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للبالد
القادمين
طاقة
رفع
ً
إلى  5آالف راكب يوميا

َّ
الفوزان :مستعدون الستقبال المقيمين المطعمين بجرعتين معتمدتين
• فتح باب المغادرة للجميع دون قيود مع تطبيق االشتراطات الصحية
محمد الشرهان

أعلنت اإلدارة العامة للطيران المدني ،زيادة
الطاقة التشغيلية وسعة الركاب القادمين للبالد
ً
عـبــر ال ـم ـطــار إل ــى  5آالف راك ــب بـ ــدء ا م ــن أم ــس،
مشيرة إلى رفع الطاقة التشغيلية لحركة الرحالت
ً
ً
حاليا لتبلغ نحو  67رحلة مغادرة وقادمة يوميا.
وق ـ ــال م ــدي ــر اإلدارة ي ــوس ــف الـ ـ ـف ـ ــوزان ،عقب
زيــارة نائب رئيس ال ــوزراء وزيــر الــدفــاع الشيخ
حمد الجابر ل ـ «الـطـيــران الـمــدنــي» أم ــس ،إنــه تم
صــدور الموافقات الرسمية بشأن زيــادة الطاقة
ً
التشغيلية وسـعــة الــركــاب الـقــادمـيــن ،موضحا
أن سـعــة الـمـغــادريــن سـتـكــون مفتوحة 02

ً
حبس جمال الساير  21يوما
وإحالته إلى «المركزي»

«الصحة» :لم نمنع المستشفيات
الخاصة من استيراد اللقاحات
نفت وزارة الصحة صحة ما تم تداوله
بـ ـش ــأن رف ـض ـه ــا اسـ ـتـ ـي ــراد الـمـسـتـشـفـيــات
الـخــاصــة لـلـقــاحــات ال ـم ـضــادة لـ ـ «ك ــورون ــا»
وتقديمها لخدمة التطعيم.
وأك ـ ــدت الـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي ب ـيــان لها 02

تقرير االقتصاد ضحية الخالفات
اقتصادي السياسية بين دول الخليج

٠٨

النويف :البالغ يتضمن تفسيرات غير صحيحة
●

حسين العبدالله

ب ـع ــد ت ـح ـق ـي ـق ــات اس ـت ـم ــرت
ي ــومـ ـي ــن م ـ ــع ال ـ ـشـ ــاعـ ــر ج ـم ــال
ال ـس ــاي ــر بـتـهـمــة اإلس ـ ـ ــاءة إلــى
س ـمــو األمـ ـي ــر ،أص ـ ــدر ال ـنــائــب
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار ض ـ ـ ــرار

ً
الـ ـعـ ـسـ ـع ــوس ــي أمـ ـ ـ ـ ــس ،قـ ـ ـ ـ ــرارا
ً
ب ـح ـب ـســه  21يـ ــومـ ــا وإح ــال ـت ــه
إلــى السجن المركزي ،على أن
ُي ـع ــرض أم ـ ــام ق ــاض ــي تـجــديــد
الحبس األسبوع المقبل ،وذلك
بعد اتهامه بمخالفة المادة 25
من قانون أمن الدولة02 ،

«الجزيرة» استكملت بنجاح زيادة رأس المال
بـ  10ماليين دينار بنسبة اكتتاب 09 %210
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الثانية

نائب األمير يستقبل الغانم والخالد

األمير يعزي بوتين بضحايا
سقوط طائرة ركاب

اسـتـقـبــل سـمــو نــائــب األمـيــر
ول ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد الـ ـشـ ـي ــخ م ـش ـعــل
األحـ ـم ــد ،بـقـصــر ب ـي ــان ،صـبــاح
أمـ ـ ـ ــس ،رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األم ـ ــة
م ــرزوق ال ـغــانــم ،وسـمــو رئيس
مجلس ال ــوزراء الشيخ صباح
الخالد.

سموه هنأ حاكم جزر سليمان بالعيد الوطني
ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
ب ـب ــرق ـي ــة ت ـع ــزي ــة إل ـ ــى الــرئ ـيــس
ال ـ ــروس ـ ــي ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ــوت ـي ــن،
ع ـبــر فـيـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
ت ـ ـعـ ــازيـ ــه ،وص ـ ـ ـ ــادق م ــواس ــات ــه
بـضـحــايــا س ـقــوط طــائــرة لنقل
الــركــاب شــرقــي روس ـيــا ،وال ــذي
أودى بـ ـحـ ـي ــاة م ـ ــن ك ـ ـ ــان ع ـلــى
متنها ،متمنيا سموه لذوي هذا
الحادث المؤسف جميل الصبر
وحسن العزاء.
كـ ـم ــا بـ ـع ــث س ـ ـمـ ــوه ب ـبــرق ـيــة
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ت ـه ـن ـئ ــة إلـ ـ ــى ح ــاك ــم عـ ـ ــام ج ــزر
سليمان ديـفـيــد فــونــاغــي ،عبر
فيها سموه عن خالص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالده،
متمنيا سموه له موفور الصحة
والـ ـع ــافـ ـي ــة ،ول ـل ـب ـل ــد ال ـص ــدي ــق
المزيد من التقدم واالزدهار.
وبـ ـع ــث س ـم ــو ن ــائ ــب األم ـي ــر
وول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ مـشـعــل
األحـمــد ،وسمو رئيس مجلس
الـ ــوزراء الـشـيــخ صـبــاح الخالد
ببرقيات مماثلة.

ً
نائب األمير مستقبال الغانم أمس

الكويت :قلقون إزاء مصير المفقودين في سورية

«الخارجية» :نؤيد الحقوق
المائية لمصر والسودان

الغنيم 1.7 :مليار دوالر قيمة التعهدات المقدمة للشعب السوري
أعــربــت الـكــويــت ،أمــس األول،
ع ــن قـلـقـهــا ال ـب ــال ــغ إزاء مصير
جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـم ـ ـف ـ ـقـ ــوديـ ــن ن ـت ـي ـجــة
للصراع الدائر في سورية.
ج ــاء ذل ــك ف ــي كـلـمــة الـكــويــت
أمام الدورة الـ 47لمجلس األمم
المتحدة لحقوق اإلنسان ،والتي
ألقاها مندوبها الدائم لدى األمم
الـمـتـحــدة والـمـنـظـمــات الــدولـيــة
األخرى في جنيف السفير جمال
ال ـغ ـن ـيــم ،ف ــي إط ـ ــار اس ـت ـعــراض
تحديث تقرير اللجنة المستقلة
لتقصي الحقائق في سورية.
وقال السفير الغنيم «بموجب
ال ـقــانــون ال ــدول ــي الـمـعـمــول بــه،
وتـ ـم ــاشـ ـي ــا م ـ ــع ق ـ ـ ـ ــرار م ـج ـلــس
األمن رقم  ،2474تتحمل أطراف
ال ـ ـنـ ــزاع ال ـم ـس ـل ــح ال ـم ـســؤول ـيــة

األس ــاسـ ـي ــة ع ــن اتـ ـخ ــاذ جـمـيــع
التدابير الممكنة لتقرير مصير
األشخاص المبلغ عن فقدانهم
ن ـت ـي ـج ــة لـ ــأع ـ ـمـ ــال الـ ـع ــدائـ ـي ــة،
وإلنـشــاء قنوات مناسبة تمكن
مــن االسـتـجــابــة وال ـتــواصــل مع
العائالت في عملية البحث».
ولفت إلــى أن تقارير اللجنة
المستقلة قد أشارت إلى عمليات
اخـتـفــاء قـســري واسـعــة النطاق
ً
جـ ــرت عـ ـم ــدا ع ـل ــى مـ ــدى الـعـقــد
ال ـم ــاض ــي ،وع ـل ــى ن ـط ــاق واس ــع
في سورية ،وأن عشرات اآلالف
مــن الــرجــال والـنـســاء والفتيان
الفتيات الــائــي تــم احتجازهن
ً
مازلن مختفين قسريا.
ودع ــا بــاســم الـكــويــت أط ــراف
ال ـ ـ ـنـ ـ ــزاع إل ـ ـ ــى اتـ ـ ـخ ـ ــاذ خـ ـط ــوات

األصفر استقبل سفير اإلمارات
والقائم بأعمال السفارة اللبنانية

للحيلولة دون فقدان األشخاص
نتيجة للنزاع المسلح ،واإلفراج
الفوري عن األفراد ،وتقديم الدعم
للضحايا ،باإلضافة إلى ضرورة
اتخاذ خطوات عاجلة وشاملة
للكشف عن مصير المفقودين.

األطفال المفقودون
وأك ــد أهمية مطالبة أطــراف
الـنــزاع باتخاذ جميع التدابير
المناسبة ،إليالء عناية قصوى
ل ـ ـحـ ــاالت األط ـ ـفـ ــال ال ـم ـب ـل ــغ عــن
فقدهم نتيجة لـلـنــزاع المسلح
ف ــي س ــوري ــة ،وات ـخ ــاذ الـتــدابـيــر
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ل ـ ـل ـ ـب ـ ـحـ ــث ع ـن ـه ــم
والتعرف عليهم.
وأوضــح أن استمرار معاناة

اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل مـ ـح ــاف ــظ ح ــول ــي،
علي ســالــم األصـفــر ،فــي مكتبه
بالديوان العام للمحافظة ،أمس،
سـفـيــر دول ــة اإلم ـ ــارات العربية
ال ـم ـت ـح ــدة لـ ــدى دول ـ ــة ال ـكــويــت

َّ
«المحاسبة» :رقابتنا وفرت مليار
دينار خالل  4سنوات
أعلن ديوان المحاسبة ،أن أعمال الرقابة التي
يمارسها على الجهات المشمولة برقابته أسفرت
عن تحقيق وفر مالي للخزانة العامة للدولة خالل
الـسـنــوات األرب ــع الـمــاضـيــة بـلــغ إجماليها 1.08
مليار دينار.
وأوضح الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على
الجهات الملحقة والشركات في الديوان ،يوسف
الفوزان ،في تصريح صحافي ،بمناسبة الذكرى
الـ 57إلنشاء الديوان ،أمس ،أن «المحاسبة» حقق
وف ــورات على الـمــال الـعــام بقيمة  467.7مليون
ديـنــار خــال الـعــام الـمــالــي ( ،)2020-2019إذ تم

تحقيق وفــر بقيمة  8.7دنانير مقابل كل دينار
تم إنفاقه.
وأض ــاف ال ـف ــوزان أن الــوفــر الـمــالــي يقصد به
المنافع المتحققة مــن رقــابــة ال ــدي ــوان ،كخفض
التكاليف ،أو زي ــادة فــي اإلي ـ ــرادات ،أو تحصيل
مبالغ ُصرفت دون وجه حق.
وعلى صعيد التكليفات والدراسات الرقابية،
أفاد بأن الديوان أنجز  62تكليفا خالل السنوات
األرب ــع األخ ـي ــرة ،بـمــوجــب ال ـمــادة  25مــن قــانــون
إنـشــاء الــديــوان رقــم  30لسنة  1964و 59دراســة
رقابية متخصصة.

ف ــي األفـ ـ ــق أي أمـ ــل ل ـح ــل ع ــادل
وشامل يلبي طموحات كل أفراد
الشعب السوري الشقيق.

نقل السميط إلى النيابة
حسين العبدالله

أص ـ ـ ــدر ال ـم ـج ـل ــس األعـ ـل ــى
ً
ل ـل ـق ـضــاء ،أم ــس األول ،قـ ــرارا
بـ ـتـ ـعـ ـيـ ـي ــن رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــرة
الـ ـ ـج ـ ــزائـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة
ال ـك ـل ـيــة ،الـمـسـتـشــار عـبــدالـلــه
ً
الـ ـعـ ـثـ ـم ــان ،رئ ـ ـي ـ ـسـ ــا لـ ـ ـ ــإدارة
ً
ا لـعــا مــة للتنفيذ ،ا عـتـبــارا من
ً
األول من أكتوبر المقبل ،خلفا

الدكتور مطر النيادي.
ك ـ ـمـ ــا اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل الـ ـمـ ـح ــاف ــظ،
المستشار هادي هاشم ،القائم
بأعمال سفارة جمهورية لبنان
لدى دولة الكويت.

جمال الغنيم

ً
«القضاء» يوافق على تعيين العثمان رئيسا للتنفيذ

●

ً
االصفر مستقبال سفير اإلمارات أمس

النازحين السوريين في الداخل
وال ـ ـخـ ــارج ت ــدف ــع ال ـك ــوي ــت على
االستمرار بتحمل مسؤولياتها
اإلنسانية ،إذ بادرت باستضافة
أول م ـ ــؤ تـ ـ ـم ـ ــرات ا لـ ـم ــا نـ ـحـ ـي ــن،
وشـ ــاركـ ــت ف ــي ع ـ ــدة م ــؤت ـم ــرات
الح ـقــة قــدمــت خــالـهــا تـعـهــدات
بـلـغــت قـيـمـتـهــا االج ـمــال ـيــة 1.7
مليار دوالر ،وكان آخرها التعهد
المعلن في مؤتمر بروكسل لعام
 ،2019والبالغ  300مليون دوالر
مدة  3سنوات.
وشدد على أن الكويت تدين
بـشــدة جميع انـتـهــاكــات حقوق
اإلنـ ـس ــان ال ـت ــي يـعــانـيـهــا أب ـنــاء
الشعب السوري الشقيق ،وتدعو
إلى إنهاء هذا الصراع الذي دخل
في عقده الثاني ،دون أن يلوح

أكـ ـ ــدت وزارة ال ـخــارج ـيــة
اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ـ ــرار دعـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـكـ ــويـ ــت
و تــأ يـيــدهــا للحقوق المائية
المشروعة لمصر والسودان
الشقيقتين.
وأشادت الوزارة ،في بيان
ل ـه ــا أمـ ـ ــس ،ب ــال ـج ـه ــود ال ـتــي
ت ـب ــذل ـه ــا مـ ـص ــر وال ـ ـس ـ ــودان
الحتواء األزمة ومطالبتهما
بحلها وفــق قــواعــد القانون
الـ ــدولـ ــي ،م ــؤك ــدة دعـ ــم دول ــة
ال ـك ــوي ــت ل ـل ـج ـهــود ال ــدول ـي ــة
الـ ـه ــادف ــة إليـ ـج ــاد ح ــل ل ـهــذه
المسألة المهمة والحساسة
وإنهائها.
وشـ ـ ـ ـ ــددت عـ ـل ــى ض ـ ـ ــرورة
أن يكثف المجتمع ا لــدو لــي
جهوده بالتوافق مع االتحاد
اإلف ــريـ ـق ــي وج ــامـ ـع ــة ال ـ ــدول

العربية لمباشرة التفاوض
ب ـ ـ ـيـ ـ ــن م ـ ـ ـصـ ـ ــر وال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــودان
وإثـ ـي ــوبـ ـي ــا ،ب ـم ــا ي ـم ـك ــن مــن
الـ ــوصـ ــول إلـ ــى ح ــل ي ـتــوافــق
مــع م ـبــادئ الـقــانــون الــدولــي
واالتـفــاقـيــات الــدولـيــة ،وبما
يـ ـحـ ـف ــظ م ـ ـصـ ــالـ ــح وح ـ ـقـ ــوق
ال ــدول الـثــاث ،ودول حوض
النيل ويحقق طموح شعوب
المنطقة مــن خــال الوصول
إلى حل دائم وشامل.

للمستشار صالح الجري.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر،
لـ «الجريدة» ،إن العثمان سبق
لـ ــه أن تـ ـ ــرأس ل ـج ـنــة دع ـ ــاوى
ال ـ ـن ـ ـسـ ــب لـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات ويـ ـمـ ـل ــك
الخبرة في إدارة المرافق ذات
الطبيعة القضائية.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،وافـ ــق
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى تـ ـعـ ـيـ ـي ــن
ال ـم ـس ـت ـشــار ن ــاص ــر الـسـمـيــط

في النيابة العامة ،بعد نقله
م ــن ال ـم ـح ـك ـمــة ال ـك ـل ـي ــة ،ال ـتــي
مارس العمل فيها قرابة ثالث
ً
س ـ ـنـ ــوات ،ع ـل ـم ــا أن الـسـمـيــط
سبق له أن تولى إدارة نيابة
األحداث.

عبدالله العثمان

ناصر السميط

«الهالل األحمر» توزع كوبونات «األضحى» للمحتاجين
العدساني :عطاء الكويت لن يتوقف عن مساعدة األسر المتعففة
أعلنت جمعية الهالل األحمر الكويتي،
أم ـ ــس ،ت ــوزي ــع ك ــوب ــون ــات ع ـيــد األض ـحــى
عـلــى  2500أس ــرة مـحـتــاجــة داخ ــل الـبــاد
والمسجلين في كشوفات الجمعية.
وقالت مديرة إدارة المساعدات المحلية
في الجمعية مريم العدساني لـ«كونا» ،إن
توزيع كوبونات عيد األضحى على األسر
المحتاجة يـضــاف إلــى مـشــاريــع «الـهــال
األحمر» المتواصلة في تقديم مساعدات
متعددة األوجه لهذه األسر.
وأض ــاف ــت أن ه ــذه الـحـمـلــة ت ـهــدف إلــى
إظهار البسمة والفرحة على وجوه األطفال
والـ ـنـ ـس ــاء وكـ ـب ــار الـ ـس ــن ،م ــؤك ــدة ح ــرص
الجمعية عـلــى مـســانــدة األس ــر المتعففة
والتخفيف عنهم مع قرب حلول العيد.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت أن الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدي ــن م ــن
ال ـم ـس ــاع ــدات س ـي ـتــوج ـهــون ألخـ ــذ لـحــوم
األضحية من المحالت المخصصة لتغطية
احتياجاتهم بمناسبة عيد األضحى ،بما
يسهم في إرساء روح البهجة على الجميع.

وبـيـنــت أن ال ـم ـســاعــدات ال ـتــي تقدمها
الجمعية لألسر المحتاجة داخل الكويت
تشمل األرامل واأليتام والمطلقات وذوي
االحـتـيــاجــات الـخــاصــة والـمــرضــى وكبار
ال ـســن ومـ ـح ــدودي ال ــدخ ــل ،الف ـتــة إل ــى أن
تــوزيــع الـكــوبــونــات يتم بـنــاء على قاعدة
بيانات الجمعية م ــزودة بمعلومات عن
األسر في جميع المحافظات.
وأرد فـ ــت أن الجمعية تستقبل جميع
الـ ـ ـص ـ ــدق ـ ــات وال ـ ـ ــزك ـ ـ ــاة م ـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن
وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن ،ل ـت ــوزي ـع ـه ــا ع ـل ــى ال ـف ـق ــراء
والمحتاجين ،مشيرة إلى أن عطاء الكويت
لن يتوقف عن مساعدة المحتاجين ،سواء
داخلها أو خارجها.
وأشـ ـ ــارت إل ــى اه ـت ـمــام الـجـمـعـيــة بمد
ج ـس ــور ال ـت ـع ــاون والـ ـش ــراك ــة اإلن ـســان ـيــة
والخيرية مع المحسنين الذين يدعمون
ج ـهــودهــا اإلن ـســان ـيــة ،لـتـصــل تـبــرعــاتـهــم
إل ــى المحتاجين وال ـشــرائــح األخ ــرى في
المجتمع.

توزيع كوبونات «االضحى»

اليوسف بحث مع السفير العراقي حلقة لـ«اإلعالم» تناقش رسالته الخارجية

تعزيز التعاون الزراعي
بـحــث الـمــديــر ال ـعــام للهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة
ال ـ ـس ـ ـم ـ ـك ـ ـيـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ م ـح ـم ــد
اليوسف ،مع السفير العراقي
لدى الكويت المنهل الصافي،
أم ـ ـ ــس ،م ـس ـت ـج ــدات األوض ـ ـ ــاع
ال ــزراعـ ـي ــة ومـ ـن ــاخ االس ـت ـث ـمــار
الزراعي بين البلدين.
وقـ ــالـ ــت ال ـه ـي ـئ ــة ،فـ ــي ب ـيــان
ص ـح ــاف ــي ،ان ال ـي ــوس ــف بحث
ً
مـ ــع ال ـس ـف ـي ــر الـ ـع ــراق ــي أي ـض ــا
سبل التعاون المستقبلي في
المجاالت الزراعية والحيوانية
وال ـ ـس ـ ـم ـ ـك ـ ـيـ ــة بـ ـ ـه ـ ــدف تـ ـع ــزي ــز
العالقات الثنائية وفتح سبل
ً
جديدة للتعاون ،مؤكدا ضرورة
ال ـت ـن ـس ـيــق ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن عـبــر
تطوير مذكرات تفاهم مشتركة.
ً
وأشاد الصافي وفقا للبيان
ب ــدور الهيئة الــداعــم للتعاون
واس ـت ـع ــداده ــا الـ ـت ــام لتعميق
الــروابــط وخـلــق فــرص جديدة

محمد اليوسف

ً
لــاس ـت ـث ـمــار الـ ــزراعـ ــي ،مـعــربــا
ع ــن شـ ـك ــره وتـ ـق ــدي ــره لـلـشـيــخ
اليوسف على الحفاوة وحسن
االستقبال.

ن ـظ ــم قـ ـط ــاع اإلعـ ـ ـ ــام الـ ـخ ــارج ــي ب ـ ـ ــوزارة
اإلعالم ،أمس ،حلقة نقاشية بعنوان «اإلعالم
الخارجي ..والرسالة اإلعالمية» ،حاضر فيها
مــديــر إدارة اإلعـ ــام ب ــدول مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي فــارس العنزي ،بحضور وإشــراف
مـسـتـشــار وزي ــر اإلعـ ــام ده ـي ــران أب ــا الـخـيــل،
ومشاركة عدد من موظفي القطاع.
وتـنــاولــت الحلقة الـنـقــاشـيــة ،الـتــي تهدف
لتطوير العنصر البشري في الــوزارة وتمتد
ع ـل ــى م ـ ـ ــدار ي ــومـ ـي ــن ،ط ـب ـي ـعــة ع ـم ــل اإلع ـ ــام

الـ ـخ ــارج ــي ،وم ـه ــام ــه وواجـ ـب ــات ــه ،واألدوار
اإلعالمية المتعددة المناط القيام بها ،وكيفية
تنفيذها ،كــذلــك الــرســائــل اإلعــامـيــة الــواجــب
إيصالها لشعوب العالم عبر وسائل اإلعالم
الـمـخـتـلـفــة الــرس ـم ـيــة مـنـهــا واأله ـل ـي ــة ،وبـمــا
يـســاهــم ف ــي إبـ ــراز ال ــوج ــه ال ـح ـضــاري لــدولــة
الـكــويــت فــي جميع ال ـم ـجــاالت ،ويـتــوافــق مع
السياسة الخارجية العامة للدولة.
ً
ً
وقـ ــدم ال ـع ـنــزي ش ــرح ــا وافـ ـي ــا ع ــن اإلع ــام
ال ـ ـخـ ــارجـ ــي ف ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــزء األول م ـ ــن ال ـح ـل ـقــة

النقاشية ،فيما تطرق في الجزء الثاني إلى
خ ـمــس رس ــائ ــل إع ــام ـي ــة كــوي ـت ـيــة ،ت ـنــاولــت
الجانب اإلنـســانــي لــدولــة الـكــويــت ،مــن خالل
مساهماتها االقتصادية المتعددة عبر دعم
العديد من المشاريع التنموية للدول النامية،
التي ساهمت في تنمية عدد من دول العالم،
عبر الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
العربية ،وبـيــت الــزكــاة الكويتي ،وجمعيات
النفع العام ،والجمعيات الخيرية األهلية.

أع ـلــن الـقـنـصــل ال ـعــام لـلـكــويــت فــي أربـيــل
د .عمر الكندري تركيب أطراف صناعية لمئة
شخص عراقي من ضحايا الحروب في مسعى
للمساعدة إلعادتهم إلى حياتهم الطبيعية.
وقال الكندري لـ«كونا» ،إن تركيب األطراف
الصناعية جاء بتمويل من الجمعية الكويتية
لإلغاثة وبإشراف القنصلية في إطار الحملة

للجميع دون أي قيود ،مع الحرص على تطبيق اإلجراءات الصحية
على كل المسافرين.
وأكد الفوزان أن «الطيران المدني» مستعدة الستقبال المقيمين
والـمــواطـنـيــن وفــق ق ــرارات مجلس الـ ــوزراء األخ ـيــرة اب ـتـ ً
ـداء مــن 1
ً
أغـسـطــس الـمـقـبــل ،مـضـيـفــا أن جـمـيــع المقيمين يمكنهم دخــول
البالد ،دون تحديد مهنهم ،بشرط حصولهم على جرعتين من أحد
اللقاحات المعتمدة في الكويت.

«الصحة» :للمستشفيات الخاصة...

الكويت تمول تركيب أطراف صناعية لـ  100عراقي
اإلنسانية للكويت تجاه الشعب العراقي.
وأوضح أن الحملة شملت عدة مجاالت،
ً
مـشـيــرا إل ــى أن أح ــد رواف ــده ــا األساسية
ه ــو ال ـج ــان ــب ال ـص ـح ــي ،وم ـن ـهــا تــركـيــب
األطراف الصناعية ،إذ استفاد المئات من
المصابين من أنحاء العراق منها والهدف
إعـ ـ ــادة ه ـ ــؤالء ال ـم ـصــاب ـيــن إلـ ــى حياتهم

رفع طاقة القادمين للبالد...

الطبيعية للمشاركة في بناء وطنهم.
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أعـ ــربـ ــت وزيـ ـ ـ ــرة الـ ـش ــؤون
االجتماعية بحكومة إقليم كردستان العراق
كويستان محمد لـ«كونا» عن شكرها للكويت
ع ـلــى ق ـيــام ـهــا ب ـح ـمــات م ـس ـت ـمــرة لـتــركـيــب
األط ـ ـ ــراف ال ـص ـن ــاع ـي ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى تـقــديــم
المساعدات للنازحين والالجئين.

أمــس ،أنها صرحت للمستشفيات والمراكز والمستوصفات
الصحية األهلية بشراء الطعوم الواقية من الفيروس عبر تعميم
أصدرته في  24فبراير الماضي.

حبس جمال الساير  21يومًا...
التي تعاقب بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.
وأكد دفاع الساير المحامي مشاري النويف ،أن موكله أنكر
االتهامات المنسوبة إليه من النيابة ،والتي تتضمن المساس
بالذات األميرية ،وإذاعة أخبار كاذبة ،وإساءة استعمال الهاتف،
ً
الفـتــا إلــى أن الوقائع التي تضمنها الـبــاغ المقام ضــد موكله
تتضمن تفسيرات غير صحيحة.

ةديرجلا
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«األلياف الضوئية» 16 ...عاما في ثالجة «المواصالت»
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هل تتدخل الوزيرة الفارس لتدارك التأخير غير المبرر؟
محمد راشد

دول الخليج أنجزت
المشروع بسرعات
هائلة ...والكويت
تنتظر المرحلة
الثالثة!

ي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدو أن ا لـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــرو ع ـ ــات
ُ
الضخمة فــي الـكــويــت ،كـتــب لها
أن تكون معلنة البداية والتنفيذ،
وم ـج ـهــولــة ال ـم ـص ـيــر وال ـن ـهــايــة،
هذا الواقع المرير هو حال معظم
ال ـم ـش ــروع ــات ال ـح ـيــويــة الـمـهـمــة
والمصيرية التي يفترض أن تمثل
نقلة نوعية وخـطــوة إلــى األمــام
ل ـلــدخــول ف ــي م ـس ـتــوى خــدمــاتــي
أكثر تطورا وانفتاحا ومنافسة
على أقل تقدير.
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،ف ـ ـ ــإن ال ــوض ــع
مختلف في دول الخليج الشقيقة،
ال ـتــي تـسـبـقـنــا ب ـخ ـطــوات كـثـيــرة
على مختلف الصعد ،خصوصا
في ما يتعلق بقطاع االتصاالت

وتكنولوجيا المعلومات ،وهو
مـشــروع األلـيــاف الضوئية الــذي
تنفذه وزارة المواصالت.
ً
أك ـثــر م ــن  16ع ــام ــا م ــرت على
ال ـ ـبـ ــدء ب ـت ـن ـف ـيــذ ه ـ ــذا ال ـم ـش ــروع
ال ــذي يـعــد أح ــد مـشــاريــع الخطة
الـتـنـمــويــة لـ ـ "ك ــوي ــت  ،"2035وال
أح ــد يـعـلــم مـتــى سـيـنـتـهــي ،ومــع
إعــان ال ــوزارة قبل فترة وجيزة،
االنـتـهــاء مــن المرحلتين األولــى
والـ ـث ــانـ ـي ــة ،وت ــدشـ ـي ــن ال ـمــرح ـلــة
ال ـثــال ـثــة واألخ ـ ـيـ ــرة ،فـ ــإن ال ــواق ــع
مـخـتـلــف ت ـمــامــا ع ـلــى م ــا ي ـبــدو،
خ ـصــوصــا م ــع اس ـت ـم ــرار بعض
المعوقات التي كشفتها مصادر
مطلعة في "المواصالت" ،إذ أكدت

التسلسل الزمني لمراحل المشروع
كشفت تـصــر يـحــات صـحــا فـيــة لمسؤولين
ســابـقـيــن وحــال ـي ـيــن ف ــي الـ ـ ــوزارة ،ع ــن تـبــايــن
فــي الـمـعـلــومــات ح ــول ال ـم ـشــروع ،مــا يبرهن
على أن المشروعات الحيوية تتطلب جدية
ومـ ـت ــابـ ـع ــة مـ ــن الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن مـ ــع الـ ـش ــرك ــات
ال ـم ـع ـن ـيــة بــال ـت ـن ـف ـيــذ ح ـتــى تـ ــرى الـ ـن ــور دون
مـمــا طـلــة أو تــأ خ ـيــر ...و فـيـمــا يـلــي التسلسل
الزمني للمشروع:
• 21مايو  :2008أعلن وزير المواصالت آنذاك،
عبدالله المحيلبي ،ان "الوزارة تقوم بتنفيذ
هذا المشروع الحيوي منذ عام  2005كمرحلة
أولى لتطبيق نظام األلياف الضوئية ،والتي
مــن المفترض ان تنهي ا عـمــال التنفيذ في
شهر يونيو ."2009
•  7فبراير  :2013أكد الوكيل المساعد لقطاع
االتـصــاالت والـخــدمــات المساندة فــي وزارة
الـ ـم ــواص ــات ال ـس ــاب ــق ،م ـن ـصــور الـ ـب ــدر ،ان
"المرحلة الثانية من مشروع شبكة األلياف
الضوئية ستبدأ في يوليو المقبل (،)2013
وتستمر حتى منتصف عــام  2015وتغطي
 29منطقة و 66ألف قسيمة".

• 11أكتوبر  :2013أكد وزير المواصالت األسبق
عيسى الكندري ،أن "إنجاز المرحلة الثانية
م ــن ال ـم ـش ــروع س ـي ـكــون ن ـهــايــة ع ــام ،"2015
مضيفا" :عقب االنتهاء من المرحلة الثانية
من مشروع األلياف الضوئية ستبدأ المرحلة
الثالثة التي تضم  64منطقة سكنية قديمة،
وتشمل  100ألف وحدة سكنية".
•  5د ي ـس ـم ـب ــر  :2018أ ع ـل ـن ــت مـ ــد يـ ــرة إدارة
المشاريع لقطاع االتصاالت الدولية في وزارة
المواصالت م .غدير النقي" :انتهاء الوزارة من
تنفيذ مشروع األلياف في المرحلتين األولى
والثانية للمدن السكنية الجديدة ،وتدشين
المرحلة الثالثة الستكمال المشروع الوطني
المدرج ضمن خطة التنمية ."2035
•  10م ــارس  :2019أوض ـح ــت وكـيـلــة الـ ــوزارة
الحالية ،المهندسة خلود الشهاب ،في مؤتمر
"مستقبل المدن الذكية" ،أن "المرحلة األولى
بدأت عام  2010وشملت  28منطقة ،والمرحلة
الثانية الـتــي دشـنــت خدماتها خــال 2018
بـلـغــت ع ــدد مـنــاطـقـهــا  34مـنـطـقــة ،ف ــي حين
ستشمل المرحلة الثالثة واألخيرة  90منطقة".

وزيرة األشغال تبحث تعزيز
العالقات مع وزير البلدية القطري
بحثت وزيرة األشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات د .رنا الفارس ،مع وزير البلدية والبيئة
والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري د.
عبدالله السبيعي ،سبل تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين
في مجاالت األشغال العامة والبنية التحتية.
وقالت الــوزيــرة الـفــارس ،لـ"كونا" ،أمــس األول ،إنها تطرقت
خالل لقائها مع الوزير السبيعي إلى تعزيز أوجه التعاون بين
الكويت وقطر في المجاالت ذات االهتمام المشترك ،وبصورة
خاصة الموضوعات المتعلقة بمشاريع األشغال العامة والبنية
التحتية.
وأضــافــت أن االجـتـمــاع تـطــرق إلــى عــدد مــن أب ــرز المشاريع
والخطط التي تتولى وزارة األشـغــال العامة والهيئة العامة
للطرق والنقل البري تنفيذها واإلش ــراف عليها في الكويت،
ودورهــا في تحقيق التقدم الحضاري للبالد ،وتعزيز شبكة
الطرق السريعة والجسور والخطوط السريعة ،بما يتماشى
مع خطط التنمية ورؤية الكويت الجديدة.

ان أع ـمــال "ال ـثــال ـثــة" ال ـتــي تشمل
جميع مناطق البالد التي لم تصل
إليها خدمة الفايبر وعددها 90
منطقة ،والـتــي أعلنتها ال ــوزارة
عن طريق مدير إدارة المشاريع،
لــم يـتــم ال ـبــدء بـهــا ،مـمــا يــؤكــد أن
إنجاز المشروع سيواجه مشكلة
في التأخير ،علما بأنه أحد أهم
الـ ـمـ ـش ــروع ــات الـ ـم ــدرج ــة ضـمــن
الخطة التنموية للكويت.

«كورونا» والتأخير
مــن جـهـتــه ،أك ــد مـصــدر قـيــادي
فــي "ال ـم ــواص ــات" ،ان "الـمـشــروع
أوشـ ـ ـ ــك أن ي ـن ـت ـه ــي بـ ـع ــد دخ ـ ــول
مرحلته الثالثة الخطوات األخيرة
من التنفيذ" ،موضحا أن "األمــور
تسير بشكلها الطبيعي وفق جدول
زمني محدد".
وب ـي ـن ـم ــا ن ـف ــى الـ ـمـ ـص ــدر" ،أي
تأخير فــي تنفيذ الـمـشــروع" ،أكد
أن "ال ـتــأخ ـيــر ف ــي ب ـعــض مــراحـلــه
سببه ظهور فيروس كورونا ،الذي
تـسـبــب ف ــي رب ـكــة عــالـمـيــة شملت
كــل ال ــدول ومختلف المشروعات
واالقـ ـتـ ـص ــادات ال ـعــال ـم ـيــة" ،وهــو
تبرير يرى كثير من المتابعين أنه
غير دقيق ،فقد شكلت أزمة كورونا
فــرصــة كـبـيــرة إلن ـجــاز الكثير من
ال ـم ـش ــاري ــع الـمـعـطـلــة ك ـمــا فعلت
الــوزيــرة رنــا الـفــارس فــي معالجة
مشكالت الـطــرق ،إذ استفادت من
الحظرين الكلي والجزئي إلصالح
الجزء األكبر من تبليط الشوارع.
وه ـن ــا ي ـت ـس ــاءل ال ـم ـتــاب ـعــون عن
إمـكــانـيــة تــدخــل ال ــوزي ــرة الـفــارس
لحسم هذا التأخير غير المبرر كما
فعلت في أزمة الطرق.

معوقات المرحلة األولى
ويـشـكــو بـعــض سـكــان مناطق

جانب من أعمال المرحلة الثانية لشبكة األلياف الضوئية

«المواصالت»
أرجعت تأخير
بعض مراحل
المشروع إلى
جائحة «كورونا»
المرحلة األولى لم
تنته لظهور مشاكل
في األجهزة ولم
ُ َ
تعالج حتى اآلن

س ـ ـلـ ــوى ،ال ــرم ـي ـث ـي ــة ،ال ـســال ـم ـيــة،
الـبــدع ،ممن ال يمتلكون (بوكس)
الفايبر أو جهاز الفايبر ،من أنهم
ال يستطيعون استخدام انترنت
عبر األلياف الضوئية ،خصوصا
ان المرحلة األولــى لم تنته بشكل
تام ،إذ حدثت مشكلة قبل سنوات
ح ــول األج ـه ــزة ،وإل ــى اآلن لــم يتم
حلها ،وتوقف المشروع إلى اآلن،
والعمل يقتصر على النظام القديم،
فأي بيت جديد ال يستطيع تشغيل
اإلنـ ـت ــرن ــت ع ـل ــى ش ـب ـكــة األلـ ـي ــاف
ال ـض ــوئ ـي ــة ،م ـم ــا اضـ ـط ــر ق ـي ــادي
الــوزارة الى مخاطبة إدارة الفتوى
والتشريع الستكمال تنفيذ هذه
المرحلة المتأخرة ،وهناك موافقة

من "الفتوى" بدفع القيمة المتبقية
للشركة المعنية باالعمال لتقوم
باستكمال المشروع.

مقارنة خليجية
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال م ـ ـصـ ــدر م ـط ـلــع:
"م ـ ــن خ ـ ــال مـ ـق ــارن ــة س ــري ـع ــة مــع
دول الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،نستطيع
مـ ـع ــرف ــة الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارق بـ ـي ــن مـ ـش ــروع
األل ـ ـيـ ــاف ال ـضــوئ ـيــة ف ــي ال ـكــويــت
والـ ــدول الشقيقة" ،مشيرا إلــى ان
"قطر انتهت في  2017من تمديد
الفايبر إلى جميع المناطق وتصل
سرعتها إلى  1تيرا ،وكذلك األمر
في اإلمــارات بالتعاون مع القطاع

ال ـخــاص إذ استطاعت ان تغطي
جميع مناطقها بسرعات ضخمة
جدا ،باإلضافة إلى السعودية التي
ب ــدأت بتنفيذ الـمـشــروع وتغطية
مناطق كبيرة هناك ،وكذلك عمان
أنـ ـج ــزت م ــراح ــل ك ـب ـي ــرة ف ــي ه ــذا
الـمـشــروع ،فــي حين نحن نعاني،
ليس من تأخير المشروع فقط ،بل
من سوء التنفيذ أيضا ،خصوصا
فيما يتعلق بالسرعات ،إذ ان أقوى
(بــوكــس) لدينا يغطي  100ميغا
فقط ،والدول األخرى عشرة أضعاف
السرعة التي نوفرها!".

بدء تسليم الطرق الرابطة بين «صباح األحمد» و«الخيران»
ُّ

تسلم ابتدائي للطريق بين ميناءي عبدالله والزور والوفرة
•

سيد القصاص

ب ــدأت الهيئة الـعــامــة للطرق والـنـقــل ال ـبــري ،اتخاذ
إجراءات التسلم االبتدائي لعدة عقود تمثلت في العقد
" "239إنـشــاء وإنـجــاز وصيانة طــرق ومـجــاري أمطار
وصحية وخــدمــات أخــرى للطرق الرابطة بين مدينة
صباح األحمد والخيران السكنية ،والعقد " "238الخاص
بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وصحية
وخــدمــات أخــرى للطريق الــواصــل بين ميناء عبدالله
والــوفــرة ،والعقد رقــم " "237الـخــاص بإنشاء وإنجاز
وصيانة طرق ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى
للطريق الواصل بين ميناء الزور والوفرة.
ودعــت الهيئة ،عــدة جهات حكومية ،منها وزارات
الداخلية والـمــواصــات والكهرباء واألشـغــال للكشف

على تلك العقود ،للتسلم االبتدائي ،وإبداء رأي كل جهة
من تلك الجهات في تلك المشاريع وفقا لتخصصاتها.
و ق ــا ل ــت إن ا ل ـع ـقــد األول " "239سـيـتــم ف ـيــه التسلم
االبتدائي للمرحلة الثالثة من المشروع ،والذي يهدف
إلى إعادة تأهيل الطرق القائمة ،وإنشاء طرق حديثة
بحسب المعايير التصميمية للطرق السريعة.

 3طرق
وبـيـنــت أن ال ـم ـشــروع يـحـتــوي عـلــى إن ـشــاء  3طــرق
م ــزدوج ــة تـحـتــوي عـلــى  3حـ ــارات لـكــل ات ـج ــاه ،بـطــول
إجمالي  52كيلومترا ،سيكون الطريق األول بطول 11
كيلومترا ويربط مدينة صباح األحمد بطريق " "309أم
الصفق ،أما الطريق الثاني فطوله  19كيلومترا ويربط
بين مدينة صباح األحمد السكنية وطريق " "40طريق

النويصيب ،الفتة إلى أن الطريق األطول في المشروع
يبلغ طوله " 22كيلومترا" ويــربــط بين طريق الوفرة
" "306وطريق " "309أم الصفق.
وأشــارت الهيئة إلى أن المشروع الثاني هو العقد
" ،"238إذ سيتم تسلمه االبـتــدائــي الـجــزئــي للمرحلة
الرابعة واألخيرة من المشروع.
وأوض ـح ــت أن ه ــذا ال ـم ـشــروع تــم تصميمه إلع ــادة
تــأهـيــل طــريــق ( 306ال ــوف ــرة ،مـيـنــاء عـبــدالـلــه) بحسب
المعايير التصميمية للطرق السريعة ،وليكون البديل
المقترح للطريق الدائري الثامن السريع.
وتــاب ـعــت :أن ــه فـيـمــا يـخــص الـعـقــد رق ــم " ،"237فقد
خاطبت "الطرق" وزارة الكهرباء والماء للتسلم االبتدائي
ألعمال الشبكة الكهربائية بالمشروع ضمن إجراء ات
تسلم المشروع.

شمول عمالة التوصيل والباعة الجائلين بـ «حظر الظهيرة» الصيف المقبل
صفر 1118 :جولة تفتيش منذ مطلع يونيو وتحرير  538إنذار تالفي مخالفة
•

جورج عاطف

نـفــذ مفتشو الـمــركــز الــوطـنــي
للسالمة والصحة المهنية التابع
للهيئة الـعــامــة لـلـقــوى الـعــامـلــة،
أمس ،جولة تفتيش مفاجئة على
بعض مواقع العمل المكشوفة في

منطقة جنوب عبدالله المبارك،
ل ـ ـلـ ــوقـ ــوف ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ــدى ت ـط ـب ـيــق
أص ـ ـحـ ــاب األعـ ـ ـم ـ ــال والـ ـش ــرك ــات
الخاصة للقرار المتعلق بحظر
تـشـغ ـيــل ال ـع ـمــالــة ف ــي الـمـنــاطــق
المكشوفة مــن الـســاعــة الـحــاديــة
ً
عـ ـش ــرة صـ ـب ــاح ــا ح ـت ــى ال ــراب ـع ــة

َ
«الشؤون» :دوام قطاعي «المالية
واإلدارية» و«القانونية» %100
ً
«اعتبارا من األحد المقبل ...واستثناء حاالت مرضية»

أصدرت وزارة الشؤون االجتماعية ،ممثلة في
قطاعي المالية واإلداريـ ــة وال ـشــؤون القانونية،
تعميما إداريا على موظفيها يقضي بالعودة إلى
العمل بكامل القوة الرسمية (بنسبة  100بالمئة)
ً
اع ـت ـبــارا مــن األح ــد  11ال ـج ــاري ،مــع وق ــف العمل
بحاالت اإلعـفــاء كافة ،عــدا الموظفة الحامل غير
الحاصلة على جرعتين من أحد اللقاحات المضادة
لفيروس كــورونــا ،والموظف المعاق ،والموظف
الذي يعاني أحد األمراض التالية (القلب ،الفشل
الكلوي ،السرطان) ،على أن تثبت هذه األمراض في
شهادة الهيئة الطبية بوزارة الصحة.

كما قضى التعميم ،الذي حصلت "الجريدة"
ّ
التقيد باالشتراطات
على نسخة منه ،بضرورة
ال ـص ـح ـيــة ال ـم ـق ــررة وال ـخ ــاص ــة ب ـم ـنــع ان ـت ـشــار
جاء
مــرض "كــوفـيــد ،"-19من ضــرورة تنفيذ ما ّ
فيه ،تفاديا التخاذ اإلجــراء ات القانونية بحق
مخالفيه ،السيما أنه جاء استنادا إلى تعميم
دي ــوان الـخــدمــة الـمــدنـيــة رق ــم  2020 /14بشأن
إجــراء ات تطبيق سياسات وإج ــراء ات وقواعد
العودة التدريجية للعمل ،وبناء على مقتضيات
وسير وانتظام العمل.

ً
ً
عصرا ،اعتبارا من مطلع الشهر
الـ ـج ــاري ح ـتــى ن ـهــايــة أغـسـطــس
المقبل.
وك ـشــف رئ ـيــس قـســم الـســامــة
المهنية وال ــرع ــاي ــة الـعـمــالـيــة في
مـحــافـظــة ال ـعــاص ـمــة ،عـلــي صفر،
أنه يجري حاليا التنسيق ما بين
"القوى العاملة" ووزارة الداخلية
وبلدية الكويت العداد مذكرة حول
ش ـمــول عـمــالــة تــوصـيــل الطلبات
إلى المنازل عبر الدراجات النارية،
وال ـبــاعــة الـجــائـلـيــن ومـنـهــم باعة
الـ ـمـ ـثـ ـلـ ـج ــات ،ضـ ـم ــن قـ ـ ـ ــرار حـظــر
التشغيل خالل الظهيرة.
وأوضـ ـ ـ ــح صـ ـف ــر ،ف ــي تـصــريــح
صحافي أمس على هامش الجولة،
أن ثمة اجتماعات مرتقبة سوف
تـعـقــد م ــا ب ـيــن ال ـج ـه ــات الـســالــف
ذك ــره ــا ،لمناقشة األم ـ ــر ،عـلــى أن
يدخل حيز التنفيذ ،حال التوافق
بشأنه مابين الجهات ذات الصلة،
ً
اعتبارا من الصيف المقبل ،حماية
لـهــذه العمالة مــن أشـعــة الشمس
ال ـحــارقــة ،ومـنـعــا لتعرضهم ألي
مكروه.
وبالعودة إلى الجولة ،قال إن
"الجولة ،التي تضمنت  9مواقع
عمل فــي منطقة جنوب عبدالله
ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك أسـ ـ ـف ـ ــرت ع ـ ــن ت ـحــريــر
إن ــذارات تالفي مخالفة أول مرة

بحق  24عامال تابعين لشركات
عــامـلــة فــي الـقـطــاع األه ـلــي ،على
أن ت ـتــم م ـع ــاودة الـتـفـتـيــش على
ال ـمــواقــع ذات ـ ــه ،خ ــال ي ــوم عـمــل،
وف ــي ح ــال ع ــدم ت ـعــديــل الــوضــع
أو ت ــاف ــي ال ـم ـخــال ـفــة واإلصـ ـ ــرار
عليها يتم تثبيتها ،وإمهار ملف
الشركة برمز إيقاف وإحالته إلى
اإلدارة ال ـعــامــة لـلـتـحـقـيـقــات في
وزارة الداخلية التخاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة بحقه".
وذكر صفر ،أن إجمالي إنذارات
تـ ــافـ ــي الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات الـ ـمـ ـح ــررة
منذ بــدايــة تطبيق الـقــرار ،مطلع
يــونـيــو الـمــاضــي ،حـتــى اآلن بلغ
ً
ً
 538إنذارا ،فضال عن مخالفتين
عـلــى م ــواق ــع ع ـمــل ،الف ـتــا إل ــى أن
فرق التفتيش نفذت ،خالل الفترة
السالف ذكرها ،قرابة  1118جولة
شملت مناطق البالد كافة ،مؤكدا
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـه ـي ـئ ــة فـ ــي ح ـم ــات
التفتيش على المواقع المكشوفة
ح ـتــى ن ـهــايــة أغ ـس ـطــس الـمـقـبــل،
حـ ـف ــاظ ــا عـ ـل ــى سـ ــامـ ــة الـ ـعـ ـم ــال
خـ ــال ف ـص ــل ال ـص ـي ــف ،ومـهـيـبــا
بــأصـحــاب األع ـمــال إل ــى ض ــرورة
االلـتــزام بــالـقــرار ،مـشــددا على أن
ثـمــة عـقــوبــات وغ ــرام ــات حــددهــا
قانون العمل في القطاع األهلي
على أصحاب األعمال والشركات

جانب من تحرير إنذارات التالفي للعمالة المخالفة
الـمـخــالـفـيــن لـلـقــرار ت ـت ــراوح بين
 100و 200دي ـن ــار ع ــن ك ــل عــامــل
وقعت بشأنه المخالفة.

هروب العمالة
وبين صفر ،أن أبرز المشكالت
التي تعيق عمل الفريق تتمثل في
إص ــرار بعض العمال على العمل
خــال الفترة ســريــان ال ـقــرار رغبة
منهم فــي ســرعــة ان ـجــاز األع ـمــال،
إض ــاف ــة إل ـ ــى ه ـ ــروب ال ـع ـم ــال ــة أو

اخـتـفــائـهــا أث ـن ــاء الـتـفـتـيــش ،ومــن
ثم استئناف األعمال بعده ،الفتا
إلى أن دور مفتشي الفريق تعدى
ال ـتــدق ـيــق وال ــرق ــاب ــة ،وصـ ــوال إلــى
توعية العمال وأصـحــاب األعمال
بضرورة االلـتــزام بالقرار ،حفاظا
على صحة وسالمة العمالة ،ومنعا
لتسجيل المخالفات بحقهم.
وأضاف أن "القرار يؤكد حفاظ
الـ ـك ــوي ــت عـ ـل ــى ح ـ ـقـ ــوق ال ـع ـم ــال ــة
ال ــواف ــدة ،وحــرصـهــا الـشــديــد على

عدم ّ
تعرضهم ألي مكروه ،السيما
الذين يعملون تحت أشعة الشمس
ال ـح ــارق ــة خـ ــال م ــوس ــم الـصـيــف،
ً
فضال عن تنظيم العمل ال تقليل
ســاعــاتــه ،م ــع ال ـح ــرص عـلـ ّـى عــدم
ّ
تعرض المشروعات التي تنفذ ألي
ضــرر" ،داعيا إلــى ضــرورة اإلبــاغ
ال ـفــوري على مخالفة ال ـقــرار على
ال ـخ ـطــوط الـســاخـنــة المخصصة
لكل محافظة على حدة ،ال سيما أن
الهيئة تلقت نحو  57بالغا عبرها.

