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مشاهير هوليوود يحتفلون
بعيد االستقالل األميركي ص ١٣

عطلة
األضحىعيد 9أيام انتفاضة شعبية ضد «زوار الفجر»
ً
بعد إلقاء «أمن الدولة» القبض على الشاعر جمال الساير فجرا بسبب تغريداته
●تبدأ من  16حتى  24الجاري • مهند :وجهوا إليه تهمتي المساس بذات األمير وإذاعة أخبار كاذبة
محمد جاسم

علمت «الجريدة» أن عطلة عيد األضحى لجميع
الــوزارات والهيئات الحكومية والعامة ستكون 9
أيام ،تبدأ من  16حتى  24الجاري.
وق ــال ــت م ـص ــادر ب ــدي ــوان ال ـخــدمــة ال ـمــدن ـيــة ،إن
ً
الديوان سيرفع اقتراحا إلى مجلس الوزراء بمدة
اإلج ــازة لتبدأ مــن  18إلــى  22ال ـجــاري ،وهــي أيــام
العمل ا لــر سـمـيــة ،على أن ُيستأنف العمل  25من
الشهر ذاته.
وأوضحت المصادر أن العطلة ستكون  9أيام في
كلتا الحالتين ،سواء كانت وقفة عرفات  18أو 19
ً
ً
الجاري ،مؤكدة أن تعميما بالعطلة سيصدر قريبا
بعد اعتماد مجلس الوزراء قرارها.

●

فهد تركي وعلي الصنيدح

فـ ــي م ـش ـه ــد غ ـي ــر م ـق ـب ــول أن يـ ـح ــدث فــي
دول ــة ح ــرة كــالـكــويــت ،وف ــي ات ـجــاه بوليسي
مستهجن ينحو بها إلى مستنقع زوار الفجر
اآلســن ،ألقى جهاز مباحث أمــن الدولة أمس
القبض على شاعر الحريات المرشح السابق
النتخابات مجلس األمة جمال الساير ،وهو
ً
ً
ما أثار استنفارا واستنكارا واسعين من نواب
وناشطين حقوقيين وعلى مواقع التواصل،
ً
الذين انتفضوا جميعا منددين بإلقاء القبض
ع ـلــى ال ـس ــاي ــر ب ـطــري ـقــة أش ـب ــه بــاالخ ـت ـطــاف،
ً
فــي وقــت كــان ممكنا طلب حـضــوره بالطرق
القانونية التي تحفظ له كرامته.

ً
• عبدالله المضف :أسلوب يصنع رعبا لكنه ال يخلق هيبة
• العتيبي :دولتنا دستورية ولن نقبل القمع وتكميم األفواه
• جوهر :سياسة أضاعت الكويت عام 1990
• مهلهل :تعسف مرفوض يزيد الكلفة السياسية على الحكومة
• الكندري :االستدعاء يكون بشكل رسمي خالل أوقات العمل
• السويط :طريقة بوليسية تذكرنا بدول االستبداد

م ــع ع ـمــي ج ـم ــال ال ـســايــر ب ـعــد أن وجـهــت
النيابة إليه تهمتي المساس بذات األمير،
وإذاعــة أخبار كاذبة ،على خلفية 02

وبعد انتقال الساير من أمن الدولة إلى
النيابة العامة برفقة النائب مهند الساير،
قال األخير« :انتهينا من جلسة التحقيق

«التحالف» يستنكر ويختتم بيانه ببيتين
ألقاهما الشيخ عبدالله السالم
ً
أصدر التحالف الوطني الديمقراطي بيانا استنكر فيه
إصرار وزارة الداخلية على «االنحراف في تطبيق القانون،
والـتـعـســف فــي تنفيذ ال ـلــوائــح اإلجــرائ ـيــة فـيـمــا يخص
ْ
استدعاء الموطنين ،ال سيما َمن تتعلق تهمهم بقضايا
الــرأي ،والتجاوز على حقوقهم الدستورية والقانونية،
وتحويل طلبات النيابة العامة في االستدعاء للتحقيق
إلى أدوات لهدر كرامة المواطنين واإلساءة لهم».

«صندوق التنمية» ...وجه
الكويت المشرق لرفع مستوى
معيشة الشعوب
٠٢

وخ ـتــم «ال ـت ـحــالــف» ال ـب ـيــان ببيتين ألـقــاهـمــا الشيخ
عـبــدالـلــه ال ـســالــم ،فــي افـتـتــاح الـفـصــل الـتـشــريـعــي األول
لمجلس األمة:
ُ
«ت ـ ـ ـهـ ـ ــدى األم ـ ـ ـ ـ ــور بـ ــأهـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــرأي م ـ ــا ص ـل ـحــت
ْ
وإن تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاأل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار تـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاد
ال يـ ـصـ ـل ـ ُـح ال ـ ـ ـنـ ـ ـ ُ
ـاس فـ ــوضـ ــى ال س ـ ـ ـ ــراة ل ـهــم
وال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراة إذا ُج ـ ـ ـهـ ـ ــا ل ـ ـ ـهـ ـ ــم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادوا».

نائب األمير لمتفوقي
«التقدم العلمي» :التزود
بالعلم لخير الوطن

مسك وعنبر
جمال الساير

المنبر الديموقراطي :طريقة اعتقاله مستنكرة
في تصريح لـ «الجريدة» ،قال األمين العام للمنبر الديموقراطي،
عبدالهادي السنافيّ :
«نعبر عن رفضنا واستنكارنا الشديدين ألسلوب
ّ
زوار الليل ،الذي تم به اعتقال الساير واحتجازه ،فقد كان في اإلمكان
استدعاؤه ،ولن يتأخر عن االمتثال أمام جهات التحقيق».

الحركة الدستوريةّ :
تعسف غير مقبول
قال عضو األمانة العامة بالحركة الدستورية معاذ الدويلة« :إن
ّ
تعسف الجهات األمنية ،وفرض مسألة زوار الفجر ،أمر غير مقبول
لدينا في الكويت».

ً
«الجنايات» تقضي بإعدام قاتل فرح أكبر :ليس أهال للرأفة
المحكمة أكدت أن جريمته خرق للديانات والشرائع والقوانين
●

حسين العبدالله

ب ـعــد إدان ـت ـه ــا ل ــه ب ـجــري ـمــة ال ـق ـتــل الـعـمــد
للمجني عليها مع سبق اإلصرار والترصد،
وف ــي حـكــم رادع ،قـضــت محكمة الـجـنــايــات،

أم ــس ،بــرئــاســة المستشار فيصل الـحــربــي،
بإعدام المتهم بقتل المواطنة فرح أكبر.
ورف ـضــت الـمـحـكـمــة اسـتـعـمــال ال ــرأف ــة مع
ً
المتهم ،مؤكدة أنــه ليس أهــا لها ،إذ أزهق
روح الـمـجـنــي عـلـيـهــا ،وحــرم ـهــا م ــن أق ــدس

ً
حقوقها في الحياة ،وأن ما ارتكبه يعد خرقا
للديانات والشرائع والقوانين.
وق ــال ــت ،ف ــي حـيـثـيــات حـكـمـهــا ،إن ــه «ثـبــت
للمحكمة صـحــة ا لـتـهــم ا لـمــو جـهــة للمتهم،
وصحة إسنادها إليه ،بالوصف الذي أسبغته

ً
عليه النيابة العامة ،أخــذا باألدلة اليقينية
المتضمنة شهادة الشهود وضابط المباحث،
وما جاء بأقوال الطفلتين».
وأضــافــت أن ما أقــر به المتهم ،في أقواله
بتحقيقات النيابة ،مؤيد لما أثبته التقرير

فصيل عراقي يهدد بضرب الجيش
األميركي على حدود الكويت
تـ ّ
ـوعــد األم ـيــن ال ـعــام ل ـ «كـتــائــب سـيــد ال ـش ـهــداء» أب ــو آالء
الوالئي ،أمس ،بالرد على الضربة األخيرة التي وجهتها
القوات األميركية لمواقع تابعة لفصائل عراقية متحالفة
مع إيران ومنضوية في «الحشد الشعبي».
وفي لقاء نادر مع وكالة «أسوشيتيد برس» ،من مكتبه
في بغداد ،هدد الوالئي بضرب القوات األميركية «على
الحدود مع سورية ،والكويت ،والسعودية».
وق ــال ال ــوالئ ــي« :نــريــد أن نـنـفــذ عملية نــوعـيــة يقول
ً
الجميع عنها إنها انتقامنا من األميركيين» ،مضيفا:
«يمكن أن تأتي من الجو والبر والبحر ،وعلى الحدود
العراقية ،في اإلقليم ،أو بأي مكان».
02

دياب يستفز السفيرة الفرنسية ...وقطر على خط مساعدة الجيش
من السفراء إلى ممارسة ضغوط على
● بيروت -منير الربيع
يقترب لبنان من االنفجار األكبر ،إذ
تـتــوالــى األزمـ ــات وتـتـعــاظــم إل ــى درجــة
اختناق اللبنانيين وفقدانهم أي قدرة
على التنفس.
كل اللقاء ات الدولية ،التي عقدت في
الفترة السابقة ،لم تـ ِّ
ـؤد إلــى أي جديد،
ً
فال الخارج ينتج حال وال الداخل قادر
على إنتاج حل.
ً
ودفـ ــع اس ـت ـم ــرار االس ـت ـع ـصــاء ع ــددا

«أزمة النهضة» في ملعب «الخيارات السيادية» المصرية

ً
ً
القاهرة تجري تقييما شامال بعد جلسة مجلس األمن
●

القاهرة -حسن حافظ

ً
تـنـتـظــر مـصــر ان ـت ـهــاء جـلـســة مـجـلــس األمـ ــن ،غ ــدا،
المخصصة لبحث أزمــة بناء سد النهضة اإلثيوبي
على نهر النيل ،إلجــراء عملية تقييم للموقف بشكل
شــامــل ،بـعــد أن استبقت إثـيــوبـيــا الجلسة بإعالنها

بدء الملء الثاني لبحيرة السد ،رغم معارضة دولتي
المصب مصر والسودان.
ً
وإذا كان موسم األمطار غزيرا ،فستحتاج إثيوبيا،
حـســب ت ـقــديــرات ال ـخ ـب ــراء ،إل ــى ثــاثــة أســاب ـيــع لـمــلء
الخزان ،وبعدها سيكون بإمكان القاهرة إجراء تقييم
دقيق للضرر ،الذي سببته خطوة أديس أبابا األحادية،

الطبي األولي وتقرير الطب الشرعي ،ومحضر
معاينة الـشــرطــة لمركبات أط ــراف الــواقـعــة،
ومــا احتوته وح ــدات التخزين اإللكترونية
الـمـتـضـمـنــة لـلـتـسـجـيــات ال ـم ــرئ ـي ــة ،وال ـتــي
ً
أظهرت جزءا من وقائع الدعوى.
٠٦

لبنان يختنق والحلول تستعصي
في الداخل والخارج

أبو آالء الوالئي

ودراس ــة جميع الـخـيــارات والتحركات المقبلة ،التي
ستتخذ بناء على هذا التقييم ،بحسب ما قالت مصادر
ً
مصرية مطلعة ،لـ «الجريدة» ،مشددة على أن خيارات
مصر بال حدود فيما يتعلق بالحفاظ على حصصها
المائية في نهر النيل.
وأجمع خبراء مصريون على أنه إذا فشلت 02

صيادون مصريون في نهر النيل بالقاهرة (رويترز)

الثانية

ح ـكــومــة ت ـصــريــف األعـ ـم ــال ورئـيـسـهــا
حسان دياب ،لتفعيل حكومته من أجل
مواكبة التطورات ،لكن األخير يرفض
ويصر على الخروج من المشهد ،لذلك
وجه دعوة إلى السفراء وممثلي البعثات
الــدبـلــومــاسـيــة وأط ـلــق أمــامـهــم صرخة
واضحة بأن لبنان يقترب من االنفجار
ً
االجـتـمــاعــي الـكـبـيــر ،مـعـتـبــرا أن البلد
يتعرض لحصار دولي.
ـذه،
ـ
ه
ـاب
وأث ـ ــارت ع ـبــارة دي ـ
02

إنكلترا لالستفادة من عاملي
األرض والجمهور وبلوغ النهائي
●

عبدالعزيز التميمي

ً
مستفيدا من عاملي األرض
والجمهور؛ يتطلع المنتخب
اإلنـكـلـيــزي إل ــى بـلــوغ نهائي
بطولة كأس أمم أوروبــا لكرة
ال ـق ــدم ،ال ـي ــوم ،عـنــدمــا يــواجــه
ال ـ ــدنـ ـ ـم ـ ــارك ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدور ق ـبــل
النهائي على استاد «ويمبلي».
خ ــاض ــت إن ـك ـل ـت ــرا ب ـطــولــة
مثالية حتى اآلن ،ففازت أربع
مــرات وتـعــادلــت مــرة ،دون أن
تهتز شباك الحارس جوردان
بيكفورد ،لتصبح أول منتخب
ي ـحــافــظ ع ـلــى ن ـظــافــة شـبــاكــه
فــي أول خـمــس م ـبــاريــات من
البطولة القارية.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــا ،خـ ــاضـ ــت
ً
الدنمارك أيضا بطولة رائعة،
فبعد درامــا االفتتاح والرعب
الـ ــذي تـسـبــب ب ــه ت ــوق ــف قلب
إري ـ ـ ـك ـ ـ ـسـ ـ ــن ،ل ـم ـل ـمــت 02

١٧
شيماء المال توثق مسيرة
«اإلعالم والفن في
الكويت»

محليات

03
«اإلعاقة» تستقبل طلبات
الراغبين في شغل وظيفتي
مراقب ورئيس قسم

اقتصاد

12
«طيران اإلمارات»:
طلبيات لشراء 200
طائرة جديدة

دوليات

18
إيران :اتساع احتجاجات
الكهرباء واإلضراب
العمالي

رياضة

٢٠
األزرق األولمبي يستهل
تدريباته اليوم

الثانية

ةديرجلا

األمير يهنئ جمهورية القمر
وماالوي بالعيد الوطني

نائب األمير :االجتهاد والتزود بالعلم لخير الوطن

•
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سموه استقبل ناصر المحمد ومتفوقي «التقدم العلمي» واطلع على التطورات الصحية في البالد

ً
سموه متوسطا أعضاء الوفد الصحي

ً
نائب األمير مستقبال ناصر المحمد أمس

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة
إلى رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي ،عبر فيها سموه
عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنيا له موفور
الصحة والعافية ،وللبلد الشقيق كل التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب السمو ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ماالوي
الزاروس تشاكويرا ،عبر فيها سموه عن خالص تهانية بمناسبة
العيد الوطني لبالده ،متمنيا له موفور الصحة والعافية ،وللبلد
الصديق المزيد من الرقي والنماء.
وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،وسمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات تهنئة مماثلة.

دعم دائم
للطواقم الطبية
في مواجهة
«كورونا»

خالل التحصيل العلمي والتزود بزاد العلم
لما فيه الخير للوطن الغالي ،متمنيا لهما
دوام التفوق والنجاح.
واسـتـقـبــل نــائــب األم ـي ــر الــدك ـتــور خالد
الجارالله ،والدكتور خالد السعيد ،والدكتورة
منى األحمد ،حيث قدموا شرحا حول آخر
تـطــورات الــوضــع الصحي ،والـجـهــود التي
تبذلها الدولة في مواجهة جائحة كورونا.
وأكد سموه الدعم الدائم للطواقم الطبية
في مواجهة هذا الوباء ،مشيدا بالدور الذي
تقوم به الطواقم والكوادر الطبية في هذه
األزمة.
وثمن سموه دور الصفوف األمامية في

استقبل سمو نــائــب األمـيــر ولــي العهد
الشيخ مشعل األحمد ،في قصر بيان صباح
أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.
واسـتـقـبــل س ـمــوه ،بقصر ب ـيــان ،المدير
ال ـعــام لـمــؤسـســة الـكــويــت لـلـتـقــدم العلمي،
د .خالد الفاضل ،حيث ّقدم لسموه الطالبة
فــاطـمــة قــراشــي وال ـطــالــب مــاجــد المنيفي،
بمناسبة حصولهما عـلــى جــوائــز دولـيــة
ومــراكــز متقدمة فــي ع ــدد مــن المسابقات،
إضــافــة إلــى تفوقهما فــي مــدرســة الموهبة
واإلبداع التابعة للمؤسسة.
وقــد هنأهما سموه على ّ
تفوقهما ،كما
ّ
حثهما على مواصلة المثابرة واالجتهاد

العلي :دعم المجتمع المدني وإزالة المعوقات أمامهم
●

محمد الشرهان

تابع وزيــر الداخلية الشيخ ثامر
ال ـع ـلــي ،م ـقــابــات الـطـلـبــة الـضـبــاط
بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم
األمـ ـنـ ـي ــة ،ب ـح ـض ــور وك ـي ــل ال ـ ـ ــوزارة
الفريق عصام النهام ،ووكيل الوزارة
المساعد لشؤون التعليم اللواء ناصر
بورسلي.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت لـ ـجـ ـن ــة قـ ـ ـب ـ ــول ال ـط ـل ـب ــة
ال ـض ـبــاط ،بــرئــاســة ال ـفــريــق الـنـهــام،
ب ــاش ــرت م ـقــاب ـلــة ال ـط ـل ـبــة ال ـض ـبــاط
المتقدمين ل ــدورة ضـبــاط الشرطة
بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم
األمنية من حملة الشهادة الثانوية،
والبالغ عددهم  1200طالب ضابط،
في مطلع الشهر الماضي.
وأب ـل ـغــت م ـص ــادر أمـنـيــة مطلعة
«الجريدة» ،بأن لجنة القبول سوف
تـنـتـهــي م ــن مـقــابـلــة جـمـيــع الطلبة

العلي والنهام في لجنة المقابالت
المتقدمين خــال األسـبــوع المقبل،
على أن يتم إعالن أسماء المقبولين
بعد عطلة عيد األضحى ،مشيرة إلى
إجراء مراسم القرعة الختيار الطلبة
المقبولين فــي منتصف أغسطس،
على أن يبدأ الموسم الدراسي للطلبة
المقبولين في منتصف سبتمبر.

مــن جــانــب آخ ــر ،أك ــد الـعـلــي دعــم
«الــداخ ـل ـيــة» لـكــل أنـشـطــة المجتمع
ال ـمــدنــي وإزال ـ ــة ال ـم ـعــوقــات أمــامـهــم
ألداء عملهم فــي خــدمــة المواطنين
والمقيمين بكل سهولة ويسر.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال اس ـت ـق ـبــالــه ،في
مكتبه بمقر وزارة الداخلية ،رئيس

اإلدارة العامة للطيران المدني الشيخ
عبدالله العلي ،ورئيس مجلس إدارة
نقابة العاملين بقوة اإلطـفــاء العام
خالد العجمي ،ورئيس مجلس إدارة
االتحاد الكويتي لصيادي األسماك
ظــاهــر ال ـصــويــان وأع ـض ــاء مجلس
اإلدارة ،ورئيس مجلس إدارة االتحاد

الكويتي للمزارعين عبدالله العازمي
وأعضاء مجلس اإلدارة.
وثمن الــوزيــر العلي جهود إدارة
ال ـط ـيــران ال ـمــدنــي والـعــامـلـيــن فيها
وعـطــاء هــم المميز وغـيــر الـمـحــدود
فــي خــدمــة وطنهم الـغــالــي الكويت،
وت ـ ــم خ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء ب ـح ــث ع ـ ــدد مــن
ال ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات ال ـم ـش ـت ــرك ــة وآلـ ـي ــة
ال ـت ـن ـس ـيــق وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ب ـي ــن وزارة
الداخلية واإلدارة العامة للجمارك
مع اإلدارة العامة للطيران المدني.
كما رحــب العلي برئيس مجلس
إدارة نـقــابــة الـعــامـلـيــن ب ــ«اإلط ـف ــاء»
ورئ ـ ـيـ ــس وأعـ ـ ـض ـ ــاء م ـج ـل ــس إدارة
«صيادي األسماك» ورئيس وأعضاء
مجلس إدارة «المزارعين» وتم خالل
اللقاءات بحث عدد من الموضوعات
الـمـشـتــركــة ال ـتــي م ــن شــأنـهــا زي ــادة
التنسيق والـتـعــاون بين المؤسسة
األمنية ومؤسسات المجتمع المدني.

جـمـيــع قـطــاعــات ال ــدول ــة فــي مــواجـهــة هــذه
الـجــائـحــة مـنــذ بــدايـتـهــا ،مــؤكــدا س ـمــوه أن
الجميع يعمل كفريق واحــد لمواجهة هذا
الوباء.
وقال رئيس اللجنة االستشارية لمواجهة
«كورونا» ،د .خالد الجارالله ،في تغريدة على
حسابه بـ «تويتر»« :تشرفت وزمالئي بزيارة
سمو نائب األمـيــر ولــي العهد ،حفظه الله
ورع ــاه ،حيث شملنا بتوجيهاته السامية
والداعمة لألطقم الطبية والصفوف األمامية
بكل القطاعات ،والتي تواجه الجائحة منذ
أكثر من عام.
وأض ـ ــاف ال ـجــارال ـلــه ف ــي ت ـغــريــدتــه« :مــن

كلمات سموه الجميع يعمل كفريق واحد
في مواجهة الوباء».
من جانبه ،قال عضو لجنة اللقاحات في
وزارة الصحة ،د .خالد السعيد ،في تغريدة
مماثلة« :تشرفنا بزيارة سمو نائب األمير
ولــي العهد ،وحظينا بتوجيهاته ودعمه
لنا واألطقم الطبية التي تواجه الجائحة،
وخصوصا في هــذا المنعطف من األزمــة»،
مضيفا« :وقــد حــرص سموه على تذكيرنا
بأننا فريق واحد في مواجهة هذا الوباء».
وقـ ّـدم السعيد الشكر لسموه «على سعة
صدره وإعطائنا الوقت الكافي للحوار حول
المستجدات».

النواف يزور محافظ حولي

النواف خالل زيارة األصفر أمس
استقبل محافظ حولي ،علي األصفر ،في
مكتبه بــالــديــوان ال ـعــام لـلـمـحــافـظــة ،صباح
أمــس ،نائب رئيس الحرس الوطني الفريق
أول متقاعد الشيخ أحمد النواف.

كما استقبل المحافظ ،مديرة منطقة حولي
الصحية د .نــاديــة جمعة ،ومشعل الغريب،
ومـحـمــد الـحـمــد ،وت ــم خ ــال الـلـقــاء مناقشة
األوضاع الصحية التي تمر بها البالد.

«صندوق التنمية» وجه الكويت المشرق لرفع مستوى معيشة الشعوب
منحة مع «الهالل األحمر» لدعم الجئي الروهينغا في بنغالدش
تـتــواصــل جـهــود الـصـنــدوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية في الحفاظ
ع ـل ــى ال ـب ـي ـئــة والـ ـ ـم ـ ــوارد ال ـط ـب ـي ـع ـيــة فــي
الدول التي يمولها ،وفي مقدمتها الدول
ال ـع ــرب ـي ــة ،مـ ــن خ ـ ــال م ــده ــا ب ــال ـق ــروض
الـمـيـســرة وال ـم ـنــح ،بـغـيــة اس ـت ـغــال تلك
المساعدات بشكل أفضل وبكفاءة عالية،
وصوال إلى رفع مستوى معيشة الشعوب
والمجتمعات.
ويهتم الصندوق في جميع مشاريعه
ذات األث ــر اإلنـمــائــي المباشر واألولــويــة
الـعــالـيــة فــي بــرامــج التنمية ،بالجوانب
المتعلقة بالمحافظة على البيئة والموارد

الطبيعية ،فجميع المشاريع التي مولها
الصندوق ساهمت بدور كبير في الحفاظ
عـلـيـهــا ع ـ ــاوة ع ـلــى تــوف ـيــر فـ ــرص عمل
جــديــدة واسـتـحــداث التنمية المستدامة
لديها.
وتكمن أهداف الصندوق في مساعدة
ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة وال ـن ــام ـي ــة ف ــي تـطــويــر
اقـ ـتـ ـص ــاداتـ ـه ــا ،عـ ـب ــر تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـقـ ــروض
والضمانات والمنح على سبيل المعونة
ال ـف ـن ـي ــة واإلس ـ ـ ـهـ ـ ــام فـ ــي رؤوس أمـ ـ ــوال
مــؤس ـســات ال ـت ـمــويــل اإلن ـم ــائ ــي الــدول ـيــة
واإلق ـل ـي ـم ـي ــة وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـمــؤس ـســات
اإلنمائية ،وتمثيل الكويت فيها.

انتفاضة شعبية ضد...
مجموعة تغريدات ،ونحن بانتظار قرار النيابة بهذا الشأن».
وف ــي ال ـس ـيــاق ،أك ــد الـنــائــب عـبــدالـلــه الـمـضــف ،أن االسـتــدعــاء
ً
للتحقيق يجب أن يتم بصورة حضارية ،خصوصا أن الساير
ً
عنوانه ووسيلة االتصال به معلومان ،مشددا على أن أسلوب إلقاء
ً
القبض من الشارع قد يصنع رعبا ،لكنه ال يخلق هيبة للحكومة.
بدوره ،أكد النائب د .حسن جوهر ،أن سياسة زوار الليل كانت
ً
مــدعــاة لضياع الكويت عــام  ،1990الفـتــا إلــى أن االعتقال بهذه
الطريقة االستعراضية سيزيد الغضب الشعبي على الحكومة.
وقــال النائب خالد العتيبي ،إن «إلـقــاء القبض على الشاعر
ً
ً
الـســايـر يعتبر تــأسـيـســا لـسـيــاســة دول ــة ال ــاق ــان ــون ،وتـكــريـســا
لممارسات زوار الفجر» ،في حين أكــد النائب مهلهل المضف،
أن التعسف ضــد كــرامــات الـنــاس سـلــوك شــائــن ومــرفــوض ،وما
حصل مع هذه الشخصية الوطنية يزيد الكلفة السياسية على
الحكومة بأكملها.
وم ــن جـهـتــه ،ق ــال ال ـنــائــب شـعـيــب ال ـم ــوي ــزري« :إذا ك ــان خبر
ً
اختطاف المواطن الساير صحيحا فهو عــار وخــزي ،وتجاوز
ً
ً
خطير على القانون» ،مضيفا «وعلى الحكومة ،خصوصا وزير
الداخلية ،أن تعي خطورة هذا األسلوب البوليسي المرفوض».
أم ــا الـنــائــب د .عـبــدالـكــريــم ال ـك ـنــدري ،ف ـقــال ،إن ك ــان هـنــاك ما
يستوجب التحقيق مــع أي شخص فــاالسـتــدعــاء يـكــون بشكل
ً
رسمي خالل أوقات العمل ،وفقا للضمانات القانونية للتحقيق.
وبدوره ،أشار النائب ثامر السويط إلى أن «دور أجهزة األمن،
في عهد وزير الداخلية الحالي ،أصبح التحقيق مع المغردين،
ومالحقة أصحاب الرأي بطريقة بوليسية ،تذكرنا بزوار الفجر
في دول االستبداد».

٠٤

فصيل عراقي يهدد بضرب الجيش...
وتابع« :يمكننا اآلن أن نحارب أميركا ليس فقط بالعراق ،ولكن
على الحدود السورية ،واألردن ،وكردستان ،والكويت ،والسعودية.
يمكننا الوصول إليهم وضربهم في أي مكان».
وأض ـ ـ ــاف« :ن ـح ــن اآلن ف ــي ال ـ ـشـ ــارع ،وق ـ ــرب ك ــل الـمـعـسـكــرات
ً
األميركية ،ونحن ماضون في عملية الرد ،وقطعنا أيمانا غليظة
في ذلك .ونحن بالهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة ذاهبون
باتجاه الرد».

ً
ً
وتتضمن تلك المشاريع طرقا وحلوال
جذرية للمحافظة على البيئة والموارد
الطبيعية في شتى القطاعات ،مثل الزراعة
والنقل والطاقة والمياه والصرف الصحي
في الدول العربية واآلسيوية واإلفريقية،
وصوال إلى قارة أميركا الالتينية.
ومـ ــن أب ـ ــرز ال ـم ـش ــاري ــع ،ال ـت ــي مــولـهــا
الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق ،مـ ـ ـش ـ ــروع م ـ ـصـ ــرف «ب ـح ــر
ال ـب ـق ــر» ف ــي ج ـم ـهــوريــة م ـصــر ال ـعــرب ـيــة،
ال ــذي يساهم فــي إنـشــاء منظومة مياه
لتلبية الطلب على مياه صالحة للري،
والمساهمة في حماية بحيرة المنزلة
بيئيا ،وتوفير حوالي  100ألــف فرصة

السكانية الفقيرة.
عمل فــي التجمعات َّ
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،وق ـ ـ ـ ــع الـ ـصـ ـن ــدوق
الكويتي للتنمية اال قـتـصــاد يــة العربية
اتفاقية منحة مع جمعية الهالل األحمر
الكويتي ،بقيمة  361ألف دينار ،لإلسهام
ف ــي مـ ـش ــروع دعـ ــم ال ــاج ـئ ـيــن م ــن أقـلـيــة
الــروه ـي ـن ـغــا بـمـنـطـقــة ك ــوك ــس ب ـ ــازار في
بنغالدش.
وأعلن الصندوق ،في بيان له ،أمسَّ ،أن
المدير العام بالوكالة غانم الغنيمان وقع
االتفاقية نيابة عن الصندوق الكويتي،
في حين وقعها نيابة عن «الهالل األحمر»
رئيس مجلس اإلدارة د .هالل الساير.

ً
ً
وأك ــد أن انـتـخــاب األصــولــي إبــراهـيــم رئيسي رئـيـســا جــديــدا
إليران سيضمن تقوية صفوف «فصائل المقاومة» بالمنطقة 4
سنوات مقبلة.
وتأتي تهديدات الــوالئــي ،بعد ضربة صاروخية استهدفت
ً
قــاعــدة عـيــن األس ــد الـعــراقـيــة فــي األن ـب ــار ،وال ـتــي تـضــم ج ـنــودا
أميركيين .وبحسب المعلومات كان قائد «فيلق القدس» إسماعيل
ً
قآني زار بغداد بعد الضربة األميركية ،وأعطى الفصائل ضوءا
أخضر للتصعيد.
وتـ ـ ــرددت م ـل ـعــومــات ع ــن ق ـيــام رئ ـيــس ج ـهــاز االس ـت ـخ ـبــارات
بالحرس الثوري حسين طائب بزيارة سرية لبغداد.
واستهدف ،أمس ،رتل للتحالف الدولي بمنطقة الصقالوية
عجلة وإصابة
في األنبار بثالث عبوات ناسفة تسببت في تدمير
ّ
ّ
مسيرة مفخخة أثناء
سائقها بجروح ،وذلك غداة إسقاط طائرة
تحليقها فوق السفارة األميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد.
(بغداد  -وكاالت)

لبنان يختنق والحلول تستعصي...
وف ــق مــا تـكـشــف م ـصــادر شــاركــت فــي االج ـت ـمــاع ،انـتـفــاضــة من
رفضت االتهامات للمجتمع الدولي،
السفيرة الفرنسية ،التي
ُ
ً
مـعــددة حجم المساعدات التي قدمت باإلضافة إلــى المساعي
السياسية التي بذلت ،بينما اللبنانيون ال يساعدون أنفسهم.
كالم دياب ،خالل االجتماع وفي المؤتمر الصحافي الذي تبعه،
ودعوته المجتمع الدولي إلــى عــدم ربــط دعمه للبنان بتشكيل
آت ،وعلى ما
حكومة جــديــدة ،يأتي فــي سياق التبرؤ مما هــو ٍ
ً
يبدو وفق المعطيات فإن ما سيأتي سيكون أخطر وأكثر تفجرا.
وال تزال المصادر الدبلوماسية تؤكد أن البحث في اجتماع
َ ّ
روما بين وزراء خارجية أميركا وفرنسا والسعودية ،تركز على
كيفية إدارة االنهيار ال منعه ،وسط معطيات تفيد بأن «االرتطام
الكبير» سيكون ذا ارتدادات زلزالية.
وبدأت بعض مراكز القرار الدولية ّ
تعد دراســات لما سيكون
عليه ا لــوا قــع اللبناني فــي الخريف المقبل ،بعد انتهاء موسم
االصطياف ومغادرة المغتربين ،وبالتالي تجفيف منابع دخول
األموال ،واتجاه العائالت للتحضير للعام الدراسي.
وتتركز األسئلة حول كيفية تأمين المستلزمات المدرسية من
أبسط االحتياجات ،باإلضافة إلى توفير آليات لنقل المعلمين
والطالب ،وتصل هذه الدراسات إلى تقديرات بأن العام المقبل
ً
سيكون مأساويا إذا لم تحصل معجزة.

الساير خالل توقيع اتفاقية المنحة مع الصندوق الكويتي أمس

ً
وتفيد مـصــادر دبلوماسية بــأن دوال عــديــدة ال ت ــزال تنتظر
ً
جوابا من السعودية بشأن استعدادها للتدخل من أجل مساعدة
لبنان ،غير أن الجواب لم يأت حتى اآلن ،لكن السفير السعودي
وليد البخاري غــادر إلى الرياض في زيــارة سريعة ،وقد يكون
هناك قرار بهذا الشأن.
وم ــن الـمـقــرر أن يـعــود ال ـب ـخــاري إل ــى ب ـيــروت قـبــل الخميس،
ليشارك في احتفال يقام بالصرح البطريركي في بكركي ،بمناسبة
بلوغ العالقات السعودية مع البطريركية المارونية  100سنة،
وسيلقي خــالــه كلمة ت ـجـ ُـدر مــراقـبـتـهــا الس ـت ـقــراء واسـتـشــراف
المرحلة المقبلة.
في األثناء ،برزت زيارة هي الثالثة من نوعها في غضون عام،
لوزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن إلى بيروت ،ما
يؤشر إلى اهتمام قطري بالغ بالوضع اللبناني ،لكنه اهتمام
يبقى في إطار الحرص على التعاون العربي والدولي حول الملف
اللبناني ،مع إبداء االستعداد الدائم لتقديم المساعدات في حال
ً
شكلت حكومة ووضـعــت خططا اقتصادية تـتــاء م مــع شــروط
صندوق النقد الدولي.
وبينما جدد بن عبدالرحمن التأكيد على برنامج المساعدات،
الذي التزمت به الدوحة ،إلعادة إعمار وترميم عدد من المدارس
والمستشفيات والوحدات السكنية ،عقب تفجير مرفأ بيروت،
ك ــان الـلـقــاء األه ــم فــي زيــارتــه إل ــى قــائــد الـجـيــش جــوزيــف عــون،
وسط بحث مركز على كيفية تقديم مساعدات مالية وعسكرية
ً
ولوجستية للجيش ،انطالقا من الحفاظ على استقرار لبنان
وحماية المجتمع فـيــه ،ولتخفيف حــدة االنـعـكــاســات السلبية
ً
للوضع االجتماعي على المؤسسة العسكرية ضباطا وعناصر.
ً
سياسيا ،تتجه األنظار إلى الخطوة المقبلة لرئيس الحكومة
المكلف سعد الحريري ،الــذي عاد قبل أيــام إلى بيروت وأجرى
لقاءات مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورؤساء الحكومة
السابقين وكتلة تيار «المستقبل».
وقالت مصادر قريبة من الحريري إنه أقرب إلى االعتذار عن
عدم قبول التكليف ،لكنه ينتظر التوقيت المناسب ،في حين ال
يزال بري يفضل عدم االعتذار أو أن يسمي الحريري بديله في
حال قرر االعتذار.

«أزمة النهضة» في ملعب «الخيارات...
جلسة مجلس األمن في تغيير الموقف ،أو دفع أديس أبابا للتراجع
عن خطوتها ،فستصبح األزمة في ملعب «الخيارات السيادية» ،بعد

أن أصبح خيار التفاوض غير ذي جدوى مع بدء «الملء الثاني».
ً
وهو ما أكده وزير الري المصري األسبق محمد نصر عالم ،قائال
لـ «الـجــريــدة»« :ال توجد اجتهادات حــول السيناريوهات المقبلة،
فالرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن كل الخيارات متاحة ،وهو
ما سنراه بعد اجتماع مجلس األمن ،الذي يتوقع أن ينتهي إلى ال
شيء ،بعدها سنرى كيف ستتصرف مصر ،فنحن في انتظار قرار
سيادي ،مبني على اعتبارات استراتيجية عدة».
ً
وأعلنت مصر رسميا رفضها القاطع لإلجراء األح ــادي ،الذي
ً
ً
ً
ّ
يعد خــرقــا صريحا وخطيرا التـفــاق إعــان الـمـبــادئ ،وعــبــر وزيــر
ال ـم ــوارد الـمــائـيــة وال ــري الـمـصــري محمد عـبــدالـعــاطــي عــن حجم
االستياء المصري ،خالل اجتماع مع مديرة برنامج األمم المتحدة
للبيئة ،أمس ،اتهم فيه إثيوبيا بأنها «ليس لديها اإلرادة السياسية
ً
للوصول إلى اتفاق ،وأنها تسعى دائما للتهرب من أي التزام».
من جهتها ،انقسمت وسائل اإلعــام المصرية حيال الخطوة
َ
اإلثيوبية ،بين التشديد على ضــرورة مواصلة طــرق أبــواب الحل
السلمي والحديث عن عمل عسكري ،وهو ما أشار إليه اإلعالمي
أحمد موسى ،الذي وصف قرار إثيوبيا بأنه «إعالن حرب».
أما أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس
شراقي ،فقد أشار إلى أن الملء المتوقع هذا العام لن يتجاوز أربعة
أو خمسة مليارات متر مكعب ،بسبب فشل الجانب اإلثيوبي في
ً
تعلية الممر األوسط للسد بما هو متوقع ،الفتا إلى أن المشكلة
ليست في كمية المياه المخزنة ،والتي قد ال تلحق الضرر بمصر،
ولكن في المبدأ نفسه والرسالة التي تريد إثيوبيا إرسالها للجميع
بأنها المتحكم الوحيد في السد.

إنكلترا لالستفادة من عاملي األرض...
الدنمارك جراح خسارتها مع فنلندا بهدف ثم سقوطها أمام بلجيكا
القوية  ،2-1بفوز كبير على روسيا  ،1-4منحها وصافة «محظوظة»
لمجموعتها بثالث نقاط.
ً
لكن بدءا من ثمن النهائي ،كشرت عن أنيابها ،واكتسحت ويلز
برباعية ،مع ظهور مهاجمها البديل كاسبر دولبرغ على الساحة
التهديفية بثنائية ،ثم تخطت تشيكيا  1-2في ربع النهائي.
وعـلــى الــرغــم مــن ترشيح إنكلترا للفوز فــي مـبــاراة الـيــوم ،فإن
الدنمارك أثبتت أنها قادرة على صناعة المفاجآت والتغلب على
أي خصم.
٢٢-٢١
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محليات
تدشين حجر األساس لمستشفى «خالد الصقر» باليمن
ً
 174ألفا يستفيدون منه تحت إشراف «الهالل األحمر»

الكويت مدت
يدها لليمن
بمشاريع
تنموية
واستراتيجية
المست
حياة الناس
ومستقبلهم

المليكي

وضـ ــع مـ ـس ــؤول ــون مـحـلـيــون
بـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة "ت ـ ـ ـعـ ـ ــز" ال ـي ـم ـن ـي ــة،
أم ــس ،حـجــر األسـ ــاس لـمـشــروع
مستشفى " خــا لــد عبدالله حمد
الصقر النموذجي" بمديرية جبل
حبشي ،الــذي يستفيد منه 174
ألف مواطن بتمويل فاعل خير،
وإشــراف جمعية الهالل األحمر
الكويتي.
وأعرب المدير العام لمديرية
جبل حبشي فارس المليكي ،في
تصريح لـ"كونا" ،عن بالغ التقدير
واالم ـت ـنــان لسمو أمـيــر الكويت
الشيخ نــواف األحـمــد ،وحكومة
وشعب الـكــويــت ،الجمعية على
الــدعــم الـسـخــي وال ــدائ ــم للشعب
اليمني في مختلف النواحي.
وقــال إن "الـكــويــت مــدت يدها
ل ـل ـي ـمــن م ـن ــذ س ـت ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
الـ ـم ــاض ــي بـ ـمـ ـش ــاري ــع ت ـن ـمــويــة
واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة المـ ـس ــت ح ـيــاة
ال ـن ــاس ومـسـتـقـبـلـهــم" ،مضيفا
ان أغلبية تلك المشاريع التــزال
قائمة إلــى اليوم ،وشاهدة على

نـ ـ ـم ـ ــوذج حـ ـ ـض ـ ــاري وإنـ ـس ــان ــي
وأخـ ــوي فــريــد بــالـتــزامــه الــذاتــي
والنزيه تجاه أشقائه في اليمن.
وأش ــار إلــى أن هــذا المشروع
سيستفيد مـنــه بـشـكــل رئيسي
نحو  174ألــف مواطن من أبناء
المديرية المحرومة ،باإلضافة
إل ـ ــى عـ ـش ــرات اآلالف م ــن أب ـن ــاء
ال ـم ــدي ــري ــات الـ ـمـ ـج ــاورة ،الــذيــن
كانوا يعانون ويفقدون أحباءهم
أث ـ ـنـ ــاء مـ ـح ــاول ــة ال ـ ــوص ـ ــول إل ــى
الخدمات الصحية البعيدة.
من جانبهّ ،
ثمن مدير مؤسسة
"اسـتـجــابــة" لــأعـمــال االنسانية
واإلغـ ــاث ـ ـيـ ــة فـ ــي تـ ـع ــز ال ـم ـن ـف ــذة
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــروع مـ ـحـ ـم ــد الـ ـكـ ـثـ ـي ــري
ال ـت ــدخ ــات اإلن ـس ــان ـي ــة الـمـهـمــة
للجمعية ،التي تشرف على هذه
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـح ـي ــوي ــة ال ـم ــؤث ــرة
ومنها هذا المشروع الممول من
فاعل خير كريم.
وأشار إلى أن هذا المستشفى
سيمثل إضافة نوعية للخدمات
ال ـص ـح ـي ــة فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة ت ـع ــز،

خالد الصقر

وسيساهم فــي تخفيف معاناة
ع ـش ــرات اآلالف م ــن الـمــواطـنـيــن
فــي "جـبــل حبشي" ذات الكثافة
السكانية المرتفعة.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أوضـ ـ ــح ال ـمــديــر
الـ ـع ــام لـلـجـمـعـيــة ،ع ـبــدالــرح ـمــن
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــون ،فـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح لـ ـ ـ ــه ،أن
الـمـسـتـشـفــى ،الـ ــذي يـحـمــل اســم
"خ ــال ــد ع ـبــدال ـلــه ح ـمــد ال ـص ـقــر"،

وضع حجر األساس لمستشفى خالد الصقر بمحافظة تعز
يتكون من دورين ،وتبلغ مساحة
الدور األرضي  511مترا مربعا،
مـشـيــرا إل ــى أن الـمـبـنــى سيضم
أق ـســامــا لــاسـتـقـبــال وال ـط ــوارئ
والعمليات الصغرى والمختبر

واألشـ ـع ــة وال ـص ـي ــدل ـي ــة ،وسـبــع
ع ـ ـ ـيـ ـ ــادات خ ــارجـ ـي ــة م ـن ـف ـص ـلــة،
ومكاتب إدارية وقاعة اجتماعات
ودورات مياه.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ال ـج ـم ـع ـيــة

تـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرف ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ــن
المشاريع المستدامة والنوعية
ف ــي عـ ــدة مـ ـج ــاالت ،م ـن ـهــا بـنــاء
الـ ـم ــدارس وال ـم ــراك ــز الـصـحـيــة
ودور االيتام.

مراجعي «اإلعاقة» تستقبل طلبات الراغبين
اليعقوب لـ ةديرجلا  :أستقبل ً
«خدمة المواطن» بـ «التربية» اعتبارا من
األحد في شغل وظيفتي مراقب ورئيس قسم
ً
ً
«يوميا من الخامسة إلى السابعة صباحا والدخول من بوابة »4
•

•

ً
• المبيلش لـ ةديرجلا• :من موظفي الهيئة تحقيقا لمبدأ شفافية االختيار
• التقديم عبر البريد اإللكتروني ...و 15الجاري آخر موعد

فهد الرمضان

أعلن وكيل وزارة التربية ،أ.د .علي اليعقوب ،بدء تطبيق عملية
استقباله للمراجعين فــي مكتب خدمة المواطن بمبنى ال ــوزارة
ً
الرئيسي يوميا اعتبارا من األحــد المقبل من ال ـ  5صباحا حتى
الـ  7صباحا.
وق ــال الـيـعـقــوب ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،إن ــه تــم تــوفـيــر مــواقــف لـسـيــارات
الـمــراجـعـيــن ،حـيــث سيتم الـسـمــاح بــدخــولـهــم مــن الـبــوابــة رق ــم ،4
حتى انتهاء الوقت في السابعة صباحا ،حرصا على توفير خدمة
المواقف ،وعدم ّ
تكبد المراجعين عناء البحث عنها ،منوها إلى أن
الغرض األساسي من الخدمة هو التسهيل على المراجعين ،وإنجاز
أعمالهم ومطالبهم" ،وهو ما دفعنا لتحديد وقت استقبالهم خارج
أوقات الدوام لكي نتفرغ لخدمتهم".
وأوضــح أن المراجع يمكنه حجز الموعد من خالل "منصتي"،
إضافة إلى أنه تم تخصيص عدد من األرقام الهاتفية و"الواتساب"
الستقبال طالبات المراجعين وتحديد مواعيد لهم.

•

علي اليعقوب

«القوى العاملة» :تدريب  12ألف
طالب بالقطاع الخاص
أكــدت الهيئة العامة للقوى العاملة حرصها على
تدريب الطلبة في القطاع الخاص خالل فصل الصيف
سنويا ،إلكسابهم مهارات وتعزيز قدراتهم وتدعيم
ثقتهم بأنفسهم لتأهيلهم لــدخــول بــوابــة العمل في
هذا القطاع.
وقالت مراقبة تخطيط وتقييم التدريب في إدارة
تنمية الـقــوى العاملة الوطنية بالهيئة حنان كــرم،
ل ــ"كــونــا" ،أم ــس ،إنــه يتم فــي هــذا الـشــأن طــرح برامج
تدريب متنوعة تناسب مختلف تخصصات الطلبة
إلكسابهم مـهــارات العمل وتأهيلهم وتعزيز الوعي
بأهمية العمل في القطاع الخاص وأثره على التطوير
المهني والوظيفي لكل منهم.
وأضافت كرم أنه من خالل هذا المشروع يتم تعريف
الطلبة الذين هم في مراحلهم الدراسية على مهارات

توزيع الدفعة  8من قسائم
جنوب مدينة صباح األحمد
أع ـل ـنــت ال ـمــؤس ـســة ال ـعــامــة لـلــرعــايــة
الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة ت ـ ــوزي ـ ــع الـ ــدف ـ ـعـ ــة ال ـث ــام ـن ــة
م ــن ال ـض ــاح ـي ــة ال ـث ــال ـث ــة ف ــي ال ـق ـســائــم
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة جـ ـ ـن ـ ــوب مـ ــدي ـ ـنـ ــة صـ ـب ــاح
األحمد التي تشتمل على  127قسيمة
ل ـل ـم ـخ ـصــص ل ـه ــم ح ـت ــى  20د ي ـس ـم ـبــر
.2012
وأوضحت "السكنية" ،في بيان أمس،
أنها ستوزع بطاقات القرعة غدا ويوم
األح ــد ا لـمـقـبــل ،فــي حـيــن سيتم تــوز يــع
ب ـط ــاق ــات االح ـت ـي ــاط ــي ي ــوم ــي االث ـن ـيــن
والثالثاء المقبلين ،على أن يتم إجراء
القرعة األربعاء بعد المقبل.
ودعت المواطنين المدرجة أسماؤهم
إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــور ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــا ل ـم ـب ـن ــى
المؤسسة في منطقة جنوب السرة عند
الساعة العاشرة صباحا في المواعيد
ا لـمـحــددة ،مصطحبين معهم البطاقة
ّ
ال ـم ــدن ـي ــة وقـ ـ ــرار ال ـت ـخ ـص ـيــص لـتـســلــم
بطاقة القرعة.
كما دعت المواطنين المخصصة لهم
القسائم الحكومية فــي هــذه المنطقة
ولم ترد أسماؤهم إلى الحضور لمبنى
المؤسسة عند الساعة العاشرة صباح
ي ــوم ــي االث ـن ـي ــن والـ ـث ــاث ــاء الـمـقـبـلـيــن،
مـصـطـحـبـيــن مـعـهــم ق ــرار التخصيص
والـ ـبـ ـط ــاق ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة لـ ـل ــدخ ــول ضـمــن
االحتياطي.

وجـ ــودة الـعـمــل فــي الـقـطــاع ال ـخ ــاص ،عـبــر الـتــدريــب
ال ـم ـيــدانــي الـمـنــاســب ف ــي ش ــرك ــات ال ـق ـطــاع الـخــاص
المختلفة ليصبحوا على اطالع بمتطلبات العمل في
الجهات غير الحكومية ،وبذلك يتم التمكن من تأهيل
الشريحة المناسبة لشغل تلك الوظائف مستقبال،
مبينة أن هذا المشروع انطلق عام  ،2004وتم من خالله
تدريب أكثر من  12ألف طالب منذ بدايته ،والقطاعات
المستهدفة هي البنوك واالستثمار والتجزئة والتأمين
والجمعيات التعاونية واالتصاالت.
وعن أهداف المشروع ،أوضحت كرم أنها تتمحور
حــول استقطاب شريحة الـشـبــاب ،وهــم على مقاعد
الــدراســة ،من خــال التحاقهم ببرامج تدريب عملية
تـهــدف إل ــى خلق الــوعــي بأهمية العمل فــي القطاع
الخاص ،وأثره على التطوير المهني والوظيفي للفرد.

جورج عاطف

على وقــع التعميم اإلداري
( )2021/12ا ل ـ ـ ــذي أ ص ــدر ت ــه
ً
أخ ـي ــرا مــديــرة الـهـيـئــة الـعــامــة
لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ذوي اإل عـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ــة د.
شفيقة العوضي ،بشأن فتح
بـ ــاب ال ـت ـق ــدي ــم ل ـلــراغ ـب ـيــن فــي
شـغــل وظــائــف اشــراف ـيــة على
مـسـتــوى الـمــراقـبـيــن ورؤس ــاء
األقسام داخــل الهيئة ،كشفت
مديرة إدارة نظم المعلومات،
مديرة إدارة الشؤون اإلداريــة
بالتكليف هـنــادي المبيلش،
أ نــه مــن منطلق الشفافية في
اختيار مستحقي شغل هذه
ال ـم ـن ــاص ــب ،أصـ ـ ــدرت الـهـيـئــة
التعميم السالف ذك ــره ،الــذي
يتسنى بموجبه ألي موظف
التقدم بطلب شغل الوظيفة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـب ـ ـي ـ ـلـ ــش
لـ ـ ـ "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ،أن "ال ـ ـشـ ــؤون
اإلدار ي ـ ـ ــة" ستستقبل طلبات
الموظفين الراغبين في شغل
الــوظــائــف اإلشــرافـيــة (مــراقــب،
رئ ـيــس ق ـســم) ،لـعــرضـهــا على
لـ ـجـ ـن ــة شـ ـ ـ ـ ــؤون الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن
ف ــي ال ـه ـي ـئــة ،والـ ـت ــي ب ــدوره ــا
س ـت ـق ــوم ب ـع ـم ـل ـيــة ال ـم ـفــاض ـلــة
ومراجعة تقاييمهم السنوية
الخ ـت ـيــار الـمـسـتـحـقـيــن ،على
ُ
أن تــرفــع األس ـمــاء إل ــى دي ــوان
الخدمة العتمادها ،ثــم ردهــا
ً
مجددا إلى الهيئة لصدورها

في صورة قرارات إدارية.
وش ـ ـ ـ ــددت ال ـم ـب ـي ـل ــش عـلــى
ضــرورة استيفاء المرشحين
لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط شـ ـ ـغ ـ ــل ال ـ ــوظ ـ ــائ ـ ــف
اإلش ــراف ـي ــة ال ـم ـقــررة بموجب
قــرار مجلس الخدمة المدنية
رق ــم ( )2006/25وت ـعــديــاتــه،
الف ـت ــة إلـ ــى أنـ ــه ع ـلــى مــوظـفــي
الـهـيـئــة الكويتيين الــراغـبـيــن
في طلب شغل الوظيفة إرساله
عبر البريد االلكتروني إلدارة
الـشــؤون اإلداري ــة (hr@paga.
 ،)gov.kwوذل ــك حـتــى نهاية
دوام ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــواف ــق 15
الجاري ،ولن يتم االلتفات ألي
طلبات تــرد إلــى اإلدارة عقب
هذا التاريخ.

المراقبون ورؤساء األقسام
وذكـ ــرت أن ه ــذه ال ـشــواغــر،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـخ ـ ــص ال ـ ـمـ ــراق ـ ـب ـ ـيـ ــن
ورؤسـ ـ ـ ـ ـ ــاء األقـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ،جـ ـ ــاءت
ف ــي ق ـط ــاع ــات ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام،
وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة
والتأهيلية ،والشؤون اإلدارية
والـ ـم ــالـ ـي ــة ،ف ـض ــا ع ــن ق ـطــاع
ال ـخــدمــات الـطـبـيــة والنفسية
واالجـتـمــاعـيــة ومــراكــز رعــايــة
الـمـعــاقـيــن ،مــؤكــدة أن الـهــدف
من ذلك إفساح المجال لجميع
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن لـ ـخ ــدم ــة ال ـه ـي ـئــة
وم ـن ـت ـس ـب ـي ـه ــا م ـ ــن الـ ـم ــواق ــع
اإلشرافية.

ً
ووفقا للتعميم فإن الشواغر
جاء ت على النحو التالي ،في
قطاع المدير العام شاغر واحد
فــي إدارة ال ـشــؤون القانونية
(مراقبة اإلدارة) ،و 3شواغر في
إدارة العالقات العامة واإلعالم
ف ــي أق ـس ــام (خ ــدم ــة ال ـمــواطــن،
العالقات الخارجية ،العالقات
العامة واإلعالم).

الشؤون المالية واإلدارية
أمـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي قـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـ ـش ـ ــؤون
الـ ـم ــالـ ـي ــة واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـه ـن ــاك
شـ ــاغـ ــران ب ـق ـس ـمــي الـتـنـسـيــق
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ،وال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــة
العسكرية ،فضال عن شاغرين
فــي مــراقـبــة الـتــأهـيــل المهني
لـلـمـعــاقـيــن ،وق ـس ــم الـتـنـسـيــق
ال ـم ــال ــي ،ومـثـلـهـمــا ف ــي إدارة
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة فــي
قسمي البعثات والتراخيص،
أم ــا ق ـطــاع ال ـخ ــدم ــات الطبية
والـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
ومراكز رعاية المعاقين ففيه
ش ــواغ ــر ب ــأقـ ـس ــام (ال ـت ـن ـس ـيــق
والمتابعة ،االسكان والمرافق
ال ـع ــام ــة ،ال ـخ ــدم ــات الـنـفـسـيــة
واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة ،ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
الوقائية ،األجهزة التعويضية،
االم ـت ـثــال الـطـبــي وال ـص ـحــي)،
إضافة إلى مراقبتي السجالت،
والـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة وال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات،
ف ـ ـ ـضـ ـ ــا عـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــواغـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى

هنادي المبيلش

مـسـتــوى الـمــراقـبـيــن ورؤس ــاء
األق ـس ــام فــي إدارات ال ـشــؤون
اإلداريــة والمالية ومركز نظم
المعلومات والخدمة العامة،
وإدارت ــي المتابعة الوظيفية
والـ ـت ــدري ــب ،وال ـم ــرك ــز الـطـبــي
التأهيلي.

سلة أخبار
محافظ األحمدي يبحث
التعاون مع سفير إثيوبيا

استقبل محافظ األحمدي
الشيخ فواز الخالد ،في مكتبه
بديوان عام املحافظة ،سفير
إثيوبيا لدى الكويت حسن
تاجو لجاس ،حيث جرى
التعارف وتبادل األحاديث
الودية التي تناولت العالقات
الوثيقة التي تربط قيادتي
وشعبي البلدين الصديقني،
وسبل تعزيزها في جميع
املجاالت.
وتطرق اللقاء إلى الفرص
املتاحة لتطوير التعاون
املشترك القائم ،وتبادل
الخبرات بني البلدين إجماال،
وعلى مستوى األنظمة
اإلدارية املحلية واملحافظات
والواليات على وجه
الخصوص ،وأهدى املحافظ
الخالد للسفير لجاس ،في
ختام اللقاء ،درعا تذكارية،
معربا عن تمنياته له
بالتوفيق والنجاح في الدفع
بعالقات الصداقة بني البلدين
إلى آفاق أرحب.
من جهته ،عبر السفير عن
التقدير البالغ للرعاية التي
يحظى وتحظى بها البعثة
الدبلوماسية لبالده ومواطنو
إثيوبيا على الصعيدين
الرسمي والشعبي في الكويت.

«الطيران المدني» ّ
تثمن
الفوز بـ «لجنة السالمة»
ثمنت اإلدارة العامة للطيران
املدني فوز الكويت بعضوية
لجنة سالمة الطيران ولجنة
النقل الجوي ،معتبرة أن ذلك
يتيح لها املساهمة بصنع
ّ
القرارات املتعلقة بسالمة
الطيران والنقل الجوي في
الدول العربية .وأوضح
نائب املدير العام لشؤون
السالمة واألمن والنقل الجوي
باإلدارة ،دعيج العتيبي ،لـ
"كونا" ،أمس ،أن العضوية
ستخلق املزيد من التعاون
وفتح خطوط الطيران
والعودة التدريجية إلى
التشغيل الجوي ملطار الكويت
وللشركات الوطنية ضمن
الضوابط الصحية ملكافحة
وباء كورونا .وأشاد بالدعم
الكبير لنائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع ،الشيخ
حمد الجابر ،وثقته بوفد
الكويت املشارك باالجتماعات،
كما ّ
نوه بدور أعضاء الوفد
بدعم وتعزيز التعاون مع
الدول العربية والتي أثمرت
فوز الكويت بعضوية اللجنة.

«تنمية» و«األوقاف» توقعان
اتفاقية «مصرف األضاحي»

«المحاسبة»« :شركاء ورقباء» في صون المال العام وأمانة األجيال
الديوان يحتفل اليوم بالذكرى الـ 57على إنشائه
أكد ديوان المحاسبة أنه يهدف
إلى تحقيق رقابة فعالة على المال
الـ ـع ــام ع ـل ــى ن ـح ــو ي ـك ـفــل حـمــايـتــه
وضـ ـم ــان اس ـت ـخ ــدام ــه االس ـت ـخ ــدام
األمثل ،والتأكد من تحقيق الخطط
والبرامج أهدافها وبلوغ غاياتها
بــالـتـعــاون مــع الـجـهــات المشمولة
بالرقابة عبر تبنيه لشعار "شركاء
ورقباء".
وقـ ــال وك ـيــل ال ــدي ــوان بــاإلنــابــة،
ي ــوس ــف الـ ـم ــزروع ــي ،ف ــي تـصــريــح
أمس ،بمناسبة الذكرى الـ  57على
إنشاء الديوان ،التي تصادف اليوم،
إن "ال ـم ـح ــاس ـب ــة" ي ــواص ــل ع ـطــاء ه
ال ــرق ــاب ــي ال ـف ـ ّـع ــال م ــن خ ــال صــون
المال العام ،والمحافظة على أمانة
األجيال في أوقــات الشدة والرخاء
منذ بــدايــة إنشائه فــي السابع من
يوليو ."1964
وأوض ــح الـمــزروعــي أن الــديــوان
يحرص من خالل ممارسته لعمله
الرقابي على تكوين عالقات قوية
وب ـ ـنـ ــاءة م ــع ال ـج ـه ــات الـمـشـمــولــة
بــرقــاب ـتــه م ــن خـ ــال تـبـنـيــه شـعــار
"شركاء ورقباء" إضافة إلى اإلسهام
فــي مـعــاونــة الـجـهــات عـلــى انتظام

األعمال المالية والمحاسبية بها،
وال ـع ـمــل عـلــى إي ـج ــاد ال ـح ـلــول لما
يواجهها من صعوبات خالل أدائها
لمهامها.
وأضاف أن رقابة الديوان المالية
تـ ـك ــون ع ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــوزارات واإلدارات
وال ـم ـص ــال ــح ال ـع ــام ــة ال ـت ــي يـتــألــف
منها الجهاز اإلداري للدولة شاملة
البلديات وسائر الهيئات المحلية

ذات الشخصية المعنوية العامة
والهيئات والمؤسسات والمنشآت
العامة التابعة للدولة أو للبلديات،
أو غيرها من الهيئات المحلية ذات
الشخصية المعنوية العامة.

