـس ـل ـط ــات األوك ــرانـ ـي ــة
وج ـ ــدت ن ـف ـس ـهــا وسـ ــط م ــوج ــة من
الجدل ،بعد انتشار صور المجندات
بالكعب العالي.
وجاء العرض ضمن استعدادات
أوكرانيا لالحتفال ،الشهر المقبل،
ً
بمرور  30عاما على االستقالل عن
االتحاد السوفياتي السابق.
ونـ ـق ــل م ــوق ــع م ـع ـل ــوم ــات وزارة
ال ــدف ــاع األوك ــرانـ ـي ــة ع ــن ال ـم ـتــدربــة
إيفانا ميدفيد قولها "للمرة األولى
يتم التدريب بأحذية بكعب".
وف ــي ان ـت ـقــادهــم ل ـهــذه ال ـخ ـطــوة،
ظ ـ ـ ـهـ ـ ــر عـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ـ ّـرعـ ـ ـي ـ ــن
األوكرانيين ،المقربين من الرئيس
السابق بيترو بوروشينكو ،مرتدين
ً
أزواجـ ــا مــن أحــذيــة الكعب العالي،
أس ـ ـ ــوة ب ــالـ ـمـ ـجـ ـن ــدات فـ ــي الـ ـع ــرض
العسكري.
وقالت النائبة إينا سوفسون إن
األمر ينطوي على مخاطر صحية،
ّ
تخيل فكرة أكثر
مضيفة "ال يمكن
ً
س ـخــافــة وض ـ ـ ــررا" م ــن ارت ـ ـ ــداء هــذا
الحذاء.

www.aljarida.com

ح ــري ــق ان ـت ـش ــر ب ـس ــرع ــة ك ـب ـيــرة.
وعانت واليتا واشنطن وأوريغن
األميركيتان على الجانب اآلخر
ً
من الحدود هذا األسبوع أيضا،
درجات حرارة قياسية.
ويـ ـك ــاف ــح مـ ـئ ــات م ــن ع ـنــاصــر
اإلطفاء ثالث حرائق غابات أتت
ع ـلــى  15أل ــف ه ـك ـتــار ف ــي شـمــال
كــالـيـفــورنـيــا ،بـمــا يشمل منطقة
سياحية كانت تستعد الستضافة
الكثير من الزوار في عطلة نهاية
األسبوع الطويلة ،بمناسبة العيد
الوطني اليوم.
(أ ف ب)

ً
 59عاما ،شيعت ،ت66691494 ،60772333 ،66621664 ،99090191 :
جميلة مشبخ جودة أرملة شامان تميم المطيري
ً
 73عاما ،شيعت ،ت99592933 ،99066883 ،65788884 :
نورة رضا علي كرم أرملة أحمد تشو كرم
ً
 91عاما ،شيعت ،ت66605979 ،55436727 :

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:18

العظمى 45

الشروق

04:53

الصغرى 29

الظهر

11:52

ً
أعلى مد  07:14صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:26

 08:14م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:51

ً
أدنى جزر  00:55صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:23

 02:11م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