برلمانيات
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نواب يدعون الحكومة إلى إيقاف التوزيع السياسي للقسائم الصناعية

ً
تفاعال مع ما أثاره الشاهين عن توزيع «هيئة الصناعة» هبات وفواتير بقيمة  ١.٩مليار دينار
علي الصنيدح
تفاعل عــدد مــن ال ـنــواب مــع ما
أثاره النائب أسامة الشاهين ،عن
تــوزيــع أراض جــديــدة مــن الهيئة
الـعــامــة للصناعة ،تصل قيمتها
الـســوقـيــة إل ــى  1.9مـلـيــار دي ـنــار،
كهبات وفواتير سياسية لنواب
وشخصيات مرتبطة بالحكومة،
داعين الحكومة إلى إيقاف التوزيع
السياسي للقسائم الصناعية.
وواصل الشاهين أمس حديثه
عن ملف الهيئة العامة للصناعة،
ال ـ ــذي تـ ـح ــدث ع ـن ــه أم ـ ــس األول،
مـسـتـبـقــا اج ـت ـمــاع ال ـه ـي ـئــة ،ال ــذي
كـ ـ ــان م ـ ـقـ ــررا فـ ــي ال ــرابـ ـع ــة عـصــر
أم ـ ـ ــس ،ب ــال ـت ـل ــوي ــح ب ــاس ـت ـج ــواب
وزير التجارة والصناعة عبدالله
السلمان ،إذا لم يتم إلغاء البنود
ال ـم ـش ـبــوهــة ،ح ـســب وصـ ـف ــه ،في
االجتماع ،وتحقيق مبدأ العدالة
في توزيع القسائم الصناعية.
وقال الشاهين ،في بث مباشر،
عبر حسابه على «تويتر» ،أمس،
«إن األس ـئ ـلــة ال ـتــي وجـهـتـهــا إلــى
وزير التجارة ستحول إلى مساءلة
على المنصة إذا تم التوزيع بهذا
ال ـش ـك ــل ال ـع ـش ــوائ ــي والـ ـم ــري ــب»،
مضيفا أن «هناك بنودا مشبوهة
ب ـع ـض ـهــا م ــرت ـب ــط بـمـسـتـشــاريــن
وأخ ــرى بـنــواب ،وه ــذه معلومات
حقيقية وم ــؤك ــدة ،وه ــم يــريــدون
توريط أي نائب إصالحي ،مثلما

أسامة الشاهين

عبدالله المضف

ورطوا إصالحيين آخرين ،عندما
ق ــال ــوا ل ـلــدك ـتــور فـيـصــل الـمـسـلــم
اك ـش ــف ع ــن ال ـش ـي ــك الـ ـ ــذي ل ــدي ــك،
وبعدما كشفه قالوا إنه صحيح،
ثــم ورط ــوه فــي قضية إفـشــاء سر
م ـصــرفــي ،وع ـنــدمــا دخ ــل ال ـنــواب
ب ـ ــأوام ـ ــر مـ ــن قـ ـ ـي ـ ــادات ال ــداخ ـل ـي ــة
مبنى مجلس األمة ،ورطوهم في
القضية التي أطلقوا عليها اقتحام
المجلس ،لذا نحن نتحرك بذكائنا،
وليس كما يريدون».
وأردف« :الـبـعــض يـقــول لـمــاذا
ت ــذه ــب إلـ ــى ال ـج ـه ــات ال ــرق ــاب ـي ــة،
ونـحــن رأي ـنــا فــي الـســابــق مصير
القضايا التي تذهب لتلك الجهات،
لذا أنا ذهبت إلى السلطة األولى،
وهي سلطة الــرأي العام ،لنفضح
هـ ــؤالء ،فـمـســاحــة األراض ـ ــي التي
سـيـتــم تــوزيـعـهــا  4مــايـيــن متر،

وهــي تكفي لنحو  4000مشروع
صـغـيــر وم ـتــوســط ،و 8000بيت
ألسر كويتية بمساحة تزيد على
 400متر مربع لكل قسيمة ،لكنهم
ي ــري ــدون ت ــوزي ــع هـ ــذه الـمـســاحــة
على التجار الكبار ...نعم بعضهم
مستحق ،لكن هناك مــن هــو غير
مستحق».
ب ـ ـ ــدوره ،ق ــال ال ـنــائــب عـبــدالـلــه
ال ـ ـم ـ ـضـ ــف ،إن ل ـل ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
للصناعة غرامات مالية مستحقة
لم تحصل ،وهناك قسائم صناعية
انتهت عقودها ومــازالــت بحوزة
ال ـم ـس ـت ـف ـيــد ،وأخ ـ ـ ــرى ت ــؤج ــر فــي
الباطن.
وب ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـضـ ــف أن «طـ ـل ــب
تخصيص أرض صناعية مخالفة
للقانون كترضيات سياسية تم
إي ـق ــاف ــه ،بـسـبــب ض ـغــط ن ـيــابــي»،

ِّ
الطريجي :بلغ عن انتفاع نواب
دعا النائب د .عبدالله الطريجي زميله النائب
أسامة الشاهين إلى التقدم للنيابة العامة وهيئة
مكافحة الفساد (نــزاهــة) عما ذك ــره بـشــأن انتفاع
أعضاء مجلس األمة بقسائم صناعية.
وق ــال ال ـطــري ـجــي ،ف ــي تـصــريــح ص ـحــافــي" ،األخ
الـ ـن ــائ ــب أس ــام ــة ال ـش ــاه ـي ــن ،ب ـع ــد ت ـص ــري ـح ــك عــن
مـعـلــومــات خـطـيــرة ح ــول ت ــوزي ــع هـيـئــة الـصـنــاعــة
قسائم صناعية بقيمة تفوق المليار د يـنــار على
بعض ا لـنــواب والمستشارين ،نتمنى أن تتبعها
ببالغ إلى هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة،
وت ـكــون معها أس ـمــاء ال ـن ــواب ،كـمــا صــرحــت ،لكي
يعرفها الشعب الكويتي الكريم".

الراجحي لوقف تدهور
جودة مياه البحر
كشف النائب محمد الراجحي أن
"لديه تقارير تفيد بتدهور جودة مياه
الـبـحــر ،الـتــي قــد تتسبب فــي حــدوث
م ـش ــاك ــل ب ـي ـئ ـيــة ،وخ ـص ــوص ــا ح ــول
منطقة ميناء الدوحة ،التي تقع بها
محطات طاقة استمرت بالتدهور في
السنوات األخيرة" ،متسائال" :أين دور
الهيئة ا لـعــا مــة للبيئة؟ و هــل تنتظر
ال ـح ـك ــوم ــة حـ ـ ــدوث األزم ـ ـ ــة ك ــال ـع ــادة
وبعدها تبحث عن الحل؟".

مـ ــوض ـ ـحـ ــا أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ـق ـ ــدم ب ــأس ـئ ـل ــة
برلمانية بـشــأن الهيئة ،بتاريخ
 17يــونـيــو ال ـمــاضــي ،وبــانـتـظــار
إجابتها.
وأكـ ــد ال ـنــائــب خــالــد الـمــونــس
أن "أصحاب المشاريع الصغيرة
والمتوسطة المكبلين بالديون
والقضايا واإليجارات المتأخرة،
والشباب الباحثين عن عمل ،أحق
بالقسائم الصناعية من أصحاب
ال ـس ـط ــوة ال ـم ــوال ـي ــن ل ـل ـح ـكــومــة"،
مـضـيـفــا" :ع ـلــى الـحـكــومــة إيـقــاف
ه ـ ــذا الـ ـت ــوزي ــع ال ـس ـي ــاس ــي ال ــذي
أعـ ــدت خـطـتــه وأسـ ـم ــاءه مسبقا،
وعــدم استخدام هذا الملف كهبة
ممنوحة لكسب الوالءات".
من جانبه ،ذكــر النائب د .بدر
الـ ـم ــا أن "مـ ـل ــف ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للصناعة أصبح متخما ومليئا
بــالـمـخــالـفــات ،وم ــا أثـ ــاره الزميل

أسامة الشاهين ليس مستغربا،
ولكن المستغرب صمت الحكومة
عــن مـخــالـفــات أصـبـحــت واضـحــة
ل ـل ـع ـي ــان ،وجـ ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال يـثـيــر
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــراب ،وي ـ ـم ـ ـثـ ــل ت ـح ــدي ــا
ل ـل ـقــوان ـيــن وض ـع ـفــا ف ــي الــرقــابــة
اإلدارية".
من جهته ،قال النائب د .صالح
الشالحي" :لمن ال يعلم أو يدعي
عدم علمه ،اآلن الحقائق معلومة
بــاج ـت ـمــاع مـجـلــس إدارة هيئة
الصناعة" ،متابعا" :عدم االحتكار
وعـ ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـت ـ ـجـ ــديـ ــد لـ ـلـ ـحـ ـي ــازات
الـصـنــاعـيــة ف ــي م ـي ـنــاء عـبــدالـلــه
واجب لحماية المال العام ،ويجب
محاسبة الشركات السابقة لعدم
تطبيقها البنية التحتية التي
نصت عليها التعاقدات السابقة
وطرحها للمزايدة".

5
الجابر :فخورون بإنجازات «التخطيط والمعلومات» في «الدفاع»
ً
ةديرجلا

•
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محليات

زار «الطيران المدني» واعتبر فوز الكويت بمنصب نائب رئيس المنظمة العربية تأكيدا لتميزها
زيادة عدد
القادمين إلى
البالد إلى 5
آالف راكب...
و 67رحلة
ً
يوميا

الفوزان

ً
اعتبارا من
 1أغسطس
مستعدون
الستقبال
المقيمين
بشرط
حصولهم
على جرعتين
من اللقاحات

أك ـ ـ ــد نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
الجابر ،أن قطاع التخطيط ونظم
المعلومات بوزارة الدفاع المهم
والحيوي حقق إنـجــازات نفخر
بها ،وكــان لها األثــر الكبير في
تحسين مستوى األداء واإلنجاز
لمختلف الـقـطــاعــات ب ــال ــوزارة،
موجها الشكر والتقدير لوكيل
وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد
الجابر ،ووكيل الوزارة المساعد
لـلـتـخـطـيــط ون ـظ ــم الـمـعـلــومــات
الشيخ مشعل الصباح ،على ما
حققه القطاع.
جاء ذلك خالل زيــارة تفقدية
لوزير الدفاع إلى القطاع ،حيث
كــان في استقباله لــدى وصوله
الجابر ومشعل الصباح وعدد
من القيادات.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـج ـ ــاب ـ ــر بـ ـجـ ـه ــود
ال ـع ــام ـل ـي ــن بـ ـقـ ـط ــاع ال ـت ـخ ـط ـيــط
ونظم المعلومات ،والتي أسهمت
بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ف ـ ــي تـ ـس ــري ــع وتـ ـي ــرة
ً
الـ ـعـ ـم ــل واالنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز ،خ ـص ــوص ــا
وس ـ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــروف واألوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
ال ـص ـح ـيــة ال ـط ــارئ ــة ،وال ـت ــي قــام
الـ ـقـ ـط ــاع م ــن خ ــال ـه ــا بـتـشـكـيــل
فـ ــرق طـ ـ ــورائ ت ـع ـمــل ع ـلــى م ــدار
الساعة بهدف تنسيق وتسهيل
كــل اإلج ــراءات واألعـمــال الفنية،
لخدمة مستجدات هذه المرحلة،
ب ــال ـت ـع ــاون ال ــدائ ــم م ــع مختلف
الــوحــدات العسكرية ،والجهات
الرسمية المعنية بالدولة.
واستمع الجابر فــي مستهل
زيــارتــه إل ــى ش ــرح تــم مــن خالله
ب ـي ــان طـبـيـعــة الـ ـ ــدور واألعـ ـم ــال

ً
وزير الدفاع متوسطا مسؤولي «الطيران المدني»
الـ ـت ــي يـ ـق ــوم قـ ـط ــاع ال ـت ـخ ـط ـيــط
ونظم المعلومات بتنفيذها ،من
عمليات ربط ودعم فني للشبكات
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــاتـ ـي ــة بـ ـي ــن م ـخ ـت ـلــف
الـ ـقـ ـط ــاع ــات فـ ــي وزارة ال ــدف ــاع
ً
ووزارات الدولة ،سعيا منه إلى
تسهيل تنفيذ وانـجــاز مختلف
المهام ،من خالل تزويد قطاعات
ال ـ ـ ــوزارة بــال ـب ـيــانــات وال ـت ـقــاريــر
واإلحصائيات المطلوبة ،والتي
تسهم بدورها في عملية اتخاذ
القرار.
وق ــام الـجــابــر بـجــولــة شملت
ً
عـ ـ ـ ــددا مـ ــن اإلدارات واألق ـ ـسـ ــام
التابعة للقطاع ،اطلع من خاللها
على الجهود التي تبذل من قبل
العاملين فيها ،والتي تهدف إلى
تمكين مختلف القطاعات العاملة

بــالــوزارة مــن القيام بواجباتها
ع ـ ـلـ ــى أكـ ـ ـم ـ ــل وجـ ـ ـ ـ ــه ،مـ ـ ــن خـ ــال
عمليات الربط اآللي فيما بينها
من جهة ،وبين القطاعات األخرى
المعنية بالدولة من جهة أخرى .

زيارة الطيران المدني
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،زار الــوزيــر
الـجــابــر اإلدارة الـعــامــة للطيران
المدني ،حيث كان في استقباله
رئ ـيــس اإلدارة الـشـيــخ عـبــدالـلــه
العلي ،والمدير العام م .يوسف
الفوزان وعدد من قيادي اإلدارة.
وه ـنــأ الـجــابــر رئ ـيــس اإلدارة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران ال ـ ـمـ ــدنـ ــي
والعاملين باإلدارة بمناسبة فوز
ال ـكــويــت بـمـنـصــب نــائــب رئـيــس

الجابر خالل زيارته قطاع التخطيط ونظم المعلومات بـ«الدفاع» أمس
ا ل ـم ـج ـلــس ا ل ـت ـن ـف ـيــذي للمنظمة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ـط ـ ـيـ ــران الـ ـم ــدن ــي
بــالـتــزكـيــة ،وذل ــك لـلـمــرة الثانية
على التوالى.
وأكــد أن الفوز بهذا المنصب
الرفيع يعكس السمعة الطيبة،
وال ـم ـك ــان ــة ال ـم ـت ـم ـيــزة ،لـلـكــويــت
فــي مجال النقل الـجــوي ،والــذي
ي ـ ـعـ ــد الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم م ـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات
االسـتــراتـيـجـيــة الـتــي تسهم في
نـ ـج ــاح خ ـط ــط ال ـت ـن ـم ـيــة وب ـن ــاء
ً
اقتصاد وطني قوي يكون داعما
للرؤية المستقبلية الرامية إلى
تنويع مصادر الدخل.
وأضـ ـ ــاف أن تـحـقـيــق اإلدارة
ال ـعــامــة ل ـل ـط ـيــران ال ـمــدنــي لـهــذا
ً
اإلنـ ـ ـج ـ ــاز ي ــأت ــي ث ـ ـمـ ــرة ل ـج ـهــود
العاملين في اإلدارة ،وما حققوه

مــن تميز فــي أدائـهــم ،مما يضع
على عاتقهم مسؤولية االستمرار
عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا ال ـ ـن ـ ـهـ ــج ،وت ـس ـخ ـي ــر
مختلف ال ـق ــدرات واإلمـكــانـيــات
ً
لتحقيق ما نتطلع إليه جميعا
من آمال وأهداف تسهم بدورها
ف ـ ــي إحـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـنـ ـقـ ـل ــة ال ـن ــوع ـي ــة
المرجوة لهذا القطاع الحيوي.

 5آالف راكب
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أع ـ ـلـ ــن الـ ـ ـف ـ ــوزان
صدور الموافقات الرسمية بشأن
زيــادة الطاقة التشغيلية وسعة
الركاب القادمين إلى البالد الى 5
آالف راكب ابتداء من أمس.
وقـ ــال ال ـ ـفـ ــوزان ،ف ــي تـصــريــح
صحافي عقب زيــارة الجابر ،إن

"سعة الركاب المغادرين ستكون
مفتوحة للجميع دون أية قيود"،
ً
م ــؤك ــدا "حـ ــرص أج ـه ــزة الـمـطــار
على تطبيق اإلجراءات الصحية
أمام كل المسافرين".
وأشار إلى أنه "تم رفع الطاقة
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ل ـح ــرك ــة ال ــرح ــات
ً
ح ــالـ ـي ــا ل ـت ـب ـلــغ ن ـح ــو  67رح ـلــة
ً
ً
مـغــادرة وقــادمــة يــومـيــا" ،مبينا
أن "ال ـط ـيــران الـمــدنــي" مستعدة
الستقبال المقيمين والمواطنين
وف ـ ــق ق ـ ـ ـ ــرارات م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
األخ ـيــرة ،ابـتــداء مــن  1أغسطس
المقبل ،وبإمكان جميع المقيمين
الدخول إلــى البالد دون تحديد
مـهـنـهــم ب ـشــرط حـصــولـهــم على
جرعتين من اللقاحات المعتمدة
في الكويت".

سعة الركاب
المغادرين
ستكون
مفتوحة
للجميع دون
أية قيود
وتطبيق
اإلجراءات
الصحية

سو لي لـ ةديرجلا  10233 :رحلة في مبنى  T4عام 2020
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الرئيس التنفيذي لـ «إدارة المطارات» :عددها منذ بداية العام الحالي وصل إلى 3301
●

محمد راشد

أع ــرب الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لشركة
أنشن إلدارة المطارات ،كوانغ سو لي،
"عــن سعادته بــإعــادة تشغيل بعض
الرحالت التجارية في مبنى الركاب
ّ -4بمطار الكويت الدولي « ،»T4بعد
توقف دام عاما ونصف العام تقريبا
إلى كل من باريس ،وملقا ،وسراييفو،
وجـ ـنـ ـي ــف ،ومـ ـي ــون ــخ خـ ـ ــال ال ـش ـهــر
الجاري" ،مشيرا إلى "دخول محطات
أخ ــرى جــديــدة خــال الشهر المقبل،
م ـن ـهــا ف ــرانـ ـكـ ـف ــورت ،وذلـ ـ ــك ل ـل ـعــودة
التدريجية إلى التشغيل".
وقال سو لي لـ "الجريدة"" :انطلقت
أمس الرحلة األولى الى باريس ،التي
ستكون بــواقــع  3رح ــات أي ــام األحــد

واألرب ـعــاء والجمعة مــن كــل أسـبــوع،
وأيضا تمت إعــادة تشغيل رحلتين
فــي األس ـبــوع إل ــى ملقا يــومــي األحــد
والـخـمـيــس ،اع ـت ـبــارا مــن  4ال ـجــاري،
ورح ـل ـت ـيــن ف ــي األسـ ـب ــوع أي ـض ــا إلــى
ســرايـيـفــو يــومــي الـسـبــت واألرب ـع ــاء،
اعتبارا من  30يونيو الماضي ،وكذلك
إطالق إحدى الوجهات المهمة ،وهي
لـ ـن ــدن ،ال ـت ــي ت ـمــت إعـ ـ ــادة تشغيلها
برحلة واحدة أسبوعيا".
وأض ـ ــاف" :ك ـمــا ت ــم ب ــدء تـشـغـيــل 3
رحالت أسبوعية إلى مدينة بودروم
ال ـتــرك ـيــة ف ــي  15يــون ـيــو ،وذلـ ــك أي ــام
الـسـبــت وال ـثــاثــاء والـخـمـيــس ،ويــوم
 18يونيو  3رحالت في األسبوع أيام
األحد واالثنين والجمعة إلى طرابزون
فـ ــي ت ــركـ ـي ــا ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى الـتـشـغـيــل

االع ـت ـيــادي إل ــى إسـطـنـبــول ،وف ــي 18
يونيو الماضي ،تم تشغيل رحلتين
في األسبوع إلى مدينة تبليسي في
جــورجـيــا يــومــي االثـنـيــن والجمعة"،
مــوضـحــا أن ــه "مـنــذ إع ــادة التشغيل،
أصـبـحــت رح ــات اإلقـ ــاع  14رحـلــة،
بينما رحالت الوصول  14رحلة إلى
مختلف الوجهات".
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن "إج ـ ـمـ ــالـ ــي ع ــدد
الــرحــات المشغلة في مبنى الركاب
 4خالل عام  2020بلغ  10233رحلة؛
منها  5104رح ــات م ـغــادرة و5129
قـ ــادمـ ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وبـ ــذلـ ــك بـلــغ
إجمالي عدد المسافرين المغادرين
 621603راكبا و 593303قادمين من
الخارج" ،الفتا إلى أن "أعداد الرحالت
والمسافرين انخفضت بسبب جائحة

ف ـيــروس ك ــورون ــا ،أم ــا إج ـمــالــي عــدد
الــرحــات المشغلة خــال  2021منذ
بداية العام حتى اآلن بلغ  3301رحلة،
مـنـهــا  1653رح ـل ــة مـ ـغ ــادرة و1648
ّ
قــادمــة إلــى الكويت ،ليشكل إجمالي
عدد المسافرين المغادرين 121899
راكبا و 86876قادما من الخارج".
وأكـ ـ ــد س ــو ل ــي أن "ال ـج ـم ـي ــع ي ـمـ ّـر
بمرحلة صعبة يجب التركيز فيها في
األول على جعل الرحالت آمنة
المقام
ّ
صحيا تجنبا للوباء ،وهــذا يتطلب
تعاونا من المسافرين ،ليكونوا آمنين
عبر التزامهم بكل التعليمات الخاصة
بـ ــذلـ ــك ،الس ـي ـم ــا أن األم ـ ـ ــن ال ـص ـحــي
للمسافرين هو على رأس األولويات
واالهتمامات خالل المرحلة الحالية"،
معربا عن "سعادته بفرحة المسافرين

المغادرين والقادمين" ،والفتا إلى أن
"تشغيل الرحالت يعتمد على الوضع
الوبائي الصحي العالمي ،حيث يتم
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى ال ــوض ــع ال ـص ـحــي في
البالد ،ونحن على استعداد للتشغيل
ال ـ ـكـ ــامـ ــل لـ ـلـ ـمـ ـط ــار ،وف ـ ـقـ ــا ل ـم ــواف ـق ــة
السلطات الصحية في البالد ،وإعادة
افتتاح ّالوجهات في البلدان األخرى
بـعــد تــوقـفـهــا ج ــراء جــائـحــة فـيــروس
كورونا".
ّ
وتابع" :نــزف البشرى للمسافرين
بـتـقــديــم خــدمــات ج ــدي ــدة ،هــي الـبــدء
ف ـ ـ ــي اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام وت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق أح ـ ـ ــدث
أدوات التكنولوجيا لتعزيز سالمة
ال ـم ـس ــاف ــري ــن ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا لـلـمــرحـلــة
القادمة من تخفيف قيود اإلجــراء ات
االحترازية المتعلقة بوباء كورونا،

السفيرة التركية تتفقد أعمال «ليماك»
بمبنى المطار T2
●

ربيع كالس

تفقدت السفيرة التركية لدى البالد عائشة
كــوي ـتــاك ،أم ــس ،األع ـم ــال ال ـجــاريــة فــي مبنى
الركاب  2بالمطار الجديد.
وفـ ــي ت ـغ ــري ــدة ع ـلــى ح ـســاب ـهــا ب ــ"ت ــوي ـت ــر"،
كتبت كويتاك" :لقد زرت موقع البناء الخاص
بالشركة التركية (ليماك) ،التي تنفذ مشروع
مبنى الركاب  T2في المطار الجديد ،وهو أحد
أشهر المشاريع في الكويت ،حيث تمكنت من
رؤية التطورات على أرض المشروع عن كثب".
وأضافت" :أشكر جميع أفــراد فريق العمل
بتفان وإخالص في الموقع".
الذي يعمل
ٍ

السفيرة كويتاك تستمع لشرح عن األعمال في مبنى الركاب الجديد

«الصحة» :فريق مختص لتدقيق شهادات
التطعيم من الخارج

ً
االنتهاء من تلقيح المسجلين منذ شهور قريبا
●

عادل سامي

أكدت وزارة الصحة أن هناك مختبرات محددة فقط
في الخارج لعمل فحص الـ PCRقبل الوصول إلى الكويت،
وال ّ
يتم قبول شهادة الفحص من جهة أخرى قبل ركوب
الطائرة العائدة إلى البالد ،ومع ذلك يعاد الفحص خالل
ّ
للمحصن ،ويعاد عند الوصول
 3أيام من يوم الوصول
ّ
وفي اليوم السادس لغير المحصن ،وذلك وفق اإلجراءات
الصحية الوقائية المعمول بها حاليا في الكويت.
وأعلنت "الصحة" ،في بيان توضيحي ،أن هناك فريقا
فنيا مختصا من الوزارة للنظر والتدقيق في شهادات
التطعيم من خارج البالد ،وذلك قبل اعتمادها وتوثيقها
في المنصات الرسمية المحلية.
مــن جــانــب آخــر ،علمت "الـجــريــدة" أن وزارة الصحة

ستنتهي خالل األيام القليلة المقبلة من تطعيم جميع
المسجلين على منصة التطعيم منذ شهور ولم تصلهم
رسالة لتلقي اللقاح.
وأك ــدت مـصــادر مطلعة أن ال ــوزارة ستتوسع خالل
األسبوع المقبل في إرسال الرسائل النصية لمن ّ
سجل
ولــم تصله رســالــة لتلقي التطعيم ،الفـتــة إلــى أن آالف
الوافدين سجلوا منذ شهور ولم تصلهم رسائل لتلقي
اللقاح حتى اآلن.
فــي مــوضــوع منفصل ،أكــد الـمــديــر اإلقليمي لشرق
ال ـم ـتــوســط ف ــي مـنـظـمــة ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة ،د .أحـمــد
المنظري ،أن أي تدبير يسمح لألشخاص المحميين
بـمـجـمــوعــة فــرع ـيــة م ــن ال ـل ـقــاحــات الـمـعـتـمــدة م ــن ِقـبــل
المنظمة دون غيرهم باالستفادة من استئناف السفر
ً
من إقليم ّ
معين وإليه ،من شأنه أن يخلق نظاما مزدوجا

ً
فعال ،مما يزيد من اتساع الفجوة في مجال اللقاحات
على الصعيد الـعــالـمــي ،وي ــؤدي إلــى تفاقم أوج ــه عدم
المساواة في توزيع لقاحات "كوفيد."-19
وأضاف أنه مع بدء رفع القيود على السفر وغيرها
مــن ال ـم ـجــاالت فــي بـعــض مـنــاطــق ال ـعــالــم ،يـحــث مرفق
"ك ــوف ــاك ــس" ج ـم ـيــع ال ـس ـل ـطــات ال ـح ـكــوم ـيــة اإلقـلـيـمـيــة
والوطنية والمحلية على أن َتعترف ،عند اتخاذ قراراتها
بالسفر أو حضور
بشأن األشـخــاص الذين يــؤذن لهم
ّ
األح ـ ـ ــداث ،بـجـمـيــع األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن ت ـلــقــوا لـقــاحــات
"كــوفـيــد "-19التي تعتبر مأمونة وفعالة ،استنادا إلى
منظمة الـصـحــة الـعــالـمـيــة و/أو الـسـلـطــات التنظيمية
َ
ألغراض لقاحات "كوفيد "-19وعددها
الصارمة المعتمدة ّ
ً
ً
 11سلطة على أنهم تلقوا تطعيما كامال.

وه ــي تــوفـيــر روب ــوت ــات متخصصة
فــي منطقة الـمـغــادريــن خــال الشهر
المقبل للمساعدة في تقديم خدمات
السفر والطيران للمسافرين ،كخدمات
االسـ ـتـ ـع ــام ــات وخ ـ ــدم ـ ــات األم ـت ـع ــة
وغيرها ،كما سيتم توفير شاشات
عرض كبيرة في منطقة المغادرين،
يعرض فيها فيلم وثائقي عن الكويت،
وك ــل ال ـب ـيــانــات واالس ـت ـف ـس ــارات عن
مبنی الركاب (مطار الكويت الدولي)،
مـشـيــرا إل ــى أن ــه "م ـنــذ األي ـ ــام األول ــى
إلعـ ـ ــادة ف ـتــح ال ـم ـط ــار ،ه ـن ــاك جـهــود
تـبــذل مــن جميع العاملين بتنسيق
مـبــاشــر مــع اإلدارة الـعــامــة للطيران
المدني ،ليتمتع المسافرون عبر مبنى
الركاب  4بالرحالت اآلمنة إلى حين
زوال الوباء".

الرئيس التنفيذي لشركة إدارة
المطارات كوانغ سو لي
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ً
ً
قبول  3311طالبا وطالبة في «البعثات الخارجية» البقاعين لـ ةديرجلا  350 :متقدما لاللتحاق
السنان :زيادة المقبولين عن العام الماضي ...وخطة الشواغر بعد «األضحى» بـ «الكويت للعلوم والتكنولوجيا»
•

أحمد الشمري

على الطلبة
االلتزام بقوانين
الهجرة في
دول االبتعاث
والئحتي
البعثات
والمعادالت

اع ـت ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـتـعـلـيـ ـ ــم
العالي د .محمد الفارس ،أسماء
ال ـم ـق ـبــول ـيــن ف ــي خ ـطــة الـبـعـثــات
الخارجية لوزارة التعليم العالي
ل ـ ـعـ ــام «  »2022 /2021ل ـل ـط ـل ـبــة
ال ـحــاص ـل ـيــن ع ـلــى ال ـث ــان ــوي ــة في
عامي  2020 /2019و.2021 /2020
وأعـ ـلـ ـن ــت ال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـس ــاع ــد
لـ ـش ــؤون ال ـب ـع ـث ــات والـ ـمـ ـع ــادالت
وال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـث ـق ــاف ـي ــة ال ـن ــاط ــق
الــرس ـمــي ب ــاس ــم الـ ـ ــوزارة فــاطـمــة
الـ ـسـ ـن ــان ،أن ال ـم ـق ـبــول ـيــن لخطة
الـبـعـثــات ال ـخــارج ـيــة ل ـهــذا الـعــام
زادت أعـ ـ ـ ــدادهـ ـ ـ ــم ،حـ ـي ــث بـلـغــت
 3311طالبا وطالبة ،بزيادة عن
ال ـع ــام ال ـمــاضــي ،حـيــث بـلــغ عــدد
المبتعثين  2848طالبا وطالبة.
وذك ــرت الـسـنــان ،فــي تصريح
إلعــان أسماء الطلبة المقبولين
ف ــي خ ـط ــة ال ـب ـع ـث ــات ال ـخــارج ـيــة
للعام الدراسي « ،»2022/2021أن
«التعليم الـعــالــي» شـهــدت إقـبــاال

فاطمة السنان

كبيرا ومتزايدا على التخصصات
الـجــديــدة الـتــي طرحتها ال ــوزارة
ف ــي خ ـط ــة ال ـب ـع ـث ــات ال ـخــارج ـيــة
ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـع ـ ــام ،وال ـ ـتـ ــي ت ـ ـجـ ــاوزت
 20ت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــا ،ت ـ ـمـ ــا ش ـ ـيـ ــا م ــع
احتياجات سوق العمل ،كما كان
لـلـتـخـصـصــات الـطـبـيــة والـطـبـيــة

«ال تساهل في نوعية المقبولين وضرورة االختبار لتحديد المستوى»

ال ـم ـســانــدة ال ـن ـص ـيــب األك ـب ــر في
عملية التسجيل.
ون ـ ــوه ـ ــت إل ـ ـ ــى أن «ال ـت ـع ـل ـي ــم
ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــي» س ـ ـ ـ ــوف تـ ـعـ ـل ــن خ ـطــة
الشواغر للبعثات الخارجية بعد
إجازة عيد األضحى ،حيث يمكن
للطلبة متابعة حسابات التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ال ــرس ـم ـيــة لـ ـل ــوزارة
لالطالع على كل اإلعــانــات التي
تهم الطلبة وذويهم بهذا الشأن.
ودعـ ـ ــت ال ـس ـن ــان ال ـط ـل ـبــة إل ــى
ضرورة االلتزام بقوانين الهجرة
في دول االبتعاث ،وكذلك االلتزام
بــائـحـتــي الـبـعـثــات وال ـم ـعــادالت
ال ـخ ــاص ــة ب ــ«ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي»،
لتسهيل مسيرتهم الدراسية طوال
ف ـت ــرة ال ـب ـع ـثــة ،ك ـمــا شـ ــددت على
أهمية ال ـتــزام الطلبة المقبولين
بالمواعيد التي سترسلها الوزارة
لكل طالب ،حيث سيتم استقبالهم
في المواعيد المحددة لهم فقط،
الستكمال إجراءات اعتماد البعثة.

●

فيصل متعب

كشف رئيس كلية الكويت
للعلوم والتكنولوجيا ،د .خالد
البقاعين ،أن عدد الطالب الذين
تقدموا لاللتحاق بالكلية عبر
البعثات الداخلية والراغبين
في الدراسة فيها على نفقتهم
الخاصة قد تجاوز  350طالبا
و طــا ل ـبــة ،مبينا أن الكلية لن
تـتـســاهــل ف ــي نــوع ـيــة الـطـلـبــة
ال ـم ـق ـبــول ـيــن ،وذل ـ ــك ب ـض ــرورة
تقديمهم اختبار القبول الذي
تحدده من قبلها.
وتابع البقاعين لـ«الجريدة»،
انه «تم اعتماد الكلية الستكمال
الــدراســات العليا فــي المملكة
األردنية الهاشمية ،إذ سيتاح

االلتحاق بـ ً«التطبيقي» بال مشاكل
طلبات
استقبال
بدء
ً

الجاركي لـ ةديرجلا  :تخصيص  30خطا ساخنا للتسجيل
•

●

أحمد الشمري

وسط إقبال كبير من خريجي
الثانوية العامة على التسجيل في
مختلف تخصصات الهيئة العامة
للتعليم الـتـطـبـيـقــي وال ـتــدريــب،
أمـ ــس ،ان ـط ـلــق اس ـت ـق ـبــال طـلـبــات
االلـ ـتـ ـح ــاق ف ــي ك ـل ـي ــات وم ـعــاهــد
«التطبيقي» للعام 2022 /2021
عبر الموقع االلكتروني في اليوم
األول بسالسة وبال مشاكل تذكر.
وتستمر الهيئة في استقبال
طـلـبــات االل ـت ـحــاق عـلــى فترتين؛
األولى حتى االثنين  19الجاري،
بـيـنـمــا الـثــانـيــة مــن  23حـتــى 29
منه ،لمختلف الفئات؛ الكويتيين،
وأبـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــات ،وأب ـ ـنـ ــاء
دول م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ،وأب ـن ــاء
العسكريين ،وغيرهم من الفئات.
وخصص االتحاد العام لطلبة
ومتدربي الهيئة خطوطا ساخنة
لتسجيل الطلبة عــن بـعــد ،وفقا

لرغباتهم ونسبهم التي حصلوا
عليها في الثانوية العامة.
وفــي هــذا ال ـصــدد ،قــال رئيس
االت ـحــاد ال ـعــام لطلبة ومـتــدربــي
ال ـه ـي ـئ ــة ،ص ــال ــح ال ـ ـجـ ــاركـ ــي ،إن
اس ـت ـق ـبــال ط ـل ـبــات االل ـت ـح ــاق في
موقع االتحاد يسير بشكل سلس،
وال ت ــوج ــد أي م ـش ــاك ــل ت ــواج ــه
أع ـض ــاء االتـ ـح ــاد خ ــال تــدشـيــن
م ـع ـل ــوم ــات ال ـط ـل ـبــة ف ــي ال ـمــوقــع
اإللكتروني.

ً
ً
 30خطا ساخنا

رئيس االتحاد خالل تسجيل الطلبة في موقع الهيئة

وذك ـ ــر الج ــاركي ،في تصريح
لـ «الجريدة»« ،أن االتحاد خصص
 30خـ ـط ــا س ــاخـ ـن ــا الس ـت ـق ـب ــال
طلبات الـطـلـبــة» ،مشيرا إلــى أنه
يستقبل الحاالت التي ال تستطيع
التسجيل عبر الموقع االلكتروني
أو لديها مشاكل فنية في إتمام
إجراءات التسجيل.

وأف ــاد ب ــأن االت ـح ــاد لــم يشهد
أي مشاكل فنية تــواجــه الموقع،
وأن ـ ــه ع ـلــى ت ــواص ــل مـسـتـمــر مع
إدارة الهيئة في حال مواجهة أي
مشاكل ،داعيا الجموع الطالبية
التي ترغب في استكمال دراستها
بـ «التطبيقي» إلى قراءة متطلبات

ّ
الصايغ كرم المشاركين في ورشة
«المرأة ...السالمة واألمن»

●

بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى قـ ـ ـ ــرارات مـجـلــس
الـ ــوزراء بـشــأن اسـتـعــداد وزارة
الداخلية لفتح جميع المنافذ
على مــدار  24ساعة متواصلة،
ّ
ش ــك ــل ال ـ ـحـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي ق ــوة
واجب لمساندة وزارتي الصحة
والداخلية في منفذي السالمي
والنويصيب.
وتـ ـض ــم قـ ـ ــوة ال ـ ــواج ـ ــب ف ــرق
ط ــوارئ طبية لـمـســانــدة وزارة
ال ـص ـحــة ف ــي ت ـقــديــم ال ـخــدمــات
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرواد الـ ـمـ ـن ــاف ــذ
والتعامل مع حاالت الطوارئ.
يذكر أن الوثيقة التوجيهية
ل ـ ـل ـ ـحـ ــرس ا لـ ــو ط ـ ـنـ ــي (،)2025
وشـ ـع ــاره ــا «حـ ـم ــاي ــة وسـ ـن ــد»،
اه ـت ـمــت بـتــوسـيــع م ـه ــام ق ــوات
ال ـح ــرس الــوط ـنــي ف ــي مـســانــدة
أجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة ،ويـ ـسـ ـتـ ـم ــر
«الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرس» ب ـ ـ ـف ـ ـ ـضـ ـ ــل دعـ ـ ـ ــم

ً
الصايغ مستقبال المكرمين

ضبط و1882
أمر
2882
إصدار
«الداخلية»:
ً
تنفيذ أحكام وضبط  ١٠١٢مطلوبا
محمد الشرهان

أظ ـه ــرت إحـصــائـيــة اإلدارة ال ـعــامــة لتنفيذ
األح ـكــام فــي وزارة الــداخـلـيــة ،ممثلة فــي إدارة
تنفيذ األحكام الجنائية وإدارة معاونة التنفيذ
الـمــدنــي ،حتى نهاية النصف األول مــن العام
ال ـح ــال ــي أن أوامـ ـ ــر ال ـض ـبــط واإلح ـ ـضـ ــار الـتــي
أصدرتها االدارة العامة لتنفيذ األحكام بلغت
ً
 2882أمرا ضد مواطنين ومقيمين مدانين على
ذمة قضايا جنائية وجنح ومالية ،ومن صدرت
بحقهم أحكام غيابية.
وق ــال ــت اإلدارة ال ـعــامــة ل ـل ـعــاقــات واإلعـ ــام
األمـ ـن ــي ب ـ ــال ـ ــوزارة ،ف ــي بـ ـي ــان ،أم ـ ــس ،ان ادارة
معاونة التنفيذ المدني تمكنت من ضبط 321
مطلوبا مدنيا ،في حين تمكنت االجهزة االمنية
المساندة من ضبط  2561مطلوبا مدنيا ،الفتة

إلى أن االدارة العامة لتنفيذ االحكام أصدرت
 1882تنفيذ أحكام جنائية ومدنية.
وأوض ـ ـحـ ــت أن عـ ــدد االش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن تــم
ضبطهم لـصــدور ا حـكــام جنائية بحقهم بلغ
 ،599بينما بلغ عــدد الــذيــن تــم ضبطهم على
ذمة قضايا جنح  ،486في حين بلغ عدد الذين
تم ضبطهم على ذمة تنفيذ أحكام غرامات .797
وكشفت أن االدارة الـعــامــة لتنفيذ االحـكــام
أصــدرت  1012أمــر إلقاء قبض على مطلوبين
وصدرت بحقهم أحكام غيابية بالحبس ،مشيرة
الى أن  425مطلوبا ألقي القبض عليهم بشكل
مباشر من قبل رجال مباحث التنفيذ الجنائي،
في حين ألقت األجهزة األمنية المساندة القبض
على  587مطلوبا .

خالد البقاعين

الطالب خالل دراسته للهندسة
 3سنوات يستطيع اختيار هذا
التخصص.

ً
الهيئة عقدت برنامجا في
«البيانات» والذكاء االصطناعي
عقدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وا لـتــدر يــب البرنامج
األول لتمكين طالبات الثانوية في مجال علم البيانات والذكاء
االصطناعي ،أخيرا ،بالتعاون مع جامعة ستانفورد األميركية،
وال ـ ــذي ي ـهــدف إل ــى ت ــدري ــب وت ـعــريــف ال ـطــال ـبــات بـعـلــم الـبـيــانــات
وتطبيقاته.
وأ ك ــدت المشرفة العامة للبرنامج أسيل المسعد ،أهمية هذا
البرنامج خالل هذه الفترة التي تسبق دخول الطالبات للمرحلة
الجامعية ،لتمكينهن من التعرف على مسارات التعليم الجامعي
أو المهني في مجال علم البيانات ،ويساعدهن في تطوير مهارات
التفكير الحسابية واإلحـصــائـيــة ،وبـنــاء مـهــارات حــل المشكالت
والتفكير النقدي ،من خالل تحليل البيانات والتوصل للنتائج،
كما أنه ينمي معلوماتهن حول مفهوم البيانات وخصوصيتها،
وكيفية التعامل معها.
وتـضـمــن الـبــرنــامــج ع ــدة مـحــاضــرات وبــرامــج تــدريـبـيــة ،منها:
«تطبيقات علم البيانات والذكاء االصطناعي» مع عالمة البيانات في
شركة سابك السعودية فرح البييبي ،وبمشاركة أستاذة الحاسب
اآللي خلود القطان ،وبرنامج تحليل وتصوير البيانات والخطوات
األربع لعملية حل المشكالت «التمثيل البصري للبيانات» من تقديم
سارة العجمي.
كما شــار كــت الرئيسة التنفيذية لمنصة بليغ التعليمية من
ا لـسـعــود يــة روان المعثم بالحديث عــن تطبيقات علم البيانات،
والــذكــاء االصـطـنــاعــي ،وم ـســارات الــدراســة الجامعية ،والـتــدريــب
العملي لمجال علم البيانات ،وعن تجربتها العلمية في مشروع
بليغ التعليمي.

الحرس الوطني :قوة واجب لمساندة
«الصحة» و«الداخلية» بالسالمي والنويصيب

محمد الشرهان

ك ــرم الــوكـيــل الـمـســاعــد لـقـطــاع شــؤون
المرور والعمليات ،اللواء جمال الصايغ،
ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي ورش ـ ــة ع ـمــل «ال ـ ـمـ ــرأة...
الـ ـس ــام ــة واألمـ ـ ـ ـ ــن» ،والـ ـت ــي عـ ـق ــدت عـبــر
«األون ــاي ــن» ،بحضور مدير إدارة إعــداد
ال ـخ ـطــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـتــدريــب ال ـع ـق ـيــد علي
حـيــدر ،وضــابــط ارت ـبــاط اللجنة الدائمة
لنقاط االرتـبــاط الكويتية وحلف شمال
األطلسي (الناتو) المقدم الحقوقي هديل
بوعبيد ،والمقدم إيمان بولند ،والمقدم
نوف الكهيلي.
وتناولت الورشة عددا من الموضوعات
الـمـهـمــة ه ــي :ال ـص ــراع الـمـسـلــح وتــأثـيــره
على ال ـمــرأة ،والـســام واألم ــن ،ومشاركة
المرأة في صنع القرارات في مجال حماية
ال ـن ـس ــاء ،وم ـعــال ـجــة ال ـم ـخ ــاوف األم ـن ـيــة
الناتجة عن الصراعات ضد النساء.

●

سوق العمل واحتياجاتهم ،حتى
ال يواجهوا التكدس الوظيفي أو
البطالة خالل المرحلة المقبلة.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،ش ــددت
«التطبيقي» فــي تعميم لها عبر
ال ـم ــوق ــع االلـ ـكـ ـت ــرون ــي ،ع ـلــى «أن
تـقــديــم طـلــب االل ـت ـحــاق بالهيئة

ً
و فـقــا لنسب التقديم المعلنة ال
يعني بالضرورة التزامها بقبول
الطالب ،وأن نسب القبول تحدد
ً
الحقا ً
بناء على أعداد المتقدمين
والمقاعد المتاحة» ،موضحة أن
تقديم أي مستندات غير صحيحة
س ـي ـت ــرت ــب ع ـل ـي ــه إل ـ ـغـ ــاء ال ـق ـب ــول
ّ
وتحمل المتقدم كل المسؤوليات
القانونية المترتبة على ذلك.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت «ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي» إل ــى
أن ـ ــه «يـ ـت ــم الـ ـغ ــاء قـ ـب ــول ال ـطــالــب
ً
فــي أي وقــت إذا تبين الحـقــا أنه
أدلـ ـ ــى ب ـب ـي ــان ــات غ ـي ــر صـحـيـحــة
بطلب االلتحاق» .وأضافت« :في
ح ــال االح ـت ـيــاج لـمــراجـعــة صالة
ال ـق ـبــول ت ـتــم ال ـمــراج ـعــة م ــن قبل
ً
ال ـط ــال ــب ش ـخ ـص ـيــا أو م ــن لــديــه
ت ــوك ـي ــل رسـ ـم ــي عـ ـن ــه ،ول ـ ــن يـتــم
قـبــول أي طــالــب مـقـيــد أو خريج
من أي مؤسسة أكاديمية أخرى،
مثل جامعة الـكــويــت ،والبعثات
الدراسية الداخلية والخارجية».

لطلبتنا استكمال الــدراســة بعد
التخرج في كل جامعات األردن».
وبـ ّـيــن أن الــدراســة فــي الفصل
ال ـم ـق ـبــل س ـت ـك ــون وف ـق ــا لـلـنـظــام
ال ـمــدمــج ،إذ سـيـحـضــر ج ــزء من
ال ـط ـل ـب ــة أسـ ـب ــوع ــا ي ـ ـحـ ــدد ل ـه ــم،
بينما حضور النصف اآلخر في
األسبوع الذي يليه ،مع استمرار
الـ ــدراسـ ــة ع ـلــى م ـن ـصــة «زووم»،
ف ـضــا ع ــن االه ـت ـم ــام بـمـبــاشــرة
التعليم بين الطلبة واألســاتــذة،
ول ـك ــن ب ــأع ــداد أق ـ ــل .وأضـ ـ ــاف أن
هـنــاك تخصصا طــرحـتــه الكلية
ي ـع ـت ـبــر ال ــوحـ ـي ــد مـ ــن ن ــوع ــة فــي
ال ـكــويــت ،وه ــو «األمـ ــن الـجـنــائــي
السيبراني» ،وهو من التشعبات
الـ ـت ــي ت ـت ـبــع ت ـخ ـصــص ه ـنــدســة
الكمبيوتر في الكلية ،الفتا إلى أن

تبادل ضرب بين
مدير وموظف
في «األوقاف»
علمت «الجريدة» من مصادر
مطلعة ،أن مدير إدارة في وزارة
األوقــاف والشؤون اإلسالمية،
تـ ـق ــدم بـ ـشـ ـك ــوى إلـ ـ ــى ال ــوك ـي ــل
المساعد للتخطيط والتطوير،
ً
ض ــد أح ــد الـمــوظـفـيــن ،متهما
إيــاه باالعتداء عليه بالضرب.
وأوضحت المصادر أن خالفا
ف ــي ال ـع ـمــل ن ـشــب ق ـبــل يومين
بين المدير والـمــوظــف ،تطور
إلى تبادل ضرب بين الطرفين،
تم على إثره تسجيل قضية في
مخفر األندلس ،مشيرة إلى أن
الوكيل أحال الشكوى إلى وكيل
ال ــوزارة ،تمهيدا إلحالتها إلى
الشؤون القانونية.

أحد أفراد قوة الواجب خالل أداء مهامه
وتوجيهات قيادته ممثلة في
رئيسه سمو الشيخ سالم العلي،
ونــائـبــه الـفــريــق أول المتقاعد
الشيخ أحمد النواف ،وبمتابعة
م ــن وك ـي ــل «الـ ـ ـح ـ ــرس» ،ال ـفــريــق
الركن المهندس هاشم الرفاعي،

بتحديث منظومة عمل اإلسناد
اإلداري بتأهيل فرق مدربة على
أعلى مستوى وتزويدها بأفضل
األجهزة والمعدات للتعامل مع
حاالت الطوارئ.