الرقابة المالية
وذك ــر أن الــرقــابــة الـمــالـيــة تمتد
كــذلــك إلــى الـشــركــات والمؤسسات

ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـ ـكـ ـ ــون ل ـ ـ ـلـ ـ ــدولـ ـ ــة أو أح ـ ــد
األشخاص المعنوية العامة األخرى
نـصـيــب ف ــي رأس ـمــال ـهــا ال يـقــل عن
 50فــي الـمـئــة م ـنــه ،أو تـضـمــن لها
ح ــدا أدن ــى مــن األربـ ــاح والـشــركــات
المرخص لها باستغالل أو إدارة
مرفق من المرافق العامة للدولة أو
الممنوحة امتيازا الستغالل مورد
من موارد الثروة الطبيعية فيها.

ول ـف ــت إلـ ــى أن الـ ــديـ ــوان يـبــاشــر
اخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــاتـ ــه ع ـ ـبـ ــر الـ ـت ــدقـ ـي ــق
والـفـحــص والـمــراجـعــة ،وقــد يكون
ال ـتــدق ـيــق م ـفــاج ـئــاُ ،
وي ـع ـه ــد بـهــذه
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال إلـ ـ ــى م ــوظـ ـف ــي ال ـ ــدي ـ ــوان
الفنيين الذين يشترط في كل منهم
أن يكون حاصال على مؤهل عال في
الحقوق أو التجارة.
وحول أساليب الرقابة للديوان،
ّ
بين المزروعي أن الديوان يمارس
رق ــاب ـت ــه ال ـمــال ـيــة وف ـق ــا ألسـلــوبـيــن
مــن أساليب الرقابة يـتــواء مــان مع
أوضاع الكويت ونظمها وظروفها،
مـ ــن خ ـ ــال ال ـج ـم ــع ب ـي ــن أس ـل ــوب ــي
الرقابة المسبقة والالحقة ،وجعل
األصل لالحقة.
وأضاف أن الرقابة المسبقة تتم
قبل االرتباط بالصرف بالنسبة إلى
المناقصات الخاصة بالتوريدات
واألشغال العامة ومشاريع االرتباط
أو االتـ ـف ــاق ح ــال ــة ب ـل ــوغ أي منها
مئة ألف دينار فأكثر ،موضحا أن
الرقابة الالحقة تتم بعد عمليات
االرتباط أو الصرف ،وتشمل جميع
أوجه التصرفات اإلدارية والمالية.

َّ
وقعت الجمعية الخيرية
العاملية للتنمية والتطوير،
واألمانة العامة لألوقاف،
اتفاقية تنفيذ "مصرف
األضاحي" داخل الكويت ،في
إطار الشراكة االستراتيجية
بينهما ،والتعاون الذي يشمل
العديد من املجاالت.
َّ
وثمن نائب رئيس مجلس
اإلدارة املدير العام في
الجمعية ناصر العجمي،
في تصريح صحافي ،أمس،
"الدور الكبير واملميز لـ(أمانة
األوقاف) ،من خالل االتفاقيات
التي تبرمها مع الجمعية"،
مشيرا إلى أن "هذا الدعم
كان وراء تنفيذ العديد من
املشاريع الخيرية كبيرة األثر،
والتي عادت بالنفع والفائدة
على مختلف فئات وشرائح
املجتمع" .وأكد العجمي
أن "مشروع األضاحي من
املشروعات املهمة التي
تحرص الجمعية على طرحها
قبيل عيد األضحى تحت
شعار (أضحيتك تسعدهم)،
بهدف توزيع لحومها على
الفقراء واملحتاجني وذوي
العوز وغير القادرين".

برلمانيات 4
ّ
نواب عن اعتقال الساير :تكريس لسياسة زوار الفجر
والكويت ليست دولة بوليسية
ةديرجلا

•
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فهد تركي

الكويت ليست دولة
بوليسية ...بهذه الكلمات
انتقد عدد من نواب مجلس
األمة طريقة إلقاء القبض على
جمال الساير ،إلبدائه
الشاعر ً
ً
رأيا سياسيا ،مشيرين إلى
أن ذلك يمثل سياسة ّ
«زوار
الفجر».

انـتـقــد ع ــدد مــن ن ــواب مجلس
األم ــة طــريـقــة إل ـقــاء الـقـبــض على
ال ـشــاعــر ج ـمــال ال ـســايــر ،إلبــدائــه
ً
رأي ـ ــا ،مـشـيــريــن إل ــى أن ـه ــا أشـبــه
بـعـمـلـيــة االخـ ـتـ ـط ــاف ،وك ـ ــان مــن
الـمـفـتــرض عـلــى وزارة الداخلية
اسـ ـ ـت ـ ــدع ـ ــاء ه ال الـ ـقـ ـب ــض ع ـل ـي ــه،
فالكويت ليست دولة بوليسية.
ومـثــل الـســايــر للتحقيق أمــام
النيابة العامة ،بعد أن وجهت له
تهمتي المساس بالذات األميرية،
وإذاعة أخبار كاذبة.
وتواجد النائب مهند الساير
مــع الشاعر الـســايــر للدفاع عنه
لحظة مثوله أمام تحقيق النيابة،
وقال الساير "انتهينا من جلسة
التحقيق مع عمي جمال الساير،
بعد أن وجهت النيابة العامة له
تـهـمـتــي ال ـم ـســاس بـ ــذات األم ـيــر،
وإذاع ـ ـ ـ ــة أخ ـ ـبـ ــار كـ ــاذبـ ــة ،بـسـبــب
مـجـمــوعــة ت ـغ ــري ــدات ،وبــانـتـظــار
قرارها بهذا الشأن".
وك ــان ال ـســايــر ق ــد ص ــرح على
حسابه الشخصي قبل ذلك قائال
ً
"وقوفنا معه جاء دفاعا عنه وعن
حرية الرأي والكلمة ،فاليوم جمال
ً
وغدا غيره".
وق ــال ال ـســايــر مــن أم ــام مبنى
أم ــن ال ــدول ــة "أط ـم ـئ ـن ـكــم أن الـعــم
جمال الساير بخير وشامخ كما
ع ـهــدت ـمــوه ،وت ــم اح ـت ـجــازه بــأمــر
مــن الـنـيــابــة ،بـسـبــب "رأي" ،رغــم
ال ـع ـلــم بـشـخـصــه وم ـح ــل إقــامـتــه
الستدعائه بدال ّ
زوار الفجر".
وق ــال الـنــائــب خــالــد العتيبي،
إن "إل ـق ــاء الـقـبــض عـلــى الـشــاعــر
ال ـس ـي ــاس ــيج ـم ــال ال ـس ــاي ــر يـعــد
ً
تأسيسا لسياسة دولة الال قانون،
ً
وتكريسا لممارسات زوار الفجر".
وأضـ ـ ــاف ق ــائ ــا ،إن "ال ـكــويــت
دولـ ـ ـ ـ ــة دس ـ ـ ـتـ ـ ــوريـ ـ ــة ،ولـ ـ ـ ــن ن ـق ـبــل
بالممارسات القمعية واستيراد
ن ـهــج الـ ـ ــدول ال ـش ـمــول ـيــة وث ـقــافــة
التكبيل وتكميم األفواه".
وقال النائب عبدالله المضف،
إن «االستدعاء للتحقيق يجب
أن يـ ـت ــم ب ـ ـص ـ ــورة حـ ـض ــاري ــة،
خ ـص ــوص ــا أن جـ ـم ــال ال ـس ــاي ــر
ع ـ ـنـ ــوانـ ــه م ـ ـ ـعـ ـ ــروف ،ووسـ ـيـ ـل ــة
ً
االتـصــال بــه معلومة» ،مضيفا

قالوا

وقفنا معه
ً
دفاعا عن
حرية الرأي...
فاليوم جمال
ً
وغدا غيره

مهند الساير

أسلوب إلقاء
القبض قد
ً
يصنع رعبا
لكن ال يخلق
هيبة

سياسة
«زوار الليل»
كانت مدعاة
لضياع
الكويت عام
1990

عبدالله المضف

التعسف ضد
كرامات الناس
سلوك شائن
ومرفوض ويزيد
الكلفة السياسية
على الحكومة
مهلهل المضف

حسن جوهر

االستدعاء يكون
ً
رسميا خالل
أوقات العمل
ً
وفقا للضمانات
القانونية
للتحقيق

عبدالكريم الكندري

• الشاهين :حقه على الوطن وحكومته االستماع والتشاور ...ونطالب باإلفراج عنه ً
• السويط :بوصلة أجهزة األمن في عهد العلي مضروبة بمالحقة أصحاب الرأي بوليسيا
• العتيبي :الكويت دولة دستورية ولن نقبل بالممارسات القمعية وثقافة التكبيل وتكميم األفواه
أن «أس ـل ــوب إل ـق ــاء الـقـبــض من
ً
الـشــارع قــد يصنع رعـبــا ،ولكن
ال يخلق هيبة للحكومة».
وت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاءل ال ـ ـن ـ ــائ ـ ــب أسـ ــامـ ــة
المناور :ما الذي حدث مع الشاعر
ال ــوط ـن ــي ج ـم ــال ال ـ ـسـ ــايـ ــر؟...هــل
اعتقل؟ ثم أضاف بقوله" ،التساؤل
ّ
في حد ذاته يشكل صدمة ،ألننا
لسنا فــي دول ــة بــولـيـسـيــة ،حتى
إن أرادهـ ـ ـ ــا ال ـب ـعــض ك ــذل ــك ،فـلــو
ارتكب األستاذ جمال ما يتطلب
االستدعاء لتم ذلك ال أن يؤخذ وال
يعرف أحد من أخذه أو اختطفه،
ً
وال يعرف أحد أيضا سبب ذلك؟".

تعسف
أمــا الـنــائــب مهلهل المضف

ف ــأش ــار إلـ ــى أن ال ـت ـع ـســف ضد
ك ــرام ــات ال ـن ــاس س ـل ــوك شــائــن
وم ــرف ــوض ف ــي بـلــد ل ــه دسـتــور
يدعو لنظام ديموقراطي يضمن
حقوقهم ،وما حصل للشخصية
الــوط ـن ـيــة ج ـمــال ال ـســايــر يــزيــد
الكلفة السياسية على الحكومة
كلها.
ف ـي ـم ــا قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب شـعـيــب
المويزري :إذا كان خبر اختطاف
ً
المواطن الساير صحيحا فهذا
عار وخزي وتجاوز خطير على
الـ ـق ــان ــون ،وع ـل ــى ال ـح ـكــومــة أن
تعي ،خصوصا وزير الداخلية،
خطورة هذا األسلوب البوليسي
الـ ـم ــرف ــوض ،وي ـج ــب أن يـطـلــق
ً
س ــراح ــه ف ـ ـ ــورا ،وع ـل ــى الـ ـ ــوزارة
اتباع اإلج ــراء ات القانونية في

االستدعاء واإلحالة عند وجود
قضية مرفوعة ضده.

شاعر وطني
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب عـ ـب ــدالـ ـك ــري ــم
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــدري ،إن كـ ـ ـ ــان هـ ـ ـن ـ ــاك مــا
يـ ـسـ ـت ــوج ــب الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق مـ ـ ــع أي
شخص فاالستدعاء يكون بشكل
ً
رسمي خالل أوقــات العمل ،وفقا
للضمانات القانونية للتحقيق.
وأض ـ ـ ــافأن "الـ ـس ــاي ــر شــاعــر
وطني عرفنا عنه حبه للكويت،
لـ ــذلـ ــك أح ـ ـ ّـم ـ ــل وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
م ـس ــؤول ـي ــة س ــامـ ـت ــه ،ون ـطــال ـبــه
بـ ــاإلفـ ــراج ع ـن ــه ،ف ــأس ـل ــوب "زوار
الـ ـفـ ـج ــر" ال ي ـس ـت ـق ـي ــم م ـ ــع دول ـ ــة
الدستور والقانون".

وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب ال ـ ـن ـ ــائ ـ ــب أس ـ ــام ـ ــة
الشاهين بإخالء سبيل الساير
ً
وطـ ـم ــأن ــة ذوي ـ ـ ـ ــه ،ق ـ ــائ ـ ــا "ردد
المواطن الشاعر جمال الساير
ب ـح ـس ــاب ــه شـ ـع ــره ونـ ـ ـث ـ ــره ،بــث
مــن خالله آمــالــه وآالم ــه للوطن
والـمــواطـنـيــن بــإخــاص وأدب.
ح ـق ــه ع ـل ــى ال ــوط ــن وح ـكــوم ـتــه
االستماع والتشاور".

بوصلة مضروبة
وق ــال الـنــائــب ثــامــر السويط
ُ"يـفـتــرض أن يكون دور أجهزة
األم ــن حـمــايــة ال ـن ــاس ،وتــوفـيــر
األم ـ ـ ــن لـ ـه ــم ،ال إش ـغ ــال ـه ــا عــن
دورهـ ــا األس ــاس ــي ،لـكــن أصبح
دورهـ ـ ـ ـ ــا اآلن ف ـ ــي عـ ـه ــد وزي ـ ــر

ال ــداخ ـل ـي ــة ،ص ــاح ــب الـبــوصـلــة
الـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــروب ـ ــة ،الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق مــع
الـمـغــرديــن ،ومــاحـقــة أصـحــاب
الرأي بطريقة بوليسية ،تذكرنا
بزوار الفجر في دول االستبداد".
بـيـنـمــا كـشــف ال ـنــائــب حسن
جــوهــر أن سياسة زوار الفجر
كــانــت م ــدع ــاة لـضـيــاع الـكــويــت
ع ـ ـ ــام  ،1990مـ ـشـ ـي ــرا إ ل ـ ـ ــى أن
اعـتـقــال الـســايــر بـهــذه الطريقة
االستعراضية سيزيد الغضب
الشعبي على الحكومة.
وأض ــاف أن النقد السياسي
ال يعالج إال باإلصالح الحقيقي،
ووقـ ـ ــف انـ ـهـ ـي ــار الـ ــدولـ ــة بـفـعــل
الفساد والمفسدين.

السنافي :نرفض احتجازه بعد إقرار تعديل «الحبس االفتراضي»
•

علي الصنيدح

بدوره ،قال األمين العام للمنبر الديموقراطي ،عبدالهادي السنافي:
نعبر عن رفضنا وإنكارنا الشديدين ألسلوب ّ
ّ
«زوار الليل» ،الذي تم به
اعتقال األخ جمال الساير واحتجازه ،فقد كان في اإلمكان استدعاؤه،
ولن يتأخر في االمتثال أمام جهات التحقيق.
وأضاف السنافي :غير مقبول احتجاز حرية الساير في الوقت الذي
تم إقــرار وتعديل قانون الحبس االحتياطي في قضايا الــرأي من قبل
مجلس األمة في  30مارس الماضي ،مطالبا بسرعة اإلفراج عنه ،امتثاال
للدستور والقانون ،وانتصارا لحرية التعبير التي أقرتها مواد الدستور.

الدويلة :على
الجهات األمنية
احترام الدستور
•

علي الصنيدح

ق ـ ـ ــال ع ـ ـضـ ــو األم ـ ــان ـ ــة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـحـ ــركـ ــة
الــدس ـتــوريــة اإلســامـيــة
معاذ الدويلة :نحن في
دولة يحكمها الدستور
ّ
وال ـ ـقـ ــانـ ــون ،وقـ ــد نــظ ـمــا
ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـ ـيـ ــن األف ـ ـ ـ ــراد
فيما بينهم ،و مــن جهة
أخرى بين المؤسسات،
فــا يـجــوز الـتـعـ ّـســف مع
األ فــراد المطلوبين لدى
ّ
الجهات المختصة ،ألن
ّ
تعسف الجهات
مسألة
األم ـن ـيــة وف ــرض مـســألــة
«زوار ا ل ـ ـ ـف ـ ـ ـجـ ـ ــر» ،أ م ـ ــر
غ ـيــر م ـق ـبــول لــدي ـنــا فــي
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،م ــوضـ ـح ــا أن
هناك حقوقا دستورية
ُ
يـجــب أن تـحـتــرم؛ ســواء
مــن الـجـهــات األمـنـيــة أو
من أي جهة أخرى.
وأوض ــح الــدويـلــة أنــه
بعد التعسف مع جمال
ال ـ ـ ـسـ ـ ــايـ ـ ــر ،يـ ـ ـج ـ ــب ع ـل ــى
مجلس األمة أن تكون له
وقفة للدفاع عن الحقوق
الدستورية للمواطنين،
وع ـل ــى ج ـم ـع ـيــات الـنـفــع
ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــام أن يـ ـ ـك ـ ــون ل ـه ــا
موقف وا ضــح وصريح،
ّ
ألن ا لـتـعـســف ا ل ـيــوم مع
الساير قد يستخدم من
أي شـخــص غ ــدا ،ولــذلــك
عـ ـلـ ـيـ ـن ــا أن ن ـ ـقـ ــف سـ ــدا
مـنـيـعــا ض ــد أي ت ـجــاوز
قـ ــد ي ـ ـنـ ــال مـ ــن ح ـقــوق ـنــا
الدستورية.

majles@aljarida●com

سلة برلمانية
الشاهين لوقف السوق السوداء
بتوزيع األراضي الصناعية

ّ
حذر النائب أسامة الشاهين
من اجتماع الهيئة العامة
للصناعة الذي سيعقد اليوم
الذي سيخصص لتوزيع
أراض صناعية جديدة
بطريقة غير سوية ،على حد
قوله ،مطالبا رئيس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
والمسؤولين في الحكومة
بإيقاف هذا التوزيع الذي
اعتبره سوقا سوداء.
وقال الشاهين ،في تصريح:
واضح أننا في فصل
صيف ساخن والفساد
والفاسدون ال يعرفون عطلة
أو راحة ،وهي الفترات التي
ينتعشون فيها.
وكشف الشاهين أن هيئة
الصناعة ستوزع اليوم 67
مشروعا جديدا ،ستوزع لها
مساحات جديدة من أراضي
الدولة ،كان من المفترض
أن يتم توزيعها بسهولة
على  3856مشروعا صغيرا،
في وقت يعاني كثير من
أصحاب المشاريع الصغيرة
حاليا ،وهم مهددون
بالحجر والحبس ،وأمام
المحاكم نظرا إلى وجود
إيجارات ال يستطيعون
تسديدها والمتناع الدولة
عن تسليمهم أراضي
جديدة.

الطريجي يسأل الرومي عن
إجراءات تسلم الرجعان

أكد النائب د .عبدالله
الطريجي أن اإلجابة الواردة
من نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير العدل وزير
الدولة لشؤون تعزيز
النزاهة عبدالله الرومي على
سؤاله بشأن تسليم المتهم
الهارب مدير مؤسسة
التأمينات األسبق فهد
الرجعان ،جاءت ناقصة،
ومبهمة وغير واضحة.
وأوضح أنه وجه سؤاال
جديدا إلى وزير العدل" ،وال
بد من تقديم إيضاحات أكثر
بكل شفافية تبرهن على
جدية الحكومة في تسلم
الرجعان".
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«الجنايات» :اإلعدام لقاتل فرح أكبر
المحكمة رفضت إعمال الرأفة وأكدت أنه حرم المجني عليها حقها في الحياة
حسين العبدالله

ما ارتكبه
المتهم خرق
للديانات والشرائع
والقوانين

قـ ـض ــت م ـح ـك ـم ــة الـ ـجـ ـن ــاي ــات،
برئاسة المستشار فيصل الحربي،
بإعدام المتهم بقتل المواطنة فرح
أكـبــر ،بعد إدان ـتــه بجريمة القتل
العمد مع سبق اإلصرار والترصد،
حيث أزهــق روح المجني عليها
حارما إياها من أقدس حقوقها في
الدنيا ،مؤكدة أن المتهم ليس أهال
ُ
للرأفة ،ومــن ثم تنزل به العقوبة
الـمـقــررة لـهــذه الـجــريـمــة ج ــراء ما
اقترف من جرم.
وقالت المحكمة ،في حيثيات
ح ـك ـم ـه ــا ،إن «الـ ـتـ ـه ــم ال ـم ـس ـن ــدة
للمتهم ثبتت للمحكمة صحتها
وص ـح ــة إس ـن ــاده ــا ل ــه بــالــوصــف
ال ـ ـ ـ ــذي أسـ ـبـ ـغـ ـت ــه ع ـل ـي ــه ال ـن ـي ــاب ــة
العامة ،أخذا باألدلة اليقينية آنفة
ال ـب ـيــان الـمـتـضـمـنــة ل ـش ـهــادة كل
مــن الـشـهــود وضــابــط الـمـبــاحــث،
وم ـ ـ ــا ج ـ ـ ــاء بـ ـ ــأقـ ـ ــوال ال ـط ـف ـل ـت ـي ــن،
ومـ ــا أقـ ــر ب ــه ال ـم ـت ـهــم ف ــي أق ــوال ــه
بـتـحـقـيـقــات ال ـن ـيــابــة ،وال ـم ــؤي ــدة
بما أثبته التقرير الطبي األولــي
وتقرير الطب الشرعي ،ومحضر
معاينة الشرطة للمركبات أطراف
ال ــواقـ ـع ــة ،ومـ ــا اح ـت ــوت ــه وحـ ــدات
التخزين اإللكترونية المتضمنة
ل ـل ـت ـس ـج ـيــات الـ ـم ــرئـ ـي ــة ،وال ـت ــي
أظهرت جزءا من وقائع الدعوى».

أداة خطيرة
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة أنـ ـه ــا

«اس ـت ـخ ـل ـصــت م ــن ك ــل ذلـ ــك قـيــام
ال ـم ـت ـه ــم ب ـق ـتــل ال ـم ـج ـن ــي عـلـيـهــا
مــع سـبــق اإلص ـ ــرار ،المتمثل في
تـ ـه ــدي ــده ال ـم ـس ـب ــق لـشـقـيـقـتـهــا
الشاهدة دانة بقتل المجني عليها
وذوي ـهــا بـقــولــه لـهــا «مــوتـكــم راح
يكون على إي ــدي ...مــا راح أدخــل
ال ـس ـج ــن وأنـ ـت ــم عــاي ـش ـيــن بـ ــره»،
ُ
ومضي فترة من الزمن بعد إطالقه
ذلك التهديد تكفي ألن يفكر فيما
عزم عليه ،ويقدر خطورته ،ويتدبر
عواقبه قبل إقدامه على الجريمة،
وهو ما تحقق له بعد تمكنه من
خطف المجني عليها عن طريق
القوة بأن صدم مركبته بمركبتها
أثناء سيرها في الطريق إلجبارها
على الوقوف ،ومن ثم ركب مركبة
الـمـجـنــي عـلـيـهــا ع ـنــوة ليسيطر
عليها وينطلق بها مبتعدا عن
المكان قاصدا خطفها بغية قتلها،
قبل أن يستل سكينا ،كان يحملها
مسبقا وأعدها الرتكاب جريمته،
ويطعن بها المجني عليها طعنة
واحدة في صدرها».
وتابعت« :األمر الذي تقدر معه
المحكمة قـيــام الـعــاقــة السببية
ب ـي ــن ف ـع ــل ال ـم ـت ـه ــم ،وبـ ـي ــن م ــوت
المجني عليها نتيجة ما أحدثته
ه ـ ــذه ال ـط ـع ـن ــة م ــن ج ـ ــرح طـعـنــي
بـيـســار ال ـصــدر نــافــذا للتجويف
الصدري ومحدثا كسرا بالضلع
الـ ــرابـ ــع األيـ ـس ــر م ـخ ـتــرقــا الـقـلــب
لـيـنـفــذ إل ــى ال ـج ـهــة األخ ـ ــرى منه

ك ــان ــت كـفـيـلــة ب ـق ـت ـل ـهــا ،وق ــاص ــدا
بذلك إزهاق روحها أخذا بشهادة
الشاهدة دانة حمزة أكبر ،من قيام
المتهم بــإطــاق تـهــديــده بالقتل
سالف البيان ،ومن أقوال الضابط
مـجــري التحريات ال ــذي أكــد عزم
ونـيــة المتهم عـلــى قـتــل المجني
عليها ،وم ــن اسـتـعـمــالــه فــي ذلــك
أداة خ ـط ـيــرة وه ــي الـسـكـيــن في
االعتداء بها على المجني عليها
ف ــي مـقـتــل مـنـهــا (ال ـق ـلــب) بطعنة
أدت إلــى اإلصــابــة سالفة البيان،
والتي يشكل حدوثها خطرا على
ح ـي ــاة اإلن ـ ـسـ ــان ،ل ـي ـت ــواف ــر بـحــق
المتهم ،وفق ما تقدم ،كل العناصر
الالزمة لقيام جريمة القتل بظرفها
المشدد».

أدلة الثبوت
ول ـف ـت ــت ال ـم ـح ـك ـمــة إل ـ ــى أن ـهــا
ط ــرح ــت ب ــذل ــك دف ـ ــاع ال ـم ـت ـهــم ،إذ
إنـهــا وأخ ــذا بالمقرر غير ملزمة
بتعقبه في كل جزئية من مناحي
دف ــاع ــه ال ـمــوضــوعــي ،خــاصــة أن
اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التي
ع ـ َّـول ــت عـلـيـهــا ووث ـق ــت بـهــا على
الـنـحــو الـمـتـقــدم يـفـيــد إطــراحـهــا
لجميع االعـتـبــارات الـتــي ساقها
الــدفــاع على عــدم األخــذ بها دون
التزام ببيان علة إطراحها ،لتكون
األدلة قد أبان مضمونها عن مدى
تأييدها للوقائع المسندة للمتهم

بثبوتها َقبله ،واتفاقها معا على
نحو يتضح وجه استدالل الحكم
بها نحو إدانته ،ويكون قد استقر
ف ــي ع ـق ـيــدة ال ـم ـح ـك ـمــة بـيـقـيــن ال
يحوطه أدنــى شك أن المتهم في
الزمان والمكان سالفي الذكر قد
قارف الجرم المسند إليه بكيفيته
الواردة بصحيفة االتهام ،ومن ثم
وعمال بالمادة  1/172من قانون
اإلجراءات والمحاكمات الجزائية
فــإنــه يتعين عـقــابــه وف ــق ال ـمــواد
 149و 150و 1/151و 173و178
و 180و 249مــن قــانــون ال ـجــزاء،
وا لـ ـ ـم ـ ــواد  1و 3/2و1-/3أوال-1
و 13-9/35مــن الـمــرســوم بقانون
رقم  67لسنة  1976بشأن المرور
الـمـعــدل بــالـقــانــون رق ــم  52لسنة
 2001والـمــادتـيــن  122و 147من

«الداخلية» :البدالت حسب سنوات الخبرة بالعمل األصلي
«الصرف من فئة البداية للرتب العسكرية في حالة النقل إلى قطاع آخر»
أك ــدت وزارة الداخلية أن ق ــرار الـبــدالت،
الــذي تم اعتماده أخـيــرا ،جــاء وفــق قــرارات
اللجنة الرباعية للقطاعات العسكرية ،وعلى
حسب سـنــوات الـخـبــرة المتصلة فــي مقر
العمل األصلي.
وقالت ال ــوزارة ،في بيان لــإدارة العامة
للعالقات واإلع ــام األمـنــي ،أم ــس ،إنــه يتم
صــرف الـبــدل مــن الفئة الـتــي تعد الـبــدايــة،

سواء الضباط أو مختلف الرتب العسكرية،
في حالة نقل عضو قوة الشرطة حسب طلبه
إلى قطاع آخر.
وض ــرب ــت م ـث ــاال ع ـل ــى ذلـ ــك ع ـض ــو ق ــوة
الشرطة خبرة  14سنة في دوريــات اإلدارة
العامة للمرور سيتم صرف البدل له بواقع
 440دينارا ،وفي حالة طلب نقله إلى اإلدارة
الـعــامــة للمباحث الـجـنــائـيــة مـثــا فسيتم

صرف البدل له من البداية دون النظر إلى
مــدة خدمته فــي مقر عمله السابق بواقع
 200دينار.
وب ـي ـن ــت أن ذل ـ ــك ي ــأت ــي نـ ـظ ــرا أله ـم ـيــة
كــل ف ــرد مــن أف ــراد منتسبي ق ــوة الـشــرطــة،
وحرص الوزارة على الحفاظ على كوادرها
ال ـب ـشــريــة ،وتـشـجـيـعـهــم ع ـلــى ح ـســن سير
العمل وتنظيمه وإتقانه ،وتقديرا لجهودهم

المتراكمة ،وحفاظا على التخصص والخبرة
وت ـن ـم ـي ـت ـهــا ف ــي مـ ـق ــرات ال ـع ـم ــل األص ـل ـيــة
بـمـخـتـلــف ال ـق ـط ــاع ــات واإلدارات ال ـعــامــة
للعناصر البشرية المدربة للعمل لديهم.

الالئحة التنفيذية لقانون المرور
الـ ـص ــادرة ب ـق ــرار وزي ــر الــداخـلـيــة
رقم  81لسنة  ،1976مع إعمال أثر
االرت ـبــاط المقرر بــالـمــادة  84من
قانون الجزاء بشأن جميع التهم
كونها تشكل مـشــروعــا إجراميا
واحدا بحقه بالحكم عليه بعقوبة
واحدة عنها هي عقوبة الجريمة
األشد ،وبذلك تقضي المحكمة.
وأردفت« :وحيث إنه وعن طلبه
استعمال الرأفة بحقه ،فلما كان ما
ارتكبه المتهم يعد خرقا للديانات
والشرائع والقوانين ،إذ عمد إلى
قتل النفس التي حرم الله قتلها
إال بالحق ،وأزهــق روح المجني
عـلـيـهــا ح ــارم ــا إي ــاه ــا م ــن أق ــدس
حقوقها في الدنيا ،فإن المحكمة
تـ ــرى أن ال ـم ـت ـهــم ق ــد تـ ـج ــاوز في

جوره بما أغلق عليه باب الرحمة
على نفسه ،فضال عما قام به قبل
ذ ل ــك م ــن خـطـفــه للمجني عليها
وال ـط ـف ـل ـت ـيــن ،وارتـ ـك ــاب ــه جــريـمــة
القتل على م ــرأى مــن األخيرتين
غـيــر آب ــه بــوجــوده ـمــا ،مـمــا تــرى
معه المحكمة من ظروف الدعوى
ومالبساتها أن المتهم ليس أهال
ُ
للرأفة ،ومــن ثم تنزل به العقوبة
الـمـقــررة لـهــذه الجريمة ج ــراء ما
اقترف من جرم ،وذلك على النحو
الوارد بمنطوق هذا الحكم».
وتـ ــاب ـ ـعـ ــت« :وحـ ـ ـي ـ ــث إن ـ ـ ــه عــن
ال ــدع ــاوى ال ـمــدن ـيــة ال ـم ـقــامــة من
ال ـمــدع ـيــن بــال ـحــق ال ـم ــدن ــي ،فــإنــه
لما كانت الــدعــوى الجزائية هي
ال ــدع ــوى األص ـل ـيــة أمـ ــام الـقـضــاء
الـ ـج ــزائ ــي ،وال ي ـج ــوز تعطيلها

بـحــال بسبب دع ــوى تــابـعــة لها،
وكان الحكم في الدعاوى المدنية
ي ـت ــرت ــب ع ـل ـيــه ت ـع ـط ـيــل وتــأخ ـيــر
ال ـف ـصــل ف ــي ال ــدع ــوى ال ـجــزائ ـيــة،
ل ـمــا ق ــد يـسـتـلــزمــه ال ـف ـصــل فيها
مــن إج ــراء تحقيق لـلــوقــوف على
م ـ ـ ــدى األض ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـتـ ــي أص ــاب ــت
المدعين بالحق المدني ،ومن ثم
تقضي المحكمة بإحالة الدعاوى
الـمــدنـيــة إل ــى الـمـحـكـمــة المدنية
ً
المختصة عـمــا بــالـمــادة 2/113
من قانون اإلجراءات والمحاكمات
ال ـج ــزائ ـي ــة ،م ــع إرجـ ـ ــاء ال ـب ــت في
مصروفاتها لحين صــدور حكم
منها للخصومة فيها».

«الصحة» :تطعيم  60ألف شخص بالمرحلة الرابعة
●

عادل سامي

كشفت مــديــرة الــرعــايــة الصحية األول ـيــة في
وزارة الصحة ،رئيسة فريق الوحدات المتنقلة،
د .دينا الضبيب ،عن االنتهاء من المرحلة الرابعة
من وحدات التطعيم المتنقلة ،بتطعيم نحو 60
ألف شخص خالل  10أيام.
وأكدت الضبيب ،في تصريح أمس ،أن العمل
جــار لتجهيز  10مــراكــز صحية جــديــدة لتقديم
خدمات التطعيم ،ليصبح عدد المراكز  40مركزا
صحيا .وأوضـحــت أن هــذه الخطوة تهدف إلى

تسريع وتيرة التطعيمات والتحصين في البالد،
الفتة إلى أن المركز الواحد يمكنه تطعيم نحو
 600شخص إذا كان يعمل في الفترة المسائية
و 1000شخص إذا كان يعمل على فترتين.
وأشارت إلى أن المرحلة الرابعة المتنقلة من
التطعيم شهدت تطعيم العاملين فــي محطات
الوقود وشركات النقل والمواصالت والعاملين
في شركات األمــن والحراسة وشــركــات الموانئ
والـمــاحــة ،والـتــي تـقـ ّـدم سلعا استهالكية ولها
احتكاك مباشر مع الجمهور.

«الصداقة اإليطالية» تنعى بوزي «نصير الكويت»
نـ ـ ـع ـ ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـ ـص ـ ــداق ـ ــة
اإليطالية -الكويتية نائب وزير
الـ ــدفـ ــاع الـ ـس ــاب ــق وال ـس ـي ــاس ــي
الـ ـ ـب ـ ــارز ف ــران ـش ـي ـس ـك ــو بـ ـ ــوزي،
مـ ـ ـن ـ ــوه ـ ــة بـ ـ ـم ـ ــواقـ ـ ـف ـ ــه ال ـ ـقـ ــويـ ــة
الـ ـمـ ـن ــاص ــرة ل ـل ـك ــوي ــت ودعـ ـم ــه
ل ـت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون اإليـ ـط ــال ــي-
الكويتي.
وقــال رئيس الجمعية ،بيير
أندريا فاني ،في بيان ،لـ«كونا»

انتصار الصباح
افتتحت المؤتمر
العربي للتراث
دش ـن ــت رئ ـي ـســة الـمــؤتـمــر
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي إلح ـ ـيـ ــاء
الـ ـ ـت ـ ــراث ،ال ـش ـي ـخ ــة ان ـت ـصــار
بـ ـ ـ ــدر ال ـ ـص ـ ـب ـ ــاح ،فـ ـع ــالـ ـي ــات
المؤتمر تحت شعار «حدث
عربي بمبادرة كويتية على
األراضي المصرية» ،بمشاركة
ك ـب ـيــرة م ــن أصـ ـح ــاب الـمـهــن
والمقتنيات التراثية من 18
دولة خليجية وعربية.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح ،إن
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر يـ ــأتـ ــي ف ـ ــي إط ـ ــار
تـعــزيــز ال ـعــاقــات بـيــن أبـنــاء
الـ ــوطـ ــن الـ ـع ــرب ــي مـ ــن خ ــال
ال ـم ـب ــدع ـي ــن ف ـ ــي الـ ـمـ ـج ــاالت
الفنية والثقافية والتراثية.
وأض ــاف ــت أن الـ ـه ــدف مــن
المؤتمر ،الذي يأتي بمبادرة
ك ــويـ ـتـ ـي ــة ،زي ـ ـ ـ ــادة الـ ـتـ ـع ــارف
والـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــارب بـ ـي ــن الـ ـشـ ـع ــوب
الـ ـع ــربـ ـي ــة وال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة مــن
خ ــال ع ــرض ت ــراث كــل دولــة
وثقافتها ،والعادات والتقاليد
واألز ي ـ ــاء الشعبية الخاصة
بـ ـه ــا ،ل ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـت ـع ــارف
وتبادل الثقافات والتراث.
وأش ـ ــارت إل ــى أن ــه يـهــدف
إل ــى زي ـ ــادة األل ـف ــة والـمـحـبــة
واالنـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاء بـ ـي ــن ال ـش ـع ــوب
العربية ،خصوصا بعد فترة
االبـ ـتـ ـع ــاد الـ ـت ــي ن ـت ـج ــت عــن
جائحة «كورونا».
وأك ـ ــدت أن ال ـمــؤت ـمــر يعد
فرصة مهمة لتبادل األفكار
بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاركـ ـ ـي ـ ــن ح ـ ــول
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة،
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراض الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارب
الشبابية مــن المبدعين في
الوطن العربي.
وت ـ ـت ـ ـض ـ ـم ـ ــن ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات
الـمــؤتـمــر ،ال ــذي ت ـشــارك فيه
نـحــو  18دولـ ــة عــرب ـيــة ،عقد
ندوات شعرية وعروض فنون
تشكيلية عربية مختلفة.

أمس« ،لقد فقدنا صديقا كبيرا
للكويت وسندا قويا لنا» ،ناعيا
نائب وزير الدفاع في حكومات
سيلفيو بيرلسكوني المتعاقبة
والبرلماني البارز فرانشيسكو
بوزي ،الذي وافته المنية األحد
الماضي عن  76عاما.
من جانبه ،عدد رئيس إقليم
توسكانا أوجينيو جاني مناقب
بـ ـ ــوزي ف ــي ال ـع ـم ــل ال ـس ـيــاســي،

ح ـي ــث ح ـظ ــي ب ــاحـ ـت ــرام وط ـنــي
وخارجي كبير ،وقال إنه ساهم
في تعزيز السياسة والعالقات
الخارجية اإليطالية مع الــدول
الحليفة والصديقة ،وان دوره
م ـ ـعـ ــروف فـ ــي ت ـع ـم ـيــق أواص ـ ــر
الصداقة مع الكويت ،ومساندة
جمعية الصداقة.
وش ـغــل فــرانـشـيـسـكــو ب ــوزي
ً
مـقـعــدا فــي الـبــرلـمــان اإليـطــالــي

أكـثــر مــن  20عــامــا ،تــولــى فيها
منصب نائب وزارة الدفاع في
الحكومات الـثــاث التي قادها
ب ـي ــرل ـس ـك ــون ــي مـ ــا بـ ـي ــن ع ــام ــي
 1994الى  ،2006كما كان عضوا
فــي الجمعية البرلمانية لحف
(ناتو).

السفير البدر :شراكتنا االقتصادية
مع ألمانيا ناجحة ومميزة

«تعكس الثقة المتبادلة ...واستثماراتنا بها تتجاوز  35مليار يورو»

قال سفير الكويت لدى ألمانيا
نجيب البدر أن العالقات الثنائية
«المميزة» تعكس الترابط والثقة
ً
الـمـتـبــادلــة بـيــن الـبـلــديــن ،مـعــربــا
ع ــن تـطـلـعــه إلـ ــى ال ـم ـســاه ـمــة في
االرتقاء إلى مستويات أفضل بكل
المجاالت في المستقبل.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـبـ ــدر فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مــع
م ـج ـلــة «ال ـ ـس ـ ــوق» ال ـ ـص ـ ــادرة عــن
غـ ـ ــرفـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة
ال ـع ــرب ـي ــة األل ـم ــان ـي ــة ف ــي ع ــدده ــا
األخـ ـي ــر ،إن ه ــذه ال ـعــاقــات بــدأت
بــإظـهــار دولــة الـكــويــت فــي مطلع
ً
السبعينيات اهتماما باالستثمار
في السوق األلماني.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
الـكــويـتـيــة ع ــام  1974ف ــي شــركــة
ً
ً
«دايلمر بنز» شكلت حدثا مميزا،
إذ تمتلك الكويت في الوقت الراهن
 6.8فــي المئة من أسـهــم الشركة،
م ــا أه ـل ـهــا ألن ت ـك ــون ث ــان ــي أكـبــر
مستثمر وشريك فيها.
وأك ــد السفير أن ال ـكــويــت تعد
أول دولة عربية قامت باالستثمار
ً
في ألمانيا ،الفتا إلى ما واجهته
شــركــة «داي ـم ـل ــر» ف ــي ذل ــك الــوقــت
مــن صعوبات مالية .وأوض ــح أن
هـ ــذه االس ـت ـث ـم ــارات ت ـعــد إشـ ــارة
واض ـحــة عــن الـثـقــة وال ـتــرابــط مع
الـشــريــك األلـمــانــي ونـتـيـجــة لهذه
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة أص ـب ـح ـن ــا أح ــد
أكبر المستثمرين في ألمانيا ،إذ
يبلغ حجم االستثمارات الكويتية
في ألمانيا  35مليار يورو.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ـ ــه ي ـت ــم تـشـغـيــل
االسـتـثـمــارات بشفافية عالية إذ
تخضع لموافقة الحكومة ومجلس
ً
األمة موضحا أنه تم في عام 1953
تأسيس مكتب االستثمار الكويتي
ف ــي ل ـنــدن أي قـبــل ثـمــانـيــة أع ــوام
م ــن اس ـت ـق ــال دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت في
عام .1961
وف ـي ـمــا ي ـت ـصــل بــاس ـت ـث ـمــارات

نجيب البدر

الـهـيـئــة ف ــي ألـمــانـيــا ،ش ــدد الـبــدر
عـ ـل ــى أن ـ ـ ــه يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـحـ ــديـ ــث عــن
ش ــراك ــة اق ـت ـصــاديــة نــاج ـحــة بين
ال ـكــويــت وأل ـمــان ـيــا ف ــي مجموعة
من االستثمارات على المستوى
الـبـعـيــد م ــع ال ـش ــرك ــات األلـمــانـيــة
المتخصصة في مجاالت الصحة
والتعليم والدفاع وغيرها.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه يـ ــوجـ ــد فــي
الـ ـك ــوي ــت أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  700عـ ــامـ ــة
ت ـجــاريــة ألـمــانـيــة بـشـكــل مباشر
كشركات صاحبة امتياز أو بشكل
غير مباشر من خالل وجود تمثيل

لـهــا ف ــي إطـ ــار خـطـتـنــا التنموية
ورؤية الكويت .2035
وعـ ــن ال ـت ـع ــاون ال ــدف ــاع ــي بين
ال ـب ـل ــدي ــن ،أب ـ ــدى ال ـس ـف ـي ــر ال ـب ــدر
إعـ ـج ــاب ــه بــال ـت ـق ـن ـيــة ال ـع ـس ـكــريــة
ً
األلمانية ،مشيرا إلى تزويد ألمانيا
ل ـل ـكــويــت ب ــال ـع ــرب ــات الـعـسـكــريــة
التي تؤمن الحماية من األسلحة
وال ـم ــواد ال ـنــوويــة والبيولوجية
وال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة ،ف ــي ح ـيــن تعتمد
ال ـق ــوات الـبـحــريــة الـكــويـتـيــة على
س ـفــن ع ـس ـكــريــة أل ـمــان ـيــة مـ ــزودة
ب ـت ـك ـنــولــوج ـيــا م ـت ـق ــدم ــة .وأشـ ــار
إل ــى أن جــامـعــة ميونيخ التقنية
تعتزم افتتاح فرع لها في الكويت
ً
قريبا وأن األعـمــال والتجهيزات
ً
قــائ ـمــة ع ـلــى قـ ــدم وسـ ـ ــاق ،مـبـيـنــا
أن الجامعة ستعمل على إنجاز
أس ــاس فــي ال ـجــودة الـقـيــاديــة في
التعليم التقني بمنطقة الخليج
وستمنح شهادات البكالوريوس
والماجستير وبــرامــج للدكتوراه
فــي تـخـصـصــات ع ـلــوم الهندسة
وفروعها لما يقرب من  6600طالب
وطـ ــال ـ ـبـ ــة .ووفـ ـ ـ ــق ال ـس ـف ـي ــر فـمــن
المتوقع أن تبدأ الجامعة تنفيذ
برامجها التعليمية والتدريسية
في غضون عامين.

ةديرجلا
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محليات

الفريق الصالح شارك باجتماع «دراغون» «الشؤون القانونية» في الحرس الوطني
رؤساء أركان الشرق األوسط ناقشوا مكافحة التهديدات المستقبلية و«الداخلية» تبحثان التعاون و«التعايش»
•

المشاركون في اجتماع مجموعة دراغون أمس
ش ـ ـ ــارك رئـ ـي ــس األرك ـ ـ ـ ــان ال ـع ــام ــة
للجيش الفريق الركن خالد الصالح
أمس في اجتماع مجموعة دراغون،
خـ ــال زي ــارت ــه لـلـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة،
وذلك تلبية لدعوة من رئيس أركان
الــدفــاع البريطاني الـجـنــرال السير
نيك كارتر.
وت ـ ـخ ـ ـل ـ ــل االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع مـ ـن ــاقـ ـش ــة

الـ ـ ـم ـ ــواضـ ـ ـي ـ ــع الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ـ ــاألم ـ ــور
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـك ـ ــري ـ ــة ،وآخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدات وال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات ع ـلــى
الساحتين اإلقليمية والدولية ،وآلية
م ـكــاف ـحــة ال ـت ـه ــدي ــدات الـمـسـتـقـبـلـيــة،
وشارك في االجتماع عدد من رؤساء
أركان دول مجلس التعاون الخليجي
والشرق األوسط.

ال ـ ـت ـ ـقـ ــى الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ـ ـ ـ ــإدارة
العامة للشؤون القانونية في وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـع ـق ـي ــد ح ـق ــوق ــي ص ــاح
ً
ال ـش ـطــي ،وفـ ــدا مــن مــديــريــة ال ـشــؤون
القانونية بالحرس الوطني ،برئاسة
الـ ـعـ ـقـ ـي ــد ح ـ ـقـ ــوقـ ــي مـ ـحـ ـم ــد الـ ـيـ ـتـ ـي ــم،
لـلـتـنـسـيــق ح ــول ب ــرن ــام ــج الـتـعــايــش
لضباط مديرية ا لـشــؤون القانونية
ب ــ"ال ـحــرس" ،حـيــث إنــه أحــد األه ــداف
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ـل ــوث ـي ـق ــة ال ـت ــوج ـي ـه ـي ــة
للحرس الوطني .2025
وتم خالل اللقاء تأكيد أهمية تبادل
الـ ــزيـ ــارات ب ـيــن ال ـج ـهــات وال ـمــؤس ـســات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،بـ ـم ــا ي ـس ـه ــم فـ ــي تــوط ـيــد
العالقات بينها ،ويوسع آفــاق التعاون
واالس ـت ـف ــادة م ــن ال ـت ـجــارب وال ـخ ـبــرات،
الس ـي ـم ــا فـ ــي الـ ـمـ ـج ــال الـ ـق ــان ــون ــي بـيــن
"الداخلية" و"الحرس".

جانب من الزيارة
حضر اللقاء مساعد المدير العام
لشؤون اإلدارة العامة العقيد حقوقي
ح ـمــود ال ـح ـم ـيــدي ،وم ـســاعــد الـمــديــر

العام لشؤون الفتوى واإلعداد العقيد
حقوقي مشعل التمار.

بـ«التطبيقي» اليوم

«اتحاد بريطانيا» بحث مع المخيزيم بدل الفيزا والمخصصات المالية
•

انتهت وزارة التعليم العالي مــن استقبال طلبات
خريجي الثانوية العامة في خطة البعثات الخارجية،
أمس األول ،بكل يسر وسهولة ،والتي امتدت من  19يونيو
الماضي وحتى  5الجاري عبر موقع الوزارة.
وفي هذا السياق ،قالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"،
من المتوقع انتهاء الوزارة من فرز جميع األسماء وإعالن
المقبولين لخطة البعثات هذا العام قريبا ،وبحد أقصى
السبت المقبل.
وأضافت المصادر أن اإلقبال هــذا العام كــان كثيفا
على عدد من التخصصات العلمية ،السيما الهندسة،
وعلى عدد من الدول األوروبية وأبرزها المملكة المتحدة
وفرنسا.
من جهة أخرى ،التقى رئيس الهيئة اإلدارية باالتحاد
الوطني لطلبة الكويت -فــرع المملكة المتحدة ناصر
الغانم ،ورئيس اللجنة اإلعالمية والعالقات العامة علي
رجب ،وكيل وزارة التعليم العالي د .صبيح المخيزيم،
وذلك لمناقشة أهم القضايا األكاديمية التي تهم الطلبة
الكويتيين الدارسين في الجامعات البريطانية.

•

وقال االتحاد ،في بيان ،أمس" :كانت ابرز المطالبات
التي تقدم بها االتـحــاد هي إق ــرار بــدل الفيزا وزيــادة
المخصصات المالية لطلبة البكالوريوس والدراسات
العليا ،باإلضافة الــى استئناف تصديق قبوالت
جامعات (هال) و(سالفرد) ،وتأجيل تعميم الملحق
الثقافي األخير بشأن السنة التمهيدية الى السنة
القادمة لعدم ارباك الطلبة في هذا الوقت".
وطالب االتحاد بتحديث قائمة الجامعات
المميزة ،وإضافة جامعة "ليدز" إلى القائمة
ال ـجــديــدة ،وتــوفـيــر ف ــرص البـتـعــاث طلبة
ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــال ــي لـ ــدراسـ ــة ال ــدكـ ـت ــوراه
بـعــد االنـتـهــاء مــن الماجستير ،وضــم
طلبة الـطــب وال ــدارس ــات العليا الى
الـجــامـعــات الـمـتـمـيــزة ،داع ـيــا إلــى
ضرورة استثناء التخصصات
غ ـيــر ال ـم ــدرج ــة ف ــي خطة
االبتعثات 2022/2021
م ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـبـ ـعـ ـث ــات
المتميزة األخير.

«التقدم العلمي» تختتم «تحدي االبتكار»
بمشاركة  10شركات كويتية

الفاضل :مستقبل التنمية يعتمد على التحول إلى اقتصاد المعرفة
اختتمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
برنامج "تحدي االبتكار" لعام  ،2020الذي
ّ
نظمته بصورة افتراضية بسبب جائحة
كورونا ،بالتعاون مع كلية وارتون لألعمال
في جامعة بنسلفانيا األميركية ،وشاركت
فيه فــرق مــن  10شــركــات كويتية خاصة،
بهدف تطوير مهارات كوادرها الوطنية من
خالل االستفادة المثلى من مجاالت العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار.
وقــال المدير العام للمؤسسة ،د .خالد
ال ـف ــاض ــل ،إن ال ـمــؤس ـســة ت ـه ــدف م ــن هــذا
البرنامج التدريبي إلــى تحفيز مشاركة
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت ال ـع ـل ــوم
والـتـكـنــولــوجـيــا واالبـ ـتـ ـك ــار ،بــاع ـت ـبــار أن
مستقبل التنمية االجتماعية واالقتصادية
فــي الكويت يعتمد على الجهود الهادفة
للتحول إلــى اقتصاد قــائــم على المعرفة
عماده البحث العلمي والتطوير.
وأض ــاف أن الـبــرنــامــج لـعــام  2020كان
ً
استثنائيا بسبب الوضع الصحي العالمي
على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا،
مما أدى إلــى ام ـتــداد الـبــرنــامــج  15شهرا
بسبب قيود السفر وقرارات الحظر ،مبينا
أن المشاركين استكملوا الجزء الثالث من
البرنامج بشكل افتراضي ،األمر الذي يجعل
ّ
منهم ّ
روادا فــي التحول الرقمي والتعلم
ّ
االفتراضي ،باعتبارهم نجحوا في التكيف
مع هذا الواقع الجديد ،واكتسبوا أكبر قدر
مــن الخبرة والمعرفة مــن قــادة العالم في
مجاالتهم.
وأوضـ ــح أن ال ـفــرق الـمـشــاركــة فــي هــذا
البرنامج الــرائــد حظيت بفرصة متميزة
ّ
الكتساب مهارات وخبرات عملية تمكنهم
حلول مبتكرة للتغلب على
من استكشاف
ٍ
التحديات التي تواجه شركاتهم ،مضيفا
أن الـبــرنــامــج اسـتـعــرض ت ـجــارب ناجحة
لفرق شاركت في الدورات السابقة من خالل
وصولهم إلــى الجزء الثالث من البرنامج
الذي يتضمن رحلة دولية للتعلم مباشرة
م ــن أف ـض ــل ال ـم ـم ــارس ــات ال ــدول ـي ــة ،وأب ــرز
الشركات العالمية حينما تسمح الظروف
الصحية بذلك.
وذكر الفاضل أن ما يميز البرنامج هو

الفاضل يتابع ختام البرنامج
تصميمه وإع ـ ــداده لـمــاء مــة احـتـيــاجــات
ً
القطاع الـخــاص فــي الـكــويــت ،ع ــاوة على
اعتماده على منهجيات التعلم التجريبي
واألدوات
لتزويد المشاركين بالمهارات
ُ
هج
ن
استكشاف
الالزمة التي تمكنهم من
ٍ
مبتكرة للتحديات المهنية والعملية التي
تواجههم في أماكن عملهم.

أفكار إبداعية
م ــن جـهـتــه ،ق ــال مــديــر إدارة الـشــركــات
واالب ـت ـك ــار ف ــي مــؤسـســة ال ـكــويــت للتقدم
العلمي ،د .بسام الفيلي ،إن البرنامج الذي
ً
يتم تقديمه سنويا منذ عام  2015يعتمد
ُّ
عـلــى أســالـيــب تـعــلــم متنوعة واسـتـخــدام
مناهج تعليمية مشهود لها بالنجاح في
تحفيز األفكار اإلبداعية والتحرر من قيود
الـنـمــاذج التقليدية فــي مـمــارســة األعـمــال
التجارية.
وذكر أن انتشار فيروس كورونا فرض
تحديات جديدة على الشركات لذلك عمل
الـمـشــاركــون فــي بــرنــامــج ع ــام  2020على
مراجعة مشاريعهم خالل الفترة الفاصلة
بين مــراحــل البرنامج وإع ــادة تصميمها
ب ـش ـكــل ي ـت ـيــح ل ـش ــرك ــات ـه ــم ال ـت ـع ــام ــل مــع
التحديات التي فرضها الواقع الجديد طوال
فترة الوباء وما بعدها.

وأضـ ـ ــاف ّ أن الـ ـف ــرق ال ـت ــي ش ــارك ــت في
البرنامج تمثل  10شركات خاصة هي بيت
للتمويل الكويتي والبنك الوطني والبنك
التجاري وبنك الخليج وبنك البحرين في
الـكــويــت وكيمكو ومـشـفــى ورب ــة وشــركــة
إيـكــويــت وبـنــك بــرقــان ومـجـمــوعــة الـكــوت
الغذائية.
وأفـ ـ ـ ــاد ب ـ ــأن ال ـب ــرن ــام ــج ت ـض ـمــن ورش
عمل وحلقات دراسـيــة عقدت في الكويت
ح ــاض ــر فـي ـهــا نـخـبــة م ــن خـ ـب ــراء جــامـعــة
بنسلفانيا األميركية ،إضافة إلى االطالع
على تجارب شركات رائدة منها SpaceX,
Google, CASIS, Facebook, Databricks,
.Autodesk Inc
وكــانــت الـمــؤسـســة قــد أطـلـقــت برنامج
تحدي االبتكار في أواخر عام  ،2014وشهد
حتى اآلن مشاركة  236موظفا كويتيا َّ
كونوا
 61فريقا مــن  29شركة كويتية مختلفة،
وطرحوا مبادرات جديدة أثبتت جدواها في
تطوير قدرات الشركات المشاركة والتغلب
على عدد من التحديات التي تواجهها.

أحمد الشمري

أعلن عميد القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب د .مشعل المنصوري ،بدء فتح باب االلتحاق بكليات ومعاهد
"التطبيقي" للعام الدراسي  ،2022-2021اليوم ،عبر الموقع اإللكتروني
الرسمي للهيئة.
وقال المنصوري ،في تصريح صحافي ،أمس ،إن التقديم سيكون
على فترتين :األول ــى مــن الـيــوم وحـتــى يــوم االثـنـيــن  19الـجــاري،
ً
بينما الثانية اعتبارا من الفترة  23حتى  29الجاري ،الفتا إلى أن
نسب التقديم لهذا العام والحدود الدنيا للتقديم لجميع الكليات
والمعاهد ستكون كما كانت في العام الماضي.
ً
وذكر أن التقديم سيكون متاحا للفئات التالية" :الكويتيون ،أبناء
الكويتيات ،أبناء العسكرين ،أبناء دول مجلس التعاون الخليجي
ً
وأبناء الوافدين" ،مضيفا أن "قبول الكويتيين وأبناء الكويتيات
في الفصلين األول والثاني ،أما بالنسبة لباقي الفئات فسيكون
في الفصل الثاني فقط".
وأفــاد بأن مواعيد اختبارات القدرات لكلية التربية األساسية
(اللغة اإلنكليزية -بنين /بنات ،والتربية البدنية -بـنــات) ،وكلية
الدراسات التكنولوجية (الهندسة الكيميائية) ،خالل الفترة من 3
ً
إلى  5أغسطس المقبل ،مبينا أنه سيكون هناك مقابالت شخصية
للمتقدمين لتخصص تحفيظ القرآن ومشرف سجون.

مشعل المنصوري

« »GUSTتنظم ندوة «الدعم الفني لذوي االحتياجات»
الغرير« :معهد األبحاث» أعاد تأهيل وتحسين بيئة العمل للمكفوفين
نظم قسم علوم الكمبيوتر بجامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا ()GUST
ن ـ ـ ــدوة افـ ـت ــراضـ ـي ــة بـ ـعـ ـن ــوان "ال ــدع ــم
الفني لــذوي االحتياجات الخاصة"،
حــاضــرت فيها مــديــرة دائ ــرة تطوير
النظم والبرمجيات في معهد الكويت
لــأب ـحــاث الـعـلـمـيــة الـمـهـنــدســة نــورة
الغرير ،للحديث عن إنجازات المعهد
في المشاريع التي تقدم الفائدة لذوي
االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة ،وك ــذل ــك عن
األه ــداف طويلة الـمــدى فــي مثل هذه
المشاريع.
وأشارت الغرير ،خالل حديثها إلى
ج ـهــود ف ــرق الـعـمــل خ ــال الـمـشــاريــع
التي تم إنجازها لتطوير عدة حلول
للتغلب على التحديات ا لـتــي تعوق
ذوي االحتياجات الخاصة ،ومن بينها
تطوير برنامج خدمة الطوارئ ()112
لذوي اإلعاقة السمعية بالتعاون مع
وزارة الداخلية.
وأف ــادت بــأن المعهد قــام بتطوير
وتقديم مطبعة لطباعة الكتب بطريقة
«برايل» لجمعية المكفوفين الكويتية،
إلى جانب معدات كمبيوتر لمدارس
ذوي االحتياجات الخاصة ،إضافة إلى
تحسين مهارات إعادة التأهيل وبيئة

الغرير والجري خالل الندوة
العمل لهذه الشريحة في الكويت ،كما
يوفر المعهد الصحف اليومية بطريقة
«بــرايــل» للجمعية ،مــع توفير برامج
طباعة «بــرايــل» مجانا لــدول الخليج
وليبيا ولبنان والمغرب.
من جانبها ،اعتبرت الدكتورة في
قسم علوم الكمبيوتر نورة الجري أن
"الندوة فرصة ممتازة لتعريف الطلبة
وأعـضــاء هيئة التدريس باتجاهات
البحث العلمي الحالية فــي مختلف
م ـ ـجـ ــاالت الـ ـعـ ـل ــوم وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا،
السيما الــدعــم ال ــذي يمكن أن يقدمه

خــريـجــو ع ـلــوم الـكـمـبـيــوتــر لمجتمع
ذوي االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة فــي
الكويت".
وأشـ ـ ــارت ال ـج ــري إل ــى أن ذل ــك من
شأنه أن يساعد الطالب على توسيع
مـ ـع ــرفـ ـتـ ـه ــم ب ــالـ ـمـ ـش ــاري ــع األخ ـ ـي ـ ــرة
واإلنجازات البحثية ،ضمن فرق معهد
الـكــويــت لــأبـحــاث العلمية ،ومعرفة
الفرص الوظيفية المحتملة في سوق
العمل بعد التخرج.

«نقابة الجامعة» الستعجال مكافآت «األمامية»
دعت األمانة العامة إلى سرعة تالفي المالحظات بشأن الكشوف
•

حمد العبدلي

دعت نقابة العاملين بجامعة الكويت ،األمانة العامة في
اإلدارة الجامعية إلى سرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان
صرف مكافآت الموظفين المستحقين ضمن الصفوف األمامية
والصفوف المساندة ،تزامنا مع دخول قانون  4لسنة ،2021
الخاص بفتح اعتماد إضافي بالميزانية لصرف مكافآت
الصفوف األمامية.
وأكدت النقابة ،في بيان صحافي ،أمس ،ضرورة الحفاظ
على حقوق ومكتسبات منتسبي الجامعة ،مشيرة إلــى أن
ديوان الخدمة المدنية أعلن أمس األول أنه بدأ بإرسال كشوف
مستحقي مكافآت الصفوف األمامية في  16جهة معتمدة حتى

اآلن إلى وزارة المالية ،تمهيدا لصرفها للمستحقين ،فيما
باقي الجهات لم تعالج المالحظات الواردة على كشوفها بعد.
وطالبت النقابة أمانة الجامعة بسرعة تالفي المالحظات
ً
ً
في الكشوف ،بما ال ُيحدث خلال أو ضررا بحقوق الموظفين
المستحقين فعليا للمكافأة ،ضمانا لسرعة إتمام إجراءات
الصرف.
وأكــدت أنــه "مــن غير المقبول أن تبقى حقوق الموظفين
ومنتسبي الجامعة معطلة ،رغ ــم أنـهــم عملوا أث ـنــاء فترة
اإلغالق ،وواجهوا الوباء ،وعملوا على تسيير عجلة العمل،
رغم الظروف الصحية" ،مشيرة إلى أنه من باب أولى اإلسراع
بتكريمهم وصرف مكافآتهم.