«السكنية» :لجنة إلعداد تقديرات
ميزانية 2023/2022
●

محمد جاسم

أصدر المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية
السكنية ،بــدر الــوق ـيــان ،ق ــرارا بتشكيل لجنة
إعـ ــداد ت ـقــديــرات م ـشــروع مـيــزانـيــة المؤسسة
للسنة المالية  ،2023/2022برئاسة نائب المدير
العام للشؤون المالية.
وذك ــر الـقــرار ال ــذي حصلت «الـجــريــدة» على
نـسـخــة م ـن ــه ،ف ــي م ــادت ــه ال ـث ــان ـي ــة ،أن الـلـجـنــة
تختص بإعداد مشروع الميزانية التشغيلية
ً
مــرفـقــا بـهــا إي ـضــاح عــن الـمـشــاريــع اإلنشائية
اإلسـكــانـيــة بما فيها «الـعـقــود تحت التنفيذ،
والمناقصات المتوقع طرحها ،مبينا أن العمل
يبدأ في اللجنة إلعــداد التقديرات الميزانية،
ً
اعتبارا من اليوم ،وذلك وفق جدول زمني يحدد
مــواع ـيــد االج ـت ـمــاعــات م ــع ال ـق ـطــاع المختص

بــالـمــؤسـســة ،بـحـســب األع ـم ــال ال ـمــدرجــة بكل
ً
محضر اجتماع على حدة ،مشددا على ضرورة
التزام اللجنة بالمواعيد التي تحددها وزارة
المالية إلنجاز المشروع.
من جهة أخرى ،علمت «الجريدة» من مصادر
فــي «الـسـكـنـيــة» أن الـمــؤسـســة خــاطـبــت وزارة
الـمــالـيــة ب ـشــأن ســرعــة إدراج مـيــزانـيــة السنة
المالية الحالية من أجل طرح عدة مناقصات
لمشاريع البنية التحتية من ضمنها جنوب
ً
سعد العبدالله وجنوب صباح األحمد ،فضال
عن إمكانية طرح عقد بناء البيوت المنخفضة
التكاليف.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إن «ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة» أب ـل ـغــت
المؤسسة بأن الميزانية الخاصة بالمؤسسة
ستكون جاهزة خالل أسبوعين.

إنقاذ يد عامل من «مفرمة» اللحوم
●

محمد الشرهان

تمكن رجال مركز اإلنقاذ الفني بقوة اإلطفاء
العام ،ظهر أمــس ،من تحرير يد عامل انحشرت
في آلة لفرم اللحم.
وذكـ ـ ـ ــرت إدارة الـ ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة واإلع ـ ـ ــام
ب ــ»اإلط ـف ــاء» ،فــي ب ـيــان ،أن بــاغــا ورد ال ــى غرفة
العمليات يفيد بنقل شخص مــن مواليد 1996
من إحدى الجنسيات اآلسيوية ويعمل في أحد

المطاعم الكائنة بمنطقة القرين إلــى مستشفى
العدان ،بعد انحشار يده في اآللة.
وأض ــاف ــت اإلدارة أن فــرقــة م ــن مــركــز اإلن ـقــاذ
الـفـنــي بــاشــرت عملية اإلن ـقــاذ الـتــي استخدمت
فيها معدات خاصة بهذه الحوادث ،ونجحت في
تحريرها ،وتولى الطبيب المختص عمل الالزم.

جانب من عملية تحرير يد العامل

سلة أخبار
ً
ً
ّ
«القصر» نظمت يوما ترفيهيا
للمشمولين برعايتها

نظمت الهيئة العامة
لشؤون ّ
القصر ،أمس ،يوما
ترفيهيا مفتوحا ألبنائها
ّ
القصر والمشمولين
برعايتها في «مول ،»360
إذ تم التسجيل المسبق
ّ
للقصر الراغبين بالحضور
عبر «أونالين» والدخول
عن طريق الباركود.
من جانبها ،أكدت مديرة
إدارة الرعاية االجتماعية
والتربوية ،تماضر
العمر ،أن «إجراءات
تنظيم الفعالية كانت
وفق معايير االشتراطات
الصحية التابعة لوزارة
الصحة ،إذ يستطيع كل
طفل االستمتاع وقضاء
وقت ممتع ومفيد له
وفق اإلجراءات المتبعة»،
موضحة أن «هذه الرحلة
التجريبية تهدف إلى
اكتشاف مواهب األطفال
والنشء وصقلها،
وتأهيلهم الكتشاف
طاقاتهم ،إضافة إلى جانب
تعزيز ثقتهم بأنفسهم
وإبراز إبداعاتهم».
وأضافت« :من خالل
البرنامج الممتع استمتع
األطفال بإطالق مواهبهم
بتجربة الفنون والحرف
المتنوعة.

«الصفا» :دور خيري رائد
لـ «أمانة األوقاف»
أعلنت جمعية الصفا
الخيرية اإلنسانية،
وضع حجر األساس
لمشروع بناء وتجهيز
مستشفى األنف واألذن
والحنجرة والعيون في
قيرغيزيا ،والذي سيقام
بتمويل من األمانة العامة
لألوقاف ،بحضور وزير
الصحة القرغيزي ومديرة
المستشفى وجمع من
األطباء ،وبوجود وفد
الكويت ،الذي ترأسه رئيس
مجلس إدارة «الصفا»،
محمد الشايع.
وأعرب الشايع ،عن الشكر
والتقدير لـ«أمانة األوقاف»،
على دورها الكبير في دعم
وتمويل المشاريع الكبرى
ً
في الدول األكثر احتياجا
بالعالم ،إضافة إلى دورها
الرائد بالكويت.
وأوضح أن المشروع
سيقدم الرعاية الطبیة
المتطورة وفق أحدث
التقنيات الطبیة ،ويضم
ً
أقساما متنوعة ،وغرف
عملیات لجمیع األعمار.

«إحياء التراث» تنظم
«أفضل أيام الدنيا»

ُ
تطلق جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،اليوم ،موسما
بمناسبة قرب
ثقافيا،
ُ
حلول العشر األول من
ذي الحجة ،والذي يشمل
سلسلة من المحاضرات.
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إن فرعها في مدينة
سعد العبدالله يقيم ملتقى
إيمانيا تحت شعار «أفضل
أيام الدنيا» ،يحاضر فيه
باليوم األول الشيخ د.
عبدالله الشريكة ،وفي
اليوم الثاني الشيخ د.
فرحان الشمري ،فيما آخر
أيامه محاضرة للشيخ د.
مشعل الظفيري.
وأضافت أن لجنة الدعوة
واإلرشاد في منطقة
الجهراء تنظم مساء اليوم
ً
أيضا محاضرة للشيخ
إبراهيم بانصير بعنوان
«العشر آداب وأحكام»،
ملتقاها الخاص
ضمن ُ
«العشر األول من ذي
الحجة».
وأشارت إلى تنظيم
محاضرتين؛ األولى في
العمرية ،بعنوان «فضل
العمل الصالح في عشر
ذي الحجة» للشيخ سعد
الشمري ،والثانية في
الجهراء بعنوان «خير
أيام الدنيا» للشيخ مسند
القحطاني.

ةديرجلا
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حرب على الفطرة والدين
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

ً
إذا كانت الخطط الشيطانية واألفكار اإللحادية تجد رواجا في
دول الغرب والشرق فمن الواضح أن الدول العربية والمجتمعات
اإلسالمية مستهدفة بشكل مباشر إلشراكها في هذا المستنقع
اآلسن من الفساد العقائدي واألخالقي إلبعاد األمة عن أصلها
وتحطيم ارتباطها برأسمالها أال وهو الدين اإلسالمي.
انقالب بشري متوحش ضد الفطرة اإلنسانية السوية
يــدبــر هــذا الـقــرن بكل وض ــوح ،الـتــرويــج الـفــج للممارسات
ال ـش ــاذة وتـفــريــغ دور اإلن ـس ــان الحقيقي فــي ه ــذه الـحـيــاة
ومحاولة هدم أساس اإليمان واألديان هو عمل منظم على
مستوى عالمي رفيع ال يمكن اعتباره مجرد أفكار فردية أو
ممارسات عشوائية.
وإذا كانت هذه الخطط الشيطانية واألفكار اإللحادية تجد
ً
رواجا في دول الغرب والشرق فمن الواضح أن الدول العربية
والمجتمعات اإلسالمية مستهدفة بشكل مباشر إلشراكها
في هذا المستنقع اآلسن من الفساد العقائدي واألخالقي
إلبعاد األمة عن أصلها وتحطيم ارتباطها برأس مالها أال
وهو الدين اإلسالمي.
منظمات عالمية وميزانيات ضخمة وشخصيات نافذة
وحكومات مستعدة وأجهزة ومنصات إعالمية محتشدة
ً
ً
تدعم وتشجع وتقنن أفكارا وأعماال ضارة باإلنسانية بال
أدنى شك ،مثل اإللحاد والشذوذ وتقنين المواد المخدرة،
ً
ً
وهي أمور تضاد ديننا اإلسالمي قوال واحدا وال يماري في
ذلك من في قلبه ذرة إيمان.
ًّ
جليا في اإلنتاج اإلعالمي وعلى كل
الغزو المنحرف بدا
المستويات ،وبلغت مراحله أن توجه تلك الرسائل لفئة
األطفال في الشخصيات الكرتونية والمسلسالت واألفالم
الموجهة للشريحة العمرية ما دون  15كما ظهر في آخر
سنتين ،ومن الواضح أن المنظمات العالمية الداعمة لهذه
ً
ً
األف ـكــار المنحرفة عقائديا وإنـســانـيــا تملك م ــوارد مالية
ً
هائلة جدا ووسائل ضغط مؤثرة تجعلها تضع قدمها في
كل المناسبات االقتصادية والسياسية ،بل حتى الرياضية
ً
كما شاهدنا في بطولة أمم أوروبا المقامة حاليا.
ال تستبعد ق ــرب ه ــذه ال ـمــؤامــرات العالمية عـلــى الــديــن
والفطرة ممن حولك ،شاهد وسائل التواصل االجتماعي
أو قنوات التلفزيون المدفوعة الثمن ،وحتى ألعاب األطفال
ُ
في األجهزة الذكية وتطبيقاتها المختلفة وستفاجأ بكيفية
حشر هذه األفكار الهدامة وبثها خفية وعالنية بين جموع
الـمــراهـقـيــن وعــامــة ال ـن ــاس ،وسـتـعـلــم كــم هــو واج ــب عليك
توجيه وإرشاد من حولك أو أسرتك وأطفالك من هذا الخطر
المحدق.
إن ثالوث إفساد المجتمعات البشرية بالدعوة لإللحاد
وهدم كيان األسرة الطبيعية والترويج لتقنين المخدرات
دعـ ــوة مـنـظـمــة ورس ــال ــة شـيـطــانـيــة م ــرك ــزة تـسـتــوجــب منا
مواجهتها وكشفها قبل أن تصل نــارهــا إلــى مجتمعاتنا
ً
ف ـت ـحــرق م ــا تـبـقــى م ـن ـهــا ،إن ـهــا م ـســؤول ـيــة الـجـمـيــع أف ـ ــرادا
ومؤسسات فليتحمل كل منا أمانته وليقم ب ــدوره ،والله
الموفق.

حمزة عليان

كيف ستنقذ مصر نفسها من «ورطة السد»؟
قد ال تحصل مصر على
ضمانات بااللتزام بحصتها
التاريخية من مياه نهر النيل
م3
وهي ًبحدود  55.5مليار ً
سنويا وهو موقف حرج جدا
وخطير يمس حياة ووجود
أكثر من  110ماليين نسمة،
وقد يدفعها هذا إلى أصعب
الخيارات على اإلطالق وهو
«الحل العسكري» وإن كان
هذا األمر فلن يأتي بالدمار
والحروب فقط ،بل بفوضى
عارمة.

العديد من
المختصين
وأصحاب الخبرة
يجمعون على أن
الخيار العسكري
أشبه باالنتحار

في المرحلة الثانية من ملء "سد النهضة
الـ ـعـ ـظـ ـي ــم" مـ ـ ـ ــاذا تـ ـبـ ـق ــى لـ ـمـ ـص ــر وال ـ ـ ـسـ ـ ــودان
م ــن خـ ـي ــارات ك ــي ت ـل ــزم إث ـيــوب ـيــا بــاالع ـتــراف
بـحـقــوقـهــا الـتــاريـخـيــة مــن م ـيــاه نـهــر الـنـيــل؟
وكيف ستنقذ مصر نفسها من الورطة التي
وص ـل ــت إل ـي ـهــا ب ـعــد إح ـ ــدى ع ـش ــرة س ـنــة مــن
التفاوض وبحسن نية ،وبعد أن منحت أديس
أبابا "شهادة براء ة" باعترافاتها المتكررة؟
كــان الرهان في هــذه المرحلة اللجوء إلى
ً
مجلس األ م ــن ،ظـنــا منهم أن ر فــع "ا لـقـضـيــة"
إلى هذا المستوى الدولي سيدفع بإثيوبيا
ً
للتنازل قليال عن تشددها الذي سارت عليه
منذ عام  2011وإلى اآلن.
ال ـ ــواض ـ ــح مـ ــن مـ ــواقـ ــف روس ـ ـيـ ــا وف ــرن ـس ــا
وغيرها من الدول الخمس الدائمة العضوية
أن هذا النوع من النزاعات غير مخول البت
فيه وأقصى ما يمكن أن يفعله توجيه رسالة
أو توصية باللجوء إلى الحوار والتفاوض
والحل السلمي ،بعبارة أخرى "ال غدينا وال
طاب الشر"!
خـبــراء دول ـيــون اعـتـبــروا أن مــا حـصــل في
" ع ـن ـت ـي ـب ــي"  2011و"ا ل ـ ـخـ ــر طـ ــوم"  2015مــن
األخطاء الفادحة التي وقعت فيها مصر ،بل
هـنــاك مــن نـظــر إ ل ــى هــذ يــن ا لـحــد ثـيــن بأنهما
وض ـ ـعـ ــا الـ ـبـ ـل ــدي ــن الـ ـع ــربـ ـيـ ـي ــن تـ ـح ــت رح ـم ــة
إثيوبيا ،ففي عام  2011طرحت دول حوض
النيل "اتفاقية عنتيبي" والتي رفضت مبدأ
"الحقوق التاريخية والمكتسبة" من مياه نهر
النيل باعتبار ذلك اتفاقيات بائدة من عهد
االستعمار واستبدلتها بمبدأ "اال سـتـخــدام
ال ـم ـن ـص ــف ل ـل ـم ـي ــاه" ووقـ ـع ــت ع ـل ـي ـهــا دول ـت ــا
المصب!
ع ـ ــام  2015تـ ــم ا ل ـت ــو ق ـي ــع ع ـل ــى مـ ــا ي ـعــرف
بوثيقة المبادئ في الخرطوم من قبل دولة
ا لـمـنـبــع ودو ل ـت ــي ا ل ـم ـصــب دون أن تـعـتــرض
مـ ـص ــر عـ ـل ــى تـ ـج ــاه ــل الـ ـحـ ـق ــوق ال ـت ــاري ـخ ـي ــة
وال ـم ـك ـت ـس ـبــة "وب ــذل ــك أس ـق ـطــت ورقـ ــة راب ـحــة
بيد إثيوبيا وأ عـطــت للسد شرعية مــن قبل
الجيران!
ً
إذا ما الخيارات التي قد تلجأ إليها مصر
بعد اآلن؟
قبل عقد جلسة مجلس األمن أوصل "آبي
أحمد" رئيس الوزراء اإلثيوبي رسالة تطمين
تـ ـق ــول و بـ ـم ــراو غ ــة ع ـج ـي ـبــة إن ح ـص ــة مـصــر
والـ ـس ــودان م ــن ال ـم ـيــاه سـتــرتـفــع بـفـضــل سد
ا لـنـهـضــة ،بـعــد عملية زرع مــا يـيــن األ شـجــار
والنباتات ،و هــو ما من شأنه ز يــادة كميات
مـيــاه األم ـطــار الـتــي تـتـســاقــط عـلــى الـحــوض!
وه ـ ـ ــذا ي ـ ـنـ ــدرج فـ ــي سـ ـي ــاق نـ ـه ــج ال ـم ـم ــاط ـل ــة
والتسويف التي تتبعها حكومة أديس أبابا!
قد ال تحصل مصر على ضمانات بااللتزام
بحصتها التاريخية من مياه نهر النيل وهي
ً
بـحــدود  55.5مـلـيــار م 3سـنــو يــا و هــو موقف
ً
حرج جــدا وخطير يمس حياة وو جــود أكثر

شهيد أفضل خان*
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أعمال العنف في أفغانستان
تؤثر على الجئيها بالخارج

منظمة ترامب في مأزق كبير

سقطت مقاطعة «توالك» في والية «غور» وسط أفغانستان بيد حركة
«طالبان» بعد سلسلة من االشتباكات المكثفة بين القوى المتناحرة،
وهي واحــدة من  50مقاطعة استولت عليها «طالبان» منذ أن أعلنت
الواليات المتحدة انسحابها العسكري الذي سيكتمل في  11سبتمبر
 ،2021أي في الذكرى العشرين للهجوم اإلرهابي الذي دفع الواليات
المتحدة إلى خوض أطول حرب في تاريخها.
تثبت شــراســة االستيالء على المقاطعات ووتـيــرة هــذه العملية
حقبة جديدة من االضطرابات
في أنحاء البلد أن أفغانستان بــدأت ُ
ً
الالمتناهية ،ففي شهر يونيو وحــده ،ق ِتل أكثر من  430عنصرا من
قوى األمن و 200مدني.
لم يتفاقم الوضع بالنسبة إلى األفغان المقيمين في البلد فحسب،
ً
بل إنه انعكس أيضا على ماليين األفغان المقيمين في الخارج ألنهم
يشعرون بالقلق على مستقبل بلدهم.
كانت باكستان تستضيف نحو  4ماليين الجئ أفغاني قبيل غزو
ً
االتحاد السوفياتي السابق ،لكن عاد َنصفهم تقريبا إلى أفغانستان
ً
الحقا ،واليوم تستضيف باكستان مليوني الجئ أفغاني ورغم حرصها
على تسهيل حياة الالجئين ،وقع هؤالء ضحية التمييز العنصري ،حتى
ُ
أن بعضهم يتعرض لالعتقال بسبب ت َهم سخيفة.
ً
يخبر الالجئ أسد وزير ( 23عاما) من والية «كونار» األفغانية قصة
إقامته في باكستان :كان يقيم في مخيم يفتقر إلى الكهرباء والمياه،
وكانت الشرطة تداهم منازل الالجئين عند وقوع أي هجوم إرهابي
في المدن المجاورة .اتهم وزير السلطات بمضايقة الالجئين وإساءة
معاملتهم واعتبر األيام التي أمضاها في باكستان من أصعب مراحل
حياته.
في ظل ّ
توسع االضطرابات في أفغانستان ،من المتوقع أن يتدفق
المزيد من الالجئين إلى باكستان ويسهل أن تضطرب حياة القادمين
الجدد والالجئين األفغان المستقرين هناك.
ّ
عبرت المفوضية السامية لشؤون الالجئين في األمم المتحدة عن
قلقها من تدفق الالجئين إلى باكستان ،وحذر رئيس المكتب الفرعي
للمفوضية في «كويتا» ،إروي ــن بوليكار ،من زي ــادة أع ــداد الالجئين
األفغان القادمين إلى باكستان بعد انسحاب القوات األجنبية بالكامل
من أفغانستان.
في الماضيّ ،
رحبت باكستان بالالجئين األفغان واستضافتهم
ً
بأفضل الطرق ،لكن ّ
تغير الوضع كثيرا منذ عام  ،2001إلى جانب هجوم
 11سبتمبر ضد الواليات المتحدة ،شهدت السنة نفسها بداية موجة
إرهابية مريعة في باكستان ،وبرزت عواقب أخرى لإلرهاب هناك ،منها
تراجع كرم السكان المحليين ُ
وحسن ضيافتهم تجاه الالجئين األفغان
الذين باتوا يخافون على مستقبلهم هناك اآلن.
يظن أشفق دوران ــي ،باحث مرموق في منظمة بحثية في إسالم
أباد وخبير في الشؤون األفغانية ،أن الوضع سيزداد صعوبة على
الالجئين الجدد إذا اندلعت حرب أهلية في أفغانستان ،حيث سيؤدي
ً
هذا الوضع إلى تدهور حياة الالجئين المقيمين في باكستان أصال،
وبحسب رأيه ،تغيرت نظرة حكومة باكستان وشعبها خالل الحرب
على اإلرهاب ،إذ أصبحت مشاعر انعدام الثقة والعدائية تجاه األفغان
طاغية في البلد اليوم.
ّ ً
مرحبا بهم ألن الباكستانيين
في باكستان ،لم يعد الالجئون األفغان
يشعرون بأعباء استضافة مئات آالف الالجئين على أرضهم ،وتسود
م ـخــاوف واس ـعــة فــي أوسـ ــاط باكستانية ع ــدة مــن أن يـعــوق الـعــدد
المتزايد من الالجئين السالم الذي اكتسبه البلد بأصعب الطرق ُ
ويهدد
الديناميات القائمة في قطاع األعمال والمجتمع ككل.
ال يمكن اعتبار مظاهر التمييز ضد الالجئين األفغان ووصمة العار
المنسوبة إليهم غير متوقعة أو غير مبررة ،وستؤدي طريقة تصوير
الالجئين األفغان في وسائل اإلعالم وتدهور العالقات بين أفغانستان
ً
فضال عن التداعيات المالية التي ّ
سببها فيروس كورونا،
وباكستان،
إلى زيادة مشاكل الالجئين األفغان المستقبليين في باكستان في حين
تبحث أعداد متزايدة من األفغان عن ملجأ آمن لها في الخارج.
* «دبلومات»
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ُ
ّ
الموجهة ضد منظمة ترامب ،يعني ذلك أن هذه
إذا ثبتت الت َهم
ّ
الشركة والمسؤول المالي فيها ،آلن فايسلبرغ ،متورطان بتهرب
ضريبي فاضح منذ أكثر من عشر سنوات.
ذكــرت تقارير سابقة أن الجريمة المرتكبة في هذه القضية
ً
تتعلق بـ"المزايا الهامشية" ،لكن هــذه العبارة تعطي انطباعا
مغلوطا ،فال تواجه منظمة ترامب وفايسلبرغ اتهامات مرتبطة
بالتحايل على بند تقني ّ
معين على هامش النظام الضريبي ،بل
ّ
بشكل
إنهما متهمان بانتهاك أحكام قانون الضرائب األساسية
ٍ
ً
فاضح تزامنا مع حرمان والية نيويورك من مئات آالف الدوالرات.
مــن الـمـعــروف أن استعمال الموظف للسيارة الـتــي تقدمها
الـشــركــة ألغـ ــراض شخصية يــدخــل فــي خــانــة الــدخــل الـخــاضــع
للضريبة ،لكن وفق الئحة االتهام األخيرة ،حصدت منظمة ترامب
َ
نحو  200ألف دوالر نتيجة استئجار سيارتي "مرسيدس بينز"
كي يقودها فايسلبرغ وزوجته ،وبحسب الئحة االتهام نفسها،
أخفت منظمة ترامب وفايسلبرغ تلك المدفوعات عن الهيئات
الضريبية.
هذا النوع من الممارسات ُي ِدخل اآلخرين إلى السجن ،فقد ُح ِكم
على المصرفي االستثماري ريتشارد جوزفبيرغ بالسجن أربع
سنوات في  2007ألنه دفع ثمن منازله في مقاطعة "ويستتشستر"
ونيويورك وغرينتش وكونيتكت من حساب الشركة ،ثم امتنع
عن وضع تلك المدفوعات في خانة اإليــرادات ،كذلكُ ،ح ِكم على
سيدة األعمال المليارديرة الراحلة ،ليونا هلمسلي ،التي كانت
صديقة تــرامــب قبل أن تصبح عــدوتــه ،بالسجن أرب ــع سنوات
نتيجة ار تـكــا بـهــا الجريمة نفسها ،فقد جعلت شركتها تدفع
نـفـقــات تــرمـيــم مــزرعـتـهــا فــي غرينتش ثــم امتنعت عــن اإلب ــاغ
عن تلك المدفوعات( .أصبح المدعي العام األميركي رودولــف
جولياني الذي رفع دعوى فدرالية ضد هلمسلي محامي ترامب
َ
المستقبلي) .بشكل عامُ ،يحاكم مرتكبو هذه األنواع من الجرائم
الضريبية على المستوى الفدرالي ،لكن تبقى المحاكمات التي
ً
تستهدف االحتيال الضريبي ممكنة على مستوى الواليات أيضا،
ً
ووفــق الئحة االتهام الـصــادرة حديثا ،خسرت واليــة نيويورك
ضرائب بقيمة  345ألف دوالر كان ُيفترض أن يدفعها فايسلبرغ،
وعندما فتحت المدعية العامة في نيويورك ،ليتيسيا جيمس،
تحقيقها حــول منظمة تــرامــب منذ أكثر مــن سنة ،كانت دائــرة
ً
اإليرادات الداخلية ووزارة العدل تخضع لسلطة ترامب شخصيا،
ً
فقد تسلم المدعون العامون في نيويورك هذه القضية إذا في
مرحلة ال تسمح لنظرائهم الفدراليين بالقيام بالمثل .تملك
ً
ً
ً
ً
جيمس طبعا دافـعــا سياسيا قــويــا لتوجيه اتهامات جنائية
ضــد أف ــراد وكيانات مرتبطة بــأوســاط تــرامــب ،فخالل حملتها
لتولي منصب مدعي عام والية نيويورك في عام  ،2018قالت إن
الرئيس حينها ُيفترض أن يواجه اتهامات جنائية ،وإذا نجحت
سابق ال يحظى بأي شعبية في
جيمس في التغلب على رئيس
ّ
ً
واليته األم السابقة ،فستصبح المرشحة األوفــر حظا الستالم
منصب حــاكـمــة الــواليــة فــي عــام ( .2022لــم تعلن جيمس بعد
ترشحها لهذا المنصب ،لكنها رفضت استبعاد هذا الخيار في
األسبوع الماضي).
ً
ق ــد ت ـك ــون الئ ـح ــة االتـ ـه ــام األخـ ـي ــرة ج ـ ــزءا م ــن اسـتــراتـيـجـيــة
مستهدفة الستمالة فايسلبرغ واستعماله كشاهد ضد رب عمله
ّ
الموجهة ضد الشركة،
السابق ،لكن إذا ثبتت صحة االتهامات
ّ
مجرد متفرج بــريء في المعركة القائمة
فلن يبقى فايسلبرغ
بين جيمس وترامب ،بل إن تلك االتهامات توحي بأنه مسؤول
مالي مخضرم في شركة تجارية واسعة وقد بذل قصارى جهده
للتهرب من الضرائب وهو يواجه عواقب أفعاله اآلن.
ً
قد تكون هذه القضية ّ
مسيسة بدرجة معينة إذا ،لكن إذا كانت
االتهامات صحيحة ،فسنكون أمام عملية احتيال شاملة وسلوك
ّ
لمجرد
إجرامي ال يدعو للشكُ .يفترض أال يدخل أحد إلى السجن
أنه مرتبط بشخصية سياسية مثيرة للجدل ،لكن يجب أال تكون
ً
ً
عالقته بهذه الشخصية سببا كي ينجو بأفعاله أيضا.
* «ذا أتالنتيك»

م ــن  110مــاي ـيــن ن ـس ـم ـةـ ،وق ــد يــدف ـع ـهــا هــذا
إلـ ــى أص ـع ــب الـ ـخـ ـي ــارات ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق وهــو
"ال ـح ــل ال ـع ـس ـكــري" وإن ك ــان ه ــذا األمـ ــر فـلــن
يــأتــي بــالــدمــار وال ـح ــروب فـقــط ،بــل بفوضى
ً
عارمة من الصعب التنبؤ بمساراتها ،علما
أن العديد من المختصين وأصحاب الخبرة
يـجـمـعــون ع ـلــى أن ال ـخ ـيــار ال ـع ـس ـكــري أشـبــه
باالنتحار.
البحث عن بدائل أ خــرى قد يكون الطريق
الثالث الذي تحتاجه مصر وهو ما يمكن أن
يعوضها عــن خسائر محتملة مــن حصتها
لمياه النيل علما أن هــذه المشاريع تواجه
ً
عوائق وصعوبات كبيرة جدا .
هناك ثالثة بدائل يمكن إعادة البحث بها:
ً
أوال :مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل
بـشــق قـنــاة بـطــول  600كـلــم تـصــل هــذا النهر
ال ــذي ت ـهــدر مـيــاهــه بــالـمـحـيــط األط ـل ـســي في
أحد روافد نهر النيل في السودان ،وفي حال
ً
إتمامه سيوفر لمصر سنويا ما بين  95إلى
 120مـلـيــار م 3مــن ا لـمـيــاه و طــا قــة كهربائية
تكفي ثلثي قارة إفريقيا ،لكن هذا المشروع
يــواجــه عـقـبــات ت ـحــول دون تـطـبـيـقــه ف ــوزارة
ً
الري المصرية أدرجت  22سببا للرفض!
ً
ثــان ـيــا :اس ـت ـك ـمــال م ـش ــروع ق ـنــاة جــونـقـلــي
بجنوب السودان والمقام على نهر الجبل تم
حفر  260كلم من إجمالي  360كلم لكنه توقف
عــام  1983بسبب ا لـحــرب األ هـلـيــة و فــي حــال
جــرى التوافق عليه سيزيد مياه نهر النيل
بمقدار  18مليار م 3من المياه ،وبالرغم من
ً
فــوا ئــده العملية فإنه يــوا جــه أ سـبــا بــا تتعلق
بالتمويل و عــدم موافقة دول و ســط إفريقيا
ووضع جنوب السودان غير المستقر!
ً
ثالثا  :مشروع تحويل مجرى النيل يربط
بـحـيــرة فـكـتــوريــا بــالـبـحــر الـمـتــوســط وال ــذي
سيكون نــا فــذة على ا لـعــا لــم لـلــدول الحبيسة
في حوض نهر النيل والذي سيخلق مشاريع
تنمية متكاملة وستحدث ثورة في عالم النقل
والطاقة والخدمات والتنمية.
ل ـق ــد ت ـخ ـيــل وزي ـ ــر ال ـ ــري ال ـم ـص ــري مـحـمــد
عبدالمعطي المشهد إذا تحقق ،بأنه لو كان
هناك ممر مائي لتم تصدير كل المحاصيل
ً
االسـتــوائـيــة ب ــدال مــن رمـيـهــا فــي األرض كما
حصل في جنوب ا لـســودان و فــي مزرعة تقع
على مساحة  80كلم مزروعة بالمانجو!
مصر ستبقى وفية لنهر النيل فهذا قدرها
وإن ا سـتـشـعــرت إ ثـيــو بـيــا فــي لحظة مــا أنها
من الدول اإلقليمية الكبرى والتي بمقدورها
تغيير خريطة النهر الخالد وهو أمر ما زال
في عالم األحالم!

٧

زوايا ورؤى
لماذا تتهشم األحالم
على أرصفة بالدي؟!
د .سلطان ماجد السالم

تكرست ثقافة تمجد البعض بحسب ماله أو حسبه أو نسبه مع
المفضل (الواسطة) ليصبح
«رشة» بهارات من فيتامين
الشعب ْ ً
َ
اإلنسان عبارة عن ماكينة تليفونات يو ِميا بغية استخالص حقوقه
ال أكثر ،فمن الطبيعي أن «الزمرور» ومهما فعل لم ولن ينافس
«الهامور».
أحـ ــام وط ـم ــوح ــات اإلنـ ـس ــان م ـســائــل ح ـســاســة ،أشـبـهـهــا
بالزجاجيات الرقيقة التي يرعاها المواطن مع مرور األيام
فـقــط ليصطدم وه ــو م ــار بــأحــد أزق ــة الـحـيــاة ب ــأن هـنــاك من
تعمد تحطيمها وتهشيمها أ مــام عينيه ،ودون حسيب أو
ً
رقـيــب كــذلــك ،وال مستخلص للحق أب ــدا ،فالمسألة بسيطة
ً
ً
ً
جدا ،خصوصا في دولة الكويت :إذا كنت تملك دينارا في هذا
ً
ً
ً
الزمن فوزنك يصبح دينارا واحدا ،وإن كنت تملك مليارا فذاك
هو وزنك الفعلي ،أما المواطن (الكحيان المسكين) فله الله
والكالم في الدواوين و«تويتر» فقط ال أكثر ،بل هناك احتمال
أن ُيسجن أيضا إن لم توائم تغريداته مزاج البعض مستغلين
قانون الجرائم اإللكترونية والمرئي والمسموع و»هــات يا
اعتقاالت» بالمغردين.
تكرست هذه الثقافة التي تمجد البعض بحسب ماله أو
حسبه أو نسبه مع «رشة» بهارات من فيتامين الشعب المفضل
ً
(الواسطة) ليصبح اإلنسان عبارة عن ماكينة تليفونات َي ْو ِميا
بغية استخالص حقوقه ال أكثر ،فمن الطبيعي أن «الزمرور»
ومهما فعل لن ولــم ينافس «الـهــامــور» ،فهو بالكاد يريد أن
يخلص معاملة ولو تعطف عليه ذاك الهامور بواسطة ولو
بمكالمة هاتفية ال تكلفه حتى المئة فلس ،ففي مجتمع كهذا،
كيف لنا أن نستنكر تصرفات بعض القياديين حين يطلبون
وبكتب رسمية أن تتم مخاطبتهم بصيغة محددة؟! سعادة
فالن الموقر ،معالي السيدة الموقرة وهكذا!
العلماء والباحثون والقياديون في الــدول المتقدمة تتم
مناداتهم بأسمائهم األول ــى ومــن دون تكلف ،ويمكن حتى
استخدام البريد اإللكتروني لمراسلتهم أو فرقهم المساندة
التي تكون بدورها مستعدة للتجاوب مع المواطن .عموما
ما علينا ،أولئك «كفار» وسيخلدون في جهنم بوصف بعض
«المطاوعة» والشيوخ ،ويبقى المضحك المبكي في بالدنا
حين ترى أن بعض أشباه العلماء يطلبون مخاطبتهم بصيغة
ً
معينة باللقب أو حتى باالسم محددين طريقة هجائه أيضا!!
نعم يحدث هذا في الكويت ،دون االكتراث بأهمية المسألة
ا ل ـمــراد المخاطبة بها لكنهم يــر كــزون على الشكليات فقط
ال غير.
اإلنـســان بعلمه وعقله وإدراك ــه ال باسمه ولقبه وقبيلته
وطائفته ،وما لم نفهم تلك الحقيقة فعلينا جميعا السالم.
على الهامش:
ما كاد المواطن الكادح المسكين ينسى كوبون «البنزين»
الذي وعده به مجلس األمة السابق ،حتى ُيفاجأ بأن أسعاره
ستزداد مرة أخرى وهناك من يضع «تعريفة» جديدة كبالون
اختبار للضرائب على خدمات محطات التعبئة ،فهل سنسلم
ً
بالهواء الــذي نستنشقه أم سندفع له مقابال في المستقبل
القريب؟!
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

6.388

6.934

5.325

2.401 2.808 3.322

تقرير اقتصادي

االقتصاد ضحية الخالفات السياسية بين دول الخليج

ّ
تزيد اإلنفاق العسكري وتسيل األصول السيادية وتضر مصالح المستثمرين

• المنطقة لم تكد تتجاوز «أزمة قطر» حتى ظهرت بوادر أخرى بين السعودية واإلمارات

رغم اتساع الفجوة عند
المقارنة بين مجلس
التعاون الخليجي واالتحاد
األوروبي ككيانين ،فمن
الحصافة أن نتعلم كيف
تدير الدول خالفاتها
لتحقيق مصالحها ،من
دون أن تمس عالقاتها أو
تدخل في أزمات أخرى كان
باإلمكان تحاشيها.

العالقات
االقتصادية
الخليجية مختلة
في أساسها
العتمادها على
التنافس أكثر
من التكامل

لم تكد منطقة الخليج تطوي صفحة
الخالفات بين أعضاء منظمة دول مجلس
التعاون الخليجي ،العام الماضي ،فيما
ع ــرف ب ـ «أزم ــة ق ـطــر» ،حـتــى ظـهــرت على
السطح هذا األسبوع بوادر أزمة جديدة
بين أهم حليفين على مستوى المنطقة
وأكبر اقتصادين عربيين.
فـبـيـنـمــا ات ـخ ــذت ال ـس ـعــوديــة قـ ــرارات
اق ـت ـص ــادي ــة ف ــي اتـ ـج ــاه ت ـع ــزي ــز دورهـ ــا
كمنطقة جاذبة لالستثمار األجنبي ،عبر
اشتراط فتح الشركات األجنبية مقرات
ً
إقليمية في السعودية قبل منحها عقودا
حكومية ،ومنافسة الكيانات الخليجية
األخرى ،من خالل إطالق المملكة شركة
طيران جديدة تستهدف مسارات دولية
ت ـن ــاف ــس خـ ـط ــوط الـ ـطـ ـي ــران الـخـلـيـجـيــة
ال ـك ـب ــرى ك ـط ـي ــران اإلمـ ـ ــارات وال ـخ ـطــوط
الـقـطــريــة ،بــالـتــزامــن مــع الـتــوســع الالفت
في قطاعات الترفيه والسياحة ،وأخيرا
تعديل قواعد قواعد االستيراد من الدول
األخـ ــرى األع ـض ــاء فــي مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي ،مع استبعاد السلع المنتجة
ف ــي ال ـم ـن ــاط ــق الـ ـح ــرة م ــن االمـ ـتـ ـي ــازات
الـجـمــركـيــة الـتـفـضـيـلـيــة -ك ــان ل ــإم ــارات
موقف آخــر ُمغايرّ ،
عبرت عنه أبوظبي
في اجتماع «أوبك بلس» هذا األسبوع.

خالف وتعثر وتأجيل
ف ـ ـلـ ــم يـ ـسـ ـب ــق أن ظ ـ ـهـ ــر لـ ـلـ ـعـ ـل ــن فــي
اجـتـمــاعــات «أوبـ ــك» أو «أوب ــك بـلــس» أي
خـ ــاف أو ح ـت ــى اخـ ـت ــاف ف ــي وج ـه ــات
النظر بين أعضاء المجموعة الخليجية

(الكويت والسعودية واإلمــارات) غير أن
اال ج ـت ـمــاع األ خ ـيــر للمجموعة النفطية
ً
شهد اخـتــافــا أدى الــى تعثر االجتماع
وتأجيله إلى أجل غير مسمى ،وبالتالي
عدم التوصل إلى قرار ،فاإلمارات رفضت
ما توصلت إليه معظم الــدول المشاركة
فــي اجـتـمــاع «أوب ــك بـلــس» بـشــأن تمديد
استراتيجية خفض إنتاج النفط الحالية،
مــا لــم يتم مــراجـعــة نسب نقط األســاس
لـمــرجـعـيــة ال ـت ـخ ـف ـيــض ،ل ـض ـمــان عــدالــة
الحصص لجميع األعضاء عند التمديد،
حيث قال وزير الطاقة والبنية التحتية
اإلماراتي سهيل المزروعي إنه «ال ُيعقل
أن نقبل باستمرار الظلم والتضحية أكثر
مـمــا صـبــرنــا وضـحـيـنــا» ،فــي حـيــن دعــا
وزير الطاقة السعودي األمير عبدالعزيز
بن سلمان إلى «شيء من التنازل وشيء
ً
من العقالنية» ،للتوصل التفاق ،مشيرا
إلى ان المملكة كانت أكثر الدول تضحية
في سبيل التوصل الى اتفاق.
وف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،ف ــإن ــه ال غ ـب ــار بـشــأن
أي خــاف خليجي ،إذا ظــل األمــر ضمن
اإلطار الفني .ومع التأكيد على أن العالقة
االقتصادية بين الدول الخليجية مختلة
ف ــي أس ــاس ـه ــا ،الـ ــذي يـعـتـمــد ع ـلــى مـبــدأ
التنافس أكثر من التكامل ،فإن التجارب
السابقة في الخالفات الخليجية ،التي
ال يـتـمـنــى أح ــد ت ـط ــوره ــا ،دائ ـم ــا تشير
ف ــي ات ـج ــاه األس ـ ــوأ م ــن ق ـطــع لـلـعــاقــات
وال ـح ـم ــات اإلع ــام ـي ــة الـ ـمـ ـض ــادة ،ومــا
يــواك ـب ـه ـمــا م ــن ن ـمــو الفـ ــت ف ــي اإلن ـف ــاق
ال ـع ـس ـك ــري ل ـ ــدول ال ـم ـن ـط ـق ــة ،وتـسـيـيــل
لألصول السيادية ،وتراجع في التجارة

البينية ،وتجميد ألي أفكار او مشاريع
وح ــدوي ــة اق ـت ـص ــادي ــة أو ت ـج ــاري ــة على
ً
قــائـمــة أع ـم ــال مـجـلــس ال ـت ـع ــاون ،فـضــا
عن إنفاق مئات الماليين من الــدوالرات
ع ـلــى تـحـسـيــن أو ت ـشــويــه ص ـ ــورة هــذه
الــدولــة أو تـلــك ،فــي عملية كـســب ال ــرأي
ً
العام الخارجي لتأجيج األزمــات ،فضال
عــن تـضــرر مـصــالــح آالف المستثمرين
في قطاعات األسهم والعقار والصناعة
وال ـخــدمــات وغ ـيــرهــا ،فــي ح ــال تـطــورت
الخالفات الخليجية الى اجراءات عقابية
بين دول الخالف.

دروس البريكست
ورغـ ــم ات ـس ــاع ال ـف ـجــوة ف ــي الـمـقــارنــة
بين كيانين -مجلس التعاون الخليجي
واالت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي -ف ـم ــن ال ـح ـصــافــة
أن نـتـعـلــم كـيــف تــديــر الـ ــدول خــافــاتـهــا
لتحقيق مصالحها ،مــن دون أن تمس
عالقاتها أو تدخل في أزمات أخرى كان
باإلمكان تحاشي الــوقــوع فيها ...فغير
بعيد عنا درس «البريكست» ،الذي شهد
مفاوضات طويلة لحل خالفات معقدة
بـيــن بريطانيا واالت ـحــاد االوروبـ ــي في
ق ـضــايــا ال ـت ـج ــارة والـ ـض ــرائ ــب وال ـع ـمــل
وصـ ـي ــد ال ـس ـم ــك وال ـم ـن ــاف ـس ــة ال ـع ــادل ــة،
وحتى مدى انطباق أجزاء من االتفاقية
على أيرلندا ،وصوال إلى تفاصيل دقيقة
عـمــا يـعــرف بـ ـ الـتـنـقــل ال ـحــر ،بمعنى أن
اتـفــاق البريكست شمل فــي مفاوضاته
كل شيء تقريبا ،في الوقت الذي كان من
الــافــت إص ــرار كــل مــن لـنــدن وبــروكـســل

هيئة األسواق ّ
تغرم «الشارقة لألسمنت»
وعبدالعزيز السند  4آالف دينار لكل منهما
أع ـل ـنــت هـيـئــة أسـ ـ ــواق ال ـم ــال إصـ ـ ــدار مجلس
التأديب الـقــرار رقــم ( - 2021/41مجلس تأديب)
( 2021/30هيئة) بتوقيع عقوبة قــدرهــا  4آالف
ديـنــار ضــد شــركــة الـشــارقــة لألسمنت والتنمية
الصناعية ،لمخالفتها تقييم األصول العقارية.
وعدد المجلس أن المخالفة ألسباب حكم الفقرة
ج من البند  2من الملحق رقــم  1تقييم األصــول
العقارية من الكتاب الـحــادي عشر ،التعامل في
األوراق المالية من الالئحة التنفيذية للقانون رقم
 7لسنة  2010وتعديالتهما ،لعدم قيام الشركة
بــإجــراء تقييم مــن قبل مقيم خــارجــي ألصولها
العقارية األجنبية والمدرجة تحت بند ممتلكات
ّ
ومعدات في البيانات المالية للسنة المالية
وآالت
المنتهية في  2019 /12 /31بقيمة إجمالية بلغت
 210ماليين درهــم إماراتي ،والمتمثلة في أصل
عـقــاري أجنبي عـبــارة عــن أم ــاك ح ـ ّـرة كائنة في

دولة اإلمارات  -الشارقة بقيمة  23.85مليون درهم
إمــاراتــي وأصــل عـقــاري أجنبي عـبــارة عــن مبنى
كائن في دولة االمارات  -الشارقة ،بقيمة 186.17
مليون درهم إماراتي.
وتضمن الـقــرار إيقاع عقوبة بتغريم الشركة
المخالفة  4آالف دينار ّ
عما أسند إليها.
ً
مــن جانب آخــر ،أصــدر مجلس الـتــأديــب قــرارا
رقم ( - 2021/40تأديب) ( - 2021/29هيئة) وتوقيع
ع ـقــوبــة غ ــرام ــة تـبـلــغ  4آالف دي ـن ــار ض ــد رئـيــس
مجلس إدارة شركة بيت االستثمار الخليجي،
عبدالعزيز أسعد السند ،لمخالفته حكم البند
 1مــن ال ـمــادة  1-4-3والـبـنــد  3مــن ال ـمــادة 1-6-3
مــن الـكـتــاب الـعــاشــر (اإلف ـص ــاح والـشـفــافـيــة) من
ا لــا ئـحــة التنفيذية للقانون ر قــم  7لسنة 2010
وتعديالتهما.
وج ــاء ت المخالفة ألس ـبــاب حـكــم الـبـنــد  1من

مـقــر االت ـحــاد األوروبـ ــي -على التوصلإل ــى ات ـفــاق قـبــل الـبــريـكـســت فــي كــل مــرة
م ــن ال ـ ـمـ ــرات ال ـت ـس ــع ال ـت ــي ت ـع ـث ــرت بـهــا
المفاوضات.
هــذا الــدرس من «البريكست» ال يبين
فقط آلية حل الدول المتقدمة لخالفاتها،
بــل يــوضــح لـنــا أيـضــا أن ال ـخــاف حــول
«البريكست» اقتصادي في طبيعته ولم
يتطور إلــى خــاف سياسي بين الــدول
المعنية ،وكذلك لم يمس قضايا أخرى
اقـتـصــاديــة ال شــأن لها ب ـ «البريكست»،
وه ـ ــذا م ــا ن ـف ـت ـقــده ك ـ ــدول خـلـيـجـيــة مــن
آليات تمنع انزالق الخالفات الى قضايا
ي ـجــب ان ت ـك ــون ب ـع ـيــدة كـلـيــا ع ــن أصــل
االزم ــة ،لكن أزم ــات الخليج السياسية،
لــاســف ،يـكــون أول ضحاياها الملفات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وي ـ ـكـ ــون األث ـ ـ ــر ال ـس ـل ـبــي
فيها على القطاع الخاص والمعامالت
ال ـت ـجــاريــة والـمـسـتـثـمــريــن قــاسـيــا جــدا،
ويتسبب في خسائر مالية واقتصادية
لم تكن بالحسبان.

تجفيف منابع األزمات
ف ـمــا يـنـقــص دول ال ـخ ـل ـيــج ف ـعــا هو
تجفيف منابع األزمات في المنطقة ،التي
تجعلها دائـمــا منكشفة على أي خالف
ً
بسيط ،عبر :أوال إصــاح آلـيــات اإلدارة
العامة في جميع دول الخليج بما يسمح
بالتمثيل الشعبي في مؤسسات الحكم
واإلدارة ،من خــال مؤسسات المجتمع
المدني ،ويقلل من فرص نشوء األزمات
ً
بسبب الصراع السياسي ،وثانيا وجود

مشروع اقتصادي تنموي في المنطقة
ي ـش ـبــك ال ـم ـص ــال ــح ال ـم ـت ـب ــادل ــة ...فـكـلـمــا
تـشــابـكــت ال ـم ـصــالــح أك ـثــر ك ــانــت فــرص
حـ ــدوث ال ـخ ــاف ــات ،أو ب ــاألح ــرى تعطل
المصالح واألعمال ،أقل .وفي مثال حي
على أهمية تشابك المصالح ،خصوصا
المقترنة بمصالح المستثمرين االجانب،
نستذكر استمرار عمل مشروع دولفين
ل ـل ـغ ــاز ب ـي ــن ق ـط ــر واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،ل ــوج ــود
ش ــرك ــاء أج ــان ــب ك ـب ــار ،بـحـجــم «ت ــوت ــال»
الـفــرنـسـيــة و«أوك ـس ـيــدن ـتــال» األمـيــركـيــة،
يمتلكون نحو نصف الـمـشــروع ،وهنا
يكون الحديث عن أهمية وجــود نماذج
متنوعة من «دولفين» بشركاء أجانب او
غيرهم ،كضمانة ،للوصول إلى قناعة بأن
مصالح دول وأبناء المنطقة وتشابكها
أك ـث ــر أه ـم ـيــة وأول ــوي ــة م ــن أي خــافــات
اقتصادية او سياسية مهما كانت.
ك ــل دول ال ـعــالــم م ـعــرضــة لـلـخــافــات
الـفـنـيــة ،وحـتــى الـسـيــاسـيــة ،لـكــن العالم
الـمـتـقــدم ب ــات يـحـصــر ال ـخــافــات ضمن
إطــارهــا السليم ،بحيث ال تــؤثــر قضية
مهما كانت حساسيتها على العالقات
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ل ـ ــذل ـ ــك فـ ـ ـ ــإن تـ ـ ـط ـ ــور الـ ـ ـ ــدول
و«شبابها» يكون في جانب مهم منه في
كيفية إدارت ـهــا لــازمــات التي تواجهها
والحصافة في التعامل معها ،مع التأكيد
على أهمية رفــع كفاء ة مجلس التعاون
الـخـلـيـجــي ف ــي مـعــالـجــة ال ـخــافــات بين
األعضاء ،خصوصا أنه مع عدم تحقيقه
أي انجاز اقتصادي يذكر فإن محافظته
على متانة العالقات بين أعضائه تبدو
كأنها مهمته الوحيدة.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

تطور الدول
و«شبابها»
يتعلقان في جانب
مهم منهما بكيفية
إدارتها لألزمات
وحصافة
التعامل معها

تشغيل مصفاة الزور نهاية العام

ً
بطاقة تكريرية تصل إلى  615ألف برميل يوميا

الـمــادة ( )1 - 4 - 3من الكتاب العاشر (اإلفصاح
والشفافية) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7
لسنة  2010وتعديالتهما .حكم البند  3من المادة
( )1 - 6 - 3من الكتاب ذاته آنف الذكر.
ول ـق ـيــامــه حـ ــال ك ــون ــه ي ـش ـغــل م ـن ـصــب رئـيــس
مجلس إدارة شركة بيـت االستثـمار الخليـجي
ببيع كمـية  335.897سهـما من أسهم شركة بيـت
االستثمار الخليـجي بتاريخ  ،2021 /1/ 5وذلك
خ ــال فـتــرة حـظــر الـتـعــامــل الـخــاصــة بالبيانات
الـمــالـيــة لـنـهــايــة الـسـنــة الـمــالـيــة  ،2020وتــأخــره
باإلفصاح عــن ذلــك التعامل حتى .2021 /1 /10
ّ
وتضمن القرار إيقاع العقوبة بتغريم المخالف
أل ـف ــي ديـ ـن ــار ع ــن ك ــل م ـخــال ـفــة م ــن الـمـخــالـفـتـيــن
المسندتين إليه.

●

أشرف عجمي

أف ـ ــاد م ـص ــدر ن ـف ـطــي م ـط ـلــع بـ ــأن ال ـش ــرك ــة الـكــويـتـيــة
للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) قامت بتأهيل
عدة شركات عالمية للتنافس على عقد خدمات هندسية
مدته نحو  5سنوات ،في مجمع الزور ،الذي يضم مصفاة
الزور ومجمع الزور للبتروكيماويات.
وقال المصدر إن نطاق العقد يشمل تزويد «كيبيك»
بــأع ـمــال الـهـنــدســة والـتـصـمـيـمــات األول ـي ــة وال ـخــدمــات
االستشارية ،حيث تغطي هذه الخدمات مصفاة الزور
ومجمع ال ــزور للبتروكيماويات ،مــن خــال عقد تبلغ
قيمته مـئــات الـمــايـيــن مــن الـ ـ ــدوالرات ،مضيفا ان ــه تم
االنتهاء من  97في المئة من أعمال البناء في مصفاة
الزور.
ولفت الى انه تم إعداد المصفاة بحيث تفوق طاقتها
التكريرية نحو  615ألف برميل نفط يوميا ،متوقعا بدء
تشغيلها نهاية العام الحالي ،وسيمثل حجم الطاقة

التكريرية للمصفاة نحو نصف طاقة التكرير في الكويت،
وستكون «كيبيك» مسؤولة بشكل كامل عن تشغيلها.
وحول مشروع مجمع البتروكيماويات ،أوضح أن الشركة
على وشك االنتهاء من مرحلة الدراسات الهندسية للمشروع،
ومــن المتوقع تشغيله خــال عــام  ،2025مضيفا أن نسبة
اإلنجاز فيه بالنسبة للدراسات الهندسية األولية تبلغ حاليا
 85في المئة ،وهناك تأخير في اكتمال المشروع ،الذي يعد
مكمال لمصفاة الزور ،والذي كان مخططا لتشغيله في الربع
األخير من عام  ،2022الى النصف الثاني من عام .2025
وأرجـ ـ ــع ال ـم ـص ــدر أسـ ـب ــاب ال ـتــأخ ـيــر إلـ ــى تـغـيـيــر قــانــون
المناقصات؛ مما أدى إلــى صــدور أوام ــر تغييرية فــي عقد
استشاري المشروع ،وذلــك بشأن تعديل مستندات الطرح
لعقود مرخصي التكنولوجيا ،فضال عــن التغييرات التي
شابت االستراتيجية العامة لمؤسسة البترول  ،2040والتي
تطرقت إلــى ض ــرورة التوسع فــي الطاقة التكريرية للنفط
وبأعلى مستوى ،األمر الذي أدى إلى تغيير نطاق عمل دراسة
التصميمات الهندسية األولية.

مكاسب لمؤشرات البورصة ...والسيولة  31.7مليون دينار

ً
سهم «التجاري» دفع بالمؤشر الرئيسي لالرتفاع وكتلة أجيليتي وأعيان تسجالن أرباحا واضحة
●

علي العنزي

سـجـلــت م ــؤش ــرات ال ـبــورصــة
ً
ً
ارت ــدادا كبيرا خــال تعامالتها،
أم ــس ،لـكــن ك ــان ينقصه ارت ـفــاع
مـ ـتـ ـغـ ـي ــرات ال ـ ـس ـ ــوق ال ــرئ ـي ـس ـي ــة
الثالثة «السيولة والنشاط وعدد
الصفقات».
ورب ـ ــح م ــؤش ــر الـ ـس ــوق ال ـع ــام
ً
نـسـبــة  0.62ف ــي الـمـئــة مـعــوضــا
م ـع ـظ ــم خ ـس ــائ ــر ه ـ ــذا األسـ ـب ــوع
ور ب ــح  39.14نـقـطــة ليقفل على
مستوى  6388.08نقطة بسيولة
محدودة هي األدنى خالل األشهر
الثالثة الماضية ،إذ تراجعت إلى
مستوى  31.7مليون دينار فقط
تداولت  165.8مليون سهم ،وهي
ً
كمية متراجعة ومحدودة قياسا
عـلــى م ـعــدل جـلـســات ه ــذا الـعــام
نفذت من خالل  8211صفقة فقط،
ً
وتم تداول  138سهما ربح منها
 74وخـســر  44بينما استقر 20
دون تغير.
وكانت مكاسب السوق األول
هي األقل بين المؤشرات األربع،
إذ اكتفى بنسبة  0.39في المئة
فـقــط تـعــادل  26.61نقطة ليقفل
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى  6934.5نـقـطــة
بـ ـسـ ـي ــو ل ــة مـ ـت ــرا جـ ـع ــة دون 20
مـلـيــون دي ـن ــار كــانــت  19مليون
دينار تداولت  58.1مليون سهم

عبر  3075صفقة فقط ،وربح 14
ً
سهما بينما خسرت  7واستقرت
 4دون تغير.
وحقق مؤشرا السوق «رئيسي
 »50و»ال ــرئ ـي ـس ــي» ق ـف ــزة كـبـيــرة
وسجل مؤشر السوق الرئيسي
ً
األعـ ـ ــرض ن ـم ــوا بـنـسـبــة  1.3في
ا ل ـم ـئ ــة أي  69.83ن ـق ـطــة لـيـقـفــل
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى  5325.05نـقـطــة
ً
بسيولة مـحــدودة نسبيا بلغت
 12.6مليون دينار تداولت 107.7
م ـل ـي ــون س ـه ــم ف ـق ــط ع ـب ــر 5136
ً
صـفـقــة ،ورب ــح  60سـهـمــا مقابل
ت ــراج ــع  37واسـ ـتـ ـق ــرار  16دون
تغير ،وكان الرتفاع أسعار أسهم
ذات وزن كبير تأثير أكـبــر على
نـمــو ال ـســوق أب ــرزه ــا ك ــان البنك
التجاري وبنسبة  10في المئة.

تذبذب القيادية
بـ ــدأت ت ـعــامــات جـلـســة أمــس
الرابعة لهذا األسبوع على تردد
وقـ ـل ــق ب ـس ــب تـ ــراجـ ــع ك ـب ـي ــر فــي
مستوى السيولة ورغــم تحقيق
األس ـه ــم مـكــاســب ســريـعــة س ــواء
األسهم القيادية أو النشيطة في
الـســوق الرئيسي لكنها لــم تكن
مقنعة ،فـتــم الـضـغــط بـعــد مــرور
ساعة على أسهم بيتك والوطني
ع ـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص وسـجــا

أخبار الشركات
إيقاف «مدينة األعمال» عن التداول
لحين االنتهاء من التخفيض
أع ـل ـنــت ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ،أنـ ــه ب ـن ـ ً
ـاء على
قــرار الجمعية العامة لشركة مدينة األعمال
الكويتية العقارية (م األعـمــال) ،والتي أقرت
فيها تخفيض رأس المال ،فإنه تقرر إيقاف
أسهم الشركة عن الـتــداول اعتبارا من اليوم
( 8الجاري) إلى األربعاء ( 14الجاري) ،لحين
االن ـت ـهــاء م ــن إجـ ـ ــراءات الـتـخـفـيــض ،عـلــى أن
تتم إعادة أسهم الشركة للتداول اعتبارا من
الخميس ( 15الجاري).
خـ ـس ــارة ق ــاس ـي ــة ب ـل ـغــت  6أو 7
فلوس لكل منهما.
كـ ـم ــا خ ـ ـسـ ــرت أس ـ ـهـ ــم أخ ـ ــرى
أبرزها سهم الكويتية لكن بفعل
جني أرباح سريع ومستحق بعد
نـمــو الـسـهــم لـمـسـتــويــات كـبـيــرة،
وف ـ ــي ن ـف ــس ال ـت ــوق ـي ــت ان ـط ـل ـقــت
عمليات شراء جيدة على األسهم
الـنـشـيـطــة ف ــي ال ـس ــوق الــرئـيـســي
كــان أبــرزهــا أسهم أعيان ومزايا
ووطـ ـنـ ـي ــة عـ ـق ــاري ــة وال ـ ـ ـ ــذي ك ــان

ً
م ــدع ــوم ــا بـنـمــو س ـعــر أجيليتي
ً
وبلوغه مستوى قريبا مــن 930
ً
فلسا بعد أن تراجع وبلغ مستوى
ً
 917فـلـســا فــي حــالــة مــن ان ـعــدام
الــوزن وضغط بسيولة محدودة
لتتغير مؤشرات السوق إلى اللون
ً
األخ ـضــر خـصــوصــا «الــرئـيـســي»
و«رئيسي  »50وبدعم من أسعار
أسهم فاترة مثل البنك التجاري
الـ ـ ــذي ي ـ ـتـ ــداول ب ـش ـكــل مــوس ـمــي
وبـ ـكـ ـمـ ـي ــات م ـ ـح ـ ــدودة غـ ـي ــر أن ــه

ً
حقق  10في المئة نموا مما دعم
مؤشرات السوق سواء الرئيسي
أو رئيسي  50أو المؤشر العام.
وبـ ـ ـ ـ ـ ــدأت األس ـ ـ ـهـ ـ ــم الـ ـقـ ـي ــادي ــة
ب ـ ــاالرت ـ ــداد واسـ ـتـ ـط ــاع الــوط ـنــي
ً
أن يقفز مــن مـسـتــوى  848فلسا
ً
إلـ ــى م ـس ـتــوى  857ف ـل ـســا وســط
عمليات ش ــراء رأس ـيــة ،كما ارتــد
ً
ب ـي ـت ــك ت ــدريـ ـجـ ـي ــا وغـ ـل ــب ال ـل ــون
األخـضــر ال ــذي كــان فقط بحاجة
زيــادة مستويات السيولة والتي

ق ــد ت ـك ــون ت ــراج ـع ــت ب ـس ـبــب قلة
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــروض م ـ ــن األس ـ ـه ـ ــم ع ـنــد
مستويات منخفضة وعدم الرغبة
ً
في البيع خصوصا على مستوى
األسـ ـه ــم ال ـق ـي ــادي ــة ك ــذل ــك بـعــض
األسـهــم الصغيرة والـتــي حققت
مكاسب جيدة.
ودخلت أسهم جديدة في قائمة
النشاط قد يكون أبرزها اسم سهم
دلـقــان ال ــذي يظهر للمرة األولــى
ضمن األسهم العشرين األفضل

استقالة لؤي الخرافي
من «القابضة المصرية»
قالت الشركة القابضة المصرية الكويتية،
َّ
المقدمة من لؤي جاسم
إنه تم قبول االستقالة
الـ ـخ ــراف ــي م ــن م ـن ـصــب ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة وعضوية مجلس إدارة الشركة .وأشارت
«القابضة المصرية» ،في إفصاحها للبورصة،
إل ــى أن اجـتـمــاع مجلس اإلدارة ُعـقــد الـثــاثــاء
َّ
المقد مة ،الفتة
الماضي للنظر في االستقالة
إلــى أنــه ال يوجد أي أثــر للمعلومة الجوهرية
على المركز المالي للشركة.

ً
سيولة وحـقــق نـمــوا بنسبة 5.5
في المئة لتنتهي الجلسة خضراء
بانتظار االقفال األسبوعي األول
للربع الثاني من هذا العام.
ً
خـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــا  ،م ـ ـ ــال األداء إ ل ــى
التراجع على مستوى مؤشرات
أس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـم ـ ــال ب ـ ـ ـ ــدول م ـج ـلــس
التعاون الخليجي وبقيادة مؤشر
ال ـس ــوق ال ـس ـع ــودي تــاســي ال ــذي
تنازل عن مستوى  11ألف نقطة
ف ــي م ـحــاولــة اخ ـت ـبــار الـمـسـتــوى

ال ـن ـف ـس ــي الـ ـمـ ـه ــم ،كـ ـم ــا خ ـس ــرت
مؤشرات أسواق اإلمارات أبوظبي
ودبـ ـ ـ ــي ،وت ـ ــراج ـ ــع م ــؤش ــر س ــوق
عمان بعد نمو جيد خالل الفترة
ال ـم ــاض ـي ــة ،وال ـج ـم ـي ــع بــان ـت ـظــار
أس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط الـ ـت ــي اس ـت ـق ــرت
ً
فــوق مستوى  75دوالرا لبرميل
بــرنــت وبــان ـت ـظــار كــذلــك بـيــانــات
النصف األول التي بدأت بالتدفق
ً
خصوصا في السوقين السعودي
والعماني.
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اقتصاد

«طيران الجزيرة» استكملت بنجاح زيادة رأسمالها
%210
اكتتاب
بنسبة
دينار
ماليين
10
بـ
ً
ً

اإلصدار األول مع تداول حقوق األولوية في الكويت ...و«المركز» مديرا له ووكيال لالكتتاب
تعكس نسبة االكتتاب االقبال
الكبير على أسهم «طيران
الجزيرة» من قبل المساهمين
ومن المستثمرين الذين
استفادوا من تداول حقوق
األولوية.

أعلنت شركتا "طيران الجزيرة"
والمركز المالي الكويتي "المركز"
استكمال كــل إج ــراء ات االكتتاب
في أسهم زيادة رأسمال "الجزيرة"
بنجاح ،بقيمة إجمالية بلغت 10
ماليين دينار من خالل إصدار 20
مليون سهم ع ــادي ،بسعر طرح
ق ــدره  500فلس للسهم الــواحــد،
تمثل  10في المئة من رأس المال
المصدر والمدفوع.
وكشفت الـشــركـتــان ،فــي بيان
مـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ــن ت ـغ ـط ـيــة
االك ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــاب بـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــادة رأس ـ ـ ـمـ ـ ــال
"الجزيرة" بنسبة  210في المئة،
لـيـكـتـمــل ب ــذل ــك أول اك ـت ـت ــاب في
ً
الكويت يتضمن ت ــداوال لحقوق
األولوية ،إذ امتدت فترة االكتتاب
ً
 21يوما من  15يونيو الماضي
إلى  5يوليو الجاري.
وتـ ــم تـ ـ ــداول ح ـق ــوق األول ــوي ــة
في الفترة من  15إلــى  28يونيو
بسعر مرجعي لليوم األول بلغ
ً
 143فلسا للحق الواحد ومتوسط
ً
سـعــر  165فـلـســا للحق الــواحــد،
ـوق
ونـ ـت ــج عـ ــن ذل ـ ــك ت ـ ـ ــداول ح ـق ـ ٍ
أول ــوي ــة بـقـيـمــة إج ـمــال ـيــة بلغت
حوالي  460ألف دينار.
وتعكس نسبة االكتتاب االقبال
الكبير على أسهم الشركة من قبل
المساهمين و م ــن المستثمرين
الذين استفادوا من تداول حقوق
األولوية.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـ ــ"ط ـ ـي ـ ــران ال ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة" روهـ ـي ــت
راماشاندران ،إن عملية االكتتاب
اس ـتــوفــت اإلج ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة

ك ــاف ــة ،إض ــاف ــة إل ــى ط ــرح حـقــوق
األول ــوي ــة ألول م ــرة ل ـل ـتــداول في
بورصة الكويت ،بغرض تعويض
المساهمين الذين لم يكتتبوا في
ً
زيــادة رأس المال ،مشيرا إلى أن
زي ــادة رأس ال ـمــال ستساعد في
الوفاء بالمتطلبات الرقابية لرأس
الـمــال ،إضــافــة إلــى دعــم األنشطة
المستقبلية للشركة".
وأضـ ـ ـ ــاف رامـ ـ ــاشـ ـ ــانـ ـ ــدران ،أن
"ال ـج ــزي ــرة" تـسـعــى خ ــال الـفـتــرة
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة إل ـ ــى زي ـ ـ ـ ــادة ع ــدد
ً
وج ـه ــات ـه ــا ،م ــن  35ح ــال ـي ــا إل ــى
 65وجـهــة فــي غـضــون الـسـنــوات
الـ ـث ــاث ال ـم ـق ـب ـلــة ،ب ـع ــد ض ــم 13
طائرة جديدة ُليصبح أسطولها
ً
 30طــائــرة ،الفـتــا إلــى أن الشركة
افتتحت خــال جائحة "كورونا"
ً
 10خطوط جديدة بدءا من أديس
أبــابــا فــي إثـيــوبـيــا ثــم كولومبو
وتبليسي وبـ ــودروم وطــرابــزون
ولندن هيثرو وبشكيك وطشقند
وأنطاليا وكييف في أوكرانيا.
ووصـ ـ ــف ال ـس ـم ــاح ل ـلــوافــديــن
ال ـم ـطـ ّـع ـم ـيــن ب ــال ـس ـف ــر والـ ـع ــودة
ل ـل ـك ــوي ــت ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء مـ ــن أغ ـس ـطــس
ً
وف ـت ــح ال ـم ـط ــار ت ــدري ـج ـي ــا ،بــأنــه
ُ
خطوة جيدة ستعيد التوازن بين
الجانبين الصحي واالقتصادي،
ً
مـعــربــا عــن تطلع "الـجــزيــرة" إلى
إعادة تشغيل رحالتها لوجهات
ً
عدة توقفت خالل الجائحة ،مبينا
أن الشركة طلبت إع ــادة تشغيل
 8وجـهــات فــي أغـسـطــس ،وتقوم
ً
ً
حاليا بــدمــج األنظمة اسـتـعــدادا
ل ـب ــداي ــة أغ ـس ـط ــس ،إذ إن ـ ــه عـلــى

المسافرين إثبات أنهم ّ
مطعمون
عند إجراء حجوزاتهم على موقع
الشركة.

نجاح كبير
وع ـ ـي ـ ـنـ ــت طـ ـ ـي ـ ــران ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة
"الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز" لـ ـيـ ـق ــوم بـ ـ ـ ــدور م ــدي ــر
ً
اإلصدار ووكيل االكتتاب مستندة
إلى ما يتمتع به من خبر ٍة واسعةٍ
في هذا المجال.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أع ـ ـ ــرب ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي لـ"المركز" ،علي خليل،
ع ــن س ـع ــادت ــه بــال ـن ـجــاح الـكـبـيــر
الـ ــذي حـقـقـتــه عـمـلـيــة االك ـت ـتــاب،
ال ـتــي ت ـمــت ألول م ــرة م ــع ت ــداول
ً
حقوق األولوية ،قائال" :فخورون
ب ـ ــإدارة ه ــذا اإلص ـ ــدار ألن ــه األول
م ــع ت ـ ــداول ح ـق ــوق األول ــوي ــة في
ال ـكــويــت ،وبــال ـت ـعــاون م ــع شــركــة
ك ـب ـيــرة م ـثــل "الـ ـج ــزي ــرة" ،وال ـتــي
ت ـس ـعــى ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن تـعــافــي
ال ــوض ــع االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـعــال ـمــي
مــا بعد الـجــائـحــة" .وقــال خليل:
نــدرك في "المركز" أهمية أسواق
المال في دعم استقرار االقتصاد
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي ،ونـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــرص عـ ـل ــى
ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي تـنـمـيــة وتـعــزيــز
سـ ـ ـ ــوق ال ـ ـ ـمـ ـ ــال وتـ ــوف ـ ـيـ ــر فـ ــرص
االستثمار المختلفة للمساهمين
مــن خــال إدارة اكـتـتــابــات زيــادة
رؤوس أم ــوال الـشــركــات ،إضافة
إلى السندات والصكوك وغيرها".
وت ـ ـقـ ــدم خ ـل ـي ــل ب ــال ـش ـك ــر إل ــى
كـ ـ ــل مـ ـ ــن هـ ـيـ ـئ ــة أسـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال
وب ـ ــورص ـ ــة الـ ـك ــوي ــت ع ـل ــى ط ــرح

فخورون بإدارة أول إصدار بحقوق أولوية
بالتعاون مع شركة كبيرة مثل "الجزيرة"
خليل
أدوات استثمارية جديدة تغني
ال ـس ــوق ال ـمــالــي وت ـح ـقــق منفعة
للمساهمين مـثــل ت ــداول حقوق
األولـ ــويـ ــة والـ ـ ـت ـ ــداول بــال ـهــامــش
وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا .كـ ـم ــا شـ ـك ــر الـ ـش ــرك ــة
الكويتية للمقاصة على تعاونها
الدائم.

قاعدة مالية متينة

بفعل جائحة كورونا ،حافظت
"ال ـ ـ ـجـ ـ ــزيـ ـ ــرة" ع ـ ـلـ ــى تـ ــوازن ـ ـهـ ــا
واس ـت ـقــرارهــا بفعل مــا لديها
من قاعدة مالية متينة ،إذ بلغ
الرصيد النقدي لــدى الشركة
بنهاية مــارس الماضي 17.5
م ـل ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
 10م ــاي ـي ــن تـضـيـفـهــا زيـ ــادة
رأس الـ ـم ــال األخ ـ ـيـ ــرة ،ع ــاوة
جار
على مستحقات للشركة
ٍ
تـحـصـيـلـهــا تـبـلــغ أك ـث ــر م ــن 6

الزيادة ستدعم األنشطة
المستقبلية للشركة
مــايـيــن دي ـن ــار .وتـجـعــل هــذه
ال ـس ـي ــول ــة ال ـم ــري ـح ــة ال ـشــركــة
أك ـثــر قـ ــدرة عـلــى الـتـعــامــل مع
المستجدات ،بفضل مالء تها
ومتانة قاعدتها المالية.

شكر وتقدير
وث ـم ــن رامـ ــاشـ ــانـ ــدران دور
هيئة أس ــواق ال ـمــال فــي إدارة
ط ـ ـ ـلـ ـ ــب اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص

راماشاندران

باالكتتاب وسرعة استجابتها
ودع ـم ـهــا خ ــال عـمـلـيــة زي ــادة
ً
رأس مال "الجزيرة" ،معبرا عن
تقديره لكل من بورصة الكويت
وا لـشــر كــة الكويتية للمقاصة
ل ــدورهـ ـم ــا ف ــي ت ـن ـف ـيــذ ق ــواع ــد
تداول حقوق األولوية ،والذي
تم بكل سالسة ونجاح.

ُّ
النفط يصعد مع ترقب السوق اتضاح سياسة «أوبك »+
فـ ــي وقـ ـ ــت زادت ال ـت ـح ــدي ــات

البرميل الكويتي يرتفع  1.27دوالر ليبلغ 77.22
ارتـفــع سعر برميل النفط الكويتي 1.27
ً
دوالر ليبلغ  77.22دوالرا في تداوالت أمس
ً
األول ،مقابل  75.95دوالرا في تــداوالت يوم
ً
االثـنـيــن الـمــاضــي وف ـقــا للسعر الـمـعـلــن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وفــي األس ــواق العالمية ،ارتـفـعــت أسعار
النفط صباح أمــس ،متعافية مــن انخفاض
حاد في الجلسة السابقة بعد إلغاء محادثات
بين منتجي "أوبك ،"+مما رفع احتماالت أن
يتحول كبار مصدري الخام في العالم إلى
رفع اإلنتاج القتناص حصص سوقية.
ً
وارت ـفــع خــام بــرنــت  74سنتا بما يعادل

ً
ً
واحــدا في المئة إلى  75.27دوالرا للبرميل،
بعد أن خسر أكثر من  3في المئة أمس األول،
ً
وارتفع الخام األميركي  88سنتا أو  1.2في
ً
المئة إلى  74.25دوالرا للبرميل بعد أن تراجع
بأكثر من  2في المئة في الجلسة السابقة.
وأن ـه ــى وزراء ال ـطــاقــة ف ــي أوبـ ـ ــك ،+وهــي
مـجـمــوعــة تـضــم منظمة ال ـب ـلــدان الـمـصــدرة
لـلـبـتــرول "أوب ـ ــك" إل ــى جــانــب روس ـي ــا ودول
أخرى منتجة للخام ،محادثات بشأن سياسة
اإلمداد يوم االثنين الماضي.
وأثار اإلخفاق في المحادثات مخاوف من
انهيار االتـفــاقــات الخاصة بتقييد اإلنـتــاج

لمنع األسعار من االنخفاض ،مما يؤدي إلى
انهمار اإلمدادات بالسوق.
وقالت مجموعة أوراسيا في مذكرة ،إنه
"على الرغم من المخاطر المتزايدة النهيار
أوب ــك ،+فــإن الـقـيــادة فــي الــريــاض وأبوظبي
س ـت ـح ــاول ع ـل ــى األرج ـ ـ ــح ت ـج ـنــب م ـث ــل ه ــذه
النتيجة".
وق ـ ـ ـ ــال "غ ـ ــول ـ ــدم ـ ــان س ـ ــاك ـ ــس" ،إن ف ـشــل
المناقشات ألقى بظالل من الضبابية على
سـيــاســة إن ـت ــاج "أوب ـ ــك" ،غـيــر أن الـبـنــك أكــد
توقعاته بــأن سعر خــام برنت سيرتفع إلى
ً
 80دوالرا للبرميل في أوائل العام المقبل.

م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت م ـج ـم ــوع ــة
"بــاكـسـتــون غ ــروب" األمـيــركـيــة لالستثمار
ً
اعتزامها شراء شركة البرمجيات سفيرا من
شركة جينستار كابيتال مقابل  1.4مليار
دوالر ،ف ــي إط ـ ــار اس ـت ـث ـمــارات ـهــا الـمــوجـهــة
إل ــى التنمية الـمـسـتــدامــة ومـكــافـحــة التغير
المناخي.
وأش ــارت وكــالــة بلومبرغ لألنباء إلــى أن
هذه الصفقة ستتيح لمجموعة بالكستون
غ ــروب الــوصــول إلــى قـطــاع مــن البرمجيات
يسمى قـطــاع بــرمـجـيــات الـحــوكـمــة البيئية
واالجتماعية إذ تقدم شركة "سفيرا" البيانات

العبالني« :الوطني» أدار أزمة «كورونا» بكفاءة واقتدار

والخدمات االستشارية ألكثر من  300عميل
في  100دولة على األقل.
وقال إيلي ناجلر ،أحد كبار مديري اإلدارة
في بالكستون في بيان ،إن "األهمية المتزايدة
لموضوعات الحوكمة البيئية واالجتماعية
بالنسبة للشركات على المستوى العالمي
ً
ً
يمثل عامال أساسيا في توجيه استثمارات
ً
بالكستون" ،مضيفا أن "سفيرا" تحتل مكانة
متميزة في قطاع برمجيات وحلول الحوكمة
البيئية واالجتماعية.
يـ ــذكـ ــر أن ب ــاكـ ـسـ ـت ــون هـ ــي أك ـ ـبـ ــر م ــدي ــر
لــأصــول البديلة فــي العالم ،وأعلنت خالل

الفترة األخـيــرة تركيزها على دعــم التحول
ً
إلى مصادر الطاقة األقــل تلويثا للبيئة من
خالل أنشطة االستثمارات المالية الخاصة
وخ ــدم ــات االئ ـت ـمــان .وتـسـتـثـمــر المجموعة
بالفعل في شركة أيبا باور لتخزين الطاقة،
وش ــرك ــات ل ــوان ـب ــال وألـ ـت ــوس بـ ــاور أمـيــركــا
و تـيــر مــا هــو لــد نـغــز للطاقة الشمسية ،التي
تقدم خــدمــات تحسين كـفــاء ة الـطــاقــة .وفي
أبريل الماضي أعلنت الشركة اعتزامها شراء
شركة سابر إنداستريز للبنية التحتية في
مجال الطاقة.

أسعار صرف العمالت العالمية

خالل حلقة نقاشية ضمن برنامج «كن» لريادة األعمال االجتماعية
اس ـت ـض ــاف ب ــرن ــام ــج "ك ــن"
لــريــادة األعـمــال االجتماعية،
والذي يأتي برعاية بالتينية
مـ ــن ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي،
وبالشراكة االستراتيجية مع
مــؤس ـســة ل ــوي ــاك الـتـطــوعـيــة،
حـلـقــة نـقــاشـيــة حــاضــر فيها
المدير العام للموارد البشرية
لـمـجـمــوعــة "ال ــوطـ ـن ــي" عـمــاد
الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ،تـ ـ ـح ـ ــت عـ ـ ـن ـ ــوان
"إدارة األزمـ ـ ـ ـ ــات والـ ـ ـ ــدروس
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ـ ــن ال ـ ـ ــوب ـ ـ ــاء".
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،إن
"ا لـ ـ ـ ــو ط ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي" ض ـ ـ ـ ـ ــرب أروع
األمثلة فــي كيفية إدارة أزمــة
ب ـ ـح ـ ـجـ ــم وت ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــد ج ــائـ ـح ــة
ك ــورون ــا ،إذ شـكــل الـبـنــك ،في
استجابة مبكرة منذ فبراير
ً
 ،2020فــري ـقــا ل ـل ـطــوارئ أخــذ
ع ـل ــى ع ــات ـق ــه وض ـ ــع ال ـخ ـطــط
االحترازية ،والتدابير للتعامل
ال ـف ـع ــال م ــع ه ـ ــذا الـ ــوبـ ــاء فــي
ج ـم ـي ــع قـ ـط ــاع ــات ــه وفـ ــروعـ ــه.
وأك ـ ـ ــد ال ـع ـب ــان ــي أن أك ـبــر
ال ــدروس المستفادة مــن هذا
الـ ـ ــوبـ ـ ــاء ه ـ ــو أن االس ـت ـث ـم ــار
ال ـح ـص ـي ــف فـ ــي رأس الـ ـم ــال
ال ـب ـش ــري وال ـب ـن ـي ــة الـتـحـتـيــة
الـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة خـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة ك ـ ـ ـ ــان ل ـ ـ ــه ع ـظ ـي ــم
األث ـ ـ ــر فـ ــي نـ ـج ــاح ال ـب ـن ــك فــي
عـ ـب ــور هـ ـ ــذه األزمـ ـ ـ ــة ب ـك ـف ــاءة
واقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ،والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــة
فـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاف ـ ـ ــي االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاد
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي م ـ ـ ــن تـ ـبـ ـع ــاتـ ـه ــا.
وأشـ ــار إل ــى أن "الــوط ـنــي"،
ع ـل ــى مـ ــدى ت ــاري ـخ ــه الـمـمـتــد
 7ع ـق ــود ،أتـقــن
ل ـ ـن ـ ـحـ ــو
عـبــور الـعــديــد مــن التحديات
واألزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـصـ ـعـ ـب ــة الـ ـت ــي
واجـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه ،ك ـ ـ ـمـ ـ ــا أن ـ ـ ـ ـ ــه كـ ـ ــان
رك ـ ـيـ ــزة ل ـع ـم ـل ـيــة ال ـم ـس ــاع ــدة

ف ــي االن ـت ـع ــاش االق ـت ـص ــادي.

استمرارية األعمال
وأوض ـ ـ ــح أن ال ـب ـن ــك وض ــع
ً
مـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــرا الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــط ال ـك ـف ـي ـل ــة
بضمان اسـتـمــراريــة األعـمــال
رغم عمليات االغالق الجزئي
والـ ـكـ ـل ــي ،وت ـح ــوي ــل عـ ــدد مــن
الفروع إلى مراكز اتصال في
ً
المناطق المحظورة ،مشيرا
إلـ ــى أن ع ـمــل ال ـمــوظ ـف ـيــن من
ً
المنزل استلزم جـهــودا فنية
ك ـب ـيــرة ل ـض ـمــان اس ـت ـمــراريــة
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،إذ يـ ـع ــد م ـس ـتــوى
الـتـكـيــف مــع مــا فــرضـتــه هــذه
األزمة محل فخر الجميع في
البنك.
وأضــاف أن العمل عن ُبعد
لــم يمثل أي إشكالية للبنك،
ف ـ ــي ظ ـ ــل الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرات ال ــرق ـم ـي ــة
المميزة التي يمتلكها ،إضافة
إلــى اتـبــاع مجموعة الـمــوارد
البشرية استراتيجية تتماشى
م ــع خ ـطــط ال ـت ـحــول الــرق ـمــي،
ً
مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن ـ ـ ــه خ ـ ـ ــال ف ـت ــرة
العمل من المنزل ،كثف البنك
من حمالت توعية الموظفين
بالمخاطر السيبرانية وكيفية
الحماية منها.
وذ كـ ـ ـ ـ ــر أن إدارة األز مـ ـ ـ ــة
تخللها جزء مهم ،وهو ضمان
الـ ـع ــودة ال ـتــدري ـج ـيــة للحياة
الطبيعية دون أي معوقات،
إذ ق ــام ال ـب ـنــك ،بــالـتـعــاون مع
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـص ـح ـي ــة وب ـن ــك
ال ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــزي ،بـتـنـفـيــذ
الخطط االحترازية والتدابير
الـ ـت ــي ت ـض ــع ص ـح ــة مــوظ ـفــي
البنك وعمالئه والمجتمع ككل
في المقدمة.
ّ
وبين أن البنك اتخذ أعلى

مستوى من التدابير الصحية
والوقائية لضمان بيئة عمل
آم ـنــة مــن خ ــال اعـتـمــاد نظام
تعقيم دقيق لمختلف المرافق،
وفــرض الرقابة الصحية عند
مداخل البنك وكل فروعه ،مع
االلتزام التام بضرورة ارتــداء
الـ ـكـ ـم ــام الـ ــواقـ ــي ط ـ ـ ــوال ف ـتــرة
الدوام الرسمي.

استثمار بشري
وأكد العبالني أن "الوطني"
ح ـ ـصـ ــد ثـ ـ ـم ـ ــار اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ــه
الضخمة في كوادره البشرية،
ً
الذين يعدهم البنك أساسا لكل
نجاحاته الممتدة على مدى
سبعة عقود.
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى أن الـ ـبـ ـن ــك لــم
يتوقف عن رفع كفاءة موظفيه،
ع ـبــر ت ــزوي ــده ــم بــال ـعــديــد من
البرامج وال ــدورات التدريبية
عـبــر اإلن ـتــرنــت ،الـتــي وضعت
بالتعاون مع أكبر المؤسسات
والجامعات حول العالم ،وبما
يواكب متطلبات سوق العمل.

الكفاءات الوطنية
وأض ــاف أن الـبـنــك ،رغ ــم ما
فــرضـتــه جــائـحــة ك ــورون ــا من
تحديات كبيرة ،واصل القيام
بـ ـ ـ ــدوره الـ ـت ــاريـ ـخ ــي فـ ــي دع ــم
واستقطاب الكفاءات الوطنية،
إذ وص ـ ـلـ ــت نـ ـسـ ـب ــة ال ـع ـم ــال ــة
الــوطـنـيــة فــي الـبـنــك إل ــى 73.8
في المئة.
ً
وقـ ـ ــال إن الـ ـبـ ـن ــك ،ان ـط ــاق ــا
مـ ـ ــن مـ ـس ــاعـ ـي ــه نـ ـح ــو ت ــوف ـي ــر
أكبر قدر من الدعم لموظفيه،
ات ـخــذ ال ـعــديــد مــن ال ـم ـبــادرات
ال ـم ـه ـمــة ،مـنـهــا ع ـلــى الـجــانــب

الصحي ،وأخرى على الجانب
التنظيمي ،إذ و ف ــر برنامجا
ً
خـ ــاصـ ــا ل ـل ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة،
ش ــارك فـيــه نخبة مــن األطـبــاء
والـمـتـخـصـصـيــن ،وركـ ــز على
محاور رئيسية ،تشمل الصحة
النفسية والـعــامــة والـتـغــذيــة،
إضافة إلى اللياقة البدنية.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع أن "الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك م ـنــح
مــوظـفـيــه س ــاع ــات ع ـمــل مــرنــة
تشمل ساعتي اسـتـئــذان مدة
 3أيــام في األسـبــوع مع بداية
الـعــام الــدراســي ،2021 /2020
ل ـم ـس ــاع ــدة أب ـن ــائ ـه ــم ال ـط ـل ـبــة
عـلــى الـتــأقـلــم مــع التعليم عن
ُبـعــد ،كما تــم منح الموظفات
الحوامل إجــازة في (المرحلة
الثالثة من الحمل).
ول ـفــت إل ــى أن الـبـنــك أطـلــق
حملة خالل األشهر الماضية
لتشجيع موظفيه على تلقي
التطعيم ضد فيروس كورونا،
ً
ً
ً
لتحققت نجاحا كبيرا والفتا
مع بلوغ نسبه موظفيه ممن
تلقوا جرعة واحدة أو جرعتين
من اللقاحات نحو  82في المئة
من إجمالي الموظفين.
وشـ ـ ــدد ال ـع ـب ــان ــي ع ـل ــى أن
البنك يحث موظفيه باستمرار
ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة ال ـح ـف ــاظ عـلــى
س ــام ـت ـه ــم وصـ ـحـ ـتـ ـه ــم ،عـبــر
الــرســائــل التوعوية الـتــي يتم
نشرها باستمرار في مختلف
مـنـصــات الـبـنــك اإللـكـتــرونـيــة،
وعبر الملصقات التي تنتشر
في البنك وفروعه" ،كما نقوم
ً
انـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــا مـ ـ ــن م ـس ــؤول ـي ـت ـن ــا
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة بـ ـنـ ـش ــر ودعـ ـ ــم
الحمالت التوعوية عبر مواقع
التواصل االجتماعي".
وأشــار إلى أن البنك أجرى
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن االسـ ـتـ ـبـ ـي ــان ــات

عماد العبالني

أسعار صرف العمالت العربية

خـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـعـ ـ ــام حـ ـ ـ ــول وعـ ــي
وثـ ـق ــة مــوظ ـف ـيــه بـ ــإجـ ــراءات
ال ـص ـح ــة وال ـ ـسـ ــامـ ــة ،حـيــث
ً
ً
أظ ـه ــرت ارت ـف ــاع ــا ك ـب ـيــرا في
م ـس ـت ــوى وع ـ ــي ال ـمــوظ ـف ـيــن
ح ــول ه ــذه اإلجـ ـ ــراء ات التي
ات ـخــذهــا الـبـنــك بـلـغــت نحو
 94ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ك ـمــا كشفت
تـلــك االسـتـبـيــانــات األخ ـيــرة
ع ـ ــن ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع مـ ـسـ ـت ــوى ثـقــة
الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن بـ ـ ـ ــاإلجـ ـ ـ ــراءات
والتدابير التي تم اتخاذها
مع عودة العمل إلى طبيعته
لتبلغ نحو  88في المئة.

تكريم الصفوف األمامية
وأوض ـ ـ ـ ــح الـ ـعـ ـب ــان ــي أن ــه
ً
تـ ـق ــدي ــرا ل ـل ـج ـهــود ال ـك ـب ـيــرة
ال ـتــي بــذلـهــا مــوظـفــو البنك
خالل جائحة كورونا ،كرمت
اإلدارة ا لـتـنـفـيــذ يــة موظفي
الصفوف األمامية ،على ما
تفان والتزام خالل
أبدوه من
ٍ
فترة اإلغالق الكلي في سبيل
خ ــدم ــة ال ـع ـم ــاء خـ ــال هــذه
الظروف االستثنائية.

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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الجراح :استعادة وتعزيز التنمية المستدامة
جزء مهم من استراتيجيات التعافي بعد األزمة

وجهة نظر

 650مليار دوالر ال تكفي!

خالل ترؤسه أعمال «القمة المصرفية العربية الدولية لعام  »2021في روما
ناقش منتدى القمة المصرفية
العربية الدولية دور التمويل
المستدام في تحقيق التنمية
المستدامة وتعويض
خسائرها وتشجيع الودائع
المستدامة ،وذلك إلعادة بناء
اقتصاد مستدام في المنطقة
العربية ككل.

ّ
ّ
يهمنا تبني
ما دعت إليه
األمم المتحدة
بضرورة
العمل على
تطوير
استراتيجيات
لمتابعة
أهداف التنمية
المستدامة

ً
حــرصــا عـلــى تـعــزيــز وج ــوده باستمرار
عـ ـل ــى الـ ـس ــاح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ضـ ـم ــن أض ـخ ــم
الفعاليات المصرفية على المستوى الدولي،
ترأس الشيخ محمد الجراح ،رئيس مجلس
إدارة بـنــك ال ـكــويــت ال ــدول ــي ( )KIBرئـيــس
مجلس إدارة ات ـحــاد ال ـم ـصــارف الـعــربـيــة،
ً
أخ ـي ــرا أع ـمــال "ال ـق ـمــة الـمـصــرفـيــة الـعــربـيــة
ً
الدولية لعام  "2021التي نظمت افتراضيا
من االتحاد ،بالتعاون مع االتحاد الدولي
للمصرفيين العرب ،لمناقشة استراتيجيات
القطاعات المصرفية والمالية المختلفة
للتعافي بـعــد األزمـ ــة ،واس ـت ـعــادة التنمية
المستدامة والقدرة على تحمل الديون.
ً
وشـ ـ ــارك أيـ ـض ــا ف ــي تـنـظـيــم هـ ــذا ال ـل ـقــاء
ال ـعــال ـمــي ال ـح ــاف ــل ك ــل م ــن اتـ ـح ــاد ال ـب ـنــوك
األوروب ـ ـي ـ ــة ،واتـ ـحـ ــاد ال ـب ـن ــوك اإلي ـط ــال ـيــة،
ومنظمة األمم المتحدة (ممثلة في مبادرة
ال ـت ـم ــوي ــل ل ـل ـب ــرن ــام ــج ال ـب ـي ـئ ــي) ،وامـ ـت ــدت
فعالياته االفتراضية يومين من العاصمة
اإليطالية روما تحت رعاية رئيس مجلس
الوزراء اإليطالي ماريو دراغيً .
ك ـمــا اس ـت ـضــافــت ال ـق ـمــة ن ـخ ـبــة م ــن أب ــرز
وألمع الشخصيات والقياديين في المجال
االقـ ـتـ ـص ــادي وال ـم ـص ــرف ــي ،وم ـم ـث ـل ـيــن من
أضـ ـخ ــم ال ـج ـه ــات والـ ـم ــؤسـ ـس ــات الـ ـب ــارزة
ح ــول ال ـعــالــم ،وش ـ ــارك ف ــي ال ـح ـضــور على
منصة "زووم" االلكترونية كــل مــن رئيس
وزراء إيطاليا وراعــي المؤتمر ،ود .أحمد
أب ــوال ـغ ـي ــط األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ـجــام ـعــة الـ ــدول
العربية ،كــذلــك كــل مــن الشيخ إبــراهـيــم بن
خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
اإلســامـيــة فــي الـبـحــريــن ،ود .عبدالرحمن
الحميدي رئيس والمدير العام لصندوق
النقد العربي.
وبـصـفـتــه الـمـتـحــدث الــرس ـمــي لمجلس
إدارة ات ـحــاد الـمـصــارف الـعــربـيــة وأمــانـتــه
ال ـعــامــة ،ألـقــى ال ـجــراح كلمته االفـتـتــاحـيــة،
ً
م ـ ـعـ ــربـ ــا ع ـ ــن خـ ــالـ ــص الـ ـشـ ـك ــر والـ ـتـ ـق ــدي ـ ًـر
ً
للجمهورية اإليـطــالـيــة ،رئـيـســا وحـكــومــة
ً
وشعبا ،على استضافتها هذه القمة ورعاية
فـعــالـيــاتـهــا ،كـمــا رح ــب بــالـحـضــور الـكــريــم
وضيوف القمة المشاركين في أعمالها من
الدول الشقيقة والصديقة وممثلي الهيئات
االقتصادية والمالية اإلقليمية والدولية،
ً
م ـث ـم ـن ــا ج ـ ـهـ ــود االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد والـ ـم ــؤسـ ـس ــات
المتعاونة والراعية في إعداد وتنظيم هذا
الحدث الكبير والهام.
وقال الجراح ،إن اتحاد المصارف العربية
ي ـح ــرص ع ـل ــى م ــواص ـل ــة م ـس ـي ــرة ل ـق ــاءات ــه

«وفرة العقارية» تدشن
حملتها التسويقية الصيفية
أ ط ـل ـق ــت إدارة ا ل ـت ـســو يــق
ب ـ ـشـ ــركـ ــة وفـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة
حـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـت ـ ـسـ ــوي ـ ـق ـ ـيـ ــة
الـ ـ ـصـ ـ ـيـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــة لـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــائـ ـ ـه ـ ــا،
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـع ــدي ــد مــن
المقاهي والمطاعم وشركة
السينما الكويتية الوطنية
(سينسكيب) ،والتي تتضمن
خصومات مميزة وعروضا
م ـت ـنــوعــة وه ــداي ــا مـجــانـيــة،
لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق أع ـ ـ ـلـ ـ ــى درج ـ ـ ـ ــات
الــرضــا لعمالئها .وصرحت
مـ ـس ــاع ــدة م ــدي ــر ال ـت ـســويــق
شيخة الفضالة ،بــأن "يأتي
ان ـط ــاق ــا م ــن رغ ـب ــة ال ـعــديــد
من عمالئنا في قضاء فترة
الـصـيــف بــالـكــويــت ،السيما
فـ ــي ظـ ــل صـ ـع ــوب ــات وق ـي ــود
السفر ،حيث تساهم الحملة
ب ـت ـن ـش ـيــط حـ ــركـ ــة ال ـت ـس ــوق
الداخلي ،إضافة إلى تحقيق
أف ـضــل خــدمــة وأع ـلــى نسبة
رضا لعمالء (وفرة)".

شيخة الفضالة

ومــؤت ـمــراتــه الــرام ـيــة إل ــى حـشــد ال ـق ـيــادات
المصرفية والمالية واالقتصادية لمتابعة
ّ
التطورات االقتصادية والمالية
ومناقشة
الـعــالـمـيــة وال ـعــرب ـيــة ،وي ــأت ــي ان ـع ـقــاد هــذه
القمة ليدعم توجهنا وحرصنا على اختراق
ح ــاج ــز جــائ ـحــة كـ ــورونـ ــا ،وإع ـ ـ ــادة وت ـيــرة
التالقي العربي – الدولي ،والحوار والنقاش
المباشر بين مختلف الثقافات والحضارات.
وبعد االنتهاء من الكلمات االفتتاحية،
ت ـ ـطـ ــرق مـ ـنـ ـت ــدى الـ ـقـ ـم ــة ال ـم ـص ــرف ـي ــة عـبــر
سـلـسـلــة م ــن حـلـقــات ال ـن ـقــاش إل ــى الـعــديــد
مــن المواضيع المتعلقة بـضــرورة تفعيل
إجـ ـ ــراءات الـتـعــافــي االق ـت ـص ــادي وال ـمــالــي،
وأتـبــاع أولــى خطواتها التي تشتمل على
عـمــل التقييم ال ــازم لــأضــرار والـخـســائــر
االقـتـصــاديــة ،واعـتـمــاد تلك اإلجـ ــراءات مع
وضع سياسات اقتصادية ومالية ونقدية
واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وصـ ـحـ ـي ــة عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى
ً
الوطني ،واإلقليمي والعالمي أيـضــا ،ذلك
ب ـج ــان ــب ت ـط ــوي ــر حـ ـل ــول وإج ـ ـ ـ ـ ــراءات غـيــر
تقليدية لالنتعاش االقتصادي والمالي ،مع
ضرورة التحول الرقمي الشامل ،لما له من
تأثير إيجابي وفعال في التعافي.
ومن بين سلسلة المواضيع المهمة التي
طرحت خالل المنتدى ،ضمن جدول أعماله
الـشــامــل ،هــي آف ــاق وسـبــل تعزيز التعاون
العربي األوروب ــي للتخفيف مــن تداعيات
الوباء على االقتصادات العربية ،فقد أشار
ال ـج ــراح إل ــى ض ـ ــرورة ال ـت ـعــاون والـتـكــامــل
ً
العربي – األوروبي ،سعيا لحشد أكبر قدر
من الكفاءات والطاقات ،مع تعزيز القدرات
وترشيد الـمــوارد ،مما يساهم في تحقيق
التنمية المتوازنة والشاملة والمستدامة.
كـ ـم ــا ن ــاق ــش الـ ـمـ ـنـ ـت ــدى دور ال ـت ـم ــوي ــل
المستدام في تحقيق التنمية المستدامة
وت ـعــويــض خـســائــرهــا وتـشـجـيــع ال ــودائ ــع
ال ـم ـس ـتــدامــة ،وذلـ ــك إلع ـ ــادة ب ـن ــاء اقـتـصــاد
ً
مستدام في المنطقة العربية ككل ،وتعقيبا
عـلــى ذلـ ــكّ ،ق ــال الـ ـج ــراح" :ي ـهـ ّـم ـنــا ،ف ــي هــذا
المجال ،تبني ما دعت إليه األمم المتحدة
بضرورة العمل على تطوير إستراتيجيات
ل ـم ـتــاب ـعــة أهـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة،
ً
وخصوصا الدور الفعال والمتنوع للقطاع
ً
ال ـخــاص ،ب ــدء ا مــن الـمـشــروعــات الصغيرة
ً
والمتوسطة ،وصوال إلى شركات متعددة
ً
الجنسيات ،وتحديدا القطاع المالي الذي
ً
ً
يلعب دورا أساسيا في تمويل خطة التنمية
المستدامة  ،2030واالنـتـقــال إلــى اقتصاد
أكثر مرونة وشمولية ،حيث من المتوقع أن
تدعم المؤسسات واألسواق المالية التحول

أحمد حامد المال *
أفـصــح وزي ــر الـمــالـيــة ب ــأن ص ـنــدوق احتياطي
األجيال القادمة قد حقق نموا استثنائيا بنحو 33
بالمئة للسنة المالية المنتهية في  31مارس ،2021
وأن نمو أصــول الصندوق في السنوات الخمس
الماضية قد فاق إجمالي اإليرادات النفطية لنفس
الفترة ،وحقق نتائج تفوق األهداف الموضوعة في
استراتيجية الصندوق.