•

عادل سامي

أكــد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية
لمكافحة التدخين والسرطان د .خالد الصالح،
أن عيادة اإلقالع عن التدخين ،التي تم افتتاحها
في مقر الجمعية بمنطقة القادسية ،نجحت في
استقطاب الراغبين باإلقالع عن التدخين ،الذين
بــدأوا بالتوافد على العيادة كل يــوم ثالثاء من
كــل أسـبــوع مــن الـســادســة حتى الثامنة مـسـ ً
ـاء،
وفق حجز مسبق على الرقم الذي تم تخصيصه
للعيادة ،مع تحديد وقت خاص للسيدات.

وقــال الصالح ،في تصريح صحافي ،إنــه تم
البدء في استقبال المراجعين منذ بداية افتتاح
العيادة في  15يونيو الماضي ،الفتا إلى استقبال
ً
 14مراجعا حتى  29يونيو الماضي من مختلف
الجنسيات واألعمار ،وتم إقالع  3مراجعين عن
التدخين.
وأضاف أن هناك ارتفاعا في نسبة اإلقبال على
اإلقالع عن التدخين ،مشيرا إلى أن طبيب العيادة
يقوم بصرف العالجات الدوائية الالزمة لمساعدة
ال ــراغ ــب ب ــاإلق ــاع ع ــن ال ـتــدخ ـيــن ،م ــع متابعته
المستمرة ،للوقوف على استجابته للعالجات.

عادل سامي

طالبت الجمعية الكويتية لحماية البيئة ،ديوان
الخدمة المدنية بـ "دعم الشباب والطلبة الدارسين
والمبتعثين بالخارج لدراسة العلوم والهندسة
البيئية ،عبر إدراجهم في خطط التوظيف ،األمر
ال ـ ــذي يـنـعـكــس إي ـج ــاب ــا ع ـلــى ال ـس ـي ــرة ال ـتــربــويــة
والتعليمية وخدمة البيئة الكويتية".
جــاء ذلــك خــال استقبال رئـيــس لجنة شــؤون
البيئة بمجلس األمة النائب د .حمد المطر لرئيس
مجلس إدارة الجمعية د .وجدان العقاب ،التى أكدت

حاجة الكويت الى خطة وظيفية متكاملة تشترك
بها الـعــديــد مــن الـجـهــات للمحافظة على البيئة
وحمايتها ،األمر الذي يحتاج للقوانين والتشريعات
الخاصة بإدارة التعليم والتوظيف في اتجاه يكفل
وجود كوادر وطنية لها خبرة في مجال البيئة.
وأك ــدت العقاب أهمية تطبيق الـمــادة  119من
قانون البيئة بخصوص إنشاء ادارات بيئية في
الوزارات والمؤسسات الحكومية ودورها في تطبيق
القانون وتفادي المخالفات والتجاوزات البيئية.
وقالت" :على أرض الواقع شرعت بعض الجهات
الحكومية في إنشاء مثل هذه اإلدارات ،إال أن هذه

أكد رئيس رابطة أعضاء
هيئة التدريب بالكليات
التطبيقية املستشار وائل
املطوع ،أن مشكلة تعطل
صرف مستحقات الفصل
الصيفي بالتدريب
امليداني لعدد من أعضاء
هيئة التدريب بكلية
الدراسات التكنولوجية،
بسبب خطأ في إرسال
الكشوف من الكلية
في عهد عميد الكلية
السابق ،في طريقها
للحل ،بالتعاون مع إدارة
الهيئة.
وزف املطوع ،في تصريح
صحافي ،أمس ،لزمالئه
أعضاء هيئة التدريب
بـ"التكنولوجية" ممن
درسوا التدريب امليداني،
بشرى انتهاء هذه
املشكلة ،حيث تواصلت
الرابطة مع إدارة الهيئة
وعميد الكلية ومدير
اإلدارة املالية ،وتمت
معالجة هذا الخطأ،
وسوف يتم صرف هذه
املستحقات في أقرب وقت
ممكن.

«التراث» 53 :مهتديًا
جديدًا في األحمدي ومبارك

ارتفاع نسبة اإلقالع عن التدخين «حماية البيئة» تطالب بتوظيف دارسي العلوم البيئية
•

مستحقات «الصيفي»
بـ «التكنولوجية» قيد الحل

محمد الشرهان

ً
إعالن المقبولين في خطة البعثات الخارجية قريبا بدء استقبال طلبات االلتحاق
حمد العبدلي

سلة أخبار

المنظومة الجديدة تنقصها المسميات الوظيفية
للخريجين من التخصصات البيئية كخريجي علوم
البيئة وخريجي الهندسة البيئية الذين يعودون من
البعثة الدراسية ،ليصطدموا بالواقع من عدم وجود
مكان لهم في منظومة ديوان الخدمة المدنية ،مما
يترتب عليه عدم وجود توصيف وظيفي واضح
الستقبال مثل تلك التخصصات ،مسببا موجة
من االحباط للطلبة الذين لبوا حاجة سوق العمل
بدراسة التخصصات النادرة للوظائف الخضراء
المستقبلية ،والـتــي تـتــوافــق مــع أه ــداف التنمية
المستدامة  2030ورؤية كويت جديدة".

أعلن نائب رئيس مركز
الهداية في محافظتي
األحمدي ومبارك الكبير،
التابع لجمعية إحياء
التراث اإلسالمي ،الشيخ
خالد األحمد أن 53
مهتديا دخلوا اإلسالم
على يد دعاة من مختلف
الجنسيات ،من خالل ما
يقام من أنشطة وفعاليات
داخل الكويت عبر مراكز
الهداية التابعة لها في
مختلف املناطق.
وقال األحمد ،في تصريح
صحافي ،إن هذا العدد
من املهتدين الجدد
هو فقط في محافظتي
األحمدي ومبارك الكبير
منذ بداية العام وحتى
اآلن ،ويضاف إلى عدد
املهتدين الذين دخلوا
اإلسالم خالل العام
املاضي ،وفي نفس
املركز ،والبالغ عددهم
 72شخصا من الرجال
والنساء.

«الرحمة» تفوز بالمركز
الثاني في «التميز الخيري»

حصلت جمعية الرحمة
العاملية على املركز الثاني
في جائزة "خالد العيسى
الصالح" للتميز الخيري
عن فيلم "رحمة" كأفضل
فيديو توثيقي ،خالل
الحفل الذي أقامه اتحاد
الجمعيات واملبرات
الخيرية الكويتية،
بحضور ممثلني عن
وزارتي الشؤون والتنمية
املجتمعية ،ولفيف من
قيادات العمل الخيري.
وقال األمني املساعد
لشؤون القطاعات في
"الرحمة العاملية" فهد
الشامري" :إن الجمعية،
وعلى مدار السنوات
املاضية ،أولت توثيق
جهودها الخيرية
اهتمامًا كبيرًا ،دعمًا
لثقة املتبرعني بصفة
خاصة ،وفي العمل
الخيري الكويتي بشكل
عام" ،مشددًا على ضرورة
مواصلة توثيق العمل
الخيري ،وتدوينه
بمختلف الوسائل
الحديثة ،وبمعايير
مهنية ومنهجية واضحة،
بما يسهم في الحفاظ
على صورة العطاء
الكويتي محليًا وعامليًا.

زوايا ورؤى

٨

الجائحة والتقلبات النقدية
والمالية
د .ندى سليمان المطوع
mutawa.n@gmail.com
تابعت كما تابع بعض المهتمين أثر جائحة كورونا على القوام
المالي واالق ـت ـصــادي لدولتنا ،والـتـقــاريــر الـتــي تـصــدرت المجالت
االقتصادية والمالية ومن ضمنها تقرير "أزمة مزدوجة" لعام 2020
الصادر عن البنك المركزي الذي يتضمن البيانات الصادرة عن اإلدارة
المركزية لإلحصاء وسط تقديرات بنك الكويت المركزي ،وفيما يلي
بعض النقاط الالفتة للنظر والمهمة التي جاء بها التقرير:
• محافظة الدينار الكويتي على استقراره النسبي مقابل العمالت
الرئيسة.
• السالمة المالية موصوفة ،وذكرت ذلك مقاالت عدة مبينة قدرتها
على مقاومة الصدمات.
• تزايد األعباء التي يتحملها القطاع الحكومي وذلك عبر تبنيه
مسؤولية توظيف واستيعاب القوى العاملة وقد يصل العدد الى مئة
ألف مواطن ومواطنة.
• معدالت البطالة قفزت بشكل حاد في اقتصادات العالم ،وذلك
لألثر السلبي في قطاع األعمال المتأثر بجائحة كورونا ،وتراجعت
معدالت اإلنتاجية بما بعادل ثالثة أضعاف مستوياتها قبل انتشار
الوباء العالمي.
• دول مجلس التعاون لم تكن بعيدة عن اآلثار السلبية بطبيعة
اقتصادها المنفتح على االقتصاد العالمي وسط توقعات صندوق
النقد الدولي التي أشارت إلى انكماش اقتصادات دول مجلس التعاون
عام  2020وتوقعت نمو عام .2021
• العديد من الدول اتخذت إجراءات وسياسات مالية استثنائية
وحزم إنقاذ ضخمة لدعم القطاع الصحي والمحافظة على استقرار
معدالت التوظيف لذلك تراجعت األوضــاع المالية العامة وارتفعت
معدالت الديون السيادية إلى مستويات غير مسبوقة.
• الالفت للنظر اهتمام التقرير بالقطاعات غير النفطية ومنها قطاع
المطاعم ،حيث سجل نشاط المطاعم والفنادق الذي يمثل  %1.4من
الناتج المحلي غير النفطي تراجعا في قيمته المضافة بنحو 95.2
مليون دينار خالل عام  2020مقابل نمو بما يعادل  13.7مليون دينار
بنسبة  %4.3عام .2019
• ويأتي التقرير بتوصية طرحها محافظ البنك المركزي الدكتور
محمد الهاشل مفادها الحاجة إلى اتخاذ الخطوات الملموسة إلى
اإلصالح المالي واالقتصادي والهيكلي للتصدي لالختالالت.

ةديرجلا

•
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تعمق في فهم سلوك
المشاغبين

جيمس زغبي*

عشر سنوات على «الربيع العربي»
قبل عقد من الــزمــن ،كنا نعيش مخاض ما أطلق عليه مراقبون
ً
في الغرب «الربيع العربي» ،واآلن نقدم تقييما لما حدث ،فقد أطلق
مـحـلـلــون غــرب ـيــون عـلــى م ــا ح ــدث مـصـطـلــح «الــرب ـيــع ال ـع ــرب ــي» ،ألن
ً
االنتفاضات في تونس ومصر وليبيا واليمن كانت مرتبطة عضويا،
ً
ولذا تصوروا أنها تمثل مقابال للثورات التي أسقطت النظم الشيوعية
التي كانت تعمل تحت حماية االتحاد السوفياتي.
ً
لكن هــذه االنـتـفــاضــات العربية لــم تكن خـيــوطــا فــي إقليم واحــد
يتفكك ،صحيح أن هناك سمات مشتركة تجمع بينها لكن العوامل
المحلية شكلتها في كل حالة على حــدة ،وأحــد المالمح المشتركة
ً
بين االنتفاضات هو اقتصار هذه الثورات تقريبا على ما يطلق عليه
«الجمهوريات العربية» التي ظلت لسنوات تحكمها أنظمة افتقرت
ً
ً
إلى المشروعية وتزايدت تعنتا وفسادا.
ً
وأيـضــا فــي كــل واح ــدة مــن هــذه االنـتـفــاضــات ،بــدأت كــل انتفاضة
كاحتجاجات غير عنيفة إلى حد كبير يقودها الشباب وتركز على
الفقر والبطالة والرغبة في التمتع بحريات وحقوق سياسية أكبر،
ورغم وصفها بأنها «ثــورات» ،لم تحدث ثورة حقيقية غيرت الحكم
إال في تونس وحدها رغم أنها ما زالت في حالة هشة.
ومــرت ســوريــة وليبيا واليمن بتجارب مختلفة ،فحين سقطت
األنظمة القديمة في المجتمعات المقسمة على أساس طوائف وقبائل
ومناطق ،سعت كل جماعة إلى االستعانة بقوى خارجية أو سعت
إليها قوى خارجية لتقدم العون لها ،مما أدى إلى صراعات أهلية
دامية وطويلة األمد.
وما زالت النتيجة غير مؤكدة ،ورغم تباين النتائج ،ما زال يحدث
انتفاضات أخرى بما في ذلك االحتجاجات الحاشدة المستمرة في
السودان والجزائر ولبنان والعراق في السنوات القليلة الماضية.
صحيح أنها متباينة وال رابط بينها في األساس ،لكن كل انتفاضة
تنفجر ألسـبــاب متشابهة وهــي االفتقار إلــى الوظائف والخدمات
األساسية وسوء اإلدارة وفقدان األمل.
ً
والثورات في الجزائر والسودان تشبه نوعا ما تلك التي حدثت
في «الجمهوريات العربية» األخــرى ،لكن السودان وحــده هو ما قد
يمثل قصة نجاح محتملة ،فمع التخلص من الطاغية العسكري في

د .عبد المحسن حمادة

ال ـســودان وبعد احتجاجات متواصلة ،وافــق الجيش على تشكيل
حكومة جديدة يشارك فيها السلطة مع القيادة الشعبية المدنية،
ومع استمرار محتمل لهذه التجربة لثالث سنوات ،فالوقت وحده
هو الذي سيخبرنا إذا ما كانت الفترة االنتقالية ستؤدي إلى سيطرة
مدنية كاملة بالفعل.
وتوقع النتائج أصعب في لبنان والعراق اللذين تتشابه فيهما
ال ـم ـطــالــب ،وتـتـضـمــن إن ـه ــاء الـطــائـفـيــة ،لـكــن رد الـفـعــل الـقـمـعــي من
الميليشيات المدعومة من إيران في البلدين -وعناد النخب الطائفية
الفاسدة في لبنان -يمثل عقبات حقيقية أمام التغيير.
بعد مرور عشر سنوات على أول انتفاضة ،كان «االستقرار» الهش
الذي ُوصفت به األنظمة القديمة في الجمهوريات العربية هو الذي
سمح إلــى حــد كبير بـحــدوث الفوضى ،ورغــم تباين نجاح حركات
االحتجاج في المنطقة ومستقبلها المحفوف بعدم اليقين ،لكنها
ً
تقدم لنا دروسا عدة.
ومن هذه الدروس أنه يجب على األنظمة الحاكمة أن تعلم أن القمع
ال يمكن أن يحل محل إدارة ال تستجيب لمطالب الجماهير ،ويجب أن
يستجيب الزعماء الهتمامات ومخاوف الشعوب المشروعة ويقدموا
ً
ً
لهم أمال حقيقيا في التغيير ،والمحتجون ،وخاصة في لبنان والعراق،
ً
ً
يتعين أن يشكلوا قيادة منسقة وبرنامجا متماسكا من المطالب
وخطة للتطبيق.
ً
ويتعين على المحتجين أن ينظموا أنفسهم سياسيا لالنتخابات
ال ـقــادمــة لمنع سـطــو «اإلخـ ـ ــوان» وال ـحــركــات الـطــائـفـيــة ذات الطابع
السياسي األخرى على مساعي التحول في بلدان مثل لبنان والسودان
وليبيا والعراق ،ويتعين على الواليات المتحدة أن تتفهم أن أي اتفاق
ً
جديد مــع إي ــران يجب أن يتضمن ضغوطا عليها لوقف استغالل
اال نـقـســا مــات الطائفية وتصرفاتها العنيفة والتدخلية فــي لبنان
وسورية والعراق واليمن.
ويجب على الــواليــات المتحدة أن تركز على تقديم مساعدة في
المستقبل لهذه الحكومات لتوفير فرص عمل وتطوير القطاع الخاص
وتحسين التعليم والرعاية الصحية وتوصيل الخدمات االجتماعية.
* رئيس المعهد العربي األميركي في واشنطن

كلمة أخيرة:
نمو قطاع المطاعم وإقبال الشباب على العمل في ذلك المجال
بحاجة الى تأهيل المناهج الدراسية واالستثمار في الجانب التجاري
منها واالقتصاد المنزلي.

آصف مزتبى حسن*

عودة الجئي الروهينغا إلى
ميانمار مستبعدة
منذ االنـقــاب العسكري فــي ميانمار فــي  1فبراير الماضي،
أصبحت جميع تدابير ترحيل الجئي الروهينغا المسلمين من
بـنـغــادش إل ــى مـيــانـمــار عــالـقــة ،فبعد أي ــام عـلــى االن ـق ــاب ،أعلن
رئيس المجلس العسكري ،الجنرال مين أونغ هالينغ ،في خطاب
متلفز أن المجلس العسكري سيتابع استقدام الجئي الروهينغا
إلى ميانمار.
كان مسلمو الروهينغا قد هربوا إلى بنغالدش بدفعات كبيرة
بعد حملة القمع العسكرية التي قادها الجيش ضد المسلمين
في واليــة "راخـيــن" في غــرب ميانمار ،لكن المؤشرات على عودة
َ ّ
الالجئين إلى حياة آمنة ت ِقل في "راخين" ،ففي شهر مايو الماضي،
أخبرت رئيسة وزراء بنغالدش ،الشيخة حسينة ،رئيس الجمعية
العامة التابعة لألمم المتحدة ،فولكان بوزكيرن ،أثناء زيارته إلى
دكا بأن عودة أعضاء الروهينغا اآلمنة والكريمة ليست مؤكدة
بعد في ظل تفاقم الوضع في ميانمار.
وفــي  22أبــريــل ،قــال وزي ــر خــارجـيــة بـنـغــادش ،شـهــريــار علم،
إن استمرار النهج الذي يستعمله المجتمع الدولي للتعامل مع
ّ
يشجع القوات المسلحة "تاتمادو" (إنه االسم
االنقالب في ميانمار
الذي ُي َ
عرف به جيش ميانمار) على متابعة أعماله الوحشية بحق
األقليات العرقية.
تتلقى قوات "تاتمادو" ماليين الدوالرات من الشركات األجنبية
ح ـتــى اآلن ،ل ــذا ل ــن ت ـتــوقــف أع ـم ــال ال ـع ـنــف ال ـتــي دف ـعــت جـمــاعــة
الروهينغا إلــى الـهــرب مــن "راخ ـيــن" إلــى بـنـغــادش ،فــي غضون
ذلك ،لم تصبح الظروف في ميانمار مؤاتية بعد لعودة الالجئين.
في مدن مثل "يانغون" و"نايبيداو" ،ال تهتم جماعة "بامار" الذي
تشكل األغلبية العرقية في ميانمار بعودة الالجئين ،ووفق محلل
أمني من ميانمار تكلم مع صحيفة "دبلومات" شرط عدم اإلفصاح
ُ
عن اسمه ،تعتبر قضية الروهينغا آخر ما تفكر به أغلبية "بامار"
في الوقت الراهن ،وبحسب رأيه" ،أدرك معظم الناس مدى وحشية
العمليات العسكرية فــي "را خ ـي ــن" و ه ــم يتعاطفون مــع معاناة
الروهينغا ،لكنهم يشعرون باالستياء من الناشطين المنتمين
إلى هذه الجماعة ألنهم يلومون زعيمة "الرابطة الوطنية من أجل
الديمقراطية" ،أونــغ سان سو كي ،وبقية جماعات ميانمار بدل
تحميل قوات "تاتمادو" وحدها مسؤولية االعتداءات ضدهم.
منذ االن ـقــاب الـعـسـكــري ،توسعت مظاهر التضامن العرقي
بين مختلف الجماعات ،ووفــق معلومات المحلل األمـنــي ،تبرز
ّ ً
تقبال لجماعة الروهينغا
مؤشرات مفادها أن الناس باتوا أكثر
شــرط أن تقف هــذه األخـيــرة إلــى جانب الجماعات األخ ــرى التي
تحارب قادة االنقالب.
على صعيد آخر ،ال يريد معظم الالجئين المقيمين في مخيمات
"كــوكــس بـ ــازار" فــي بـنـغــادش ال ـعــودة إل ــى مـيــانـمــار ،فـقــد كشف
استطالع أجرته المفوضية السامية لشؤون الالجئين في األمم
المتحدة في عــام  2019أن  214عائلة ال تريد العودة قبل تلبية
مطالبها األساسية.
يريد الجئو الروهينغا العودة إلــى ميانمار بعد نيل حقوق
المواطنة التي يستحقونها وضمان سالمتهم ،لكن يظن معظمهم
أن والية "راخين" ال تزال عدائية وغير آمنة لهم.
يقول ساقيب الشيخ ،مدير البرامج في مشروع الروهينغا في
ّ
مخيمات "كوكس بازار" ،إن الوضع الميداني غير آمن ولن تتحقق
شروط الترحيل التي وافقت عليها ميانمار في عام  2018في أي
وقــت قريب على األرجــح ،لكن قد تكون عــودة الجئي الروهينغا
ً
ً
إلى ميانمار تكتيكا مفيدا لقوات "تاتمادو" كي تكسب الشرعية
الدولية التي تطمح إليها ،فقد عمدت هذه القوات إلى تشويه سمعة
المعارضة لطرح نفسها
"الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية"
ِ
كحامية للقومية البورمية وتعزيز وحدة صفوفها ،ومن المتوقع
أن يستفيد الـجـنــراالت مــن ع ــودة الالجئين لتحسين صورتهم
ومصداقيتهم بنظر المجتمع الدولي.
لكن إذا بــدأت عــودة الالجئين في ظل المباالة جماعة "بامار"
بمآسي الروهينغا ،فستتراجع فرصة عودتهم إلى والية "راخين"
بـطــريـقــة تضمن الـحـفــاظ عـلــى كــرامـتـهــم ،مـمــا يعني أن يحصل
أعضاء هذه الجماعة على الجنسية ويكتسبوا حق امتالك أراضي
أجدادهم .دعت رابطة أمم جنوب شرق آسيا المجلس العسكري إلى
التحاور في  14أبريل الماضي ،مما يثبت أن الجماعة اإلقليمية
تريد التعامل مع هذا المجلس.
ثم دعا قرار األمم المتحدة المرتبط بميانمار في  18يونيو إلى
إعادة إرساء الديمقراطية واالعتراف بدور رابطة أمم جنوب شرق
ً
آسيا المحوري ،لكنه لم يذكر شيئا عن عودة مسلمي الروهينغا
أو معالجة األسباب األصلية ألزمة الالجئين.
من الواضح أن قادة العالم سيكتفون بإطالق مواقف شفهية
حول  750ألف الجئ من جماعة الروهينغا في بنغالدش في حين
يتابعون التعامل بالطريقة نفسها مع ميانمار.
* «دبلومات»

من المؤكد أن نظامنا التربوي يحارب هذا الفكر ،وكذلك األسرة
الكويتية ال تشجع األبناء على تبني مثل هذا الفكر العدائي،
فالمدرسة واألسرة بيئتان مهمتان في التنشئة االجتماعية،
تحاربان بشدة تنشئة األبناء على حب الشغب واالعتداء
وكلتاهما
ً
على اآلخرين ،إذا هناك بيئة أخرى غرست لدى هؤالء النواب حب
الشغب والتعالي على الوزراء.
والـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـل ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـيـ ـ ــم الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوس فـ ـ ـ ـ ـ ــإن تـ ـج ــد
ذ ا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال يـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــم
في هذا البيت يرى أبو الطيب المتنبي أن اإلنسان شرير بطبعه،
وإذا صــادفــت إنسانا طيبا فالبد أن هناك أسبابا جعلته يغير
سلوكه الشرير ،وتبنى هذه النظرة رجال الدين المسيحي الذين
سيطروا على التعليم طيلة العصور الوسطى ،وتأثر بها بعض
المربين في القرن الـسابع عشر للميالد ،وأصبح هدف التربية عند
من يؤمن بهذه النظرية تعديل السلوك الشرير لدى اإلنسان ،ومع
أن الدراسات الحديثة أثبتت خطأ هذه النظرة ،إال أن السلوك السيئ
والرهيب الذي أبداه بعض النواب الذين يدعون أنهم أغلبية ،يفرض
علينا أن نتساءل :من أين اكتسب هؤالء هذا السلوك السيئ الرديء؟
من المؤكد أن نظامنا التربوي يحارب هذا الفكر ،وكذلك األسرة
الكويتية ال تشجع األب ـنــاء على تبني مثل هــذا الفكر الـعــدائــي،
فــالـمــدرســة واألس ــرة بيئتان مهمتان فــي التنشئة االجتماعية،
وكلتاهما تحاربان بشدة تنشئة األبناء على حب الشغب واالعتداء
ً
على اآلخرين ،إذا هناك بيئة أخرى غرست لدى هؤالء النواب حب
الشغب والتعالي على الوزراء واحتالل مقاعدهم بقصد إهانتهم،
وقد تكون هذه البيئة بيئة حزبية ،فاألفراد يتأثرون بفكر الحزب
الذي ينتمون إليه وخاصة األحزاب الدينية المتطرفة ،فلألحزاب
الدينية في الوطن العربي تجارب كثيرة في محاوالتها االستيالء
على السلطة في عدد من الدول العربية.
ف ـهــدف األح ـ ــزاب الــديـنـيــة إقــامــة دول ــة ش ــرع ال ـلــه وه ــدم دولــة
الطاغوت كما ّيدعون ،فمن ال يؤمن بفكرهم فهو يؤمن بالطاغوت،
فهم يحرفون الكلم عن مواضعه ،ليجعلوا من أنفسهم أوصياء
على شرع الله ،ومن ثم سيكونون أوصياء على الدولة ،فالهدف
إقامة دولة دينية دكتاتورية ،فهم يصورون أنفسهم بأنهم الجهة
االوحيدة التي تعرف شرع الله وتدافع عنه وعلى الجميع أن يسلم
ّ
بذلك ،ومن يقرأ بعض مقاالت الكتاب الذين ينتمون لهذا الفكر،
فسيجد أنهم يصفون الحكومة الكويتية بأنها حكومة العازة
والـعــاجــزة ،ويطلبون منها أن تستريح ،وهــم مــن يجب أن يدير
الدولة ،فمن الصعوبة أن تستقر األمور في الدولة وفيها جماعة
تسعى إلى هدمها وتفكيكها.
فما طالب به أولئك النواب من تغيير لرئيس مجلس الــوزراء
ورئيس مجلس األمة ،وبدون وجود مبررات مقنعة تثبت ضرورة
تلك المطالب وصحتها ،ومــا اتبعوه مــن أساليب فجة لتحقيق
مطالبهم ،وما أدى ذلك إلى تعطيل جلسات مجلس األمة لفصل
تشريعي كامل لم يحقق فيه أي إنجاز ،نرجو خالل إجازة المجلس
أن تتم مراجعة تلك األحداث بعناية من قبل السلطتين التشريعية
والـتـنـفـيــذيــة ،ولـنـبــدأ بـعــد اإلج ــازة ب ــإذن الـلــه بـتـعــاون مثمر بين
السلطتين لمعالجة المشكالت التي تواجه الــدولــة وهــي كثيرة،
وال يمكن حل تلك المشكالت إال بتعاون بين السلطتين ،فعسى
الله أن يوفقنا لخدمة مجتمعنا ومعالجة مشاكلنا وتناسي ما
دار بيننا من خالف.

براشانث باراميسواران*
هوغو دروتشون*

«أمم جنوب شرق آسيا» تطلق
ً
مركزا للتحديات السيبرانية

عن الحرية والتآمر والتلقيح
قد يكون التلقيح اإلجباري ،لألشخاص
ُالمتعصبين ،هو الحل الوحيد ،السيما
بعيدة عن
إذا كانت البلدان ال تزال ً
تحقيق مناعة القطيع ،ونظرا إلى أن
متغيرات الدلتا شديدة العدوى تنتشر
في المجتمعات ذات معدالت التطعيم
فإن هذا من شأنه أن ُيشكل
المنخفضةً ،
ً
تطبيقا حقيقيا «لمبدأ الضرر» الذي
يقضي بمنع إلحاق األذى باآلخرين.
ً
على الرغم من أن دوال مثل إسرائيل والمملكة
ال ـم ـت ـح ــدة وال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ق ــد حققت
ً
ً
أداء جـيــدا بشكل خــاص فــي تــوزيــع لقاحات
كوفيد  19في أســرع وقــت ممكن ،فــإن التردد
بشأن استخدام اللقاحات ال يزال ُيشكل عقبة
خطيرة ،وفــي الــواليــات المتحدة ،تسبب هذا
التردد بالفعل في تعطيل هدف الرئيس جو
بايدن بتلقيح  70في المئة من سكان الواليات
المتحدة مرة واحــدة على األقــل قبل  4يوليو
الجاري.
وف ــي اس ـت ـطــاع أج ــرت ــه شـبـكــة س ــي إن إن
فــي شـهــر أب ــري ــل ،ق ــال نـحــو  26فــي الـمـئــة من
األميركيين الذين شملهم االستطالع إنهم ال
ُ
ينوون تلقي التطعيم على اإلطالق ،وتعد هذه
مشكلة كبيرة ،حيث ُيعد التلقيح شبه الشامل
الـطــريـقــة الــوح ـيــدة ال ـمــوثــوقــة لـلـقـضــاء على
الجائحة ،وإذا افترضنا ،على سبيل المثال ،أن
ُ
متغيرات فيروس كورونا ،التي تعد ُمعدية مثل
الحصبة ،أصبحت سائدة ،فإن تحقيق مناعة
القطيع قد يتطلب أن يكون  94في المئة من
السكان ُم ّ
حصنين.
ُ
وف ــي ظــل ه ــذه ال ـظ ــروف ،قــد يميل صـنــاع
الـسـيــاســات إل ــى مـحــاولــة قـمــع ال ـت ــردد بشأن
استخدام اللقاح المدفوع بنظريات المؤامرة
إلى حد كبير ،وفيما يتعلق بالمؤمنين بعدم
صحة اللقاحات ،فإن الخطر الحقيقي ال يتمثل
في فيروس كوفيد  ،19ولكن في أن بيل غيتس
يستخدم اللقاحات لزرع رقائق إلكترونية دقيقة
في أدمغتنا.
لكن أليست نظريات المؤامرة مجرد شكل
آخ ــر م ــن أش ـك ــال حــريــة الـتـعـبـيــر؟ ف ــي دفــاعــه
الكالسيكي عن مبدأ حرية التعبير من خالل
كتاب "عن الحرية" ،يقدم جون ستيوارت ميل
ُحجتين :إن أولئك الذين لديهم معتقدات خاطئة
هم أكثر عرضة للتخلي عن هذه المعتقدات عند
تبادل األفكار بحرية ،في حين أن االعتراض
بشدة على اعتقاد حقيقي يحول دون أن يصبح
تحيزا أو مبدأ غير مدروس.
في الواقع ،نادرا ما يتخلى مؤيدو نظريات
المؤامرة عن معتقداتهم من خالل التبادل الحر
لألفكار ،إذ تتمتع نظريات المؤامرة بخصائص
ُ
"االح ـت ــواء ال ــذات ــي" ،حيث تعتبر المعلومات

ً
ً
الجديدة التي تتحدى المعتقدات دليال إضافيا
على صحتها ،وإذا حاولت إقناع "مؤمن بنظرية
مؤامرة أحــداث  11سبتمبر" بأن هجمات 11
سبتمبر  2001اإلرهــابـيــة لــم تكن فــي الــواقــع
وظيفة داخلية ،فمن المحتمل أن يعتقدوا أنك
ً
تعرضت لغسيل دماغ أيضا ،ويحثونك على
ُ
قراءة تقرير أو مشاهدة فيلم وثائقي يوضح أن
النسخة الرسمية للتاريخ مجرد كذبة.
النقطة التي يتعين تذكرها هي أن مؤيدي
نظريات المؤامرة يعتقدون حقا أن مجموعة
ُ
سرية صغيرة مــن الـنــاس (عـصــابــة) تسيطر
على العالم ،وباعتبار أن هذه فرضية بعض
األش ـ ـخـ ــاص ،ف ـمــن الـمـنـطـقــي تـفـسـيــر جميع
المعلومات الجديدة كدليل على صحتها.
ً
هل يتعين علينا إذا قمع مؤيدي نظريات
الـمــؤامــرة مــن أجــل تسهيل التبادل العقالني
لــأفـكــار؟ يعتقد مـيــل ،ال ــذي ُي ـعــارض جميع
أشكال الرقابة ،أن هذا النوع من التدخل العام
ُمـبــرر فقط على أس ــاس "مـبــدأ ال ـضــرر" ،وكما
ذكر في كتابه الشهير الذي يحمل عنوان "عن
الحرية"" :إن الغرض الوحيد الــذي يمكن من
أجله ممارسة السلطة بشكل شرعي على أي
ً
فرد من أفراد المجتمع ُ
المتحضر ،رغما عنه،
هو منع إلحاق األذى باآلخرين".
ونظرا إلى أن العديد من نظريات المؤامرة
في عزلة ،فإنها ال تتعارض مع مبادئ ميل،
ومجرد االعتقاد بأن كائنات فضائية هبطت في
مدينة روزويل (والية نيومكسيكو) ،أو االعتقاد
بأنه لم يهبط أحد على سطح القمر ال يؤذي أي
شخص ،على الرغم من أن نظريات المؤامرة
غير المؤذية في األصل يمكن أن تشجع بطبيعة
الحال على السلوك الضار .على سبيل المثال،
تسبب االعتقاد بأن تقنيات الجيل الخامس
ُ
" "5Gتساهم فــي انتشار فـيــروس كوفيد 19
في قيام البريطانيين بحرق أبراج االتصاالت.
ُ
عــاوة على ذلــك ،تسبب نظريات المؤامرة
أحيانا أضرارا مباشرة ،كما يحدث غالبا عندما
ترتبط بمعاداة السامية .قد ال يهم أن يعتقد
مؤيد نظريات المؤامرة البريطاني ديفيد إيكي
أن السحالي تحكم العالم ،لكن العكس صحيح
عندما ينتقد "صهاينة روتشيلد" ،على األقل
منذ "بروتوكوالت حكماء صهيون" ُ
الملفقة من
قبل الشرطة السرية القيصرية سيئة السمعة،
كان اليهود عبارة عن مجموعة مؤيدة لنظريات
المؤامرة بامتياز ،مما يساعد في تفسير سبب
أن شخصيات مثل جورج سوروس دائما هدف
لنظريات المؤامرة ،مثل التهديدات والتشهير.
وعلى نحو مماثل ،فــإن العديد مــن الذين
اقتحموا بعنف مبنى الكابيتول األميركي
في السادس من يناير  ،2021يؤيدون نظرية
المؤامرة المعروفة باسم "كيو آنون" ،التي تزعم
أن باراك أوباما وهيالري كلينتون وسوروس
هم جزء من عصابة شيطانية لالتجار الجنسي
باألطفال ،وفي هذه الحالة ،يوجد لدى الواليات
المتحدة عــدد كبير من اإلج ــراءات القانونية
ُ
المصممة للحد من اآلثــار السلبية لنظريات
المؤامرة ،مثل قوانين "خرق السالم" والقوانين

ضد السلوك غير ُ
المنظم أو إعاقة النظام العام
أو "خطاب الكراهية".
ومع ذلك تتناول هذه األنظمة السلوكيات
الفردية فقط ال المعتقدات نفسها ،فمشكلة
التردد في استخدام اللقاح ال تكمن في االعتقاد
بــأن غيتس يحاول زرع رقاقة إلكترونية في
أدمغتنا ،إنه اقتناع بعدم تلقي التطعيم ،فما
الذي يمكن أن تفعله الدولة حيال ذلك؟
ُ
تشير األدلة من المملكة المتحدة إلى أنه مع
زيادة عدد األشخاص الذين يتلقون التلقيح،
تنخفض نسبة التردد في استخدام اللقاح ،وفي
الصيف الماضي ،كانت هناك مشاعر مناهضة
للتطعيم مماثلة في كل من المملكة المتحدة
والواليات المتحدة ،وقد تراجعت هذه اآلراء
في المملكة المتحدة ،كما تتفوق البالد اليوم
على الواليات المتحدة في عمليات التلقيح،
ويشير هذا إلى أنه كلما تم تطعيم المزيد من
األشخاص وأصبحوا آمنين ،فمن ُ
المرجح أن
يحذو اآلخرون حذوهم.
إن أفضل طريقة لخلق هذه الحلقة الحميدة
ليست مــن خ ــال ف ــرض رقــابــة على نظريات
الـمــؤامــرة ،بل تكون عن طريق تلقيح المزيد
من الناس ونشر رسالة مفادها أن اللقاحات
آمنة ّ
وفعالة بالفعل ،وإن محاولة وقف انتشار
ُ
المعتقدات الخاطئة يوفر ذخيرة ألولئك الذين
يزعمون أن الدولة تسعى للحصول عليها.
فيما يتعلق باألشخاص ُ
المتعصبين ،قد
يـكــون التلقيح اإلج ـبــاري هــو الـحــل الوحيد،
السيما إذا كــانــت الـبـلــدان ال ت ــزال بعيدة عن
ً
تحقيق مناعة القطيع ،ونظرا إلى أن متغيرات
الدلتا شديدة العدوى تنتشر في المجتمعات
ذات معدالت التطعيم المنخفضة ،فإن هذا من
ً
ً
شأنه أن ُيشكل تطبيقا حقيقيا "لمبدأ الضرر"
الذي وضعه ميل :والذي يقضي بمنع إلحاق
األذى باآلخرين.
كما الحظ ميل ،فإن جميع المعتقدات إما
خطأ تماما أو صحيحة جزئيا أو صحيحة
تماما ،وفيما يتعلق بنظريات المؤامرة ،يجب
ً
أن نتذكر أن الكثير منها تعتمد غالبا على نوع
من الحقيقة ،أو على األقــل على دافــع مشروع
لـتـحــدي إج ـمــاع الـنـخـبــة .ال ،ال يــريــد غيتس
استخدام الرقائق الدقيقة للتحكم في أفكارنا،
ولكن هناك العديد مــن األسـبــاب التي تدعو
للقلق من أن عمالقة التكنولوجيا اليوم لديهم
تأثير كبير جدا على طريقة تفكيرنا ،ومن أجل
استكشاف هذه الفروق الدقيقة ،دعا ميل إلى
الطعن فــي هــذه المعتقدات الحقيقية بشكل
صريح وقوي ،وعلى الرغم من أننا قد نتغلب
على الجائحة في نهاية المطاف ،فإن معركة
التفكير النقدي ستستمر.
* أستاذ مساعد في النظرية السياسية
بجامعة نوتنغهام ،ومؤلف كتاب «سياسة
نيتشه العظيمة».
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع
«الجريدة».

من بين القرارات الصادرة عن االجتماع االفتراضي األخير لوزراء
الــدفــاع في رابطة أمــم جنوب شــرق آسيا في  15يونيو ،كــان إنشاء
ّ
التميز السيبراني في سنغافورة األبرز على اإلطالق ،فلم يكن
مركز
ً
هذا التطور مفاجئا على األرجح ،لكنه أكد على استمرار أهمية األمن
اإللكتروني كمسألة دفاعية محورية بالنسبة إلى دول جنوب شرق
آسيا وعدد من شركائها األساسيين.
زاد تركيز دول جنوب شرق آسيا ورابطة أمم جنوب شرق آسيا
ككتلة بحد ذاتها على األمن اإللكتروني في إطار محاوالت المنطقة
إيجاد التوازن المناسب بين الفرص التي يقدمها االقتصاد الرقمي
ّ
المتوسعة
والتحديات التي تطرحها تعقيدات التهديدات اإللكترونية
ً
عالم يزداد ترابطا ،وتحديد عالقة هذه المسائل بتحديات أخرى
في ٍ
اإلرهابّ .
تطرق اجتماع وزراء دفاع رابطة أمم جنوب شرق آسيا
مثل
ً
حديثا ،وهو ُي َ
عتبر على نطاق واسع المركز الدفاعي
لهذه المسائل
األســاســي داخــل الــرابـطــة ،فقد نشأ فريق عمل جديد ُيعنى باألمن
ً
اإللكتروني في عام  ،2016وشهدت السنوات األخيرة أيضا تشكيل
هيئات جديدة مثل مركز بناء قدرات األمن اإللكتروني بين رابطة أمم
جنوب شرق آسيا واليابان ،وقد تم اإلعالن عنه خالل اجتماع لرؤساء
ً
الرابطة في تايلند في عام  .2019زاد التركيز على هذه المسائل مجددا
خالل أحدث اجتماع لوزراء دفاع رابطة أمم جنوب شرق آسيا الذي
استضافته بروناي ،رئيسة الرابطة الحالية .يذكر "إعالن بندر سري
بكاوان" الذي تبناه اجتماع وزراء الدفاع المرتبط بدعم "نسخة سلمية
ومزدهرة وجاهزة للمستقبل من رابطة أمم جنوب شرق آسيا" في 15
ً
يونيو جــزءا من التقدم الحاصل في المجال اإللكتروني ،وقد طرح
ً
ّ
ُ
أيضا بعض التدابير المصممة لتحسين النشاطات المستقبلية في
ّ
هذا القطاع .كانت إحدى الوثائق التي أقرها االجتماع تتعلق بإنشاء
ً
مركز جديد للتميز السيبراني .يحمل هذا المكان رسميا اسم "مركز
التميز لألمن السيبراني والمعلومات" ويقع ّ
مقره في سنغافورة،
وسيتولى "تعزيز التعاون في مجال األمن اإللكتروني والمعلومات
داخل القطاع الدفاعي ،وزيادة التعاون متعدد األطراف بين المؤسسات
الدفاعية التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا للتصدي لالعتداءات
اإللكترونية وحمالت التضليل والمعلومات المغلوطة".
قد تكون فكرة إنشاء هذا النوع من المراكز في سنغافورة مفاجئة
ً
بعض الشيء ،فقد كانت سنغافورة تسعى أصال إلى ترسيخ نفسها
كزعيمة حقيقية داخ ــل رابـطــة أمــم جـنــوب شــرق آسـيــا فــي المجال
السيبراني عبر إطالق سلسلة مبادرات تغطي مجاالت متنوعة على
مر السنين ،منها بناء القدرات وتنظيم مناسبات للتحاور ،وشملت
ً
هذه الجهود اإلعالن رسميا عن نشوء مركز التميز لألمن السيبراني
بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وسنغافورة في عام  ،2019خالل
المؤتمر َالوزاري الرابع للرابطة حول األمن اإللكتروني.
ُ
لم تنشر تفاصيل كثيرة حتى اآلن حول دور المركز الجديد داخل
اجتماع وزراء دفاع رابطة أمم جنوب شرق آسيا ،فقد تكلم وزير الدفاع
السنغافوري ،ناغ إينغ هين ،عن التنمية كمثال على أهمية إيجاد أدوات
جديدة للحوار االستراتيجي والتعاون العملي بهدف التعامل مع
التحديات األمنية الراهنة والجديدة وتعزيز التحليالت الموضوعية
وتقاسم المعلومات رغم انتشار وباء كورونا الذي أدى إلى إلغاء حوار
شانغريال هذه السنة.
حين تتضح تفاصيل المبادرة األخيرة ،سيتطلب تطوير مركز
ً
ً
ّ
التميز تدقيقا شديدا ويجب أن يشمل المجاالت األساسية التي يريد
إحراز التقدم فيها ،منها األبحاث والتدريبات وتقاسم المعلومات ،وال
بد من تقييم مدى تطابق المركز الجديد مع الهيئات القائمة والجهود
ً
المشتركة األخرى أيضا .في السياق نفسه ،تبنى اجتماع وزراء دفاع
رابطة أمم جنوب شرق آسيا وثيقة حول إنشاء شبكة للدفاع السيبراني
للربط بين مراكز العمليات في الدول األعضاء ،إذ تسمح هذه األدوات
كجزء من جهود واسعة تبذلها
وسواها بتقييم مسار تطور المركز
ٍ
دول جنوب شرق آسيا للسيطرة على التحديات السيبرانية خالل
السنوات القليلة المقبلة.
* «دبلومات»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

6.348

السوق األول السوق الرئيسي

6.907

5.255

2.396 2.804 3.320

تراجع جديد لمؤشرات البورصة والسيولة  40مليون دينار

عمليات بيع على األسهم القيادية وانخفاض لمعظم المؤشرات الخليجية
علي العنزي

استمرت حالة التراجع على مستوى
جميع مــؤشــرات بورصة الكويت أمس،
وخـ ـس ــر م ــؤش ــر ال ـ ـسـ ــوق األول نـسـبــة
واض ـح ــة كــانــت  0.45ف ــي الـمـئــة تـعــادل
 28.89نقطة ،ليقفل على مستوى 6348.94
نقطة بسيولة أكبر مــن سابقتها خالل
الجلستين الماضيتين اقتربت مــن 40
مليون دينار تداولت  225.8مليون سهم
ً
عبر  10046صفقة ،وتم تداول  138سهما
ربح منها  27فقط وتراجعت أسعار 87
بينما استقر  24دون تغير.
كما تراجع مؤشر السوق األول بنسبة
مساوية لسابقه  0.45فــي المئة تعادل
 31.31نقطة ،ليقفل على مستوى 6907.89
نقاط بسيولة مقاربة لسيولة ،أمس األول،
كانت حوالي  24مليون دينار تداولت 73.6
مليون سهم عبر  3756صفقة ،وارتفعت

أسعار  7أسهم فقط باألول بينما تراجعت
أسعار  14واستقرت  4دون تغير.
وسجل مؤشر السوق الرئيسي خسارة
مماثلة وبنسبة  0.46في المئة أي 24.2
نقطة ليقفل على مستوى  5255.22نقطة
بـسـيــولــة مـتــراجـعــة إل ــى مـسـتــوى 15.3
مليون دينار تداولت  152.1مليون سهم
عبر  6290صفقة ،وارتـفـعــت أسـعــار 20
ً
سهما فقط في الرئيسي مقابل خسارة

ً
 73سهما واستقرار  20سهما دون تغير.
بعد تردد وقلق استمر ثالث جلسات
أعقبت جلسة األرب ـع ــاء الـمــاضــي ،التي
سجلت أكبر خسارة للمؤشرات خالل هذا
ً
العام ،عاد البيع تدريجيا خالل جلستي،
أمس وأمس األول ،ولم يتركز على سوق
واحد بل توزع على أكبر عدد من األسهم
في السوقين األول والرئيسي.
وخسرت األسهم القيادية بعد حالة

من التماسك الهش ببداية الجلسة الذي
لــم يكن بسيولة مقنعة بــل بمستويات
سيولة ضعيفة وشــراء من عــروض بيع
ً
محدودة لكنه تغير سريعا إلى عمليات
ً
بيع لتسجل الشركات القيادية خصوصا
"الوطني" و"بيتك" خسارة كبيرة وتفقد
حوالي  10فلوس لكل منهما مما أدخل
السوق في قلق جديد وزاد البيع على بقية
أسهم السوق الرئيسي وتركز على أسهم

بنك الخليجي وأجيليتي وبنك بوبيان
وزين وصناعات وسهم البورصة.
ولم تسلم من البيع سوى أسهم أهلي
متحد وعقارات الكويت والقرين ،ولم يكن
الوضع أفضل في السوق الرئيسي ،الذي
ً
واجهت أسهمه ذات النشاط أداء مماثال
لألسهم القيادية وتراجعت بشدة وكان
أب ــرزه ــا أس ـهــم أع ـي ــان ووط ـن ـيــة عـقــاريــة
ومــزايــا والـبـيــت واألولـ ــى ومــركــز ،وكــان
االسـتـثـنــاء مــن األس ـهــم النشيطة سهم
"الكويتية" الذي احتفظ بمكاسب وبقي
باللون األخضر حتى نهاية الجلسة.
وكانت النقطة اإليجابية ارتداد األسهم
في السوقين بأكثر من وحدتين سعريتين
خالل آخر نصف ساعة في محاولة شراء
وارت ـ ــداد انتهت دون أن تصل بهم إلى
ً
نقطة األساس انتظارا لجلسة الغد بعد

أن رفعت سيولة الجلسة إلي حوالي 40
مليون دينار.
ً
خ ـل ـي ـج ـيــا ،كـ ــان الـ ـل ــون األحـ ـم ــر أكـثــر
ً
ظهورا أمس ،إذ تراجعت معظم مؤشرات
األس ــواق المالية بــدول مجلس التعاون
الخليجي وكان االستثناء الوحيد منها
ً
ً
مؤشر سوق عمان حيث حقق نموا كبيرا
بحوالي نصف نقطة مئوية ،بينما رزحت
بقية ال ـمــؤشــرات تـحــت وط ــأة الـتــراجــع،
ولــم تستفد األس ــواق مــن اخـتــراق جديد
ً
ألسعار النفط لمستوى  77دوالرا للبرميل
وهــو األول منذ عــام  2014وفقد مؤشر
تاسي مستوى  11ألف نقطة في محاولة
الختبار المستوى النفسي المهم أمس،
وخسرت بقية المؤشرات بنسب متفاوتة
كان أكبرها في مؤشر سوق دبي بنسبة
 0.75في المئة.

أخبار الشركات
«الرابطة» ترغب بتقليص حصتها في «تنظيف»

«ريم» :إفصاحات عن معلومات جوهرية ألول مرة

كشفت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل عن رغبتها في إنقاص
ملكيتها في الشركة الوطنية للتنظيف لما دون  30في المئة.
وقالت «الرابطة» في بيان للبورصة ،إن ملكيتها الحالية في «تنظيف»
تبلغ نسبتها  32.9فــي الـمـئــة ،فيما تــود الـشــركــة تقليص تلك الحصة
إلى نسبة  29.5في المئة .وأوضحت أن فترة التداول في الحصة المراد
إنقاصها بـ«تنظيف» بتاريخ  1يوليو  2021حتى  31ديسمبر.

ذكرت شركة «ريم» العقارية أنه منذ تولي مجلس إدارة الشركة الجديد الذي
تم تشكيله في  10فبراير  ،2021عكف على حصر كل اإلفصاحات التي لم تقم
اإلدارة التنفيذية السابقة ومجلس إدارة الشركة السابق ،الذي تم عزله بقرار
مجلس التأديب رقم  2019/38باإلفصاح عنها ،إذ تبين أن هناك عدة معلومات
وأخبار جوهرية كان يجب اإلفصاح عنها.
ً
وأوضحت في إفصاحها للبورصة أنه حرصا من مجلس إدارة الشركة على
تنفيذ تعليمات قانون هيئة أسواق المال واطالع كل المساهمين على جميع
المعلومات الجوهرية ،التي يجب اإلفصاح عنها ،تم حصر تلك المعلومات التي
تضمنت تحديث بموقف القضايا الخاصة بالشركة.
وبينت أن هناك إفصاحات أخرى تتعلق بعقد تسهيالت من البنك األهلي
المتحد بقيمة  5.35ماليين دينار تم توقيعه بتاريخ  2017/7/17وتم سداده
بالكامل في ديسمبر  ،2018إلى جانب عقد التسهيالت االئتمانية التي حصلت
عليها الشركة من بنك وربة بقيمة  8.6ماليين دينار والموقع بتاريخ 2018/9/16
وتم سداد مبلغ  1.3مليون دينار في يناير  2019من أصل الدين ويتبقى مبلغ
 7.33ماليين دينار من أصل الدين وتم سداد قيمة اإليجار حتى ،2019/9/30
جار العمل على إعادة جدولة الديون مع الجهات الدائنة.
موضحة أنه ٍ
وعن األثر الجوهري ،قالت الشركة ،إنه سيتم تحديد األثر المالي إن وجد
ً
ً
الحقا تحديدا عند بيان ومعرفة اآلثار المالية المترتبة.

«المتحدة للخدمات الطبية» تطلب بيع
نسبة من حصتها في عيادة الميدان

ً
«الكويتية لالستثمار» تمنح ضمانا
ً
ماليا بـ  3ماليين دينار لـ«كي آي سي»

أفصحت الشركة المتحدة للخدمات الطبية عن طلب بيع ما نسبته
 22.21في المئة من إجمالي ملكيتها المباشرة وغير المباشرة في شركة
عيادة الميدان لخدمات طب الفم واألسنان والبالغة  52.21في المئة من
رأسمال الشركة المدرجة (عيادة الميدان) من خالل التقدم لهيئة أسواق
المال بنموذج بشأن بيع أو شراء المسيطر على شركة مدرجة والواردة
في الملحق رقم  6من الكتاب التاسع االندماج واالستحواذ.

«المصالح» :استقالة المدير
المالي للشركة

قالت الشركة الكويتية لالستثمار ،إنها وافقت على منح ضمان مالي
بقيمة ثالثة ماليين دينار لمصلحة شركة "كي آي سي" للوساطة المالية
– شركة تابعة – الستخدامها في عملياتها التشغيلية .وكشفت "الكويتية
لالستثمار" أنه ال يمكن تحديد أثر المعلومة على المركز المالي للشركة
ً
حاليا إلى حين توقيع عقد التسهيالت والبدء في استخدامها.

ّ
عين مجلس إدارة شركة المصالح العقارية
مدحت عثمان فــي وظيفة مدير اإلدارة المالية
ً
للشركة اب ـتــداء مــن  18يــولـيــو ال ـجــاري ب ــدال من
حـســن بــدرالــديــن المستقيل مــن اإلدارة المالية
ً
اعتبارا من  15الجاري.

ّ
«مجلس التأديب» يغرم الشركة العالمية
للمدن العقارية و«أسمنت الفجيرة»
أعلنت هيئة أس ــواق الـمــال ص ــدور قــرار
مجلس الـتــأديــب ،فــي جلسته الـتــي ُعقدت
أمــس في المخالفة المقيدة رقــم "2021/33
تــأديــب" " 2021/26هـيـئــة" ،بتوقيع غــرامــة
قدرها  4آالف دينار ضد الشركة العالمية
للمدن العقارية.
وقــالــت إن الـشــركــة خــالـفــت حـكــم الـمــادة
" "13-1م ــن ال ـك ـتــاب ال ـثــانــي ع ـشــر (قــواعــد
اإلدراج) مــن ا لــا ئـحــة التنفيذية للقانون
رقم  7لسنة  2010وتعديالتهما والمعيار
الــدولــي للتقارير المالية رقــم  ،24حيث لم
يتم تضمين هذا البند ضمن اإليضاح رقم
( 13معامالت أطــراف ذات صلة) والمعيار
الدولي للتقارير المالية رقم .9
وبينت أن صدور القرار جاء وفقا للمادة
 13-1من الكتاب الثاني عشر (قواعد اإلدراج)
من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة
 2010وتعديالتهما ،حيث ثبت مــن خالل
االطــاع على البيانات المالية لـ"العالمية
للمدن العقارية" عن السنة المالية المنتهية
ف ــي  ،2019 /12 /31وا ل ـب ـي ــا ن ــات ا ل ـمــا ل ـيــة
المرحلية للفترة المنتهية في ،2020 /6 /30
قيامها باالستثمار بمبلغ  6.541ماليين
دينار مدرجة تحت بند "موجودات بالقيمة
الـعــادلــة مــن خ ــال الــدخــل الـشــامــل اآلخ ــر"،

ّ
ضـمــن الـمــركــز الـمــالــي لـلـشــركــة ،مــا يشكل
مخالفة للمعايير الدولية للتقارير المالية
وف ــق مـخــالـفــة ال ـم ـع ـيــار ال ــدول ــي لـلـتـقــاريــر
المالية رقم  ،24حيث لم يتم تضمين هذا
الـبـنــد ضـمــن اإلي ـض ــاح رق ــم ( 13مـعــامــات
أطراف ذات صلة).
ولـ ـفـ ـت ــت إل ـ ـ ــى أن م ـ ــن خ ـ ـ ــال اس ـت ـث ـم ــار
"العالمية للمدن العقارية" في شركة بنسبة
استثمار  39في المئة ،والتي بدورها لديها
استثمار في أسهم شركة (طرف ذو صلة)،
ت ــم إدراج االس ـت ـث ـمــار ض ـمــن ب ـنــد أرص ــدة
ومعامالت مع أطراف ذات صلة (إيضاح 14
من البيانات المالية للشركة العالمية للمدن
العقارية للسنة المالية المنتهية في /31
 ،)2018 /12في حين لم يتم إدراجها ضمن
اإليضاح الخاص باألرصدة والمعامالت مع
أطــراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية
في ( 2019 /12 /31إيضاح  13من البيانات
المالية للشركة العالمية للمدن العقارية
للسنة المالية المنتهية في ،)2019 /12 /31
كما لم يتم تضمينها باإليضاح الخاص
باألرصدة والمعامالت مع أطراف ذات صلة
للفترة المنتهية في ( 2020 /6 /30إيضاح
 8من البيانات المالية المنتهية في /6 /30
 ،)2020إلى جانب مخالفة المعيار الدولي

للتقارير المالية رقم  ،9حيث لم تقم الشركة
بإدراج استثمار وتقييمه بالقيمة العادلة
خالل السنة المالية المنتهية في /12 /31
 ،2019وا لـفـتــرة المالية المنتهية فــي /30
 ،2020 /6وفق ما يقتضيه المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم .9
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد م ـت ـص ــل ،أص ـ ـ ــدر مـجـلــس
التأديب القرار رقم " 32/2021مجلس تأديب"
" 09/2021هيئة" ،بتوقيع عقوبة قدرها 5
آالف ديـنــار ضــد شــركــة صـنــاعــات أسمنت
الفجيرة ،لعدم تزويد الهيئة بالمتطلبات
الخاصة بدراسة البيانات المالية.
وخالفت الشركة حكم الـمــادة " "1-1من
الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من الالئحة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ـل ـقــانــون رقـ ــم  7ل ـس ـنــة 2010
وتعديالتهما ،لعدم التزامها بتزويد الهيئة
بطلباتها المتعلقة بالمتطلبات الخاصة
بدراسة البيانات المالية للسنة المنتهية
في  ،2019 /12 /31والتي تمثلت باالستفسار
ومبان بقيمة
ألراض
عن تفاصيل وتقييمات
ٍ
ٍ
 114.434م ـل ـيــون درهـ ــم إم ــارات ــي مــدرجــة
ضـمــن بـنــد "ممتلكات وم ـع ــدات" ،حـيــث لم
يتم استكمال المتطلبات سالفة الذكر من
الشركة ،ولــم تــرد على استفسارات الهيئة
حتى تاريخه.

النفط يصعد لقمة  2014بعد تعثر محادثات «أوبك»

ً
ً
• البرميل الكويتي يرتفع  48سنتا ليبلغ  75.95دوالرا
• السعودية تزيد أسعار بيع نفطها الرسمية آلسيا في أغسطس
ارت ـفــع سـعــر بــرمـيــل الـنـفــط الـكــويـتــي 48
ً
ً
سنتا ليبلغ  75.95دوالرا في تداوالت ،أمس
األول ،مقابل  75.47دوالر في تــداوالت يوم
ً
الجمعة الـمــاضــي و فـقــا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،قفزت أسعار النفط
إلى أعلى مستوياتها ،في عدة سنوات صباح
أمس ،وشهدت وصول الخام األميركي إلى
أعلى مستوى له منذ  ،2014بعد عدم توافق
منتجي "أوبك "+حول خطط لزيادة اإلمدادات
في مواجهة ارتفاع الطلب العالمي.
ً
وقفز خام برنت  62سنتا بما يعادل 0.8
ً
فــي المئة إلــى  77.78دوالرا للبرميل وهو
مستوى لم يشهده منذ أكتوبر .2018
وجــرى ت ــداول العقود اآلجـلــة لخام غرب
تكساس الوسيط األمـيــركــي بــارتـفــاع 1.75
ً
دوالر أو  2.3فــي المئة عند  76.91دوالرا،
وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر .2014
انهارت أمس األول المحادثات بين وزراء
من "أوبك "+التي تضم منتجين من منظمة
البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا
ومنتجين آخرين.