نمو  33بالمئة

محمد الجراح
الهيكلي العالمي المستمر نحو التنمية
المستدامة من خالل توجيه الموارد العامة
والخاصة بكفاءة نحو أنشطة أكثر استدامة
ً
ً
ً
اجتماعيا وبيئيا واقتصاديا".
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـق ـط ــاع الـ ـمـ ـص ــرف ــي ،رك ــز
ً
الـمـنـتــدى أي ـضــا عـلــى تفعيل دور الـقـطــاع
الـمـصــرفــي الـعــربــي فــي إج ـ ــراء ات التعافي
ً
عـلــى الـمـسـتــوى اإلق ـل ـي ـمــي ،خ ـصــوصــا في
نــواحــي تـمــويــل الـتـنـمـيــة وتـقـلـيــص فجوة
الدخل ،كما تم تسليط الضوء على إمكانية
الـقـطــاع الـمـصــرفــي فــي لـعــب دور تمويلي
أكثر استدامة.
واخـتـتـمــت فـعــالـيــات "الـقـمــة المصرفية
ال ـعــرب ـيــة ال ــدول ـي ــة ل ـع ــام  "2021بـمـنــاقـشــة
عامة حول أبرز ما جاء فيها خالل حلقات
النقاش بخصوص السياسات واإلجراءات
الالزمة في إطار خطط التعافي االقتصادي
والمالي ،وتفعيل عملية التنمية المستدامة
وتـعــويــض مــا خـســرتــه المنطقة الـعــربـيــة،
م ــع م ــا بـ ــدأ أن ي ـش ـهــده ال ـع ــال ــم الـ ـي ــوم من
ً
تعزز اآلمال بالعودة تدريجيا إلى الحياة
الطبيعية.
يذكر أن " "KIBواتحاد المصارف العربية
ت ـج ـم ـع ـهــم ش ــراك ــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة واس ـع ــة
وشــام ـلــة ،وه ــي قــائـمــة مـنــذ ف ـتــرة طــويـلــة،
ً
ً
ـراع ماسي
علما أن البنك حاليا مشارك ك ـ ٍ
ف ــي جـمـيــع ف ـعــال ـيــات وم ـ ـبـ ــادرات االت ـح ــاد
لعام .2021

وبــالــرجــوع إلــى القيمة التقديرية للصندوق،
المقدرة من قبل  Fetchفي أبريل  ،2020قـ ّـدرت أن
إجمالي أصــول الصندوق يبلغ  489مليار دوالر
( 147مـلـيــار دي ـن ــار) فــي الـسـنــة المنتهية فــي 31
مــارس  ،2020وبعد احتساب مــا أعلن عنه وزيــر
المالية من أن الصندوق حقق نموا قيمته  33بالمئة
في أصوله ،أي بقيمة  161مليار دوالر ( 48مليار
ديـنــار) ،بمعنى أن إجمالي أصــول الصندوق هو
 650مليار دوالر ( 195مليار دينار) للسنة المالية
المنتهية في  31مارس .2021
وفي بداية يوليو  2021أعلنت ""Bloomberg
أن إجمالي أصول الصندوق بلغ  670مليار دوالر
بالسنة المنتهية في  31مارس  ،2021وأن نصف
ه ــذا الـصـنــدوق مستثمر فــي ال ــوالي ــات المتحدة
األميركية ،وال نملك غير الشكر والثناء لإلخوة في
مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار واإلدارة
التنفيذية وموظفيها على هذا النمو االستثنائي.

تخطى إيرادات النفط
وك ــان وزي ــر المالية قــد صــرح بــأن نمو أصــول
ال ـص ـن ــدوق ف ــي ال ـس ـن ــوات الـخـمــس الـمــاضـيــة قد
ف ــاق إجـمــالــي اإلي ـ ــرادات النفطية لـنـفــس الـفـتــرة،
وبلغ إجمالي االيرادات النفطية  215مليار دوالر
( 65مـلـيــار دي ـن ــار) لـلـسـنــوات الـخـمــس الماضية
( 2017/ 2016إلى .)2021 /2020
فـهــل يعقل أن الـصـنــدوق قــد حـقــق نـمــوا قــدره
 17مـلـيــار دي ـنــار لـلـسـنــوات األرب ــع (2017 /2016
إلــى  ،)2020 /2019أو هناك انخفاضا في أصول
الصندوق في السنوات السابقة؟

تعزيز الثقة وزيادة الشفافية
هناك مجموعة من األسئلة تحتاج إلى إجابة،
ً
حتى يـكــون اإلف ـصــاح كــامــا ليعزز الثقة ويزيد
الشفافية:
• ك ــم يـبـلــغ إج ـمــالــي أصـ ــول اح ـت ـيــاطــي األج ـيــال
القادمة؟
• كم يبلغ معدل نمو الصندوق للسنوات األربع من
 2017 /2016إلى  2020 /2019لكل سنة؟

• إذا كــان هـنــاك نمو مميز وأداء حقق األه ــداف
الموضوعة في استراتيجية الصندوق ،فما هو
سبب عدم التجديد ألعضاء مجلس إدارة الهيئة
العامة لالستثمار؟
• م ــا ه ــي األربـ ـ ــاح الـمـحـقـقــة وغ ـيــر الـمـحـقـقــة من
الصندوق؟
• هل ّ
تعرض الصندوق ألي انخفاض حاد خالل
السنوات الخمس السابقة؟

الشفافية المنقوصة
مـبــادرة اإلع ــان عــن نسبة نمو الصندوق هي
بداية جيدة من حيث المبدأ ،فالشفافية المنقوصة
ال تعني شفافية ،وهناك قواعد لإلفصاح لنتائج
ال ـص ـنــدوق ،واقـ ــرب مـثــال هــو إف ـصــاح المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية ،حيث تم اإلعــان
عن إجمالي قيمة األصــول المستثمرة ،واألربــاح
الفصلية ،واألربــاح السنوية ،ومقارنة األرباح مع
السنوات السابقة.
خــال اجتماع الجمعية االقتصادية مع وزير
المالية فــي منتصف فبراير  ،2021أبــدى الوزير
رغبته بإقرار قانون السحب من الصندوق ،بما ال
يؤثر على نمو أرباحه لمعالجة ّ
شح السيولة في
صـنــدوق االحتياطي الـعــام ،فكيف يتم احتساب
تأثير السحب من الصندوق ونحن ال نعلم ماذا
يحتويه مــن أصـ ــول ،وس ـن ــدات ،وسـيــولــة نقدية،
واألرباح المحققة وغير المحققة ،حتى نعلم تأثير
السحب من الصندوق على نمو أرباحه؟
ال نتمنى أن يكون سبب إعالن نمو الصندوق
هو االتجاه إلى إقرار قانون السحب منه ،فأسعار
النفط في ّ
تحسن مستمر ،واألولى معالجة الهدر
الـحـكــومــي ف ــي بـنــد ال ـم ـصــروفــات ل ــدى ال ـ ــوزارات
والهيئات والشركات الحكومية.

ً
 650مليارا ال تكفي!

في ظل العجز الحالي بالميزانية والعجوزات
التراكمية المتوقعة من وزارة المالية للسنة المالية
ّ
المقدرة بـ 55.4
السابقة والسنوات األربع القادمة،
مليار دينار ،واالرتفاع الطردي لبند المصروفات،
وت ـ ــذب ـ ــذب أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط وبـ ـ ـ ــطء اإلص ـ ــاح ـ ــات
االقتصادية ،فما يملكه صندوق احتياطي األجيال
القادمة ال يكفي لالستدامة المالية للدولة ،وسيتم
اس ـت ـنــزافــه خ ــال ف ـتــرة وج ـي ــزة ،فـعـلــى الـحـكــومــة
االق ـت ـنــاع بــأنــه ال اس ـتــدامــة ف ــي بـيـئــة اقـتـصــاديــة
مريضة ،وال إصالح في ظل سوء اإلدارة.
* نائب رئيس الجمعية االقتصادية الكويتية

بورصة الكويت تطور مبناها بمرافق حديثة موفرة للطاقة

تركيب شاشات تتميز بأفضل التقنيات في قاعة التداول
ت ــواص ــل ب ــورص ــة ال ـكــويــت ،مـنــذ بــدايــة
يــونـيــو ال ـمــاضــي تـنـفـيــذ م ـش ــروع تطوير
وتحديث مبناها والمرافق التابعة له وفق
استراتيجيتها الخاصة باالستدامة ،ضمن
جهودها الرامية للمحافظة على مرافقها
وخدماتها وتحديثها ،لذلك تم إغالق قاعة
ال ـتــداول وعــدد مــن الـمــرافــق األخ ــرى حتى
االنتهاء من تلك األعمال.
وق ــال ــت الـ ـب ــورص ــة ،ف ــي ب ـي ــان صـحــافــي
أمس ،إنه تمت إزالة شاشات بيانات التداول
القديمة ،التي تم تركيبها عام  ،2005من قاعة
التداول ومواقع أخرى داخل المبنى وعلى
واجهاته ،الستبدالها بشاشات جديدة تتميز
بأحدث التقنيات وتوفر إمكانيات أكبر إلدارة
وبث المحتوى بهدف تحسين تجربة التداول
لـلـمـسـتـثـمــريــن ،ك ـمــا سـتـســاهــم ال ـشــاشــات
الجديدة بتوفير أكثر ً من  50في المئة من
استهالك الطاقة مقارنة بالشاشات القديمة.
ً
وتـعـمــل ال ـبــورصــة حــالـيــا عـلــى تحديث
العديد من مكونات البنية التحتية للمبنى؛
بما في ذلك المصاعد والساللم الكهربائية،
وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء

( ،)HVACوستسهم هذه العمليات في خفض
استهالك الطاقة بمعدل يتجاوز  20في المئة.
كما تعتزم التعاون مع جهة متخصصة
إلعادة تدوير الشاشات القديمة ومكمالتها
وأجهزة الحاسب اآللــي ،والمواد األخرى،
ً
سعيا منها لتخفيض التأثير السلبي على
البيئة ،مما يعزز مكانة البورصة كمؤسسة
تلتزم بمسؤولياتها االجتماعية ،وتعمل
ً
على تنفيذ عمليات مستدامة تماشيا مع
أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة.
وبهذه المناسبة ،قال ناصر السنعوسي
رئيس إدارة التسويق واالتصال المؤسسي
فــي ال ـبــورصــة "تـفـخــر الـشــركــة بــالـتــزامـهــا
بمبدأ االستدامة ،وتسعى جاهدة لخفض
تأثير عملياتها على البيئة عبر رفع شعار
االستدامة في كل ما نقوم به".
وأضــاف السنعوسي أن البورصة نفذت
منذ تأسيسها لعديد مــن الـمـبــادرات التي
تساهم في غرس معنى وأهمية االستدامة،
ومن خالل هذا المشروع" ،نحن ندعم الهدف
الثاني عشر من أهداف األمم المتحدة للتنمية
المستدامة المتعلق باالستهالك واإلنتاج

المسؤولين ،إضافة إلى الهدف السابع عشر
المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق األهداف".
وم ــن الـمـقــرر أن تشمل أع ـمــال التطوير
والتحديث توفير منصة خاصة لقرع الجرس
داخل قاعة التداول مزودة بجرس نحاسي
ٍ
ً
ميكانيكي تم تصنيعه خصوصا لبورصة
ٍ
ً
الكويت ،ويحمل نقوشا محفورة مستوحاة
من زخارف نسيج السدو الكويتي.
وسيتم تخصيص المنصة لفعاليات
المسؤولية االجتماعية لرفع مستوى
الوعي بالقضايا البيئية واالجتماعية
إض ــاف ــة إل ــى فـعــالـيــات إدراج الـشــركــات
والصناديق االستثمارية.
كـمــا تـطــل مـنـصــة ق ــرع ال ـج ــرس على
قاعة إعالمية مجهزة بالكامل لتغطية
فـ ـع ــالـ ـي ــات الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
واألحـ ـ ــداث اإلعــام ـيــة مـثــل الـمــؤتـمــرات
الصحفية والمقابالت التلفزيونية.
ً
وسـيـتــم أي ـضــا تجهيز الـمـســرح وقــاعــة
ال ـت ــدري ــب ب ــأح ــدث ال ـت ـق ـن ـيــات السـتـضــافــة
الندوات والدورات التدريبية وبرامج التثقيف
المالي ،بالتعاون مع المنظمات والشركات

المتخصصة المحلية والدولية ،بما يتماشى
مــع ال ـتــزام بــورصــة الـكــويــت بــزيــادة الوعي
بسوق المال الكويتي واالستثمار به ،ضمن
أنشطة الشركة الـتــي تنطوي تحت ركيزة
التعليم من استراتيجية االستدامة ،والهدف
الرابع من أهــداف التنمية المستدامة لألمم
المتحدة المتعلق بالتعليم.
وتـنــص استراتيجية بــورصــة الكويت
على ضمان تطبيق المبادرات وتوافقها
مع حوكمة المسؤولية االجتماعية للشركة،
ومعايير افضل الممارسات فــي القطاع،
وتوقعات المستثمرين؛ وإنشاء شراكات
قوية ومستدامة تساعد بورصة الكويت
ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق ال ـن ـج ــاح وت ـت ـي ــح لـلـشــركــة
االستفادة من قدرات ونقاط قوة الشركات
أو المؤسسات األخــرى التي تمتلك خبرة
في مجاالت مختلفـة ،باإلضافـة إلى دمـج
جهود المسؤولية االجتماعية للشركات
مــع ثقافة الشركة ،وذلــك مــن أجــل تحقيق
االستدامة والتأثير المستمر ليتم تنفيذه
و غــر ســه فــي العمليات اليومية لبورصة
الكويت.

ناصر السنعوسي

«الكويتية» تمدد مواعيد العمل في مكتب مبيعات الفروانية
ً
ً
 3رحالت أسبوعيا إلى باريس بدءا من أمس

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية تمديد
مواعيد العمل في مكتب مبيعات الشركة في منطقة
ً
الـفــروانـيــة ،لتصبح مــن الـســاعــة  8صـبــاحــا وحتى
ً
ً
مساء ،اعتبارا من  11الجاري.
الـ 7.30
وبـهــذا الـشــأن ،قــال مدير دائ ــرة العالقات العامة
واإلع ــام فــايــز الـعـنــزي :يــأتــي ذلــك فــي إط ــار حرص
"الكويتية" على التقليل من تركيز العمالء على مكتب
ً
مبيعات األفنيوز ،الذي يشهد يوميا استقبال عدد
كبير من الــزوار والعمالء الكرام ،حيث رأت الشركة
أن ذلك يساهم في تقديم خدمة أفضل لهم ،ومنحهم
ً
مزيدا من الوقت لزيارة مكاتب الشركة ،ليتم خدمتهم
على أكمل وجه وبكل أريحية وانسيابية.
وأضاف :تقدم جميع مكاتب مبيعات "الكويتية"
فــي أن ـحــاء ال ـبــاد الـخــدمــة كــامـلــة لعمالئها لحجز
كل أنواع التذاكر ،سواء الحكومية أو تذاكر العالج
بالخارج أو التجارية ،أو خدمات أعضاء الواحة ،وقد
ً
حــددت الشركة أخيرا قسما خاصا لحاملي تذاكر
السرير الطبي واألكسجين ،وذلك في مكتب مبيعات
ً
ً
األفنيوز فقط من الساعة  9صباحا وحتى  3عصرا.
وأو ض ــح أن جميع مـكــا تــب مبيعات "الكويتية"
ً
توفر عــددا من الخدمات األساسية؛ ومنها إصدار
تذاكر وحـجــوزات السفر التجارية للعمالء الكرام،

ً
وأيضا إصدار تذاكر السفر الحكومية التي تتضمن
تذاكر العالج بالخارج للمرضى والمرافقين لهم،
وتذاكر السفر الخاصة بالمهمات الرسمية لموظفي
الـحـكــومــة ،كــذلــك تـقــدم خــدمــة إص ــدار تــذاكــر السفر
للعمالء من أعضاء نادي الواحة ،إضافة إلى إصدار
ت ــذاك ــر الـسـفــر لـمــوظـفــي ال ـشــركــة ،عـ ــاوة عـلــى ذلــك
ً
توفر مكاتب مبيعات الشركة أيضا خدمة تعديل
تذاكر السفر التي تشمل ترفيع درجات السفر على
ال ـطــائــرة؛ س ــواء لــدرجــة رج ــال األع ـم ــال أو الــدرجــة
األولى أو درجة الرويال ،وفضال عن ذلك يتاح تعديل
ً
تواريخ الحجوزات وإلغاؤها ،وأخيرا تلقي جميع
االستفسارات والشكاوى والمالحظات من العمالء
والـعـمــل عـلــى مـســاعــدتـهــم ،وعـ ــاوة عـلــى ذل ــك ،فــإن
مكتاب مبيعات "الكويتية" تعطي األولوية لعمالئها
من ذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن ،من خالل
مكان مخصص لهم ،ليتم خدمتهم وتقديم المساعدة
لهم بالسرعة الممكنة.
واخ ـت ـت ــم ال ـع ـن ــزي ق ــائ ــا :تـ ـح ــرص "ال ـك ــوي ـت ـي ــة"
ً
دائ ـمــا عـلــى أن تـكــون قــريـبــة مــن عمالئها متلمسة
ً
الح ـت ـيــاجــات ـهــم م ــن خـ ــال م ـكــات ـب ـهــا ،س ـع ـيــا منها
لتعزيز وجودها في مواقع حيوية في البالد لتلبية
احتياجات الـعـمــاء ،وتقديم أفضل الـخــدمــات لهم

عبر موظفين يملكون الخبرات الفنية والمهنية في
التعامل مع الجمهور".

رحالت باريس
وأطلقت "الكويتية" ،أمس ،أولى رحالتها التجارية
المجدولة إلى مدينة باريس في فرنسا ،التي سيتم
تشغيلها بواقع  3رحالت في األسبوع من الكويت
إلــى بــاريــس خــال أيــام األحــد واألرب ـعــاء والجمعة،
ً
اعتبارا من أمــس ،حيث شهدت الرحلة األولــى إلى
باريس حماسا وسعادة غامرة من المسافرين ،إذ
تـعــد وجـهــة بــاريــس مــن ضـمــن الــوجـهــات المحببة
والمفضلة لدى كثير من العمالء ،عــاوة على ذلك،
ً
شهدت الرحلة أيضا مرونة وانسيابية في إنهاء
اجراء ات السفر للمسافرين الكرام وتلبية طلباتهم
على أكمل وجه ،والذين أبــدوا ارتياحهم في السفر
ً
عـلــى مـتــن ط ــائ ــرات "ال ـكــوي ـت ـيــة" ،لـتـكــون نــاقــا لهم
لــوجـهــاتـهــم الـمـخـتــارة والـمـحـبـبــة ،كـمــا أث ـنــوا على
خدمة موظفي "لكويتية" أثناء إنهاء إجراءاتهم في
منطقة الــوزن وحتى وصولهم إلى بوابة الصعود
على الطائرة.
واخ ـت ـت ـمــت ال ـشــركــة بــأن ـهــا تـتـبــع وت ـن ـفــذ جميع

أحد مكاتب مبيعات «الكويتية»
اإلجـ ــراء ات االحـتــرازيــة واإلرشـ ــادات الصحية التي
أوصت بها السلطات الصحية في البالد ووضعتها
اإلدارة العامة للطيران المدني ،وتضع ضمن أولى
أولــويــات ـهــا ال ـح ـفــاظ عـلــى الـصـحــة ال ـعــامــة وصحة
المسافرين ،وذلك من خالل تعقيم الطائرات بشكل
دقيق وفوري ،بعد كل رحلة قادمة ،إضافة إلى تعقيم

اآلليات والنقليات والحافالت الخاصة بنقل الركاب
والعفش ،والتزام طواقم الرحالت بوضع الكمامات
والـ ـقـ ـف ــازات وال ـت ـبــاعــد ال ـج ـس ــدي م ــع ال ـم ـســافــريــن،
وتوجيههم إلى االلتزام باالشتراطات الصحية.
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اقتصاد

البنك يدعم حملة «لنكن على دراية» في إطار استراتيجيته لالستدامة ومسؤوليته االجتماعية

ّ
مختلف قنوات البنك لشرح طرق تجنب عمليات
االحتيال اإللكتروني وحماية البيانات المصرفية
ّ
والشخصية ،كما نركز بصفة خاصة على حث
العمالء على تجاهل أي مكالمة أو رسالة من جهة
مجهولة ،وعدم مشاركة بياناتهم.
وتـنـ ّـبــه أغـلــب رســائــل الـتــوعـيــة إل ــى أن البنك
ال يطلب أب ــدا مــن عـمــائــه مـشــاركــة أي بيانات
مصرفية شخصية عبر المكالمات الهاتفية أو
البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية ،أو أي
أهمية كبيرة
تطبيقات أخرى .ونولي في "برقان"
ّ
لتوعية عمالئنا بهذه المسائل ،كما نوفر أعلى
مستويات األمان والسالمة لحماية حساباتهم
وبياناتهم ،لنضمن لهم تجربة مصرفية سلسة
وآمنة .وقد حصلنا نتيجة لهذه الجهود التي
نبذلها لضمان إدارة آمنة للبيانات الحساسة
للبنك ولـحـمــايــة خـصــوصـيــة وأمـ ــان حـســابــات
العمالء ومعلوماتهم ،على شـهــادةISO 27001
 2013لنظام إدارة أمــن المعلومات التي تثبت
كفاءة أنظمة المعلومات واألمن السيبراني في
بنك برقان.

استخدام القنوات المصرفية اإللكترونية خالل
الـ ـظ ــروف االسـتـثـنــائـيــة ال ـت ــي فــرض ـهــا انـتـشــار
جائحة كــورونــا ،وال ــذي تــزامــن مــع تــزايــد كبير
لعمليات االحـتـيــال اإللكتروني وخــرق وسرقة
البيانات.
وقد كان من الضروري ،خالل الحملة ،التركيز
على التذكير بحقوق العمالء وتوضيح واجباتهم
ّ
وتوعيتهم بجميع الجوانب المتعلقة بالعمليات
المالية والمصرفية ،ليتمكنوا من اتخاذ القرارات
الصائبة فيما يتعلق بالخدمات والمنتجات
المصرفية ،مثل االقتراض والتمويل والبطاقات
واالستثمار .وقد ساهمنا من جهتنا في "برقان"،
بشكل فـ ّـعــال ،فــي دعــم الـمـبــادرة منذ انطالقها،
وحرصنا على المشاركة بجهود نشر الوعي في
المجتمع ككل ،وتعزيز فهم العمالء للعمليات
المالية والمصرفية ،ليستفيدوا من الخدمات
التي ّ
نقدمها فــي إطــار يضمن أمــن حساباتهم
وبياناتهم.
ويعمل "برقان" ،دائما ،على تعزيز ثقة العميل
بــال ـب ـنــك وبــال ـع ـم ـل ـيــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،م ــن خ ــال
التركيز على نشر المعرفة بمسائل أمن وسالمة
الـبـيــانــات الشخصية داخـلـيــا بـيــن الموظفين،
وه ــو مــا ينعكس بـشـكــل إيـجــابــي وف ـ ّـع ــال على
إدارة حـســابــات الـعـمــاء وتلبية احتياجاتهم
على أكمل وجه.
ّ
وأود ،في هذا السياق ،أن أثني بشكل خاص
على الجهود الكبيرة التي يواصل البنك المركزي
بــذلـهــا فــي سـبـيــل تـعــزيــز الـثـقــافــة الـمــالـيــة لــدى
مختلف شــرائــح المجتمع مــن خ ــال الحمالت
والتوجيهات الرامية إلى توسيع الدور اإليجابي
والفاعل للقطاع المصرفي الكويتي ،ودعم البنوك
لتساهم في إطــار مسؤوليتها المجتمعية في
توعية العمالء بحقوقهم المصرفية.

* ما مدى أهمية نشر وتعزيز الثقافة المالية
والتوعية بحقوق العمالء؟
 ّأود أن أشـيــد هـنــا ِبـجـهــود جميع البنوك
الكويتية فــي دعــم هــذه الحملة التوعوية التي
انـطـلـقــت فــي الــوقــت الـمـنــاســب ،فــي ظــل تنامي

ّ
* لماذا تركز الحملة على مسألة حماية حقوق
العمالء؟
 حماية حقوق العمالء مسألة جوهرية لبناءالثقة بين البنك والعميل ،والمحافظة عليها،
وهي إحدى الرسائل األساسية لحملة "لنكن على

أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة ،الرئيس التنفيذي لمجموعة وواجباتهم في المعامالت المصرفية ،في إطار استراتيجية
بنك برقان ،مسعود جوهر حيات ،دعم البنك لحملة «لنكن االستدامة التي يتبناها ،وكجزء من مسؤوليته اإلجتماعية.
على دراية» الوطنية للتوعية المصرفية التي أطلقها بنك وأشار إلى التزام البنك الكامل بتغطية كل محاور الحملة
من خالل جميع قنوات التواصل الخاصة به طوال مدتها،
الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع
لتعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي المجتمعي بالعمليات
البنوك الكويتية.
المصرفية واالئتمانية ...وفي السطور التالية مزيد من
وقال حيات ،في حوار معه ،إن «برقان» يساند هذه
الحملة وجهود توعية العمالء وتعريفهم أكثر بحقوقهم التفاصيل.

ملتزمون
بتعزيز
الثقافة
المصرفية
والمساهمة
في زيادة نشر
الوعي المالي
واالئتماني

* مــا أه ــم الـمـحــاور الـتــي تــركــز عليها حملة
لنكن على دراية في إطار تعزيز الثقافة المالية
بالمجتمع؟
 تشمل األهــداف العامة للحملة تعزيز فهمعمالء القطاع المصرفي وأفراد المجتمع بصفة
عامة للمبادئ والمفاهيم األساسية في المجالين
ّ
المالي والمصرفي .وتركز الحملة على تثقيف
عمالء البنوك لمساعدتهم على االستخدام األمثل
للمنتجات والـخــدمــات المصرفية ،إضــافــة إلى
توعيتهم أكثر بعمليات االحتيال اإللكترونية
وتنبيههم إلــى طــرق تفاديها ،وتسعى الحملة
أيضا إلــى مساندة الجهود الــرامـيــة إلــى زيــادة
مستويات الشمول المالي التي تدعم االستقرار
المالي واالقتصادي.
* كيف يتم في إطار حملة التوعية بعمليات
االحتيال اإللكترونية والتنبيه إلى خطورتها؟
 تطال عمليات االحتيال والجرائم اإللكترونيةالعمالء بطرق متنوعة تشمل البريد اإللكتروني
والرسائل النصية ،وتطبيقات الهواتف الذكية،
ُ
وحتى المكالمات الهاتفية ،التي تستخدم بغرض
ّ
الحصول على المعلومات المصرفية السرية
للعميل ،مثل أرقام الحسابات ،واألرقام السرية،
وأرقــام  ،OTPالستخدامها في سرقة األمــوال أو
البيانات الشخصية ،لذلك نقوم في إطار حملة
"لنكن على دراي ــة" بنشر إعــانــات توعية عبر

«بوبيان» ِّ
يعرف عمالءه بمخاطر
إعالنات تكييش القروض
نصح بنك "بوبيان" عمالءه
وغ ـي ــره ــم م ــن ع ـم ــاء ال ـب ـنــوك
األخـ ــرى ب ـض ــرورة ال ـحــذر من
الظاهرة المنتشرة والمعروفة
بإعالنات "تكييش القروض"،
ً
والتي ظهرت مؤخرا كوسيلة
ظاهرها حل مشكلة ،وباطنها
اس ـت ـغ ــال ظ ـ ــروف الـمـقـتــرض
والضغط عليه.
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك مـ ـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال
نـ ـش ــر الـ ـبـ ـن ــك مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــديـ ـ ــويـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــوعـ ــويـ ــة
وال ــرس ــائ ــل ،فــي إط ــار حرصه
على توعية عمالئه بتطورات
المنتجات المالية والمصرفية،
وضـ ـم ــن ال ـح ـم ـل ــة ال ـت ــوع ــوي ــة
(لنكن على دراية) ،التي اطلقها
ً
مؤخرا بنك الكويت المركزي،
واتحاد مصارف الكويت.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ن ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر
الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـت ـم ــوي ــل
الشخصي في "بوبيان" خالد
الــوهـيــب" ،يسعى الـعــديــد من
الـمـقـتــرضـيــن إل ــى االن ـص ـيــاع
ً
حاليا وراء اإلعالنات المزيفة
ال ـتــي رأي ـنــاهــا مـنـتـشــرة على
ً
الساحة مؤخرا ،مستخدمين
عـ ـب ــارة "ت ـك ـي ـيــش ال ـ ـقـ ــروض"،

خالد الوهيب

لحثهم على ســداد قروضهم،
والحصول على تمويل جديد
دون االن ـت ـبــاه إل ــى مــا يترتب
عليهم من تبعات".
وأوضح الوهيب أن أصحاب
تـ ـل ــك اإلع ـ ـ ــان ـ ـ ــات ي ـس ـت ـغ ـل ــون
ظروف المقترضين خصوصا
المتعثرين بالسداد ،ويغرونهم
بالحصول على تمويل جديد
دون أن ينتبه هؤالء إلى عواقب
ه ــذا الـخـطــوة غـيــر القانونية،
ً
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أن ه ـ ـ ــذه اإلع ـ ــان ـ ــات
وعمليات التكييش بشكل عام

«وربة» :اليوم سحب «السنبلة»
الكبير األول للعام الجاري
ي ـج ــري ب ـنــك ورب ــة
س ـح ــوب ــات الـسـنـبـلــة
الكبرى اليوم ،والتي
سـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــن أسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء
الرابحين في الثانية
ظ ـ ـهـ ــرا ،عـ ـب ــر إذاع ـ ــة
نبض الكويت ،88.8
حـيــث سـيـتــم إج ــراء
السحوبات بحضور
ممثل وزارة التجارة
والصناعة وموظفي
بـنــك وربـ ــة .ويمثل
ح ـ ـسـ ــاب ال ـس ـن ـب ـلــة
الخيار األفضل لكل
الراغبين في توفير األموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم
في الوقت نفسه ،إضافة إلى الحصول على فرص للفوز بجوائز نقدية
طوال العام ،حيث يتميز حساب السنبلة في  2021بالسحوبات الكبرى
( )Mega Drawsالتي تقام بشكل نصف سنوي ،وفي هذا السحب الكبير
األول سيتم السحب على  7فائزين ،حيث إن الفائز األول يحصل على
 100000دينار ،والثاني يحصل على  50000دينار ،وهنالك  5فائزين
يحصل كل منهم على  10000دينار.
وحول الشروط ،يتطلب وجود  100دينار لدخول سحوبات السنبلة
األسبوعية والسحوبات الكبرى ،علما أن العميل يحصل على فرصة
واحدة مقابل كل  10دنانير في الحساب ،والفرص تحتسب حسب أدنى
رصيد في الحساب ،لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهران
كامالن للسحوبات الكبرى الحتساب الفرص ،وال توجد قيود أو حدود
للسحب واإليداع ،فكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح ،مع
مراعاة الحد األدنى للحساب .أما عمالء وديعة السنبلة فستكون لديهم
فرصة دخول سحوبات حساب السنبلة مقابل كل  1000دينار في حساب
الوديعة ،والتي تتميز بتوافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية والمبنية
على أساس الوكالة باالستثمار ،وتتميز بفترات استثمار مرنة لتصل
في أعالها إلى  60شهرا ،يتم توزيعها حسب رغبة العميل ،إما شهرية
أو سنوية أو عند االستحقاق.

* كيف يساهم إطار استراتيجية بنك برقان
للمسؤولية االجتماعية واالستدامة في إنجاح
الحملة؟
 البنك ملتزم ،في إطار استراتيجية االستدامةالتي يتبناها وكجزء من مسؤوليته االجتماعية،
بتعزيز الثقافة المصرفية والمساهمة في زيادة
نشر الــوعــي الـمــالــي واالئـتـمــانــي ،والـعـمــل على
ضمان حقوق العمالء ،كما توصي بذلك تعليمات
البنك المركزي.
وقد حرص "برقان" منذ إطالق المبادرة على
تقديم الدعم المتواصل لها عبر تسخير جميع
قنواته اإللكترونية ومنصات التواصل لتوعية
ّ
العمالء بحقوقهم وواجباتهم .وركــزنــا بصفة
خــاصــة على االهـتـمــام بتوفير خــدمــات مالئمة
لعمالئنا من ذوي االحتياجات الخاصة ،وهي
ّ
إح ــدى المسائل الـجــوهــريــة الـتــي رك ــزت عليها
الحملة.
وب ــذلـ ـن ــا جـ ـه ــودا ك ـب ـي ــرة ف ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ــار
لتسهيل العمليات المصرفية لهذه الفئة من
العمالء وتلبية احتياجاتهم من خالل تجهيز
 6فروع بأحدث الخدمات والمعدات وتوفير
أجهزة السحب اآللي المزودة بتقنية التوجيه
الـصــوتــي ،وخــاصـيــة طباعة كشف الحساب
بـلـغــة ب ــراي ــل ،إض ــاف ــة إل ــى ت ــدري ــب فــري ــق من

الموظفين وتأهيلهم للتواصل بلغة اإلشارة.
ّ
* ماذا عن محور الشمول المالي الذي تتطرق
إليه الحملة؟
 بنك برقان حريص بالتأكيد على تكريسمبدأ الشمول المالي من خالل توفير منتجات
مالية متنوعة ومناسبة الحتياجات مختلف
األفراد والمؤسسات في المجتمع .ونحن نؤمن
بأن توفير بيئة داعمة إلدماج أكبر عدد ممكن من
أفراد المجتمع في النظام المصرفي أمر يضمن
ازدهار القطاع المصرفي ّ
وتقدمه ،ويساهم بشكل
مباشر في االستدامة وفي تطويراقتصاد البالد.
لــذلــك نـتـعــاون بشكل وثـيــق مــع كــل األط ــراف
المعنية لدعم نظام مالي سليم يدمج الجميع
ويهتم بضمان حقوق المستخدمين.
ونحن مستمرون فــي دعــم كــل الجهود التي
تحقق أهداف حملة "لنكن على دراية" من خالل
رســائــل التوعية التي ننشرها عبر التغطيات
الصحافية والموقع اإللكتروني وتطبيق "برقان"
لـلـخــدمــات الـمـصــرفـيــة ،وح ـســابــات الـبـنــك على
قـنــوات الـتــواصــل ،فضال عــن تــدريــب الموظفين
لـيـســاهـمــوا ب ــدوره ــم ف ــي نـشــر ال ــوع ــي وتـقــديــم
المعلومات الصحيحة لخدمة ا لـعـمــاء بشكل
أفضل.

الدويلة :دور بارز لـ «بيتك» في تطوير
أسواق رأس المال

وأكــد "انـنــا مــن خــال حملة
دراي ــة يــأتــي دورن ــا فــي البنك
ل ـتــوع ـيــة وت ـش ـج ـيــع ال ـع ـمــاء،
واالنتباه ان مفهوم "تكييش
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــروض" غ ـ ـ ـيـ ـ ــر خـ ــاضـ ــع
لـتـعـلـيـمــات الـبـنــك ال ـمــركــزي"،
ً
منوها إلى ضرورة الحصول
ع ـلــى ال ـت ـمــويــل ع ـبــر الـجـهــات
ال ـمــان ـحــة ل ــه م ـثــل ال ـب ـن ــوك أو
شــركــات الـتـمــويــل المرخصة
م ــن أج ــل تـنـظـيــم عـمـلـيــة منح
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــويـ ـ ــات ،بـ ـ ـم ـ ــا ي ـح ـق ــق
للعميل االستفادة من المزايا
وال ـت ـس ـه ـيــات ال ـت ــي تــوفــرهــا
تلك العمليات دون التعرض
لمخاطر التعثر في السداد.
ً
وأضـ ــاف ان ال ـب ـنــوك أيـضــا
ت ـ ـقـ ــدم خ ـ ــدم ـ ــات اسـ ـتـ ـش ــاري ــة
ل ـل ـع ـمــاء ل ـم ـس ــاع ــدة ال ـع ـمــاء
فــي اتـخــاذ ال ـقــرار ،وتوعيتهم
بأهمية التخطيط واالستعداد
الح ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاجـ ـ ــات الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،وم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة أي
م ـت ـط ـل ـب ــات مـ ـث ــل الـ ـسـ ـك ــن أو
ال ـع ــاج أو تـعـلـيــم األبـ ـن ــاء أو
غير ذلك.

ش ــارك بيت التمويل الكويتي
(بـيـتــك) فــي ال ـطــاولــة المستديرة
الشرعية الخامسة لمؤسسة إدارة
السيولة اإلسالمية الدولية تحت
ع ـنــوان "ن ـحــو س ــوق إعـ ــادة شــراء
(ري ـب ــو) فـعــال مـتــوافــق مــع أحـكــام
الشريعة :التحديات والبدائل".
وض ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن
وم ـت ـحــدث ـيــن ف ــي ح ـل ـق ــات نـقــاش
مـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــراء الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة ذوي
اإلل ـمــام بـمــوضــوع إع ــادة الـشــراء،
وعـلـمــاء الـشــريـعــة ،والـمــؤسـســات
ال ـم ــال ـي ــة ،وال ـم ـحــام ـيــن وغ ـيــرهــم
مــن الـمـمــارسـيــن أص ـحــاب الصلة
بالموضوع من مختلف الدول.
وتهدف الطاولة المستديرة إلى
تسهيل مناقشة القضايا الشرعية
المتعلقة بسوق عقود البيع وإعادة
شراء األصول اإلسالمية (الريبو)،
وتــوفـيــر منتدى للممارسين في
ال ـص ـنــاعــة وال ـم ـحــام ـيــن وعـلـمــاء
الشريعة من مختلف المنظمات،
ل ـت ـبــادل وم ـشــاركــة خـبــراتـهــم في
تعامالت إع ــادة الـشــراء مــن خالل
حلقات النقاش.
وتـ ـح ــدث ن ــائ ــب ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
للخزانة في "بيتك" محمد الدويلة،
خالل الجلسة التي جاءت بعنوان

"تهيئة المشهد :الحاجة إلى سوق
الريبو (إعادة الشراء) المتوافق مع
الـشــريـعــة" ،عــن تسهيالت الريبو
اإلسالمي ،والتحديات التي تواجه
ال ـمــؤس ـســات الـمــالـيــة اإلســامـيــة
والحاجة إلى سوق ريبو متوافق
مع أحكام الشريعة اإلسالمية عبر
الحدود.
وت ـنــاول الــدويـلــة أثـنــاء حديثه
فــي الجلسة األول ــى أيضا تجربة
م ـج ـمــوعــة "ب ـي ـت ــك" ودوره ـ ـ ـ ــا فــي
ت ـطــويــر أس ـ ــواق رأس الـ ـم ــال ،من
خـ ـ ــال مـ ــا تـ ــوفـ ــره مـ ــن م ـن ـت ـجــات
مالية متوافقة مع الشريعة ،وقدم
لمحة عامة عن أهمية أداة الريبو
أثناء الضغوط التي يتعرض لها
ال ـســوق كـمــا ح ــدث أث ـنــاء جائحة
كوفيد  ،19مؤكدا ضــرورة وجود
سـ ــوق ري ـب ــو م ـتــوافــق م ــع أح ـكــام
الشريعة اإلسالمية يتسم بالقوة
والـ ـم ــوث ــوقـ ـي ــة م ـ ــن أج ـ ــل تــوف ـيــر
السيولة لسوق التمويل اإلسالمي
العالمي.
وتـمـثــل ه ــذه ال ـم ـشــاركــة ج ــزءا
مــن استراتيجية "بـيـتــك" الرامية
إلــى المشاركة فــي الـلـقــاءات التي
تخدم الصناعة المالية اإلسالمية،
وتـ ـس ــاه ــم فـ ــي ت ـط ــوي ــر وه ـي ـك ـلــة

«الخليج» يجري «الدانة نصف السنوي»
الخميس المقبل لمكافأة عمالئه
بـ ـ ـع ـ ــد أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع مـ ـ ــن ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم،
سيحالف الحظ أحــد عمالء بنك
الخليج ،الذي سيصبح مليونيرا
بفضل سحب الدانة ربع السنوي
الثاني لهذا العام ،حيث سيجري
ال ـس ـحــب ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ـق ـبــل15 ،
يوليو ،بحضور ممثل من وزارة
الـتـجــارة والصناعة ،وممثل من
شــركــة إرنـســت آنــد يــونــغ (Ernst
 ،)& Youngو س ـي ـعــرض الحفل
م ـبــاشــرة عـلــى ق ـن ــوات الـتــواصــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـب ـنــك
الخليج.
وإلى جانب هذا السحب ،يقدم
ح ـســاب ال ــدان ــة مــن بـنــك الخليج
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـ ـفـ ــرص ل ـم ـك ــاف ــأة
العمالء على ادخارهم ومواظبتهم
على التوفير ،حيث يقدم الحساب
س ـحــوبــات شـهــريــة لـلـفــوز بــألــف
دينار لعشرة فائزين ،إضافة إلى
سحبين ربع سنويين جائزة كل
منهما  100000دي ـنــار ،وسحب
نصف سنوي جائزته 1000000
دينار ،والسحب السنوي الكبير
على الجائزة الكبرى التي تبلغ
 1500000دينار ،وكــل ما يتعين
على العميل للمشاركة فــي هذه
الـ ـسـ ـح ــوب ــات أن ي ـف ـت ــح ح ـســاب
الدانة ويودع فيه قبل آخر موعد
لإليداع والتأهل ،وأن يحافظ على
المبلغ المودع في الحساب حتى

مسعود حيات

البنك شارك في المؤتمر الخامس لمؤسسة إدارة السيولة اإلسالمية الدولية

ضمن دوره التوعوي في حملة «لنكن على دراية»
غـيــر منظمة ،وال تخضع ألي
جهة رقابية داخل الكويت.
وأضــاف ان االنصياع وراء
م ـت ـط ـل ـب ــات ه ـ ـ ــذه اإلع ـ ــان ـ ــات
ً
يعتبر إج ــراء مـخــالــف تماما
ل ـت ـع ـل ـي ـمــات س ــري ــة ال ـع ـم ـيــل،
حيث تطالب هذه الجهات أو
م ــا ي ـع ــرف ب ــاس ــم "ال ــوس ـط ــاء"
بالحصول على أوراق مهمة
وس ــري ــة ت ـخــص الـعـمـيــل مثل
ن ـس ـخ ــة مـ ــن ش ـ ـهـ ــادة ال ــرات ــب
وال ـب ـطــاقــة ال ـمــدن ـيــة ،بـجــانــب
قيامهم بإجراءات غير قانونية
كحجز جــواز السفر بالنسبة
لـلـمـقـيــم ،وه ــذا مــا ت ـحــذر منه
ً
البنوك دائما.
ً
واستكماال لمتطلبات تلك
الجهات حتى يتم اتمام اوراق
معاملة التكييش ،قال الوهيب
"يـ ـج ــب ان ي ــوق ــع ال ـم ـق ـت ــرض
على شيك أو إقــرار دين مذيل
بــالـصـيـغــة الـتـنـفـيــذيــة بقيمة
المبلغ والعمولة دون وجــود
عـقــد رس ـمــي يـضـمــن حـقــه في
حالة التعرض ألي احتيال أو
تــزويــر ،وقتها ال يمكن تقديم
أي ش ـكــوى ألي جـهــة رسمية
بهذا الخصوص".

دراية" .ويبذل بنك برقان ،في هذا اإلطار ،قصارى
جهده لزيادة وعي عمالئه بحقوقهم المتعلقة
بالمعامالت المالية والمصرفية ،كما يضمن
حصولهم بشفافية على المعلومات الصحيحة
والدقيقة حول الخدمات التي ّ
يقدمها ،ليتمكنوا
من اتخاذ قراراتهم وإتمام أي معاملة مصرفية
على معرفة وأسس سليمة.
ونحن حريصون جــدا على توعية عمالئنا
بــان ـت ـظــام م ــن خـ ــال ق ـنــوات ـنــا ال ـم ـت ـع ــددة ،مثل
الموقع اإللكتروني وحسابات البنك على مواقع
التواصلّ ،
وأود أن أشيد بشكل خــاص في هذا
السياق بتركيز الحملة على توضيح آلية تقديم
الشكاوى للعمالء ،وهو ما يؤكد الحرص على
حماية حقوقهم.

محمد القطان

ال يقل عن  200دينار ،أو أن يزيده
للحصول عـلــى ف ــرص رب ــح أكثر
باستمرار ،ومــن الجدير بالذكر
أن ــه يـمـكــن ل ـع ـمــاء ب ـنــك الخليج
فتح حساب الــدانــة واإلي ــداع فيه
إلكترونيا عن طريق التطبيق أو
الموقع اإللكتروني.
ومـ ــع اق ـ ـتـ ــراب م ــوع ــد الـكـشــف
عـ ــن م ـل ـيــون ـيــر الـ ــدانـ ــة ال ـج ــدي ــد،
قـ ــال ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـمـجـمــوعــة
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة لـ ـ ــأفـ ـ ــراد ف ـ ــي ب ـنــك
الـخـلـيــج مـحـمــد ال ـق ـطــان" :أعـلـنــا
هــذا الـعــام عــن مجموعة جــديــدة
من سحوبات الدانة ،حيث أعدنا
تـقـسـيــم ال ـج ــوائ ــز ال ـت ــي يــوزعـهــا
الحساب عام  ،2021بحيث تزيد

قـيـمــة ال ـجــائــزة نـصــف الـسـنــويــة
ل ـت ـب ـلــغ  1000000د يـ ـ ـن ـ ــار ،مـمــا
يجعلها ثــانــي أكـبــر جــائــزة بعد
الـجــائــزة الـسـنــويــة الـكـبــرى التي
تـبـلــغ  1500000ديـ ـن ــار ،إضــافــة
إلى الجوائز المحدثة التي تجعل
ح ـســاب ال ــدان ــة مــن بـنــك الخليج
أحــد أكثر الحسابات المصرفية
مكافأة لعمالئه خالل العام ،حيث
سيصبح اثنان من عمالء الدانة
مليونيرات عام ."!2021
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـق ـ ـطـ ــان" :ن ـت ـط ـلــع
ل ـل ـك ـش ــف عـ ــن م ـل ـي ــون ـي ــر ال ــدان ــة
الـ ـج ــدي ــد لـ ـه ــذا ال ـ ـعـ ــام األسـ ـب ــوع
المقبل ،ونذكر العمالء بأن هناك
الـعــديــد مــن الـسـحــوبــات الـقــادمــة
التي ستقدم لهم جوائز تبدأ من
 1000دينار وتصل إلى 1500000
دينار ،مقابل تبنيهم عادات مالية
ج ـيــدة ،والـتــزامـهــم ب ــاالدخ ــار في
حـســاب الــدانــة مــن بـنــك الخليج،
ونتمنى الحظ األوفر للجميع".

مميزات كثيرة
ومــن المميزات الـعــديــدة التي
يتمتع بـهــا ع ـمــاء «ال ــدان ــة» ،أنــه
ال ـح ـس ــاب ال ــوح ـي ــد ف ــي ال ـكــويــت
ال ــذي ي ـحـ ّـول فــرصــك بــالـفــوز من
السنة الماضية إلى السنة التالية،
ضمن برنامج مكافأة العمالء على

وفائهم ووالئهم لـ»الخليج».
كــذلــك ،تمت إضــافــة كــل فرص
ال ــرب ــح لـعـمــاء ال ــدان ــة الحاليين
مــن ع ــام ( 2020م ــن  1يـنــايــر إلــى
 31ديسمبر  )2020إلى سحوبات
عام .2021
ج ـ ــدي ـ ــر ب ـ ــال ـ ــذك ـ ــر ،أن ج ـم ـيــع
السحوبات تتم بحضور ممثل من
وزارة التجارة والصناعة ،وتتم
مراجعة وتدقيق السحوبات ربع
السنوية والـسـحــب الـسـنــوي من
شركة إرنست آند يونغ.

فتح حساب الدانة
ول ـل ـم ـشــاركــة ف ــي الـسـحــوبــات
القادمة ،يجب فتح حساب الدانة
بـمـبـلــغ  200ديـ ـن ــار ع ـلــى األقـ ــل،
إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـت ـق ــدم ب ـط ـلــب مــن
خـ ــال ال ـخ ــدم ــة ال ـم ـصــرف ـيــة عبر
ال ـمــوبــايــل /اإلن ـت ــرن ــت ،أو زي ــارة
أق ـ ــرب ف ــرع ل ــ»ال ـخ ـل ـي ــج» ،لـعـمــاء
ال ـب ـن ــك ال ـح ــال ـي ـي ــن .أمـ ــا ال ـع ـمــاء
الـجــدد ،فعليهم زيــارة أقــرب فرع
لـ»الخليج» ،بعد حجز موعد عن
طريق تطبيق ،Visit Gulf Bank
الــذي يجعل تجربة الزيارة أكثر
سهولة.