ولــم يتم االتـفــاق على موعد الستئناف
المفاوضات بعد تأجيل المحادثات لليوم
الثالث بعد خالفات األسبوع الماضي.
وقالت اإلمارات إنها ستمضي في زيادة
اإلنـتــاج ،لكن االتـفــاق فشل بعد أن رفضت
ً
ً
"أبوظبي" اقتراحا منفصال لتمديد القيود
حتى نهاية .2022
وقـ ــالـ ــت ب ـع ــض ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر "أوبـ ـ ـ ــك"+
إنـهــا مــا زال ــت تعتقد أن ه ــذا التحالف
س ـي ـس ـتــأنــف ال ـم ـنــاق ـشــات هـ ــذا ال ـش ـهــر،
ً
ويـ ــوافـ ــق ع ـل ــى رف ـ ــع اإلن ـ ـتـ ــاج ب ـ ـ ــدءا مــن
أغسطس  ،بينما قال آخرون ،إن القيود
الحالية قد تظل سارية.
وقال محللون في بنك آي.إن.جي ،إنه "مع
توقع عمليات سحب كبيرة من المخزون
ســواء ظل اإلنتاج كما هو أو زاد  400ألف
ً
برميل يوميا كل شهر (من أغسطس) ،فمن
ً
المرجح أن تظل أسعار النفط مدعومة جيدا
على المدى القريب".
ك ـ ـ ــان وزيـ ـ ـ ــر الـ ـنـ ـف ــط ال ـ ـعـ ــراقـ ــي إحـ ـس ــان
ع ـبــدال ـج ـبــار ق ــال أم ــس األول ،إن بـ ــاده ال
تــريــد أن ت ــرى أس ـع ــار ال ـن ـفــط تــرت ـفــع فــوق

الـمـسـتــويــات ال ـحــال ـيــة ،وإن ــه يــأمــل أن يتم
تحديد موعد الجتماع جديد لـ"أوبك "+في
غضون عشرة أيام.
من جانب آخر ،قالت "أرامكو" السعودية
أم ــس ،إن السعودية أكـبــر مـصــدري النفط
فــي ال ـعــالــم رف ـعــت أس ـعــار الـبـيــع الرسمية
ألغسطس لجميع خاماتها ا لـتــي تبيعها
آلسيا.
وحددت سعر البيع الرسمي في أغسطس
لخامها العربي الخفيف عند  2.70دوالر
للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للمشترين
ً
من آسيا ،بزيادة  80سنتا عن يوليو.
وح ــددت المملكة سـعــر الـبـيــع الرسمي
للخام العربي الخفيف بخصم  1.10دوالر
للبرميل عن متوسط عمان/دبي للمشترين
من شمال غرب أوروبا في أغسطس مقارنة
مع خصم  1.90دوالر في يوليو.
وحـ ــدد سـعــر الـبـيــع الــرس ـمــي لـلــواليــات
المتحدة بعالوة  1.25دوالر عن مؤشر خام
أرجوس عالي الكبريت ،بزيادة  0.20دوالر
عن يوليو.
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نمو مؤشر «ستاندرد آند بورز» لدول «التعاون»  ٪3.1في يونيو
أفاد المركز المالي الكويتي
«المركز» في تقريره الشهري عن
أداء أس ــواق األسـهــم الخليجية
لشهر يونيو  ،2021بأن أسواق
األس ـ ـه ـ ــم الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة واصـ ـل ــت
االرتفاع إلى نسبة  2.8في المئة
في المؤشر العام خالل الشهر،
ليصل بمكاسبه منذ بداية العام
إلى  15.2في المئة.

ووف ـ ــق ال ـت ـق ــري ــر ،ب ـلــغ مـعــدل
سيولة السوق في يونيو 215
م ـل ـي ــون دوالر بـ ـت ــراج ــع قـ ــدره
 11فــي الـمـئــة م ـقــارنــة بالشهر
السابق (حسبما يشير متوسط
قيمة التداوالت اليومية).
فـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،وم ـ ــن بـيــن
القطاعات الكويتية ،كان مؤشر
قـ ـط ــاع ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا أف ـض ــل

االتجاهات العامة لألسواق – يونيو 2021
حقوق الملكية
ستاندرد آند بورز أسواق الخليج
السعودية (تاسي)
قطر (مؤشر بورصة قطر)
أبو ظبي (مؤشر أبوظبي)
الكويت (مؤشر السوق العام)
دبي (مؤشر سوق دبي العام)
البحرين (مؤشر البحرين العام)
ُعمان (مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية)
خام برنت (دوالر أميركي)
الذهب (دوالر أميركي)
المصدر :ريفينتف

آخر إغالق
140
10.984
10.731
6.835
6.387
2.811
1.588
4.063
السلع
75
1.770

يونيو %
3.1
4.1
 0.24.2
2.8
0.5
4.0
5.5

% 2021
22.4
26.4
2.8
35.5
15.2
12.8
6.6
11.1

7.6
7.2 -

44.1
6.7 -

ً
الـ ـقـ ـط ــاع ــات ت ـح ـق ـي ـق ــا ل ـل ــرب ــح،
ً
ً
مـسـجــا ارت ـفــاعــا نسبته 31.7
فــي الـمـئــة ،يليه قـطــاع التأمين
ب ـن ـس ـبــة  11ف ــي ال ـم ـئ ــة ،بـيـنـمــا
ت ــراج ــع مــؤشــر ق ـطــاع ال ـمــرافــق
وقطاع المواد األساسية بنسبة
 5في المئة و 0.8في المئة على
التوالي خالل الشهر.
ومن بين الشركات القيادية
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ح ـقــق س ـهــم بنك
بوبيان مكاسب كبيرة بلغت 9.1
فــي المئة فــي يونيو ،ليواصل
تـحـقـيــق ال ـم ـكــاســب ع ـلــى م ــدار
أشهر متوالية.
ووصـ ـ ـل ـ ــت مـ ـك ــاس ــب ال ـس ـهــم
مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام إلـ ـ ــى نـحــو
 35ف ــي ال ـم ـئــة ،وس ــط تــوقـعــات
المستثمرين بــأن يعلن البنك
نتائج إيجابية ألعماله في عام
 2021م ــع تـبـنـيــه لــاب ـت ـكــارات
التكنولوجية المصرفية على
نطاق واسع.
كما حقق سهم بنك الكويت
الوطني ،أكبر البنوك الكويتية
مـ ــن حـ ـي ــث مـ ـجـ ـم ــوع األص ـ ـ ــول،
ً
مكسبا بلغ  2.3في المئة خالل
ال ـش ـهــر ،لـتــرتـفــع مـكــاسـبــه منذ

«زين» تشارك في استقبال الطلبة
المستجدين بجامعة الكويت
شـ ــاركـ ــت ش ــرك ــة «زي ـ ـ ـ ــن» فــي
اس ـت ـق ـبــال ال ـط ــاب وال ـطــال ـبــات
المستجدين فــي صالة القبول
والـتـسـجـيــل بـجــامـعــة الـكــويــت
ف ــي ال ـح ــرم الـجــامـعــي بمنطقة
ً
الشويخ ،تزامنا مع انطالق فترة
ا لـقـبــول والتسجيل واستقبال
ً
طلبات االلتحاق ،وحرصا منها
على توفير األج ــواء المناسبة
وا لـمــر يـحــة للطلبة والعاملين
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـصـ ـ ــالـ ـ ــة مـ ـ ـ ــع االل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام
باالشتراطات الصحية.
وذك ـ ـ ــرت الـ ـش ــرك ــة ،ف ــي ب ـيــان
صـحــافــي ،أن زيــارتـهــا للصالة
شـهــدت حـضــور كــل مــن مــديــرة
إدارة القبول في عمادة القبول
وال ـت ـس ـج ـي ــل ب ــال ـج ــام ـع ــة هـنــد
السالم ،ومدير إدارة العالقات
الداخلية والخارجية في «زين»
الـكــويــت حمد الـمـطــر ،ومراقبة
إدارة ال ـق ـبــول سـمــر الـعــوضــي،
ُ
وم ـنـ ّـســق مـكـتــب عـمـيــد الطلبة
جاسم العصفور.
وبـيـنــت «زي ــن» أنـهــا شــاركــت
في استقبال الطالب والطالبات
ّ
ُ
ستجدين وتقديم المرطبات
الم
لـهــم فــي الـصــالــة م ـب ــادرة منها
لتخفيف األجواء الحارة عليهم،
في ظل جهود الشركة ُ
المستمرة

ب ــداي ــة ال ـع ــام إل ــى ن ـحــو  10في
المئة.
وعلى صعيد المنطقة ،لفت
تقرير «الـمــركــز» إلــى أن مؤشر
سـ ـت ــان ــدرد آنـ ــد بـ ـ ــورز ال ـمــركــب
لدول مجلس التعاون الخليجي
ح ـقــق م ـكــاســب لـلـشـهــر الـثــامــن
على التوالي بما يتماشى مع
استمرار ارتفاع سعر خام برنت
إلـ ــى م ـس ـت ــوي ــات أع ـل ــى م ــن 70
ً
دوالرا للبرميل ط ــوال يونيو،
واختتم المؤشر الشهر بارتفاع
قدره  3.1في المئة.
وح ـ ـق ـ ـقـ ــت أغـ ـ ـل ـ ــب األسـ ـ ـ ـ ــواق
الخليجية مكاسب خالل الشهر،
ف ـح ـص ــدت أس ـ ـ ــواق ال ـس ـعــوديــة
والـ ـبـ ـح ــري ــن وع ـ ـمـ ــان م ـكــاســب
نسبتها  4.1فــي ا لـمـئــة و 4في
الـ ـمـ ـئ ــة و 5.5ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة عـلــى
التوالي.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت مـ ـ ـك ـ ــاس ـ ــب س ـ ــوق
أبــوظ ـبــي وسـ ــوق دب ــي  4.2في
الـ ـمـ ـئ ــة و 0.5ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة عـلــى
الـتــوالــي ،فــي حين كــان السوق
القطري المتراجع الوحيد خالل
الشهر بنسبة  0.2في المئة.
وكـ ــانـ ــت الـ ـش ــرك ــة ال ـعــال ـم ـيــة

الـ ـق ــابـ ـض ــة «اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات»
أفضل الشركات القيادية
ً
أداء فـ ــي دول مـجـلــس
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي،
ب ـم ـكــاســب ب ـل ـغــت 25.3
فــي المئة خــال الشهر ،لتصل
بمكاسبها منذ بداية العام إلى
 183فــي المئة ،ولتصبح أكبر
الـشــركــات اإلمــارات ـيــة مــن حيث
رأس الـمــال السوقي بنحو 59
مليار دوالر.
وللشركة مجموعة متنوعة
مــن االسـتـثـمــارات؛ التي تتنوع
مــا بـيــن م ـشــروع سـبـيــس إكــس
إليـلــون ماسك وانـتـهـ ً
ـاء بشركة
متخصصة في الثروة السمكية
في اإلمارات.
وعالوة على ذلك ،تلقى سهم
الشركة دفعة كبيرة عقب إدراج
سهم شركة ألفا ظبي القابضة
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق ،ح ـ ـيـ ــث ت ـم ـت ـل ــك
الـعــالـمـيــة ال ـقــاب ـضــة ح ـصــة 45
فــي الـمـئــة فــي رأس م ــال شركة
ألفا ظبي.
وج ـ ــاء أداء أسـ ـ ــواق األس ـهــم
ً
ال ـعــال ـم ـيــة إي ـج ــاب ـي ــا ،إذ أغ ـلــق
مؤشر مورغان ستانلي كابيتال

إنـتـلـيـجـنــس ( )MSCIالـعــالـمــي
ع ـل ــى ارت ـ ـفـ ــاع ب ـن ـس ـبــة  1.4فــي
المئة في شهر يونيو ،بعد أن
ألمح بنك االحتياطي الفدرالي
األميركي إلى أنه لن يرفع سعر
الـفــائــدة قـبــل حـلــول ع ــام 2023
وبعد أن عادت عدة اقتصادات
أوروبية لنشاطها بعد تراجع
حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد
 19إل ـ ــى حـ ــد ك ـب ـي ــر .وس ـج ـلــت
مـ ــؤشـ ــرات األسـ ـه ــم األم ـيــرك ـيــة
( )S&P 500مكاسب بنسبة 2.2
في المئة للشهر ،بينما تراجعت
حصيلة سندات الخزانة طويلة
األمد بعد أن انخفضت معدالت
ال ـت ـض ـخ ــم إل ـ ــى حـ ــد أدن ـ ـ ــى مــن
ال ـم ـت ــوق ــع ورف ـ ـ ــع االح ـت ـي ــاط ــي
الـ ـف ــدرال ــي ال ـق ـي ــود ع ــن ت ــوزي ــع
أرباح األسهم للبنوك األميركية.
وارتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــع مـ ـ ــؤشـ ـ ــر أسـ ـ ـ ـ ــواق
المملكة المتحدة ()FTSE 100

ب ـن ـس ـبــة  0.2فـ ــي ال ـم ـئ ــة خ ــال
ال ـش ـهــر ،عـقــب إع ــان الـحـكــومــة
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــة ت ـ ــأجـ ـ ـي ـ ــل ف ـت ــح
االقتصاد لمدة أربـعــة أسابيع
أخرى.
وأغـلـقــت أس ـعــار الـنـفــط عند
ً
 75دوالرا للبرميل فــي نهاية
يونيو ،محققة مكاسب شهرية
نسبتها  7.6في المئة.
ووص ـلــت أس ـعــار الـنـفــط إلــى
أعلى مستوى لها منذ عام 2018
بفضل اسـتـمــرار الطلب القوي
وت ـ ــراج ـ ــع ال ـ ـم ـ ـخـ ــزون وض ـع ــف
المعروض من النفط
آمال زيادة
ّ
اإليراني وسط تعثر المحادثات
بين إيــران والــواليــات المتحدة
األميركية حول االتفاق النووي.

«الصناعة والعمل» و«اإلسكان» بغرفة التجارة
تناقشان ارتفاع أسعار المعادن والمواد اإلنشائية

جانب من االجتماع أمس
السالم تتوسط المطر ومسؤولي «زين» وإدارة القبول خالل الزيارة
فـ ـ ــي دعـ ـ ـ ــم ورع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة ُم ـخ ـت ـل ــف
ُ
األنشطة التي تقام في الصالة،
ضمن رعايتها لها التي تستمر
أك ـث ــر م ــن  11س ـنــة م ـتــواص ـلــة،
والـتــي يستفيد منها أكـثــر من
ً
 14ألف طالب وطالبة سنويا.
وف ــي ال ـعــام الـمــاضــي ،وفــرت
الـشــركــة ع ــددا مــن االشـتــراطــات
ال ـص ـح ـيــة ال ـ ُـم ـع ـت ـم ــدة م ــن قـبــل
وزارة الصحة في صالة القبول،
للمساهمة في الحد من انتشار
الـ ـع ــدوى ،وف ــي إطـ ــار حــرصـهــا

عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـح ـ ـف ـ ــاظ عـ ـ ـل ـ ــى ص ـح ــة
وس ــام ــة الـ ـط ــاب وال ـط ــال ـب ــات
والعاملين في الهيئتين اإلدارية
والتدريسية بالجامعة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــت «زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن» أن
االش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـص ـح ـي ــة ال ـتــي
ّ
وف ــرتـ ـه ــا فـ ــي الـ ـص ــال ــة شـمـلــت
الالفتات واللوحات اإلرشادية
ب ــاإلج ــراء ات الصحية الــواجــب
ات ـ ـ ـبـ ـ ــاع ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ب ـ ـ ــاإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ــى
الـ ُـمـلـصـقــات األرض ـي ــة لتحقيق
الـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي ،وتركيب

الحواجز الشفافة للفصل بين
ُ
المراجعين والطلبة وموظفي
الصالة بشكل آمن أثناء إجراء
الـمـعــامــات ،مــع إمكانية مــرور
الصوت بكل انسيابية ،وإغالق
بعض المقاعد دا خ ــل الصالة،
لضمان ترك مسافة كافية بين
الطلبة عند الجلوس واالنتظار.

ع ـ ـ ـقـ ـ ــدت لـ ـجـ ـنـ ـت ــا ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة والـ ـعـ ـم ــل
والمشاريع العامة واإلسـكــان ،المنبثقتان
ع ــن مـجـلــس إدارة غــرفــة ت ـج ــارة وصـنــاعــة
ً
ً
الـكــويــت ،اجـتـمــاعــا مـشـتــركــا ،أم ــس ،تناول
ً
عـ ـ ـ ــددا مـ ــن الـ ـم ــوض ــوع ــات ،فـ ــي مـقــدمـتـهــا
االرتفاعات القياسية ،التي يشهدها العالم
فــي األس ـعــار الـخــاصــة بــالـمـعــادن وال ـمــواد
ً
ً
اإلنشائية ،التي ستترك أثرا كبيرا في عقود
التوريد والمقاوالت المبرمة بين الشركات
ً
ً
الكويتية والدولة ،كذلك ستترك أثرا مماثال
في األسعار التي يتحملها المستهلكون.
واستعرضت اللجنتان نماذج من هذه
األس ـعــار الـمــرتـفـعــة ،مـنـهــا ،تـضــاعــف سعر
ط ــن ال ـن ـحــاس ب ـيــن يــون ـيــو  2020ومـثـيـلــه
ً
من عام  2021من  5350إلى  10250دوالرا

«كريم» %80 :من السائقين
تلقوا جرعتي لقاح كورونا

للطن ،وارتفاع طن الحديد في الفترة نفسها
بنسبة تصل إلى  80في المئة ،واأللمنيوم
بنسبة  66في المئة.
ورأى أعضاء اللجنتين ،أن هذا االرتفاع
ال ـك ـب ـي ـ ـ ـ ـ ــر وال ـســري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع وال ـم ـتــواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل فــي
األسع ـ ـ ــار -المقدر له أن يستمر إلى منتصف
ً
عــام  2022حـســب أكـثــر الـتــوقـعــات تـفــاؤال-
سيجعل العديد من الموردين والمقاولين
عــاجــزيــن عــن تنفيذ ع ـقــودهــم مــع وزارات
الدولة ومؤسساتها.
وقالوا إنه سيكون لعجز هؤالء وفرض
الـ ـ ـج ـ ــزاءات ع ـل ـي ـهــم وربـ ـم ــا خ ــروج ـه ــم مــن
األســواق تبعات جسيمة على كل األطــراف
دون استثناء ،بل حتى على المال العام في
المستقبل المنظور ،ما يستدعي معه وقفة

جــادة وسريعة لمعالجة هــذه الصعوبات
والظروف غير المتوقعة عند إبــرام العقد،
َّ
التي من شأنها أن تخل باقتصادات العقد
ً
وتجعل تنفيذه مرهقا على المتعاقد دون
أن يكون له أي دور في قيامها.
من جان ـ ــب آخ ـ ـ ــر ،استعـ ـ ـ ــرض األعض ـ ــاء
مـ ــا تـ ــم ت ـ ــداول ـ ــه فـ ــي الـ ـصـ ـح ــف حـ ـ ــول ب ــدء
المؤسسة العامة للرعاية السكنية تأسيس
ُ
شركة مساهمة «مقفلة» تعنى ببناء وتطوير
األصول العقارية الخاصة.
وبهذا الصدد أكد األعضاء أهمية إشراك
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص بــال ـم ـشــاريــع اإلسـكــانـيــة
ل ـت ـس ــري ــع وت ـ ـيـ ــرة إن ـ ـجـ ــاز ت ـل ــك ال ـم ـش ــاري ــع
ومعالجة تــراكــم الطلبات اإلسكانية التي
باتت تؤرق المجتمع الكويتي.

أسعار صرف العمالت العالمية

ً
• توقعات بالوصول إلى نسبة  %100قريبا
• المشعل :نعمل بالشراكة مع «الصحة»
لضمان تطعيم جميع السائقين

أعلنت شركة كريم قرب اكتمال تطعيم جميع السائقين
لــدي ـهــا ،مــع تـلـقــي  80فــي الـمـئــة مــن ه ــؤالء ال ـل ـقــاح ضد
كــورونــا عــن طريق التطبيقات ،وفقا لبيانات الجهات
الــرس ـم ـيــة ،مـشـيــرة إل ــى أن ـهــا تـعـمــل عـلــى الـتـنـسـيــق مع
السائقين والجهات المعنية لتسهيل عملية أخذ اللقاح
لمن تبقى منهم ،متوقعة أن يتلقوا جميعهم الطعوم في
األيام المقبلة.
وأكــدت المديرة العامة لشركة كريم في الكويت نور
المشعل أن «إق ـبــال ســائـقــي كــريــم عـلــى تلقي الـجــرعــات
ال ــازم ــة م ــن ال ـل ـقــاح يـمـثــل ال ــوع ــي الـمـجـتـمـعــي ،ودل ـيــل
حرصهم على د عــم منظومة عمل الصحة فــي مكافحة
الجائحة ،ونعمل بالشراكة مع وزارة الصحة لضمان
حصول جميع السائقين على اللقاح ،وسيستمر هذا
التعاون حتى نصل إلى حالة التطعيم الكامل».
وتهتم شركة كريم بشكل كبير باألمن والسالمة منذ
اليوم األول من انطالقها في الكويت ،من خــال توفير
الـعــديــد مــن اإلجـ ــراء ات والمعايير الـتــي تضمن سالمة
الزبون والسائق ،مثل تتبع مسار الرحلة ومشاركتها
مع األصدقاء أو العائلة ،والتأمين على الرحلة ،والتأكد
مــن استيفاء الـســائــق ل ــإج ــراء ات األمـنـيــة ،والـتــأكــد من
جاهزية سيارته.
وحرصت «كريم» منذ بدء الجائحة على تعزيز معايير
األم ــن والـســامــة ،مــن خــال اتـخــاذ العديد مــن التدابير
االح ـتــرازيــة الـتــي تضمن ســامــة سائقيها وعمالئها،
وش ـم ـل ــت ه ـ ــذه ال ـت ــداب ـي ــر ض ـ ـ ــرورة ارتـ ـ ـ ــداء ال ـك ـم ــام ــات،
واسـتـخــدام معقم اليدين ،ودع ــوة الــراكــب للجلوس في
المقعد الخلفي ،وهــي ع ــادة لــم تكن مألوفة فــي بعض
البلدان ،وتعزيز حلول الدفع الرقمي من خالل محفظة
كريم.
وتواصل اتخاذ اإلجراءات الصحية االحترازية الالزمة
بما يتماشى مع اإلرشادات الصادرة عن وزارة الصحة،
واستكماال للجهود التي حرصت عليها الشركة خالل
فترة الجائحة.

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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ً
«بوبيان» يوقع عقدا إلنشاء مبناه الرئيسي في قلب العاصمة
ةديرجلا

•
العدد  / 4777األربعاء  7يوليو 2021م  27 /ذو القعدة 1442هـ

economy@aljarida●com

اقتصاد

ً
على مساحة بناء إجمالية  77ألف متر مربع وبارتفاع  41طابقا
فخورون
بانطالق
عمليات البناء
للمكان الذي
سيضم عائلة
«بوبيان»
تحت سقف
واحد

الماجد

َّ
وق ــع بـنــك بــوبـيــان عـقــد إنـشــاء
وإنجاز وصيانة المرحلة الثانية
مـ ــن م ـ ـشـ ــروع ال ـ ـبـ ــرج ال ــرئ ـي ـس ــي
للبنك مع شركة المتحدة األولى
للتجارة العامة والمقاوالت ،والذي
يـتـضـمــن ب ـن ــاء ال ـب ــرج األس ــاس ــي
ً
ش ــام ــا أعـ ـم ــال ال ـه ـي ـكــل األسـ ــود
والتشطيبات الداخلية والواجهات
الخارجية واألنظمة الميكانيكية
والكهربائية.
وق ـ ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة ا ل ـ ــر ئـ ـ ـي ـ ــس ا لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
لمجموعة «بوبيان» عادل الماجد:
«يـسـعــدنــا تــوقـيــع الـعـقــد ،إلنـشــاء
أول مـقــر رئـيـســي للبنك سيضم
بين جنباته جميع أف ــراد عائلة

معلومات عن المبنى الجديد
• يقع في قلب العاصمة بمنطقة شرق.
• مساحة األرض اإلجمالية حوالي  4آالف متر مربع.
ً
• عدد الطوابق  41طابقا ،بارتفاع حوالي  200متر.
• المساحة اإلجمالية للمبنى (وفق عدد الطوابق) نحو 77
ألف متر مربع.
• يتوقع االنتهاء من المبنى في عام .2025
• تصميم المبنى مستوحى من شعار البنك.
• يـسـتـخــدم الـمـبـنــى م ــواد ب ـنــاء صــديـقــة لـلـبـيـئــة ،وأســالـيــب
للحفاظ وترشيد استهالك المياه والكهرباء.

(بوبيان) ،راجين العلي القدير أن
يتمم إنشاءه على خير في أقرب
وقت ممكن».
وأضـ ــاف ال ـمــاجــد« :ن ـهــدف من
خالل المبنى الجديد إلى توفير
الـ ـمـ ـك ــان الـ ـ ــذي ي ـم ـن ــح مـ ــواردنـ ــا
البشرية المزيد من فرص اإلبداع
واالبـتـكــار ،وبـمــا يحقق شعارنا
ال ــراس ــخ (نـعـمــل بــإت ـقــان) ،وال ــذي
نضعه دائما نصب أعيننا في كل
ما نقوم به».
وأوضـ ــح« :مـمــا الش ــك فـيــه ،أن
بيئة العمل السليمة والمجهزة
وفــق أحــدث االتجاهات العالمية
ُ
مــن شــأنـهــا أن تـطـلــق لموظفينا
المزيد من حرية اإلبداع واالبتكار،
وب ـمــا ينعكس فــي الـنـهــايــة على
خدمة العمالء ،ومنحهم تجارب
اس ـت ـث ـن ـئ ــاي ــة ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
(بوبيان)».
وتابع« :وضعنا عند تصميم
ال ـم ـب ـن ــى الـ ـج ــدي ــد فـ ــي االع ـت ـب ــار
العديد مــن النقاط الرئيسة ،في
م ـقــدم ـت ـهــا الـ ـتـ ـط ــورات الـ ـت ــي مــن
المتوقع أن يشهدها العالم خالل
ال ـس ـن ــوات الـمـقـبـلــة ،وخ ــاص ــة ما
يتعلق منها بالتطورات التقنية
والرقمية ،وهو ما يعني أن بيئة
ً
العمل ستكون مختلفة تماما عما
ً
هي عليه حاليا».
وأك ـ ــد ال ـم ــاج ــد أن «(ب ــوب ـي ــان)

حـ ـ ــرص مـ ــن ال ـ ـبـ ــدايـ ــة عـ ـل ــى دع ــم
وتـطــويــر بيئة الـعـمــل لموظفيه،
ً
ا ن ـ ـط ـ ــا ق ـ ــا مـ ـ ــن حـ ـ ـ ــرص اإلدارة
التنفيذية للبنك على توفير كل
األجـ ـ ــواء ال ـتــي تـســاهــم ف ــي راح ــة
م ــواردن ــا ال ـب ـشــريــة ،وتـخـلــق لهم
أجواء عمل مميزة».

المبنى الجديد
مــن جــانـبــه ،ق ــال الـمــديــر الـعــام
لـ«بوبيان» وليد الياقوت ،إن البرج
سيضم جميع اإلدارات والشركات
التابعة للبنك بطاقة استيعابية
ت ـص ــل إل ـ ــى ن ـح ــو  1500مــوظــف
وموظفة ،وبمساحة إجمالية َّ
تقدر
بـ 77ألف متر مربع ،كما يضم 41
ً
طابقا ،ضمنها مــواقــف سيارات
متعددة األدوار تتسع لـ 600سيارة
ً
تقريبا وقاعة محاضرات ومركز
تدريب وكافتيريا وحدائق داخلية
وخــارج ـيــة ،بـمــا يــوفــر بيئة عمل
مثالية لطواقم البنك.
وأضاف أنه تم تصميم المبنى
وف ـ ـ ــق أع ـ ـلـ ــى مـ ـع ــايـ ـي ــر ال ـت ـق ـن ـيــة
الـحــديـثــة ،بـمــا يـحـقــق متطلبات
العمل البنكي ،وبما يحافظ على
الـبـيـئــة وف ــق اش ـتــراطــات مجلس
المباني الخضراء األميركي ،من
خــال نـظــام تصميم الــريــادة في
الـطــاقــة والبيئة  ،LEEDحيث تم

الماجد والياقوت والمشعان وقيادات البنك
اع ـت ـم ــاد ن ـظ ــام تـشـغـيــل الـمـبـنــى
ل ـي ـك ــون ض ـم ــن األن ـظ ـم ــة الــذك ـيــة
(.)Smart Building
وأوض ـ ــح ال ـي ــاق ــوت« :يتضمن
ذلك استخدام مواد بناء صديقة
ل ـل ـب ـي ـئ ــة ،واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام أس ــال ـي ــب
لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ وتـ ــرش ـ ـيـ ــد اسـ ـتـ ـه ــاك
ال ـم ـيــاه وال ـك ـه ــرب ــاء ،سـ ــواء خــال
مــراحــل ال ـب ـنــاء ،أو بـعــد االنـتـقــال
إلــى المبنى الـجــديــد ،مــع مــراعــاة
التصميم لجودة الهواء في الداخل
واإلضاءة الطبيعية مع التصميم
ال ـص ــوت ــي وت ـق ـل ـيــل ال ـض ــوض ــاء».
وأضاف أنه سيتم تشييد المبنى
الجديد ،الذي استوحي تصميمه
م ــن ش ـع ــار ال ـب ـنــك ،ع ـلــى مـســاحــة

 4آالف مـ ـت ــر مـ ــر بـ ــع ف ـ ــي م ــو ق ــع
استراتيجي ومميز بقلب مدينة
الكويت ،حيث تم تصميمه ليكون
بمنزلة أيقونة رمزية تعرض ثقافة
ال ـكــويــت الـنــابـضــة بــالـحـيــاة إلــى
العالم ،ولتحقيق رسالة «بوبيان»،
وهي اإلتقان.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن ا لـ ـ ـمـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــى ي ـت ـي ــح
ً
أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــ«ب ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان» فـ ــرصـ ــة
االسـتـفــادة مــن التكنولوجيا في
الـخــدمــات المصرفية والعقارية
واالس ـت ـث ـمــاريــة واالس ـت ـف ــادة من
ال ـم ـســاحــات الـمـكـتـبـيــة الــواسـعــة
وقاعات المؤتمرات والمساحات
المشتركة الكبيرة األخرى.
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،أعـ ـ ـ ــرب رئ ـي ــس

الرشود :الشراكة ّ
ترسخ مكانة البنك ودور المؤسسات التعليمية في التنمية والتطوير

الرشود والعمر والرويح مع مسؤولي جامعة الخليج
وإكسابهم المهارات الالزمة للعمل
في القطاع المصرفي ،مع تقديم
ال ـت ــدري ــب لـلـعـمــالــة الــوط ـن ـيــة في
الـمـجــاالت المطلوبة ،إلــى جانب
صقل المهارات في االختصاصات
ال ـت ــي تـكـتـســب أه ـم ـيــة م ـت ــزاي ــدة،
السيما في مجال إدارة المخاطر،
والرقمنة واألمن السيبراني.

مواصلة التعاون
من جانبه ،أكد العمر أن «بيتك»
ي ـحــرص عـلــى مــواصـلــة الـتـعــاون
وال ـش ــراك ــة م ــع جــام ـعــة الـخـلـيــج،
ويدعم جهودها في توجيه طاقات
الطلبة لتنمية إبداعاتهم من خالل
أنـشـطــة وب ــرام ــج متخصصة في
تـطـبـيـقــات االق ـت ـص ــاد اإلس ــام ــي

ونشاط البنوك اإلسالمية ،فضال
عن البرامج التخصصية المطلوبة
المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات
واالتجاهات المصرفية التي باتت
تكسب زخما كبيرا.
وأض ــاف العمر أنــه يسند الى
ال ـج ــام ـع ــات م ـس ــؤول ـي ــات كـبـيــرة
ف ــي تـحـقـيــق م ـعــاي ـيــر عــال ـيــة في
م ـخ ــرج ــات ـه ــا ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،الف ـتــا
إل ــى أن الـمـســؤولـيــة مشتركة مع
المؤسسات التي تستقطب هذه
المخرجات لدعمهم ورفع كفاءاتهم
وتــأه ـي ـل ـهــم م ـه ـن ـيــا ع ـب ــر ب ــرام ــج
تــدري ـب ـيــة وورش ع ـمــل مـتـطــورة
تـ ـتـ ـن ــاول آخ ـ ــر ال ـم ـس ـت ـج ــدات فــي
مـجــال عملهم ،الــى جــانــب برامج
شــام ـلــة ع ــن ال ـق ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي،
ال سـيـمــا دورات فــي التطبيقات

ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة ،واألسـ ــاس ـ ـيـ ــات
ال ـشــرع ـيــة ف ــي ال ـع ـمــل الـمـصــرفــي
اإلسالمي ،ومكافحة غسل األموال،
وإدارة ال ـم ـخ ــاط ــر ،والـمـنـتـجــات
ال ـم ـصــرف ـيــة وال ـت ـمــوي ـل ـيــة لـبـنــاء
ن ـظــرة شــامـلــة عــن طبيعة العمل
المصرفي بــالـتــوازي مــع التركيز
ع ـلــى ال ـم ـجــال وال ـ ــدور الــوظـيـفــي
المناط بكل مــوظــف .وأكــد العمر
ال ـت ــزام «بـيـتــك» بـمـســؤولـيــاتــه في
توطين العمالة وتوظيف المهارات
الشبابية المبدعة ،الفـتــا إلــى أن
«بيتك» نجح بكل جدارة في إثبات
ذات ــه كــأكـبــر جـهــة تــوطـيــن عمالة
ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص بــال ـكــويــت،
ك ـم ــا ق ـط ــع أش ـ ــواط ـ ــا ك ـب ـي ــرة فــي
مــؤشــرات التكويت ،وكــذلــك حقق
نقالت نوعية في مجال التدريب

ع ـبــر ب ــرام ــج مـتـكــامـلــة ومـتـقــدمــة
بالتعاون مع كبريات المؤسسات
األكاديمية وأكثرها عراقة ،بهدف
ت ـل ـب ـي ــة ال ـم ـت ـط ـل ـب ــات ال ـع ـص ــري ــة
ل ـل ـص ـنــاعــة ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،مـنــوهــا
ب ـبــرنــامــج «ف ــرص ــة» لـلـمـتـفــوقـيــن
الكويتيين مــن حــديـثــي التخرج
الـ ــذيـ ــن ي ـن ـض ـم ــون ال ـ ــى «ب ـي ـت ــك»،
اذ يـســاهــم ال ـبــرنــامــج ف ــي تــزويــد
منتسبيه بخبرات ومعلومات ثرية
وف ــق معايير عالمية مــن جهات
ومؤسسات مرموقة على مستوى
عمالقة التكنولوجيا غوغل ،وأبل،
ومايكروسوفت.

إمكانات مميزة
من جهته ،أبدى رئيس مجلس

المشروع
ُيعد إضافة
مهمة لسجل
إنجازات
«المتحدة
األولى»

المشعان

«وربة» ّ
يطعم موظفيه
ضد «كورونا»

«بيتك» يعزز التعاون مع جامعة الخليج
لدعم الطلبة واستقطاب الشباب الفائقين
أك ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
لمجموعة بيت التمويل الكويتي
(ب ـي ـتــك) بــالـتـكـلـيــف ،عـبــدالــوهــاب
الـ ـ ــرشـ ـ ــود ،أه ـم ـي ــة الـ ـتـ ـع ــاون مــع
ال ـم ــؤس ـس ــات األك ــادي ـم ـي ــة وعـقــد
ش ـ ــراك ـ ــات اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة مـعـهــم
فــي م ـجــاالت الـبـعـثــات الــدراسـيــة
الـ ـ ــداخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وت ـ ــأه ـ ـي ـ ــل ق ـ ـ ـ ــدرات
ال ـخــري ـج ـيــن ،واجـ ـت ــذاب الـشـبــاب
الـمـتـفــوقـيــن لـلـعـمــل ف ــي «ب ـي ـتــك»،
الــى جانب تـبــادل البحوث ودعــم
ال ـمــؤت ـمــرات واألن ــدي ــة الـطــابـيــة،
وغ ـي ــر ذلـ ــك م ــن أوج ـ ــه ال ـت ـع ــاون،
مبينا أن ذلك يشكل قيمة مضافة
لـلـطــرفـيــن ،كـمــا أن ــه ي ـعــزز مكانة
«بيتك» ،ويرسخ دور المؤسسات
التعليمية في التنمية والتطوير.
ج ــاء ذل ــك خ ــال اج ـت ـمــاع وفــد
«بـ ـيـ ـت ــك» مـ ــع مـ ـس ــؤول ــي جــام ـعــة
الـخـلـيــج لـلـعـلــوم والتكنولوجيا
( ،)GUSTحيث ضــم وفــد «بيتك»،
إضافة إلى الرشود ،رئيس الموارد
البشرية للمجموعة ،زياد العمر،
ون ــائ ــب ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـعــاقــات
الـ ـع ــام ــة واإلعـ ـ ـ ـ ــام ل ـل ـم ـج ـمــوعــة،
ي ــوس ــف الـ ــرويـ ــح ،ف ــي ح ـيــن ضم
وفـ ـ ــد ج ــامـ ـع ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــج رئ ـي ــس
مـجـلــس األم ـ ـنـ ــاء ،ن ـ ــواف أرح ـم ــه،
ونائب رئيس الجامعة للشؤون
األكاديمية بالتكليف د .بسام علم
الدين ،ومديـ ـ ـ ــرة مركـ ـ ـ ــز توظي ـ ـ ــف
الطلبة د .فاطمة الهاشم.
وأشار الرشود خالل االجتماع،
الـ ـ ـ ــى أن الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة م ـ ــع ج ــام ـع ــة
الخليج تهدف الى تأهيل الطلبة

الشركة المتحدة األولى للتجارة
العامة والمقاوالت خالد المشعان،
ع ــن س ـعــادتــه بـتــوقـيــع الـعـقــد مع
«بوبيان» لتنفيذ المبنى الرئيسي
ً
للبنك ،نظرا للمكانة التي وصل
إليها في السنوات األخيرة ،حيث
ُيـعــد إنـشــاء بــرج المقر الرئيسي
لـلـبـنــك خ ـط ــوة م ـه ـمــة ف ــي سجل
إنـ ـ ـج ـ ــازات ـ ــه ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـتـ ــوج م ـس ــار
الـتــوســع فــي أعـمــالــه عـلــى جميع
األصعدة.
ولفت إلى أن تنفيذ برج المقر
الرئيسي لـ «بوبيان» ُيعد إضافة
مهمة لسجل إنجازات «المتحدة
األول ـ ـ ـ ـ ــى» ،ل ـم ــا ي ـم ـث ـلــه مـ ــن ت ـحـ ٍّـد
تكنولوجي وتقني.

أم ـ ـنـ ــاء ج ــام ـع ــة ال ـخ ـل ـي ــج ،نـ ــواف
أرحمه ،ترحيبه بهذه المبادرة من
قبل «بيتك» ،مــؤكــدا أهمية الــدور
ال ــذي تــؤديــه الجامعة فــي تأهيل
العناصر الوطنية وتمكينهم من
العمل فــي بيئة القطاع الخاص،
خ ـص ــوص ــا مـ ــع ت ـم ـتــع ال ـجــام ـعــة
بــإم ـكــانــات ك ـب ـيــرة وم ـم ـي ــزة عبر
أق ـس ــام ـه ــا ال ـع ـل ـم ـي ــة وم ــراك ــزه ــا
الـتــدريـبـيــة والـبـحـثـيــة ،الف ـتــا في
الــوقــت ذات ــه إل ــى أن ال ـت ـعــاون مع
«بيتك» سيشمل عددا من الجوانب
تـتـضـمــن أي ـضــا ت ــدري ــب موظفي
«بـ ـيـ ـت ــك» فـ ــي دورات ت ــرك ــز عـلــى
المجاالت البنكية المستحدثة.
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر «بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك» الـ ـش ــري ــك
االسـتــراتـيـجــي لـجــامـعــة الخليج
والـ ــداعـ ــم الــرئ ـي ـســي ل ـل ـعــديــد من
أنشطة لنادي التمويل ّ اإلسالمي
ف ــي ال ـج ــام ـع ــة ،ف ـق ــد وقـ ـ ــع الـبـنــك
ّ
ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق مـ ــذكـ ــرة تـفــاهــم
م ـ ــع ج ــامـ ـع ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ل ـل ـع ـل ــوم
والـتـكـنــولــوجـيــا ،تتضمن تعزيز
التعاون والتنسيق بين الجانبين
فــى م ـجــاالت الـتــدريــب والـبـحــوث
وت ـن ـظ ـي ــم األن ـ ـش ـ ـطـ ــة وال ـ ـبـ ــرامـ ــج
التعليمية واالجتماعية المشتركة.

الغيث :البنك حريص على تحصين كوادره
أعـلــن بـنــك ورب ــة نـجــاحــه في
تنظيم حملة جماعية لتطعيم
موظفيه وعائالتهم ضد فيروس
ك ــورون ــا ،بــال ـت ـعــاون م ــع وزارة
الـصـحــة فــي ف ـنــدق الملينيوم،
مـ ــن م ـن ـط ـلــق ت ـع ــزي ــز ال ـم ـنــاعــة
المجتمعية ،لـمــوا جـهــة تفشي
جائحة كورونا.
وساهم «ورب ــة» ،بتوجيهات
مـ ــن بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــزي،
وبالتعاون مع اتحاد المصارف،
ف ــي وض ـ ــع ب ــروت ــوك ــول الـعـمــل
المصرفي ،في ظل الوباء ،للحد
ً
من انتشاره ،فضال عن ذلــك تم
ات ـخ ــاذ ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـب ــادرات
ل ـت ـع ــزي ــز إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـم ــاي ــة
واالسـ ـت ــدام ــة وت ـع ــزي ــز الـثـقــافــة
المجتمعية.
وفــي هــذا الـصــدد ،قــال نائب
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـلـخــدمــات
المساندة والخزانة في «وربة»،
أنور الغيث ،إن البنك أبرم العديد
م ــن الـ ـش ــراك ــات م ــع مــؤس ـســات
ال ــدول ــة ،ف ــي إطـ ــار الـمـســؤولـيــة
االجتماعية ،ويعمل بالتعاون
مــع وزارة الـصـحــة عـلــى تعزيز
الجهود لحماية المجتمع من
تفشي فيروس كــورونــا ،مؤكدا
أن «ورب ــة» حريص على حماية
مــوظـفـيــه وع ــائ ــات ـه ــم ،ويـعـمــل
على توفير جميع المستلزمات
وتهيئة أمــاكــن الـعـمــل بـصــورة
آمنة للمحافظة على سالمتهم.

أنور الغيث

وأضــاف الغيث« :الموظفون
هــم حجر األس ــاس الــذي ترتكز
عليه جميع أعـمــال بنك وربــة»،
الفتا إلى أنه في ظل التحديات
الصحية الـتــي يعيشها العالم
أج ـم ــع ،ومـ ــع ت ــواف ــر الـلـقــاحــات
المضادة لفيروس كــورونــا في
ال ـكــويــت ،ك ــان ل ــزام ــا أن يسعى
ال ـب ـنــك إلـ ــى تـحـصـيــن مــوظـفـيــه
وضـ ـم ــان س ــام ـت ـه ــم ،وس ــام ــة
أسـ ـ ــرهـ ـ ــم .وأك ـ ـ ـ ــد أن الـ ـبـ ـن ــك لــم
يدخر أي جهد في التعاون مع
ً
وزارة الـصـحــة ،مـشـيــدا بسرعة
االسـتـجــابــة بتوفير اللقاحات
الــازمــة ،وكـفــاءة الفريق الطبي
الـ ــذي ق ــام ب ـم ـبــاشــرة إج ـ ــراءات
تطعيم موظفي «وربة» في فندق
الملينيوم.
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«طيران اإلمارات» :طلبيات لشراء  200طائرة جديدة
الغيث لـ ةديرجلا :.نتسلمها في السنوات القليلة المقبلة لتوسيع األسطول وتحديثه
أن هذا الحدث سيسهم في رسم مالمح مستقبل االبتكار والتقدم
كشف نائب رئيس أول «طيران اإلمارات» للعمليات التجارية في منطقة الخليج السفر ،مع استعداد العالم للتكيف مع الموجات التالية من الوباء.
«اإلمارات للشحن الجوي» ،وهي ذراع طيران اإلمارات لعمليات الشحن ،وتعزيز دور ومكانة دولة اإلمارات.
والشرق األوسط وآسيا الوسطى عادل الغيث ،عن طلبيات جديدة لشراء
وأضاف ًأن ً
 200طائرة ستتسلمها الشركة في السنوات القليلة المقبلة لتوسيع وتحديث
أدت دورا مهما في توزيع لقاحات «كوفيد  »19عبر العالم ،اذ استطاعت منذ أكتوبر ولفت الغيث إلى أن أذرع «طيران اإلمارات» تمتد إلى مختلف
يتكون من  259طائرة حديثة من طرازي إيرباص A380
تخدمها قبل
األسطول ،الذي ً
 ،2020نقل وتسليم نحو  5في المئة من إجمالي اللقاحات بسرعة وأمان في مختلف بقاع العالم ،إذ زاد عدد الوجهات التي كانت ً
وبوينغ  ،777مؤكدا التزام الشركة باستراتيجيتها لتشغيل أسطول حديث وذي أنحاء العالم.
الجائحة على  150وجهة في القارات الست ،مبينا أنها
كفاءة عالية ،ألن الطائرات الحديثة أفضل للبيئة والعمليات ،وكذلك للعمالء.
تعمل على استعادة شبكة خطوطها كاملة في أقرب
سوق السفر صحية ،ونتائجها اإليجابية تنعكس
واعتبر أن المنافسة في ً
وقت ممكن ،إضافة إلى حرصها على جعل الطيران
العديد
في
سباقة
اإلمارات»
«طيران
أن
إلى
مشيرا
الطيران،
شركات
على
«الجريدة» ،إن قطاع السياحة والسفر أكثر
وقال الغيث في لقاء مع ً
ً
مراجعة وإعادة تصميم كل
خسائر صناعة الطيران من المنتجات والخدمات التي تقدمها« ،فنحن ًال نلبي متطلبات عمالئنا
القطاعات االقتصادية تأثرا بـ «كوفيد  ،»19إذ زادت
آمنا إلى أبعد الحدود عبر ً
ً
خطوة في رحلة العميل ،بدءا من إجراءات السفر وحتى
دوالر في عام  ،2020متوقعا أن تزيد الخسائر فقط ،بل نستبقها ونقدم الجديد والمبتكر دائما».
ً
جراء الجائحة على  135مليار ً
ً
وأكد أن الشركة أول شريك رسمي لمعرض إكسبو  2020دبي ،مشيرا إلى الوصول إلى الوجهة النهائية ،وإليكم تفاصيل اللقاء:
خالل العام الحالي على  25مليارا ،لكن هناك تفاؤال باستقرار الطلب على

تكبدنا ألول
مرة خسائر
كبيرة في
السنة المالية
2021 /2020

• مــا م ــدى تــأثـيــر جــائـحــة "ك ــورون ــا" على
سوق السفر وشركات الطيران؟ والى أي حد
تأثرت طيران اإلمارات بهذه الجائحة؟
 أص ـ ــاب "ك ــوف ـي ــد  "19م ـع ـظــم ال ـق ـطــاعــاتاالقتصادية بصورة غير مسبوقة من حيث
الـحـجــم والـشـمــولـيــة ،وك ــان ق ـطــاع السياحة
ً
والسفر األكثر تأثرا ،ما وضع الناقالت الجوية
الـعــالــم فــي أح ــوال صعبة ،وط ـيــران اإلم ــارات
ل ــم ت ـكــن اس ـت ـث ـن ـ ً
ـاء م ــن ذل ـ ــك ،ح ـيــث تـكـبــدنــا-
وألول مرة -خسائر كبيرة في السنة المالية
المنصرمة .2021 /2020
وحـســب تـقــديــرات االت ـحــاد الــدولــي للنقل
الجوي (أياتا) ،فإن خسائر صناعة الطيران
جراء الجائحة زادت على  135مليار دوالر في
عام  .2020كما ستزيد الخسائر خالل العام
الحالي على  25مليار دوالر.
وعلى الرغم من قيام العديد من دول العالم
ً
بإعادة فتح حدودها تدريجيا ،فإن حالة من
عــدم اليقين ال تــزال سائدة مع استمرار رفع
القيود على السفر وإعادة فرضها.
ومع استعداد العالم للتكيف مع الموجات
ال ـتــال ـيــة م ــن ال ــوب ــاء بـ ـص ــورة أفـ ـض ــل ،فــإنـنــا
متفائلون بأن هذا سيعيد بعض االستقرار
للطلب على السفر ،و يـعــزز مرحلة التعافي
ً
ً
ً
التي تكتسب زخما جديدا يوما بعد آخر.

خسائر
صناعة
الطيران جراء
«كوفيد »19 -
زادت على  135توقف حركة السفر
• ه ــل ه ـنــاك مـتـغـيــرات فــرضـتـهــا جائحة
مليار دوالر
"كورونا" في شأن اجراءات السفر ،وستصبح
ً
ً
في عام 2020
جزءا من التزامات شركات الطيران مستقبال؟
ً
 توقفت حركة السفر تماما عبر العالم معوستزيد خالل
بدء انتشار الجائحة في مارس  .2020وكانت منافسة قوية
العام الحالي
طيران اإلمارات في طليعة الناقالت العالمية،
• ماذا عن المنافسة في سوق الطيران ،وأين
على  25مليار التي استأنفت خدمة عمالئها وإعادة تشغيل
رحالت إلى بعض وجهاتها الرئيسية بأعداد تجد طيران اإلمارات موقعها في هذه المنافسة
دوالر
محدودة من الرحالت ،مع اتخاذ كل اإلجراءات لكسب حصة كبيرة في السوق؟

«اإلمارات
للشحن
الجوي»
استطاعت
نقل وتسليم
نحو ٪5
من إجمالي
لقاحات
«كوفيد »19 -
في مختلف
أنحاء العالم

المنافسة
في سوق
السفر صحية
ونتائجها
اإليجابية
تنعكس
على شركات
الطيران

االحـتــرازيــة ،واالل ـتــزام الـتــام بالبروتوكوالت
التي حددتها دول العالم على اختالفها.
فقد بادرنا باتخاذ إجراءات وترتيبات لكي
نطمئن عمالءنا ونعزز ثقتهم بالسفر الجوي
ً
في جميع مراحل الرحلة ،بدءا من الحجوزات
وتجربة المطار وعلى متن الـطــائــرات حتى
الوصول إلى وجهاتهم.
• ما توقعاتكم للمدة التي يحتاجها سوق
السفر للتعافي من تأثيرات جائحة كورونا،
وسط التغيرات التي فرضتها هذه الجائحة
على طبيعة األعمال والحياة االجتماعية؟
 أدرك العالم أن الجائحة باقية ،وليستّ
وتبين
هناك فترة زمنية محددة النتهائها.
ً
كــذلــك أن الـتـعــافــي سـيـكــون تــدريـجـيــا وغير
م ـن ـت ـظــم ب ـي ــن م ــد وج ـ ـ ــزر ،إذ ت ـخ ـفــف بـعــض
ً
ال ــدول قيود السفر ،ثــم يعاد فرضها الحقا.
ً ّ
لكننا جميعا تعلمنا كيف نتعامل مع هذه
األوض ـ ـ ـ ــاع ،سـ ـ ــواء ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـ ـ ــدول ،أم
الشركات والصناعات ،أو حتى فــي حياتنا
كأفراد وجماعات.

طيران آمن
• ّ
حدثنا ّ
عما تقدمه طـيــران اإلم ــارات من
خدمات مختلفة لتحسين وتسهيل السفر على
ً
رحالتها ،بدءا من إنهاء إجــراءات السفر إلى
بقية التفاصيل من تغطيات تأمينية ومرونة
بالحجز وغيرها من خدمات متنوعة؟
 تـعـمــل ط ـيــران اإلم ـ ــارات بــاسـتـمــرار علىم ــراجـ ـع ــة وإع ـ ـ ـ ــادة ت ـص ـم ـيــم كـ ــل خـ ـط ــوة فــي
ً
رحلة العميل ،بدء ا من إجــراء ات السفر حتى
ال ــوص ــول إل ــى الــوج ـهــة ال ـن ـهــائ ـيــة .وتـســاهــم
إج ــراءاتـ ـن ــا ،ال ـم ـتــواف ـقــة م ــع ال ـب ــروت ــوك ــوالت
الـمـحـلـيــة والـعــالـمـيــة ،ف ــي ال ـحــد م ــن مخاطر
واحتماالت اإلصابة بالمرض ،كما تهدف إلى
ً
جعل الطيران آمنا إلى أبعد الحدود.
وي ـقــوم مــوظـفــونــا فــي م ـطــار دب ــي الــدولــي
ً
بتوزيع أطقم نظافة مجانا على جميع الركاب
عند عمل إجراءات السفر ،تحتوي على أقنعة
وق ـف ــازات ومـعـقــم لـلـيــديــن وم ـنــاديــل مـضــادة
لـلـبـكـتـيــريــا .وقـمـنــا بـتــركـيــب ح ــواج ــز واقـيــة
على كــاونـتــرات إج ــراء ات السفر وال ـجــوازات
لتوفير مزيد من الطمأنينة والسالمة للعمالء
والموظفين.

ول ـض ـم ــان س ــام ــة ال ـم ـســافــريــن وال ـس ـيــاح
وال ـم ـج ـت ـم ـع ــات ،ف ـ ــإن إب ـ ـ ــراز شـ ـه ــادة فـحــص
"كوفيد  PCR "19إلزامي لجميع الركاب قبل
ركــوب الطائرة ،بغض النظر عن البلد الذي
يأتون منه.
وانتهجنا سياسة مرنة لتغيير الحجوزات
ومــد صالحية الـتــذاكــر وإع ــادة أثمانها عند
ً
ً
إلغاء السفر .ووفرنا لركابنا تأمينا مجانيا
ض ــد مـخـتـلــف م ـخــاطــر ال ـس ـفــر ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
اإلصابة بـ"كوفيد ."19

 نشأت طيران اإلمارات واشتد عودها وسطمنافسة قوية في مقرها الرئيسي ،إذ تعتمد
دبي ودولة اإلمارات سياسة األجواء المفتوحة.
المنافسة صحية ،وأن نتائجها
ونحن نرى أن
ً
اإليجابية تنعكس عامة على شركات الطيران،
التي تعمل باستمرار على تطوير منتجاتها
وخدماتها.
وهناك العديد من المنتجات والخدمات التي
كانت طيران اإلمــارات سباقة إليها ،وتبعتها
ناقالت أخرى .فنحن ال نلبي متطلبات عمالئنا
فـقــط ،بــل نستبقها ونـقــدم الـجــديــد والمبتكر
ً
دائما.
• هناك الكثير من األنشطة والفعاليات التي
تقام في دولة االمارات العربية المتحدة ،ما دور
طيران اإلمــارات في دعم هذه الفعاليات سواء
كانت رياضية أو اقتصادية غيرها؟
 إضافة إلى توفر البنية األساسية المناسبةوالتسهيالت الالزمة إلقامة الفعاليات الرياضية
واالقتصادية ،وهو ما تقدمه دبي ،فإن سهولة
ً
ً
الوصول تؤدي دورا رئيسيا في اإلقبال على
الفعاليات التي تستضيفها اإلمارة.
وتمتد أذرع طـيــران اإلمـ ــارات إلــى مختلف
بقاع العالم ،إذ زاد عدد الوجهات التي كانت
تخدمها قـبــل الـجــائـحــة عـلــى  150وجـهــة في
القارات الست.
وت ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــل
رعـ ـ ــايـ ـ ــة األح ـ ـ ـ ــداث
الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة أه ـم ـي ــة
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن
االستراتيجية التسويقية
لـطـيــران اإلم ـ ــارات ،وتمثل
أحـ ـ ـ ـ ــد أف ـ ـ ـضـ ـ ــل األس ـ ــالـ ـ ـي ـ ــب
ل ـ ـل ـ ـتـ ــواصـ ــل مـ ـ ــع عـ ـم ــائـ ـه ــا،
ومـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــم اه ـت ـم ــام ــات ـه ــم
ودع ـم ـه ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى بـنــاء
ع ــاق ــات مـتـيـنــة مـعـهــم .وتـســاهــم
طيران اإلمارات ،من خالل ارتباطها
مع الكثير من البطوالت الرياضية
الراقية واألندية الكبرى ،في ترويج دبي
على المستوى العالمي كوجهة عالمية
رئيسية لألعمال والتجارة والسياحة،
في مختلف الوجهات التي تخدمها.

إكسبو دبي ...حدث عالمي
• ّ
يعد معرض إكسبو  2020دبي ،المقررة
إقــامـتــه فــي الـفـتــرة مــن  1أكـتــوبــر المقبل إلى
ً
ً
ً
 31م ــارس  ،2022حــدثــا دول ـيــا مهما .فكيف

«متفائلون باستقرار الطلب على السفر مع استعداد
العالم للتكيف مع الموجات التالية من وباء كورونا»

«طيران اإلمارات»
حريصة على جعل
ً
الطيران آمنا إلى أبعد
حدود عبر مراجعة
وإعادة تصميم كل
خطوة في رحلة العميل

الشركة سباقة في
العديد من المنتجات
والخدمات التي
ّ
تقدمها

استعدت طيران اإلمارات لتوفير فرص النجاح
لهذا الحدث؟
 إكسبو  2020دبــي حــدث عالمي ضخمّ
سيشكل حلقة و ص ــل بـيــن مختلف شعوب
ال ـعــالــم لـتـعــزيــز ال ـت ـعــاون وم ـشــاركــة األف ـكــار
وإطــاق العنان لروح اإلبــداع واالبتكار .وقد
أصبحت "طيران اإلمارات" أول شريك رسمي
لهذا الـحــدث ،الــذي سيسهم في رســم مالمح
مستقبل االبتكار والتقدم وتعزيز دور دولة
اإلمـ ـ ــارات ومـكــانـتـهــا الـمـهـمــة كنقطة الـتـقــاء
ألفضل األفكار وألمع العقول.
كما أن "طيران اإلمارات" كانت في طليعة
الداعمين لحملة دبــي في مرحلة المنافسة
ع ـل ــى اس ـت ـض ــاف ــة إك ـس ـب ــو ،ونـ ـح ــن ن ــواص ــل
لعب دورن ــا الـمـحــوري والـفــاعــل فــي مسيرة
االسـتـعــداد والتحضير لــه ،والمساهمة في
بناء إرث مستدام تستفيد منه دولة اإلمارات
والمنطقة ألجيال عديدة مقبلة.
• ما هي وجهات السفر التي تنطلق اليها
"طيران اإلمارات" حاليا ،وهل هناك وجهات
جــديــدة تعتزمون ادراج ـهــا ضمن خططكم
المستقبلية؟
 يزيد عدد الوجهات التي تخدمها "طيرانً
اإلمارات" حاليا على  100مدينة ،والعدد في
ازدياد منذ استأنفنا تشغيل رحالت الركاب
في  21مايو  .2020ونحن نعمل على استعادة
كامل شبكة خطوطنا في أسرع وقت ممكن.
وم ـ ـ ــع دخ ـ ـ ـ ــول فـ ـص ــل الـ ـصـ ـي ــف وم ــوس ــم
ال ـع ـط ــات ،وتـ ـق ـ ّـدم ع ـم ـل ـيــات الـتـطـعـيــم ضد
"كــوفـيــد  ،"19 -ب ــدأ الـعــديــد مــن دول الـعــالــم
لالستفادة من حركة
تخفيف قيود الدخول ّ
السياحة المتوقعة .وتوفر "طيران اإلمارات"
ً
لعمالئها حاليا إمكانية السفر إلى أكثر من
 30وجهة في  20دولة من دون الحاجة إلى
حجر صحي ،ونتوقع اإلعــان عن مزيد من
الدول والوجهات التي ستفتح حدودها في
األشهر القليلة المقبلة.

طائرات حديثة

ال نلبي متطلبات
عمالئنا فقط بل
ّ
ونقدم الجديد
نستبقها
ً
والمبتكر دائما

• م ــا الـ ــذي ي ـمـ ّـيــز "طـ ـي ــران اإلم ـ ـ ــارات" من
ناحية أسطول الطائرات والخدمات المقدمة
للركاب المسافرين ،وهل من ضمن الخطط
تحديث الطائرات ونوعية الخدمات؟
 يتكون أسطول طيران اإلمارات من 259طــائــرة حــديـثــة مــن طـ ــرازي إي ــرب ــاص A380
وبــوي ـنــغ  ،777ويـبـلــغ م ـعــدل عـمــر طــائــرات
ً
األسطول  7.3سنوات .وتعمل حاليا جميع
طائراتنا البوينغ  ،777وعددها  151طائرة،
وأكثر من  20طائرة ً .A380
و"طيران اإلمارات" ملتزمة باستراتيجيتها
لتشغيل أسطول حديث وذي كفاء ة عالية،
ٌ
مـمــا يــؤكــد وع ــد عــامـتـهــا الـتـجــاريــة "تـمـ ّـيــز
دائم  "Fly Betterألن الطائرات الحديثة هي
األفضل للبيئة وللعمليات ،وكذلك للعمالء.
ولــديـنــا طلبيات لـشــراء  200طــائــرة جديدة
سنتسلمها فــي ا ل ـس ـنــوات القليلة المقبلة
لتوسيع األسطول وتحديثه.
أمــا بالنسبة لمنتجات وخدمات
"ط ـيــران اإلم ـ ــارات" ،فهي تعد من
ً
بـيــن األف ـضــل واألجـ ــود عــالـمـيــا.
وق ـ ـ ــد ح ـص ـل ـنــا

عدد وجهاتنا قبل
الجائحة زاد على
 150وجهة ...ونعمل
على استعادة شبكة
خطوطنا كاملة
في أقرب وقت

عادل الغيث

على مئات الجوائز العالمية بهذا الخصوص.
وع ـلــى الــرغــم مــن ذل ــك ،فــإنـنــا ال نـتــوقــف عن
الـبـحــث والـتـطــويــر لـنـقــدم لـعـمــائـنــا أحسن
الخدمات ،ولنواصل إرســاء معايير جديدة
للصناعة العالمية.
• تعد السياحة أحد مصادر الدخل المهمة
للكثير من دول العالم ،وال شك في أن خطوط
الطيران إحدى األدوات الرئيسة في دعم هذا
المصدر .مــا دور "طـيــران اإلم ــارات" فــي هذا
الجانب ،وهل هناك مبادرات تسويقية لدعم
صناعة السياحة؟
ً
ً
 تــؤدي "طيران اإلمــارات" دورا مؤثرا فيحــركــة ال ـس ـيــاحــة ،ل ـيــس ف ــي دولـ ــة اإلم ـ ــارات
وح ـســب ،بــل عـلــى صـعـيــد شـبـكــة خطوطها
الـعــالـمـيــة ،حـيــث تنقل الـسـيــاح مــن مختلف
األس ــواق الرئيسة إلــى الوجهات السياحية
ال ـش ـه ـي ــرة ع ـب ــر دبـ ـ ــي .ك ـم ــا ت ـ ـ ـ ّ
ـروج مـخـتـلــف
الوجهات السياحية في األســواق المصدرة
للسياحة .وتشهد حركة التجارة والسياحة
ط ـف ــرة ج ـلـ ّـيــة ف ــي أي وج ـه ــة تـطـلــق "ط ـي ــران
اإلمارات" خدمة جديدة إليها.

عالقات قوية مع الكويت
• كيف ّ
تقيمون عالقة "طـيــران اإلم ــارات"
مع دولة الكويت والطيران المدني الكويتي،
وما مدى إقبال المواطنين الكويتيين على
اس ـت ـخــدام "ط ـي ــران اإلم ـ ـ ــارات" ف ــي رحــاتـهــم
وأسفارهم؟
 ترتبط "طيران اإلمــارات" بعالقات قويةمــع عمالئها فــي الـكــويــت ،فقد بــدأنــا خدمة
ً
ال ـك ــوي ــت م ـن ــذ أكـ ـث ــر م ــن  30عـ ــامـ ــا ،وك ــان ــت
المحطة الثانية لنا في دول مجلس التعاون
الخليجي بعد جدة .واستمر التزامنا القوي
تجاه الكويت ،حيث أصبحت الوجهة األولى
ل ـنــا ف ــي الـمـنـطـقــة م ــن ح ـيــث ع ــدد ال ــرح ــات
اليومية ،التي وصلت قبل انتشار الجائحة
ً
إلى  6رحالت يوميا ،بما فيها رحلة يومية
واحدة بطائراتنا البوينغ  777ذات التصميم
الداخلي الجديد .Game Changer
وفي إطار جهودنا المتواصلة الستئناف
ً
خــدمــات ـنــا ،كــانــت ال ـكــويــت أي ـض ــا م ــن أوائ ــل
الوجهات التي أعدنا خدمتها بمعدل رحلة
ً
واحـ ـ ــدة ي ــوم ـي ــا .ون ـح ــن ن ـت ـط ـلــع ،م ــع زيـ ــادة
الطلب وتخفيف القيود على السفر ،بفضل
تـقـ ّـد م عمليات التطعيم ،إ لــى تشغيل مزيد
من الرحالت على هذا الخط الحيوي لخدمة
عمالئنا.

رحالت شحن بطائرات الركاب
• كيف كان أداء الشحن في عمليات "طيران
اإلمارات" في سنة الجائحة؟
 يضم أسطول طيران اإلمارات  11طائرةشـحــن مــن ط ــراز بــويـنــغ  .777Fوق ــد أدرك ـنــا
م ـنــذ ان ـت ـشــار ال ـجــائ ـحــة ع ـلــى ن ـطــاق واس ــع،
ومع تسارع تعليق الرحالت وفرض القيود
على سفر الركاب في أوائل مارس  ،2020أن
سعة الشحن المتاحة فــي الـســوق لــن تكفي
لنقل اإلمـ ــدادات األســاسـيــة ،فوضعنا خطة
لالستفادة من طــائــرات الــركــاب ذات الجسم
العريض لنقل البضائع فقط .وبدأنا برحلة
إلى الكويت في  16مارس .2020
وم ــع تعليق عـمـلـيــات ال ــرك ــاب المنتظمة
ً
تـ ـم ــام ــا ف ــي األس ــابـ ـي ــع ال ـت ــال ـي ــة ،ب ــدأن ــا فــي
تـشـغـيــل رح ـ ــات ش ـحــن ب ـط ــائ ــرات ال ــرك ــاب،
إلــى أن وصــل مــا نستخدمه منها إلــى نحو
ً
 90طــائــرة .وحـ ّـولـنــا الحـقــا  17طــائــرة ركــاب
إلــى "طــائــرات شحن صغيرة" بــإزالــة مقاعد
الدرجة السياحية .ونقلنا شحنات إلى أكثر
مــن  125وج ـهــة عـبــر ال ـق ــارات ال ـســت ّ
ضمت
معدات الوقاية الشخصية وأجهزة التنفس
واألدويــة واإلمــدادات الغذائية .وقد ساعدنا
كــذلــك فــي ال ـح ـفــاظ عـلــى األم ــن ال ـغــذائــي في
عدد من األســواق المعتمدة على ّاالستيراد.
ك ـمــا ســاعــدنــا ع ـلــى اس ـت ـم ــرار ت ــدف ــق الــدخــل
للمجتمعات ا لـتــي تعتمد عـلــى ا ل ـص ــادرات
الزراعية.

ً
توزيع اللقاحات عالميا

• ما دور دبي و"طيران اإلمارات" في توزيع
ً
اللقاحات عالميا؟
 تؤدي "اإلمــارات للشحن الجوي" ،ذراع"طيران اإلم ــارات" لعمليات الشحن،
ً
ً
دورا م ـه ـمــا ف ــي ت ــوزي ــع ل ـقــاحــات
"كوفيد  "19 -عبر العالم ،وتمتلك
ً
فـ ــي م ــرك ــزه ــا ال ــرئـ ـي ــس فـ ــي دب ـ ــي م ــرف ـق ــا
ً
ً
مخصصا حائزا اعتماد االتحاد األوروبــي
لممارسات التوزيع الجيد  ،GDPويستخدم
لـتـخــزيــن ون ـقــل ل ـقــاحــات "كــوف ـيــد  "19 -من
مــواقــع الـتـصـنـيــع إل ــى شـبـكــة مــن الــوجـهــات
تتوزع على القارات الست .وبفضل طائراتها
الـحــديـثــة ذات الـجـســم الـعــريــض والـمـعــدات
ّ
المبردة والخاصة،
المبتكرة ،مثل الحاويات
استطاعت "اإلم ــارات للشحن الـجــوي" ،منذ
أكتوبر  ،2020نقل وتسليم نحو  5بالمئة من
إجمالي لقاحات "كوفيد  "19 -بسرعة وأمان
في مختلف أنحاء العالم.

سيطرة نسائية على لجان تحكيم «لوكارنو» السينمائي
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آدم درايفر

كشف مهرجان لوكارنو السينمائي في دورته الـ 74عن العديد من تفاصيل الدورة
الجديدة ،التي تستمر من  4إلى  14أغسطس المقبل بسويسرا ،والتي أظهرت سيطرة
نسائية على لجان التحكيم.
والمهرجان هو أحد أعرق المحافل السينمائية العالمية ،الذي تأسس عام ،1946
وتنطلق فعالياته سنويا في أغسطس لمدة  11يوما بمدينة لوكارنو السويسرية،
حيث يتقابل آالف المحبين والعاملين بصناعة السينما.
وتـتــرأس لجنة تحكيم المسابقة الــدولـيــة المخرجة إلـيــزا هيتمان ،ويشاركها
بعضوية اللجنة :المخرج كيفن جيروم ،والمخرج فيليب الكوت ،والممثلة ليونور
سيلفيرا ،والممثلة إيزابيال فيراري.
وتضم لجنة تحكيم مسابقة « ،»Concorso Cineasti del presenteالممثلة أغاثا
بونيتسر ،والـمـخــرجــة مــاتــي دو فــانـجــا ،وتـضــم لجنة تحكيم مسابقة «Pardi di
 ،»domaniالمخرج والفنان الفلسطيني كمال الجعفري ،والمنتجة ماري بيير ماسيا،
والمخرجة ادن بنتيلي ،فيما تضم لجنة تحكيم مسابقة  ،First Featureالمخرج
السوداني أمجد أبوالعالء ،والمونتيرة كارينا ريسلر ،والمخرجة كاثارينا ويس.

ليونور سيلفيرا

آدم درايفر ال يحب مشاهدة
نفسه على الشاشة

غوين ستيفاني تعلن
زواجها من بليك شيلتون

رحيل ريتشارد دون ر
مخرج «»Superman

ُ
عندما تظلم صالة قصر المهرجانات في
ُ
م ـهــرجــان «كـ ــان» وت ـط ـفــأ األن ـ ــوار ل ـعــرض فيلم
« »Annetteيـخــرج منها الممثل العالمي ذو
األداء الجذاب آدم درايفر ،جريا على عادته ،ألنه
ال يحب أن يشاهد نفسه على الشاشة.
وقال درايفر ،في تصريح صحافي« ،ألجأ إلى
مكتب ما النتظار انتهاء عرض الفيلم ،وهناك
ألهو بالدباسة أو بالشريط الالصق ،وأعود إلى
الصالة عندما تضاء األنوار مجددا ،وأتظاهر
بأنني بقيت فيها طوال الوقت!».
وتولت فرقة «سباركس» األميركية الشهيرة
كتابة السيناريو والموسيقى في الفيلم ،وهو
يـ ــروي ق ـصــة الـمـمـثــل ال ـكــوم ـيــدي ه ـن ــري (آدم
دراي ـف ــر) والـمـغـنـيــة ذات الـشـهــرة الـعــالـمـيــة آن
ُ
(ماريون كوتيار) ،حين تحدث والدة طفلتهما
المميزة جــدا اهـتــزازا في عالقتهما ،ويتناول
الفيلم صعود وسقوط نجم وصعوبة التوفيق
بـيــن الـشـهــرة وب ـنــاء أسـ ــرة ،وتتخلله مشاهد
(أ ف ب)
مذهلة على الدراجات النارية.

تزوجت المغنية األميركية غوين ستيفاني
( 51عاما) من صديقها المغني بليك شيلتون،
 45عاما ،في حفل مصغر ارتدت فيه فستانا
من تصميم مصممة األزياء فيرا وانج.
وحملت طرحة الفستان أسماء ستيفاني
وأبنائها واسم شيلتون ،في تصميم خاص
وراق لحفل زفافها ،وأعلنت ستيفاني الخبر
من خالل مواقع التواصل بنشر صور ومقطع
فيديو لحفل الزفاف ،معلقة «األحالم بالفعل
تتحقق».
يـ ـش ــار إل ـ ــى أن الـ ـع ــاق ــة ب ـي ــن س ـت ـي ـفــانــي
وشيلتون بدأت عام  ،2015أثناء عملهما في
برنامج « ،»The Voiceوفي يوليو  2015أعلن
شيلتون وزوجته حين ذاك المغنية ميراندا
المبرت انفصالهما ،بعد زواج دام  4أعــوام،
وع ــاق ــة اس ـت ـمــرت نـحــو ع ـقــد ،كـمــا انفصلت
سـتـيـفــانــي ف ــي أغ ـس ـطــس  2015ع ــن زوج ـهــا
المغني جافين روســدل بعد عالقة استمرت
عقدين ،وزواج استمر نحو  13عاما( .د ب أ)

رحــل المخرج األمـيــركــيريـتـشــارد دون ـر ،الــذي
شملت أعماله فيلم « ،«Supermanعن عمر ناهز
الـ 91عاما ،حسبما أعلنت زوجته ومنتجة األفالم
لورين شولر دونر.
ب ـ ــدأ دونـ ـ ـ ــر الـ ـعـ ـم ــل ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي فـ ــي أواخ ـ ــر
الستينيات ،وكانت من بين أعماله سلسلة «The
 ،«Twilight Zoneكما بدأ أولى خطواته بهوليوود
في أواسط السبعينيات ،ويعتبر فيلم «،»Superman
الــذي أخرجه عام  ،1978أول عمل حديث عن بطل
خــارق .ووصــف المخرجستيفن سبيلبرغ ،كاتب
الـقـصــة ال ـتــي اس ـت ـنــدت إلـيـهــا وق ــائ ــع فـيـلــم «The
 ،»Gooniesدونر بأنه «موهوب على صعيد العديد
من األنماط السينمائية» .وقال المخرج البريطاني
إدغار رايت« :أنتم تتذكرون شخصيات ،Superman
و The Gooniesو ،Lethal Weaponألن دونر عرف
كيف يلتقط ذاك السحر على الشاشة».
وأشـ ـ ــار ب ـطــل أف ـ ــام « »Lethal Weaponميل
غيبسون إلــى أن دونــر كــان «رحــب القلب والــروح،
سأفتقده بشدة ،بكل ما لديه من حكمة وذكاء».

ستيفاني وبليك شيلتون

ريتشارد دونر

مشاهير هوليوود يحتفلون بعيد االستقالل فلك

ويل سميث أنفق  100ألف دوالر على األلعاب النارية إلدخال البهجة على األميركيين

الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
م ـه ـن ـيــا :األوض ـ ـ ــاع ال ـحــال ـيــة تـطــرح
تحديات تضعك في وسط األزمة.
ً
عاطفيا :األجواء تصبح أكثر إيجابية
معك ،وقد تحمل إليك المفاجآت.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـع ـمــل ك ـث ـيــرا م ــن دون
االنتباه إلى نفسك ،وهذا غير عادل
بحقك.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مـهـنـيــا :ت ـط ـ ّـور مـفــاجــئ يــؤثــر على
وضـعــك الـمــالــي ،والب ــد مــن حصول
تغييرات.
ً
عاطفيا :التضحية من أجل الحبيب
ً
ً
ستنعكس فرحا عليكما معا.
ً
اجتماعيا :أوق ــات فــراغــك الخاصة
مقدمة ،فال تنفقها في أشياء تافهة.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مـهـنـيــا :أن ــت أم ــام مــواج ـهــة مــريــرة،
والمطلوب مجابهتها بقوة وحزم.
ً
عــاط ـف ـيــا :وض ـعــك ال ـعــاط ـفــي يشهد
ً
ً
جداال وخالفا البد أن ينتهيا.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـ ـط ــورات ج ــدي ــدة على
صعيد العائلة قد تسهم في تغيير
حياتك.
رقم الحظ27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

أرنولد شوارزنيغر يرتدي علم أميركا
احتفل مشاهير ونجوم هوليوود بذكرى عيد االستقالل
األميركي ،الموافق  4الجاري ،وشــارك عدد منهم صورة
من احتفاالته عبر مواقع التواصل االجتماعي معربين
عن سعادتهم بتلك الذكرى السنوية.
و شــار كــت النجمة البريطانية المقيمة فــي ا لــوال يــات
المتحدة األ مـيــر كـيــة كيت بيكنسيل متابعيها ،بمقطع
فيديو في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل االجتماعي
ظهرت فيه وهي تحتسي الشاي ،برفقة صديقتها ،وعلقت
كيت »:كيف يحتفل البريطانيون المقيمون في أميركا
بعيد االستقالل في الرابع من يوليو؟ لتقوم وصديقتها
برقصة فرحة تعتمد الوثب».
وخطفت كيت األنظار بشورت وتوب من نفس النقشة
واللون والذي أظهر رشاقة قوامها.

ويل سميث
مــن جانبه قــام الممثل األميركي الشهير ويــل سميث
باالحتفال على طريقته الخاصة والتي كلفته  100ألف
دوالر ،حسبما صرح مسؤولون فى نيو أورلينز بوالية
لويزيانا لوسائل اإلعالم أن سميث قد دفع ما ال يقل عن
 100ألــف دوالر مقابل ألـعــاب نــاريــة إلطالقها فــوق نهر
المسيسيبي ،مــن أجــل إدخ ــال البهجة على األميركيين
في عيد االستقالل ،حيث كانت قد ألغت المدينة عروض
األلـعــاب الـنــاريــة الـعــام الماضى بسبب جائحة فيروس
كورونا.
وقالت تقارير إن األلعاب النارية عادت إلى نيو أورلينز
فــي ي ــوم االس ـت ـقــال بــالــواليــات الـمـتـحــدة بـفـضــل النجم
العالمي ويل سميث.

العنصرية
ي ـ ــذك ـ ــر أن سـ ـمـ ـي ــث قـ ـ ـ ــدم أهـ ـ ـ ــم أعـ ـ ـم ـ ــال ـ ــه وهـ ـ ـ ــو ف ـي ـلــم
« »Independence Dayأو «يوم االستقالل» ،والذي كاد أن

ً
مهنيا :يفتح لك الفلك أبواب النجاح
واالستثمار في مشروع معين.
ً
عاطفيا :الصراحة مع الحبيب تجعل
ثقتك بك كبيرة.
ً
اجتماعيا :اقلع الشر من قلبك ،واجعل
ً
صدرك رحبا أمام الجميع.
رقم الحظ.39 :

يتم استبعاده من الدور بسبب لون بشرته،
حـيــث تـعــرض سميث للعنصرية فــي بــدايــة
تقدمه ل ـلــدور ،إذ لــم تكن شــركــة « 20سينشري
فوكس» مقتنعة أنه هو الخيار األفضل للقيام بدور
البطولة.
وفي الذكرى الـ  25لطرح الفيلم ،قال المخرج روالن
إيميريش ،إن شركة اإلنتاج كانت مقتنعة أن سميث» لن
ينال اعجاب الجمهور األجنبي ،وأضاف مؤلف الفيلم
دين ديفلن« :قالت شركة اإلنتاج أن اختيار شاب أسمر
البشرة لبطولة الفيلم سيقضي على فــرص العمل في
السوق األجنبي».
وتمكن فيلم «يــوم االستقالل» في النهاية من تحقيق
ماليين الدوالرات إيرادات ،واقتناص جائزة أوسكار أفضل
مؤثرات بصرية ،وطــرح منه جزء ثاني في  ،2016حيث
ً
ً
باهرا عند طرحه عام
نجاحا
حقق فيلم «يوم االستقالل»
 ،1996إذ حصد إيرادات وصلت إلى  817.4مليون دوالر
ً
عالميا ،و هــو مــا يعني أن اختيار و يــل سميث لبطولة
الفيلم كــان الخيار األمـثــل ،وأصبح الفيلم الشهير رمزا
لالحتفال بعيد االستقالل من كل عام.

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :كل مشكلة تقع في عملك هي
درس لك كي تتخطاها.
ً
عاطفيا :معاتبة الحبيب في كل أمر
تجعل حياتكما تعيسة.
ً
اجتماعيا :أفضل قواعد اللياقة أن
ً
تكون طبيعيا مع الغير.
رقم الحظ.28 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :اإلنجازات التي تعمل عليها
َّ
تتسرع.
قد تتطلب بعض الوقت ،فال
ً
ً ُ
عاطفيا :كن أكثر لطفا مع الشريك،
ً
فهو أكثر الناس تفهما ألوضاعك.
ً
اجتماعيا  :مساعدتك للغير تفرح
قـلـبــك ،فــا تـتــأخــر عــن الـعـطــاء عند
استطاعتك.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
مهنيا :تفكر بتحسين أوضاع العمل،
برنامج على المدى البعيد.
من خالل
َ
ً
عــاطـفـيــا :ت ـحــاش مــواجـهــة الحبيب
ع ـنــدمــا ي ـقــع ف ــي خ ـط ــأ ،واس ـت ـخــدم
الحوار.
ً
ً
اجتماعيا :حاول التغيير قليال ،وال
تصرف وقتك بين جدران منزلك.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ش ــري ــك ف ــي ال ـع ـم ــل ي ـح ــاول
إزاحتك ،من خالل نميمته عليك.
ً
عــاطـفـيــا :الـحــب مسؤولية تقع على
ك ــاه ــل االثـ ـنـ ـي ــن ،ف ــاع ــرف ــا ال ـت ـصــرف
بحكمة.
ً
اجتماعيا :ال تهدر أوقات فراغك في
أمور ال تعود عليك بالفائدة.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :أمامك مشروع تتردد في القيام
به ،وتنتظر دراسته جيدا.
ً
عاطفيا :ال تشمت في شريك ُ
العمر إن
أخطأ ،بل صارحه بهدوء.
ً
اجتماعيا :أيام عسيرة تواجه العائلة،
لكنها ال تلبث أن تزول.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا  :ال تحتقر الصغير في مجال
عملك ،فقد تحتاج إليه أكثر من غيره.
ً
عاطفيا :الخصام الدائم مع الحبيب
بكما إلى نتيجة إيجابية.
لن يصل ً ّ
اجتماعيا :دل على الخير ،كي يكون
لك أجر في السماء.
رقم الحظ.2 :

فان دام وشوارزنيغر

الدلو

وحرص أسطورة كمال األجسام النجم العالمي جون
كلود فان دام ،على االحتفال بعيد االستقالل األميركي
حيث نشر صــورة له عبر حسابه الشخصي بموقع
إنستغرام ،وهو يستعرض عضالته التي رسم عليها
علم أميركا.
كما احتفل حاكم واليــة كاليفورنيا السابق
ومـ ـمـ ـث ــل أفـ ـ ـ ــام األكـ ـ ـش ـ ــن الـ ـمـ ـشـ ـه ــور ،آرنـ ــولـ ــد
شوارزنيغر ،بصورة يرتدي فيها قميصا يحمل
علم الواليات المتحدة ،ويركب فيها دراجة نارية.

 20يناير  18 -فبراير

كيت بيكنسيل

ً
مهنيا :أسلوبك في العمل هو الذي
يدل على مهارتك.
ً
عاطفيا :الــدرب الواضح الذي
ّ
تسير فيه مــع الحبيب يومن
المستقبل لكما.
ً
ً
اجتماعيا :إذا رأيت صديقك متملقا
لك ،فاعلم أنه ليس مخلصا.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :ال تمتنع عن النصيحة عندما
يستشيرك زمالء العمل.
ً
عاطفيا :الحبيب ينتظرك على ّ
أحر من
الجمر ،فقد طال غيابك عنه.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :أرد ألخـ ـي ــك مـ ــا ت ــري ــده
لنفسك ،كي تنعم العائلة بالبركة.
رقم الحظ.22 :

ثقافات 14
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ً
محمد ناجيا و 40عاما في خدمة السياحة والضيافة
يؤمن بأن صناعتها تتعلق بالقيم اإلنسانية ويوصي أصحابها بإضافة روح نبيلة لمشاريعها
حمزة عليان

ً
إصدار « 40عاما في خدمة
السياحة والضيافة» للمؤلف
اللبناني محمد ناجيا يختزل
 4عقود أمضاها في هذا
القطاع.

لناجيا بصمات
ثابتة في مسيرة
اتحاد أصحاب
الفنادق منذ
تأسيسه عام 1979

ً
لم يكن هدف إصدار " 40عاما
في خدمة السياحة والضيافة"
للمؤلف اللبناني محمد ناجيا،
إبـ ـ ـ ـ ــراز ال ـ ـجـ ــوانـ ــب ال ـش ـخ ـص ـيــة
للمؤلف ،بل يهدف إلــى توثيق
ع ـصــارة عـمـ ٍـر قـضــاه فــي خدمة
السياحة والضيافة.
محمد أنيس ناجيا من أبناء
الجالية اللبنانية في الكويت،
اسم راسخ في سجل هذا القطاع،
ونجاحه يعتمد ،إلى حد كبير،
على "ضــرورة اإليمان بــأن هذه
ً
ال ـص ـنــاعــة تـتـعـلــق أي ـض ــا بقيم
إنسانية".
وهـ ـ ـ ـ ـ ــو إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك يـ ــوصـ ــي
العاملين في هذا القطاع بإضافة
شيء من "روح نبيلة ومعطاء ة
إلـ ـ ــى م ـش ــاري ـع ـه ــم وجـ ـه ــوده ــم
ً
وابتكاراتهم ومثابرتهم ،بدال من
تكريس حياتهم لجمع األمــوال
واعتناق القيم المادية".

بصمات ثابتة
ق ــد ك ــان ــت ل ـنــاج ـيــا بـصـمــات
ثابتة في مسيرة اتحاد أصحاب
الفنادق منذ تأسيسه عام ،1979
وفي المحطات الصعبة كما في
سنوات االزدهار.
بـ ــدايـ ــات م ـس ـيــرتــه الـمـهـنـيــة
كـ ــانـ ــت عـ ـل ــى ي ـ ــد الـ ـسـ ـي ــد ف ـ ــؤاد
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــن الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــروك،
الـ ـ ـعـ ـ ـض ـ ــو الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــدب لـ ـش ــرك ــة
ال ـف ـنــادق الـكــويـتـيــة خ ــال فترة
السبعينيات من القرن الماضي،
فقد فتح له أبواب العمل الفندقي
في الكويت بتعيينه عام 1974
ً
مديرا للمبيعات والتسويق في
فندق شاطئ المسيلة ،وابتعاثه
ع ــام  1976إل ــى أم ـيــركــا إلتـمــام
دورات ت ـخ ـصــص ف ـنــدق ـيــة فــي
جامعة "كورنيل" وفنادق "حياة"

بشيكاغو ونيويورك وواشنطن.
وساهم ناجيا في التفاوض
إلنشاء فندق ومنتجع هيلتون
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وم ـن ـت ـج ــع ك ـب ـث ــورن
ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء ،و"نـ ــوفـ ــوت ـ ـيـ ــل" مـكــة
الـمـكــرمــة ،و"ب ــرج الـمـقــام" و"دار
المدينة" وإنتركونتيننتال في
مدينة "الخبر" السعودية.

اتفاقية الحد األدنى
ً
عمل ناجيا عضوا في مجلس
إدارة شركة أبونواس للتسيير
ال ـس ـي ــاح ــي فـ ــي ت ــون ــس ،1988
وع ـضــوا فــي شــركــة المجموعة
االستثمارية العقارية اللبنانية
ع ــام  ،1993وشــركــة مــركــز ســان
شارل المالكة لفندق "هوليداي–
إن" في بيروت .وأمضى أكثر من
 40سنة سكرتيرا عاما التحاد
أص ـحــاب ال ـف ـنــادق فــي الـكــويــت،
وساهم في تنفيذ اتفاقية الحد
األدنــى ألسعار الغرف الموقعة
بين أصحاب الفنادق عام ،1986
وش ـ ـ ــارك ف ــي ت ــأس ـي ــس ال ـشــركــة
الكويتية للخدمات السياحية،
وتـ ـ ــولـ ـ ــى م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة إدارت ـ ـ ـهـ ـ ــا
التنفيدية.

المعارض السياحية العالمية
تـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــى م ـ ـه ـ ـم ـ ــة ال ـ ـم ـ ـن ـ ـسـ ــق
التنفيذي لمهرجان هال فبراير
ال ــذي نظمته الـشــركــة الكويتية
لـلـخــدمــات الـسـيــاحـيــة مـنــذ عــام
 ،1999ومـســؤولـيــة جـنــاح دولــة
الكويت في المعارض السياحية
العالمية ،في برلين ولندن ودبي.
وســاهــم فــي تــأسـيــس وإدارة
"مجموعة الرواد التجارية" عام
 1995التابعة التـحــاد أصحاب
الفنادق والمتخصصة في توريد

ال ـ ـمـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة وال ـت ـج ــاري ــة
للفنادق والمطاعم.

الهيئة العامة لالستثمار
ُ
إضــافــة إلــى ذلــك ،أسـنــدت إليه
م ـه ـم ــة ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس ل ـش ــؤون
ال ـع ـم ـل ـيــات ف ــي ش ــرك ــة ال ـف ـن ــادق
الكويتية ( ،)1995 –1983وفي تلك
الفترة ترأس فريق العمل لملحق
فندق هيلتون عام  ،1984ومنتزه
الخيران ،وفندق "سفير ُالمطار"
 ،1987وف ــي ع ــام  1979أس ـنــدت
إليه وظيفة المدير العام لفندق
شاطئ المسيلة .وشارك في إدارة
ومتابعة فنادق مملوكة للهيئة
العامة لالستثمار في بريطانيا
وأمـيــركــا ،وفــي عــام  2003اختير
مـسـتـشــارا لـقـطــاع الـسـيــاحــة في
ال ـكــويــت ال ـتــابــع ل ـ ــوزارة اإلع ــام،
وعضوا في جمعية ذواقي الطعام
العالمية ومقرها باريس ولديها
 25ألــف عضو ،كما لديه تجربة
غ ـن ـيــة ك ـمــديــر ت ـن ـف ـيــذي وشــريــك
لـ ـمـ ـع ــرض "ه ـ ــوريـ ـ ـك ـ ــا الـ ـك ــوي ــت"
للضيافة والتجهيزات الفندقية.
يـ ــذكـ ــر أن ن ــاجـ ـي ــا عـ ـض ــو فــي
مجلس رجــال األعمال اللبناني،
ون ــائ ــب ل ـل ــرئ ـي ــس ف ــي ال ـك ــوي ــت،
ورئ ـيــس لـلـجـنــة الـسـيــاحـيــة منذ
عام .2020

سيرة مهنية
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال رئ ـي ــس ات ـحــاد
أصـحــاب الـفـنــادق فــي الكويت،
غازي فهد النفيسي ،إن "محمـد
ناجيا هو اسم بارز والمع منذ
 4ع ـق ــود ف ــي م ـج ــال ال ـض ـيــافــة
والسياحة ،وله قدم راسخة فيه
بفضـل خبرة  40عاما قضاها
في هـذا القطاع ،وبالتالي فإن

غالف اإلصدار
مـعــرفـتــي بــه وعـمـلــه مـعـنــا هي
أكبر بكثير من أن تدون وتوثق
في كتاب أو مجلد واحد".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـنـ ـفـ ـيـ ـس ــي" :وإذ
تغمرني ال ـيــوم س ـعــادة كبيرة
بتقديم ه ــذا اإلصـ ــدار الـخــاص
ب ـم ـل ـخ ــص سـ ـي ــرت ــه ال ـم ـه ـن ـي ــة،
ف ــا يـسـعـنــي إال ال ـت ـنــويــه بــأن
ه ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـص ـ ـف ـ ـحـ ــات ال ت ـت ـســع
للحديـث عـن الفضائل الكثيرة
فـ ــي ش ـخ ـص ـي ـت ــه .إن ـ ـمـ ــا أج ـ ـ ــزم
أن اآلالف م ـ ــن ال ـن ـ ـ ــاس ال ــذي ــن
ع ـ ــرف ـ ــوه ،ف ــي ال ـكــويــت ولـبـنـ ــان
وغـيــرهـمــا ،يـعــرفــون كـثـيــرا عن
هذه الفضائل".
وتابع "وأغتنم هذه الفرصة
الثمينة للتأكيد على جوانب
ذات صلة بهذه السيرة المهنية،

محمد راشد آل مكتوم مع ناجيا في دبي

وذلــك مـن وحــي مشـوار معرفة
وعـ ـ ـم ـ ــل وص ـ ـ ــداق ـ ـ ــة وع ـ ــاق ـ ــات
إنـســانـيــة طــويـلــة جمعتنا مـع
صاحبها".
وأوضـ ـ ـ ـ ــح "ق ـ ـ ــد كـ ــانـ ــت ل ــأخ
محمد وستبقى بصمات ثابتة
فـ ــي م ـس ـي ــرة ات ـ ـحـ ــاد أص ـح ــاب
الفنادق -الكويت منذ تأسيسه
عـ ـ ــام  ،1979و فـ ـ ــي ال ـم ـح ـطــات
الـ ـصـ ـعـ ـب ــة ك ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي م ـح ـط ــات
االزدهار .بل أشهد أن بصماته
ح ــاض ــرة ف ــي م ـس ـيــرة ال ـحــركــة
الفندقية في الكويت والمنطقة
كـ ـك ــل ،وأش ـ ـهـ ــد لـ ــه بـتـفـضـيـلـ ــه
الـعـمــل بصمت أحـيــانــا كثيرة،
ل ــدرج ــة ي ـن ـط ـبــق ع ـل ـي ـ ــه ك ـث ـيــرا
وص ـ ـ ــف الـ ـجـ ـن ــدي ال ـم ـج ـه ــول،
هذا إلى جانب فضيلة محبته
للجميع ،وحبه للحياة وقدرته
على تحقيق النجاح والتنظيم
وإتمام اإلنجـاز".
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــرد أن "األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال
الـعـظـيـمــة ال ت ـتــم ب ــال ـف ــرض أو
القوة بل تتم بالمثابرة" ،قالها
ال ـكــاتــب اإلن ـك ـل ـيــزي ال ـم ـعــروف
صموئيل جونسون قبل ثالثة
قرون ،وتعبر عن نهج يعتمده
كـثـيــرون مــن رواد األع ـمــال في
العالم.
وأكـ ـ ـ ـ ــد الـ ـنـ ـفـ ـيـ ـس ــي أن هـ ــذا
اإلص ــدار يبين كيف أن ناجيا
ي ـم ـث ـ ــل قـ ـ ـ ــدوة ل ـ ـهـ ــذا الـ ـنـ ـج ــاح،
ويـمـثــل بــالـتــالــي وثـيـقـ ــة مهمة
تضاف إلى أدبيات ومنشورات
الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـصـ ـي ــن والـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــراء
والـمـهـتـمـيــن بـقـطــاع الـضـيــافــة
وال ـس ـي ــاح ــة ،ل ـيــس ف ــي ال ـعــالــم
الـعــربــي فحسب بــل فــي العالم
أجمع.

ُ
شلتوت يستثمر «كورونا» بإصدار «العزلة ليست هي الوحدة»
كتاب جديد ألديب مصري يتناول قراءاته في األدب والفن والفكر
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

َّ
اس ـت ـغــل ك ــت ــاب وأدبـ ـ ــاء ك ـثــر ح ــول ال ـعــالــم جــائـحــة
"كورونا" ،وما فرضته من حالة عزلة ،في إنتاج أعمال
إبــداعـيــة مهمة ،ومــن بين ه ــؤالء كــان األدي ــب والناقد
الـمـصــري أحـمــد رجــب شـلـتــوت ،ال ــذي استثمر أوقــات
العزلة في الكتابة ،التي أثمرت صــدور كتابه األحدث
"الـعــزلــة ليست هــي ال ــوح ــدة" ،وي ـشــارك بــه فــي ال ــدورة
الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
"يمثل وباء كورونا الديستوبيا في أنصع تجلياتها،
فـفـجــأة وج ــدت الـبـشــريــة نفسها فــي كــابــوس ،طــوفــان
عـ ــارم يـجــرفـهــا بــات ـجــاه ن ـهــايــة ت ـبــدو كــأن ـهــا حتمية،
وال نجاة منه إال بإحكام العزلة ،ويــا لها من مفارقة،
يمسك الفيروس بتالبيب البشر كلهم في شمال العالم
وجنوبه ،في شرقه وغربه ،يجمعهم في قبضته ،وفي
نفس الوقت يجبرهم على العزلةُ ،يلزمهم بــأن يحيا
ً
كل منهم بمفرده ،من دون أن يكون وحيدا ،فالعزلة -
ً
ً
حتى إن لم تكن خيارا شخصيا  -ال تعني الوحدة ،إذ
الوحدة شعور مؤلم ،يعني افتقاد (الونس) ،والحاجة
إلــى شريك ،وأنــك مقطوع عن اآلخــريــن ،أو رافــض لهم
أو مشغول عنهم ،فالوحدة كما يقول أستاذ التاريخ
االجتماعي ديفيد فنسنت في دراسته عن تاريخ العزلة،
هي عزلة فاشلة".
هكذا يبدأ شلتوت تقديمه ألحدث كتبه ،الذي صدر
ً
حــديـثــا بــالـقــاهــرة عــن "دار وكــالــة الـصـحــافــة العربية
ً
– نــاشــرون" ،منطلقا مــن تلك المفارقة الــدالــة ،ليؤكد
أن العزلة قد تكون إيجابية ،خصوصا بالنسبة إلى
ً
اإلنسان المثقف والمبدع ،وقد تبدو سجنا بالنسبة
ِّ
تجسد له الحرمان في أجلى
إلى اإلنسان العادي ،إذ
ً
معانيه ،أما إذا كان المضطر إلى العزلة محبا للقراءة
ً
ً
معتادا عليها فسيجد في سجنه متنفسا تتيحه الكتب،

غالف الكتاب

ًّ
تعبر َ
«ال ُ
الفجر ّهامشـيا» جديد
الشاعر علي البزاز

عزلة ناجحة
ً
يقول الكاتب إن العزلة منحته فائضا من الوقت ،يجعله
يطيل مــن ح ــواره مــع ال ــذات بــالـتــأمــل وال ـمــراج ـعــة ،ومــع
اآلخرين بقراءة كتب تراكم بعضها على أرفف مكتبته ،أو
في ملفات على حاسوبه ،هكذا لم تكن عزلته فاشلة ،فلم
ً
ً
يشعر بالوحدة ،بل أقام حوارا طويال مع الكتب ومؤلفيها،
واختار لكتابه أربعين قراءة تمثل بعض ثمار العزلة التي
اعتبرها ناجحة إلى حد ما.
ت ــوزع ــت الـكـتــب بـيــن األدب وال ـف ــن وال ـف ـكــر ،وتــوضــح
ان ـش ـغ ــاالت ال ـك ــات ــب واه ـت ـم ــام ــات ــه ،وقـ ــد أول ـ ــى يــوم ـيــات
ً
ومراسالت الكتاب أهمية خاصة ،فمثال يقول عن رسائل
دوستويفسكي إنها ال تخلو من قيمة تاريخية خاصة
ب ـمــا تـتـيـحــه م ــن م ـع ـلــومــات ع ــن األوضـ ـ ــاع االق ـت ـصــاديــة
والسياسية التي كانت تحيط به والمصاعب التي كان
يكتب تحت ضغطها.
ويــاحــظ الـكــاتــب أن الــرســائــل الـمــوجـهــة إل ــى زوجـتــه
تختلف عن رسائله لآلخرين بقدر ما تتشابه في بنيتها.

«وليمة متنقلة»
ً
ً
أما إرنست هيمنغواي فقد كان مدركا تماما الفارق
بين كتابة األديب عن ذاته وتعريته لذاته في اليوميات
ً
والرسائل ،وكان مدركا الفارق بين أن يكتب عن نفسه كما
في "وليمة متنقلة" ،وأن يبوح بمكنون النفس في رسالة
ً
لصديق أو حبيبة ،فكان حريصا على أن تبقى خاصة
بينه وبين المرسل إليه.

أما رسائل لوكاتش فتكشف عن تحوله من المثالية
إلى االغتراب ،وتوضح ميله الدائم لمراجعة أفكاره ،وقد
طــالــت الـمــراجـعــات كــذلــك أفـكــار لــوكــاتــش ونـظــريــاتــه عن
األدب والفن ،فقد أدت التطورات الفكرية التي شهدتها
ً
أوروبــا ،وتأثر هو بها شخصيا ،إلى انتقاله من النزعة
الجمالية السائدة في أوروبا في العقد الثاني من القرن
العشرين إ لــى تبني الفلسفة المثالية ،كقطب معاكس
لمذهب العقالنية العلمية.
وعن المشتركات المحتملة بين العلم والفن يعرض
لكتاب "أينشتاين ...بيكاسو ...المكان والزمان والجمال
الــذي ينشر الفوضى" ،حيث يجد مؤلفه آرثــر آي ميللر

يقترن اسم الشاعر الكويتي علي السبتي ( ،)2021 - 1935باسم
ّ
أحــد صــنــاع الـشـعــر الـعــربــي الـحــديــث ال ـب ـصــراوي ،وهــو بــدر شاكر
ْ
ال ـس ـ ّـي ــاب ،فــالـسـبـتــي ه ــو م ــن حـمــل نـعــش ال ـس ـيــاب ع ــام  ،1964من
المستشفى األميري في الكويت ،ونقله بسيارته إلى البصرة ،مسقط
رأس ّ
السياب ،حيث
استقر بمثواه األخير! ً
ّ
لكن ،إلى جانب ذلك ،فإن السبتي يعد رمزا للتجديد الشعري على
خريطة الشعر الكويتي ،ففي عام  1955كتب قصيدته الحداثية األبرز
التي عنونها بـ "رباب" ،وفيها يقول:
ّ
ب ـ ـم ـ ــن ان ـ ـش ـ ـغ ـ ـل ـ ـ ِـت ي ـ ـ ــا َربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ُ ي ـ ـ ــا أم ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـعـ ــنـ ــى
ي ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت ـ ـ ـ ِـك م ـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـواي ال ـ ـ ـ ِـبـ ـ ـ ـك ـ ـ ــر لـ ـحـ ـن ــا
ً
ل ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام وش ـ ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ـ ــت أنـ ـ ـ ــت
ي ـب ـق ــى ع ـل ــى األي ـ ـ ـ ــام أقـ ـ ــوى مـ ـ ًـن تـ ـص ــاري ــف ال ـل ـي ــال ــي
مـ ــن مـ ـ ــال ق ـ ـ ـ ــارون يـ ـج ـ ّـر ع ـل ــى ال ــدنـ ـي ــا زه ـ ـ ـ ــوا ذي ــول ــه
الـ ـ ـم ـ ــال ي ـ ـغـ ــدقـ ــه ف ـ ـي ـ ـجـ ــري ك ـ ــالـ ـ ـج ـ ــداول ك ــالـ ـبـ ـح ــور
والـسـبـتــي ال ــذي أطـلــق عليه ال ــروائ ــي إسـمــاعـيــل فـهــد إسماعيل
(" ،)2018 - 1940شاعر في الهواء الطلق" معروف ّ
األدباء
رابطة
لرو ًاد
ً
ً
كان مباشرا صادقا جريئا
الكويتيين بمسلكه اإلنساني اآلسر ّ ،فلقد َّ
ال يهاب في كلمته لوم الئم ،وال يتكلف في لف كلمته لتقديم األعور
بصفة صاحي العين ،فهو ّ
يسمي البشر واألشياء بأسمائها ،وبعدها
ُ
ّليكن ما يكون! وما أندره من شخص وأندرها من خصلة تلك التي
اتصف بها السبتي! وربما هذا ما قصده في قصيدته:
ال تلتفت ...ما عاد شيء يستحق االلتفات
واضرب بخطوك في المجاهل  /في الدروب الموحشات
أو في البحار الساجرات  /وفي الرياح السافيات
احمل جراحك / ...لن يفكر فيك غيرك في زمان ّ
اإلمعات
قاوم ليالي القهر  /وانشد...
حلو شعرك في البساتين الموات  /فغدا يجيء يعيد للموت الحياة
ال تلتفت
ّ
والسبتي في ّ
الضدين ،فبقدر
تمسكه بالجرأة والشجاعة ،جمع
شجاعته وجــرأتــه ،ينطوي علي قلب حنون ،شغف بوصل أحبته،
عاشق لقربهم ،فهو القائل:
ّ
أحبكم رغم األذى ...أنتم ...أهلي  /فإن يشتكي بعضي ،تداعى له كلي
غفرت لكم مهما بدا من فعالكم  /وكم ستر السوءات ذو همة قبلي
ّ
وشابات "منتدى
وال يحمل السبتي في سلوكه ّذرة ِكبر ،فشباب
المبدعين" في رابطة األدباء يذكرونه بحرصه على حضور جلساتهم
ومناقشاتهم ،وهو في ذلك يردد عليهم" :أنا أحدكم ،وصوتي كما
أصواتكم!"
الشاعر السبتي من جيل عاصر كويت البساطة ،كويت البلدة
الصغيرة ،كويت البحر والغوص والسفر ،وكويت جيل المخلصين
يفاخرون به
الذين عملوا كل ما
بوسعهم ّ لرسم مالمح وطن جميلً ّ ،
ّ
مضمخا بعبق
العالم أجمع! ّولذا ،فإن المتذوق لشعر السبتي ،يجده
الماضي ،لكنه يلبس رداء اللحظةّ ،
ويقدم قصيدته بمفرداته التي
تنتمي للحظة الراهنة ،وكأنه بعمر شاب مراهق من عصرنا الراهن.
يقول في إحدى قصائده:
أبحث في درج المكتب عن مكتوب /عن موعد حب في الغد خلق
ْ
محبوب
في وهمي
ّ
ّ
أطعمه األشعار بال ّ
عد  /لكن الليل يئز به الصرصار
ينسج فوق جبيني خيمة عار  /فأمزق ما في الدرج من األشعار
إن جملة السبتي الشعرية بقدر انتمائها لشاعر ُي ُّ
عد ّمن ضمن
كوكبة من أوائــل من كتب الشعر الحديث في الكويت ،فإنه ينتمي
مفرداتها ًجملة
للحظة اإلنسانية الراهنة ،ويقترب منها
ليقترف من ً
ً
شعرية تبقى في الذاكرة ،لكونها تحمل مذاقا إنسانيا متحققا في
مختلف األزمان.
من ديوانه األول "بيت من نجوم الصيف"
أنا لي غادة حلوة  /لها عينان ينبوعان من حب ومن نشوة
توشوشني بأعذب ما ُي َ
وشوش شاعر فنان  /أحس بدفئها يسري
بأعصابي
أحبك أنت دنياي التي ما عاشها إنسان  /فتشرق في سماواتي
شموس ّثرة األلوان
وتخضر الروابي المجدبات ،ويزهر ّ
ّ
النوار
أخي الشاعر علي السبتي ...لروحك الطاهرة الرحمة والمغفرة،
ولنا منك وصلنا الدائم بشعرك!

إصدار

أما عزلة المبدع فهي ليست كذلك ،تكون فرصة لالنفراد
بالذات ،والحوار معها.

رسائل لوكاتش

اإلصدار يقدم قراءة
تحليلية في رسائل
دوستويفسكي
وهيمنغواي
ولوكاتش

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

ساهم في تنفيذ
اتفاقية الحد األدنى
ألسعار الغرف
الموقعة بين
أصحاب الفنادق
عام 1986
رئيس مجلس اإلدارة علي الغانم الجبر ونوابه محمد
ناجيا وفيصل المناعي

علي
السبتي...
ً
وداعًا متصال!

أحمد شلتوت
بينهما توافقات ترتقي لتكون تشابهات غريبة وقابلة
للتوثيق بين إبداع الرجلين ،والحياة الشخصية والحياة
ً
العلمية لكل منهما ،كذلك فالتناظرات بينهما خصوصا
في خــال أول  15سنة في القرن العشرين تظهر بجالء
ال ـن ـقــاط الـمـشـتــركــة ف ــي تـفـكـيــرهـمــا ،ك ـمــا تـبـيــن طبيعة
اإلبــداع العلمي والفني ،بما يتيح الوقوف على الحدود
المشتركة للفن والعلم .بل إن التشابهات والتباينات في
الحياة الشخصية لكل من بيكاسو وأينشتاين ،تعكس
ً
الوسط الفكري واالجتماعي الــذي كــان ســائــدا لكليهما
في ذلك الوقت.
أمــا عــالــم النفس األمـيــركــي ،سكيب داي ــن يــونــغ ،ففي
يتعامل
كتابه "السينما وعلم النفس :عالقة ال تنتهي"،
َّ
مــع األف ــام على أنـهــا رمــوز ذات معنى؛ يخلقها ُصــنــاع
األفالم ،ويستقبلها الجمهور ،فهو يرى أن األفالم نوافذ
َ
تـطــل عـلــى عــالــم الـسـلــوك الـبـشــري أو مــرايــا عــاكـســة لــه،
فيمكن عبر االنــدمــاج فــي األف ــام ،رؤيــة التطور الفردي
ً ُ
ُ
صبح الفيلم مسرحا تـعـ َـرض عليه
أثناء حــدوثــه .هنا ي ِ
الكينونات النفسية.
أمــا الكتب التي تناولت الفن فعديدة ،ومنها الكتاب
الـمــوســوعــي األش ـهــر "ق ـصــة ال ـفــن" لـلـبــاحــث الـبــريـطــانــي
الجنسية "إرنست جومبرتش" ،فهو المرجع الرئيسي
لمن يريد معرفة كيفية تطور فنون العالم.

ص ـ ــدر ل ـل ـش ــاع ــر وال ـف ـن ــان
الـتـشـكـيـلــي ال ـع ــراق ـ ّـي الـمـقـيــم
في هولندا علي البزاز ،كتابه
الـ ـشـ ـع ـ ًـري "ال ت ـع ـ ُـب ــر ال ـف ـج ـ َـر
ّ
هامشيا" ،لدى دار أروقــة في
مصر.
ي ـقــع ال ـك ـت ــاب ف ــي قـًصـيــدة
ُواحــدة ذات  85مقطعا ،وهي
ت ّ
عبر عــن مكاشفة شخصية
ومـســاء لــة جمالية لـلــوجــود،
تتوجه إلــى ،هــو ،نحن ،أنتم،
أن ـ ـ َـت ،وإلـ ــى الـ ـم ــرأة؛ صــديـقــة
ك ــان ــت َأو ح ـب ـي ـب ــة(َ ً.ي ـع ـت ـب ـ ُـر
ـأرض
ح ـب ـي ـب ًــت ــه امـ ـ ـت ـ ــدادا ل ـ َّـ ُ ّ ِ
حب ُه
بالنفير ،يتصور
وتالقيا
ِ
ًِ
القدماء َّ).
نفورا ِمن
ِ
ي ـضـ ُّـم م َّـ ــاؤه ك ـ َـل رأف ـ ــةٍ إلــى
ِّ
متجمد ٍة.
األسرى وكل مناطق
للعبور
االرتباك
وال َّبد ِمن
ِ
ِ
التفكير ِ ًبهِ.
إلي ِه ُوفي ِ
أثناء َ ِ
يقف ُ
أمامه َد ِمثا بما
الدلو
يحتويهُ .
ُ
األدوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ٌنـ ـ ــادق ِع ـ ـنـ ـ َـد
ُ
تستثمرها
ضــى ،ف ـكــرة
ال ـمــر ُ
.
الجيوش
ت ـ ـس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ـ ُـلـ ــه الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ـ ُ
ـوت
ـرب ل ـ ـي ـ ـ َـت ال ـ ـن ـ ـقـ ــودَ
ل ـ ـت ـ ـض ـ ـطـ ـ َ
ُ
تستثمر ُه!
ت ـس ـت ــدع ـي ــه ال ـف ـي ـض ــان ــاتُ
ً
س ـ ّـد ًا( ،تعني الـسـ ُ
ـدود حماية
َ
ـول ك ـ ــوارث
ـار الـ ـسـ ـي ـ ِ
ك ــاعـ ـ ًتـ ـب ـ ِ
نافعة) .فيه:
َ
ِّ
ـذاب
م ـش ـ َـج ـع ــون ع ـلــى الـ ـع ـ ِ
الموت.
وناجون بصفةِ
ِ
* َ
العناق يبدو:
عند
ِ
ً
ً
الع ّ
صي
نوعا ً فريدا ِمن ِ ّ ُ
جهات تتفرق
وداعا أو
ٍ

غالف اإلصدار
ّ
عـ ـل ــي الـ ـ ـب ـ ــزاز ،ك ــات ــب وفـ ـن ــان
تشكيلي عراقي -هولندي ،ينشر
م ـقــاالت ودراس ـ ــات فــي الصحف
والـمـجــات األدب ـيــة .صــدر كتابه
الشعري األول لدى دار "الغاوون"
بـيــروت ( ،)2008وفيه أربــع كتب
شعرية ،هيً :ابقي ساهرة أيتها
الـ ّـزيـنــة ،مــرحـبــا أيـهــا الـطــريــق يا
حــا ًج ُ الـ ّـوعــورة ،ساعي الموجة،
م ـع ــا ن ـق ــل ــد الـ ـ ــوردة م ــداه ــا .ولــه
كتاب "كالزحف كالنذيرّ ،
مهر ج
فــي ش ـكــواي" -نـصــوص لــدى دار
"ال ـمـ ّـوجــة الـثـقــافـ ّـيــة" فــي المغرب
(.)2018
وبــالـلـغــة الـهــولـنــديــة ،صــدرت
لــه أربــع مجموعات شعرية منذ
عــام  2002حتى  ،2007وك ــان له
مـعــرضــان شخصيان فــي مدينة
ال ــرب ــاط -الـمـغــرب ،وصـ َّـمــم أغلفة
كتب لدور نشر مغربية وعربية،
ولوغوات لمؤسسات ثقافية.

توابل ةديرجلا

•

العدد  / 4777األربعاء  7يوليو 2021م  27 /ذو القعدة 1442هـ

tawabil@aljarida●com

15

رحيل

علي السبتي الشاعر العابر لألجيال

كان يقصد المكتبة العامة قبل الذهاب إلى عمله لالستزادة من المعرفة والثقافة
د .عباس يوسف الحداد

سلك الشاعر الراحل علي
السبتي مسالك المجددين
في القصيدة العربية،
وهو حامل لواء التجديد
والتحديث في شكل
القصيدة وموضوعاتها
ولغتها بالساحة الشعرية
الكويتية والخليجية.

عمل في بداية
حياته العملية
في مكتب دالل
ً
محاسبا

نـ ـع ــى ل ـ ـ ــي ،ص ـ ـبـ ــاح االثـ ـنـ ـي ــن
الماضي  5يوليو  ،2021فــراس
الـ ـنـ ـج ــل األكـ ـ ـب ـ ــر لـ ـلـ ـش ــاع ــر ع ـلــي
الـ ـسـ ـبـ ـت ــي ،وفـ ـ ـ ــاة وال ـ ـ ـ ـ ــده ،الـ ــذي
انـ ـسـ ـح ــب مـ ــن الـ ـحـ ـي ــاة األدبـ ـي ــة
ـوات ،بعدما
والـعـمـلـيــة مـنــذ س ـن ـ ّ
أق ـع ــده ال ـم ــرض ،وأم ــض ــه الـ ــداء،
ول ــم ي ــرد أن يلقانا عـلــى كرسي
مـتـحــرك ،أو ن ــراه على حــال غير
التي كنا نراه عليها ،وهو ممسك
ً
ً
بسيجارته مبتسما مرحبا ومهل
ب ـمــن ي ــدخ ــل عـلـيــه ف ــي الــراب ـطــة.
ك ـ ــان أق ـ ـ ــرب األدب ـ ـ ـ ــاء والـ ـشـ ـع ــراء
للشعراء الشباب الجدد ،إذ كان
يحرص على حضور أنشطتهم
ً
وجـلـســاتـهــم ،مستمعا لـهــم ،من
دون أن يمارس األستاذية عليهم،
إال إذا طلب منه رأي ،أو سئل في
مسألة .وكان بهذه العالقة األديب
الـ ـش ــاع ــر الـ ـع ــاب ــر ل ــأجـ ـي ــال ،لــم
يتوقف عند زمنه الذي مضى ،بل
راح يجدد ويتجدد مع األجيال
الالحقة ،ينصت لتجاربهم ويفيد
ً
منها بقدر ما يجعله قريبا من
مشربهم وشريعتهم األدبية.

لواء التجديد
وأحـ ـس ــب ذلـ ــك ي ـت ـفــق ون ـشــأة
السبتي األدبية والشعرية ،حيث
جــاء الحياة األدبية وهــو حامل
ل ـ ــواء ال ـت ـجــديــد وال ـت ـحــديــث في
شـكــل الـقـصـيــدة وموضوعاتها
ولغتها ،سالك مسلك المجددين
فــي القصيدة العربية الــذي بدأ
ع ـل ــى ي ــد ن ـ ــازك ال ـم ــائ ـك ــة وب ــدر
شـ ــاكـ ــر ال ـ ـس ـ ـيـ ــاب ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ــراق،
وصـ ـ ــاح ع ـب ــدال ـص ـب ــور وأح ـم ــد
عبدالمعطي حجازي في مصر،
وي ــوس ــف ال ـخ ــال وأدونـ ـي ــس في
لبنان.

التغيير االجتماعي
و يـصــف د .عبدالله العتيبي
ً
ش ــاع ــري ــة ال ـس ـب ـتــي ق ــائ ــا" :لـقــد
ع ــاش شــاعــرنــا تـجــربــة التغيير
االجتماعي في الكويت ،عن وعي
وإدراك أفرزته المعايشة اليومية،
فهو من جيل مخضرمي الكويت.
عــاش حياة الكويت القديمة
ب ـكــل ث ـب ــات ال ــواق ــع االجـتـمــاعــي
وتقليديته المتمثلة في استقرار
ق ـي ــم م ـن ــاخ ــه ال ـث ـق ــاف ــي ،وعـ ــاش
م ــرحـ ـل ــة الـ ـتـ ـط ــور االج ـت ـم ــاع ــي
ِّ
وشهد بكل وعــي وإدراك سرعة
ه ــذا الـتـطــور ،وم ــدى انعكاسها
عـلــى حــركــة الـمـجـتـمــع الطبقية
وتعقدها ،وإدراك شاعرنا حقيقة
الصراع التقليدي المشروع بين
جيل المحافظين ،ممن استقرت
ذهنيتهم على قناعات الماضي
في الحياة والثقافة والفن ،وبين
جيل الشباب المنسجم بطبعه
مع حركة التجديد".
لذا جاءت قصيدة "رباب" في
ا ل ـعــام 1955م لتسجل للسبتي
ال ــري ــادة واألس ـب ـق ـيــة ،بــاعـتـبــاره
أول شاعر كويتي يكتب قصيدة
ع ـلــى ن ـمــط ال ـش ـعــر ال ـح ـ ّـر (شـعــر
ً
الـتـفـعـيـلــة) ،مـعـلـنــا بـهــا خــروجــه
على التقاليد الشعرية القديمة،
ً
ً
ً
وم ــرسـ ـخ ــا ب ـه ــا شـ ـك ــا ش ـعــريــا
ً
جـ ــديـ ــدا أخـ ــذ ي ـش ــق ط ــري ـق ــه فــي
حركة الشعر الحديث في الكويت.
إن شاعرنا علي السبتي ذو
تجربة واسـعــة فــي الحياة وفي
األدب وفي الشعر:

علي السبتي

السبتي مع مجموعة من األدباء

ٔ
اتحاد ادباء البصرة ينعى الراحل
ٔ
ن ـعــى اتـ ـح ــاد االدبـ ـ ـ ــاء وال ـك ـت ــاب ف ــي ال ـب ـصــرة
الراحل علي السبتي ،في بيان صحافي ،جاء فيه:
ٔ
"ببالغ الـحــزن واالل ــم تلقينا خبر وفــاة الشاعر
ً
الكويتي الكبير علي السبتي ،الــذي كان مبدعا
ٔ
ً
ً
ً
قديرا وإنسانا فاضال تشهد له مواقفه وافعاله
ٔ
ٔ
ٔ
الـتــي تـعــزز اواص ــر المحبة واالخـ ــوة بين ادب ــاء
ً
الكويت والعراق ،وخصوصا البصرة التي ارتبط
ٔ
ٔ
ٔ
مــع ابـنــائـهــا وادبــائ ـهــا بـمــودة وصــداقــة اخــويــة،
ٔ
تشهد عليها االح ــداث الكثيرة التي رويــت عنه

ً
وم ـس ــارات ــه ،ضـلـيـعــا فــي معرفة
الموانئ البحرية في شبه القارة
الهندية ،يعرف القرى الساحلية
الداخلية منها والخارجية ،التي
تقع على طول الساحل من مدينة
"كــراتـشــي" الهندية -آنـ ــذاك -إلى
مدينة "مسقط " العمانية ،كما
ي ـعــرف ال ـمــواقــع وأوق ـ ــات غـيــاب
الشمس بالفطرة والممارسة:
ال فرق بين حفيد بحار وذات
"دم أصيل"
ٍ
وال ـ ـم ـ ـجـ ــد لـ ـ ــإن ـ ـ ـسـ ـ ــان ...الب ــن
الكادحين
بحار يجوب البحر في
لحفيد
ٍ
الليل الطويل
ال ي ـس ــرق الـ ـم ــال ال ـ ـحـ ــرام مــن
الجياع البائسين

مهنة الغوص
أمـ ــا وال ـ ـ ــده ح ـس ـيــن ف ـق ــد ك ــان
ً
غــواصــا من الـطــراز األول ،يعمل
ً
فــي الـغــوص صيفا ،وفــي السفر
ش ـ ـ ـتـ ـ ـ ً
ـاء ،ي ـم ـض ــي م ـع ـظ ــم وق ـت ــه
ط ــوال ال ـع ــام بـيــن أمـ ــواج البحر
وأهـ ــوالـ ــه ،وب ـعــد ك ـســاد مهنتي
الـ ـغ ــوص ع ـلــى ال ـل ــؤل ــؤ وال ـس ـفــر
واستقرار الناس في المدينة إثر
تــدفــق النفط فــي الـكــويــت وبناء
الميناء النفطي ترك والده مهنة
ال ـغــوص وراح يعمل فــي ميناء
ً
ال ـش ـع ـي ـبــة غـ ــواصـ ــا ب ــال ـم ـع ــدات
الـبـحــريــة الـحــديـثــة ،وبـسـبــب ما
كان يعاني من ألم مزمن في أذنه
أصــابــه إثــر حــادث قديم تعرض
ل ــه ف ــي أث ـن ــاء تـحـمـيــل األخ ـشــاب
على السفينة في "النيبار" ،ترك
وال ــده العمل فــي البحر وتوجه
للعمل -لفترة قصيرة -في شركة

ً
وخصوصا الوفاء العميق والمخلص لصديقه
ٔ
الحميم بدر شاكر السياب ،إذ اشرف على عالجه،
ومــوقـفــه عندما تــوفــي الـسـيــاب فــي المستشفى
ٔ
االم ـي ــري فــي ال ـكــويــت ،حـيــن حـمــل الـشــاعــر علي
السبتي جثمان صديقه ،وسار به إلى منزله في
ً
ً
البصرة ،فكان يوما مشهودا على صدق الوفاء
وشهامته.
نـقــدم لكم الـعــزاء ٔ
سايلين المولى لــه الرحمة
والغفران ولكم الصبر والسلوان".