محمد الدويلة

خدمات ومنتجات مالية إسالمية
مبتكرة ،وتبرز في الوقت ذاته دوره
الرائد كصانع سوق ،وريادته في
تحقيق أعـلــى المعايير المهنية
والكفاءة في األداء للمساهمة في
تطوير وتنمية ســوق رأس المال
اإلسالمي.
وتجدر اإلشــارة إلــى أن "بيتك"
حافظ العام الماضي على صدارة
قائمة المتداولين الرئيسيين في
إصـ ـ ـ ــدارات بــرنــامــج  IILMلـســوق
الـ ـصـ ـك ــوك األول ـ ـيـ ــة لـ ـع ــام ،2019
ضـمــن  11بنكا ومــؤسـســة مالية

مختلفة على المستويين اإلقليمي
والعالمي ،وذلك حسب تصنيفات
الهيئة اإلسالمية العالمية إلدارة
السيولة ( )IILMالتي استندت إلى
معايير مهنية معتمدة.
وي ـم ـلــك "ب ـي ـتــك" س ـجــا حــافــا
بـ ــاإلن ـ ـجـ ــازات ف ــي ت ـط ــوي ــر س ــوق
ال ـص ـك ــوك وال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـمــال ـيــة
اإلســامـيــة المبتكرة ،فيما يؤكد
ت ـح ـق ـي ـقــه الـ ـم ــرك ــز األول ضـمــن
قــائ ـمــة ال ـم ـتــداول ـيــن الــرئـيـسـيـيــن
فــي إصـ ــدارات "السيولة الدولية"
ل ـل ـم ــرة ال ـخ ــام ـس ــة ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي
مـنــذ ع ــام  ،2015ك ـفــاءة أدائـ ــه في
سوق الصكوك والمهنية العالية
في تسويق اإلص ــدارات وريــادتــه،
ودوره الرئيسي في تنشيط سوق
الصكوك وتطويره.
يذكر أن مؤسسة إدارة السيولة
اإلسالمية الدولية تضم أعضاء من
المؤسسات والبنوك المركزية في
عدد من الدول اإلسالمية بما فيها
بنك الكويت المركزي ،بهدف إنشاء
آليات مالية قصيرة األجل متوافقة
م ــع أح ـك ــام الـشــريـعــة اإلســام ـيــة،
لتسهيل إدارة السيولة بأكبر قدر
ممكن من الكفاءة والفاعلية.

«التجاري» يستقبل الفائز
بجائزة نصف مليون دينار

ً
متوسطا فريق اإلدارة التنفيذية في «التجاري»
الفائز
استقبل البنك ا لـتـجــاري الكويتي ،فــي مقره الرئيسي ،محمد
رمضان عبدالسالم قطب ،الفائز بجائزة نصف مليون دينار ،وهي
الجائزة نصف السنوية لحساب النجمة ،وتم بث السحب مباشرة
عبر أثـيــر نبض الـكــويــت  88.8ضمن بــرنــامــج «ديــوانـيــة الياقوت
واألنصاري» ،بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز
أشكناني ،وممثل عن مكتب مراقب الحسابات "."Deloitte
وكان في استقبال الفائز محمد قطب لدى زيارته للبنك نائب
المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي أماني الــورع ،وعدد من
فريق اإلدارة التنفيذية من قطاع الخدمات المصرفية لألفراد في
البنك ،حيث قاموا بتهنئته وإنهاء معاملة تسليمه الجائزة.
وع ـبــر قـطــب عــن فــرحـتــه بتلقي خـبــر فـ ــوزه ،مـتــوجـهــا بالشكر
إلــى إدارة البنك على توفير هــذه المنتجات المصرفية المميزة،
التي أتاحت له الفوز بهذه الجائزة القيمة ،التي كانت مفاجأة له
ولجميع أفــراد أسرته ،قائال" :أشكر التجاري على االستقبال في
مقره الرئيسي وعلى التعامل ،لقد فوجئت من الخبر ولم أصدق
إال بعد وجودي في البنك".
من جانبها ،قالت الورع« :نتمنى للفائز محمد قطب كل التوفيق،
ونتقدم إليه بالشكر والتقدير في الخدمات المصرفية التي يقدمها
ً
البنك ،لكونه عميال منذ زمن طويل ،متمنين له التوفيق وأن يحالف
الحظ جميع عمالء البنك في السحوبات المقبلة».

مارغريت كوالي نجمة أول عرض حي لـ « »Chanelبعد «كورونا»
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عاودت دار « »Chanelالعالمية لألزياء أول عروضها الحية ،بحضور جمهور في
باريس ،والتي توقفت منذ اندالع جائحة كورونا حول العالم ،وتولت عرض أزياء
التشكيلة الممثلة األميركية مارغريت كوالي ،ابنة الممثلة أندي ماكدويل ،صاحبة دور
بوسيكات في فيلم « »Once Upon a Time in Hollywoodللمخرج كوينتن تارانتينو،
والنجوم العالميون ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وآل باتشينو ومارجوت روبي.
ُ
وأطلت كوالي بفستان الزفاف الذي جرت العادة تقليديا على أن تختتم به عروض
األزيــاء الراقية ،وتسابق الضيوف الحاضرون بين أعمدة القصر على التقاط الباقة
التي رمتها «العروس» ،التي أبهرت الجميع بجمالها وحضورها وفستانها صاحب
التصميم المميز.
وأقامت « »Chanelعرض تشكيلتها من األزياء الراقية (هوت كوتور) لخريف وشتاء
 2022-2021في قصر غاليريا ،وهو متحف الموضة في مدينة باريس الذي يستضيف
حاليا أول معرض استعادي ألعمال غابرييل شانيل.
وعهدت « »Chanelبالفيلم ،الذي يصور الفعالية العالمية ،إلى المخرجة األميركية
ً
ّ
وصور في قصر غاليريا أيضا.
صوفيا كوبوال،
(أ ف ب)

مارغريت كوالي بعرض األزياء

بريتني سبيرز تنوي االعتزال

افتتاح مهرجان «كان» إشارة
االنطالق لعودة السينما

ت ـع ـتــزم الـمـغـنـيــة األم ـيــرك ـيــة بــريـتـنــي سـبـيــرز
االع ـت ــزال ،بـعــد أن ق ــرر مــديــر أعـمــالـهــا مـنــذ فترة
طويلة إنهاء عالقاته معها .وأكد تقرير صحافي،
أن الري رودولف ،مدير أعمال سبيرز ،ألكثر من 25
عاما ،كتب في رسالة إلى والدها جيمي سبيرز
ومديرة الرعاية المعينة من قبل المحكمة جودي
مونتغمري ،أن «خدماته لم تعد ضــروريــة» ،ألن
سبيرز كانت ّ
«تعبر عن نيتها التقاعد رسميا».
مــن جـهــة أخـ ــرى ،طــالــب جـيـمــي سـبـيــرز ،والــد
بريتني ،بــإجــراء تحقيق فــي مــزاعــم ابنته بشأن
تعرضها لسوء المعاملة و هــي تحت وصايته،
من خالل حرمانها من القدرة على اتخاذ قراراتها
الطبية الخاصة.
وتخضع سبيرز للوصاية منذ أن تعرضت
الن ـه ـي ــار ن ـف ـســي عـ ــام ُ ،2008وق ــال ــت لـلـقــاضـيــة
األسبوع الماضي إنها أجبرت على تناول عقار
الليثيوم ،وجــرى منعها من الــزواج أو اإلنجاب،
وانها تريد إنهاء الوصاية «المؤذية».

سبايك لي َّ
تطرق لقضايا السود وجيلنهال تحدثت عن المرأة

بريتني سبيرز

سكارليت جوهانسون حامل
في طفلها الثاني
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت الـ ـمـ ـمـ ـثـ ـل ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
سكارليت جوهانسون ( 36عاما)،
حـمـلـهــا ف ــي طـفـلـهــا ال ـث ــان ــي ،لكنه
األول من زوجها كولين جوست (39
ُ
عاما) ،أحد كتاب ومقدمي برنامج
«.»Saturday Night Live
وأشارت تقارير إلى أن الحمل أثر
على جوهانسون في الفترة األخيرة
أ ث ـن ــاء تــرو يـجـهــا لفيلمها الشهير
 ،Black Widowحيث لم تقم بالعديد
من المقابالت للترويج له ،رغم أنه
إصدار ضخم من مارفل ،كما تغيبت
ع ــن ال ـعــديــد م ــن األحـ ـ ــداث األخ ـيــرة
على السجادة الحمراء ،منها عرض
«هامبتونز» ،يوم الجمعة الماضي،
حيث غالبا ما كانت تتواجد هناك.
ُيـ ــذكـ ــر أن ج ــوه ــانـ ـس ــون لــدي ـهــا
طفلة ( 6أعــوام) من زوجها السابق
الصحافي روم ــان داورك ،واستمر
زواجهما من عام  2014حتى ،2017
وه ــو ن ـفــس ال ـع ــام الـ ــذي بـ ــدأت فيه
عالقتها مــع كــولــن أث ـنــاء تقديمها
حلقة في البرنامج.
(د ب أ)

جودي فوستر على المسرح لتسلم جائزة السعفة الذهبية
أعطى  4مــن كبار نجوم الفن الـســابــع ،هــم :بيدرو
ألمودوفار وسبايك لي وجودي فوستر وبونغ جون،
إشارة االنطالق الرسمية ،أمس األول ،لمهرجان كان
السينمائي ،ولعودة الصناعة السينمائية إلى نشاطها
المعهود بعد التوقف ،بسبب جائحة «كوفيد.»19 -
ً
وسيحضر أعضاء لجنة التحكيم  24فيلما تتنافس
على السعفة الذهبية ،ويفترض بها أن تختار الفائز
م ــن بـيـنـهــا ب ـح ـلــول  17الـ ـج ــاري ،وه ــم اغ ـت ـن ـمــوا يــوم
االفتتاح إلعطاء نبرة سياسية لهذه الــدورة الرابعة
والسبعين من المهرجان.
وقال سبايك لي ،وهو أول سينمائي أسود يتولى
رئاسة اللجنة ،إنه «بعد مرور أكثر من  30سنة على
ع ــرض فيلم ( ،)Do the Right Thingك ــان يمكن أن
ُيخيل لنا أن مالحقة السود مثل الحيوانات توقفت»،
بـ ــاإلشـ ــارة إلـ ــى الـ ـس ــود ض ـح ــاي ــا ع ـن ــف ال ـش ــرط ــة فــي
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة .كـمــا ت ـحـ َّـدث الـمـخــرج الـبــرازيـلــي
كليبر ميندونسا فيليو عــن ا لــو ضــع ا لـسـيــا ســي في
بالده ،والممثلة ماغي جيلنهال عن مكانة المرأة في
السينما ،مرورا بالفرنسية ميالني لوران ،التي َّ
تطرقت
إلى القضايا البيئية.
وذكرت الممثلة والمخرجة األميركية جودي فوستر،
ّ
بعد تسلمها السعفة الذهبية الفخرية مــن المخرج
اإلسباني بيدرو ألمودوفار عن مجمل مسيرتها ،أنه
«في هذا العام االنتقالي ،كانت السينما طوق نجاتي».
و سـبــق لفوستر أن حصلت خــال مسيرتها على
جائزتي أوسكار ،ومن أبرز األفالم التي شاركت فيها
خاللها «تاكسي درايفر» ( )1976و«سايلنس أوف ذي
المبس» (.)1991
أما ألمودوفار ،المخلص لمهرجان كان ،والذي لم
يسبق أن حصل هو نفسه على أي جائزة فيه ،فأوضح
ً
أنــه شــاء أن يكون «حــاضــرا بمناسبة عــودة السينما
والمهرجان» ،وأن يتمكن من «االحتفاء بسينما المؤلف
على شاشة كبيرة».

وان ـض ــم إل ــى ألـ ـم ــودوف ــار وف ــوس ـت ــر رئ ـي ــس لجنة
التحكيم المخرج النيويوركي سبايك لي ،والمخرج
الكوري الجنوبي بونغ جون الحائز السعفة الذهبية
عن فيلم «بارازايت» عام  ،2019في الدورة األخيرة من
المهرجان قبل الجائحة.
وأضافت فوستر« :لقد أمضى كثر منا السنة داخل
فقاعاتهم الصغيرة ،وأمضاه كثر في عزلة ،فيما واجه
آخــرون المعاناة والقلق واأللــم والخوف القاتل ،وها
ً
نحن أخيرا ،بعد عام ال مثيل له ،مجتمعون بمالبسنا
الجميلة» .وتابعت مازحة« :هل اشتقتم إلى البريق؟
قليال؟ أنا أيضا».
ً
وبعد مراسم االفتتاح ،بدأت المسابقة رسميا
بعرض فيلم «انيت» االفتتاحي للمخرج ليوس
كاراكس ،وهو كوميديا غنائية تتسم بأجواء
أوبرالية من نمط موسيقى الروك.
وتوقعت بطلة الفيلم ماريون كوتيار،
ف ــي ح ــدي ــث ص ـح ــاف ــي ،أن ي ـك ــون ل ـهــذا
«الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض الـ ـكـ ـبـ ـي ــر» وقـ ـ ـص ـ ــة ال ـح ــب
المأسوية الجميلة هذه أثر قوي على
الجمهور ،بعد أشـهــر مــن الحجر
والحياة االجتماعية المعطلة.
وتتواصل العروض الرسمية
ضمن المسابقة مع فيلم «تو
سيه بيان باسيه» لفرنسوا
أوزون ،بـ ـط ــو ل ــة أ نـ ــدر يـ ــه
دوسـ ــول ـ ـي ـ ـيـ ــه وصـ ــوفـ ــي
مـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ـ ــو ،وي ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــاول
م ـ ــوض ـ ــوع االنـ ـتـ ـح ــار
بمساعدة الغير.
(أ ف ب)

سكارليت جوهانسون وكولين جوست

وفاة «ملك التراجيديا» البوليوودي
ديليب كومار

ماغي جيلنهال

ت ــوف ــي أمـ ــس أحـ ــد أك ـب ــر ن ـج ــوم ال ـع ـص ــر الــذه ـبــي
للسينما الهندية في منتصف القرن العشرين ديليب
ً
كومار ،عن ُعمر يناهز  98عاما.
وكــان كومار في األســاس تاجر فواكه من مواليد
ً
مــديـنــة بـيـشــاور ،الـتــي تـقــع حــالـيــا شـمــال باكستان،
وتمكن من تجاوز إخفاقات البدايات ورفض عائلته
لعمله فــي ُمجال التمثيل ،وأصـبــح أحــد أكبر نجوم
بوليوود ،وأطلق عليه لقب «ملك التراجيديا» ،وظهر
ً
في نحو  60فيلما على مدى أكثر من نصف قرن.
وفـ ـ َّـوت كــومــار عـلــى األرجـ ــح فــرصــة االن ـت ـقــال إلــى
العالمية ،برفضه عرض ديفيد لين لتولي دور الشريف
علي في فيلم «لورنس العرب» عام  ،1962وهو الدور
الذي تواله عمر الشريف في نهاية المطاف.
ومن أشهر أدوار كومار ذلك الذي أداه في «مغال-
إ-عزام» ،أحد أهم أعمال السينما الهندية.
(أ ف ب)

ديليب كومار

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :ال تفقد اتزانك في عملك مهما
واجهت من صعوبات.
ً
عاطفيا :يدعوك الفلك إلى إقامة عالقة
عاطفية أو تطويرها.
ً
اجتماعيا :يعاني أهلك بعض اإلهمال
وعدم حضورك الكافي.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :ثمة أن ــاس يـفــرحــون بالحزن
والفشل ،فال تكن منهم.
ً
عــاطـفـيــا :تــاحــظ أن الـحـبـيــب أصبح
عديم االكتراث لك ،فما األسباب؟
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـس ـت ــاء مـ ــن كـ ـ ــام أح ــد
األصـ ـ ـ ـ ــدقـ ـ ـ ـ ــاء فـ ـ ـ ــي غ ـ ـ ـيـ ـ ــابـ ـ ــك ،وتـ ـ ـق ـ ــرر
مصارحته.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :واظب على إنجاز عملك حتى
النهاية ،وال تهمله وتبدأ بجديد.
ً
عاطفيا :الحبيب ينتظر كلمة حب أو
إشارة عاطفية تصدر عنك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال ـصــداقــة لـيـســت مرحلة
ً
وتمر ،بل تمتد أحيانا طوال ُ
العمر.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :لــديــك ال ـقــدرة عـلــى التغيير
نحو األفضل ،فال تتأخر في اإلقدام.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ح ـ ّـب ــك ق ــد ي ـع ـمــي عينيك
ً
ً
أحيانا ،فاستعمل عقلك أوال.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :اع ـ ـ ــرف ّكـ ـي ــف ت ـخ ـتــار
أصـ ـ ــدقـ ـ ــاء ك ،وال ت ـس ــل ـم ـه ــم جـمـيــع
أسرارك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :أمــامــك درب ش ــاق ،لكنك سوف
تنتصر في نهايته.
ً
عاطفيا :قلبك يتأرجح بين شخصين،
ً
وهذا ال ُيدعى حبا.
ً
اجتماعيا :اعرف كيف تختار أصدقاءك،
وانتبه من المراوغين.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :كافح من أجل أن تصل إلى مركز
ً
تستحقه فعال.
ً
عاطفيا :ابعد األفكار المدمرة عن عقلك،
واعلم أن الحبيب مخلص لك.
ً
َّ
وتتحسن
اجتماعيا :تتحقق أحالمك
أوضاعك العائلية واالجتماعية.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
مهنيا :لديك عمل منذ زمن طويل،
فلماذا ال تركز على إنجازه؟
ً
عاطفيا  :هناك شخص من الطرف
ً
اآلخر معجب ُكثيرا بشخصيتك.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :خ ـ ـ ــذ بـ ـع ــض الـ ــراحـ ــة
ً
وان ـ ـ ـصـ ـ ــرف قـ ـلـ ـي ــا إلـ ـ ــى ال ــري ــاض ــة
والتسلية.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مـهـنـيــا :أصـبـحــت م ـع ـتــادا عـلــى نمط
َّ
معين في عملك ،فحاول التغيير.
ً
عاطفيا  :مشاعرك الغرامية تضغط
على أسلوب حياتك بشكل سلبي.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـشـعــر أن بـعــض الـنــاس
ّ
يتهرب منك ،وتبادلهم الشعور ذاته.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :ال تجعل أقوالك تسبق أفكارك،
ً
وإال تدفع الثمن الحقا.
ً
عاطفيا :الحياة الهانئة بين حبيبين
ترتكز على التفاهم والثقة.
ً
ً ُ
اجتماعيا :كــن متفهما مــع األقــارب
واألصدقاء ،فهم خير معين لك.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :س ـ ـ ــوف تـ ـصـ ـط ــدم ب ـب ـعــض
المعوقات ،فال تخفف من المواجهة.
ً
ً
عاطفيا :تضفي األفالك ظالال رمادية
على عالقتك ،وقد تسيء أكثر.
ً
اجتماعيا :ت ــراودك أفـكــار شخصية
تتعبك وتأخذ الكثير من وقتك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا  :استفد من مالحظة من لديهم
خبرة أكثر منك ،وال تتأفف.
ً
عاطفيا :لديك رغبة قوية في التعرف
إلى شخص تريد إقامة عالقة معه.
ً
اجتماعيا :تشارك أحد األقرباء فرحه،
بمناسبة نجاحه في أمر ما.
رقم الحظ.56 :

ً
م ـه ـن ـيــا :ال تـسـمــح لـلـتـفـكـيــر الـسـلـبــي
بالسيطرة على عقلك في تعاملك مع
الزمالء.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـن ـت ـظــر ال ـح ـب ـيــب ق ــدوم ــك،
ً
ليمضي معك أوقاتا حلوة.
ً
ا جـتـمــا عـيــا  :تتمتع بـسـمــات محببة،
ويتكلم األصدقاء عن أخالقك العالية.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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«الفنون التطبيقية» يكرم الفائزين بمسابقة
التصوير الفوتوغرافي األولى
فضة المعيلي

كرم قطاع الفنون التطبيقية
في نقابة الفنانين واإلعالميين
الفائزين بمسابقة التصوير
الفوتوغرافي األولى.

الفائزون مع لجنة التحكيم

المسابقة
ساهمت في
اكتشاف
الموهوبين
ً
وفتحت آفاقا
جديدة

القطان

أقــام قطاع الفنون التطبيقية قسم
ال ـت ـص ــوي ــر ال ـف ــوت ــوغ ــراف ــي ف ــي نـقــابــة
الـفـنــانـيــن واإلعــام ـي ـيــن ح ـفــل تــوزيــع
الـجــوائــز وال ـش ـهــادات للمشاركين في
المعرض االفتراضي لمسابقة التصوير
الفوتوغرافي األولــى ،التي شارك فيها
نحو  50مصورا في مقر النقابة.
بهذه المناسبة ،شكرت مسؤولة قسم
التصوير الفوتوغرافي بشاير القطان
نقابة الفنانين واإلعالميين الكويتية،
لتبنيها مثل تلك الفعاليات التي تدعم
المبدعين من مصورين ،وإظهار إبداعهم
بصورة مشرفة ومستوى يستحقونه،
حيث وثقت عدسات المشاركين أجمل
الصور عن الكويت وأجوائها وبيئتها

األحمد أحيا أمسية شعرية
بمعرض الكتاب المصغر
•

فضة المعيلي

ضمن فعاليات وأنشطة معرض الكتاب
َّ
المصغر الذي نظمته مبادرة "إكساب" في
"كافيين" بالشويخ ،أقيمت أمسية شعرية
للشاعر سعد األ حـمــد حضرها جمع من
محبي الشعر والمهتمين.
وعـ َّـبــر األحـمــد عــن سعادته بالمشاركة
ضمن فعاليات المعرض ،الفتا إلى أن عودة
األنشطة الثقافية بعد انقطاع طويل ،بسبب
أزمــة كــورونــا ،هــي ب ــادرة خير ،وأن "فكرة
الـمـعــرض رائ ـعــة ،كــونـنــا افـتـقــدنــا معرض
الكويت للكتاب" .وق ـ َّـدم األحـمــد نصوصا
من ديوانيه السابقين ،وأيضا نصوصا من
الديوان الجديد ،الذي ُ
سيطلقه هذا العام.

سعد األحمد

ع ـ ــن طـ ــريـ ــق  3ف ـ ـئـ ــات م ـ ــن ال ـت ـص ــوي ــر
ال ـف ــوت ــوغ ــراف ــي ،وال ـت ـص ــوي ــر ال ـج ــوي،
وتصوير الهاتف.

شركاء حقيقيون
وتــوجـهــت الـقـطــان بالشكر إل ــى كل
القائمين على إنجاح هذه الفعالية في
قطاع الفنون التطبيقية قسم التصوير
الفوتوغرافي ،والمشاركين بأعمالهم
الفنية" ،فأنتم الشركاء الحقيقيون لنا
ب ـهــذا ال ـن ـجــاح ،وأخ ـي ــرا أع ـضــاء لجنة
التحكيم التي تعاونت معنا إليمانهم
بأن التصوير الفوتوغرافي فن يستحق
أن يعكس تميز المصور فــي الكويت

الذي ال يقل إبداعا عن أي مصور حول
العالم ،وشكر خاص لكل من د .محمد
الكندري ،وناصر العميري ،وعبدالله
القطان ،وهم أسماء غنية عن التعريف
في هذا المجال".
وأشارت القطان إلى أهمية المسابقة
فـ ــي اكـ ـتـ ـش ــاف ال ـم ــوه ــوب ـي ــن الـ ـج ــدد،
وفتح آفاق جديدة ،وإعطائهم المجال
لتقييم أعمالهم التصويرية مــن قبل
اللجنة ،وإعطائهم نصائح تساهم في
تـطــويــر رؤاه ـ ــم ،مضيفة" :نـعــدكــم بــأن
ه ــذه الـفـعــالـيــات ليست األخ ـي ــرة التي
ستقدمها النقابة ،كما نعلن لكم أن باب
العضوية مفتوح للجميع ،وأن األعضاء
سيتمتعون بمزايا خاصة لهم".

١٣

مسك وعنبر

شيماء سليمان :سن الثالثين
أجمل مراحل العمر
•

عزة إبراهيم

أعـ ــربـ ــت ال ـف ـن ــان ــة ش ـي ـم ــاء س ـل ـي ـم ــان عــن
سعادتها ببلوغها مرحلة الثالثينيات من
عمرها ،على عكس ما تعتقد بعض النساء
بمخاوف التقدم في العمر ،داعية النساء إلى
االستمتاع بالحياة ،وأك ــدت أن كــل مرحلة
عمرية لها جمالها وطبيعتها الخاصة.
وقالت سليمان ،بمناسبة االحتفال بعيد
ميالدها الواحد والثالثين" ،ال تصدقون كل
شــيء ،تـجــارب غيركم ليست كتجاربكم،
ف ـح ـيــث ك ـن ــت ص ـغ ـي ــرة ك ـن ــت أسـ ـم ــع عــن
مـعــا نــاة ا ل ـمــرأة فــي مــر حـلــة الثالثينيات
مــن عـمــر هــا ،و كـيــف تـتــأزم وتشعر بقرب
نهاية ا لـحـيــاة ،وا نــه ليس لها حــق في
االستمتاع بالحياة طالما تجاوزت
الثالثين ،ولكني أدركت اآلن ووفقا
لتجربتي ا لـخــا صــة بــا لـحـيــاة كم
أن مــرح ـلــة ال ـثــاث ـي ـن ـيــات أجـمــل
مراحل العمر".
وأض ــاف ــت" :أغ ـلــب رفيقاتي
بنفس العمر ويــؤيــدنـنــي في
ه ـ ــذا ال ـ ـ ـ ــرأي ،ب ـع ــد أن خـضــن
الـمــرحـلــة بــأنـفـسـهــن واكـتـشـفــن
ج ـمــال ـيــات ـهــا ،ت ـلــك ال ـمــرح ـلــة الـتــي
تتغير فيها القناعات ،وننظر لألمور
بشكل أكثر نضجا ،ونضع األمور
في نصابها الصحيح دون تهويل
أو تقليل ،وحيث نضع كل شخص
في حجمه الطبيعي دون إفراط في
العطاء أو شح في المشاعر".

فرقة «الخليج» تطمئن على السريع «تباريح في حب العربية» كتاب
جديد للدكتور الطيان
قــدم رئيس مجلس إدارة فرقة مسرح الخليج العربي
الفنان ميثم بدر ،وأعضاء المجلس ،في اجتماع الجمعية
العمومية غير العادية السبت الماضي ،تهانيهم لرئيس
الفرقة الفخري الكاتب عبدالعزيز السريع ،الموجود في
مستشفى كرومويل بلندن ،على نتائج الفحوصات الطبية
المطمئنة لحالته الصحية ،بعد اطمئنانهم عليه عقب عدة
مكالمات تلفونية معه ومــع نجله المرافق له في رحلته
العالجية المنتج منقذ السريع.
وتمنوا له دوام الصحة والعافية والعودة سالما معافى
ألهله وأحفاده وزمالئه وأصدقائه في القريب العاجل إن
شــاء الـلــه ،ويـتــابــع رئـيــس وأع ـضــاء فــرقــة مـســرح الخليج
العربي يوميا ،وباهتمام ،تطورات الحالة الصحية للسريع.
وثـمــن مـجـلــس إدارة مـســرح الـخـلـيــج الـعــربــي متابعة
األصدقاء والزمالء في الكويت ،وبقية دول الخليج العربي،
الــذيــن يــواصـلــون االت ـصــال بــه فــي لـنــدن وفــي مقر الفرقة
بالكويت ،مع دعواتهم المشفوعة له بالصحة والعافية،
والعودة سالما إلى أرض الوطن.

عبدالعزيز السريع

أصـ ـ ـ ــدر عـ ـض ــو ه ـي ـئ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــس فــي
الـجــامـعــة الـعــربـيــة الـمـفـتــوحــة بــالـكــويــت
وع ـض ــو مـجـمــع ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة بــدمـشــق
د .حـســان الـطـيــان ،كتابا جــديــدا بعنوان
"تباريح في حب العربية".
يضم الكتاب خواطر ومقاالت وقصائد
ُ
وأشعارا ُكتبت متفرقة في نحو عقد من
الزمان ،ونشرت في مجالت مختلفة ،يجمع
بينها حب العربية ،والتغني بها،
وإبـ ـ ــراز ج ـمــال ـيــات ـهــا ،وبــاغـتـهــا،
ومـعــالـمـهــا ،وغ ـنــاهــا ،وسـحــرهــا،
وبيانها ،وانتشارها.
َّ
وتضمن الكتاب سبعة فصول ،هي :في رحاب العربية ،في رحاب
الجامعة ،في رحاب الكويت ،في رحاب الوعي اإلسالمي ،في رحاب
رمضان ،في رحاب الحرية ،وفي رحاب العلماء.

خبريات
منة عرفة تثير الجدل
بسبب تصريحات زوجها

أثار اللقاء املشترك الذي
ظهرت فيه الفنانة الشابة
منة عرفة مع زوجها الفنان
محمود مهدي ،بعد أيام
قليلة من عقد قرانهما،
حالة من الجدل عبر مواقع
التواصل االجتماعي ،على
خلفية تصريحات زوجها
عن التغيرات التي ستحدث
في حياتها بعد الزواج.
وأكد مهدي أن زوجته لن
تقدم أدوارا بها إثارة أو
قبالت ،إضافة إلى رفضه
ارتداءها املالبس املكشوفة،
وهو ما تحدثت منة ،بأنها
ال تقوم به من األساس من
قبل حتى يتغير في حياتها.

أزمة جديدة في «ياما في
الجراب يا حاوي»

يبدو أن مسرحية «ياما في
الجراب يا حاوي» يواجهها
سوء حظ مرتبط باألزمات
املتعددة التي تالحقها خالل
فترة التحضيرات ،والتي كان
آخرها انسحاب الفنان محمد
التاجي من املسرحية ،بعد
بروفات استمرت أسابيع.
وجاء انسحاب التاجي،
بسبب خالفات في وجهات
النظر مع الهواري.
املسرحية التي تعيد الفنان
يحيى الفخراني للمسرح،
من املقرر عرضها خالل
موسم عيد األضحى املقبل
في مصر.

ةديرجلا
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دوليات

سقوطً «قواعد االشتباك» بين واشنطن وحلفاء طهران

َّ
 14صاروخا تصيب قاعدة «عين األسد»ُ ...ومسيرات مفخخة على مطار أربيل و«حقل العمر»

احتراق شاحنة الدقيق التي استخدمت إلطالق الصواريخ

بعد أيام قليلة من ضربة
أميركية لمواقع حلفاء طهران
في العراق وسورية قالت إدارة
الرئيس األميركي جو بايدن،
إن هدفها الردع ،يبدو أن
قواعد االشتباك السابقة بين
الطرفين قد سقطت وتحتاج
إلى ًتفاهمات جديدة تنتظر
اتفاقا في فيينا ربما لن يأتي
قبل تسلم الرئيس األصولي
إبراهيم رئيسي السلطة
الشهر المقبل.

تعرضت ثالثة مواقع أميركية
في العراق وسورية في الساعات
األربع وعشرين الماضية لضربات
قوية تقف وراءها فصائل موالية
إليـ ــران مــا لـبـثــت ت ـهــدد مـنــذ أيــام
باالنتقام لمقتل  4من عناصرها
في ضربة أميركية على قواعدها.
و ع ـ ـلـ ــى ا ل ـ ــر غ ـ ــم م ـ ــن أن إدارة
الــرئـيــس جــو بــايــدن ش ــددت على
أن ه ـ ــدف الـ ـض ــرب ــة الـ ـت ــي قــامــت
بـهــا الـ ــردع ال الـتـصـعـيــد ،وت ــردد
أنها أبلغت طـهــران هــذا الموقف
عبر وسيط ،فــإن التصعيد الذي
يبدو سيد الموقف في اليومين
ً
الماضيين قد نال ضــوءا أخضر
مـ ــن إي ـ ـ ـ ــران ،إذ زار ب ـ ـغـ ــداد عـلــى
التوالي قائد «فيلق القدس» اللواء
إسـمــاعـيــل قــآنــي ورئ ـي ــس جـهــاز
اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـ ـحـ ــرس الـ ـث ــوري
حسين طائب.
وك ـ ـ ـشـ ـ ــف ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
ال ـت ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي فـ ــي الـ ـع ــراق
الكولونيل واين ماروتو ،أن قاعدة
«عين األسد» العراقية التي تضم
ً
جنودا اميركيين وتقع في صحراء
األنبار غرب العراق قرب الحدود
مع سورية ،تعرضت لهجوم بـ 14
ً
ص ــاروخ ــا سـقـطــت عليها وعلى
م ـح ـي ـط ـهــا وأدت لـ ــوقـ ــوع ث ــاث
إصابات.
وفي حين أكد ماروتو أنه «تم
تـفـعـيــل تــداب ـيــر دفــاع ـيــة لحماية
الـ ـق ــوات ال ـم ـن ـت ـشــرة ب ـه ــا» ،تبنى
الهجوم فصيل يسمي نفسه «ثأر
الـشـهـيــد ال ـم ـه ـنــدس» ،نـسـبــة إلــى
نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي

سقوط أحد الصواريخ بجوار مسجد في ناحية البغدادي أمس (رويترز)
أبومهدي المهندس ،الذي قتل مع
قائد «فيلق القدس» اللواء قاسم
سليماني ،في ضربة أميركية على
مطار بغداد مطلع العام الماضي.
وفيما نشرت وسائل إعالم عدة
فيديو لمنصة إطالق الصواريخ
ع ـل ــى الـ ـق ــاع ــدة وهـ ــي عـ ـب ــارة عــن
شاحنة كبيرة تعرضت لالحتراق،
ق ــام ال ـج ـيــش ال ـع ــراق ــي بـتـطــويــق
ناحية
مكان إطالق الصواريخ في َ
البغدادي بمحافظة األنبار وفرض
ً
حظرا للتجوال على المنطقة ،وبدأ
بمالحقة منفذي الهجوم.
وقالت خلية اإلعالم األمني ،في
بيان« ،توقفت بمنطقة البغدادي
عجلة بداخلها حاوية كان الظاهر
أنها تحمل أكياس مادة الطحين،
لـكـنـهــا ك ــان ــت ق ــاع ــدة ص ــواري ــخ،
ً
أطلقت  14صاروخا باتجاه قاعدة
عين األســد وأدت إلــى أضــرار في
دور الـمــواطـنـيــن الـقــريـبــة وأح ــد
المساجد».

خسائر مادية
وأف ــاد مــديــر ناحية الـبـغــدادي
شــرحـبـيــل الـعـبـيــدي ب ــأن ال ـقــوات
األميركية الـمــوجــودة فيها ردت
ً
عـلــى م ـصــادر ال ـن ـيــران ،مبينا أن
الحادثة أدت إلى احتراق عدد من
منازل المواطنين ،ووقوع ضحايا.
وتـحــدث القيادي فــي «الحشد
العشائري» باألنبار الشيخ قطري
ً
السمرمد عن تضرر نحو  50منزال
جـ ــراء قـصــف ق ــاع ــدة عـيــن األس ــد
ومغادرة أهالي منطقة البغدادي،

ً
معتبرا أن ما حدث سببه الصراع
األميركي -اإليراني «الوهمي».
وليل االثنين-الثالثاء ،أسقطت
الـقــوات األميركية طائرة ّ
مسيرة
ّ
م ـفــخ ـخــة أثـ ـن ــاء تـحـلـيـقـهــا ف ــوق
ّ
سـ ـف ــارة الـ ــواليـ ــات ال ـم ــت ـح ــدة في
بغداد ،وبعد ساعات تعرض رتل
عسكري للتحالف الدولي بقيادة
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة لــاسـتـهــداف
بثالث عبوات ناسفة في منطقة
الصقالوية.

مطار أربيل
وقـ ـب ــل سـ ــاعـ ــات مـ ــن ال ـه ـج ــوم
استهدف
الكبير على «عين األسد»،
ّ
هجوم بطائرات ّ
مسيرة مفخخة
ليل الثالثاء -األربعاء مطار أربيل
الدولي الذي تقع على مقربة منه
الـقـنـصـلـيــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي إقليم
ك ــردس ـت ــان ،مـمــا أثـ ــار حــالــة هلع
وإج ـ ـ ــاء الـ ــركـ ــاب م ــن ال ـط ــائ ــرات
وإط ـفــاء األنـ ــوار وإغ ــاق المجال
الجوي.
ّ
المتحدث باسم التحالف
وقال
ّ
ـي ت ـغــريــدة ،إن طــائــرة
ال ــدول ــي ،فـ ّ
مـسـ ّـيــرة مـفــخـخــة انـفـجــرت «قــرب
قاعدة أربيل الجوية قرابة الساعة
ّ
ً
ّ 23:15بالتوقيت المحلي» ،مضيفا
ّ
أنــه لــم يبلغ فــي الـحــال عــن وقــوع
ضحايا أو أض ــرار مــن ج ـ ّـراء هذا
ال ـه ـج ــوم .وأك ـ ــد ج ـه ــاز مـكــافـحــة
ّ
اإلرهـ ــاب فــي اإلقـلـيــم أن الهجوم
«ل ــم ي ـخـ ّـلــف ّ
أي ض ـحــايــا بـشــريــة
ّ
أو أض ــرار مــاديــة وأدى فقط إلى
احترق أعشاب» .وكان مطار أربيل

حـيـ ّـث تــوجــد ال ـقــاعــدة األمـيــركـيــة
ّ
تعرض في ّ أبريل لهجوم بطائرة
ّ
مسيرة مفخخة.
وحــذرت مبعوثة األمين العام
لألم المتحدة جينين بالسخارت
م ـ ــن أن الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ال ـم ـس ـت ـم ــرة
للميليشيات الموالية إليران تدفع
العراق «نحو المجهول وقد يكبد
ً
ً
الشعب ثمنا بــاهـظــا» ،معبرة أن
استهداف أربـيــل «إهــانــة لسيادة
القانون وتعرض شرعية الدولة
للتهديد من قبل جهات مسلحة».
وطــالــب محافظ أربـيــل أوميد
خ ــوشـ ـن ــاو ال ـح ـك ــوم ــة ال ـع ــراق ـي ــة
والتحالف الدولي بفتح تحقيق
ً
«ج ــدي» ،مــؤكــدا أن مــا تـعــرض له
مطار أربيل الدولي عمل إرهابي
بامتياز.
وشـ ــدد ال ـنــاطــق بــاســم الـقــائــد
ال ـع ــام ل ـل ـقــوات الـمـسـلـحــة ال ـل ــواء
يحيى رس ــول عـلــى أن الحكومة
ال ـع ــراق ـي ــة ع ــازم ــة ع ـل ــى مــاحـقــة
ك ــل م ــن ي ـس ـت ـه ــدف أم ـ ــن الـ ـع ــراق
وسـيــادتــه ،بمن فيهم مستهدفو
مطار أربيل وقاعدة عين األســد،
ً
مؤكدا أن «خيارات السلم والحرب
هي حق حصري للدولة وليست
اجتهادات لمجموعات ،أو أفــراد،
أو توجهات محددة».
ووصـ ــف رسـ ــول قـصــف مـطــار
أرب ـيــل وق ــاع ــدة عـيــن األس ــد بأنه
انـ ـتـ ـه ــاك ص ـ ــارخ ل ـك ــل ال ـق ــوان ـي ــن
واع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداء عـ ـل ــى هـ ـيـ ـب ــة ال ـ ــدول ـ ــة
والـ ـت ــزام ــاتـ ـه ــا الـ ــدول ـ ـيـ ــة .وقـ ـ ــال:
«الحكومة تؤكد رفضها استخدام
األراضي العراقية وأمن مواطنيها

سـ ـ ــاحـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردود ال ـ ـف ـ ـع ـ ــل ،م ـم ــا
يستوجب ضبط النفس واحترام
مخرجات الحوار االستراتيجي».
وفـ ــي س ــوري ــة ،ت ـعــامــل حـلـفــاء
واش ـن ـط ــن م ــع ه ـج ـمــات م ـعــاديــة
بطائرات مسيرة استهدفت حقل
ال ـع ـمــر ،الـ ــذي ي ـضــم أك ـبــر تجمع
لـلـقــوات األمـيــركـيــة فــي محافظة
دير الزور.
وقالت مدير المركز اإلعالمي
لقوات سورية الديمقراطية (قسد)
فــرهــاد شــامــي ،فــي بـيــان« ،تمكنا
م ــع قـ ــوات ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي من
إفشال هجمات معادية بواسطة
ال ـطــائــرات الـمـسـيــرة فــي منطقة
ح ـق ــل الـ ـعـ ـم ــر» ،ال ـ ــذي ي ـع ــد أك ـبــر
حقول النفط في سورية مساحة
ً
وإنـ ـ ـت ـ ــاج ـ ــا ،ويـ ـق ــع ع ـل ــى ال ـض ـفــة
الشرقية لنهر الفرات.

رئيسي والوالئي
وت ــأت ــي ال ـه ـج ـم ــات األخـ ـي ــرة
بـعـيــد ف ــوز الـمـحــافــظ الـمـتـشـ ّـدد
إبراهيم رئيسي في االنتخابات
الرئاسية اإليرانية ،في انتصار
وص ـ ـفـ ــه الـ ـقـ ـي ــادي فـ ــي ال ـح ـشــد
الشعبي واألمين العام لكتائب
«سيد الشهداء» أبو آالء الوالئي
ّ
بــأنــه انـتـصــار «لـنـهــج المقاومة
وهزيمة للتطبيع».
وتـحــاول السلطات ّالعراقية
مـنــذ س ـن ــوات ردع م ـنــفــذي تلك
ً ّ
ا ل ـ ـه ـ ـج ـ ـمـ ــات ،عـ ـلـ ـم ــا أن ب ـعــض
الـفـصــائــل الـمــوالـيــة إلي ــران بــات
ً
مـنـضــويــا فــي ال ـق ــوات الـعــراقـيــة

الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،أو لـ ــديـ ــه ع ــاق ــات
وتواصل معهاّ .
وأدت الهجمات
مـ ـن ــذ بـ ــدايـ ــة ال ـ ـعـ ــام إلـ ـ ــى مـقـتــل
م ـت ـعــاقـ َـديــن أج ـن ـب ـي ـيــن وتـسـعــة
عــراقـيـيــن هــم مـتـعــاقــد وثمانية
مدنيين .وفي تطور ينذر بتوسع
المواجهة بين واشنطن وطهران،
توعد الوالئي أمس األول بالرد
عـلــى ضــربــة الــرئـيــس األمـيــركــي
جو بايدن للحشد الشعبي على
حدود سورية بعملية انتقامية
نوعية ليست في العراق أو إقليم
كردستان فقط بل في أي مكان».
وبعد أسبوع شهد «انهيار»
ال ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة وتـ ـ ــزايـ ـ ــد
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات عـ ـل ــى خـ ـط ــوط نـقــل
الـطــاقــة ،أعلنت وزارة الكهرباء
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ع ـ ـ ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرض خـ ـط ــي
الكهرباء إلى محافظتي كركوك
وصالح الدين للتفجير بعبوات
ناسفة للمرة ثانية ما أدى إلى
خ ــروج ـه ـم ــا عـ ــن الـ ـخ ــدم ــة بـعــد
يومين من إصالحهما.
وع ـ ـشـ ــة الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ،أع ـل ـن ــت
ال ـح ـك ــوم ــة «اسـ ـتـ ـق ــرار تـجـهـيــز»
ا لـطــا قــة الكهربائية عند «أعلى
مستوياتها».
وش ـ ـ ـ ـ ــدد رئ ـ ـي ـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة
مصطفى الكاظمي على ضرورة
رفــع حــالــة الـتــأهــب لــدى الـقــوات
األمنية من أجل حماية محطات
ً
التوليد وأب ــراج الطاقة ،مشيرا
إلى إحباط عدد من المحاوالت
اإلرهــابـيــة ،وإلـقــاء القبض على
عدد من المخربين وقتل آخرين.
(بغداد -وكاالت)

خطوة إيرانية إضافية باتجاه السالح النووي

«الحرس الثوري» يشيد باستتباب األمن رغم الخروقات المتواصلة
أعرب المجتمع الدولي ،بما في ذلك روسيا ،عن القلق من
خطط إيران إلنتاج معدن اليورانيوم الذي يمكن استخدامه
فــي تـطــويــر أسـلـحــة نــوويــة فــي خ ـطــوة مــن شــأنـهــا تعقيد
مفاوضات فيينا إلعادة إحياء اتفاق .2015
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ،إن
الخطوة اإليرانية تعقد عملية التفاوض وتثير قلق بالده،
ً
داعـيــا إيــران إلــى االلـتــزام باتفاقية الضمانات الشاملة مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأمس األول ،قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا ،في بيان
مشترك إنها تشعر «بقلق بالغ» تجاه قرار إيران بإبالغ وكالة
الطاقة الذرية بأنها ستتخذ خطوات إلنتاج معدن اليورانيوم
المخصب حتى  20في المئة.

ّ
يعتد
وأشــار البيان إلــى أنــه «ليس إليــران حاجة مدنية
بها إلنـتــاج مـعــدن الـيــورانـيــوم ،وهــي خـطــوة رئيسية على
طريق تطوير ســاح نــووي» ،وحــث طهران على أن «توقف
دون بطء جميع األنشطة التي تنتهك االتفاق النووي وأن
تعود إلى طاولة المفاوضات في فيينا برؤية تفضي بها
إلى نهاية سريعة».
بـ ــدورهـ ــا ،ح ـ ــذرت الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة إيـ ـ ــران م ــن إن ـتــاج
الـيــورانـيــوم ،ودعــت إلــى ض ــرورة التوقف عــن اتـبــاع سياسة
حافة الهاوية .ووصفت القرار اإليراني بأنه «خطوة مؤسفة
ً
إلى الوراء» ،مشددة في الوقت نفسه على أن نافذة الدبلوماسية
ال تزال مفتوحة أمام الجانبين.
ً
وطهران التي تنصلت تدريجا من التزاماتها منذ انسحاب

الواليات المتحدة من هذا االتفاق في  ،2018بدأت في فبراير
إنتاج معدن اليورانيوم ألغراض بحثية ،وهو موضوع حساس
ألن هذه المادة يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة نووية.
وأنتجت إيران بالفعل كمية صغيرة غير مخصبة من معدن
ً
اليورانيوم هذا العام .وكان ذلك انتهاكا لالتفاق النووي ،الذي
يحظر جميع األنشطة المتعلقة بمعدن اليورانيوم إلمكان
استخدامه في إنتاج الـمــادة لرئيسية لصنع قنبلة نووية.
وت ــري ــد اآلن االن ـت ـق ــال إل ــى درجـ ــة أع ـلــى م ــن الـتـخـصـيــب،
وه ــي «عـمـلـيــة عـلــى ع ــدة م ــراح ــل» سـتـتــم ف ــي مصنعها في
أصـفـهــان (وسـ ــط) ،بحسب بـيــان لـلــوكــالــة .وال ـهــدف المعلن
هــو «تصنيع الــوقــود» لـتــزويــد مفاعل األب ـحــاث فــي طـهــران.
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،أكـ ــد ق ــائ ــد الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري اإلي ــران ــي،

الـ ـل ــواء حـسـيــن س ــام ــي ،أن «اس ـتــرات ـي ـج ـيــة إيـ ـ ــران دفــاعـيــة
ول ـ ــن تـ ـك ــون أبـ ـ ـ ـ ًـدا الـ ـب ــادئ ــة ف ــي أي ح ـ ــرب ،ل ـك ـن ـهــا سـتـكــون
ً
ق ـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ال ـ ــدف ـ ــاع ج ـ ـيـ ــدا فـ ــي حـ ـ ــال ه ــاج ـم ـه ــا ال ـ ـعـ ــدو».
وخالل إشرافه على تسليم مجموعة جديدة بينها طائرات
مسيرة من األسلحة إلى القوات البرية في الحرس الثوري،
ق ــال ســامــي ،إن «إيـ ــران تنعم بــالـهــدوء واالس ـت ـقــرار األمـنــي
وحدودنا محمية رغم أسلحة العدو المنتشرة في دول الجوار».
يتناقض حديث سالمي مع وجود اختراقات أمنية كبير وعلى
مستويات عالية في إيران باعتراف مسؤولين إيرانيين .ونسب
ً
في األشهر االخيرة أكثر من  50هجوما في قلب إيــران وفي
مواقع حساسة كالمنشآت النووية ومصانع التسليح وغيرها
إلى إسرائيل وجهاز استخباراتها الخارجي «الموساد».

سلة أخبار
خالد بن سلمان وسوليفان
يناقشان ملفات المنطقة

أجرى نائب وزير الدفاع
السعودي األمير خالد بن
سلمان ،خالل زيارته األولى
إلى الواليات المتحدة في عهد
الرئيس جو بايدن ،مباحثات،
أمس األول ،مع مستشار
األمن القومي جيك سوليفان
وكبار المسؤولين بوزارة
الدفاع تناولت "الشراكة
طويلة األمد واألمن اإلقليمي،
وااللتزام األميركي بمساعدة
السعودية وتهدئة التوترات
في الشرق األوسط" .والتقى
بن سلمان وكيل وزارة الدفاع
للسياسة كولين كال "إلعادة
التأكيد على العالقة الدفاعية
والجهود المبذولة إلنهاء
الحرب في اليمن ومواجهة
أنشطة إيران المزعزعة
لالستقرار".

ً
الحوثيون يحرقون صورا
«غير محتشمة» في صنعاء

صادر المتمردون الحوثيون
مئات الصور لنساء على علب
ومغلفات مالبس داخلية،
وأحرقوها في مناطق من
العاصمة اليمنية صنعاء
ّ
بحجة
ّالخاضعة لسيطرتهم،
أنها "غير محتشمة" ،حسبما
أفاد تاجران ومسؤول محلي،
أمس .ويفرض الحوثيون
المحافظون اجتماعيا والذين
يخوضون حربا مع السلطة
المعترف بها دوليا منذ ،2014
قواعد صارمة في المناطق
التي يسيطرون عليها في
الشمال اليمني ،تستهدف
النساء على وجه الخصوص.

الحرب والجوع يطاردان
جنوب السودان

يعتبر جنوب السودان،
الذي يحتفل بمرور عقد
ً
على استقالله غدا ،البلد
األحدث في العالم ومن بين
ّ
تشله حرب ّ
مدمرة
األفقر ،إذ
حصدت أرواح عشرات
اآلالف ويطارد الجوع
سكانه.
يعيش أربعة من كل خمسة
من سكان جنوب السودان
ً
البالغ عددهم  11مليونا في
"فقر تام" ،وفق بيانات البنك
الدولي لعام  .2018ويواجه
أكثر من  60في المئة من
السكان الجوع الشديد ّ
جراء
تداعيات الحرب والجفاف
ّ
والفيضانات .واتهمت األمم
المتحدة القوات الحكومية
ّ
ومجموعات مسلحة أخرى
ً
بـ"تجويع" المدنيين "عمدا"
عبر منع وصول المساعدات
ودفع السكان إلى النزوح.

اجتماع فرنسي  -أميركي  -سعودي يبحث مساعدة لبنان
تزور سفيرتا فرنسا والواليات المتحدة في بيروت
اليوم ،الرياض ،في خطوة غير مألوفة ،للبحث في سبل
الضغط على السياسيين اللبنانيين من أجل تسريع
تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصالحات ضرورية،
وفق ما أعلنت السفارة الفرنسية أمــس ،في حين كان
ً
م ـق ــررا أن ي ــزور وزي ــر الـخــارجـيــة الـفــرنـســي ج ــان إيــف
لودريان العاصمة السعودية.
وأعلنت السفارة الفرنسية ،في بيان ،أن السفيرة آن
غريو ونظيرتها األميركية ،دوروثي شيا ،ستتوجهان
ـدد م ــن ال ـم ـســؤول ـيــن
الـ ـي ــوم إلـ ــى ال ـس ـع ــودي ــة ل ـل ـق ــاء ع ـ ـ ٍ
ّ
الملح
السعوديين .وستؤكد غريو خالل اللقاءات ًأنه «من
ّ
أن يشكل المسؤولون اللبنانيون حكومة فعالة وذات
مصداقية تعمل بهدف تحقيق اإلصالحات الضرورية
لمصلحة لبنان» ،وفق البيان.
كما ستعرب السفيرتان عن رغبة بالدهما في «العمل
مــع شركائهما اإلقليميين وا لــدو لـيـيــن للضغط على
المسؤولين عن التعطيل».
ً
ويــأتــي االجـتـمــاع الـثــاثــي ،وف ــق الـبـيــان ،استكماال

للقاء ّعقد في نهاية يونيو بين وزراء خارجية فرنسا
والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وال ـس ـع ــودي ــة ع ـلــى ه ــام ــش قمة
مجموعة العشرين في إيطاليا ،بحثت األزمة اللبنانية.
ّ
وحض المجتمعون حينها المسؤولين اللبنانيين على
التعاون فيما بينهم لمعالجة األزمات.
وكان السفير السعودي لدى بيروت ،وليد البخاري،
ُ
قد استدعي فجأة الى الرياض األسبوع الماضي ،على
أن يعود الــى لبنان الـيــوم ،حيث من المقرر ان يشارك
في احتفال بمناسبة مرور  100عام على العالقات بين
المملكة والكنيسة المارونية ،حيث سيلقي كلمة .ولم
يتضح إذا كان البخاري سيبقى في السعودية لمواكبة
االجتماع .وجاء اإلعالن عن هذا االجتماع غداة زيارة
لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن
ال ــى ب ـي ــروت ،أع ـلــن خــالـهــا اع ـت ــزام قـطــر دع ــم الجيش
اللبناني بـ 70طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام،
من دون تحديد موعد بدء هذا الدعم.
كما جاء غــداة مناشدة من رئيس حكومة تصريف
األعـ ـم ــال ،ح ـس ــان دي ـ ــاب ،لـلـمـجـتـمــع ال ــدول ــي إل ــى عــدم

ً
رب ــط دعـمــه للبنان بتشكيل حـكــومــة جــديــدة ،مطالبا
بـمـســاعــدات .وك ــان السفير الفرنسي المكلف تنسيق
المساعدات الدولية للبنان ،بيار دوكان ،قد وصل ،أمس،
إلــى بـيــروت ،فــي زي ــارة تستمر حتى الـثــاثــاء المقبل،
لـمـتــابـعــة مـلــف ال ـم ـســاعــدات اإلن ـســانـيــة ال ـتــي تـقـ ّـدمـهــا
فرنسا إلى اللبنانيين ،والتحضير لمؤتمر دعم ثالث
للشعب اللبناني.
ورغم ضغوط دولية تقودها فرنسا بشكل أساسي،
يغرق المسؤولون اللبنانيون في خالفات سياسية حادة
ً
حالت دون تشكيل حكومة خلفا لحكومة حسان دياب
التي استقالت بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت ،فيما
يشترط المجتمع الدولي تشكيل حكومة تباشر بتنفيذ
إصالحات ملحة ،مقابل تقديم الدعم المالي الضروري
إلخراج البالد من دوامة االنهيار االقتصادي.
وقال مصدر دبلوماسي عربي في بيروت لـ «فرانس
برس» إن «السعودية لم تبد حتى اآلن رغبة باالنخراط
ّ
في التفاصيل» ،بعدما شكلت لسنوات حليف زعيم تيار
المستقبل سعد الحريري.

متطوعات يوزعن مساعدات غذائية في بيروت (رويترز)
ُ
وت ـن ـســق بــاريــس وواش ـن ـطــن مـنــذ ف ـتــرة جـهــودهـمــا
للضغط عـلــى الـمـســؤولـيــن الـلـبـنــانـيـيــن .وأع ـلــن وزيــر
الدولة الفرنسي للشؤون األوروبية كليمان بون نهاية
الشهر الماضي أن البلدين يفكران في كل الخيارات ضد
المسؤولين السياسيين ،بما يشمل فــرض «عقوبات»
على من يعرقلون تشكيل الحكومة.

وفرضت فرنسا ،التي زار مسؤولون منها لبنان مرات
ً
عدة منذ االنفجار ،قيودا على دخول شخصيات لبنانية
تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد ،كما
ّلوح االتحاد األوروبي بفرض عقوبات على مسؤولين
عن الجمود السياسي.
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حرب أفغانستان تحتدم ...وطالبان» تهاجم أول عاصمة والية

ً
ً
ّ
طهران تستضيف حوارا أفغانيا وتنقل مقاتلي «فاطميون» إلى الحدود وتلوح بفتحها لالجئين

دوليات
سلة أخبار
تنديد واسع بإطالق
النار على صحافي هولندي

ال يزال الصحافي الهولندي
المتخصص في القضايا
الجنائية بيتر آر .دي فريس
في المستشفى أمس ،غداة
إصابته بجروح جراء إطالق
الرصاص عليه في أمستردام
في هجوم أثار صدمة في
البالد ،ووصفته الحكومة
واالتحاد األوروبي بأنه
جريمة ضد حرية اإلعالم.
وتفيد المعلومات الرسمية
األخيرة بأن دي فريس
المعروف جدا في هولندا
يصارع من أجل حياته.
وقال ملك هولندا خالل
زيارة رسمية لبرلين« :هذا
اعتداء على الصحافة إحدى
ركائز سيادة القانون عندنا،
وبالتالي ،فهو اعتداء على
نظامنا الدستوري».
وذكر رئيس الوزراء مارك
ّ
روته أن «الهجوم على دي
ّ
فريس مروع ،وال يمكن
ّ
تصوره» ،في حين أكدت
الشرطة توقيف  3أشخاص.

بريطانيا تمنع زائرين
من «دول غير متعاونة»

مقاتلون موالون للحكومة أثناء قيامهم بدوريات ضد مقاتلي «طالبان» في منطقة تانج فرخار في والية تخار الشمالية (أ ف ب)

طهران  -فرزاد قاسمي

ّ
شنت حركة طالبان أول
هجوم لها على عاصمة
والية ،في حين قالت الحكومة
األفغانية ًإن الوضع العسكري
بات حساسا في ظل احتدام
المعارك.

ّ
تتعهد
موسكو
بحماية حلفائها...
وطاجيكستان
تعيد مئات الجنود
ّ
الفارين

في أول محاولة لها ّللسيطرة
على عاصمة واليــة ،شنت حركة
ً
ط ــالـ ـب ــان ،أم ـ ـ ــس ،هـ ـج ــوم ــا عـلــى
عاصمة بادغيس في شمال غربي
ً
أفـغــانـسـتــان مـنــذ ب ــدأت هـجــومــا
ً
ك ـب ـيــرا عـلــى ال ـق ــوات الـحـكــومـيــة،
فـيـمــا ي ـش ــارف ان ـس ـحــاب ال ـقــوات
األميركية من البالد على نهايته.
واندلع قتال عنيف في مدينة
قلعة نو ،عاصمة والية بادغيس،
ب ـع ــدم ــا ه ــاج ــم ال ـم ـس ـل ـح ــون كــل
األق ــالـ ـي ــم ال ـم ـح ـي ـط ــة ب ــال ــوالي ــة،
واسـ ـت ــول ــوا ع ـلــى م ـق ــار ال ـشــرطــة
وال ـ ـم ـ ـكـ ــاتـ ــب ال ـم ـح ـل ـي ــة ل ــوك ــال ــة
االستخبارات.
وب ـي ـن ـم ــا أك ـ ــد رئـ ـي ــس شــرطــة
ال ــوالي ــة ،شـيــر أج ــا الـ ـك ــوزاي ،أن
«مسلحي طالبان دخلوا قلعة نو»،
ق ــال الـعـضــو بـمـجـلــس بــادغـيــس
عبدالعزيز بيك ،إن «المسلحين
اس ـت ــول ــوا ع ـلــى شـبـكــة م ــن نـقــاط
التفتيش األمـنـيــة حــول عاصمة
الـ ــواليـ ــة ،ب ـعــدمــا س ـي ـط ــروا على
جميع المقاطعات الـ 6باإلقليم».
و ت ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــع ب ـ ـ ـيـ ـ ــك أن ا لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات
ال ـح ـكــوم ـيــة أخ ـل ــت  3مـقــاطـعــات
ب ــال ــوالي ــة أمـ ــس األول .وأضـ ــاف
أن ال ـع ـش ــرات م ــن أفـ ـ ــراد ال ـق ــوات
ال ـح ـكــوم ـيــة ق ـت ـلــوا وأص ـي ـب ــوا أو
ت ـ ــم أس ـ ــره ـ ــم ف ـ ــي ك ـم ـي ــن ن ـص ـبــه
المسلحون خالل عملية اإلجالء
م ــن إح ـ ــدى ال ـم ـن ــاط ــق ،م ـمــا أث ــار
الذعر بين السكان وفقدان الروح
المعنوية وهروب مئات السجناء
من سجن المدينة.
وق ــال حــاكــم بــادغـيــس ،حسام
الـ ــديـ ــن ش ـ ـمـ ــس ،ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن:

«العدو دخل المدينة ،سقطت كل
األقاليم .القتال بدأ داخل المدينة».
ومــع ورود أنباء عن الهجوم،
ن ـش ــرت ع ـلــى وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
أشرطة فيديو للقتال في المدينة،
ف ـي ـم ــا أظـ ـه ــر ب ـع ـض ـه ــا م ـقــات ـلــي
«ط ــال ـب ــان» ع ـلــى دراج ـ ـ ــات نــاريــة
قلعة نو فيما كان
يدخلون مدينة ّ
الحاضرون يصفقون.

الحرب تحتدم
من ناحيته ،قــال وزيــر الدفاع
األفغاني ،باسم الله محمدي ،بعد
ساعات على هجوم «طالبان» على
بادغيسّ :
«نقر بأن الحرب تحتدم
ودخ ـل ــت مــرحـلــة صـعـبــة ،ونـحــن
في وضع عسكري حساس جدا»،
ً
مضيفا« :أريد أن أطمئن الجميع
ب ــأن قــواتـنــا الــوطـنـيــة ،بــدعــم من
قوات مقاومة محلية ،ستستخدم
جميع قوتها ومــواردهــا للدفاع
عن وطننا وشعبنا».
وع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ــدى أش ـ ـه ـ ــر ،ك ــان ــت
«طـ ــال ـ ـبـ ــان» ت ـن ـت ـشــر فـ ــي مـحـيــط
ـدة واليـ ــات فـيـمــا كــان
ع ــواص ــم ع ـ ّ
مراقبون يتوقعون أن المسلحين
ي ـن ـت ـظ ــرون اس ـت ـك ـم ــال ان ـس ـحــاب
الـ ـق ــوات األج ـن ـب ـيــة ق ـبــل أن تــأمــر
الـ ـح ــرك ــة ب ـه ـج ــوم ع ـل ــى م ـنــاطــق
حضرية.
ّ
ل ـك ــن ال ـه ـج ــوم ع ـلــى ق ـل ـعــة نــو
ُيـشـكــل أول مـحــاولــة ل ـ «طــالـبــان»
للسيطرة على عاصمة والية.
وف ــي ح ــال س ـق ــوط بــادغ ـيــس،
فإن ذلك سيشدد قبضة «طالبان»
على غرب أفغانستان فيما ّ
تقدمت

قــواتـهــا أيـضــا بـعــض ال ـشــيء في
اتجاه مدينة هرات المجاورة قرب
الحدود مع إيران.
وق ـ ـ ــال ال ـخ ـب ـي ــر فـ ــي الـ ـش ــؤون
األفغانية ،نيشانك مطواني ،إنه
«إذا سيطرت طالبان على قلعة
نـ ــو ،فـ ــإن ذلـ ــك س ـت ـكــون ل ــه قيمة
ّ
استراتيجية ،ألنــه سيخلف أثرا
نـفـسـيــا ع ـلــى الـ ـق ــوات األف ـغــان ـيــة
بفقدان أراض سريعا مثل لعبة
ال ــدومـ ـيـ ـن ــو أم ـ ـ ــام ق ـ ــوة ال يـمـكــن
وقفها».

طاجيكستان
في المقابل ،أفاد مصدر أمني
ً
في طاجيكستان بأن  280جنديا
ً
أفغانيا كانوا قد عبروا الحدود
إلى طاجيكستان أثناء ُ تراجعهم
أمــام تـقـ ّـدم «طــالـبــان» ،نقلوا جوا
إلى بالدهم أمس.
وت ــراج ــع أك ـث ــر م ــن  1000من
أفـ ـ ـ ــراد ق ـ ــوات األم ـ ــن األف ـغ ــان ـي ــة،
وعبروا الحدود إلى طاجيكستان
قبل أيام ،مع ّ
تقدم «طالبان».
وأبـ ــدت طــاجـيـكـسـتــان قلقها،
وق ــال ــت إن ـه ــا سـتـحـشــد  20ألـفــا
مــن قواتها لتعزيز حــدودهــا مع
ج ــارت ـه ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة .وحـصـلــت
كذلك على تطمينات من روسيا
ال ـت ــي تـسـتـضـيــف طــاجـيـكـسـتــان
أكبر قاعدة عسكرية لها بالخارج.

روسيا
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ص ــرح
وزير الخارجية الروسي ،سيرغي

الفـ ــروف ،ب ــأن ب ــاده ستفعل كل
شيء لحماية الحلفاء من التهديد
القادم من أفغانستان ،بما في ذلك
استخدام القاعدة العسكرية في
طاجيكستان.
وأش ــار ،فــي مؤتمر صحافي،
إلى أن الرئيس فالديمير بوتين
أجــرى محادثات مع نظيريه في
طاجيكستان وأوزبكستان ،وهو
على اتصال مع زعماء آخرين في
آسيا الوسطى.
من جانبه ،قــال سفير روسيا
في أفغانستان ،ديمتري غرينوف،
ً
إن ب ــاده ات ـخــذت قـ ــرارا بتعليق
عمل قنصليتها في مدينة مزار
شريف شمال أفغانستان.

طهران
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن لـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـتـ ــوصـ ــل
الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات ب ـ ـيـ ــن «طـ ــال ـ ـبـ ــان»
وح ـك ــوم ــة أف ـغــان ـس ـتــان ف ــي قطر
إل ــى ن ـتــائــج حــاس ـمــة ح ـتــى اآلن،
عقدت وزارة الخارجية اإليرانية
ً
اجـتـمــاعــا تـحــت ع ـنــوان «ال ـحــوار
بين األفـغــان» ،بمشاركة ممثلين
عـ ــن حـ ـك ــوم ــة كـ ــابـ ــول والـ ـح ــرك ــة
و شـخـصـيــات سياسية وثقافية
أفغانية.
وق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة محمد
ج ـ ـ ـ ــواد ظـ ــريـ ــف ف ـ ــي االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع:
«ال ـ ـصـ ــراع ل ــم ي ـح ـقــق أي نـتــائــج
إي ـجــاب ـيــة ،والـ ـع ــودة إل ــى طــاولــة
الـ ـح ــوار ب ـيــن األفـ ـغ ــان وااللـ ـت ــزام
بالسبل السياسية أفضل الحلول
أمام التيارات السياسية لتحقيق
ً
االسـتـقــرار» ،مــؤكــدا «الـتــزام إيــران

اغتيال رئيس هاييتي ...والسلطات تتهم مرتزقة
الدومينيكان تغلق حدودها وواشنطن تعرض المساعدة في التحقيق
استفاقت هاييتي ،الدولة الواقعة في
الكاريبي ،أمــس ،على إعـصــار سياسي
ض ـح ـي ـتــه ال ــرئـ ـي ــس ج ــوف ـي ـن ـي ــل م ــوي ــز،
الــذي واجــه طــوال فترة حكمه القصيرة
معارضة شديدة من شرائح واسعة من
الناس اعتبرت واليته غير قانونية.
وقــال رئيس الــوزراء االنتقالي ،كلود
جــوزيــف ،الــذي تولى قيادة الـبــاد ،رغم
أن مــويــز ك ــان عـ ّـيــن خـلـيـفــة لــه لتشكيل
حكومة جــديــدة فــي غـضــون أسبوعين،
ف ــي ب ـي ــان« ،اغ ـت ـيــل الــرئ ـيــس ف ــي مـنــزلــه
على أيدي أجانب يتحدثون اإلنكليزية
ً
واإلسـ ـب ــانـ ـي ــة» ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن ل ـغ ــة ال ـب ــاد
الرسمية هــي الفرنسية ،بينما وصف
م ـســؤول رفـيــع الـمـسـتــوى فــي الحكومة
المهاجمين بأنهم «مرتزقة».
وق ــد دان جــوزيــف «الـعـمــل الــوحـشــي
ً
وغير اإلنساني» ،مشددا على أن الشرطة
وغيرها من األجهزة الحكومية تحتفظ
بالسيطرة على الوضع.
وت ــداول رواد مــواقــع الـتــواصــل ،على
نطاق واسع ،مقطع فيديو قصيرا ُيظهر
ً
ـددا من المسلحين الذين ّ
ترجلوا من
عـ
مــركـبــات مــدنـيــة ،وب ــدا أنـهــم عسكريون
أو أمنيون.
وذكــر موقع صحيفة ميامي هيرالد
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـت ــي ت ـغ ـطــي األحـ ـ ـ ــداث فــي
هاييتي بانتظام ،أن المهاجمين زعموا
أنهم عمالء في وكالة مكافحة المخدرات،
حسب فـيــديــوهــات صـ ّـورهــا سـكــان حي
بـيـلـيــريــن ،الـ ــذي ي ـقــع ف ـيــه م ـنــزل مــويــز،
ّ
ويحتل تلة تشرف على العاصمة بورت
أو برنس.
وف ــي أح ــد ال ـف ـيــديــوهــات ،س ـمــع أحــد
األش ـخ ــاص ي ـقــول بـلـكـنــة أمـيــركـيــة عبر
مكبرات الصوت« :عملية خاصة إلدارة
مـكــافـحــة ال ـم ـخ ــدرات .الـجـمـيــع يتنحى
جانبا».
ووردت ت ـق ــاري ــر ع ــن ان ـف ـج ــار قنبلة
يدوية واستخدام طائرات من دون طيار.

مويز وزوجته في صورة تعود إلى يناير ( 2020أ ف ب)
وأغ ـل ـقــت ال ـس ـل ـطــات م ـط ــار بـ ــورت أو
ب ــران ــس ال ــدول ــي ،م ــع تـعـلـيــق اسـتـقـبــال
الطائرات المتوجهة إليه من دول أخرى.
وج ــاء االغـتـيــال وســط حــالــة مــن عدم
االسـ ـتـ ـق ــرار ال ـس ـي ــاس ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي،
وتصاعد فــي عنف العصابات .وكانت
السلطات قد أعلنت في فبراير الماضي،
أنها أحبطت محاولة لقتل مويز وإطاحة
حكومته.
ً
تــم تنصيب مــويــز رئـيـســا فــي 2017
بعد أزمة انتخابية طويلة ،لكن سرعان
مــا تــر كــز الغضب الشعبي عليه يغذيه
ً
خصوصا ارتفاع في األسعار ثم نقص
ُ
فــي المحروقات .فــي  2019وجـهــت إليه
تهمة «اختالس أموال».
ً
اعتبارا من  2020وبدون برلمان قادر
على العمل حكم الرئيس بمراسيم.
وأعـ ـل ــن ال ـق ـض ــاء ان ـت ـه ــاء واليـ ـت ــه في
السابع مــن فبراير  2021لكنه بقي في
ً
السلطة ،معتبرا أنه ما زال لديه عام ألنه

انتخب في اقتراع ألغيت نتائجه بتهم
تزوير وأعيد انتخابه بعد عام.
وإضافة إلى األزمة السياسية ،تزايدت
عـمـلـيــات الـخـطــف لـلـحـصــول عـلــى فدية
في األشهر القليلة الماضية ،في مؤشر
جديد على النفوذ المتزايد للعصابات
المسلحة في الدولة الكاريبية التي يبلغ
عدد سكانها  11.26مليون نسمة.
وهاييتي غارقة أيضا في فقر مزمن،
وتواجه كوارث طبيعية متكررة.
وخالل عهده توالى  7رؤساء حكومة
في  4سنوات ،آخرهم كان جوزيف الذي
كان من المفترض تغييره هذا األسبوع
بعد  3أشهر في المنصب.
وكان مويز قد أعلن االثنين الماضي
تعيين رئيس جديد لـلــوزراء هو أرييل
هنري ( 71عــامــا) مــع مهمة خاصة هي
إجراء االنتخابات.
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،أم ـ ـ ـ ــرت ح ـك ــوم ــة
الدومينيكان بـ «إغالق فوري» لحدودها

مــع هاييتي ،فــي حين أعلنت الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة ت ـع ـل ـيــق ع ـم ــل س ـف ــارت ـه ــا فــي
العاصمة بــورت أو برانس على خلفية
التطورات األخيرة.
ووصـ ـ ـف ـ ــت الـ ـن ــاطـ ـق ــة بـ ــاسـ ــم ال ـب ـي ــت
األبيـ ــض ،ج ـيـ ـ ــن سـ ــاكـ ـ ــي ،اغتيال مويز
بـ «الهجوم المروع والمأسوي».
وقــالــت« :مــا زلـنــا نجمع المعلومات
ون ـق ــوم بــالـتـقـيـيــم ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي».
وأضــافــت« :سنمد يــد المساعدة فــي أي
طريقة لشعب هاييتي ،لحكومة هاييتي
في حال إجراء تحقيق».
وف ـ ــي تـ ـغ ــري ــدة عـ ـل ــى حـ ـس ــاب ــه عـلــى
«تويتر» ،كتب رئيس الوزراء البريطاني
ب ــوري ــس ج ــونـ ـس ــون« :أشـ ـع ــر ب ـصــدمــة
وبالحزن لوفاة الرئيس مويز» ،موجها
تعازيه إلى هاييتي .وأضــاف «إنــه عمل
شنيع ،وأدعو إلى الهدوء في هذا الوقت».
(عواصم ـ ـ وكاالت)

ب ـت ـق ــدي ــم الـ ـمـ ـس ــاع ــدة ل ـت ـح ـق ـيــق
التنمية السياسية واالقتصادية
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ال ـ ـشـ ــام ـ ـلـ ــة فــي
أفغانستان بعد إحالل السالم».
وأوض ـ ـ ــح ظ ــري ــف« :الـ ــواليـ ــات
المتحدة فشلت في أفغانستان،
ً
ووجـ ــودهـ ــا ألك ـث ــر م ــن  20عــامــا
ً
ألحق ضررا جسيما بأفغانستان،
والـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم يـ ـتـ ـع ـ ّـي ــن ع ـ ـلـ ــى ش ـعــب
أفغانستان وزعمائه السياسيين
ات ـخ ــاذ ق ـ ــرارات صـعـبــة م ــن أجــل
مستقبل بلدهم وتقرير مصيرهم
بأنفسهم».

«لواء فاطميون»
ووفق قيادي في «فيلق القدس»
ال ـتــابــع ل ـل ـحــرس الـ ـث ــوري ،نقلت
ً
إي ـ ــران أخ ـي ــرا عـنــاصــر م ــن «ل ــواء
فــاط ـم ـيــون» األف ـغ ــان م ــن ســوريــة
الى الحدود اإليرانية  -األفغانية.
وقـ ـ ـ ـ ــال مصـ ـ ــدر فــي «الـفـيـلــق»
ل ـ «الـجــريــدة» :إن «طـهــران جـ ّـددت
خالل المؤتمر األفغاني ،دعوتها
لـ ـحـ ـك ــوم ــة كـ ـ ــابـ ـ ــول لـ ـ ـض ـ ـ ّـم لـ ـ ــواء
فاطميون إلى قواتها الحكومية،
عـلــى غـ ــرار الـحـشــد الـشـعـبــي في
الـ ـ ـع ـ ــراق ،رغ ـ ــم أن ال ـش ـي ـع ــة فــي
أفغانستان أقلية».
وأضاف أن «إيران أبلغت كابول
أن هـ ــذا الـ ـع ــرض ل ــن ي ـب ـقــى على
ً
طويالّ ،
ملوحة بأنها ال
الطاولة
تستطيع منع الالجئين األفغان
داخــل أراضيها ،والذين يريدون
الـ ــدفـ ــاع ع ــن ق ــراه ــم وعــائــات ـهــم
ـودة الى
في وجــه طالبان من الـعـ ّ
أفـغــانـسـتــان ،إال أن ـهــا تـفــضــل أن

يـتــم ذلــك بالتنسيق مــع حكومة
كابول».
ورغ ــم ال ـعــاقــات الـجـيــدة بين
طهران وقسم من «طــالـبــان» ،فإن
تيارات داخــل الحركة المتشددة
ال تزال تحمل عداء كبيرا للشيعة
األفغان الذين ليسوا محسوبين
جميعا على إيران.
وحـ ـس ــب تـ ـق ــدي ــرات إي ــرانـ ـي ــة،
ف ــإن «ل ـ ــواء فــاط ـم ـيــون» ي ـضــم 60
أ لــف مقاتل نصفهم فــي الخدمة
الفعلية ،والنصف اآلخــر بمنزلة
قوات احيتاطية يتم استدعاؤها
عند الحاجة.

«البنتاغون»
وف ــي واش ـن ـط ــن ،أق ـ ـ ّـرت وزارة
الدفاع (البنتاغون) ،بــأن القوات
األميركية غ ــادرت قــاعــدة باغرام
الـ ـج ــوي ــة االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ق ــرب
ّ
كابول من دون أن تبلغ السلطات
ً
األف ـ ـغـ ــان ـ ـيـ ــة مـ ـسـ ـبـ ـق ــا ب ــال ـس ــاع ــة
المحددة النسحابها ،عازية قرار
إب ـقــاء ه ــذا الـمــوعــد ط ـ ّـي الكتمان
«لدواع أمنية».
ٍ
وك ــان مـســؤولــون أف ـغــان ،بمن
ف ـي ـهــم ال ـق ــائ ــد ال ـج ــدي ــد لـلـقــاعــدة
الجوية ،أبــدوا امتعاضهم لعدم
إبالغهم مسبقا بالموعد المحدد
لمغادرة القوات األميركية باغرام،
والــذي حصل في وقــت مبكر من
صباح الجمعة.
(عواصم  -وكاالت)

ِّ
«الصحة العالمية» تحذر
من رفع قيود «كورونا»

ُ
طوكيو تستعد للطوارئ وسيدني ت ّمدد العزل
ّ
حضت منظمة الصحة العالمية،
أمـ ــس ،الـ ــدول ال ـتــي تـفـكــر ف ــي رفــع
لمكافحة وباء
القيود المفروضة
ّ
كــوفـيــد ،19 -عـلــى «ت ــوخ ــي الـحــذر
فيروس
الشديد» ،قائلة إن انتقال
ّ
كورونا المستجد سيزداد بغض
ال ـن ـظ ــر عـ ــن م ـ ـعـ ــدالت ال ـت ـح ـص ـيــن
المرتفعة.
وردا ع ـلــى س ـ ــؤال حـ ــول خطط
إن ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــرا رف ـ ـ ـ ــع مـ ـعـ ـظ ــم الـ ـقـ ـي ــود
المفروضة فــي الـبــاد اعتبارا من
 19الـ ـج ــاري ،ق ــال مــديــر ال ـط ــوارئ
في المنظمة مايكل رايــن« :أطالب
ب ـ ـتـ ــوخـ ــي الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــذر الـ ـ ـش ـ ــدي ـ ــد ف ــي
الــرفــع الـكــامــل لـلـتــدابـيــر الصحية
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة فـ ــي ه ـ ــذا ال ــوق ــت،
ألنــه ستكون هناك عواقب لذلك».
وسجلت المنظمة أقل مستوى من
حــاالت الــوفــاة ،منذ أوائ ــل أكتوبر
 ،2020غ ـيــر أن أع ـ ــداد اإلص ــاب ــات
ارتفعت ،بشكل خاص ،في أوروبا.
وت ـ ـح ـ ــدث ـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة لـ ــومـ ــونـ ــد
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،أم ـ ـ ــس ،عـ ــن م ـخ ــاوف
حقيقية مــن أن ا ل ـف ـيــروس أصبح
ينتشر بشكل أسرع من اللقاحات.
وشـ ـ ـ ـ ـ ّـددت ع ـل ــى أنـ ـ ــه «ال يـمـكــن
ّ
التخلص كليا من الجائحة إل من
خ ــال اس ـت ـجــابــة عــالـمـيــة منسقة
تأخذ بعين االعتبار حاالت التباين
ف ــي الـتـلـقـيــح الـمـسـجـلــة بـيــن دول
الشمال والـجـنــوب ،والـحــاجــة إلى
منظور مشترك للخروج من األزمة
الصحة التي يجتازها العالم».
وتسببت اإلصابات بساللة دلتا
في إعادة فرض قيود في أستراليا،
وال سيما في كبرى مدنها سيدني،
حيث ُمدد ،أمس ،اإلغالق المفروض

ع ـلــى  5مــاي ـيــن ن ـس ـمــة يـسـكـنــون
المدينة ،ألسبوع آخر على األقل.
في غضون ذلك ،أعلنت الصين،
أمس ،عن بؤرة إصابات جديدة في
مدينة رويلي الصغيرة في إقليم
يونان الجنوبي قــرب الحدود مع
ميانمار ،التي تشهد اضطرابات
سياسية وانتشارا للوباء .وعززت
قوات األمن الصينية وجودها في
يونان ،بهدف منع أي دخــول غير
شرعي إلى أراضيها.
وتتجه الـيــابــان ،مــن ناحيتها،
إلع ـ ــان ح ــال طـ ـ ــوارئ ج ــدي ــدة في
طــوك ـيــو ،وه ــي ال ـخ ـطــوة ال ـتــي من
الـ ـم ــرج ــح أن ت ـع ـنــي إق ــام ــة دورة
األلعاب األولمبية بال جمهور.
وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون إل ـ ـغـ ــاء
م ـس ـي ــرة ال ـش ـع ـل ــة األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة فــي
ش ـ ـ ــوارع ط ــوك ـي ــو ،ل ـل ـح ــؤول دون
احتشاد الناس .وتخضع طوكيو
حاليا لشبه إجــراءات طــوارئ ،من
الـمـقــرر أن ينتهى الـعـمــل بـهــا في
 11الجاري.
وفــي نيودلهي ،قـ ّـدم  12وزيــرا،
اس ـت ـقــاالت ـهــم أمـ ــس ،بـيـنـهــم وزي ــر
الصحة هارش فاردان ،الذي واجه
انتقادات بسبب إدارتــه للوباء مع
انتشار الفيروس بشكل كبير في
شهري أبريل ومايو.
وتندرج هذه االستقاالت ضمن
تعديل وزاري كبير يجريه رئيس
الوزراء ناريندرا مودي ،عقب بلوغ
عدد اإلصابات ذروة مأسوية ،وقبل
إجراء انتخابات محلية ضخمة.
(عواصم  -وكاالت)

أعلنت المملكة المتحدة أنها
ستمنع تأشيرات الدخول
للزائرين من الدول التي
تعتقد وزيرة الداخلية أنها
ترفض التعاون في إعادة
طالبي اللجوء المرفوضين أو
المخالفين.
ونشرت صحيفة «الغارديان»
البريطانية مشروع القانون
الجديد ،الذي يمنح وزيرة
الداخلية بريتي باتيل ووزراء
الداخلية المستقبلين سلطة
تعليق أو تأخير معالجة
الطلبات الواردة من طالبي
اللجوء من البلدان «غير
المتعاونة».
وينص التشريع المقترح على
أن هذه الدول هي «التي ال
تتعاون مع حكومة المملكة
المتحدة فيما يتعلق بإبعاد
مواطنيها من المملكة،
ويشمل ذلك الذين يحتاجون
إلذن دخول إلى المملكة أو
البقاء فيها ،أو الموجودين
على أراضيها وهم ال يملكون
هذا اإلذن».

موسكو تنفي اختراق
أنظمة «الجمهوري» األميركي

نفت السفارة الروسية في
الواليات المتحدة ما نشرته
وكالة «بلومبرغ» لألنباء عن
قيام قراصنة روس باختراق
أنظمة الحاسوب للجنة
الوطنية للحزب الجمهوري
األميركي.
وأضافت« :ندعو الصحافيين
إلى استدعاء األخالقيات
المهنية ،والتوقف عن توجيه
االتهامات».
وكانت «بلومبرغ» نقلت
عن «مصدرين مطلعين» ،أن
قراصنة تابعين للحكومة
الروسية شنوا هجوما على
أنظمة الحاسوب الخاصة
باللجنة الوطنية للحزب
الجمهوري األميركي األسبوع
الماضي.

الجيش الروسي يتابع
«إسبانية» بالبحر األسود

أكدت وزارة الدفاع الروسية،
أنها تتابع سفينة حربية
تابعة للبحرية اإلسبانية
دخلت مياه البحر األسود.
وذكر المركز الوطني إلدارة
الدفاع التابع للوزارة أمس،
أن قوات ووسائل أسطول
البحر األسود التابع للجيش
الروسي بدأت مراقبة
تحركات السفينة الدورية
«رايو» التابعة للبحرية
اإلسبانية.

ةديرجلا
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المطوع يطالب الالعبين بالتضحية والتفاني من أجل الكويت

ً
 30سبتمبر المقبل موعدا لنهائي كأس األمير
حازم ماهر

شهد حفل تكريم بدر
المطوع ،الذي أقيم مساء أمس
األول ،بمناسبة حصوله على
لقب عميد العبي العالم ،تأكيد
أن نهائي كأس سمو األمير
سيقام  30سبتمبر المقبل.

أكد نجم منتخبنا الوطني
األول لـ ـ ـك ـ ــرة ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــدم و ن ـ ـ ــادي
الـ ـق ــادسـ ـي ــة ب ـ ــدر الـ ـمـ ـط ــوع أن
ح ـ ـصـ ــولـ ــه ع ـ ـلـ ــى ل ـ ـقـ ــب ع ـم ـيــد
العبي العالم لم يأت بمجهود
فردي منه ،بل بتضافر جميع
جهود المنظومة الكروية ،منذ
الـمـبــاراة الدولية األول ــى أمــام
مـنـتـخــب س ـن ـغــافــورة ف ــي عــام
 2003حـتــى م ـبــاراة البحرين
السابقة في الــدور التمهيدي
لكأس العرب.
جاء ذلك خالل حفل التكريم،
الذي أقامه اتحاد الكرة لالعب،
ف ــي ف ـن ــدق ال ـش ـي ــرات ــون مـســاء
أمس األول ،بمناسبة حصوله
على لقب عميد العبي العالم،
والـ ـ ـ ــذي شـ ـه ــد إع ـ ـ ــان رئ ـيــس
االتحاد الشيخ أحمد اليوسف
إقامة نهائي كأس األمير يوم
 30سبتمبر المقبل.
ح ـضــر ال ـح ـفــل ن ــائ ــب مــديــر
الهيئة العامة للرياضة لقطاع
اإلن ـشــاء ات والصيانة الشيخ
حمود المبارك ،وعضو مجلس
إدارة اللجنة األولمبية الشيخ
جــابــر ثــامــر األح ـم ــد ،ورئـيــس
ات ـ ـحـ ــاد ال ـ ـكـ ــرة ال ـش ـي ــخ أح ـمــد
ال ـي ــوس ــف ،وأعـ ـض ــاء االت ـحــاد
ورؤس ـ ـ ـ ـ ــاء أن ـ ــدي ـ ــة ال ـت ـض ــام ــن
والجهراء وبرقان.
وق ــال الـمـطــوع إن "اإلنـجــاز
الـ ـ ــذي ت ـح ـقــق ي ـح ـســب ل ـل ـكــرة
الكويتية ال لشخصه فحسب،
مع الوضع في االعتبار أنني
عملت خالل مسيرتي الكروية
ع ـ ـلـ ــى تـ ـحـ ـقـ ـي ــق اإلن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات

القادسية يطلب المبيلش
من خيطان لمدة  5سنوات
أرسل مجلس إدارة نادي القادسية كتابا إلى مسؤولي خيطان،
طـلــب خــالــه الـتـعــاقــد مــع الـمـهــاجــم الــدولــي ف ــواز الـمـبـيـلــش ،على
سبيل اإلعــارة لمدة  5سنوات ،تبدأ من الموسم الرياضي المقبل
.2021-2022
ولم يتطرق كتاب القادسية إلى المبلغ الذي سيحصل عليه نادي
خيطان أو الالعب ،مع المطالبة بسرعة حسم األمر ،حتى يتسنى
لإلدارة الصفراء التنسيق مع نظيرتها في خيطان التخاذ الالزم
وإنهاء إجراءات قيد اللعب في صفوف الفريق.

ً
الخضر مدربا لحراس
«يد» الكويت

أع ـل ــن نـ ــادي ال ـكــويــت تـعــاقــده
ً
رسـمـيــا مــع م ــدرب ح ــراس مرمى
ن ـ ــادي ال ـســال ـم ـيــة ال ـس ــاب ــق لـكــرة
اليد علي الخضر ،لتولي تدريب
حراس مرمى "األبيض" بالموسم
الـجــديــد ،الـمـقــرر أن يـبــدأ فــي 11
سبتمبر المقبل.
ُ
وي ـعــد الـخـضــر مــن الـمــدربـيــن
المميزين لحراس المرمى ،وكانت
له لمسات واضحة على مستوى
ح ــراس مــرمــى "ال ـس ـمــاوي" خــال
فترة عمله مع الفريق.

علي الخضر

جانب من حفل التكريم
ل ـل ـم ـن ـت ـخ ـبــات ال ــوط ـن ـي ــة ،ول ــم
أع ـمــل عـلــى تحقيق ان ـجــازات
شخصية".
ودعا الالعبين الشباب إلى
التضحية والقتال والتفاني
فــي الـتــدريـبــات والـمـبــاريــات،
م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل ارتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء ق ـم ـي ــص
ا ل ـم ـن ـت ـخ ــب ا ل ــو طـ ـن ــي األول،
وال ـع ـمــل دائ ـمــا مــن أج ــل اســم
وسمعة الكويت والجماهير

ب ـم ـخ ـت ـلــف م ـي ــول ـه ــا ،م ـش ــددا
عـلــى أن ه ــؤالء الــاعـبـيــن هم
مستقبل الكرة الكويتية.
ووج ــه الـمـطــوع الشكر إلى
ك ــل الــاع ـب ـيــن ال ــذي ــن زام ـل ـهــم
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ــاع ـ ــب ،والـ ـم ــدربـ ـي ــن
الــذيــن ت ــدرب تـحــت إشــرافـهــم،
واألجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـف ـن ـي ــة واإلدارة
واتحاد الكرة ،مؤكدا أن أسرته
كــانــت وم ــازال ــت ال ــداع ــم األول

ل ــه ف ــي جـمـيــع م ــا حـقـقــه على
البساط األخضر.

وأكــد اليوسف أن الرياضيين
بمختلف ميولهم قد يختلفون أو
يتفقون بشأن القضايا الرياضية،
ل ـك ـن ـه ــم ي ـت ـف ـق ــون ج ـم ـي ـع ــا عـلــى
المطوع.

من جانبه ،أعرب اليوسف عن
أمنيته باستمرار بدر المطوع في
المالعب وتخطيه حاجز الـ 200
مباراة دولية مع األزرق.

مخاطبة «فيفا»

اليوسف :نتمنى خوض
الالعب  200مباراة

التضامن يتعاقد مع األلفي
لتدريب فريق اليد
●

الكويت يواجه السلط
األردني  21سبتمبر

محمد عبدالعزيز

ً
ت ـع ــاق ــد نـ ـ ــادي ال ـت ـض ــام ــن رسـ ـمـ ـي ــا مــع
الـ ـم ــدرب ال ـم ـصــري أي ـم ــن األلـ ـف ــي ،لـتــولــي
تــدريــب الـفــريــق األول لـكــرة الـيــد بالنادي
ً
في الموسم الجديد ،خلفا لمواطنه أشرف
وه ـبــة ،ال ــذي أن ـهــى ع ـقــده مــع ال ـن ــادي في
نهاية الموسم الماضي.
ُ
ويعد األلفي من المدربين المتميزين،
وله تجارب تدريبية سابقة مع السالمية
والـنـصــر ،وكــان آخــرهــا فــي عــام  2017مع
كاظمة ،وحقق نتائج جيدة على مستوى
المراحل السنية والدرجة األولى.
وأك ـ ـ ــد مـ ــديـ ــر ل ـع ـب ــة كـ ـ ــرة ال ـ ـيـ ــد بـ ـن ــادي
التضامن ،منصور الزعبي ،فــي تصريح
ل ــ"ال ـجــريــدة" ،أن الـتـعــاقــد مــع األل ـفــي ُيعد
إضــافــة ومكسبا لـيــد الـتـضــامــن ،للخبرة
ال ـك ـب ـي ــرة ال ـت ــي ي ـت ـم ـتــع ب ـه ــا ف ــي الـ ـ ــدوري
ً
المحلي ،خصوصا في هذه المرحلة ،التي
تسعى فيها إدارة اللعبة إلحــداث نهضة
كبيرة بقطاع كرة اليد من جميع المحاور،
ً
كاشفا عن أن إدارة النادي اقتربت من إنهاء
َ
إجراءات التعاقد مع مدربين من الجنسية
المصرية لديهما خبرة جيدة لتدريب فرق
المراحل السنية بالموسم الجديد.
وذك ــر الــزعـبــي أن إدارة اللعبة تسعى
إلى ضم بعض الالعبين المميزين للفريق

منصور الزعبي

ً
األول في الفترة المقبلة ،طمعا في دخول
الـمـنــافـســة ع ـلــى ال ـم ــراك ــز األول ـ ــى ب ــدوري
الدرجة األولى في الموسم الجديد.
وأش ــار إل ــى أن تــدريـبــات الـفــريــق األول
ً
ستبدأ قريبا ،وفق الخطة التدريبية التي
وضـعـهــا ال ـج ـهــاز الـفـنــي لـلـفــريــق ،إلع ــداد
ً
الالعبين بالشكل الالئق ،متمنيا التوفيق
لجميع األندية في الموسم الجديد.

أعلن االتـحــاد اآلسـيــوي لكرة القدم
إقامة مباراة الكويت مع السلط األردني
ي ــوم  21سـبـتـمـبــر ال ـم ـق ـبــل ،ف ــي ال ــدور
نصف النهائي لبطولة كــأس االتحاد
لمنطقة غــرب آسيا ،على أن يقام لقاء
المحرق البحريني مع العهد اللبناني
يوم  20منه.
وتـقــام منافسات هــذا ال ــدور بنظام
خ ـ ــروج ال ـم ـه ــزوم م ــن مـ ـب ــاراة واح ـ ــدة،
على أن يتم تحديد ا لــدو لـتـيــن اللتين
سـتـسـتـضـيـفــان ال ـم ـبــارات ـيــن ف ــي وقــت
الحق.
وأكد االتحاد اآلسيوي ،أمس ،إلغاء
جميع مباريات كأس االتحاد اآلسيوي
 2021في منطقة آسيان ،حيث يتضمن
ه ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــرار ال ـم ـج ـم ــوع ــات ال ـســاب ـعــة
والثامنة والتاسعة ،إلى جانب مباريات
الدور التمهيدي للمنطقة ،وذلك بسبب
الـ ـتـ ـح ــدي ــات ،الـ ـت ــي فــرض ـت ـهــا جــائـحــة
كوفيد ،-19إليجاد مكان مناسب إلقامة
المباريات بنظام التجمع.
وضمن التزام االتحاد اآلسيوي لكرة
القدم باستكمال كأس االتحاد اآلسيوي
 ،2021وبحسب القرار الذي صادق عليه
المكتب التنفيذي في االتحاد بتاريخ 5
يوليو  ،2021فإن مباريات مجموعات
ال ـم ـنــاطــق األخ ـ ــرى ف ــي ك ــأس االت ـح ــاد
اآلسيوي  2021ستتواصل مع اإلبقاء
على الهيكل األساسي للبطولة.

العداءان اليوحة والشمري يؤكدان
جاهزيتهما لدورة «طوكيو »2020
ً
يعقد محبو رياضة ألعاب القوى آماال
واعدة على مشاركة كويتية مميزة في دورة
األلـعــاب األولمبية المقبلة فــي العاصمة
ً
اليابانية مدينة طوكيو بدءا من  23يوليو
الجاري حتى الثامن من أغسطس المقبل
إذ يشارك منتخبنا الوطني أللعاب القوى
بــاع ـب ـيــن اث ـن ـيــن ه ـمــا ال ـ ـعـ ــداءان يـعـقــوب
اليوحة في منافسات ( 110أمتار حواجز)
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي
الـ ـشـ ـم ــري فــي
مسابقة (100
متر عدوا).
ويـ ـ ـ ـ ـ ــأمـ ـ ـ ـ ـ ــل

يعقوب اليوحة

بطل آسيا والعرب العداء اليوحة وبطلة
الكويت صاحبة الرقم الوطني في سباقي
 100متر و 200متر العداءة الشمري تحقيق
نتيجة مميزة وبلوغ أدوار متقدمة في هذه
المنافسات وسط مشاركة نخبة من أبطال
ال ـعــالــم ف ــي هــاتـيــن الـمـســابـقـتـيــن السيما
مــن عــدائــي الــواليــات المتحدة األميركية
وجامايكا وبريطانيا وغيرها من الــدول
المتقدمة.
ً
وقــال اليوحة إنــه ومنذ تتويجه بطال
آلس ـيــا قـبــل نـحــو عــامـيــن ان ـصــب تــركـيــزه
ع ـلــى ال ـت ــأه ــل لــأول ـم ـب ـيــاد وهـ ــي األقـ ــوى
لرياضة "أم األلعاب" على اإلطالق إذ خاض
م ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــرات ت ــدريـ ـبـ ـي ــة
داخـ ـلـ ـي ــة وخ ــارجـ ـي ــة
قوية ومتتالية امتدت
أكثر من عامين شارك
خاللها في عدة بطوالت
دولية قوية.
وأض ــاف أن هــذه الخطة كللت
بتحقيقه الـتــأهــل لــأولـمـبـيــاد عن
طريق التصنيف العالمي للمسابقة
المعتمد مــن االت ـحــاد الــدولــي للعبة
ً
بعد أن جمع نقاطا كافية في البطوالت
التي شارك فيها ،وكان آخرها إحرازه
الميدالية الذهبية في البطولة العربية

التي جرت يونيو الماضي بتونس.
وأعـ ـ ــرب ع ــن أم ـل ــه ف ــي تـحـقـيــق نتيجة
مميزة في هذا التجمع الرياضي العالمي
الكبير الــذي يشهد مشاركة أبطال العالم
ً
في "أم األلعاب" مثمنا دعم االتحاد الكويتي
ألل ـع ــاب ال ـق ــوى ل ــه ف ــي خـطـتــه اإلع ــدادي ــة
وبجهود مدربه الوطني بدر عباس الذي
يرافقه بكل المعسكرات والبطوالت.
م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــالــت الــاع ـبــة م ـضــاوي
الشمري ،إنها ستكون على أتم الجاهزية
ل ـخ ــوض ه ــذه ال ـ ــدورة إث ــر دخــول ـهــا عــدة
مـع ـسـكــرات قــويــة ف ــي ال ـف ـت ــرات الـمــاضـيــة
معربة عن فخرها بتمثيل المرأة الكويتية
فــي ه ــذه الــريــاضــة ،الفـتــة إل ــى أنـهــا الـمــرة
الثانية التي تشهد مشاركة العبة كويتية
بتاريخ رياضة ألعاب القوى الكويتية
بعد مشاركة الالعبة المعتزلة دانة
النصر الله بأولمبياد أثينا في
عام .2004
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــري أن
تـحـضـيــراتـهــا ال ـقــويــة أسهمت
ف ــي ت ـح ـس ـيــن أرق ــامـ ـه ــا بشكل
مستمر مــا مكنها مــن تحطيم
الرقم الكويتي لمسابقتي 100
ً
و 200مـتــر عـ ــدوا مضيفة أنها
تطمح لتقديم أفضل مستويات

وم ــن ج ـه ـتــه ،اق ـت ــرح الــرئـيــس
الـتـنـفـيــذي ل ـشــركــة "سـ ـت ــورز آنــد

براند" ،الراعي الرسمي لمالبس
المنتخب ،عدي التمار ،مخاطبة
االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،
لحصول بــدر المطوع على لقب
سفير كرة القدم في المنطقة.
ي ــذك ــر أن بـ ـ ــدر الـ ـمـ ـط ــوع ب ــدأ
م ـشــواره مــع المنتخب وه ــو في
سن الـ ،18وشارك منذ عام 2003
في العديد من المنافسات ،ومنها
تصفيات ك ــؤوس الـعــالــم وآسـيــا

وال ـخ ـل ـيــج وب ـطــولــة غ ــرب آس ـيــا،
فـضــا عــن ال ـعــديــد مــن ال ـل ـقــاءات
الدولية الودية.
وانـفــرد العــب القادسية بلقب
عميد العبي العالم بعد مشاركته
ف ـ ــي  25ي ــونـ ـي ــو ال ـ ـمـ ــاضـ ــي مــع
منتخب الكويت ضمن تصفيات
ك ــأس ال ـع ــرب (ق ـطــر فـيـفــا )2021
ليتخطى رسميا المصري أحمد
حسن صاحب الـ 184مباراة.