ال ـن ـفــط ال ـكــوي ـت ـيــة ( ،)K.O.Cثــم
ً
عمل حارسا في ميناء الشويخ،
ف ـمــا ل ـبــث أن ح ـصــل ع ـلــى دفـتــر
ّ
ّ
دلل (إجازة دلل) ،فترك حراسة
الميناء ،وصــار يعمل فــي مهنة
الداللة حتى توفي رحمه الله:
كأنه السندباد
سفر قد عاد
من
ٍ
يحمل دانات لشهرزاد
تلك التي من أجلها يموت
لتعمر البيوت
ُ
رأيت في جبينه األسمر
آثار حوت يحمل العنبر
يفتق العبير
لينتشي بعطره سرير
غير الذي تنام فوقه أمي
فتأكل السكين من لحمي
تمص من عظمي
أبي الذي ُ
رأيت وجهه في الماء
م ــازال بينكم ،لكنما تختلف
األسماء
أما والدة السبتي فهي شريفة
الصالح السبتي ،ابنة عم والده،
وبين شاعرنا السبتي وبينها
عــاقــة فــريــدة ،إذ ال تــذكــر اسمه
في حضوره أو غيابه إال مردفة
اسمه بقولها "علي الله يسلمه"،
ً
ً
وأحبها حبا جما:
أمي التي أعصابها بدمي
إذ أنجبتني أنجبت قدري
أنا قد رضعت حليب كادحة
وحملت اسم مشرد غجري

دراسته
درس الـسـبـتــي ع ـلــى ي ــد أحــد
ال ـم ــال ــي الـ ـق ــرآن ال ـك ــري ــم ،ف ـقــرأه

سورة سورة حتى ختمه قراء ة،
وأقـ ـيـ ـم ــت لـ ــه ح ـف ـل ــة ت ـس ـمــى فــي
ً
الكويت قديما "زف ــة" ،تفيد بأن
ال ـم ـح ـت ـفــى ب ــه ق ــد خ ـتــم الـ ـق ــرآن،
ثــم الـتـحــق بـعــد ذل ــك بــالـمــدرســة
"األح ـمــديــة" فــي ال ـعــام الــدراســي
 1944 - 1943م ،وكــانــت تسمى
ً
ه ــذه الـمــرحـلــة الــدراس ـيــة قديما
بمرحلة التمهيدي ،وهي توازي
المرحلة االبتدائية اليوم .وكان
ناظر المدرسة األحمدية وقتئذ
األس ـت ــاذ الـشــاعــر راش ــد السيف
(.)1900-1972
وب ـعــد أن مـكــث فــي الـمــدرســة
األح ـمــديــة أرب ــع س ـنــوات حصل
خاللها على شهادة التمهيدي،
الـتــي ت ـعــادل ش ـهــادة االبـتــدائـيــة
ال ـ ـي ـ ــوم ،انـ ـتـ ـق ــل إلـ ـ ــى الـ ـم ــدرس ــة
المباركية فلم يمكث بها سوى
شهرين ،ليترك بعدها الدراسة
ً
ف ــي ع ــام 1950م مـتــوجـهــا نحو
العمل ،وكان ذلك نتيجة لحاجته
المادية الملحة للعمل ،وتوفير
الـمــال ألســرتــه ،ومساعدة والــده
على أعباء الحياة اليومية.
ث ــم عـ ــاد ف ــي الـخـمـسـيـنـيــات
وانتسب إلى "معهد الجوهري"
فــي الـقــاهــرة ،ودرس عــن طريقه
المحاسبة بالمراسلة ،وأمضى
ق ــراب ــة الـ ـع ــام ،ث ــم تـ ــرك ال ــدراس ــة
مرة أخرى إلى غير رجعة ،حيث
وجد له في الحياة مدرسة أكبر
وأشمل أفاد منها:
رب ـي ــت ن ـف ـســي ع ـل ــى األخـ ــاق
من صغر
فكيف أخـشــى على نفسي
من الكبر
وع ـ ـ ــن تـ ـل ــك الـ ـم ــرحـ ـل ــة ي ـق ــول
السبتي" :أما عن مراحل حياتي
ال ـع ـمــريــة ،فــإن ـنــي ف ـج ــأة وج ــدت

أري ــد أن أق ــص قصتي يــا أيها
ْ
اإلخوان
ْ
فصفحكم إذا تعثر اللسان
ً
ْ
فلست كاتبا يزوق البيان
ٌ
ٌ
وشاعر إنسان
شاعر
ما أنا إال

أدار مجلة اليقظة
ٍّ
بحس وطني
ووعي قومي

َ
ت ـ ـ َـح ـ ـ َّـدر ال ـس ـب ـت ــي مـ ــن أسـ ــرة
ب ـح ــري ــة ل ــم تـ ـع ــرف غ ـي ــر ال ـب ـحــر
ً
مصدرا للرزق ،ولد في ديسمبر
من عام 1934م في حي القبلة من
مدينة الكويت .في سنة َ
اله ّدامة،
ُ
كما تعرف في الكويت ،وقد سبقه
أخ في الميالد اسمه "بدر" ،توفي
وع ـم ــره سـنـتــان بـعــد أن أصـيــب
ب ـم ــرض ال ـ ـجـ ــدري ال ـ ــذي أص ــاب
الـكــويــت حـيـنـهــا .وسـمــي (عـلــي)
على اسم جده ألبيه ،الذي توفي
قبل ميالده بقليل.
كان جده علي "نوخذة سفر"،
وكـ ـ ـ ــان ذا ش ـ ـهـ ــرة بـ ـي ــن رب ــاب ـن ــة
ً
السفن في الكويت ،عارفا بالبحر

مكرما علي السبتي
يوسف مصطفى
ً

قصيدة نفثة بخط يد السبتي

 ...ومع سليمان الشطي ووليد الرجيب

ن ـف ـســي ق ــد ح ـم ـلــت م ـســؤول ـيــات
ُ
كبيرة ،وكـلـفـ ُـت بمهام جسيمة،
تـ ـف ــوق ط ــاقـ ـت ــي ،وت ـك ـب ــر س ـنــي،
ف ـقــد ك ـنــت أع ـم ــل ب ـم ـقــدار أرب ـعــة
أشخاص ،إنني أشعر أنني كبرت
فجأة ولم أشعر بمراحل الحياة
ال ـع ـمــريــة م ــن ط ـفــولــة ومــراه ـقــة
ورج ــول ــة ،فـقــد انتقلت مــن فترة
ال ـط ـفــولــة إلـ ــى ال ـش ـب ــاب بـســرعــة
ال أك ــاد أم ـيــز فـيـهــا بـيــن مــراحــل
حياتي العمرية:".....
لغير ذي ثق ٍة
أنا ْ ُما شكوت ِ
َّ
حملت ُه ما ض َّـج في صدري
عمري الذي قد ضاع بين ً
هوى
ال ُيست ُ
ـطاب وآخـر ُعذري
ومضـت سنيني ٍ ُّكلها تعبٌ
ما طاب لي ٌ
يوم مدى عمري
ّ
حمل ُـت نفسي فوق طاقتها
ُ
َ
َ
َّ
الناس من صغري
وحملت هم
ِ

ً
لــم يـكــن السبتي شـقـيــا في
ط ـف ــول ـت ــه ك ـغ ـي ــره مـ ــن أتـ ــرابـ ــه،
ك ـ ــان هـ ـ ــادئ الـ ـطـ ـب ــاع ،م ـع ـتــدل
ً
السلوك ،حريصا على القراء ة
والـمـطــالـعــة ،يـقــرأ كــل ورق ــة أو
مجلة يعثر عليها أو تقع تحت
ي ــدي ــه ،وكـ ــان ي ـح ــاول أن يفهم
مــا يـقــرأ ،وظلت تلك سنته في
الـ ـق ــراءة وف ــي فـهــم ال ـح ـيــاة من
حوله حتى شب عن الطوق.
مــا كــان اللعب فــي طفولته
هـ ـم ــه وشـ ــاغ ـ ـلـ ــه ،إن ـ ـمـ ــا ك ــان ــت
القراء ة هي التي تحتل المكان
األكـ ـب ــر م ــن دائـ ـ ــرة اهـتـمــامــاتــه
ورغ ـبــاتــه ،وكــأن ـمــا ك ــان واعـيــا
ألهـمـيــة ال ـق ــراءة فــي الـطـفــولــة،
ومـ ـ ــدى م ــا ي ـم ـكــن أن يـخـتــزلــه
عـ ـق ــل الـ ـطـ ـف ــل م ـ ــن م ـع ـل ــوم ــات
ومعرفة في هــذه السن ،وعلى
الــرغــم مــن صعوبة الـقــراء ة في
ً
الليل في الكويت قديما ،إال أنه
كــان ينتظر الليالي المقمرات
ل ـي ـص ـع ــد إل ـ ـ ــى سـ ـط ــح ب ـي ـت ـهــم
ليواصل القراءة في ضوء القمر.

المكتبة العامة
كان السبتي يقصد المكتبة
العامة قبل الــذهــاب إلــى عمله
بـســاعــة أو ســاعـتـيــن ،ليتمكن
مــن الـنـقــل ،كـمــا ك ــان يقصدها
أيام الجمعة أيضا ،وقد ساعده
أم ـ ـيـ ــن الـ ـمـ ـكـ ـتـ ـب ــة ف ـ ــي ح ـي ـن ـهــا
األسـتــاذ "مــا محمد التركيت"
مـســاعــدة كـبـيــرة ،فـكــان يعيره
ّ
فينكب
الكتاب ليوم أو يومين،
السبتي على نقل ما يريد من
الـ ـكـ ـت ــاب وي ـ ـ ــدع مـ ــا ال يـشـغـلــه
ً
جانبا ،وربما احتفظ بالكثير
من تلك الكراسات والكشاكيل
الـتــي كــان ينقل فيها مــا ينقل
من تلك الكتب.
ل ــم ي ـح ـصــر ال ـس ـب ـتــي نفسه
فــي دائ ــرة معينة مــن ال ـق ــراء ة،
ولم يقيد نفسه بفرع من فروع
العلم دون غيره ،فقد كان يقرأ
ف ــي ال ـت ــاري ــخ والـفـلـسـفــة وعـلــم
النفس والحقوق والقانون وفي
األساطير وفى علوم القرآن.
وال ـس ـب ـتــي ش ــدي ــد ال ـحــرص
على فهم ما يقرأ ،يحترم عقله
وذوق ـ ــه ،ف ــا يـتـعــالــى عليهما،
وي ـخ ـف ــض ل ـه ـم ــا جـ ـن ــاح الـ ــذل
من الرحمة ،ألنــه لم يكن يقبل
مــن األدب والـفــن إال مــا يفهمه
ً
ً
ويهضمه عقال وذوقا:
أنا اإلنسان من نور ومن نار

تـ ـض ــيء غ ـي ــاه ــب ال ـط ــرق ــات
أفكاري

وظيفته
لــم يهجر السبتي الــدراســة
ً
ً
قــال ـيــا أو اله ـي ــا ،إن ـمــا هجرها
لـظــروفــه االجـتـمــاعـيــة الصعبة
التي تماثل ظروف أغلبية أفراد
المجتمع الكويتي آنذاك ،ممن لم
يحظ بنصيب وافر من التعليم
النظامي ،ثم عكف منهم من أراد
ً
أن يتعلم في محراب العلم قارئا
ً
ودارسا في مدرسة الحياة.

الثقة بالنفس
عمل السبتي ببداية حياته
العملية -وفــي ســن مبكرة -في
ّ
ً
م ـك ـت ــب دل ل مـ ـح ــا سـ ـب ــا  ،و ق ــد
اكـتـســب فــي ه ــذه المهنة الثقة
بــال ـن ـف ــس ،ك ـم ــا ح ـظ ــي بـتـقــديــر
ال ـ ـنـ ــاس ،إذ ب ـ ــات يـ ـع ــرف كـيــف
يعاملهم بما يحبون أن ُيعاملوا
ً
به ،لطيفا في تعامله مع الناس
ً
ال يحرجهم وال يؤذيهم ،مسالما
بطبعه.
وت ـ ـعـ ــرف ال ـس ـب ـت ــي فـ ــي تـلــك
الفترة على مجتمع التجار في
الكويت ،وقد تركت هذه المرحلة
وم ــا تــاهــا أثــرهــا الــواضــح في
تجربة السبتي الشعرية:
أنا ال أحب المظاهر
وأكره في الحب أخالق تاجر
ترك السبتي مكتب الداللة في
عام  ،1952بعد أن أمضى قرابة
العامين فيه ،ليلتحق بالعمل
عـ ـن ــد الـ ـسـ ـي ــد دخـ ـيـ ــل ال ـج ـس ــار
ص ــاح ــب م ـك ـتــب ت ـ ـجـ ــارة عــامــة
ومقاوالت .وتدرج في العمل في
هــذا المكتب حتى بلغ منصب
م ــدي ــر عـ ـ ـ ــام ،وفـ ـ ــي  1974ت ــرك
السبتي مكتب د خـيــل الجسار
ً
وفتح وصديق له دكانا للداللة
في سوق األسهم (سوق المناخ)،
وقد احتلت هذه الفترة مساحة
ك ـب ـيــرة ف ــي ت ـجــرب ـتــه الـشـعــريــة
تضمنها ديوانه الثاني "أشعار
في الهواء الطلق":
وكـ ــم ف ــي الـ ـس ــوق م ــن ش ــرف
مباع
وك ـ ـ ــم ف ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق م ـ ــن ف ـكــر
مضاع
هو الدينار يحكم كل شيء
كأن القوم في غاب السباع
ً
تأمل في الرجال ترى كبيرا
إذا مارزته بعض المتاع
يتاجر في السهام وفي أمور
إذا ذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت خـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــت م ــن
استماعي

السبتي وتجربته الصحافية
ّ
منبت الصلة
لم يكن السبتي
بالصحافة المحلية والصحافة
العربية ،فهو ابن جيل النضج
الصحافي الــذي جاء بعد جيل
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرواد ،والـ ـ ـ ـ ــذي أخ ـ ــذ ي ــرس ــخ
وجوده ويعتمد على الصحافة
في إبداء رأيه أو نقد مجتمعه،
أو اإلسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام فـ ـ ــي ال ـت ـخ ـط ـي ــط
لـمـسـتـقـبــل أفـ ـض ــل .وكـ ـم ــا ك ــان
لعمل السبتي في سوق التجار
أ ثــر كبير فــي حياته وتجربته
ً
الشعرية ،كان أيضا للصحافة
تأثيرها المباشر والواضح في
هذه التجربة.
ففي عام 1967م عرض عليه
األستاذ عبدالله بشارة صاحب
امـ ـتـ ـي ــاز م ـج ـل ــة ال ـي ـق ـظ ــة ،ال ـتــي

السبتي وعباس الحداد

ً
تصدر أسبوعيا في الكويت ،أن
يتولى رئاسة تحريرها ،فقبل
السبتي عــرض ب ـشــارة ،وصــار
ً
يــذهــب للمجلة يــومـيــا بـعــد أن
يفرغ من عمله في شركة دخيل
الجسار.

وعي قومي
وك ــان السبتي يــديــر المجلة
بـ ـح ـ ٍّـس وطـ ـن ــي ووعـ ـ ـ ــي ق ــوم ــي،
يـ ـنـ ـظ ــر إلـ ـ ـ ــى مـ ـصـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـبـ ــاد
والعباد قبل أن ينظر إلى الكسب
ال ـم ــادي ،ويـتـطـلــع إل ــى مصلحة
األم ـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ق ـب ــل أن يـسـعــى
إل ـ ــى ال ـم ـص ـل ـحــة الـ ـف ــردي ــة ،وق ــد
حـ ــدد ال ـس ـب ـتــي أهـ ـ ــداف الـمـجـلــة
وسـ ـي ــاسـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي أن ـ ـهـ ــا م ـج ـلــة
ً
ً
ً
ً
تقدم خـبــرا صــادقــا وفـكــرا نيرا،
ال تـنــافــق وال ت ــداه ــن ،وال تبيع
نفسها للغير ،وكان من المتوقع
أن تخسر المجلة اللتزامها بهذه
المبادئ وتلك األع ــراف ،التي ال
تنسجم مــع مصالح الغير ،فلم
ت ـح ـصــل ال ـم ـج ـلــة ع ـلــى ّ
أي دعــم
مالي ســوى ما كانت تخصصه
وزارة اإلعالم للمجالت والصحف
المحلية.
وفـ ــي 1982م ت ـع ــرض ســوق
األس ـه ــم الـكــويـتـيــة ألزمـ ــة مالية
سميت في حينها "أزمة المناخ"،
ً
فلم يعد سوق األسهم قادرا على
س ــد اح ـت ـيــاجــات ال ـعــام ـل ـيــن بــه،
عندئذ ّ
يمم السبتي وجهه إلى
شـ ــارع ال ـص ـحــافــة ،حـيــث عــرض
ع ـل ـي ــه ص ــدي ـق ــه رئـ ـي ــس ت ـحــريــر
ص ـح ـي ـفــة "ال ـس ـي ــاس ــة" األس ـت ــاذ
أحمد الجارالله أن يتولى إدارة
مطبعة ا لـسـيــا ســة ،أو أن يكون
ال ـم ــدي ــر ال ـم ــال ــي لـلـصـحـيـفــة ،أو
يـ ـت ــول ــى رئـ ــاسـ ــة وح ـ ـ ــدة ال ـن ـظــم
وال ـم ـع ـل ــوم ــات فـ ــي ال ـص ـح ـي ـفــة،
فآثر السبتي الكتابة الصحافية
ع ـلــى ت ـلــك ال ـم ـنــاصــب اإلداري ـ ـ ــة،
وبدأ يكتب زاويته شبه اليومية
والتي عــرف بها وعنوانها "من
الديوانية".
ث ــم ت ــرك صـحـيـفــة الـسـيــاســة
ً
مرغما ،وراح يكتب في "صحيفة
ال ـ ــوط ـ ــن" زاويـ ـ ـت ـ ــه الـ ـت ــي حـمـلــت
العنوان نفسه ،ثم عرضت عليه
"ص ـح ـي ـف ــة األنـ ـ ـب ـ ــاء" االن ـض ـم ــام
إلــى أســرة كتابها فــوافــق ،ونقل
زاويته إلى صحيفة األنباء ،حتى
شــاء الله أن يتوقف عن الكتابة
الصحافية ،ويكثف مــن كتابته
الشعرية:
ُّ
ْ
االلتفات
ما عاد شيء يستحق
ْ
واضرب بخطوك في المجاهل ،في
الدروب الموحشاتْ
ِ
ْ
الساجرات
أو في البحار
وفي الرياح السافياتْ
احمل جراحك لن يفكر فيك غيرك في
اإلم ْ
زمان َّ
عات
َ
قاوم ليالي القهر وانشد حلو ِشعرك
ْ
الموات
في البساتين
ً
فغدا يجيء ِ ُ
يعيد لألرض الحياة

fitness
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اكتئاب الصباح ...أسبابه والحلول
َّ
تتعدد أنواع االكتئاب التي تصيب الناس ،ويشير بعضها إلى "اختالف يومي" يترافق مع
أعراض تتفاقم في أوقات ّ
معينة من ًاليوم .وتشمل هذه األعراض الشعور بالعجز والحزن
واليأس ،وقد تزيد هذه المشاعر سوءا في الصباح .لذا ُي ّ
سمى هذا الشكل من االختالف
اليومي اكتئاب الصباح.
ً
وتعني هذه الحالة أن األعراض تتكرر أو تتفاقم في الوقت نفسه تقريبا من كل يوم .بالنسبة
إلى بعض الناس ،تنشأ المشكلة في فترة بعد الظهر أو في المساء.

األطباء
يربطون
اكتئاب الصباح
باضطرابات في
إيقاع الساعة
البيولوجية

الرياضة
المنتظمة
تساهم في
تقليص أعراض
االكتئاب
الخفيفة

يـ ــواجـ ــه الـ ـمـ ـص ــاب ب ــاك ـت ـئ ــاب
ً
الصباح أعراضا تنذر باضطراب
اكـتـئــابــي رئ ـيــس ،تـنـشــأ أو تزيد
ً
ّ
الصباح عموما.
حدتها في فترة ّ
تخف ّ
حدتها مع
وقد تتالشى أو
ّ
ساعات النهار.
تقدم ّ
ُ
ي ـش ــخ ــص األط ـ ـبـ ــاء االك ـت ـئ ــاب
ً
استنادا إلى المعايير الواردة في
"الدليل التشخيصي واإلحصائي
لــاضـطــرابــات العقلية" ،الطبعة
الخامسة.
ولتشخيص االكتئابُ ،يفترض
أن يواجه الشخص خمسة أعراض
من تلك المذكورة أدناه على األقل
طــوال أسبوعين أو أكثر .يتعلق
جانب أساسي من الحالة بنشوء
مزاج كئيب أو فقدان االهتمام أو
المتعة بنشاطات كــان يستمتع
ً
ب ـهــا ال ـش ـخــص س ــاب ـق ــا .ق ــد تـبــرز
ً
أيضا األعراض التالية:
• مزاج كئيب يدوم في معظم
فـتــرات الـيــوم ،مــع أنــه يتفاقم في
أوقات محددة من اليوم.
• تراجع المتعة أو انعدامها
ً
في النشاطات كافة تقريبا.
• فـقــدان جــزء كبير مــن الــوزن
عن غير قصد أو تراجع الشهية.
• صعوبة في النوم أو اإلفراط
فيه.
• ت ـ ــوت ـ ــر فـ ـ ـ ــي م ـ ـع ـ ـظـ ــم أيـ ـ ـ ــام
األسبوع.
• إرهاق أو شعور بالكسل في
معظم أيام األسبوع.
• ش ـ ـعـ ــور ب ـ ـتـ ــراجـ ــع ال ـق ـي ـم ــة
الشخصية أو بذنب فائق.
• صـ ـع ــوب ــة فـ ــي الـ ـت ــركـ ـي ــز أو
الـتـفـكـيــر أو ات ـخــاذ الـ ـق ــرارات في
معظم أيام األسبوع.
• أفكار متكررة عن الموت أو
االنتحار أو إيذاء الذات.
كذلك ،قد ّ
يمر المصاب باكتئاب
الصباح باألعراض التالية:

• صـ ـع ــوب ــة فـ ــي االس ـت ـي ـق ــاظ
ً
صباحا.
• صعوبة جسدية في النهوض
من السرير.
• ميل متكرر إلــى اإلف ــراط في
النوم.
• صعوبة في التفكير بوضوح،
ال سيما في فترة الصباح.
• ص ـعــوبــة ف ــي إت ـم ــام الـمـهــام
الـصـبــاحـيــة االع ـت ـيــاديــة كــارتــداء
وتنظيف األسنان.
المالبس ّ
ق ـ ــد ت ـ ـخـ ــف أعـ ـ ـ ـ ــراض اك ـت ـئ ــاب
الـ ـصـ ـب ــاح أو ت ـخ ـت ـفــي مـ ــع ت ـقــدم
ساعات النهار.

األسباب
لــم يـحـ ِّـدد األطـبــاء ُ
بعد السبب
الــدق ـيــق الك ـت ـئــاب ال ـص ـب ــاح ،لكن
ّ
تتعدد العوامل المؤثرة في هذا
المجال .لما كان اكتئاب الصباح
ينشأ في الوقت نفسه من كل يوم،
ً
فيربطه األطباء غالبا باضطرابات
في إيقاع الساعة البيولوجية.
ي ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــر إيـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــة
ال ـب ـي ــول ــوج ـي ــة إل ـ ــى دورة ال ـن ــوم
ً
وال ـي ـق ـظ ــة (ف ـ ـضـ ــا عـ ــن عـمـلـيــات
أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى) وت ـ ــؤث ـ ــر ال ـ ـهـ ــرمـ ــونـ ــات
وتقلباتها اليومية فيه ،من بينها
الـمـيــاتــونـيــن الـمــرتـبــط بشعور
النعاس.
يــواجــه بـعــض ال ـنــاس تقلبات
مزاجية متواصلة على مر اليوم
رغ ـ ــم ع ـ ــدم ت ـش ـخ ـيــص االك ـت ـئ ــاب
لديهم من الناحية العيادية ،لكن
ي ـب ــدو أن ال ـم ـصــاب ـيــن بــاك ـت ـئــاب
الـصـبــاح يسجلون تقلبات أكثر
ً
حـ ــدة ت ـت ـكــرر ي ــوم ـي ــا أو ك ــل يــوم
ً
تقريبا.
تـ ـثـ ـب ــت ب ـ ـعـ ــض األبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاث أن
التقلبات المزاجية قد تنجم عن
اضطراب ساعة الجسم الداخلية
وم ــدة ال ـنــوم والـتـعــرض للضوء،

ال س ـي ـمــا ف ــي ح ــال ــة الـمـصــابـيــن
باالكتئاب.
إلى جانب التغيرات الحاصلة
فــي إيـقــاعــات الـجـســم الطبيعية،
تـ ـب ــرز عـ ــوامـ ــل أخ ـ ـ ــرى قـ ــد ت ـكــون
مسؤولة عن اكتئاب الصباح أو
عن االضطراب االكتئابي الرئيس:
• تاريخ عائلي باالكتئاب.
• إدمان سابق أو مستمر على
المخدرات أو الكحول.
• مشاكل طبية تؤثر في المزاج
مثل اضطراب النوم وأي ألم مزمن
والقلق واضطراب نقص االنتباه
وفرط الحركة.
• تـغـيــرات حــديـثــة فــي ظــروف
ال ـح ـي ــاة م ـث ــل الـ ـط ــاق أو ف ـق ــدان
شخص عزيز.
ّ
التعرض لصدمة.
•

تشخيص الحالة
ي ـ ـبـ ــدأ الـ ـطـ ـبـ ـي ــب ب ـت ـش ـخ ـيــص
االكتئاب وأي اختالفات يومية،
مـ ـث ــل اك ـ ـت ـ ـئـ ــاب الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح ،ع ـبــر
االستفسار عن أعراض المريض.
يمكن أن يطرح أسئلة عن التقلبات
المزاجية والنوم والوزن والشهية.
ً
ويـ ـح ــاول أيـ ـض ــا أن ُيـ ـح ـ ّـدد مــدة

األع ـ ـ ــراض ودرجـ ـ ــة تـحـ ّـسـنـهــا أو
تفاقمها .لذلك يحاول استبعاد أي
أسباب محتملة أخرى كالمشاكل
ُ
ً
ال ـط ـب ـي ــة الـ ـت ــي ت ـس ـب ــب أعـ ــراضـ ــا
مشابهة ،من بينها قصور الغدة
ً
الدرقية مثال.
ُيشار إلى أن ثمة أدويــة تؤدي
ً
أيضا إلى تقلبات مزاجية وظهور
أع ـ ــراض االك ـت ـئ ــاب ،ل ــذا سـيـســأل
الـطـبـيــب ع ــن أي أدوي ـ ــة يــأخــذهــا
المريض.

العالج
يـ ـج ــب أن ي ـت ـل ـق ــى الـ ـم ــري ــض
مساعدة طبية عاجلة حين تراوده
أف ـكــار انـتـحــاريــة أو يفكر بــإيــذاء
نفسه .يمكن أن يقدم له الطبيب
رعاية فورية ومتواصلة.
ت ـت ـع ــدد عـ ــاجـ ــات االكـ ـتـ ـئ ــاب،
ونذكر منها:
• ال ـعــاج الـنـفـســي :يسهم في
تـحــديــد أن ـمــاط التفكير السلبي
ّ
وت ـ ـعـ ــلـ ــم سـ ـل ــوكـ ـي ــات إيـ ـج ــابـ ـي ــة.
وي ـس ـم ــح ال ـ ـعـ ــاج ال ـج ـم ــاع ــي أو
ً
العائلي بتقوية العالقات أيضا.
• األدويـ ـ ـ ـ ـ ــة :ت ـت ـع ــدد األدوي ـ ـ ــة

ال ـم ـف ـي ــدة ،م ــن ب ـي ـن ـهــا مـ ـض ــادات
االكـ ـ ـتـ ـ ـئ ـ ــاب وم ـ ـثـ ـ ّـب ـ ـتـ ــات ال ـ ـمـ ــزاج
وم ـ ـضـ ــادات الـ ــذهـ ــان .ل ـك ــن ق ــد ال
يحدد الطبيب الـعــاج المناسب
والـجــرعــات المفيدة قبل تجربة
عالجات عدة.
• ال ــري ــاض ــة :تـسـهــم الــريــاضــة
الـمـنـتـظـمــة ف ــي تـقـلـيــص أع ــراض
االكـتـئــاب الخفيفة أو المعتدلة،
ً
ت ـ ـحـ ــديـ ــدا ع ـن ــد م ـم ــارس ـت ـه ــا فــي
الهواء الطلق .قد تصبح الرياضة
ً
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة مـ ـفـ ـي ــدة ،خ ـصــوصــا
بالنسبة إلى المصابين باكتئاب
الـ ـصـ ـب ــاح ك ــون ـه ــا ت ـخ ـفــف األرق
وت ـ ـض ـ ـمـ ــن ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـرض لـ ـلـ ـض ــوء
الطبيعي.
ً
• عالجات تحفيز الدماغ :نادرا
ما تكون عالجات تحفيز الدماغ
ً
ً
خيارا أوليا الستهداف المشكلة،
ُ
ل ـك ــن ق ــد ي ـخ ـف ــف ب ـع ــض األن ـ ــواع
أعراض االكتئاب الحاد ،من بينها
الـ ـع ــاج ب ــال ـص ــدم ــة الـك ـهــربــائـيــة
والتحفيز المغناطيسي المتكرر
عبر الجمجمة.
ً
يستفيد بـعــض ال ـنــاس أيـضــا
م ــن ع ــاج ــات بــديـلــة مـثــل الــوخــز

بــاإلبــر والـتــأمــل وال ـيــوغــا .تسهم
هذه الخيارات في تحسين الوضع
والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ص ـح ــة نـفـسـيــة
س ـل ـي ـمــة م ــع مـ ـ ــرور الـ ــوقـ ــت ،لـكــن
ُيفترض أال تكون بديلة عن العالج
ال ـط ـب ــي السـ ـتـ ـه ــداف االضـ ـط ــراب
االكتئابي الرئيس.

خطة ّ
تكيفية
ً
ت ــزام ـن ــا م ــع ت ـل ـقــي ال ـعــاجــات
ال ـط ـب ـيــة ،م ــن األف ـض ــل أن تتبنى
عـ ـ ــادات سـلـيـمــة ك ــي ت ـت ـكـ ّـيــف مع
أعـ ـ ـ ــراضـ ـ ـ ــك .تـ ـتـ ـع ــدد الـ ـتـ ـغـ ـي ــرات
اإليجابية في هذه الحالة:
حسن نوعية نومكُ :ت ّ
• ّ
حسن
نــوع ـيــة ن ــوم ــك ع ـبــر إضـ ـف ــاء جو
مـظـلــم ع ـلــى غ ــرف ــة ال ـن ــوم وإب ـق ــاء
ح ــرارت ـه ــا ب ـ ــادرة وال ـت ـخ ـلــص من
ّ
ال ـش ــاش ــات ال ـتــي ت ـشــكــل م ـصــادر
إلهاء مزعجة ،ال سيما الهواتف
الخلوية والحواسيب والتلفزيون.
ّ
استعد لصباح اليوم التالي
•
فترة
تصبح
السابقة:
الليلة
فــي
ُ ّ
الصباح أسهل عليك حين تحضر
ً
مسبقا المالبس ووجبات الغداء
واألغـ ـ ــراض ال ـت ــي تــأخــذهــا معك

إلــى العمل أو الـمــدرســة إذا كنت
تفتقر إلى التحفيز أو الطاقة حين
تستيقظ.
ً
ً
• خذ قسطا كافيا من الراحة:
ُت ّ
حسن أعــراضــك من خــال النوم
واالسـتـيـقــاظ فــي مــواعـيــد ثابتة.
ً
حـ ـ ــاول أيـ ـض ــا أن تـ ـن ــام لـثـمــانــي
ساعات كل ليلة.
ً
ً
نفسك وقتا إضافيا في
• ِ
أعط ّ
الصباح :يخف مستوى الضغط
واإلجـ ـ ـه ـ ــاد ف ـ ــي الـ ـصـ ـب ــاح حـيــن
تستيقظ في وقــت أبكر أو ُت ّ
عدل
ج ــدول عـمـلــك ك ــي ت ـبــدأ ف ــي وقــت
الحق إذا أمكن.
• اسـتـعـمــل إش ـ ــارات ال ـض ــوء:
يبلغ الضوء جسمك بأن الصباح
ّ
حل وأن الوقت حان لالستيقاظ.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ت ـ ـسـ ــاعـ ــد جـ ـسـ ـم ــك ع ـل ــى
االستيقاظ من خالل فتح الستائر
ً
فورا أو ضبط ضوء فوق رأسك كي
ُيضاء في الوقت نفسه من كل يوم.
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ـق ـ ّـدم الـطـبـيــب أو
ال ـم ـعــالــج ت ــوص ـي ــات ف ــردي ــة لكل
ش ـ ـخـ ــص ب ـ ـ ـنـ ـ ـ ً
ـاء ع ـ ـلـ ــى أع ـ ــراض ـ ــه
وحاجاته.
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شيماء المال توثق مسيرة «اإلعالم والفن في الكويت»
ً
صدر أخيرا عن دار شيماء نبيل
المال للنشر والتوزيع كتاب
«اإلعالم والفن في الكويت،
لمحة تاريخية  -مسرح سينما
إذاعة وتلفزيون» للباحثة
شيماء المال.

يــوثــق كـتــاب "اإلعـ ــام والـفــن
فــي الـكــويــت ،لمحة تاريخية –
مسرح سينما إذاعة وتلفزيون"
للكاتبة شيماء المال ،لمسيرة
اإلع ـ ــام والـ ـف ــن ال ـكــوي ـتــي مـنــذ
بداياته األولى حتى فترة الغزو
ال ـعــراقــي لـلـكــويــت ،إضــافــة إلــى
الرواد األوائل من الشخصيات،
الـتــي نهضت بــالـحــركــة الفنية
واإلعالمية في الكويت.
وتكمن أهمية الكتاب الجديد
ف ــي ت ـح ـق ـيــق مـ ـب ــادئ ال ـتــوســع
والـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــولـ ـ ـي ـ ــة ،إذ ي ـ ـضـ ــم ك ــل
التفاصيل المهمة عــن اإلعــام
الكويتي والفنون الرئيسية مثل
المسرح والتلفزيون واإلذاع ــة
ً
والسينما ليكون بذلك مرجعا
ً
مهما للحصول على المعلومات
ً
ذات الصلة بدال من الرجوع إلى
عـ ــدة مـ ـص ــادر ل ـل ـح ـصــول عـلــى
مـعـلــومــات بـخـصــوص اإلع ــام
أو ال ـف ــن ال ـكــوي ـتــي م ـنــذ مطلع
القرن العشرين حتى فترة الغزو
العراقي للكويت عام .1990
ويقع الكتاب في  338صفحة
ويضم أربعة فصول ،في بدايات
الكتاب ،تتناول المال نخبة من
ً
الشخصيات ،التي أدت أدوارا
رئيسية ورائدة في دعم اإلعالم
وال ـ ـف ـ ـنـ ــون فـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وف ــي
مقدمتهم الشيخ صباح األحمد
طـيــب ال ـلــه ثـ ــراه ،ال ــذي ك ــان من

غالف اإلصدار

"ا لـمــؤ سـسـيـيــن لمجلة العربي
الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة ،وكـ ــذلـ ــك لـ ــه الـ ـ ــدور
ب ــإص ــدار ق ــان ــون الـمـطـبــوعــات
لتنظيم شؤون النشر والكتابة
عام .1961
ً
كذلك كان مهتما في الحفاظ
ع ـلــى ال ـم ـخ ـطــوطــات ال ـعــرب ـيــة،
وس ــاه ــم ف ــي ال ـع ـمــل ع ـلــى نشر
العديد من الكتب والمطبوعات
ضمن احد مسؤولياته األولى
كوزير لإلرشاد".
ومـ ـ ــن الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ،ال ـت ــي
ً
وردت أيضا تحت عنوان "لهم
ب ـص ـمــات" الـمـغـفــور ل ــه الشيخ
جابر العلي ويوسف بن عيسى
القناعي وعبدالعزيز الرشيد
وحمد الرجيب ومحمد النشمي
وزكي طليمات.
وت ـض ـمــن ال ـف ـصــل األول من
الـ ـكـ ـت ــاب ع ـ ــدة أجـ ـ ـ ــزاء ت ـحــدثــت
الـ ـم ــؤلـ ـف ــة فـ ـيـ ـه ــا ع ـ ــن بـ ــدايـ ــات
ال ـم ـس ــرح ال ـكــوي ـتــي وال ـم ـســرح
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـخ ـل ـي ـج ــي واألدب
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــرحـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
ومـهــرجــانــات الـمـســرح والـفــرق
ال ـم ـس ــرح ـي ــة "ف ـ ــرق ـ ــة ال ـم ـس ــرح
العربي وفرقة المسرح الشعبي
وفــرقــة مسرح الخليج العربي
وفرقة المسرح الكويتي وفرقة
المسرح القومي وفرقة شباب
المسرح" والعروض المسرحية
األولـ ـ ــى ل ـل ـفــرق وال ـم ـســرح ـيــات
الحديثة والـمـعــاصــرة ،إضافة
إلـ ــى ت ـجــربــة م ـس ــرح ال ـق ـطــاع
الخاص في الكويت.
وت ـض ـم ــن ال ـف ـص ــل ال ـثــانــي
مجموعة كبيرة من أهم رواد
المسرح والتلفزيون واإلذاعة،
ً
خصوصا أنه "ال يمكن الكتابة
ع ـ ـ ــن رواد ا لـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح ب ـش ـك ــل
منفصل ،حيث إن رواد المسرح
ً
هـ ــم أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم ،ع ـ ـمـ ــومـ ــا ،رواد
الـتـلـفــزيــون وال ــدرام ــا واإلذاعـ ــة
وحتى السينما الكويتية ولهذا
السبب ،كان الحديث عن "رواد
الفن الكويتي" الذين كانت لهم
ال ـب ـص ـم ــات األول ـ ـ ــى ووضـ ـع ــوا
ال ـل ـب ـنــات األس ــاس ـي ــة ل ـمــن أتــى
بعدهم ليكمل الطريق".
يذكر أن ســرد أسماء الــرواد
م ــن ال ـف ـنــان ـيــن ورج ـ ــال اإلع ــام
الكويتي جاءت حسب الترتيب
األبجدي لتحقيق مبدأ التجرد
والموضوعية.
وت ـنــاولــت ال ـمــا فــي الفصل
الـ ـث ــال ــث مـ ـسـ ـي ــرة ال ـت ـل ـف ــزي ــون

أحالم ّ
تشوق جمهورها
ألغنية ّ
«تمرد»
تواصلالفنانة اإلماراتية أحالم
التسويق ألغاني ألبومها الجديد
"فــدوة عيونك" ،حيث نشرت عبر
صفحتها عـلــى مــوقــع للتواصل
االجـتـمــاعــي مـجـمــوعــة ص ــور من
أحدث جلسة تصوير لها ،للترويج
ألغنيتها الجديدة " ّ
تمرد" ،وتألقت
بفستان من اللون البني تميز بإزار
ش ـفــاف لفته فــي ال ـجــزء الـعـلــوي،
كما أضفت إلــى إطاللتها الكثير
مــن الـحـيــويــة ،مــن خ ــال تنسيق
ال ـم ـجــوهــرات الــذهـبـيــة المطعمة
باألحجار الكريمة الخضراء.
وعلقت أحالم على المنشور
م ـس ـت ـع ـي ـنــة ب ـك ـل ـم ــات األغ ـن ـي ــة،
وك ـت ـبــت" :ت ـم ــرد قـلـبــي بـحـبــك...
كسر حاجز ...كسر قانون ...كسر
ك ــل ال ـظ ــروف ال ـلــي ت ـفــرق بينك
وبـيـنــي ...أجــي متولع بحبك...
اجي عاقل ...اجي مجنون ...أجي

والدراما الكويتية منذ بداياتها،
إذ "بدأ البث الرسمي للتلفزيون
ا لـ ـك ــو يـ ـت ــي فـ ـ ــي  ،1951و كـ ـ ــان
ً
ح ـي ـن ـئــذ م ـم ـل ــوك ــا ألح ـ ــد ت ـجــار
دولة الكويت وهو رجل األعمال
الكويتي الموهوب مراد يوسف
بهبهاني.
ب ـع ــد ذل ـ ــك ق ــام ــت ال ـح ـكــومــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ب ـش ــرائ ــه ،وب ـ ــدأ بثه
ال ــرس ـم ــي ف ــي  15نــوف ـم ـبــر مــن
ع ــام  1961م ــن ال ـحــي الـشــرقــي
مـ ـ ــن مـ ــدي ـ ـنـ ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،وهـ ــي
ً
مـنـطـقــة ال ـش ــرق ح ــال ـي ــا" ،وك ــان
تـلـفــزيــون دولـ ــة ال ـكــويــت آن ــذاك
ث ــان ــي ت ـل ـف ــزي ــون ف ــي الـمـنـطـقــة
بعد إصدار تلفزيون جمهورية
العراق.
وكان بداية بث البرامج عبارة
عــن اللونين األبـيــض واألســود
ً
ولـ ـمـ ــدة أربـ ـ ــع سـ ــاعـ ــات يــوم ـيــا
فقط ،بعد ذلك بدأ انتشار البث
بـ ــاأللـ ــوان وك ـ ــان أول مـ ــرة يـتــم
خاللها بث التلفزيون باأللوان
في أول دورة لكأس الخليج عام
 1970في البحرين".
ً
وف ــي الـفـصــل الـثــالــث أي ـضــا،
تناولت العديد من الموضوعات
ذات ال ـص ـلــة م ـثــل ت ــاري ــخ كلية
اإلع ـ ـ ـ ـ ــام وأوائ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـم ــذي ـع ـي ــن
والـ ـم ــذيـ ـع ــات فـ ــي ال ـت ـل ـف ــزي ــون

الـ ـك ــويـ ـت ــي وب ـ ـعـ ــض الـ ـب ــرام ــج
المميزة.
وفي الفصل الرابع ،تناولت
المال تاريخ السينما الكويتية
حيث ّ
"مرت السينما في الكويت
ّ
بمحطات مهمة ومنها في عام
 1939حين قام ألن فيليرز وهو
س ــائ ــح أس ـت ــرال ــي ب ــإن ـت ــاج ّأول
ف ـي ـلــم ت ـس ـج ـي ـلـ ّـي عـ ــن ال ـغ ــوص
وصـيــد الـلــؤلــؤ وبـعــض مالمح
ّ
االجتماعية في الكويت،
البيئة
ت ـ ــاه م ـح ـمــد ق ـ ـبـ ــازرد بــالـفـيـلــم
التسجيلي "الكويت بين األمس
واليوم".
هذا باإلضافة إلى عدة أفالم
 16م ــم ال ـت ــي قـ ــام بـتـصــويــرهــا
بـعــض ال ـه ــواة لـمـعــالــم الكويت
القديمة.
ك ـ ـمـ ــا تـ ـ ـن ـ ــاول ـ ــت الـ ـ ـم ـ ــا عـ ــدة
أمــور أخــرى متعلقة بالسينما
ال ـك ــوي ـت ـي ــة وتـ ـط ــوره ــا وم ـن ـهــا
شـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا وسـ ـيـ ـنـ ـم ــا
الـ ـسـ ـي ــارات وه ـ ــي أول سـيـنـمــا
من نوعها في العالم العربي".
إضــافــة إل ــى أه ــم وأبـ ــرز األف ــام
الكويتية مثل فيلم "بس يا بحر"
للمخرج الكويتي خالد الصديق
وغيره من األفالم المهمة.

١٧

مسك وعنبر

هالك ...اجي ميت ...واجي ابغاك
تحييني".
و"تـ ـ ـم ـ ـ ّـرد" مـ ــن ك ـلـ ـم ــاتاألول
وأل ـحــانعبدالله ال ـبــدر ،ومــا زال
أل ـ ـبـ ــوم "ف ـ ـ ـ ــدوة عـ ـي ــون ــك" يـحـقــق
نجاحا واسعا.

فخرية خميس تظهر لمتابعيها
«اليف» في «إنستغرام»
ظـ ـه ــرت ال ـف ـن ــان ــة ال ـع ـمــان ـيــة
فخرية خميس ألول مرة "اليف"
عـلــى صفحتها ب ــ"إن ـس ـت ـغــرام"،
وق ــال ــت لـمـتــابـعـيـهــا إن ـه ــا أول
م ــرة تستخدم نـظــام ال ــ"الي ــف"،
وعـلـقــت" :مـســاكــم ال ـلــه بالخير
وال ـس ـعــادة والـ ـس ــرور ،وأتـمـنــى
الشفاء للجميع .أردت أن ألقي
ال ـت ـح ـيــة ب ــال ـص ــوت والـ ـص ــورة،
وتحياتي لكم".
وهذا الظهور األول لها عقب
إعـ ـ ـ ــان م ــرضـ ـه ــا ب ــالـ ـس ــرط ــان،
ل ـي ـت ـفــاعــل م ـع ـهــا ال ـم ـت ــاب ـع ــون،
وتـ ـلـ ـق ــت ردود أفـ ـ ـع ـ ــال ك ـث ـيــرة
بالتمنيات بالصحة والشفاء
العاجل لها.
جدير بالذكر ،أن آخــر أعمال
خ ـم ـيــس ه ــو م ـس ـل ـســل "ال ـش ـهــد
المر" من تأليف الكاتب إسماعيل
عبدالله ،وإخراج مصطفى رشيد،
وهو عمل درامي تراثي إماراتي،
تـ ــدور أح ــداث ــه ف ــي خمسينيات
ال ـ ـقـ ــرن الـ ـم ــاض ــي حـ ـ ــول عــائ ـلــة
ت ـع ـمــل ف ــي الـ ـتـ ـج ــارة ،وج ـ َّـس ــدت
فيه خميس دور "حـمــدة" بشكل
مختلف عــن أعـمــالـهــا الـســابـقــة،
وهو بطولة :إبراهيم الحساوي،

زه ـ ــرة ع ــرف ــات ،ه ـي ـفــاء حـسـيــن،
عبدالله الطراروة وحبيب غلوم،
ال ــذي ت ـصــدى إلن ـتــاجــه .وأيـضــا
مسلسل "ســواهــا البخت" ،وهو
درام ـ ــا اج ـت ـمــاع ـيــة م ــزج ــت بـيــن
الكوميديا والتراجيديا .والعمل
يـ ـتـ ـط ــرق إلـ ـ ــى الـ ـحـ ـي ــاة مـ ــا بـعــد
ال ـت ـقــاعــد ،إض ــاف ــة إل ــى مـنــاقـشــة
عـ ــدد م ــن ال ـق ـض ــاي ــا وال ـج ــوان ــب
االجتماعية .والمسلسل بطولة:
هيا الشعيبي ،أحـمــد الـعــونــان،
شيالء سبت ،فهد البناي ،هدى
حمدان وآخرين.

خبريات
وفاة المغنية اإليطالية
رافائيال كارا

توفيت أمس األول رافائيال
كارا ،إحدى أكثر املغنيات
واملذيعات التلفزيونيات
شعبية في إيطاليا وأوروبا
وأميركا الالتينية.
وانطلقت كارا ،واسمها
الحقيقي رافائيال بيلوني،
إلى الشهرة ،باعتبارها
مغنية بوب في السبعينيات
عندما باتت رقصاتها
وأغانيها فتحًا في إيطاليا.
بأغان
وحققت نجاحا كبيرا
ٍ
مثل "توكا توكا" ،وربما كان
أكبر نجاح معروف لها أغنية
"آفار المور كومينشا تو".

رحيل حائز األوسكار المخرج
فالديمير مينشوف

توفي املخرج الروسي
فالديمير مينشوف ،الحائز
جائزة أوسكار ألفضل
فيلم أجنبي عام ،1981
أمس األول ،عن  81عاما،
بسبب مضاعفات إصابته
بـ«كوفيد ،»19-وفق زمالئه
في كلية السينما الحكومية
بموسكو .وقال رئيس قسم
األفالم الروائية في كلية
السينما املخرج فالديمير
خوتينينكو« :إنه أمر مروع
وغير متوقع على اإلطالق».
وأعلن املتحدث باسم
الكرملني ديمتري بيسكوف،
أن الرئيس الروسي فالديمير
بوتني «يعرب عن أعمق
تعازيه» لوفاة مينشوف.

ةديرجلا
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دوليات

إيران :اتساع احتجاجات الكهرباء واإلضراب العمالي

رئيسي ينتقد انقطاع «التيار» وروحاني يعتذر ...و 7قتلى في انفجار محطة غاز
توسعت رقعة االحتجاجات
الشعبية ،التي تشهدها
إيران بسبب انقطاع التيار
الكهربائي بالتزامن مع دخول
اضطراب عمال النفط يومه
الثاني عشر وإعالن اتحاد
عمالي رئيسي توقفه عن
تقديم خدمات لوجستية
على مستوى النقل للكثير
من القطاعات االقتصادية
الحكومية.

المفاوضات
مع الرياض
ً
تحقق تقدما
وحكومة
رئيسي
ستلتزم بأي
اتفاق في
فيينا

طهران

لـلـيـلــة ال ـثــان ـيــة ع ـلــى ال ـتــوالــي،
اتسع نطاق االحتجاجات الشعبية
التي تشهدها إيران ،مع استمرار
انـقـطــاع الـتـيــار الـكـهــربــائــي على
نـطــاق واس ــع ومـتـكــرر فــي أج ــزاء
مختلفة مــن ال ـبــاد ،مـســاء أمــس
األول.
وتركزت االحتجاجات الشعبية
في جنوب طهران والمحافظات
ال ــوس ـط ــى وال ـش ـم ــال ـي ــة ،ورف ـعــت
شـ ـ ـع ـ ــارات مـ ـن ــاهـ ـض ــة ل ـل ـن ـظ ــام،
وطالبت بإقالة وزير الطاقة رضا
أردكاني.
وج ـ ـ ــاءت االح ـت ـج ــاج ــات على
شـ ـك ــل ت ـج ـم ـع ــات فـ ــي ال ـ ـشـ ــوارع
فــي م ــدن ري فــي ط ـه ــران ،وبــابــل
وب ــابـ ـلـ ـس ــر وق ـ ــائ ـ ــم شـ ـه ــر وأم ـ ــل
ورستمكال وبهشهر وبهنمير في
مازندران ،وكــازرون في محافظة
فــارس ،وخمام في كيالن ،وبندر
كز في محافظة كلستان.
ومـ ـس ــاء األح ـ ـ ــد ،ش ـه ــدت مــدن
كنبد كاوفوس ،وكردكوي وآق قال
بمحافظة كلستان ،وكــازرون في
ً
محافظة فارس ،وعددا من المدن
األخرى احتجاجات شعبية ضد
انـقـطــاع الـتـيــار الكهربائي الــذي
يـتـسـبــب ب ـتــوقــف م ـح ـطــات ضخ
المياه ورفعها.
وتكرر الهتاف المندد بالمرشد
األع ـل ــى ع ـلــي خــام ـن ـئــي« ،ال ـم ــوت
للدكتاتور» و«الـمــوت لخامنئي»
ف ــي اح ـت ـج ــاج ــات ل ـي ــل االث ـن ـي ــن ـ
ال ـث ــاث ــاء ،بـعــد ع ــدة س ــاع ــات من
ان ـق ـط ــاع ال ـت ـي ــار ال ـك ـهــربــائــي في
شيراز.
وبينما انتقد الرئيس المنتخب
إبــراهـيــم رئـيـســي انـقـطــاع التيار
الكهربائي ،واعتذر الرئيس حسن
ً
روحاني عن سوء الخدمات ،ملقيا
باللوم على وزيــر الطاقة ،أفــادت
تقارير بسقوط  7قتلى بانفجار
في محطة غاز جنوب غرب إيران.

شلل عمالي
وت ــراف ــق اتـ ـس ــاع اح ـت ـجــاجــات
الـكـهــربــاء مــع اسـتـمــرار اإلض ــراب
العام الــذي تنفذه «نقابات عمال
النفط والبتروكيماويات والغاز»
على مستوى البالد ،حيث دخلت
يومها الثاني عشر.
وانضمت العديد من النقابات

إيراني يبيع اللحوم في بازار طهران (أ ف ب)
المهنية والقطاعية في البالد إلى
اإلضــرابــات النفطية ،مما يؤشر
إلــى إمكانية انتشار اإلضــرابــات
وال ـت ـظ ــاه ــرات ال ـت ــي ت ـه ــدد بشل
الـ ـحـ ـي ــاة ب ـم ـخ ـت ـلــف ال ـق ـط ــاع ــات
االقتصادية في البالد.
وأصــدر عمال النقل في شركة
«جـ ـن ــوب زاغ ـ ـ ـ ــروس» الـحـكــومـيــة
ً
بيانا أعلنوا فيه وقــف أعمالهم
في الكثير من المناطق ،والشركة
ُ
الـ ـم ــذك ــورة ت ـع ـت ـبــر األكـ ـب ــر عـلــى
مـسـتــوى ال ـب ــاد ،وت ـقــدم خــدمــات
لــوجـسـتـيــة عـلــى مـسـتــوى النقل
للكثير من القطاعات االقتصادية.
ونـ ـقـ ـل ــت وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـت ــواص ــل
ً
االجتماعي ص ــورا الحتجاجات
نـ ـف ــذه ــا الـ ـس ــائـ ـق ــون ال ـع ــام ـل ــون
بـ»زاغروس» في مناطق بارسيان
وآج ـ ـ ــار وديـ ـ ـ ــان ،أمـ ـ ــام ال ـم ـق ــرات
الرئيسية للشركة الحكومية في
هذه ُ
المدن.
ونقل اتحاد سائقي الشاحنات
ً
فــي واليــة زنـجــان اإليــرانـيــة قــرارا
ً
جماعيا من المنتمين إلى النقابة
بإعالنهم اإلض ــراب المفتوح عن
ال ـع ـمــل ،وإيـ ـق ــاف تـنـفـيــذ الـعـقــود
المبرمة مع الجهات الحكومية.
وعلل االتحاد ذلك باالحتجاج
عـ ـل ــى ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ــوقـ ــود
وعــدم اكتراث السلطات بمشاكل

الـســائـقـيــن وارتـ ـف ــاع تكلفة قطع
غيار السيارات بسبب العقوبات
األميركية.
ويأتي ذلك في وقت استثنائي،
يتمثل فــي الـفـتــرة الـفــاصـلــة بين
انـتـهــاء والي ــة الــرئـيــس المعتدل
حسن روحاني ،واستعداد الرئيس
األص ـ ــول ـ ــي الـ ـمـ ـتـ ـش ــدد إب ــراهـ ـي ــم
ّ
رئ ـي ـس ــي ل ـت ـســلــم م ـه ــام منصبه
ً
رسميا مطلع أغسطس المقبل.

الرياض وفيينا
إل ـ ــى ذل ـ ــك ،وص ـ ــف ال ـم ـت ـحــدث
بــاســم ال ـح ـكــومــة اإلي ــران ـي ــة علي
ربيعي المحادثات التي جرت بين
بالده والسعودية حتى اآلن بأنها
ً
إيجابية ،موضحا أنها «تناولت
القضايا بين البلدين بحسن نية
وحققت بعض التقدم».
وأض ـ ــاف أن إي ـ ــران سـتــواصــل
المفاوضات «حتى تضييق نقاط
الخالف إلى أقل ما يمكن» .وتابع
أن «ال ـ ـحـ ــوار م ــع ال ـس ـعــوديــة بــدأ
ً
انطالقا من إيمان إيــران الراسخ
بــأولــويــة دول ال ـج ــوار وض ــرورة
التعايش السلمي لتحقيق األمن
والسالم في المنطقة».
واس ـ ـت ـ ـطـ ــرد بـ ــال ـ ـقـ ــول« :نـ ـ ــدرك
ال ـت ـع ـق ـيــدات ال ـت ــي تـحـيــط بعض

أسباب الخالف ،األمر الذي يتطلب
الوقت الكافي لحلها» .وأشار إلى
أن طـهــران ستواصل ال ـحــوار مع
الــريــاض مــن أج ــل «الـتــوصــل إلى
نتائج إيجابية».
في مــوازاة ذلــك ،قال المتحدث
بــاســم الـخــارجـيــة سعيد خطيب
زادة ،إن « ع ـ ـلـ ــى ا ل ـم ـس ــؤو ل ـي ــن
ال ـس ـعــودي ـيــن أن يـعـلـمــوا أن من
أولويات إيــران المبدئية تحقيق
األمن والسالم في منطقة الخليج
ً
بواسطة دول المنطقة» ،مضيفا
ً
أن «إيـ ــران رحـبــت وتــرحــب دائـمــا
بــال ـحــوار م ــن أج ــل ال ـتــوصــل إلــى
ن ـت ــائ ــج إي ـج ــاب ـي ــة ،وأنـ ـه ــا تنظر
بـ ـتـ ـف ــاؤل إل ـ ــى مـ ـح ــادث ــاتـ ـه ــا مــع
السعودية».
وكانت طهران أكــدت في مايو
ً
الـ ـم ــاض ــي رسـ ـمـ ـي ــا ب ـ ــدء إج ـ ــراء
محادثات مع الرياض.
ّ
مــن جــانــب آخ ــر ،أك ــد زادة ،أن
بالده ليست مستعجلة للوصول
إلــى اتـفــاق فــي مـفــاوضــات فيينا
ال ـ ـنـ ــوويـ ــة غـ ـي ــر الـ ـمـ ـب ــاش ــرة مــع
واشنطن ،الرامية إلحياء االتفاق
الـنــووي المبرم عــام  2015ورفــع
العقوبات ،قبل أن يستدرك بالقول،
إن ـهــا «ل ــن تـسـمــح بــإطــالـتـهــا وأن
ت ـص ـبــح اس ـت ـن ــزاف ـي ــة» .وأوضـ ــح
ّ
زادة ،أن «ال ـت ـق ــدم ال ـح ــاص ــل في

مفاوضات فيينا حقيقة تعترف
بها جميع األطراف» ،غير أنه أكد
ّ
في الوقت نفسه أن «هناك قضايا
مهمة مــازالــت متبقية ،وبحاجة
لقرارات سياسية من بقية األطراف
ً
وخصوصا أميركا».
ّ
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن وف ـ ـ ــد ب ـ ــاده
الـمـفــاوض يسعى لـلــوصــول إلى
االت ـ ـفـ ــاق ف ــي أقـ ـ ــرب وق ـ ــت لـتــرفــع
العقوبات التي فرضها الرئيس
دونالد ترامب بعد انسحابه من
الصفقة الذرية عام .2018
وأوض ــح ّأن ط ـهــران لــن ّ
تحدد
مهلة للمفاوضات للوصول إلى
نـتـيـجــة ،وأن ـهــا ستستمر «حتى
التوصل التفاق مطلوب».
وجدد المتحدث تأكيد طهران
أن مــوقـفـهــا مــن االت ـف ــاق الـنــووي
ورفــع العقوبات من «السياسات
األس ــاس ـي ــة ل ـل ـن ـظــام ،وال تتغير
بتغيير الحكومات ،ولذلك بحال
التوصل التفاق ستبقى حكومة
رئيسي ملتزمه به».

ضرر نووي
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد آخـ ـ ـ ـ ــر ،أع ـل ـن ــت
ً
ً
السلطات اإليرانية أن ضررا طفيفا
لحق بمبنى منشأة تابعة لمنظمة
الطاقة الذرية اإليرانية في يونيو

الماضي نتيجة محاولة تخريبية
بـعــد أن كــانــت قــد أعـلـنــت إحـبــاط
الهجوم الذي نفذ بواسطة طائرة
مسيرة «درون» بشكل كامل.
ً ُ
ورغـ ـ ـ ـ ــم أن ص ـ ـ ـ ـ ــورا ال ــت ـق ـط ــت
ُ
ب ــاألق ـم ــار ال ـص ـنــاع ـيــة ت ـظ ـهــر أن
ً
جزءا من سطح المبنى الواقع في
مدينة كرج سقط ،قال المتحدث
باسم الحكومة« :لم تلحق أضرار
ب ــال ـم ـع ــدات .حـ ــدث ضـ ــرر طفيف
األقمار الصناعية
بالسطح وصور ُ
ُ
ال ــت ـق ـط ــت ع ـن ــدم ــا أزيـ ـ ـ ــل الـسـقــف
إلصالحه».
وجاء التراجع اإليراني الرسمي
ب ـع ــد أي ـ ـ ــام مـ ــن تـ ـع ــرض سـفـيـنــة
ً
م ـم ـل ــوك ــة ج ــزئـ ـي ــا ل ــرج ــل أع ـم ــال
إســرائـيـلــي لـهـجــوم فــي المحيط
الهندي وغــداة تأكد وزيــر الدفاع
اإلسرائيلي بيني غانتس أن بالده
تعمل مــن داخ ــل إي ــران وأن ـهــا لن
ً
تسمح لها بالتسلح نوويا بمعزل
عن تقدم مباحثات فيينا.
وات ـه ـمــت إي ـ ــران إس ــرائ ـي ــل في
العديد من الهجمات على منشآت
مــرت ـب ـطــة ب ـبــرنــام ـج ـهــا الـ ـن ــووي
وبقتل علماء نوويين في السنوات
الماضية.
(طهران  -وكاالت)

ُ
ّ
معركة بينيت ونتنياهو تسقط «لم الشمل» ...والمستفيد العرب
اعتبر رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،نفتالي بينيت ،أمس ،أن
أحزاب المعارضة ،بزعامة بنيامين نتنياهو ،الملقب بـ «بيبي»،
ً
ً
ألحقت ضررا مباشرا بأمن إسرائيل بإسقاطها تمديد قانون
«منع ّ
لم شمل» العائالت الفلسطينية كأمر احترازي ضمن
قانون المواطنة الذي يوصف بأنه عنصري لجهة التعامل
مع مواطني إسرائيل العرب.
وق ــال بينيت إن «المعارضة فعلت ذلــك مــن خــال مــرارة
وإحباطّ ،
ومسوا بذلك بمصلحة الدولة .وكل من صوت ضد
قانون المواطنة ،من بيبي وحتى عضو «الكنيست» من حزب
يمينا عميحاي شيكلي ،اتبع سياسة صغيرة وفضلها على
مصلحة مواطني إسرائيل ،وسيحتاجون إلى وقت طويل

من أجل تقديم الحساب إلى الجمهور على أفعالهم» .ووعد
بينيت ،الذي أنهى حكم نتنياهو ،بتصحيح الوضع وتقديم
حلول للمسألة.
في غضون ذلك ،اتهمت وزيرة الداخلية ،أييليت شاكيد،
حزب الليكود ،الحاكم السابق ،باتباع «سياسة منحلة» .ورأت
أن إســرائـيــل بحاجة إلــى حكومة صهيونية قومية ،بديلة
لالئتالف الحالي المشكل من أحزاب يسارية ويمينية وعربية،
لكي ال ترتهن لتصويت األقلية العربية بـ «القائمة الموحدة».
وأضــافــت« :السلوك المنحل مــن جانب الليكود ورئيس
قائمة الصهيونية الدينية أسقط قانون المواطنة ،وسيقود
ً
إلى  15ألف طلب للحصول على المواطنة ،خالفا لكل ادعاءات

األيديولوجيين من اليمين ،الذين تحول الكذب إلى لغتهم
الثانية ،والقانون لم ُيعدل ،وال حتى بفاصلة ،وتم تقديمه
بصيغته األص ـل ـيــة» ،ال ـتــي سـبــق أن قــدمـتـهــا تـلــك األح ــزاب
ومددتها بصورة دورية عندما كانت تتولى قيادة الحكومة.
وسعى «الليكود» ّوكتلة اليمين إلى إظهار فشل الحكومة
في دفــع القوانين ،لكنهم فشلوا في تحويل التصويت إلى
حجب للثقة .وأيد تمديد سريان القانون  59عضو كنيست
وعارضه  59عضوا في تصويت بالهيئة العامة للكنيست،
صباح أمس ،بعد يوم كامل من النقاشات الحامية.
م ــن ج ـه ـتــه ،دافـ ــع رئ ـيــس ال ـقــائ ـمــة ال ـم ــوح ــدة ،اإلســامــي
المحافظ ،عباس منصور ،عن تصويته بتأييد تمديد القانون

ال ــذي يمنع لـ ّـم شمل عــائــات فلسطينية .وق ــال إنــه أيــد هو
ّ
وعضو الكنيست من قائمته ،وليد طه ،القانون ،ألن التصويت
ً
عليه كان تصويتا بمنح الثقة للحكومة أو حجب الثقة عنها.
وادعى أنه توصل إلى «تسوية» مع وزيرة الداخلية لـ «مصلحة
آالف العائالت».
من جانب آخر ،اعتبر وزير البناء واإلسكان ،زئيف إلكين ،أن
معسكر نتنياهو تحول إلى «غبي تستخدمه القائمة العربية
المشتركة» الـتــي صــوتــت ضــد تمديد الـقــانــون .وأض ــاف أن
«الليكود ونتنياهو انضما إلى القائمة المشتركة ومنحوهم
ّ
إنجاز إسقاط القانون ،ومــن خــال صفر بالنسبة لهم ،ألن
الحكومة لم تسقط».

سلة أخبار
األردن :الحكم بـ «قضية
الفتنة» االثنين المقبل

حددت محكمة أمنية
أردنية ،يوم االثنين
ً
المقبل ،موعدا للنطق
بالحكم في «قضية
الفتنة» التي يحاكم بها
رئيس الديوان الملكي
األسبق باسم عوض
الله ،المتهم بالعمل على
زعزعة استقرار المملكة.
وأكد عالء الخصاونة،
محامي الشريف حسن
بن زيد( ،أحد أفراد
العائلة المالكة والذي
يحاكم إلى جانب عوض
الله) ،أن المحكمة عقدت
جلسة أمس ،واستمعت
إلى مرافعة الدفاع عن
المتهمين.
وأوضح أنه وزميله
محامي الدفاع عن عوض
الله طالبا المحكمة بـ
«إعالن براء ة موكلينا من
التهم المنسوبة إليهما».
ورغم أن الئحة االتهام
تشير إلى وجود صلة
بينهما وبين األمير
حمزة بن الحسين ،األخ
غير الشقيق للعاهل
األردني الملك عبدالله،
فإن المحكمة رفضت
استدعاء حمزة للشهادة.

ُّ
تقدم ميداني للجيش
اليمني في البيضاء

أعلنت قوات الجيش
اليمني ،ليل االثنين ـ
الثالثاء ،استكمال تأمين
مثلث جبل الجماجم
اإلستراتيجي وتحرير
َ َ
والسلم،
جبلي العلي
في تقدمات ميدانية
متسارعة بمحافظة
البيضاء ،وسط البالد.
وحققت قوات الجيش،
أمس األول ،انتصارات
الفتة في محافظة
ّ
البيضاء وأعلنت تمكنها
من تحرير مديرية الزاهر
بشكل كامل ،لتفتح
الطريق باتجاه استعادة
مدينة البيضاء عاصمة
المحافظة التي تحمل
االسم نفسه.

أزمة المعابر السورية في صلب اجتماع «ثالثي أستانة»
موسكو تتخوف من اتفاق تركي ـ أميركي جديد يطلق يد إردوغان

صبي سوري يستخرج متعلقاته من منزل عائلته المدمر في هجوم صاروخي
(أ ف ب)
روسي على منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب أمس األول

وس ــط تـصـعـيــد ع ـس ـكــري الفــت
في إدلب ،ينعقد اليوم اللقاء الـ 16
من «مسار أستانة» في العاصمة
الكازاخية نــور سلطان ،قبل أيــام
قليلة من جلسة محتدمة لمجلس
األمــن ستناقش تمديد التفويض
األم ـ ـ ـمـ ـ ــي إلدخـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات
اإلنـســانـيــة إلــى الـشـمــال الـســوري،
بـمــوجــب قـ ــرار مـجـلــس األمـ ــن رقــم
 2533الـ ــذي ي ـنـ ّـص عـلــى الـسـمــاح
بــإدخــال ـهــا ع ـبــر مـعـبــر وح ـيــد هو
«باب الهوى» الحدودي بين تركيا
وسورية.
ووسط احتدام النزال السياسي
والدبلوماسي حول قضية المعابر،
بـ ــدا أن مــوس ـكــو ت ــري ــد اس ـت ـخــدام
«التصعيد الـمـضـبــوط» فــي إدلــب
كوسيلة للضغط عـلــى أ ن ـقــرة في
َّ
َّ
أساسيين األول إبعاد تركيا
ملفين
ع ــن ال ـم ـش ــروع األم ـي ــرك ــي ،إدخ ــال
المساعدات الدولية عبر الحدود،
والثاني تطبيق اتـفــاق «سوتشي
 »2020وفتح الطريق الدولي حلب ـ ـ
الالذقية ( )M4أمام الحركة المدنية
َ
بين منطقتي ترنبة غرب سراقب،
وعين الحور في ريف إدلب الغربي.
وت ـطــالــب مــوس ـكــو بــاسـتـخــدام
مـعــابــر تـسـيـطــر عـلـيـهــا الـحـكــومــة

ً
حـ ـص ــرا ،ع ـلــى ع ـكــس رغ ـب ــة بــاقــي
دول مجلس األم ــن وعـلــى رأسـهــا
واش ـن ـطــن ،ال ـتــي تـطــالــب بــاإلبـقــاء
على اآللية السابقة.
وبـ ـحـ ـس ــب م ـ ـص ـ ــادر م ــواكـ ـب ــة،
فــإن لــدى الجانب الــروســي ،ومعه
ً
الدولة السورية ،شروطا أساسية
للقبول بتمديد قرار مجلس األمن
 2533وعدم استخدام حق النقض
(فيتو) ّ
ضده ،على رأسها «مشاركة
ّ
الحكومة
مندوبين رسميين عــن
السورية ،أو مندوبين عن ُث ّ
الثي
أستانة :روسيا ،إيران ،وتركيا ،في
عملية توزيع المساعدات الدولية».
َ
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ــا تـ ـق ـ ّـدم ،ي ـب ــدو أن
موسكو تسعى ،من خالل التصعيد
في إدلــب ،إلى الضغط على أنقرة
لمنعها من االنخراط في المشروع
األميركي حول المعابر ،بل ودفعها
إلى االشتراك في المشروع الروسي
المقابلة.
ِ
ومع إدراك الروس أهمية معبر
باب الهوى بالنسبة إلى الجانب
التركي ،فإنهم يسعون إلى إفهام
أنـ ـق ــرة ب ــأن ـه ــم ال يـ ــريـ ــدون إغ ــاق
المعبر بقدر ما يريدون المشاركة
في مراقبة دخول المساعدات عبره،
وكيفية توزيعها.

وفي خلفية المساعي الروسية،
اسـتـشـعــار واض ــح لـكــون الموقف
ً
الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي م ـ ــائ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى الـ ـم ــوق ــف
األميركي -الغربي بخصوص هذه
القضية.
ويتخوف الــروس من مؤشرين
عـلــى ال ـت ـقــارب األم ـيــركــي -التركي
األول في أفغانستان حيث تدرس
ً
ً
واش ـن ـطــن اق ـتــراحــا تــرك ـيــا بــإبـقــاء
قوة عسكرية لحماية مطار كابول
الــدولــي ورب ـمــا مـقــار دبلوماسية
وحكومية أخــرى مــا يوفر الكثير
م ـ ــن اإلح ـ ـ ـ ـ ــراج ع ـل ـي ـه ــا ،والـ ـث ــان ــي
م ـ ـشـ ــاركـ ــة تـ ــرك ـ ـيـ ــا بـ ــال ـ ـم ـ ـنـ ــاورات
الضخمة لحلف شـمــال األطلسي
ال ـ ـجـ ــاريـ ــة مـ ـن ــذ أيـ ـ ـ ــام ف ـ ــي ال ـب ـحــر
ًّ
األسود ،الذي تعتبره روسيا خطا
أح ـم ــر وت ـل ـم ـيــح تــرك ـيــا إلمـكــانـيــة
ت ـعــديــل «ات ـفــاق ـيــة م ــون ـت ــرو» لـعــام
التي رسمت حــدود الحركة
َ 1936
في مضيقي البوسفور والدردنيل
ومـ ـش ــروع ق ـن ــاة إس ـط ـن ـبــول ال ــذي
يـ ـتـ ـبـ ـن ــاه ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس رجـ ـ ـ ــب ط ـيــب
ً
إردوغ ــان ويمكن أن يكون مدخال
ً
أمـيــركـيــا للبحر األس ــود مــن دون
المرور بالمضائق.
إزاء م ــا تـ ـق ـ َّـدم ،ت ـب ــدو ال ـســاحــة
السورية أمام ّ
تطورات ُيحتمل أن

تفضي إلــى اتـفــاقــات جــديــدة على
غــرار اتفاق إردوغ ــان– مايك بنس
(نائب الرئيس األميركي السابق)
في  ،2019والــذي فتح الباب أمام
شرعنة عملية «نبع السالم» التي
دخلت بموجبها تركيا إلى شمال
َ
ش ـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات ب ـي ــن م ــدي ـن ــت ــي تــل
أبيض ورأس العين.
ّ
التوصل
وال يستبعد مراقبون
لصفقة أميركية مع تركيا ّ
توسع
بموجبها احتاللها لمناطق في
شمال شرق الفرات ،وهو ما يثير
مـخــاوف لــدى روسـيــا قــد تدفعها
لقلب الطاولة على تركيا في إدلب،
ْ
إن لــم ّ
يتم ت ــدارك الــوضــع بصورة
سلمية.

الحكومة والمعارضة
وإض ــاف ــة لـقـضـيــة ال ـم ـســاعــدات
والمعابر ،ستتطرق هذه الجولة،
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـم ــر ل ـل ـغ ــد ب ـم ـش ــارك ــة
وف ـ ـ ــود روس ـ ـيـ ــا وإيـ ـ ـ ـ ــران وت ــرك ـي ــا
ووفـ ــدي الـحـكــومــة بــرئــاســة نائب
وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة أي ـم ــن ســوســان
والمعارضة بقيادة أحمد طعمة
وم ــراق ـب ـي ــن م ــن األردن والـ ـع ــراق
ولبنان واألمم المتحدة ،لمناقشة

ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة األخـ ـ ـ ــرى
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـت ـح ـق ـي ــق ال ـت ـس ــوي ــة
الـسـيــاسـيــة وع ـلــى رأس ـه ــا السبل
الـ ـكـ ـفـ ـيـ ـل ــة ب ـ ــدف ـ ــع ع ـ ـمـ ــل ال ـل ـج ـن ــة
الدستورية في جنيف.
ً
وبعيدا عما ترسم إليه «الــدول
ال ـض ــام ـن ــة» ،ب ـقــي ال ـت ـض ــارب بين
أجندات المعارضة والحكومة.
وق ـ ـ ــال ط ـع ـم ــة ،إن وف ـ ـ ــده يــريــد
مناقشة عدة ملفات أولها المعابر
وتـ ـ ـم ـ ــري ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات ووقـ ـ ــف
اخـ ـت ــراق ــات الـ ـنـ ـظ ــام لــات ـفــاق ـيــات
المتعلقة بتثبيت خطوط التماس،
ً
ووق ـ ــف إط ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار ،ف ـض ــا عــن
عــدم احـتــرام االتفاقيات السابقة،
وم ـنــاق ـشــة آفـ ــاق ال ـحــل الـسـيــاســي
القادم.
فـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،أبـ ـل ــغ س ــوس ــان،
صحيفة «الــوطــن» شبه الرسمية،
أن وفـ ــده «س ـيــركــز ع ـلــى الــرســالــة
ال ـت ــي وج ـه ـه ــا الـ ـس ــوري ــون خ ــال
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة ،بــرفــض
أي ت ــدخ ــل ف ــي الـ ـش ــأن الـ ـس ــوري،
وتمسكهم باستقالليتهم وسيادة
ً
بالدهم» ،معتبرا «النتائج يجب أن
تـفــرض نفسها على كــل المواقف
األخ ــرى ،لتغيير مقاربتها اتجاه
األوضاع في سورية».
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طاجيكستان تحشد  20ألف جندي وطهران تنفي سيطرة الحركة على المعبر الرئيسي بين البلدين
ّأدى تحقيق حركة "طالبان"
في أفغانستان انتصارات
متتالية إلى استنفار دول
الجوار على ًالحدود وإغالق
المنافذ ،خوفا من ّ
تطور
الموقف الميداني وإجبار آالف
المدنيين على اللجوء إلى هذه
الدول.

مع إعــان القيادة االميركية
الــوسـطــى (سنتكوم) فــي بيان،
أن ـه ــا أك ـم ـلــت أك ـث ــر م ــن  90في
المئة من عملية االنسحاب من
أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،ت ـش ـهــد ال ـح ــدود
بـيــن أفـغــانـسـتــان و 3م ــن دول
ال ـجــوار هــي بــاكـسـتــان وإي ــران
ً
وطاجيكستان تــو تــرا  ،بعدما
سـيـطــرت "طــال ـبــان" عـلــى أكثر
من ثلث مناطق أفغانستان في
األسابيع األخيرة.،
وإلـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب هـ ـ ــذه الـ ـ ــدول
ال ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ــاث ،ت ـ ـ ـ ــراق ـ ـ ـ ــب ال ـ ـص ـ ـيـ ــن
ب ـح ــذر ح ــدوده ــا ال ـض ـي ـقــة مع
أف ـغ ــان ـس ـت ــان الـ ـت ــي ت ـق ــع عـلــى
مقربة من مقاطعة شينجيانغ
المسلمة.

وزيرا الدفاع
األميركي والتركي
يبحثان اليوم
مقترح حماية أنقرة
لمطار كابول

عنصر أمن أفغاني يحرس مدخل أحد مقار الجيش في قندهار أمس (أ ف ب)
ولم نقم حتى بتغيير الطوابع،
والسبب هو أننا ال نريد خلق
مشاكل لرجال األعمال والتجار
وعامة الناس".
وأضاف أن عائدات الجمارك
م ــن ال ـت ـج ــارة ع ـبــر ش ـيــر خــان
بندر ،والتي كانت ّ
تدر عشرات
الماليين من الدوالرات ،تذهب
اآلن إلى "طالبان".

حشد طاجيكي
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،ح ـشــدت
طــاجـيـكـسـتــان  20أل ــف جندي
احـتـيــاطــي ،لـحـمــايــة حــدودهــا
ال ـت ــي ي ــزي ــد طــول ـهــا ع ـلــى 900

كيلومتر مع أفغانستان.
وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس إم ـ ـ ــام
ع ـل ــي رحـ ـم ــن ق ـ ـ ــراره ه ـ ــذا بـعــد
أن ف ـ ـ ّـر أكـ ـث ــر مـ ــن أل ـ ــف ج ـنــدي
أف ـ ـغـ ــانـ ــي عـ ـب ــر ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود إل ــى
هــذه الجمهورية السوفياتية
الـ ـس ــابـ ـق ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـل ــك ف ـي ـهــا
ً
ً
موسكو وجودا عسكريا.
وفي موسكو ،أعلن الكرملين
أن الــرئـيــس فــاديـمـيــر بوتين
أب ـ ـ ـ ــدى لـ ـنـ ـظـ ـي ــره ال ـط ــاج ـي ـك ــي
االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد لـ ـتـ ـق ــدي ــم ال ــدع ــم
لمواجهة الـتـطــورات ،كما قال
نائب وزير الخارجية الروسي
أن ــدري ــه رودي ـن ـك ــو" :لــدي ـنــا في
ط ــاجـ ـيـ ـكـ ـسـ ـت ــان قـ ـ ــاعـ ـ ــدة 201

الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة وه ــي
م ـ ـ ـ ـ ــزودة بـ ـك ــل ال ـم ـس ـت ـل ــزم ــات
ال ـض ــروري ــة لـتـقــديــم مـســاعــدة
لطاجيكستان إذا لزم األمر".

باكستان تغلق الحدود
وف ــي بــاكـسـتــان ال ـم ـجــاورة،
أعـ ـل ــن وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة راش ــد
أح ـ ـمـ ــد ،أم ـ ـ ــس ،إغ ـ ـ ــاق حـ ــدود
ً
بــاده أمــام الالجئين ،مضيفا
أنه "إذا تدهور الوضع ،فسنقيم
مستوطنات على طول الحدود
مـ ـ ــع رقـ ـ ــابـ ـ ــة صـ ـ ــارمـ ـ ــة وحـ ـظ ــر
دخول الالجئين إلى األراضي
الباكستانية".

اشتباك مع إيران

وكــانــت الصحيفة أكـثــر تصريحا في
رأيـ ـه ــا بـ ــأن ه ـن ــاك ق ـل ـيــا م ــن ال ـث ـقــة بين
واشنطن وإســام آبــاد ،رغم أن باكستان
دولة على خط المواجهة في أطول حرب
أمـيــركـيــة ،مـشـيــرة إل ــى أن بــايــدن عندما
كان نائبا للرئيس باراك أوباما كتب في
مذكراته أنــه فضل عــدم إشــراك باكستان
فــي ال ـغ ــارة عـلــى مـجـمــع أســامــة بــن الدن
فــي  ،2011ألنــه كــان "ســرا مكشوفا" ،بأن
ع ـن ــاص ــر داخـ ـ ــل ال ـج ـي ــش ال ـبــاك ـس ـتــانــي،
بخاصة أجهزته االستخبارية ،حافظت
عـلــى رواب ـ ــط م ــع "ط ــال ـب ــان" ورب ـم ــا حتى
مــع تنظيم "ال ـقــاعــدة" ،مستخدمة إيــاهــا
أحـيــانــا كــأصــول إسـتــراتـيـجـيــة ،لضمان
بقاء الحكومة األفغانية ضعيفة وعاجزة
عن مواء مة نفسها مع منافس باكستان
األول الهند.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة

أن الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ال ـ ـم ـ ـتـ ــزايـ ــدة ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار
لسيطرة "طالبان" على السلطة ستشكل
ديناميكيات المنطقة ،ومنها أن وجــود
"طالبان" في كابول أعطى باكستان فكرة
أ نــه يمكنها السيطرة على أفغانستان،
واكـتـســاب "العمق اإلستراتيجي" الــازم
لتحدي الهند .ومنذ ذلك الحين اقتربت
الصين من إسالم آباد ،وحاولت نيودلهي،
ف ــي مــواج ـهــة بـكـيــن ال ـم ـعــاديــة ،تحسين
العالقات مع باكستان.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بأن
بايدن يعلم أن أفغانستان تعرف باسم
"م ـق ـب ــرة اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــات" ،ل ــذل ــك يــريــد
أن ت ـك ــون س ـيــاس ـتــه ال ـخــارج ـيــة بـمـنــزلــة
قطيعة مع الماضي ومواجهة لتحديات
المستقبل ،لكن نقاط التحول ال تنجح إال
إذا عرف المرء إلى أين يتجه.

وف ـ ـ ــي ط ـ ـ ـهـ ـ ــران ،أق ـ ـ ــر أم ـ ــس،
الناطق باسم دائ ــرة الجمارك
اإليرانية روح الله لطيفي بأنه
ً
"منذ نحو  15يوما ،كان هناك
نزاع محدود على الحدود مع
افغانستان وتم حله بسرعة".
وكــانــت وســائــل إع ــام إيرانية
ك ـش ـف ــت فـ ــي وقـ ـ ــت سـ ــابـ ــق ،أن
ع ـن ــاص ــر "طـ ــال ـ ـبـ ــان" س ـي ـطــرت
على "دوغـ ــارون" ،أهــم المنافذ
الـ ـح ــدودي ــة ب ـي ــن أف ـغــان ـس ـتــان
وإيران .لكن المتحدث االيراني
ش ـ ـ ــدد عـ ـل ــى ع ـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ــود أي
تواجد لطالبان" على الحدود.

معارك متفرقة
ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد ال ـم ـي ــدان ــي،
وبعد أيام من إعالن مسؤولين
س ـق ــوط عـ ـش ــرات ال ـم ـقــاط ـعــات
ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـب ــاد بيد
ال ـح ــرك ــة ،أع ـل ـنــت ق ـنــاة "ط ـلــوع

نيوز" األفغانية ،أن  11مقاطعة
جديدة سقطت في يد "طالبان"
خالل الساعات الـ  24األخيرة،
م ـن ـهــا  7ف ــي واليـ ـ ــة بــدخ ـشــان
شـ ـ ـم ـ ــال ش ـ ــرق ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ع ـنــد
الحدود مع طاجيكستان.
في المقابل ،نشرت السلطات
األفغانية أمــس ،مئات األفــراد
من قــوات خاصة وميليشيات
م ـ ــوالـ ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة بـ ـه ــدف
مواجهة الهجوم العنيف الذي
ت ـش ـنــه "ط ــالـ ـب ــان" ف ــي والي ـتــي
تخار وبدخشان الشماليتين،
اللتين كانتا معقلين لتحالف
الشمال خــال الـحــرب األهلية
في تسعينيات القرن الماضي،
ً
ّ
المتمردون يوما من
ولم يتمكن
الـسـيـطــرة عليهما .وي ـبــدو أن
"طالبان" تراهن على انتصار
عـ ـسـ ـك ــري ي ـت ـي ــح لـ ـه ــا إط ــاح ــة
الرئيس أشرف غني.

خطة سالم
ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـس ـيــاســي،
أع ـ ـلـ ــن الـ ـن ــاط ــق اآلخـ ـ ـ ــر ب ــاس ــم
"طالبان" ذبيح الله مجاهد ،أن
الحركة تنوي تقديم خطة سالم
مكتوبة إ لــى الحكومة الشهر
ال ـم ـق ـبــل ع ـل ــى أقـ ـص ــى ت ـقــديــر،
ً
الفتا إلى أنه "على الرغم من أن
طالبان لديها اليد العليا في
ً
ساحة القتال لكنها جادة جدا
بشأن المحادثات والحوار".
ً
وردا على هذه التصريحات،
اع ـت ـبــر م ـت ـحــدث ب ــاس ــم وزارة
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة أن
التوصل إلى تسوية تفاوضية
ه ــو ال ـس ـب ـيــل ال ــوح ـي ــد إلن ـهــاء
الحرب.
مــن جهتها ،الناطقة باسم

ّ
«مناعة القطيع» لن تتحقق من دون تطعيم األطفال

وزارة شؤون السالم األفغانية
ناجية أنواري ،أنه "من الصعب
ّ
ت ــوق ــع أن ط ــال ـب ــان س ـت ــزودن ــا
بوثيقة مكتوبة لخطة ســام
ف ــي غ ـض ــون ش ـه ــر ،ل ـكــن لنكن
إيجابيين ،نأمل أن يقدموها
لفهم ما يريدون".

مطار كابول
وفي أنقرة ،قال وزير الدفاع
التركي خلوصي أكار ،أمس ،إن
بالده تواصل المباحثات بشأن
تشغيل وحماية مطار كابول
ً
الــدولــي ،مضيفا أنــه سيبحث
ً
هــاتـفـيــا مــع نـظـيــره األمـيــركــي
لويد أوستن الملف اليوم.
وأكد أكار أنه "في حال توقف
ال ـم ـطــار ع ــن ال ـع ـمــل ،ل ــن يبقى
سـ ـف ــراء ال ـ ـ ــدول األج ـن ـب ـي ــة فــي
كابول ،وستتحول أفغانستان
إل ــى دول ــة م ـعــزولــة ،وستنجم
ع ــن ذل ــك مـشــاكــل عـلــى صعيد
العالقات الدولية".
وك ــان ــت م ـع ـلــومــات أشـ ــارت
إل ــى أن ــه حـتــى ال ت ـبــدو تركيا
وكأنها تقوم بوظيفة "الوكيل"
عن حلف األطلسي في كابول،
ت ـق ـ َّـرر سـحــب ال ـق ــوات الـتــركـيــة
مـ ــع الـ ـ ـق ـ ــوات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،عـلــى
ّ
أن تــت ـفــق أن ـق ــرة ب ـعــد ذل ــك مع
الحكومة األفغانية ،على إرسال
قوات لحماية المطار وتدريب
الشرطة.
وال ُيعرف ،حتى اآلن ،موقف
"ط ــال ـب ــان" إزاء ه ــذا اإلخـ ـ ــراج،
وهـ ـ ــي الـ ـت ــي أب ـل ـغ ــت ال ـج ـم ـيــع
رفضها بقاء ّ
أي جندي أجنبي،
ومنهم األتراك.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

ً
ّ
ال عزل للمطعمين ضد «كورونا» في بريطانيا إذا خالطوا مصابا
مــع تــواصــل انتشار ســالــة دلتا
ال ـم ـت ـح ـ ّـورة م ــن فـ ـي ــروس ك ــورون ــا،
كـشـفــت الـجـمـعـيــة األل ـمــان ـيــة لعلم
الـمـنــاعــة ،أم ــس ،أن تحقيق مناعة
ً
القطيع ستكون أمرا مستحيال على
األرج ـ ــح م ــن دون تـطـعـيــم األط ـفــال
والمراهقين.
وق ـ ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـع ـيــة
راينهولد فويرستر" :يفترض عادة
أنـ ــه س ـت ـكــون ه ـن ــاك م ـنــاعــة قطيع
ع ـنــدمــا ي ـك ــون  60إلـ ــى  70بــالـمـئــة
من السكان محميين من مسببات
األمراض .لكن هذا يفترض مسبقا
أن مـسـبـبــات ال ـم ــرض ال يـمـكــن أن
تـ ـتـ ـض ــاع ــف ف ـ ــي هـ ـ ـ ــؤالء األف ـ ـ ـ ـ ــراد".
وأوض ــح أن "ســالــة دلـتــا زادت من
حـ ـ ـ ّـدة الـ ــوضـ ــع ،ف ـه ــي أكـ ـث ــر ع ــدوى
ب ـك ـث ـيــر ،وت ــؤث ــر بـشـكــل كـبـيــر على
ال ـمــراه ـق ـيــن واألطـ ـ ـف ـ ــال" .وأض ـ ــاف:
ّ
تطعم
"مادامت هذه المجموعة لم
ع ـل ــى اإلط ـ ـ ــاق أو ك ـ ــان تـطـعـيـمـهــا
جــزئ ـيــا ،ف ـلــن نـحـصــل ع ـلــى مـنــاعــة
القطيع".
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،أعـ ـلـ ـن ــت ه ـي ـئــة
الـصـ ّـحــة األلـمــانـيــة ،اعـتــزامـهــا رفــع
الـ ـحـ ـظ ــر ال ـ ـم ـ ـفـ ــروض عـ ـل ــى دخ ـ ــول
مـعـظــم الـمـســافــريــن م ــن بــريـطــانـيــا
والهند والنيبال وروسيا والبرتغال
ال ـم ــدرج ــة حــال ـيــا ف ــي قــائ ـمــة "دول
متحورات فيروس كورونا" ،والتي
يتفشى فيها "دلتا" ،الذي ظهر للمرة
األولى في الهند.
وبينما أ عــر بــت غالبية ضئيلة
مــن األل ـم ــان ،فــي اس ـت ـطــاع ل ـلــرأي،
ع ــن تــأيـيــدهــا لــرفــع جـمـيــع الـقـيــود

ُّ
تحطم طائرة بأقصى
شرق روسيا وال ناجين

بايدن ّ
يجدد دعمه
لغوايدو «رئيس» فنزويال

أي دور لباكستان؟
وصفت افتتاحية صحيفة "غــارديــان"
البريطانية ،أمــس ،االنسحاب األميركي
م ــن أف ـغــان ـس ـتــان بــأنــه "ت ــراج ــع إل ــى عــدم
الـ ـيـ ـقـ ـي ــن" .وقـ ــالـ ــت إن ـ ــه ب ـس ـح ــب الـ ـق ــوات
األميركية والـقــوات المتحالفة معها من
ه ــذ ال ـب ـلــد يـنـفــذ الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي جو
ً
بايدن جزءا من برنامج حملته االنتخابية
بأن "الحروب األميركية األبدية" تصرف
االن ـت ـبــاه ع ــن الـقـضــايــا الــداخ ـل ـيــة األكـثــر
ً
إلحاحا.
ورأت الصحيفة أن ــه فــي الــوقــت الــذي
سيكون فيه تأثير االنسحاب محسوسا
بـ ـش ــدة فـ ــي أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ،حـ ـي ــث ت ــوج ــد
م ـخ ــاوف م ـب ــررة م ــن أن حــركــة "طــال ـبــان"
تستعد السـتـعــادة السلطة ،فــإن الـســؤال
األوسع الذي يطرحه بايدن هو لباكستان
المجاورة المسلحة نوويا ،والــدور الذي
تريد أن تضطلع به في المنطقة.

سلة أخبار

عثرت فرق البحث على
حطام طائرة ركاب من طراز
«آن  ،»26كان على متنها
 28شخصا بينهم طفل،
عندما اختفت أمس ،في
شبه جزيرة كامتشاتكا في
أقصى شرق روسيا.
واصطدمت الطائرة
بمنحدر بعد محاولتها
مرتني الهبوط في ظل
ضعف الرؤية ورياح قوية.
وقالت مصادر في وزارة
الطوارئ الروسية ،إن
البحث عن ناجني سيتوقف
بسبب حلول الظالم .وأفادت
تقارير أولية لوكاالت أنباء
روسية بأنه لن يعثر على
ناجني.

طاجيكستان
ورأى م ـ ــرا قـ ـ ـب ـ ــون أن أ هـ ــم
إنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات حـ ــركـ ــة "طـ ــال ـ ـبـ ــان"
حتى اآلن كان سيطرتها على
ال ـم ـع ـبــر ال ـ ـحـ ــدودي الــرئـيـســي
مـ ــع ط ــاج ـي ـك ـس ـت ــان ،إذ بــاتــت
تـ ـسـ ـتـ ـح ــوذ مـ ـ ــن خ ـ ــال ـ ــه ع ـلــى
"عائدات بعشرات الماليين من
الـ ــدوالرات" مــن الـجـمــارك التي
يتم دفعها عبر المعبر.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة "وول
س ـتــريــت جـ ــورنـ ــال" ،أمـ ــس ،إن
الحركة اكتسبت "مصدر دخل
ً
جديد مربحا ،بعدما سيطرت
م ـ ـنـ ــذ  22يـ ــو ن ـ ـيـ ــو ا لـ ـم ــا ض ــي
ع ـلــى مـعـبــر ش ـيــر خـ ــان ب ـنــدر،
ال ـب ــواب ــة ال ـت ـجــاريــة الــرئـيـسـيــة
إلى طاجيكستان الذي شيدته
الــواليــات المتحدة فــي مدينة
قندوز شمال البالد عام ،2007
وب ـ ــدأت ف ــي تـحـصـيــل عــائــدات
الجمارك".
وقال الناطق باسم "طالبان"
س ـه ـيــل ش ــاهـ ـي ــن ،إن ال ـحــركــة
"ت ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت مـ ـ ـ ــع حـ ـك ــومـ ـت ــي
طــاجـيـكـسـتــان وأوزب ـك ـس ـت ــان،
وأكدنا لهما أن العمل الروتيني
للحدود والجمارك سيتواصل
ك ـم ــا ك ـ ــان ِم ـ ــن قـ ـب ــل ،ح ـت ــى أن
موظفي الجمارك لم نغيرهم،

دوليات

الـمــرتـبـطــة بــاح ـتــواء "ك ــورون ــا" عن
األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن ت ــم تـطـعـيـمـهــم
بالكامل اعتبارا من سبتمبر المقبل،
دعــا وزيــر الخارجية هايكو ماس
إل ــى رف ــع جميع الـقـيــود المرتبطة
بـ ــال ـ ـجـ ــائ ـ ـحـ ــة فـ ـ ـ ــور تـ ـلـ ـق ــي ج ـم ـيــع
األشـ ـ ـخ ـ ــاص ف ـ ــي ألـ ـم ــانـ ـي ــا ع ــرض ــا
للتطعيم.
وفــي أن ـقــرة ،أعـلــن وزي ــر الصحة
ف ـخ ــرال ــدي ــن ق ــوج ــه ،ب ـع ــد اج ـت ـمــاع
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء أم ـ ـ ــس ،تـسـجـيــل
أول إص ــاب ــة ب ـ ـ "دلـ ـت ــا ب ـل ــس" ف ــي 3
مناطق منها إسطنبول ،وأضاف أن
"الساللة ُرصــدت في  284حالة في
ً
 30إقليما" .ويقول بعض العلماء إن
"دلتا بلس" قد تكون أسرع انتشارا
حتى من "دلتا"ّ .
وفي آسيا ،حذرت وزارة الصحة
التايلندية ،أمس ،من تفشي "ساللة
دل ـت ــا" ســري ـعــا ف ــي أن ـح ــاء تــايـلـنــد،
بعد تسجيل  57حالة وفاة و5420
إصابة خالل الـ 24ساعة الماضية.
كما ّ
سجلت إنــدونـيـسـيــا ،أمــس،
حصيلة يومية قياسية للوفيات
بلغت  728حالة ،إضافة إلى 31189
إصــابــة ،فــي حين أعلنت الحكومة
أنـ ـه ــا س ـت ـت ـل ـقــى األك ـس ـج ـي ــن الـ ــذي
ت ـح ـتــاجــه بـشـكــل ط ـ ــارئ لـلـمــرضــى
مـ ــن سـ ـنـ ـغ ــاف ــورة ،فـ ــي وق ـ ــت تـ ــرزح
الـمـسـتـشـفـيــات تـحــت وط ــأة موجة
الوباء ّاألكثر فتكا حتى اآلن.
وحذرت جاكرتا من أنها تستعد
لــزيــادة كبيرة فــي عــدد اإلصــابــات،
مدفوعة بتفشي ساللة دلتا األكثر
عدوى ،والتي قد تؤدي إلى تجاوز

ّ
جدد الرئيس األميركي جو
بايدن في رسالة بعث بها
إلى خوان غوايدو بمناسبة
العيد الوطني الفنزويلي،
التأكيد على دعم الواليات
املتحدة لزعيم املعارضة
الفنزويلية الذي تعترف به
واشنطن «رئيسًا» لفنزويال.
وفي رسالته التي ّ
وجهها
إلى «السيد الرئيس» غوايدو،
ّ
مصممون
كتب بايدن «نحن
أكثر من ّ
أي وقت مضى على
دعم النضال من أجل حرية
جميع الفنزويليني عبر
انتقال سلمي وديمقراطي»
للسلطة في فنزويال.
وأضاف الرئيس األميركي
مخاطبًا زعيم املعارضة
الفنزويلية «تحت قيادتكم
وبالتحالف مع قادة املجتمع
املدني ،تحافظون على هذه
ُ
املثل العليا وهي :الحرية،
والديموقراطية ،والسيادة».

أوزبكستان ترفع الحظر
عن ارتداء الحجاب

ّ
وقع رئيس أوزبكستان،
شوكت ميرضيائيف ،على
ّ
حرية املعتقدات
قانون حول
ّ
ّ
الدينية في
واملنظمات
ّ
طبعته الجديدة ،التي تنص
على توفير الظروف املواتية
ّ
حرية الضمير
لضمان
للجميع.
ويستبعد القانون الجديد،
ّ
بالزي الديني
حظر الظهور
الحجاب،
بما في ذلك
ّ
ّ
العامة ،ألنه
في األماكن
ال يوجد تعريف قانوني
ملفهوم «اللباس الديني» في
ّ
التشريعات الحاليةّ .
وأشار القانون إلى أنه
ّ
ّ
يتم تنظيم املتطلبات
ّ
تجاه مالبس املوظفني
والعاملني في دوائر الدولة
ّ
ومؤسساتها ،من خالل
ّ
الداخلية.
القرارات

ألمانيا تعتقل خبيرًا
سياسيًا ّتجسس للصين

بنغالدشيون ينتظرون الحصول على التطعيم ضد «كورونا» في دكا أمس (رويترز)
عدد اإلصابات  50ألف حالة يوميا.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة
ال ـبــري ـطــانــي س ــاج ــد ج ــاوي ــد ،أم ــس،
ً
إنه اعتبارا من  16أغسطس المقبل،
ل ــن يـضـطــر األش ـخ ــاص الـمـطـ ّـعـمــون
ب ــالـ ـك ــام ــل إلـ ـ ــى عـ ـ ــزل أن ـف ـس ـه ــم بـعــد
االتصال بشخص مصاب بـ "كورونا".
وأض ــاف أن "العلم أظـهــر أن اللقاح
ه ــو ال ـحــل ل ـهــذا ال ــوب ــاء ،وأن بــرنــامــج
التطعيم أنقذ حياة أكثر مــن  27ألف
شـ ـخ ــص ،ومـ ـن ــع أكـ ـث ــر م ــن  7مــايـيــن
ً
شخص من اإلصابة بكورونا" ،مضيفا
أن "االحتماالت قد تحولت لمصلحتنا".

إلـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت حـ ـك ــوم ــة
لــوك ـس ـم ـبــورغ ،أن رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
كزافييه بيتيل الذي يعاني اإلصابة
بالفيروس "في حالة خطيرة ،لكنها
مستقرة ،وسيالزم المستشفى لمدة
تراوح بين يومين وأربعة أيام".
وصرح مصدر في مكتب رئيس
ً
الوزراء ( 48عاما) ،أمس ،بأن "بيتيل
ً
يعاني ضيقا في التنفس ،لكنه غير
الصناعي".
خاضع للتنفس
ّ
وك ــان بيتيل ال ــذي تـلــقــى جرعة
واحـ ـ ــدة م ــن "أس ـتــرازي ـن ـي ـكــا" ف ــي 6
ً
م ــاي ــو ،بـ ــدأ ف ــي  27يــون ـيــو ح ـجــرا

صحيا لـ  10أيام ،قبل أن يتم إدخاله
األحد إلى المستشفى.
وف ـ ـ ــي ت ـ ــون ـ ــس ،أع ـ ـلـ ــن ال ــرئـ ـي ــس
ق ـيــس س ـعـ ّـيــد ال ـت ـع ـب ـئــة ف ــي مــراكــز
التجنيد فــي أنـحــاء الـبــاد بدعوة
المتخرجين الجدد من األطباء الى
ّ
لسد النقص في
الخدمة الوطنية
عــدد األطـبــاء بالمستشفيات التي
تواجه ضغطا شديدا بسبب تفشي
"كورونا".
وفي بارقة أمل تصدر عن منظمة
ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة ،أع ـل ــن ال ـمــديــر
الـتـنـفـيــذي ل ـل ـطــوارئ فــي المنظمة

األمـمـيــة ،مــايـكــل رايـ ــان ،أن "الـعــالــم
ً
ي ـش ـهــد نـ ــوعـ ــا مـ ــن االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فــي
معدالت اإلصابة بالفيروس.
وقـ ـ ــال خ ـ ــال م ــؤت ـم ــر ص ـحــافــي:
"إذا نظرنا إلــى جــدول األسبوعين
ال ـم ــاض ـي ـي ــن ،ي ـم ـك ـن ـنــا أن ن ـ ــرى ّأن
ً
ه ـنــاك ن ــوع ــا م ــن االس ـت ـق ــرار ،لـكــنــه
ً
ً
عند مستوى عال جدا" ،مشيرا إلى
ً
أن "الوضع حاليا أفضل بكثير عما
كان عليه قبل  3أشهر".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

ألقت السلطات األملانية
القبض على خبير سياسي
أملاني بتهمة التجسس
ملصلحة الصني.
وتشتبه السلطات في أن
الرجل قد زود االستخبارات
الصينية بمعلومات على
أساس منتظم مدة عقد
تقريبًا ،من  2010إلى
 ،2019قبل أو بعد زيارات
رسمية أو مؤتمرات متعددة
الجنسية ،وأيضا حول
القضايا الحالية.
وحسب البيانات ،كان يدير
الرجل مركزًا فكريًا ذا أهمية
دولية منذ  ،2001وكان
لديه الكثير من املعلومات
املستمدة من العديد من
اتصاالته السياسية رفيعة
املستوى.

ةديرجلا
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األزرق األولمبي يستهل تدريباته اليوم
اعتذار السالمة وأشكناني عن عدم االنضمام إلى الفريق

«التحكيم الرياضي» تحسم مصير
إدارة العربي اليوم
مــن ال ـم ـقــرر أن ت ـصــدر الـهـيـئــة الــوطـنـيــة
للتحكيم الرياضي ،اليوم ،قرارها النهائي
في قضية حل مجلس إدارة النادي العربي
ال ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــي ،وال ـ ـتـ ــي
رفـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ق ــائـ ـم ــة
التيار األخضر ،بعد
فوزها باالنتخابات
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي دعـ ـ ـ ـ ـ ــت لـ ـه ــا
الـلـجـنــة الـخـمــاسـيــة
ال ـتــي تــم اخـتـيــارهــا
في عمومية  9يناير
.2020
وق ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـطـ ــرفـ ــان
المتنازعان (القائمة
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس) ،م ــا
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد صـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة
مــوقـفـهـمــا مــدعــومــا
بــا لـمـسـتـنــدات ،عبر
دف ــاع ـه ـم ــا لـمـمـثـلــي
هيئة التحكيم ،خالل
أ كـثــر مــن جلسة ا سـتـمــاع ،لـتـحــدد الهيئة
ح ـك ـم ـهــا ال ـن ـه ــائ ــي ب ــواس ـط ــة إح ـ ــدى غ ــرف
التحكيم اليوم ،لحسم الموقف الذي استمر
أكثر من عام.

طرح الثقة
جانب من تدريب سابق للمنتخب األولمبي

حازم ماهر

يدشن منتخبنا األولمبي لكرة القدم
تــدر يـبــا تــه فــي ا لـســا عــة  8.00مــن مساء
اليوم ،على استاد نادي الشباب ،وذلك
ً
اسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـب ـطــولــة غـ ــرب آس ـي ــا ال ـتــي
تستضيفها السعودية ،خالل الفترة من
 4إلى  12أكتوبر المقبل ،والتصفيات
الـمــؤهـلــة لـنـهــائـيــات ك ــأس آس ـيــا تحت
 23سنة.
وباتت الكويت مرشحة الستضافة
م ـ ـج ـ ـمـ ــو عـ ــة األزرق ،و ت ـ ـ ـجـ ـ ــرى ق ــر ع ــة
ال ـت ـص ـف ـيــات ،ص ـبــاح الـجـمـعــة الـمـقـبــل،
بمقر االتحاد اآلسيوي لكرة القدم في
العاصمة الماليزية كوااللمبور.
ومـ ـن ــح الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـفـ ـن ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخــب
الالعبين عيد الرشيدي ،وحمد القالف،،
ومـ ـ ـب ـ ــارك ال ـف ـن ـي ـن ــي ،وفـ ـ ـ ــواز م ـب ـي ـلــش،

وراشد الدوسري ،ومهدي دشتي راحة
مــن ا لـتــدر يـبــات ،نـظــرا لمشاركتهم مع
المنتخب الوطني األول في التصفيات
و كـ ـ ـ ـ ــأس ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب ،ع ـ ـلـ ــى أن يـ ــد خ ـ ـلـ ــوا
التدريبات ابتداء من يوم األحد المقبل.
فـيـمــا اع ـت ــذر الع ـبــا ال ـن ــادي الـعــربــي
بـنــدر الـســامــة وحـسـيــن أشـكـنــانــي عن
عــدم االنـضـمــام إلــى الـفــريــق فــي الوقت
ال ــراه ــن ،وه ــو مــا تـمــت الـمــوافـقــة عليه
من قبل القائمين على األزرق ،سيشارك
الالعبان في فترة إعداد ناديهما خالل
المرحلة المقبلة.
ً
يـ ــذ كـ ــر أ نـ ـ ــه ق ـ ــد ت ـ ــم ض ـ ــم  37ال ع ـ ـبـ ــا ،
سيتم استبعاد  7منهم قبل المعسكر
اإلسباني ،الذي سيقام خالل الفترة من
 18الجاري حتى  8أغسطس المقبل.

وي ـ ـقـ ــود ت ــدريـ ـب ــات ال ـ ـيـ ــوم ،الـ ـم ــدرب
ال ـم ـس ــاع ــد م ـح ـمــد الـ ـع ــزب ومـ ــع ط ــارق
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـف ــي ،ن ـ ـظـ ــرا ل ـ ـتـ ــواجـ ــد ال ـ ـمـ ــدرب
اإلسباني كــار لــوس غونزاليس حاليا
فــي ب ــاده ،وال ــذي سـيـقــود الـفــريــق في
المعسكر.
وي ـع ـق ــد أعـ ـض ــاء ال ـج ـه ــازي ــن ال ـف ـنــي
ً
واإلداري ا جـتـمــا عــا مــع ا لــا عـبـيــن قبل
انطالق تدريب اليوم ،وسيشهد التأكيد
على أهمية الفترة الحالية ،وإ يـضــاح
الهدف منها ،وهي الوصول بالالعبين
إلى أفضل مستوى ممكن ،للتأهل إلى
كــأس آ سـيــا ،إ لــى جانب ا لــذ هــاب بعيدا
في "غرب آسيا".

وت ـعــود الـقـضـيــة إل ــى أواخ ــر ع ــام 2019
ً
حيث تقدم  280عضوا من أعضاء الجمعية
ً
العمومية بالنادي العربي ،وفقا للنظام
األسـ ــاسـ ــي لـ ـلـ ـن ــادي ،ب ـط ـلــب ع ـق ــد جـمـعـيــة
ع ـمــوم ـيــة غ ـيــر ع ــادي ــة ل ـط ــرح ال ـث ـقــة بـسـتــة
أع ـضــاء مــن مـجـلــس االدارة ال ـحــالــي ،وهــم
عبدالعزيز عاشور رئيس النادي واألعضاء

علي مندني وعلي اتش وعلي جواد النصر
وإسماعيل الحبيب وفهد الفهد.
و عـقــد ا جـتـمــاع العمومية غـيــر ا لـعــاد يــة
بـ ـت ــار ي ــخ  9ي ـن ــا ي ــر
 2020فـ ــي م ــدر س ــة
ا ق ــرأ بمنطقة جليب
الشيوخ ،بعد تأجيله
مرتين لعدم اكتمال
الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاب ،وت ـ ـمـ ــت
م ـنــاق ـشــة ط ـلــب طــرح
ال ـ ـ ـث ـ ـ ـقـ ـ ــة بـ ـ ـس ـ ــداس ـ ــي
م ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس ا ال د ا ر ة
وجـ ـ ـ ــرى ال ـت ـص ــوي ــت
بـ ـ ــال ـ ـ ـمـ ـ ــواف ـ ـ ـقـ ـ ــة عـ ـل ــى
ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ب ـ ـ ــاالجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع،
وم ــن ث ــم ت ــم تـشـكـيــل
ل ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــة خ ـ ـمـ ــاس ـ ـيـ ــة
ال د ا ر ة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤ و ن
النادي برئاسة بدر
ال ــدري ــع ل ـل ــدع ــوة إلــى
ً
ان ـت ـخــابــات ج ــدي ــدة خ ــال  90ي ــوم ــا ،ولــم
تتمكن اللجنة من تسلم مقر النادي لرفض
مجلس االدارة الحالي ،ولكنها استمرت
بعملها بعيدا عن النادي ،مع إثبات حالة
بذلك في مخفر منطقة القادسية.

انتخابات جديدة
ودعت اللجنة الخماسية إلى انتخابات
ل ـت ـش ـك ـيــل م ـج ـلــس ادارة ج ــد ي ــد لــا خ ـضــر
فترشح لها قائمة التيار االخضر برئاسة
رائد الزعابي ،باالضافة الى لؤي العدواني
كمرشح مستقل ،ولكن االخير انسحب من
المنافسة قبل اغالق باب الترشيح ،وأعلنت
اللجنة رسميا فوز القائمة بمقاعد مجلس
االدارة بالتزكية ،لتتقدم القائمة بشكوى
رسمية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي
لطلب تطبيق قــرارات الجمعية العمومية
غير العادية بحل مجلس االدارة الحالي
وتمكينها من ادارة النادي.

ّ
ّ
الظفيري
ويضم
اليرموك يجدد لحيدر
األخضر يتوج بكأس «الشاطئية» لكرة القدم
قــرر مجلس إدارة اليرموك تجديد عقد مــدرب الفريق األول لكرة
القدم بالنادي ،أحمد حيدر ،ليستمر في الموسم المقبل بــدوري stc
للدرجة الممتازة.
وكان حيدر قد قاد اليرموك في الموسم الماضي للتأهل للدوري
ّ
الممتاز ،بعد أن حل في المركز الثاني لدوري الدرجة األولى.
كما قرر المجلس تدعيم الجهاز الفني بالتعاقد مع المدرب الوطني
محمد السلمان ،الذي عمل مع خيطان في الموسم الماضي.
وتدعيما لصفوف الفريق ،تعاقد مجلس اإلدارة مع العبي السالمية
والساحل عبدالله الظفيري وعلي جوهر في صفقة انتقال ُحر.
وأعلن حيدر أن تدريبات اليرموك ستنطلق  26الجاري ،على استاد
عبدالله الخليفة ،استعدادا للموسم المقبل.
وأضــاف" :سنعمل بقوة على أن نكون بالدوري الممتاز ،واحتالل
مركز متقدم في جدول الترتيب ،ال سيما في ظل الدعم غير المحدود
لمجلس اإلدارة ،الذي أوجه الشكر له على تجديد الثقة بالجهاز الفني".
واختتم حيدر تصريحه مبينا أن األيام القليلة المقبلة ستشهد عقد
المزيد من الصفقات ،سواء مع العبين محليين أو محترفين.

احمد حيدر

ّ
توج النادي العربي بلقب بطولة كأس االتحاد لكرة
القدم الشاطئية للموسم الرياضي ( ،)2021 /2020وذلك
بعد فــوزه العريض على فريق وزارة الداخلية بنتيجة
( )1-6التي نظمها اتحاد كرة القدم.
واستطاع العبو العربي ،في المباراة التي أقيمت على
ملعب سوق شرق ،حسم فوزهم بفارق عريض ،على الرغم
من الطقس الحار ،وذلك بفضل تجانس الفريق وتنفيذ
توجيهات الجهاز الفني.
ّ
وحــل نــاديــا الكويت والـجـهــراء فــي المركزين الثالث
والثالث مكرر ،بسبب عدم وجود مباراة فاصلة للمركزين
الثالث والرابع.
وش ـ ــارك ف ــي ال ـب ـطــولــة ال ـت ــي انـطـلـقــت ي ــوم  9يــونـيــو
الماضي  7فــرق هــي أنــديــة العربي والكويت والجهراء
والقادسية ووزارات الداخلية والكهرباء والماء والتربية.
(كونا)

●

العبو األخضر يحتفلون بالتتويج

نيمار يقود البرازيل إلى نهائي «كوبا أميركا»
حجزت البرازيل إحدى بطاقتي
ال ـم ـب ــاراة الـنـهــائـيــة لـبـطــولــة كــوبــا
أميركا في كرة القدم المقامة على
أرضها ،بفوزها صباح أمس بهدف
ن ـظ ـي ــف عـ ـل ــى الـ ـبـ ـي ــرو فـ ــي نـصــف
ال ـن ـهــائــي ،الـ ــذي اسـتـضــافــه ملعب
"ن ـي ـل ـتــون س ــان ـت ــوس" ف ــي ري ــو دي
جانيرو.
وب ـف ـضــل الـ ـه ــدف ،ال ـ ــذي سجله
العب وسط ليون الفرنسي لوكاس
باكيتا ( )35بعد تمريرة على طبق
م ــن ف ـضــة م ــن ن ـجــم ب ــاري ــس ســان

ً
ج ــرم ــان ال ـفــرن ـســي أيـ ـض ــا ن ـي ـمــار،
س ـت ـس ـع ــى بـ ـطـ ـل ــة ال ـ ـعـ ــالـ ــم خ ـمــس
مرات إلى خطف لقبها العاشر في
البطولة القارية.
وف ـش ـل ــت ال ـب ـي ــرو ف ــي الـ ـث ــأر مــن
البرازيل التي أسقطتها في نهائي
النسخة األخ ـيــرة عــام  ،2019على
ملعب ماراكانا الشهير بنتيجة .1-3
وجـ ــددت ال ـب ــرازي ــل ف ــوزه ــا على
البيرو فــي نسخة هــذا الـعــام ،بعد
أن اكتسحتها برباعية نظيفة في
دور المجموعات.

وق ــدم ــت الـ ـب ــرازي ــل م ـسـتــويــات
مـمـيــزة فــي الـبـطــولــة ،إذ حافظت
ً
عـلــى سجلها خــالـيــا مــن الـهــزائــم
ف ــي دور ال ـم ـج ـم ــوع ــات ح ــاص ــدة
ثــاثــة ان ـت ـصــارات ضــد (فـنــزويــا،
والبيرو ،وكولومبيا) ،وتعادل مع
(اإلك ــوادور) ،لتتصدر المجموعة
الثانية.
وعــانــت إلق ـصــاء تشيلي بطلة
 2015و  2016ف ـ ــي ا ل ـ ـ ـ ـ ــدور ر ب ــع
ال ـن ـهــائــي ب ـهــدف نـظـيــف لباكيتا
نفسه.

بداية قوية للسيليساو

فرحة العبي المنتخب البرازيلي بهدف الفوز

وسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــى رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـي ـ ـتـ ــي إلـ ـ ــى
ً
ح ـس ــم الـ ـمـ ـب ــاراة م ـب ـك ــرا ف ــي أك ـثــر
مــن مـنــاسـبــة ،مــع تـحــركــات نيمار
الخطيرة في الجناح األيسر ،التي
منحت حرية في التحرك للمهاجم
ريتشارليسون أمام دفاعات البيرو
ال ـص ـع ـبــة .واف ـت ـق ــد "ال ـس ـي ـل ـي ـســاو"
لمهاجمه غابريال جيزوس الذي
طرد في ربع النهائي أمام تشيلي
إث ـ ــر خ ـط ــأ م ـت ـه ــور ارتـ ـكـ ـب ــه الع ــب
مانشستر سيتي اإلنكليزي على
أوخينيو مينا.
وفـ ــي الــدق ـي ـقــة  ،19سـ ــدد العــب
ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي كازيميرو
كرة قوية أنقذها غاليسي ،فعادت
إليه ومررها إلى باكيتا في الرواق
األيـمــن ،ليحولها عرضية أرضية
وص ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ــى ن ـ ـي ـ ـمـ ــار ،فـ ـس ــدده ــا
ل ـي ـت ـصــدى ل ـه ــا ال ـ ـحـ ــارس ،وي ـك ــرر
ري ـت ـشــارل ـي ـســون ال ـت ـس ــدي ــدة ،لكن
ً
غ ــال ـي ـس ــي ت ــأل ــق مـ ـ ـج ـ ــددا ق ـب ــل أن
يتدخل الدفاع.

 4تعاقدات جديدة
لسلة العربي

لكن الدقيقة الخامسة والثالثين
ّ
عصية على تألق غاليسي،
كانت
الذي عجز عن التصدي للكرة التي
بــدأهــا نـيـمــار بــانـطــاقــة قــويــة من
ال ـ ــرواق األي ـســر وت ـج ــاوز مــدافـعــي
ال ـب ـيــرو بـلـمـســة رائ ـع ــة ،وم ــرر كــرة
ع ـل ــى ط ـب ــق م ــن ف ـض ــة ب ـي ــن أق ـ ــدام
ال ـمــداف ـع ـيــن إل ــى بــاك ـي ـتــا ال ـ ــذي لم
ي ـ ـخـ ــذل الـ ـب ــرازيـ ـلـ ـيـ ـي ــن وسـ ــددهـ ــا
بسهولة في الشباك.
وكان باكيتا نفسه هو من سجل
ه ــدف ال ـف ــوز ل ـل ـبــرازيــل ف ــي مــرمــى
تشيلي في ربع النهائي.
وحـ ــاول منتخب الـبـيــرو إدراك
الـتـعــادل فــي أكثر مــن مناسبة في
الشوط الثاني ،وسط رعونة نسبية
من البرازيليين.
ف ـح ــاول جــانـلــوكــا الب ـ ــادوال من
تسديدة على إيدرسون ،لكن الدفاع
البرازيلي أبعدها إلى ركنية (.)50
وفي الدقيقة  ،60أنقذ إيدرسون
مرماه من تسديدة قوية من راسييل
غ ــارس ـي ــا ،ق ـبــل أن ي ـتــدخــل تـيــاغــو
سيلفا ويبعدها إلى ركنية.
وطالب البرازيليون بركلة جزاء
بعد سقوط ريتشارليسون داخل
مـنـطـقــة ال ـ ـجـ ــزاء ،ل ـكــن ال ـح ـكــم قــرر
احتساب ركلة ركنية (.)70
وأهـ ـ ـ ـ ــدر الـ ـبـ ـي ــروفـ ـي ــون ف ــرص ــة
خ ـط ـي ــرة ل ـل ـت ـع ــادل ،ب ـع ــد عــرضـيــة
مــن أليكساندر كالينس إلــى رأس
س ـيــرخ ـيــو ب ـي ـن ـيــا ،الـ ـ ــذي كـ ــان مــن
دون مــراقـبــة وســط خ ــروج خاطئ
مــن إيــدرســون ،لكن الـكــرة تحولت
بأعجوبة إلــى ضربة مرمى (،)82
لتنتهي ال ـم ـبــاراة ب ـفــوز ال ـبــرازيــل
 -1صفر.

«يد» برقان يبدأ فترة
إعداد للموسم الجديد
●

جابر الشريفي

عزز النادي العربي صفوف
ال ـ ـفـ ــريـ ــق األول ل ـ ـكـ ــرة ال ـس ـل ــة،
بالتعاقد مع أربعة العبين ،هم:
خ ــال ــد ال ـغ ـيــص ،مـحـمــد مــاجــد،
ف ـي ـصــل الـ ـس ــال ــم وع ـب ــدال ـع ــزي ــز
البلوشي ،لمدة موسم.
وتــأتــي ه ــذه الـخـطــوة ضمن
ج ـهــود إدارة ال ـفــريــق ،بــرئــاســة
مــديــره علي الـكـنــدري والمدير
الفني طــال بــال ،إلعــادة "سلة
األخ ـ ـضـ ــر" إل ـ ــى ال ـم ـنــاف ـســة مــن
ج ــدي ــد فـ ــي الـ ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـبــل.
وكانت إدارة الفريق تعاقدت مع
 4العبين فــي وقــت ســابــق ،هم:
محمد ا ل ـمــا ،محمد الرجيبة،
ناصر المطير وبدر المطيري.

ديمبلي في طريقه
إلى الجهراء

محمد عبدالعزيز

انطلقت تدريبات الفريق األول لكرة اليد
بـ ـن ــادي ب ــرق ــان ع ـلــى ص ــال ــة ن ـ ــادي ال ـكــويــت،
تـحــت ق ـيــادة ا لـمــد يــر ا لـفـنــي ا لـجــد يــد للفريق
الجزائري سعيد حجازي ،استعدادا لخوض
منافسات الموسم الجديد ،المزمع أن يبدأ
في  11سبتمبر المقبل ،وتستمر التدريبات
في نادي الكويت حتى إجازة عيد األضحي،
ثم تنتقل إلى مقر آخر.
وأكـ ــد حـ ـج ــازي ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،أن ال ـج ـهــاز
الفني للفريق وضع برنامجا زمنيا متكامال
لـلـفــر يــق ،بـهــدف تهيئة ا لــا عـبـيــن مــن جميع
النواحي للمنافسة بشكل جيد على جميع
األل ـق ــاب ف ــي ال ـمــوســم ال ـجــديــد ،الـمـنـتـظــر أن
تـكــون المنافسة فيه على أ شــد هــا بعد قــرار
م ـشــاركــة الـمـحـتــرفـيــن األج ــان ــب فــي ال ــدوري
ال ـم ـح ـلــي ،والـ ــذي يـعـتـبــر صــائ ـبــا ،وسـيـعــود
بالنفع وسيرفع مستوى الدوري المحلي.
وأ ف ــاد بــأن ا لـمــرحـلــة األو ل ــى مــن البرنامج
ال ـتــدري ـبــي س ـتــرتـكــز ع ـلــى ال ـجــانــب ال ـبــدنــي،
بهدف رفع معدالت اللياقة البدنية وتهيئة
الــاعـبـيــن بــدنـيــا وفـنـيــا لـبــاقــي مــراحــل خطة
اإلعداد.
ً
من جانب آخر ،تعاقد نادي برقان رسميا
مـ ــع الع ـ ــب نـ ـ ــادي الـ ـك ــوي ــت الـ ـس ــاب ــق س ـعــود
ال ـضــوي ـحــي ،بـنـظــام اإلعـ ــارة لـمــوســم واح ــد،
ل ــد ع ــم ص ـف ــوف ا ل ـف ــر ي ــق األول ب ــا لـ ـن ــادي فــي
الموسم الجديد.
يأتي ذلك في الوقت الذي اقترب برقان من
إنهاء إ جــراء ات التعاقد مع نجم الفحيحيل
والعربي السابق عبدالرحمن نشمي ،وكذلك
ض ــم ج ـن ــاح ال ـك ــوي ــت ال ـن ـشــط م ـح ـمــد مـتـعــب
لصفوفه استعدادا للموسم الجديد.

جيه ديمبلي

●

عبدالرحمن فوزان

ب ــات الـفــريــق األول لـكــرة الـقــدم
بنادي الجهراء في طريقه الستعادة
خدمات مهاجمه السابق اإلسباني
ديمبلي ،والتوقيع معه حتى نهاية
الـمــوســم ال ـك ــروي الـمـقـبــل ،ليكون
بذلك أول التعاقدات على مستوى
الالعبين المحترفين.
المنحدر من
وسبق لديمبليَّ ،
أص ــول إفــريـقـيــة ،أن مــثــل الجهراء
لموسمين ونـصــف الـمــوســم قبل
االنتقال إلى صفوف فريق الكويت
في الموسم الماضي ،والعودة مرة
أخرى بعد االستغناء عن خدماته
بنهاية الموسم.
وت ـ ـس ـ ـيـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ب ـيــن
ال ـط ــرف ـي ــن ب ـش ـكــل مـ ـمـ ـت ــاز ،حـيــث
يتفق الطرفان على جميع البنود،
والمتبقي هو توقيع العقد وإعالن
الصفقة بشكل رسمي.

ةديرجلا
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إنكلترا الطموحة إلنهاء حلم الدنمارك في بلوغ النهائي
تتجه األنظار اليوم إلى
استاد ويمبلي ،حيث
يستضيف المواجهة بين
المنتخب اإلنكليزي ونظيره
الدنماركي في نصف نهائي
بطولة أمم أوروبا لكرة
القدم.

رفعت إنكلترا مستوى التوقعات ،وتحشد
ج ـمــاه ـيــرهــا الـ ـي ــوم ع ـلــى م ـل ـعــب وي ـم ـب ـلــي ،في
م ـحــاولــة إلي ـق ــاف ال ـق ـصــة الـجـمـيـلــة -ال ـصــادمــة
للدنمارك ،في نصف نهائي كأس أوروبــا لكرة
القدم.
وسيحظى منتخب "األسود الثالثة" بحصة
األس ــد مــن الجماهير المسموح بدخولها إلى
ملعب ويمبلي في لندن ،والبالغة  60ألفا ،من
أصل  90ألف متفرج ،بسبب بروتوكول فيروس
ك ــورون ــا ،إذ أش ــارت الـصـحــف الــدنـمــاركـيــة إلــى
حصول جاليتها على حصة  8آالف متفرج.
خــاضــت إنـكـلـتــرا بـطــولــة مـثــالـيــة حـتــى اآلن،
ففازت أربــع مــرات ،وتعادلت مــرة دون أن تهتز
شباك الحارس جوردان بيكفورد ،لتصبح
أول م ـن ـت ـخــب ي ـح ــاف ــظ ع ـل ــى ن ـظــافــة
شباكه في أول خمس مباريات من
البطولة القارية.
ويـحـلــم اإلنـكـلـيــز بـبـلــوغ نهائي
أول بـطــولــة كـبــرى مـنــذ مــونــديــال

 1966على أرضهم ،وفي ويمبلي أيضا ،عندما
تـ ّـوجــوا باللقب عـلــى حـســاب ألـمــانـيــا الغربية
بعد التمديد.
لكن آخــر نصف نهائي خاضه اإلنكليز في
ً
مونديال روسيا  2018لم يكن ورديا ،فقد سقطت
تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت أمام الفورة
الكرواتية ،ثم اكتفت بمركز رابع أمام بلجيكا.
َّ
وعولت إنكلترا في بداية البطولة على نجاعة
َّ
رحيم سترلينغ ،الذي عوض صيام هاري كين،
ق ـبــل أن يـنـجــح هـ ــداف ال ـمــونــديــال األخ ـي ــر في
استعادة مستوياته باألدوار اإلقصائية.
استهلت إنكلترا ،التي لم تتوج في تاريخها
باللقب ال ـقــاري ،مـشــوارهــا بـفــوز على كرواتيا
بهدف ،ثم تعادل سلبي مع جارتها اسكتلندا،
سترلينغ.
قبل تخطي التشيك بهدف
ُ
وكــانــت أب ــرز مــواجـهــاتـهــا فــي ثـمــن النهائي
أ م ــام غريمتها التاريخية أ لـمــا نـيــا ،فتخطتها
بهدفين متأخرين لسترلينغ وكين ،قبل أن تلتهم
أوكرانيا برباعية في ربع النهائي.

مشوار مميز للدنمارك
أم ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ــدنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارك ،ف ـق ــد
خـ ــاضـ ــت بـ ـط ــول ــة رائ ـ ـعـ ــة،
بعد الحادثة الصادمة في
مـبــاراتـهــا االفـتـتــاحـيــة التي
خسرتها ضــد فنلندا ،عندما
توقف قلب نجمها كريستيان
إريـ ـكـ ـس ــن عـ ــن الـ ـخـ ـفـ ـق ــان ،قـبــل
إنقاذه وابتعاده عن المنافسات
من أجل تعافيه.
وقـ ـ ـ ــال م ــدافـ ـعـ ـه ــا أنـ ــدريـ ــاس
كريستنسن ،الذي يحمل ألوان
نادي تشلسي اللندني ،بطل
أوروب ـ ـ ــا" :لــدي ـنــا تشجيع
هـ ــائـ ــل ف ـ ــي إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا،
وكنا ثاني أفضل

فــريــق لــديـهــم ،لكن اآلن سنكون أعــداء هــم".
وبـعــد درام ــا االفـتـتــاح والــرعــب ال ــذي تسبب
به توقف قلب إريكسن ،بطل إيطاليا مع نادي
إن ـت ــر ،لـمـلـمــت ال ــدن ـم ــارك جـ ــراح خـســارتـهــا مع
فنلندا بهدف ،ثم سقوطها أمام بلجيكا القوية
 ،2-1بفوز كبير على روسيا  ،1-4منحها وصافة
بثالث نقاط.
لمجموعتها
َّ
"محظوظة" ُ
لكن بدءا من ثمن النهائي ،كشرت عن أنيابها،
واكتسحت ويلز برباعية ،مع ظهور مهاجمها
البديل كاسبر دولبرغ على الساحة التهديفية
بثنائية ،ثم تخطت التشيك  1-2في ربع النهائي.
وكانت الدنمارك أحرزت لقب  1992في ظروف
غريبة أيضا ،عندما ُدعيت في اللحظات األخيرة
لتعويض غياب يوغوسالفيا ألسباب سياسية.
ل ـك ــن رج ـ ــال ال ـ ـمـ ــدرب س ــاوث ـغ ـي ــت ي ـظ ـهــرون
تصميما كبيرا لنسيان خيبات الماضي ،على
َّ
غــرار نسخة  ،1968عندما حلت إنكلترا ثالثة،
و 1996عندما خرجت على أرضها أمام ألمانيا
بركالت الترجيح في نصف النهائي.
وق ــال ســاوثـغـيــت" :لـقــد تغلبنا عـلــى لعنات
وحواجز نفسية كثيرة ،وأشعر بأن المجموعة
مستعدة للتحدي التالي".
أما مهاجم توتنهام كين ،فرأى أن "الدنمارك
منتخب رائع .واجهناهم مرتين في دوري األمم
العام الماضي ،ولم نحقق أي فوز .يجب أن نركز
على أنفسنا ،هذا نصف النهائي على ملعبنا،
وسنستفيد من كل اإليجابيات حولنا".

وأضـ ــاف هـيــولـمــانــد ،ال ــذي يـقـتــدي بفلسفة
الهولندي الطائر الراحل يوهان كرويف ،ويذكره
في معظم مؤتمراته الصحافية" :نريد أن نهاجم.
أعتقد أن إيطاليا وحدها هاجمت أكثر منا في
كأس أوروبا".
وكان المنتخب األحمر واألبيض عاد بنقاط
الفوز من ويمبلي ،بفوزه على اإلنكليز -1صفر
م ــن رك ـلــة جـ ــزاء إلري ـك ـســن ،ضـمــن دوري األم ــم
األوروبية.
ونجح بديله ميكيل دامـســاغــارد في خطف
األضــواء ،ويتألق معه دولبرغ ،الظهير يواكيم
مــاي ـه ـلــي ،ال ـم ــداف ــع ال ـص ـلــب كــريـسـتـســن ،العــب
الوسط بيار-إميل هويبييرغ ،إضافة إلى حارس
المرمى كاسبر شمايكل.
َّ
وحذر حارس "دانيس دايناميات" شمايكل،
نـجــل بـيـتــر الـمـتــوج مــع ب ــاده بـلـقــب  1992في
مـفــاجــأة كـبــرى آنـ ــذاك ،قــائــا" :يمكننا تشكيل
الخطر ضد أي كان".
وي ـش ــرح الـ ـم ــدرب هـيــولـمــانــد
طريقة لعب منتخب بالده،
ق ــائ ــا" :يــرت ـكــز أسـلــوبـنــا
عـ ـل ــى الـ ـ ـق ـ ــوة .ن ـس ـت ـخــدم
الع ـب ـي ـن ــا كـ ـثـ ـي ــرا ،ن ـغـ ّـيــر
ال ـفــريــق ك ـث ـيــرا .نستفيد
مــن الـتـبــديــات الخمسة

لنحافظ على نسق القوة المرتفع".
يــؤكــد ذلــك العــب الــوســط تــومــاس دياليني:
"نحن مــرهـقــون ،نفرغ خــزانــات وقــودنــا فــي كل
مباراة".
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ــاعـ ــب الـ ـم ــول ــود ألب أم ـي ــرك ــي:
"عندما تخوض مباريات كثيرة ،يجب أن تلجأ
للمناوبة".
ّ
ويعول الدنماركيون على تشجيع جاليتهم،
البالغة  30ألفا في بريطانيا .وفرض حظر على
قــدوم الجماهير من الـخــارج ،إذ يتعين عليهم
الــدخــول فــي حجر صحي بين خمسة وعشرة
أي ــام ،بسبب تفشي مـتـحـ ّـور دلـتــا مــن فـيــروس
كورونا.
وا لـتـقــى المنتخبان
 21مــرة فــي مختلف
المسابقات ،ففازت
إنـ ـك ـل ـت ــرا  12مـ ــرة،
مقابل  4للدنمارك،
و 5تعادالت.

هوليماند يخفف الضغوط
وح ـ ـ ـ ـ ــاول م ـ ـ ـ ــدرب الـ ـ ــدن ـ ـ ـمـ ـ ــارك ،ك ــاس ـب ــر
هـيــولـمــانــد ،إب ـقــاء أقـ ــدام العـبـيــه على
األرض ،ق ــا ئ ــا" :ال ن ـن ـســى أ ب ــدا
م ـ ــن أيـ ـ ــن أت ـ ـي ـ ـنـ ــا .س ـن ـب ـقــى
م ـتــواض ـع ـيــن ،وه ـ ــذا ال
يحرج الالعبين".

موعد المباراة

هيندرسون وهاري كين

١٠:٠٠م

دولبيرغ وفيسترغارد

ّ
كيف روض ساوثغيت منتخب «األسود الثالثة»؟
مـ ــن خـ ـ ــال ت ــأه ــل إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا ل ـثــانــي
نـصــف نـهــائــي لـهــا عـلــى ال ـتــوالــي في
بطولة كـبــرى ،وضــع ال ـمــدرب غاريث
ســاوثـغـيــت ب ــاده عـلــى "خــري ـطــة كــرة
ال ـق ــدم" بـبــراغـمــاتـيــة وث ـقــة كـبـيــرة في
ً
العبيه ،ولكن أيضا بخيارات جريئة.
ال ـيــوم ،سـيــواجــه منتخب "األس ــود
ً
الـ ـث ــاث ــة" الـ ــدن ـ ـمـ ــارك واض ـ ـعـ ــا نـصــب
عينيه بلوغ أول نهائي بطولة كأس
أوروبـ ـ ــا ف ــي ت ــاري ـخ ــه ،ب ـعــد إخ ـفــاقــات
 1996بركالت الترجيح ضد ألمانيا،
و 1968ضــد يوغوسالفيا (ص ـفــر،)1-
بـعــد عــامـيــن مــن إحـ ــرازه ك ــأس العالم
على أرضه.
ومذاك الحين ،لم يصل اإلنكليز إلى
المربع األخير في بطولتين متتاليتين.
وإن كـ ـ ــان األف ـ ـضـ ــل لـ ــم يـ ـ ــأت ب ـع ــد،
ومع إقامة المباراتين األخيرتين في
ويمبلي ،فإن ساوثغيت بات اآلن من
ضمن نخبة المدربين اإلنكليز.
ف ــي غ ـض ــون  5س ـ ـنـ ــوات ،ج ـعــل من
منتخب مصدوم جراء اإلقصاء المهين
ضــد أيسلندا ( )1-2فــي كــأس أوروب ــا
ً
ً
 ،2016م ـنــاف ـســا مــرش ـحــا ب ـق ــوة على
اللقب القاري.
بعد تعيينه فـتــرة مؤقتة مــن أربــع
مـ ـب ــاري ــات (انـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاران وت ـ ـ ـعـ ـ ــادالن)،
اكتسب ساوثغيت العب أستون فيال
وم ـيــدلــزبــره ال ـس ــاب ــق ،الـ ــذي ل ـعــب 57
مـ ـب ــاراة دولـ ـي ــة ،مـكــانـتــه جـ ــراء شـهــرة
ً
الع ـب ـي ــه ،م ـس ـت ـف ـيــدا م ــن م ـســؤول ـيــاتــه
السابقة على رأس منتخب الناشئين،

أعطى دفعة إنقاذ شبابية للمنتخب
األول الذي لم يثق بسهولة في الشباب،
باستثناء ظاهرة واين روني.
تؤكد استدعاء ات جود بيلينغهام
ً
( 18عـ ــامـ ــا) ،ب ــوك ــاي ــو س ــاك ــا ( )19أو
جـ ــايـ ــدون س ــان ـش ــو ( ،)21أن الـقـيـمــة

بالنسبة له غير مرتبطة بالعمر.

هدوء وثقة
ومن دون االبتعاد التام عن البرودة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،خ ـلــق ســاوث ـغ ـيــت حــول

َ ً
كريستنسن :بإمكاننا إيقاف كين ماغواير لم يخش أبدا على مسيرته
قال المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن ،إن زمالءه في
المنتخب لديهم كل اإلمكانيات إليقاف قائد منتخب إنكلترا
هاري كين عندما يتواجه الفريقان اليوم.
وذكر كريستنسن مدافع تشلسي ( 25عاما) ،أنه يملك سجال
جيدا ضد كين تحديدا ،كما ألمح إلى أن الدنمارك أيضا يمكنها
االستعانة بخبرة العب الوسط بيير هويبرغ ،زميل هاري كين
مع نادي توتنهام.
وتــابــع" :نـحــن نـعــرف إمـكــانـيــاتــه ج ـيــدا ،وسـنـبــذل كــل ما
يـمـكــن إلي ـق ــاف خ ـطــورتــه .هــوي ـبــرغ يـعــرفــه أي ـض ــا ،وربـمــا
يمكنه مساندتنا لتحييد المهاجم اإل نـكـلـيــزي ،كما أن
جميع العبينا يمتلكون خـبــرات كبيرة،
وبــإمـكــانـهــم ق ـي ــادة الـمـنـتـخــب إل ــى بر
األمان".
وأوض ـ ــح كــريـسـتـنـســن" :ك ـيــن يجيد
التسديد بكلتا قدميه ،وهــو واحــد من
أفضل المهاجمين الكالسيكيين في العالم حاليا .كين يملك
بنية جسدية هائلة ،وبنفس الوقت يتميز بسرعة كبيرة في
التحرك والمراوغة ،لذلك ال يفضل االقتراب منه كثيرا ،ألنه قد
يتفوق في المواجهة المباشرة".

َّ
شدد مدافع مانشستر يونايتد اإلنكليزي هاري
مــاغــوايــر على أنــه لــم يخش أب ــدا على مسيرته مع
منتخب بـ ــاده ،بـعــد ع ــام مـضـطــرب داخ ــل الملعب
وخ ــارج ــه ،يــأمــل خــالــه الـتـعــويــض ض ــد الــدن ـمــارك
األربعاء وقيادة منتخب "األسود الثالثة" إلى المباراة
النهائية لكأس أوروبا  2020في كرة القدم.
قبل  11شهرا فقط ،وجد قائد مانشستر يونايتد
نفسه محتجزا في سجن يوناني مدة يومين ،بعد
ضلوعه في شجار بملهى ليلي مع سياح ،وتهجمه
على عناصر الشرطة خالل عطلته السنوية في جزيرة
ميكونوس السياحية.
ُ
وحكم على ماغواير (ً 28
عاما) بالسجن ً 21
شهرا
مع وقف التنفيذ بعد إدانته بعد ادانته بـ"االعتداء
على ممثلين للدولة" ،و"األذى الجسدي" ،و"اإلهانات
اللفظية" ،و"محاولة الرشوة".
ً
ودائ ـمــا احـتــج مــاغــوايــر على بــراء تــه وتـقـ ّـدم عبر
فريقه القانوني باستئناف ضد الحكم .وبموجب

القانون اليوناني ،يلغي االستئناف اإلدانة األصلية
حتى تكون هناك إعادة محاكمة كاملة.
كــان للحادث الــذي وقــع بعد أيــام فقط من نهاية
موسم  2020-2019المتأخر ،عــواقــب على الموسم
الجديد.
تــم اسـتـبـعــاده مــن قـبــل م ــدرب المنتخب غــاريــث
ســاوثـغـيــت لـلـمـبــاراتـيــن ضــد أيـسـلـنــدا والــدن ـمــارك،
ضمن مسابقة دوري األمم األوروبية في سبتمبر،
وب ــدا كــأنــه رج ــل يحمل وزن الـعــالــم عـلــى كتفيه
ناديه والمنتخب.
حتى عندما عاد إلى صفوف ً
تلقى مانشستر يونايتد  12هدفا في أول ثالث
مباريات في الدوري اإلنكليزي الممتاز ،بينما
ّ
لطخ عودته إلى صفوف المنتخب في أكتوبر
بـطــرد إ ثــر حصوله على بطاقتين صفراوين
بعد  31دقيقة فقط من بداية المباراة ضد ضيفته
الدنمارك التي فــازت في ويمبلي بهدف وحيد من
ركلة جزاء سجله كريستيان إريكسن في دوري األمم.

ً
مجموعته محيطا من الهدوء والثقة
ً
ً
منيعا تماما فــي و جــه تقلبات مــزاج
الرأي العام والصحافة.
أبرز األمثلة تبدأ من أخطاء الحارس
جوردان بيكفورد مع إيفرتون ،ورحيم
سـتــرلـيـنــغ الـمـفـتـقــر إل ــى ال ـك ـف ــاء ة مع
مانشستر سيتي نهاية الـمــوســم ،أو
ً
هــاري كاين الــذي كــان وج ــوده رمزيا
في الدور األول.
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،فـ ـ ـ ـ ــإن الـ ـضـ ـجـ ـي ــج
اإلي ـج ــاب ــي الـمـحـيــط ب ـجــاك غريليش
محبوب المشجعين ووسائل اإلعالم،
ووضعية ماركوس راشفورد المريحة،
أو ال ـم ــوس ــم الـ ــرائـ ــع ل ـف ـيــل فـ ـ ــودن مــع
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـت ــي ،لـ ــم ي ـض ـمــن لـهــم
غير مشاركة محدودة في المباريات،
وضـحــى بـهــم ســاوثـغـيــت عـلــى مذبح
الـتـكــامــل ،وخـطــة الـلـعــب البراغماتية
التي أتت ثمارها بحسب النتائج.
لم تتسبب تلك الخيارات القوية في
أي فضيحة ،ربما ألنها تترك مساحة
كبيرة لالعبين للتعبير عــن أنفسهم
وليس فقط كالعبي كرة قدم.
إلى جانب إدارته البشريةّ ،
رسخت
ً
هذه البطولة أيضا خياراته التكتيكية.
ف ـكــان قـ ــراره ب ــإع ــادة صـيــاغــة خطة
اللعب مع ثالثة في قلب الدفاع خالل
دوري األمم األوروبية األخير ،بعدما
ُ
كان يلعب بأربعة فيما اعتبر مفاجأة
بعد كأس العالم ،ثم أوضح أن فريقه ال
يمكن أن يظهر بشكل جيد في البطولة
القارية إذا لم يتقن أنماط لعب عدة.
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مواهب قادرة على صناعة الفارق مع «األسود الثالثة»
يمتلك المنتخب اإلنكليزي
العديد من العناصر المميزة،
التي بإمكانها صناعة الفارق
في المواجهات الكبرى،
ومن المؤكد أن المدرب
ساوثغيت سيكون في حيرة
الختيار التشكيلة األنسب
لمواجهة الدنمارك.

بـ ــوجـ ــود مـ ــواهـ ــب م ـت ـع ـ ّـددة
ف ــي خ ــط ال ـه ـج ــوم ل ــم تـحـصــل
إنكلترا على فرصة كافية إلبراز
إمكاناتها في كأس أوروبا لكرة
ال ـ ـقـ ــدم ،وب ـع ــد ب ـلــوغ ـهــا نـصــف
نهائي البطولة القارية للمرة
األول ـ ـ ــى م ـن ــذ  25عـ ـ ً
ـامـ ــا ،تـمـلــك
خيارات عدة لصناعة الفارق في
مباراتها أمــام الدنمارك اليوم
في ويمبلي.
ّ
تـ ـ ـم ـ ــك ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدرب غ ـ ــاري ـ ــث
ساوثغيت من تغيير تشكيلته
بانتظام ،مع وجــود عــدد كبير
مــن الـمــواهــب الهجومية تحت
تصرفه.
تلقي وكــالــة "فــرانــس بــرس"
ن ـ ـظـ ــرة عـ ـل ــى خـ ـمـ ـس ــة الع ـب ـي ــن
إنـ ـكـ ـلـ ـي ــز بـ ـمـ ـق ــدوره ــم إح ـ ـ ــداث
ال ـف ــارق مــن مـقــاعــد ال ـب ــدالء في
حال لم يتواجدوا في التشكيلة
األساسية.

كــايــن فــي الـثــانــي ُ"ول ــدت ألقــوم
بذلك .أتوق (للعب)".
لم يلعب في الفوز الساحق
برباعية نظيفة على أوكرانيا
فــي ربــع النهائي على الملعب
األولمبي في روما ،لذا سيكون
فــي أتــم الـجــاهــزيــة البدنية في
حال ّاشركه ساوثغيت.
حقق ابن الـً 21
ً
موسما
عاما
ً
سسيتي،
رائــعــا مع مانشستر ً
سـ ـج ــل خـ ــالـ ــه  16ه ـ ــدف ـ ــا فــي
جـمـيــع الـمـســابـقــات ف ــي طــريــق
رج ــال ال ـمــدرب اإلسـبــانــي بيب
غ ـ ــواردي ـ ــوال ال ـ ــى الـ ـف ــوز بـلـقــب
الدوري الممتاز ،وبلوغ نهائي
دوري ابـ ـ ـط ـ ــال اوروب ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ــذي
خسروه ضد تشلسي.
ّ
رشــح كثر فــودن ليكون أحد
أبرز نجوم اليورو ،لكن بعد أن
ً
أساسيا في اول مباراتين،
بدأ
لم يلعب منذ حينها.

جاك غريليش

سانشو المهاري

أثـ ـ ــار م ـه ــاج ــم أسـ ـت ــون فـيــا
اإلعـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاب خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة
رغـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ــدق ـ ـ ــائ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــدودة
ال ـتــي خــاض ـهــا .مـ ـ ّـرر اب ــن الـ ــ25
عـ ـ ـ ً
ـامـ ـ ــا ال ـ ـمـ ــرت ـ ـبـ ــط ب ــاالنـ ـتـ ـق ــال
الـ ــى مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي ال ـك ــرة
الحاسمة لهدف سترلينغ في
الفوز -1صفر على تشيكيا في
خ ـت ــام دور ال ـم ـج ـم ــوع ــات ،في
الـمـبــاراة الــوحـيــدة الـتــي بدأها
ً
أساسيا.
وقـ ـ ــال ق ـب ــل االنـ ـتـ ـص ــار عـلــى
ألمانيا في ثمن النهائي ،عندما
دخ ــل مــن دك ــة ال ـب ــدالء وســاهــم
فــي صـنــاعــة ال ـهــدف األول قبل
أن ّ
يمرر كرة حاسمة إلى هاري

عندما كانت إنكلترا تعاني
ل ـص ـنــاعــة الـ ـف ــرص خ ـ ــال دور
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــاتّ ،
وجـ ـ ـ ــه ال ـن ـق ــاد
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـش ـ ـ ـج ـ ـ ـعـ ـ ــون انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادات
لساوثغيت لعدم منحه فرصة
ل ـس ــان ـش ــو ،ال ـ ـ ــذي دخ ـ ــل بــديــا
ً
متأخرا مرة واحــدة فقط خالل
المباريات األربع األولى.
لكنه بــدأ أســاسـ ًـيــا فــي رومــا
ولـ ـف ــت األنـ ـ ـظ ـ ــار مـ ــع مـ ـه ــارات ــه
ف ــي ال ـم ــراوغ ــة وأسـ ـل ــوب لعبه
الهجومي المباشر.
قـ ــد يـ ـك ــون اب ـ ــن ال ـ ـ ـ ــ 21ع ـ ً
ـام ــا
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــل م ـ ـ ـ ــن بـ ـ ــوروس ـ ـ ـيـ ـ ــا
دورتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــون ـ ـ ــد األل ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــي الـ ــى
مانشستر يونايتد مقابل 85

العبو المنتخب االنكليزي خالل التدريبات
دوالر)
مليون يورو ( 100مليون ً
في التشكيلة األساسية أيضا
في نصف النهائي.

بوكايو ساكا
ّ
شكل استدعاء العب أرسنال
ً
الشاب ( 19عاما) إلى النهائيات
القارية بدال من جيسي لينغارد
مفاجأة صغيرة ،لكنه لعب ً
دورا

دولبرغ الهداف «الجليدي» للدنمارك
بعدما عرف بالرجل "الجليدي" على أرض
الملعب ،لعب المهاجم كاسبر دولبرغ دورا
كبيرا في ايصال الدنمارك إلى نصف نهائي
كأس أوروبا لكرة القدم ،بتسجيله في مرمى
ويلز وتشيكيا في ثمن وربع النهائي تواليا.
ت ـعــول ال ــدول ــة االسـكـنــدنــافـيــة الصغيرة
على نجاعة دولـبــرغ ،فــي مواجهة إنكلترا
الصعبة اليوم في نصف النهائي على ملعب
ويمبلي في لندن.
ع ــان ــى م ـهــاجــم نـ ــادي ن ـي ــس ،الـ ـق ــادم من
عــائـلــة ريــاضـيــة (وال ـ ــداه مــارســا ك ــرة الـيــد)
لفرض سطوته الموسم الماضي في الدوري
الفرنسي ،ولم يكن العبا أساسيا في تشكيلة
المدرب الدنماركي كاسبر هيولماند مطلع
البطولة القارية.
لكن في األدوار اإلقصائية ،ظهر بقوة مع
أهداف الفتة ،اثنان في مرمى ويلز ( -4صفر)
وثالث ضد تشيكيا (.)1-2
استفاد الالعب األشقر ،البالغ  23عاما،
من اصابة المهاجم الرئيس يوسف بولسن،
فـكــان خـيــر بــديــل ،ليصبح الحـقــا أساسيا
برغم عودة مهاجم اليبزيغ األلماني.
ف ــي ب ــاك ــو ،راوغ ال ــاع ــب الـمـكـنــى "آي ــس
بيرغ" في ناديه السابق أياكس امستردام
الهولندي ( ،)2019-2015الدفاع وظهره إلى
مرمى تشيكيا ،مرر لزميله مارتن برايثوايت
ك ــرة مـقـشــرة فــي الـعـمــق ،وش ــارك فــي أدوار
دفاعية.
ل ــم ي ـت ــردد ف ــي تــرج ـمــة عــرض ـيــة يــواكـيــم
م ــايـ ـهـ ـل ــي ال ـ ــرائـ ـ ـع ـ ــة ،لـ ـيـ ـه ــز ال ـ ـش ـ ـبـ ــاك ق ـبــل
االستراحة.
ٌ
ٌ
هدف ثالث لم ينتزع ابتسامة من الالعب
المولود في سيلكيبورغ الذي حصل على
تهنئة رفــاقــه ،مع رد فعل بــارد اعتاد عليه
بنسبة أقل جمهور نادي نيس المتوسطي.
بعد مــوســم أول واع ــد ،سجل خــالــه 11
هدفا في الــدوري الفرنسي ،انطفأت شعلة

دولبرغ القادم بصفقة كبيرة لنيس بلغت
 23مليون دوالر في صيف .2019

مصائب الموسم الماضي
خــال الموسم الماضي ،تعرض لسرقة
سـيــارتــه "ب ــورش ــه" ،وأصـيــب بكاحله ،وفي
جنبه ثــم العضلة الـمـقــربــة ،كـمــا لــم يــوفــره
فـ ـي ــروس ك ــورون ــا ف ــي م ـنــاس ـب ـت ـيــن ،ووق ــع
ضحية التهاب الزائدة الدودية!
قال عنه هيولماند" :مع كاسبر اعتقد ان
ً
لدينا مهاجما نجما ،شاهدته عندما كان
يافعا وسجل  16هدفا في موسم واحد مع
ً
أياكس" ،متابعا" :مر في مراحل جدلية مع
اإلصابات وكورونا ،لكنه عاد بقوة".
بـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال ص ــاح ــب األهـ ـ ـ ــداف الـسـتــة
وتمريرتين حاسمتين فــي  25مـبــاراة هذا

مـهـ ًـمــا فــي م ـشــوار انـكـلـتــرا الــى
المربع األخير.
ّ
ت ــأل ــق ض ــد تـشـكـيــا وحـصــد
ج ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــزة افـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل العـ ـ ـ ـ ـ ــب ف ــي
المباراة ،وحافظ على مكانه في
التشكيلة األساسية ضد ألمانيا
قبل أن يغيب عن ربع النهائي
بداعي اإلصابة.
يملك ساوثغيت الخيار بين
فــودن وسانشو وســاكــا لشغل

قال كيران تريبير ،مدافع إنكلترا،
إن م ـن ـت ـخــب ب ـ ـ ــاده لـ ــم ي ـع ــد نـفــس
الفريق الذي خسر أمام كرواتيا في
قبل نهائي كأس العالم  ،2018حيث
تـحـ َّـســن م ـس ـتــواه ،بـسـبــب الـمــواهــب
الشابة والهجومية ،وبات قادرا على
النجاح في بطولة أوروبا .2020
وكـ ــان الـظـهـيــر األي ـم ــن لمنتخب
إنكلترا سجل هدفا من ركلة حرة في
قبل نهائي كأس العالم في روسيا،
قبل أن تسجل كرواتيا مرتين ،لتفوز
بعد وقت إضافي.
وسيلعب فــريــق ال ـمــدرب غــاريــث
ساوثغيت ضد الدنمارك في استاد
ويـ ـمـ ـبـ ـل ــي ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ويـ ـمـ ـل ــك ف ــرص ــة
الــوصــول إلــى نهائي بطولة كبرى
ألول م ـ ــرة م ـن ــذ إحـ ـ ـ ــراز ل ـق ــب ك ــأس
العالم .1966
وق ـ ـ ــال ت ــري ـب ـي ــر ل ــوس ــائ ــل إعـ ــام

بــري ـطــان ـيــة" :أع ـت ـقــد أن ــه ع ـلــى م ــدار
َّ
تحسن الفريق كثيرا ،ونحن
عامين،
اآلن ف ــي م ــوق ــف أف ـض ــل م ــن مـجــرد
كتابة تاريخ ألنفسنا".
وأض ـ ـ ـ ــاف ص ــاح ــب الـ ـ ـ ـ ــ 30ع ــام ــا:
"هـنــاك ربما ستة أو سبعة العبين
من التشكيلة التي شاركت في كأس
ال ـعــالــم ،ل ــذا لــديـنــا اآلن ال ـعــديــد من
المواهب الشابة".
وتــابــع الظهير األي ـمــن لمنتخب
إن ـك ـل ـتــرا" :ي ـم ـكــن لـلـجـمـيــع مـتــابـعــة
الالعبين المهاجمين الموجودين
لــديـنــا ،وأعـتـقــد أنـنــا تـطــورنــا كثيرا
مقارنة بعام ."2018

الخبير راشفورد
ال ـ ــاع ـ ــب األكـ ـ ـث ـ ــر خ ـ ـبـ ــرة فــي
هـ ـ ـ ــذه الـ ــائ ـ ـحـ ــة هـ ـ ــو ال ــوحـ ـي ــد

دامسغارد محارب «فايكينغ» بمهارة برازيلية
انتهز العب الوسط الشاب الدنماركي ميكيل
دامـسـغــارد فــرصــة حلوله أســاسـيــا عقب إصابة
األصيل كريستيان إريكسن بنوبة قلبية وغيابه
عن صفوف المنتخب في كأس أوروبا لكرة القدم،
للتألق في سن الـ 21عاما ،بفضل براعة برازيلية
أكثر من شراسة محارب الـ"فايكينغ".
ُ
ُ
ويجسد "دامسينيو" ،وهي الكنية التي
حصل عليها دامسغارد بلهجة برازيلية،
ح ـمــاســة وتـصـمـيــم أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا عــام
 ،1992عـنــدمــا يــواج ـهــون إنـكـلـتــرا على
أرض ـهــا فــي ملعب "ويـمـبـلــي" فــي ال ــدور
نصف النهائي للبطولة القارية اليوم.
ون ـق ـل ــت ش ـب ـكــة "ب ـ ــي ت ـ ــي" ع ــن الع ــب
جـنــاح سـمـبــدوريــا اإلي ـطــالــي األشـقــر
وصاحب الوجه السمين في أمسية
الـفــوز على تشيكيا  1-2فــي ربع
ال ـن ـهــائ ــي ،والـ ـت ــي ت ــزام ـن ــت مع
احتفاله بعيد ميالده الــ،21
ق ــول ــه" :لـ ــم أح ـل ــم بـهــديــة
عيد ميالد أفضل .هو
أمر جنوني أن أذهب
إلى ويمبلي" ،متابعا:
"إنها مغامرة أن نكون
هنا .من الجنون بعد كل الذي حصل".
ُ
ويعتبر دامـسـغــارد اكتشاف الـمــدرب
كاسبر هيولماند مــن أجــل إع ــادة بناء
النجاعة الهجومية لمنتخبه مع غياب
إريكسن ،ما يفسر ارتباط الالعب الشاب
بـمــدربــه ال ــذي سبق لــه أن أش ــرف عليه مع
ناديه السابق أف سي نوردسيالند عندما انتقل
إلى صفوفه عام  2017قادما من قريته الصغيرة
جيلينج.
وأثنى عليه هيولماند أمام الصحافة المحلية
قـ ــائـ ــا" :هـ ـ ــو العـ ـ ــب رائـ ـ ـ ـ ــع" ،م ـض ـي ـفــا:
"واقــع أن يتمكن من االنطالق هنا،
وأن يفعل ذلــك على هــذا المسرح
(أوروبا) ،االمر رائع".

الموسم في الدوري الفرنسي" :من الطبيعي
أن تـشـكــك بـنـفـســك عـنــدمــا تـمــر بـمـثــل هــذه
التجارب ،تعتقد أن العالم كله يقف ضدك".
وقال المدرب المساعد في نيس ديدييه
دي ـغــار لـ ـ "ف ــران ــس ب ــرس" إن دول ـب ــرغ "مــر
ب ـظ ــروف صـعـبــة جـ ــدا ،ه ــذا صـحـيــح ،لكنه
يقاربها بكثير من الفكاهة ،في أحد األيام،
ً
ك ـنــا ن ـشــاهــد م ـع ــا مـ ـب ــاراة م ــن ال ــدرج ــة
الـثــانـيــة ،قــال إنــه يشجع بــاريــس إف
سي ،النه يضم صديقه فادي" ،وهو
الذي سرق في  2019ساعته التي
تقارب قيمتها  70ألف يورو.

ً
تريبير :منتخبنا تطور كثيرا

مـ ــركـ ــز ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح األيـ ـ ـم ـ ــن ضــد
الدنمارك ،حيث من المرجح أن
يبدأ كل من هاري كاين ورحيم
سترلينغ ومايسون ماونت في
التشكيلة األساسية.

ال ــذي لــم ي ـشــارك أســاسـ ًـيــا بعد
فــي نسخة ه ــذا ال ـع ــام ،رغ ــم أن
ال ـج ـن ــاح ي ـعــانــي إص ــاب ــات في
القدم والكتف ،ومن المتوقع أن
يخضع لعملية جــرا حـيــة بعد
البطولة.
راشـ ـ ـف ـ ــورد الـ ـ ــذي س ـج ــل 12
ً
ه ــدف ــا ف ــي  45م ـ ـبـ ــاراة دول ـي ــة،
الي ــزال بإمكانه أن يلعب ً
دورا
ً
مهما في مسعى إنكلترا للفوز

ب ــالـ ـلـ ـق ــب األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي األول
فـ ــي ت ــاريـ ـخـ ـه ــا ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم
مـ ــن خ ــوض ــه  57م ـ ـبـ ــاراة مــع
مانشستر يونايتد في موسم
صعب.

يونيو
 ٢إنكلترا
 ٠ألمانيا

 ٠هولندا
 ٢التشيك
يونيو
يونيو

 0ويلز
 ٤الدنمارك

دقة التمريرات
وعلى غرار العب وسط إنتر اإليطالي ،يعتمد
دامسغارد ( 7مباريات دولية) على تقنية ظاهرة
ودقة في تمرير الكرات بقدميه ورؤية ثاقبة للعب.
وأق ــر دامـسـغــارد لــوكــالــة "ري ـتــزو" الدنماركية:
"لقد ألهمني  100في المئة .إريكسن هو أحد أكثر
الالعبين الذين شاهدتهم يلعبون .لقد أعجبت به
كثيرا ،عندما كنت صغيرا .خالل تلك الحقبة كنت
ً
دائما العب في مركز (الالعب) الرقم  ،10على غراره"،
مبينا أنهما يلعبان في "مركزين مختلفين ،أنا
ألعب أكثر على الرواق وفي الهجوم".
وتــابـعــت إيـطــالـيــا تــألــق دام ـس ـغــارد فــي "ي ــورو
 ،"2020وهي التي احتضنت مالعبها هذا الشاب،
حـيــث نـضــج ب ــاش ــراف ال ـم ــدرب الـخـبـيــر كــاوديــو
رانييري فــي سمبدوريا ،وفــي موسمه األول في
"س ـيــري أ" لـعــب  35م ـبــاراة مــن أص ــل  ،38وسجل
هدفين ومــرر  4كــرات حاسمة ،وهي خطوة أولى
ناجحة فــي ال ــدوري ،حيث مــن الصعب أن يتألق
الشبان بسرعة.
وقـ ــال ال ــدن ـم ــارك ــي ،ف ــي مـقــابـلــة م ــع أسـبــوعـيــة
"س ـب ــورت وي ــك" اإلي ـطــال ـيــة" ،ل ـعــب ران ـي ـيــري دورا
اس ــاسـ ـي ــا مـ ــن أج ـ ــل ت ـس ــري ــع ت ــأق ـل ـم ــي مـ ــع ال ـك ــرة
اإليطالية".

مباريات خروج المغلوب

دور الـ 16
 ١السويد
 ٢أوكرانيا
يونيو

وم ـهــد دام ـس ـغ ــارد ال ـطــريــق أمـ ــام بـ ــاده للفوز
على روسيا  1-4في دور المجموعات بافتتاحه
التسجيل ،وبات أصغر هداف في تاريخ الدنمارك
فــي نهائيات "ي ــورو" ،ليعود ويتألق فــي رباعية
الـفــوز أمــام ويلز فــي ثمن النهائي لترتفع أسهم
هذا الجناح السريع والنحيف (1.80م و 70كلغ).
وعنونت صحيفة "بي تــي"" :يبدو كأنه فارس
ط ــري ال ـعــود خ ــرج للتو مــن الـبـيـضــة ،ولـكــن على
المسرح األوروبــي الكبير يشبه المحارب القديم
ا لـمـحـنــك فــي التشكيلة ،تـقــر يـبــا مـثــل كريستيان
إريكسن في أفضل أيامه".
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

االتجار بالبشر ...التقرير
األميركي والكويت

أ .د .غانم النجار

ً
صدر مؤخرا التقرير السنوي األميركي لالتجار بالبشر،
ً
وه ــو ضـمــن تـقــاريــر تـصــدر تـنـفـيــذا لطلب "الـكــونـغــرس"،
ً
ً
رغبة منه في متابعة الدول عموما ،وخصوصا تلك التي
ً
ً
تدعمها أميركا ماليا وعسكريا ،ويعد التقرير من أكثرها
ً
حرفية ،ووضــوح منهجية ،وتوظيفا للمعايير الدولية،
ومع ذلك لم يحظ بنفس الدرجة من التغطية اإلعالمية،
التي حظي بها تقرير حقوق اإلنسان األميركي ،الذي صدر
قبل فترة قصيرة.
ك ـمــا ي ــوج ــد ه ــام ــش واسـ ــع لـنـقــد ال ـت ـقــريــر ،وتـصــويــب
معلوماته الـخــاطـئــة ،وق ــد ك ــان لــي فــي ذل ــك ع ــدة تـجــارب
تم تصويبها ،عن الكويت والسودان والصومال والهند
والـيـمــن وبــريـطــانـيــا ،ويـصـنــف الـتـقــريــر الـ ــدول فــي مــدى
الـتــزامـهــا إل ــى أرب ـعــة مـسـتــويــات ،حـيــث يمثل المستوى
األول الــدول الملتزمة بمكافحة االتجار بالبشر ،والرابع
هو عدم االلتزام.
ً
ً
ومع أن جهدا كبيرا قد بذل في المعلومات والمنهجية،
فإن التصنيف النهائي يخضع للتسييس ،كما تثار شكوك
ً
م ـشــروعــة ح ــول مـصــداقـيــة ال ـسـلــوك األم ـيــركــي إنـســانـيــا،
وعلى رأس ذلك انتهاكات معتقل غوانتنامو ،ودعم الدول
المنتهكة التي تتاجر بالبشر .فللرئيس األميركي الحق
في منع دولة من السقوط للمستوى األدنــى ،وقد حصل
ذلــك مع الكويت ،في أواخــر حقبة الرئيس جــورج دبليو
بــوش ،فما إن تم رفــع غطاء بــوش حتى انحدر تصنيف
الكويت للشريحة الدنيا لسنوات .وبعد محاوالت مضنية
للتحسين ،وصلت الكويت للشريحة الثانية ،واستقرت
فيها منذ  ،٢٠١٦حيث تقبع أغلب الدول العربية ،أما اليمن
وليبيا وسورية فتم اعتبارها حاالت خاصة .والمالحظ
هذه السنة أن إسرائيل ألول مرة تنزل للمستوى الثاني،
مع أنها تستحق ما هو أدنى من ذلك بكثير.
بالطبع هناك جهات عديدة عالمية وإقليمية ومحلية
تهتم بمكافحة االت ـجــار بــالـبـشــر ،وال ـج ـهــات الحكومية
بحاجة إلى جدية أكبر لتخليص البالد من تلك الجرائم،
وإن ـهــاء الـتـنــاقـضــات بينها ،وال ـتــي تنعكس عـلــى تــردي
الممارسة اإلنسانية عندنا .فعلى سبيل المثال ،وفي حين،
ً
تعهدت الكويت رسميا في مجلس حقوق اإلنسان بجنيف،
بقبولها لتوصيات بإلغاء نظام الكفالة ،يظهر لنا وكيل
سابق لوزارة الشؤون ليعلن أن الكويت ترفض إلغاء ذلك
ً
النظام ،ويعنف مسؤوال أصغر في الوزارة إلدالئه بتصريح
يتوافق مع الموقف الرسمي .هناك بالطبع جمود وتراجع
بقضايا أخرى مهمة كالبدون والشركات الوهمية ومالجئ
النساء المعنفات ،وغير ذلك.
من الخطأ العمل على إصالح األوضاع للتشدق بها في
المحافل الدولية فقط ،فاألساس في اإلصالح هو لألوضاع
المحلية ،والتي ستنعكس بالضرورة على سمعة البالد
بــال ـخــارج ،ول ـيــس ال ـع ـكــس .قــد نستفيد مــن ال ـخ ــارج في
توضيح نواحي القصور ،ولكن ال يجب أن تقف العملية
اإلصالحية على القشور وللتباهي الخارجي فقط.

أسرعوا بالتطعيم
 )1محافظة العاصمة يقطنها  572ألف
ّ
شخص ،وتشكل  11في المئة من مجموع
اإلصابات بـ "كورونا".
 )2محافظة الجهراء يقطنها  555ألف
ّ
نسمة ،وتشكل  11في المئة من مجموع
اإلصابات بـ "كورونا".
 )3مـحــافـظــة حــولــي يقطنها  946ألــف
ّ
نسمة ،وتشكل  39في المئة من مجموع
اإلصابات بـ "كورونا".
 )4محافظة األحمدي يقطنها  985ألف
ّ
نسمة ،وتشكل  29في المئة من مجموع
اإلصابات.
 )5محافظة الفروانية يقطنها مليون
ّ
و 174ألف نسمة ،وتشكل  10في المئة من
مجموع اإلصابات بـ "كورونا".

د .ناجي سعود الزيد
 )6محافظة مبارك الكبير يقطنها 261
ألف نسمة ،وال أعلم لماذا لم تــورد وزارة
الصحة إحـصــاء ات بحاالت "كــورونــا" في
هذه المحافظة!
ه ــذه اإلح ـ ـصـ ــاءات (ال ـس ـبــت ال ـمــاضــي)
ّ
تدل على أن محافظتي األحمدي وحولي
ّ
تشكالن ما نسبته  68في المئة من أعداد
الـمـصــابـيــن ف ــي جـمـيــع ال ـم ـحــاف ـظــات ،مع
أن ع ــدد سـكــان المحافظتين لــم يتجاوز
مليوني نسمة ،بينما البقية من السكان
وعددهم مليونان ونصف المليون نسمة
يـقـطـنــون ف ــي بـقـيــة ال ـم ـحــاف ـظــات األربـ ــع،
واإلصـ ــابـ ــات ل ــم ت ـت ـعـ ّـد  32ف ــي ال ـم ـئــة من
مجموع جميع الحاالت!
حتى بـقــراء ة سطحية لــأرقــام ،سنجد

ّ
أن نوعية وظــروف السكن الجماعي هما
ّ
اللذان يسببان ارتفاع اإلصابات.
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـيــه ،ال يـمـكــن أن ي ـك ــون عــدم
ً
االلتزام بالشروط الصحية ،وإن كان واجبا
ً
ّ
وم ـه ـمــا ف ــي م ـنــع االن ـت ـش ــار ،ل ـك ــن الـسـكــن
الكثيف في الوحدات السكنية عامل كبير
ومؤثر في ذلك.
ً
كما أن التطعيم للوافدين كان بطيئا ولم
ّ
ً
ينشط إل أخيرا ،وإلى اآلن لم يتم تطعيم
جزء كبير منهم.
فالرجاء اإلس ــراع فــي عملية التطعيم،
ّ
وإي ـجــاد ح ــل للكثافة السكانية فــي هــذه
المناطق.

بيروت تنافس الكويت على فنجان قهوة! باحثون يتنبأون بموعد وفاة المرضى
ّ
ً
احتلت الكويت المرتبة الثالثة عالميا فــي قائمة أعلى سعر
لكوب القهوة ،حيث كشفت دراس ــة مــن  ،SavingSpotباستخدام
معلومات من موقع  ،TripAdvisorيقارن فيها البحث سعر كوب
القهوة فــي مــدن مختلفة حــول الـعــالــم ،بمتوسط سعر إسبرسو
مقاه محلية ،أن سيول هي المدينة األغلى
والتيه وكابتشينو في 5
ٍ
بقيمة  7.77دوالرات.
وجاءت العاصمة القطرية الدوحة في المرتبة الثانية ،حيث يبلغ
سعر فنجان القهوة فيها  6.79دوالرات ،في حين جــاء ت بيروت
والكويت في المرتبة الثالثة بمبلغ  5.71دوالرات.

قال موقع "روسيا اليوم" ،أمس ،إن حاسبة جديدة صممها باحثون
كنديون تتنبأ بموعد وفاة الشخص خالل األشهر الستة المقبلة .ولكن
على الرغم من التكهنات المخيفة التي تقدمها ،فإنها مصممة لمساعدة
البشر ،وانها ستحسن حياة كبار السن وعائالتهم ،بحسب الخبراء.
وأطلق المصممون على الحاسبة الجديدة اسم ( RESPECTاالحترام)،
ونشرت طريقة عمل الحاسبة الجديدة بصورة مفصلة في بحث نشرته
مجلة .Canadian Medical Association Journal
وقد اعتمد المصممون في عملهم على بيانات عن صحة نحو نصف
مليون شخص ( 491ألفا) من كبار السن ،الذين قدمت لهم رعاية طبية
في منازلهم خالل أعوام .2013-2007

شروق األوج

العدالة عمياء

أ .د .محمد المقاطع

ّ
الـعــدالــة عـمـيــاء ...مقولة فلسفية ُيقصد منها بيان أن َمن
ّ
يتولى القضاء والفصل في المنازعات يتسم بالحياد المطلق،
الذي يجعله ال يرى أشخاص المتخاصمين ،وما قد عساه أن
يكون له من عالقاتً ،أيا كانت ،تربطه بهم ،ولذا ،فهو ال يرى إال
ً
الموضوع مجردا وبعيون تكاد تكون عمياء عن أي اعتبار آخر.
ّ
ومن ذلك ،فإن فلسفة اإلجــراء ات غايتها تعزيز الضمانات
وحماية الحقوق وبلوغ أقصى درجات العدالة ،وال يمكن أن
تكون اإلج ــراء ات غايتها ُ
وأد الحق أو جـحــده ،أو التنكر له،
وليست الغاية إنكار العدالة.
ّ
فإن القضاء هو الذي ّ
يطوع اإلجراءات لحملها على
وعليه،
نحو تصل به إلى إقرار الحقوق بإرساء العدالة وصيانة الحق،
ّ
وإل فإن العدالة تكون عرجاء ،ولن يتمكن القضاء من الوصول
إلى اإلنصاف والحقيقة إلرساء دعائم العدالة .وقد سار على
هذا النهج القضاء المقارن في الدول المتقدمة ،مثل بريطانيا
وفرنسا والدنمارك وفلندا ،وغيرها.
ّ
وكلما أغرق القضاء باإلجراء ات ،والذ بها ،لتجنب الفصل
ّ ً
تمسكا بالشكل واإلجـ ــراء ،على
بالموضوع وإحـقــاق الـحــق،
ً
ً
حساب الحق ،كــان منكرا للعدالة وجــاحــدا لها ،وال يمكن أن
ّ
ّ
بالعدالة ،تحت أي حجة أو مبرر.
يتصف هذا القضاء ّ ُ
فاإلجراءات والشكل إنما ق ّررا لتيسير تحقيق العدل وبلوغه
بكل ضماناته وأب ـعــاده ّ ،ال جحده وال غمطه ،وال يكون ذلك
بإشاحة الوجه عنه وتجنب إبصاره ورؤيته وإحقاقه.
ومــن هنا نــدرك حكمة مقولة عمر بن الخطاب ،رضــي الله
ألبي موسى األشعري"ُ :أما بعد،
عنه ،في رسالته المشهورة
ّ ّ
ّ
القضاء فريضة ُمحكمة وسنة متبعة ،فافهم إذا أدلي إليك
فإن
َ
ُّ
ّ
ُ
نفذ الحق إذا وضح ،فإنه ال ينفع تكلم بحق ال نفاذ
بحجةٍ  ،وأ ِ
وآس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك؛ حتى ال يطمع
له،
شريف ِفي حيفك ،وال ييأس ضعيف من عدلكّ .
البينة على من
ّ
ّادعى واليمين على من أنكر ،والصلح جائز بين المسلمين إل
ً ّ
ً
ً
صلحا أحــل حراما أو حـ ّـرم حــاال .وال يمنعك قضاء قضيته
ُ
أمس ،فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع
ّ
إلى الحق؛ فإن الحق قديم ال يبطله شيء ،ومراجعة الحق خير
من التمادي في الباطل.
ُ
الفهم الفهم فيما تلجلج ّفي صدرك مما أدلي إليك مما ليس
في كتاب الله تعالى وال سنة نبيه ،ثم اعرف األمثال واألشباه،
ً
ً
غائبا أو ّ
بينة
وقس األمور بنظائرها ،واجعل لمن ّادعى حقا
ِ ً
أمدا ينتهي إليه ،فمن أحضر ّ
بينة أخذت له بحقه ،وإن أعجزه
ّ
ذلك استحللت القضية عليه ،فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى.
ّ
ً
مجلودا في حدّ
والمسلمون عدول بعضهم على بعض ،إل
ً
ً
ّ
أو مجربا عليه بشهادة زور أو ظنينا في والء أو نسب ،فإن
الله ّعفا عن األيمان ودرأ بالبينات .وإيــاك والقلق والضجر
ّ
والتأفف بالخصوم ،فإن الحق في مواطن الحق يعظم الله به
األجر ويحسن به الذكر ...والسالم".
ّ
ويـحـ ُـســن بالقضاء فــي بــادنــا وب ــاد المسلمين أل تكون
ً
اإلجراءات والشكليات حائال بينه وبين بلوغ العدالة وإرساء
ً
الـحـقــوق ،وال يـجــوز أن تـكــون اإلجـ ــراء ات والشكليات مدخال
يغمط الحقوق ويجحد العدل .ولن تشفع اإلجراءات والشكليات
لقاض أدرك الحق وعلمه وفهمه ،فأشاح بوجهه عنهّ ،
تمسكا
ٍ
بــاإلجــراء ات والشكل ،ولــم ُيظهر الـعــدل ،الــذي هو ميزان الله
سبحانه وتعالى في الدنيا واآلخرة.
َ
َ ُ
َ
ولنحرص على االمتثال لقوله تعالى َ"و ِإ ذ ا َحك ْمتم َب ْين
َّ
َّ َّ
َ َ ُ ْ ْ
َّ َّ َ َ
ُ ُ
اس أن ت ْحك ُموا ِبٱل َع ْد ِل ِإن ٱلل َه ِن ِع َّما َي ِعظكم ِب ٓهِ ِإن ٱلل َه كان
ٱلن
ِ
ً َ
ص ً
يرا".
َس ِميعا ب ِ

وفيات
نوير حمد فريح العازمي أرملة سعد عيد الغريب
ً
 86عاما ،شيعت ،ت66222287 ،66435020 :

عباس مطر هادي العنزي

ً
 60عاما ،شيع ،ت99567097 :
نادية صالح جاسم المسباح زوجة أنور محمد عبدالله
المسباح
ً
 57عاما ،شيعت ،ت55605200 ،99509378 :

حسن ناصر حسن أمين العوضي

ً
 54عاما ،شيع ،ت99220073 ،99815545 :
فهده براك صقر المرشاد أرملة عجمي محمد العرادة
ً
 70عاما ،شيعت ،ت67690008 ،99192268 :
منيرة محمد علي العجمي زوجة سعود مانع آل ريمية
العجمي
ً
 38عاما ،شيعت ،ت55257744 ،99595154 :
زعله محمد رغيف أرملة مجالد نحيطر الظفيري
ً
 84عاما ،شيعت ،ت50431921 ،99838433 ،96666840 :

أشرقت شمس أمس ،بعد مرور األرض في «نقطة األوج»
ً
بثالث ساعات تقريبا ،وهي أبعد مسافة بين مركزي األرض
والشمس وتبلغ نحو  152.1مليون كيلومتر.
وعـلــى الــرغــم مــن بعد الشمس عــن األرض فــإن درجــات
الحرارة بالكويت ،هذه األيــام ،هي األعلى في العالم ،مما
يبين أن القرب أو البعد من الشمس ليست له عالقة بارتفاع
درج ــات ال ـح ــرارة .وص ــورة ال ـشــروق بعدسة عبدالمجيد
الشطي.

عبدالله أحمد علي الخضري

ً
 89ع ــا م ــا  ،ش ـيــع ،ت،55512266 ،99904098 ،99677848 :
97935579
لولوة عبدالكريم عبدالرحمن الحسينان أرملة حمد عبدالله
راشد العليوة
ً
 85عاما ،شيعت ،ت99374316 ،97386675 :
ماجدة غلوم جوهر سالم أرملة سيد هاشم سيد عباس
ً
 53عاما ،شيعت ،ت66000651 ،97113117 :

صفيه عبدالجليل إبراهيم الزاير

ً
 68عاما ،شيعت ،ت96672288 ،99934485 ،66688227 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

03:19

العظمى 44

الشروق

04:54

الصغرى 30

الظهر

11:53

ً
أعلى مد  09:11صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:27

المغرب

06:51

ً
أدنى جزر  03:10صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:22

 05:28م 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 :