تأجيل ُحكم حل إدارة العربي
حتى  25الجاري
قـ ـ ـ ــررت غ ــرف ــة
الـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــم
ب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـئ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم
ال ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ـ ــي،
الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـ ــة
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــر فـ ــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــدمـ ـ ــة م ــن
قـ ــائ ـ ـمـ ــة الـ ـتـ ـي ــار
األخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــر ض ــد
مـ ـجـ ـل ــس إدارة
النادي العربي،
بـتــأجـيــل الـ ُـحـكــم
إلى  25الجاري.
وكــانــت قــائـمــة ال ـت ـيــار األخ ـضــر تـقــدمــت بـشـكــوى ضد
مجلس إدارة النادي ،مطالبة بحله ،استنادا إلى إجراء ات
عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في  9يناير،
التي شهدت الموافقة على طرح الثقة بسداسي مجلس
اإلدارة :عـبــدالـعــزيــز عــاشــور رئـيــس ال ـنــادي ،واألع ـضــاء:
علي مندني وعلي اتش وعلي جواد النصر وإسماعيل
ا لـحـبـيــب و فـهــد ا لـفـهــد ،و م ــن ثــم تشكيل لـجـنــة خماسية
مؤقتة إلدارة شؤون النادي برئاسة بدر الدريع ،والتي
دعت بدورها إلى انتخابات جديدة فــازت بها "القائمة
المذكورة".

األهلي يواجه المقاولون النتزاع
انتصار جديد بالدوري

لها باألولمبياد وتحسين رقمها.
ي ــذك ــر أن دول ـ ــة الـ ـك ــوي ــت تـ ـش ــارك فــي
األول ـم ـب ـي ــاد ك ـك ــل ب ـع ـش ــرة الع ـب ـي ــن وه ــم
إضافة إلى الالعبين اليوحة والشمري كل
من الرماة عبدالرحمن الفيحان ومنصور
الطرقي وسعود حبيب وطالل الطرقي في
منافسات الرماية والرا دشتي وعباس قلي
ف ــي م ـنــاف ـســات الـسـبــاحــة
والــاعــب عبدالرحمن
ال ـف ـضــل ف ــي ريــاضــة
الـتـجــديــف والــاعــب
محمد الموسوي في
منافسات الكاراتيه.
(كونا)

في المباراة المؤجلة من األسبوع 26
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يسعى ال ـنــادي األهـلــي إلــى ان ـتــزاع  3نقاط
جديدة ،في بطولة الدوري المصري الممتاز،
وتضييق الفارق مع نادي الزمالك ،حين يلتقي
نظيره فــريــق الـمـقــاولــون الـعــرب فــي العاشرة
م ـســاء ال ـي ــوم ،بـتــوقـيــت ال ـكــويــت ،عـلــى ملعب
بتروسبورت ،والمؤجلة من األسبوع السادس
والعشرين من عمر المسابقة.
ويلعب األهلي مباراة الليلة وهو في المركز
الثاني خلف الزمالك (المتصدر) ،ويمتلك 45
نقطة في رصيده ،واستعاد توازنه وانتصاراته
المحلية من جديد بتحقيق الفوز مؤخرا على
فريق سموحة برباعية نظيفة.

استعادة بانون

مضاوي الشمري

ويستعيد األهلي في مـبــاراة الليلة جهود
مدافعه المغربي بدر بانون ،بعد غيابه عن لقاء
سموحة األخير لإليقاف ،وهو ما وضع بيتسو
موسيماني في حيرة شديدة بسبب جاهزية
جميع العبي الــدفــاع ،وظهورهم بشكل مميز
في المباريات الماضية ،إال أن الالعب المغربي

ضمن حجز مكان له في التشكيلة األساسية،
في ظل القناعة الكبيرة من الجميع بما يقدمه
م ـنــذ ان ـض ـمــامــه لــأه ـلــي ف ــي ب ــداي ــة ال ـمــوســم
الـحــالــي ،بينما يستمر غـيــاب ولـيــد سليمان
لإلصابة ،وناصر ماهر وأحمد رمضان ووالتر
بواليا ألسباب فنية.
فــي الـمـقــابــل ،يـخــوض الـمـقــاولــون صاحب
المركز الــرابــع عشر برصيد  29نقطة مباراة
األهـلــي ساعيا إلــى تحقيق نتيجة إيجابية،
وع ــدم تلقي هــزيـمــة جــديــدة عـلــى أق ــل تقدير،
وح ــرص مــدربــه ع ـمــاد الـنـحــاس عـلــى تحفيز
الــاعـبـيــن وتـهـيـئـتـهــم نـفـسـيــا ،وطــالـبـهــم بــأن
يكونوا على قلب رجل واحد ،وأن يزيلوا الرهبة
تماما أمام بطل الدوري.
وفي الثامنة مساء ،يستضيف فريق اإلنتاج
ال ـحــربــي ن ـظ ـيــره ب ـيــرام ـيــدز ،ض ـمــن مــؤجــات
الجولة الثانية والعشرين ،وهي المباراة التي
يخوضها الفريق السماوي لتعديل مساره،
حـيــث إن ــه يحتل الـمــركــز الـتــاســع بــرصـيــد 36
نقطة ،بينما يحتل الفريق العسكري المركز
األخير برصيد  18نقطة.

ةديرجلا
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رياضة

األرجنتين تفرض موقعة نارية مع البرازيل في نهائي «كوبا أميركا»
تأهل المنتخب األرجنتيني
لنهائي بطولة كوبا أميركا،
بعد فوزه على نظيره
الكولومبي  ،2-3في الركالت
الترجيحية.

صـ ــد ال ـ ـحـ ــارس األرج ـن ـت ـي ـنــي
إيميليانو مارتينيس  3ر كــات
ت ــرجـ ـيـ ـحـ ـي ــة أم ـ ـ ـ ــام ك ــول ــومـ ـبـ ـي ــا،
وق ــاد ب ــاده فــي بــرازيـلـيــا للحاق
بالبرازيل إلى نهائي بطولة كوبا
أميركا لكرة القدم.
وبـ ـع ــد ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل  ،1-1فـ ــازت
األرجنتين  2-3بركالت الترجيح،
لـ ـتـ ـف ــرض م ــوقـ ـع ــة م ـن ـت ـظ ــرة مــع
البرازيل المضيفة وحاملة اللقب،
ب ـعــد غـ ــد ،ع ـلــى م ـل ـعــب م ــاراك ــان ــا
التاريخي فــي ريــو دي جانيرو،
وتبلغ النهائي الخامس في آخر
 7نسخ ،وكانت البرازيل حجزت
ال ـب ـط ــاق ــة األولـ ـ ـ ــى فـ ــي ال ـن ـهــائــي
بـ ـف ــوزه ــا ع ـل ــى الـ ـبـ ـي ــرو -1ص ـف ــر
االثنين.
وس ـي ـش ـهــد ال ـن ـه ــائ ــي م ـب ــارزة
من العيار الثقيل بين النجمين
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ل ـي ــون ـي ــل مـيـســي
وزم ـي ـل ــه ال ـس ــاب ــق ف ــي بــرشـلــونــة
المهاجم نيمار ،وكانت البرازيل
تغلبت على األرجنتين -2صفر
في نصف نهائي النسخة األخيرة
ع ــام  ،2019ع ـنــدمــا غ ــاب نـيـمــار
ع ــن بـ ــاده بـسـبــب اإلص ــاب ــة ،في
طريقها إلى احراز اللقب التاسع
في تاريخها.
أم ـ ـ ــا األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن ،ال ـس ــاع ـي ــة
ل ـ ـم ـ ـع ـ ــادل ـ ــة الـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــم ال ـ ـق ـ ـيـ ــاسـ ــي
لـ ــأوروغـ ــواي م ــع  15ل ـق ـبــا ،فقد
أح ــرزت لقبها األخـيــر فــي ،1993
وبــال ـن ـس ـبــة ل ـم ـي ـســي ،ال ـب ــال ــغ 34
ع ــام ــا ،ف ـقــد ت ـك ــون ه ــذه الـفــرصــة

األخيرة إلحراز أول ألقابه الكبرى
م ـ ــع "أل ـ ـب ـ ــي سـ ـيـ ـلـ ـيـ ـسـ ـت ــي" ،رغ ــم
إن ـجــازاتــه الــرائـعــة مــع برشلونة
وإح ــرازه جائزة أفضل العــب في
ال ـعــالــم  6م ـ ــرات ،وخ ـســر ميسي
حتى اآلن نهائي كوبا أميركا 3
م ــرات فــي  2007و 2015و،2016
إضــافــة إل ــى نـهــائــي ك ــأس العالم
عام .2014
وسـ ــرق ال ـح ــارس مــارتـيـنـيــس
األنـ ـظ ــار م ــن م ـي ـســي ،ال ـ ــذي كــان
ن ـ ـج ـ ــم ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاده ح ـ ـت ـ ــى اآلن ف ــي
النهائيات الحالية ،التي يتصدر
ترتيب هدافيها مــع  4محاوالت
ن ــاجـ ـح ــة ،ل ـك ــن م ـي ـس ــي ب ـك ــر فــي
صناعة تمريرة حاسمة لزميله
الوتــارو مارتينيس ،الذي افتتح
التسجيل مــن مـســافــة قــريـبــة في
الدقيقة السابعة ،وهذه التمريرة
الحاسمة الخامسة لميسي في 6
مباريات ،وفي الدقيقة  ،61عادل
لويس دياس لكولومبيا ،عندما
انسل وراء الدفاع وسدد من زاوية
ضيقة إلى يسار مارتينيس.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي رك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــرجـ ـ ـي ـ ــح،
ج ـل ـبــت الـ ــزاويـ ــة ال ـي ـس ــرى الـحــظ
ل ـم ــارت ـي ـن ـي ــس ،فـ ـص ــد  3ركـ ــات
للمدافعين دافينسون سانشيس
وي ـ ـيـ ــري م ـي ـن ــا والعـ ـ ـ ــب ال ــوس ــط
إدوين كاردونا ،وكان ميسي من
بين المسجلين لبالده في ركالت
ال ـت ــرج ـي ــح ،ب ـي ـن ـمــا أه ـ ــدر زمـيـلــه
رودريغو دي بول.
وع ــن ص ــده رك ــات الـتــرجـيــح،

إنتر يمدد عقد كوالروف
حتى 2022
أعلن نادي إنتر ميالنو اإليطالي ،بطل الدوري (السيري آ) ،تمديد عقد ظهيره
األيسر الصربي ألكسندر كوالروف حتى .2022
وكشف "الـنـيــراتــزوري" ،في بيان لــه" :يعلن نــادي إنترناسيونالي ميالن أنه
توصل إلى اتفاق لتمديد عقد ألكسندر كوالروف .المدافع الصربي المولود في
 1985سيرتدي قميص النيراتزوري حتى يونيو ."2022
ً
وكــان كــوالروف انضم إلنتر في  2020قادما من رومــا ،ولم يشارك بالموسم
المنقضي سوى في  11مباراة تحت قيادة المدرب السابق أنطونيو كونتي.
ويمتلك صاحب الـ 35عاما مسيرة طويلة داخل إيطاليا ،حيث سبق له أن لعب
مع قطبي العاصمة؛ التسيو ورومــا ،وأخيرا مع إنتر ،كما أنه لعب في الــدوري
اإلنكليزي مع مانشستر سيتي.
ّ
وتوج الالعب الدولي السابق بلقبين في "البريميير ليغ" ،ولقب في كأس االتحاد
اإلنكليزي ،ولقبين في كأس الرابطة ،ولقب في الدرع الخيرية ،ولقب في كل من
كأس إيطاليا وكأس السوبر (التسيو) ،والدوري (إنتر).

فرحة العبي المنتخب األرجنتيني بعد الفوز
النهائيات الحالية ،لكن األو لــى
انسحبت بسبب تداعيات فيروس
ك ــورون ــا ،وال ـثــان ـيــة بـسـبــب عــدم
االستقرار السياسي.

ق ــال ال ـح ــارس مــارتـيـنـيــس" :هــي
مـســألــة ح ــظ ،وال ـي ــوم ك ــان دوري
ألكون الفائز" ،متابعا" :قلنا منذ
اليوم األول ،نريد بلوغ النهائي،
وم ـ ـ ــا ه ـ ــو أف ـ ـضـ ــل م ـ ــن م ــواج ـه ــة
البرازيل على أرضها؟".
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرض أن
تستضيف األرجنتين وكولومبيا

تقدم األرجنتين
وفـ ــرض مـيـســي س ـحــره بــاكــرا،
متفوقا على ثالثة العبين وممررا

ك ــرة إل ــى مــارتـيـنـيــس الـ ــذي لعب
رأسية بعيدة ،ولم تتلقف كولومبيا
االنــذار جيدا ،فوجد جيوفاني لو
سيلسو القائد ميسي في الدقيقة
ال ـســاب ـعــة داخ ـ ــل مـنـطـقــة ال ـج ــزاء،
ف ـ ـ ــراوغ ال ـع ـم ــاق يـيــري
مينا ،زميله السابق
لفترة قصيرة في

برشلونة ،وم ــرر إلــى مارتينيس
الــذي زرع الكرة في الشباك ،وهو
الـ ـه ــدف ال ـث ــال ــث ف ــي ال ـن ـهــائ ـيــات
الحالية لمارتينيس بطل الدوري
اإليطالي مع إنتر.
وك ـ ــان ـ ــت ك ــول ــومـ ـبـ ـي ــا الـ ـط ــرف
األفضل بعد االستراحة ،فأهدر
دوفــان ساباتا ،وســدد البديل

راموس يخضع للفحص الطبي في باريس
وصــل الـمــدافــع اإلسـبــانــي المخضرم سرخيو
رام ـ ــوس إل ــى م ـط ــار ل ــو بــورج ـيــه ح ـيــث ك ــان في
اسـتـقـبــالــه ع ــدد م ــن أن ـص ــار نـ ــادي ب ــاري ــس ســان
ً
جيرمان ،وفقا لما نشرته صحيفة (لو باريزيان).
ً
ويـ ـخـ ـض ــع الـ ـ ـم ـ ــداف ـ ــع صـ ــاحـ ــب ال ـ ـ ـ ـ  35ع ــام ــا
لفحوصات طبية في مستشفى بضواحي باريس،
ً
ً
قبيل توقيعه رسميا للنادي الفرنسي قادما من
ريال مدريد بعد انتهاء تعاقده مع النادي الملكي.
ورغ ــم ع ــدم تــأكـيــد الـصـفـقــة ب ـعــد ،ف ــإن الـعــديــد
من وسائل اإلعالم تشير إلى أن راموس سيوقع
لموسمين مــع بــاريــس س ــان جـيــرمــان بـعــد عــدم
توصله التفاق لتجديد عقده مع الريال.
وك ــان بــي إس جــي قــد أعـلــن ه ــذا الـصـيــف عن
صفقتي ضم الهولندي جيورجينيو فاينالدوم

مـيـغــل ب ــورخ ــا خـ ــارج الـخـشـبــات،
وأدرك ـ ــت ال ـت ـعــادل ع ــن ج ـ ــدارة في
الدقيقة  ،61عندما لعب كاردونا
ركلة حرة من نصف ملعبه وصلت
إلى دياس الذي تفوق على خيرمان
بيتسيال وزرع كرة ذكية في الزاوية
البعيدة لمارتينيس.

بارما يضم اإلسباني الشاب
أدريان بيرنابي

والمغربي أشرف حكيمي ،بينما تخطى
ال ـح ــارس جـيـانـلـويـجـي دون ــاروم ــا
الـفـحــوصــات الـطـبـيــة وسـيــوقــع
على انتقاله للنادي الفرنسي
ع ـق ــب ن ـه ــاي ــة ب ـط ــول ــة أم ــم
أوروبـ ـ ــا ال ـحــال ـيــة حيث
س ـي ـخ ــوض ال ـن ـهــائــي
مـ ـ ــع إي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا يـ ــوم
األحـ ــد ال ـق ــادم ضد
الفائز من إنجلترا
والدنمارك.

أع ـلــن ن ــادي ب ــارم ــا ،ال ــذي يـنــافــس بـ ــدوري ال ــدرج ــة الثانية
اإليطالي لكرة القدم ،اليوم تعاقده مع العب الوسط اإلسباني
الشاب أدريان بيرنابي ،الذي استهل مشواره بناشئي برشلونة،
كذلك مانشستر سيتي اإلنكليزي.
وأعـلــن الـنــادي عــن توصله التـفــاق مــع أدري ــان بيرنابي
ً
" 20عاما" لضمه بعقد يمتد حتى  30يونيو .2024
وسيعزز الالعب المولود في برشلونة عام  2001النادي
اإليطالي الــذي رغم هبوطه هذا العام ،لديه تطلعات كبيرة
للعودة لألضواء مع اإلدارة المالكة األميركية له.
وتعاقد النادي مع الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون
وكذلك األرجنتيني فرانكو فاسكيز ،العب إشبيلية السابق،
إضافة لتجديد استعارة األرجنتيني خوان برونيتا للموسم
المقبل.

سابالينكا تنهي مشوار جابر وبارتي إلى نصف نهائي «ويمبلدون » استبعاد األميركية ريتشاردسون
من أولمبياد طوكيو

سابالينكا

كافنديش على ُبعد
خطوة من رقم ميركس
ب ــات ال ـ ــدراج الـبــريـطــانــي المخضرم
مـ ـ ـ ــارك ك ــافـ ـن ــدي ــش عـ ـل ــى ُب ـ ـعـ ــد خ ـط ــوة
واح ــدة مــن مـعــادلــة الــرقــم القياسي في
عــدد الـمــرات الـتــي يـفــوز بها فــي إحــدى
مراحل طواف فرنسا للدراجات الهوائية
بنسختها الـ ،108بعد فوزه في المرحلة
الـ ـع ــاش ــرة ،ف ـي ـمــا اح ـت ـفــظ الـسـلــوفـيـنــي
تاداي بوغاتشار ،حامل اللقب الموسم
الماضي ،بالقميص األصفر وصدارته
الترتيب العام.
وهي المرة الثالثة والثالثون التي
يفوز بها كافنديش بإحدى المراحل،
والثالثة في النسخة الحالية ،ليدنو
م ــن ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي الـمـسـجــل بــاســم
األسـ ـط ــورة الـبـلـجـيـكــي إدي ميركس
ً
مــع  34ان ـت ـصــارا ،وحـقــق األخـيــر هذا
اإلنجاز بين عامي  1969و.1975
وتقدم كافنديش في المرحلة التي
امـتــدت على مسافة  190.7كـلــم ،على
البلجيكيين ف ــوت ف ــان ارت وياسبر
فـيـلـيـبـســن ،ف ــي ح ـيــن ج ــاء الـفــرنـســي
ناصر بوهاني رابعا.
وقال كافنديش" :أنا سعيد جدا .لم
أقــم بشيء كبير .كل ما كــان عليه هو
إنجاز العمل الذي قام به زمالئي .لقد
كانوا رائعين" .أما بوغاتشار ،فأكد أن
ً
"الـيــوم لم يكن سهال على اإلط ــاق ،ألن
الرياح كانت قوية جدا ،وشعرنا بالشد
الـعـصـبــي فــي أواخـ ــر ال ـس ـبــاق ،لـكــن في
النهاية تدبرنا أمرنا كما يجب".

أنهت البيالروسية أرينا
سابالينكا المشوار الرائع
للتونسية أنس جابر بالفوز
عليها  4-6و 3-6في طريقها
إلــى ال ــدور نصف النهائي من
ب ـطــولــة وي ـم ـب ـلــدون اإلنـكـلـيــزيــة
لكرة المضرب ،ثالثة البطوالت األربع
الكبرى ضمن "الغراند سالم" ،في حين
بلغت األسترالية أشلي بارتي المصنفة
ً
أول ــى عالميا هــذا ال ــدور للمرة األول ــى في
مـسـيــرتـهــا ب ـفــوزهــا عـلــى كـمــواطـنـتـهــا ايــا
تومليانوفيتش  1-6و.3-6
وه ـ ــي الـ ـم ــرة األولـ ـ ــى الـ ـت ــي ت ـب ـلــغ فيها
ً
سابالينكا أي ـضــا الـمــربــع الــذهـبــي إلحــدى
ب ـط ــوالت "ال ـغ ــران ــد سـ ــام" ف ــي مـسـيــرتـهــا إذ
ستلتقي التشيكية كارولينا بليشكوفا الفائزة
ب ـس ـه ــول ــة ع ـل ــى ع ـل ــى ال ـس ــوي ـس ــري ــة ف ـي ـك ـتــوريــا
غولوبيتش  2-6و 2-6في وقت سابق اليوم.
وعــن مواجهتها المقبلة ضد بليشكوفا قالت
البيالروسية" :بليشكوفا العبة رائعة وترسل بشكل
قوي ،أسلوب لعبها يناسب األرضية العشبية

وسأحاول االستمتاع قدر المستطاع خالل المباراة".
ً
وبالنسبة إلى بليشكوفا ،المصنفة أولى عالميا
ً
سابقا ،فقد نجحت فــي فــك النحس الــذي الزمها
فــي ثمن نهائي البطولة اإلنكليزية فــي العامين
األخيرين ،وبلغت دور األربـعــة للمرة الثالثة في
الرابعة في البطوالت األربع الكبرى بعد أستراليا
المفتوحة عام  2019وفرنسا المفتوحة عام 2017
وبطولة الواليات المتحدة المفتوحة  2016عندما
بلغت الـمـبــاراة النهائية وخـســرت أمــام األلمانية
أنجيليك كيربر.
وعلقت بليشكوفا على تأهلها قائلة "على الرغم
من النتيجة ،لم تكن مباراة سهلة!".
وبلغت األلمانية أنجيليك كيربر الــدور نصف
ً
النهائي أيضا للمرة الرابعة في مسيرتها ،بفوزها
على التشيكية كارولينا موتشوفا بسهولة 2-6
و.3-6
وتلتقي األلمانية المتوجة بالبطولة اإلنكليزية
ً
ً
عام  2018والمصنفة أولى عالميا سابقا ،في نصف
النهائي مــع بــارتــي التي لــم تجد أي صعوبة في
تخطي تومليانوفيتش.
وع ــن مــواجـهـتـهــا الـمــرتـقـبــة ض ــد كـيــربــر قالت

األسترالية "إنه امتحان كبير بالنسبة إلي .لقد سبق
أن حققت إنجي اللقب هنا ،أنا أعشق مواجهتها.
ً
أنا مدركة تماما أنه يتعين علي أن أكون في كامل
جاهزيتي لكي اتغلب عليها".

خسارة مدفيديف في "الرجال"
وخ ــرج ال ــروس ــي دانـيـيــل مــدفـيــديــف المصنف
ً
ً
ثانيا عالميا من الدور ثمن النهائي ،بخسارته أمام
البولندي هيربرت هوركاش الثامن عشر  2-6و7-6
" "7-2و 3-6و 6-3و.6-3
واستكمل مدفيديف وهوركاش مباراتهما اليوم
بـعــدمــا تــوقـفــت االثـنـيــن بسبب الـمـطــر ثــم الـظــام
والنتيجة  2-6و "7-2" 7-6و 3-6و.4-3
وي ـل ـت ـق ــي ه ـ ــورك ـ ــاش فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدور ال ـم ـق ـب ــل مــع
ً
السويسري روجيه فيدرر الثامن عالميا والساعي
إلى اللقب التاسع في البطولة اإلنكليزية.
ً
وبــات هــوركــاش " 24عــامــا" رابــع بولندي يبلغ
الدور ربع النهائي في ويمبلدون بعد فويتيك فيباك
" "1980وييري يانوفيتش ولوكاش كوبوت "."2013

تـبـخــرت آم ــال ال ـع ــداءة األمـيــركـيــة
شــاكــاري ريـتـشــاردســون فــي خوض
منافسات ألعاب القوى في أولمبياد
طوكيو ،عقب عــدم اختيارها ضمن
ت ـش ـك ـي ـلــة م ـن ـت ـخــب بـ ــادهـ ــا ل ـس ـبــاق
التتابع أربع مرات 100م ،بعد خمسة
أيام على استبعادها من سباق 100م،
لثبوت تناولها الماريغوانا.
وك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــداءة ال ـ ـ ـ ــواع ـ ـ ـ ــدة
( 21عاما) اعترفت ،الجمعة ،في حديث
ل ـبــرنــامــج "ت ـ ـ ــوداي" ع ـلــى شـبـكــة "إن
بي سي" ،الناقلة لأللعاب األولمبية
في الواليات المتحدة ،أنها تناولت
الماريغوانا للتعامل مــع "حــالــة من
األ ل ــم النفسي" ،بعدما علمت بوفاة
والدتها البيولوجية خالل تصفيات
انتقاء المنتخب األميركي المشارك
في األلعاب األولمبية الشهر الماضي
في يوجين (أوريغون).
وأعلنت الوكالة األميركية لمكافحة

فينيكس يتقدم على ميلووكي في نهائي NBA
بعد تألق الموزع المخضرم كريس بول
قاد الموزع المخضرم كريس بول فريقه
فـيـنـيـكــس ص ـنــز إلـ ــى الـ ـف ــوز ع ـلــى ضيفه
مـيـلــووكــي بــاكــس  105-118بــرغــم ع ــودة
النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو من
اإلصابة ،في افتتاح سلسلة الدور النهائي
من الدوري األميركي لمحترفي كرة السلة.
ً
وزرع ا لـ ـم ــا يـ ـسـ ـت ــرو بـ ـ ــول " 36ع ــا م ــا "
الــذي يخوض النهائي األول في موسمه
الـســادس عشر فــي ال ــدوري 32 ،نقطة في
سلة ميلووكي ّ
ومرر  9كرات حاسمة.
كما برز لدى الفائز الهداف ديفن بوكر
" 27نقطة" والعب الباهاماس العمالق دي
أندري ايتون " 22نقطة و 19متابعة".
ً
وقال بول "حاولت أن أبقى شرسا وبدأ
ّ
بالتحرك".
زمالئي
وي ـس ـعــى فـيـنـيـكــس ل ـت ـعــزيــز الـنـتـيـجــة
عندما يستضيف ميلووكي الخميس في
ً
المباراة الثانية ،علما أن الفائز في أربع
مباريات من سبع ممكنة يحرز اللقب.
وأضـ ـ ــاف بـ ــول "خ ـض ـنــا هـ ــذه ال ـم ـب ــاراة
بطاقة كبيرة .حصلنا على فوز .يجب أن
نحقق الثاني".
ويـخــوض فينيكس النهائي األول في
ً
الدوري منذ  1993باحثا عن باكورة ألقابه،
فيما يخوض ميلووكي أول نهائي منذ

ّ 1974
وتوج مرة يتيمة قبل خمسين سنة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب م ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــووكـ ـ ــي م ـ ــاي ـ ــك
بودنهولتسر "سننظر إلى شريط المباراة.
سنكون أذكى وأفضل في المباراة الثانية".
وع ـ ــاد إلـ ــى ص ـف ــوف م ـي ـلــووكــي نجمه
ً
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو " 26عاما"،
بعد غيابه عن مباراتين إلصابة في ركبته،
فسجل  20نقطة و 17متابعة في  35دقيقة.

عالج مناسب
ق ــال الــاعــب الـنـيـجـيــري األص ــل "كــانــت
قــاس ـيــة .ح ــاول ــت ال ـق ـيــام بــأفـضــل م ــا لــدي
كي أعــود .حصلت على العالج المناسب.
اعتنيت بـجـســدي .دعـمــت زمــائــي .واآلن
لقد عدت".
وت ــاب ــع "ال ـش ـع ــور رائـ ـ ــع .ح ـص ـلــت على
التوازن المطلوب .شعرت بأن ركبتي كانت
ً
مستقرة ولم أتألم ..كنت قلقا أن أغيب لمدة
سنة .مبارتان وقد عدت .أنا سعيد".
وع ــن ع ــودة يــانـيــس ،ق ــال مــدربــه مايك
ً
بودنهولتسر "كان عمله جيدا قبل المباراة.
ً
اعتقد أنه يجب أن نستمع إلى يانيس أوال.
شعر باالرتياح".
ت ــاب ــع "حـ ـص ــل ع ـل ــى الـ ـض ــوء األخ ـض ــر
والجميع كان على الموجة عينها .يعود

الفضل إليه وإلــى العمل الــذي يقدمه .أن
يـعــود لـخــوض الـمـبــاراة األول ــى فـهــذا أمر
مؤثر".
وشرح زميله كريس ميدلتون "نعرف أنه
يقدم كل شيء .كان جدول تعافيه رهيبا.
ً
ً
نعرف أن األمر ليس سهال ،خصوصا مع
اإلصابة التي تعرض لها".
وحتى مع  29نقطة سجلها النجم اآلخر
في ميلووكي ميدلتون ،فــرض تألق بول
نفسه بــاالضــافــة إل ــى أداء دفــاعــي شــرس
من فينيكس.
قـ ــال العـ ــب م ـي ـلــووكــي جـ ــرو هــول ـيــداي
"أعتقد أن كريس بول لعب بأريحية أكثر
من الالزم".
س ـ ـ ـ ّـج ـ ـ ــل ب ـ ـ ـ ـ ــول  12رمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن أص ـ ــل
 19محاولة ،و 4مــن  7مــن خــارج القوس،
و 4من  4على خط الرميات الحرة.
فــي الــربــع ال ـثــالــث ل ــوح ــده ،سـ ّـجــل بــول
 16نقطة ،بينها  6من  7محاوالت ،عندما
ابتعد صنز بفارق عشرين نقطة عن ضيفه.
وقلص يانيس الفارق إلــى سبع نقاط
" "101-94في الربع األخير ،لكن بول سرق
ال ـكــرة وس ـجــل لـيـعــود صـنــز إل ــى توسيع
الفارق.

كريس بول خالل المباراة

الـمـنـشـطــات ،بـعــد لـحـظــات مــن إق ــرار
ريتشاردسون بتناولها الماريغوانا،
إيقافها لمدة شهر تبدأ  28يونيو،
ما يعني إلغاء نتيجة فوزها بسباق
100م خالل تصفيات انتقاء المنتخب
األميركي.
وكانت عقوبتها ستنتهي في 28
ّ
يــولـيــو ،مــا جعلها تـعــلــق آم ــاال على
إمكانية المشاركة في سباق التتابع
أربع مرات 100م ،والذي تبدأ أدواره
اإلقصائية في  5أغسطس ،في حال
تــم اختيارها مــن االتـحــاد األميركي
أللعاب القوى ،وتمت الموافقة على
هــذا االخـتـيــار مــن اللجنة األولمبية
األميركية.
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بطولة أمم أوروبا

إيطاليا تسقي إسبانيا من كأس ركالت الترجيح وتبلغ النهائي

فرحة العبي المنتخب اإليطالي بعد الفوز على إسبانيا

واصل المنتخب اإليطالي
قصة نجاحه الخيالية في
«يورو  ،»2020وحجز مقعده
في المباراة النهائية للبطولة
بفوزه على المنتخب اإلسباني
 2- 4بركالت الترجيح ،بعد
تعادلهما  ،1-1أمس ،على
استاد «ويمبلي» بلندن بالدور
قبل النهائي.

تابعت إيطاليا مشوارها الرائع في
بطولة كأس أوروبــا  2020لكرة القدم،
بإقصائها إسبانيا بركالت الترجيح
( 2-4الوقتان األصلي واإلضــافــي )1-1
في المباراة التي أقيمت أمس األول على
ملعب ويمبلي في لندن.
تـ ـق ــدم ــت إيـ ـط ــالـ ـي ــا ب ــواسـ ـط ــة نـجــم
يــوفـنـتــوس فـيــديــريـكــو كـيـيــزا مــن كــرة
لولبية رائـعــة ( ،)60وع ــادل زميله في
ن ــادي الـسـيــدة الـعـجــوز أل ـفــارو مــوراتــا
إلسبانيا (.)80
وتلتقي إيطاليا في المباراة النهائية
المقررة األحد ،الفائز من مباراة انكلترا
والدنمارك على الملعب ذاته األربعاء.
وه ـ ــي ال ـ ـمـ ــرة ال ــرابـ ـع ــة الـ ـت ــي تـبـلــغ
فـيــه إيـطــالـيــا ال ـم ـب ــاراة الـنـهــائـيــة بعد
ع ـ ــام  ،1968عـ ـن ــدم ــا أحـ ـ ـ ـ ــرزت لـقـبـهــا
الــوح ـيــد ع ـلــى ح ـس ــاب يــوغــوســاف ـيــا،
قبل أن تخسر نهائي عــام  2000أمــام
ف ــرن ـس ــا ب ــالـ ـه ــدف ال ــذهـ ـب ــي ،ثـ ــم أمـ ــام
إس ـب ــان ـي ــا فـ ــي ن ـه ــائ ــي ن ـس ـخــة .2012

ورف ــع المنتخب اإلي ـطــالــي رصـيــده
إل ــى  33م ـب ــاراة م ــن دون خ ـس ــارة ،في
حين خــرج المنتخب اإلسباني حامل
اللقب  3مرات (رقم قياسي بالتساوي
م ــع ألـ ـم ــانـ ـي ــا) ،وال ـ ـ ــذي خ ـ ــاض ال ــوق ــت
ً
اإلضافي للمرة الثالثة تواليا في األدوار
اإلقصائية من هذه البطولة من دون أن
يخسر أي مباراة في الوقتين األصلي
أو اإلضافي.

«ال روخا» دفع الثمن
لكن "ال روخ ــا" دفــع هــذه الـمــرة ثمن
رك ــات الترجيح الـتــي ابتسمت لــه في
الدور السابق ضد سويسرا.
وافـتـتــح المنتخب اإلس ـبــانــي أولــى
المحاوالت الخطيرة في المباراة ،عندما
تسلم دان ــي أول ـمــو تـمــريــرة مــن ميكيل
أويارسابال داخل منطقة الجزاء ،فأوقفه
ليوناردو بونوتشي في المحاولة األولى
للتسديد ،لكنه عاد وسددها إلى يمين

جانلويجي دون ــاروم ــا ال ــذي تــألــق في
صدها (.)25
وفي الدقيقة  ،32جـ ّـرب أولمو نفسه
ح ـظــه ب ـت ـســديــدة م ــن خـ ــارج الـمـنـطـقــة،
اعتلت العارضة.
وشهد الـشــوط األول فرصة وحيدة
خ ـط ـيــرة ع ـلــى م ــرم ــى أون ـ ـ ــاي سـيـمــون
عندما وصـلــت إلــى إيـمــرســون تمريرة
من إنسينيي ،الذي لم يتمكن من تخطي
أسبيليكويتا ،لكن تسديدته ارتطمت
بالقائم األيمن (.)45
وه ــذه هــي ثــانــي أط ــول فـتــرة تنتظر
فيها إيطاليا لتهديد مرمى المنافس
منذ مباراتها أمام هولندا في البطولة
نفسها عــام  ،2000حينما انتظرت 48
دقيقة وهــي الـمــدة األط ــول منذ بطولة
 ،1980بحسب "أوبتا" لإلحصاءات.
وب ـم ـشــارك ـتــه ف ــي هـ ــذه ال ـم ـب ــاراة،
بــات قلب الــدفــاع جــورجــو كييليني
أول الع ــب ك ــرة ق ــدم يـخــوض خمس
م ـ ـبـ ــاريـ ــات أمـ ـ ـ ــام ال ـم ـن ـت ـخ ــب نـفـســه

مانشيني سعيد بتحدي التوقعات
أك ــد مـ ــدرب الـمـنـتـخــب اإلي ـطــالــي لـكــرة
الـ ـق ــدم روبـ ــرتـ ــو م ــان ـش ـي ـن ــي ،أن ـ ــه سـعـيــد
بتحدي التوقعات ،عقب قيادة "األزوري"
إلى المباراة النهائية لكأس أوروبا ،بفوز
دراماتيكي بركالت الترجيح على إسبانيا.
وأع ـ ـ ــاد مــان ـش ـي ـنــي إي ـط ــال ـي ــا إلـ ــى قـمــة
الـمـجــد ،بـعــد ث ــاث س ـنــوات عـلــى تسلمه
مـهـمــة منتخب فــي الـحـضـيــض فـشــل في
بلوغ نهائيات كــأس العالم ،فقاده حتى
ـال مــن ال ـهــزائــم فــي 33
اآلن إل ــى سـجــل خ ـ ٍ
مـ ـب ــاراة مـتـتــالـيــة ،مـحـقـقــا رق ـمــا قياسيا
وط ـن ـيــا ،وب ــات عـلــى ُب ـعــد ف ــوز واح ــد من
التتويج باللقب القاري للمرة الثانية في
تاريخه بعد عام .1968
وقــال مانشيني" :قلة من الناس كانوا
واث ـق ـي ــن م ــن ق ــدرت ـن ــا ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق ه ــذا
اإلنجاز ،باستثناء الالعبين الذين كانوا
على ثقة بذلك منذ اليوم األول قبل ثالث
س ـ ـنـ ــوات .ن ـح ــن ف ــي ال ـن ـه ــائ ــي ،وسـ ـع ــداء
ب ــإدخ ــال ال ـفــرحــة ف ــي ق ـل ــوب اإليـطــالـيـيــن
بكل مكان".
وأوضح مانشيني أنه "عندما تلعب في
كأس العالم أو في بطولة أوروبية ،يكون

األمر شديد الصعوبة ،وهناك دائما مباراة
يـجــب أن تـعــانــي فيها مــن أج ــل ال ـفــوز .ال
يمكن أن يكون كل شيء سلسا .كنا نعلم
أن هذا كان سيكون صعبا حقا،
ولـ ـه ــذا ال ـس ـب ــب أع ـت ـق ــد أن
الــاع ـب ـيــن ،وك ــل مــن عمل
م ـع ـن ــا خ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
الثالث الماضية ،يستحق
الكثير من التقدير ،ألنه لم
ً
يـكــن سـهــا ب ــأي ح ــال من
األحوال".
وتـ ــابـ ــع" :إن ـ ـهـ ــا ركـ ــات
الترجيح .لقد كانت مباراة
صعبة جدا .إسبانيا منتخب
رائ ــع ج ــدا ،ولـعــب بشكل جيد
ج ــدا .قـ َّـدمـنــا مـبــاراة جـيــدة ،لكن
ل ـيــس كــال ـم ـع ـتــاد .ك ـنــا نـعـلــم أنـنــا
سنعاني فــي مـثــل ه ــذه ال ـم ـبــاراة .لقد
َّ
صعبوا مهمتنا .هم أساتذة االستحواذ
عـلــى ال ـك ــرة .هنيئا لـنــا بـبـلــوغ الـنـهــائــي،
وهـنـيـئــا إلسـبــانـيــا ،ألن ـهــا منتخب رائــع
جدا".
وأردف" :ال ت ــزال هـنــاك خـطــوة واحــدة

يجب أن نقطعها ،وعلينا اآلن أن نرتاح،
ألن ه ــذا ك ــان يـمـثــل ت ـحــديــا ك ـب ـيــرا حـقــا.
عندما تــدخــل مـبــاراتــك الـســادســة مــع كل
الرحالت التي قمنا بها حتى اآلن ،يصبح
األم ــر متعبا ج ــدا .ال ت ــزال هناك
مـبــاراة واح ــدة ،يتعين
علينا أن نفعل الشيء
نفسه".

جانب من جماهير المنتخب اإلسباني
ال ـ ـتـ ــي ت ــابـ ـع ــت الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة م ـ ــن خ ــال
الشاشات في ساحة مدينة غرينون

ف ــي ت ــاري ــخ الـ ـبـ ـط ــوالت األوروبـ ـ ـي ـ ــة.
وانـتـظــر اإلي ـطــال ـيــون حـتــى الدقيقة
 60مــن الـمـبــاراة ،عندما انطلقت الكرة
من دوناروما في هجمة مرتدة سريعة
وصلت إلى نجم يوفنتوس كييزا الذي
صــوب تسديدة رائعة بيمناه أسكنها
الشباك إلى يسار سيمون الــذي اكتفى
بمشاهدتها.
وق ـ ـ ــال ك ـي ـي ــزا "ال أس ـت ـط ـي ــع وص ــف
مشاعري بكلمات .كانت مباراة صعبة،
لكننا سنعود إلــى هنا فــي  11يوليو.
فــي النهاية روح المجموعة هــي التي
انتصرت".
وأهـ ـ ــدر أوي ــارس ــاب ــال ف ــرص ــة إدراك
التعادل بعد كرة ساقطة من كوكي ضرب
بها الخط الدفاعي إليطاليا ،ليفشل األول
بغرابة في إسكانها برأسه في الشباك.

موراتا يعادل النتيجة
ج ــاء ال ـف ــرج اإلس ـبــانــي ف ــي الــدقـيـقــة

 ،80فبعد فـ ّـك نحسه بهدف جميل في
مرمى كرواتيا ( 3-5بعد التمديد) في
ثمن النهائي ،تبادل موراتا ،الذي دخل
ً
بديال لفيران توريس بعد دقيقتين من
الهدف اإليطالي ،الكرة مع أولمو لينفرد
بــدونــارومــا ويسكن الـكــرة إلــى يمينه
ويدرك التعادل لـ"ال روخا".
وبــات موراتا ،المعروف للجماهير
البريطانية بعد حمله ألــوان تشلسي
بين  2017و ،2019أول العــب إسباني
ي ـس ـج ــل مـ ــع نـ ــاديـ ــه وم ـن ـت ـخ ــب بـ ــاده
على ملعب ويمبلي ،كما بــات الالعب
اإلسباني ،الــذي يسجل أعلى عــدد من
األهـ ــداف ( )6فــي الـبـطــولــة األوروب ـي ــة،
ً
متخطيا فرناندو توريس (.)5
وبعد انتهاء الوقت األصلي للمباراة
بالتعادل  ،1-1احتكم المنتخبان إلى
شوطين إضافيين.
وفـ ــي الــدق ـي ـقــة  ،98س ـن ـحــت فــرصــة
خطيرة إلسبانيا عن طريق أولمو الذي
سدد ركلة حرة كادت تخدع دوناروما،

فـ ـع ــادت ووصـ ـل ــت إل ـ ــى مـ ــوراتـ ــا ال ــذي
اصطدم بالدفاعات اإليطالية.
وبـعــد ثــاث دقــائــق ،ســدد مــاركــوس
يورنتي كرة مشتتة من دوناروما ،لكن
بــونــوتـشــي أب ـعــدهــا م ــن أم ــام الـمــرمــى
الخالي (.)102
وسجل البديل دومينيكو بيراردي
ً
ً
هدفا ثانيا لألتزوري في الدقيقة ،110
لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
وعليه ،انتهى الشوطان اإلضافيان
ً
بالتعادل أيضا ،ليلجأ المنتخبان إلى
ركالت الترجيح.
وأخفق المنتخب اإليطالي في الركلة
األولى التي سددها مانويل لوكاتيلي
وصــدهــا سـيـمــون ،ومثله أولـمــو الــذي
سدد كرة علت مرمى دوناروما.
وأه ـ ــدر م ــورات ــا ال ـض ــرب ــة ال ــراب ـع ــة،
لتحجز إيطاليا بطاقة المباراة النهائية
بإحراز جورجينيو الركلة األخيرة.

إنريكي فخور بالعبيه رغم الهزيمة
أكــد م ــدرب إسـبــانـيــا لــويــس إنــريـكــي أنــه
"ف ـخــور بالالعبين الــذيــن بــذلــوا كــل مــا في
وسعهم من أجل الفوز" ،مفضال الحفاظ على
إيجابية هذه البطولة ،وذلــك بعد الهزيمة
أمــام إيطاليا بركالت الترجيح ،في نصف
نهائي كأس أمم أوروبا أمس األول.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال إن ـ ـ ــريـ ـ ـ ـك ـ ـ ــي:
"إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـي ـ ـسـ ــت
أمسية حزينة
بــالـنـسـبــة لنا،
عـلــى اإلط ــاق،
هـ ـ ـ ــذا ي ــذك ــرن ــا
أن ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي كـ ــرة

القدم يمكنك الفوز أو الخسارة .ال يمكننا
أن نكون يائسين ،علينا أن نهنئ خصومنا.
قلت قبل انطالق المنافسات إننا بين ثمانية
منتخبات قادرة على الفوز باللقب ،ال أعتقد
أنني أخطأت ،نعود إلى الوطن ونحن نعلم
أنه كان بإمكاننا الفوز بالبطولة".
وأض ـ ـ ــاف" :ق ـ ــام ال ــاع ـب ــون ب ـع ـمــل رائـ ــع،
لـيــس ل ــدي أي ش ــيء ألوبـخـهــم ب ــه .أظهرنا
أننا فريق وسنواصل القيام بذلك .يتعين
علينا ال ــراح ــة اآلن ،وسنلتقي م ــرة أخــرى
في المعسكرات المقبلة" ،مشيدا بمهاجمه
موراتا رغم إهـ ــداره الــركـلــة الترجيحية
الـتــي أخــرجــت إسبانيا من
ال ـب ـط ــول ــة ،وق ـ ــال:
"ألـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــارو رائ ـ ـ ـ ــع،
أ ر ا د أ ن يـ ـنـ ـف ــذ
ركـلــة ال ـجــزاء رغ ــم أنــه
عــاش أوقــاتــا صعبة فــي هذه
المسابقة .لقد كــان مـمـتــازا ،سجل
ه ــدف ال ـت ـعــادل لـكــن ل ــم يـحــالـفــه ال ـحــظ في
الركالت الترجيحية".
ولـخــص القائد العــب الــوســط سيرجيو
بوسكيتس اإلقصاء بقوله" :لألسف ،كنا نود

أال تنتهي بطولتنا اليوم (الثالثاء) ،لكن هذه
هي كرة القدم كذلك .كنا األفضل خالل معظم
المباراة .يمكننا أن نفخر ،وأشعر بالفخر
لزمالئي في الفريق .الكل كان يرشح إيطاليا،
لكننا أظهرنا أننا األفضل".
وتــابــع بــوسـكـيـتــس" :اكـتـســب الــاعـبــون
الشباب الثقة فــي هــذه البطولة ،وسيعود
هـ ــذا ال ـم ـن ـت ـخــب بـ ـق ــوة .ال ي ـ ــزال ه ـن ــاك عــام
ونصف قبل كأس العالم ،لكننا على الطريق
الصحيح ،لدينا منتخب كبير ،حتى لو لم
نتوج مثلما كنا نتمنى" ،وتجنب الحديث
عن مستقبله الدولي ،وقال" :اآلن ليس الوقت
المناسب للتفكير بــي .حــان الوقت للحزن
والفخر في الوقت ذاته".
أما القائد الثاني جوردي ألبا فذكر "انها
ضــربــة قــاسـيــة .كـنــا نستحق أفـضــل قليال.
هكذا األمــر مــع ركــات الترجيح .فــي اليوم
اآلخر ،فزنا (في ربع النهائي ضد سويسرا)،
وهذه المرة خسرنا .أنا فخور جدا بزمالئي
في الفريق والجهاز الفني ...شكلنا مجموعة
رائعة ،وأثبتنا أنها جاهزة لكأس العالم".

والـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــر
اإلي ـط ــال ـي ــة تـحـتـفــل
في العاصمة روما
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رويل ينضم للجهاز الفني للمنتخب األلماني وكوبكه يرحل
وقع اختيار فليك مدرب
المنتخب األلماني على داني
مساعديه
رويل ،ليكون أحد ّ
في المهمة التي تسلمها
لإلشراف على «المانشافت»،
ً
خلفا ليواكيم لوف.

أع ـ ـلـ ــن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األلـ ـم ــان ــي
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،أمـ ـ ــس ،أن هــانــز
فـلـيــك ال ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي الـجــديــد
للمنتخب األول ا خ ـتــار دا نــي
رويـ ـ ــل ك ـم ـس ــاع ــد إضـ ــافـ ــي ل ــه،
ضمن الجهاز الفني ،إلى جانب
ماركوس سورج.
وع ـم ــل روي ـ ــل م ــع ف ـل ـيــك في
ً
بايرن ميونخ ،وقــد وقــع عقدا
مع االتحاد األلماني لمدة ثالثة
أعـ ــوام ،وسـيـكــون بــذلــك ضمن
الجهاز الفني للمنتخب خالل
ك ــأس األم ــم األوروبـ ـي ــة (ي ــورو
 )2024المقررة بألمانيا.
وق ـ ـ ــال فـ ـلـ ـي ــك" :عـ ـمـ ـل ــت مـعــه
بنجاح كبير و ثـقــة فــي بايرن
ميونخ ،نحو عامين .أقدر داني
كشخص ا حـتــرا فــي يشاركني
رؤيتي وأفكاري في كرة القدم".
وم ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال أول ـي ـفــر
ب ـ ـ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــوف مـ ـ ــديـ ـ ــر االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
األلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي" :أنـ ـ ـ ــا س ـع ـي ــد ب ــأن
ً
الـمــدرب الجديد يعتمد أيضا
عـلــى االس ـت ـمــراريــة ،وبـتــواجــد
م ــارك ــوس سـ ــورج ،سيستفيد
م ــن ال ـم ـس ـتــويــات ال ـعــال ـيــة من
الكفاء ة المتواجدة بالفعل في
المنتخب".
وت ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ــى فـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــك تـ ـ ــدريـ ـ ــب
الـمـنـتـخــب األلـ ـم ــان ــي ،ب ـعــد أن
قـ ـ ــرر ي ــواكـ ـي ــم لـ ـ ــوف فـ ــي وق ــت
س ــاب ــق ال ــرحـ ـي ــل عـ ــن مـنـصــب
الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـف ـ ـنـ ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخــب
بـ ـنـ ـه ــاي ــة م ـ ـ ـشـ ـ ــواره ف ـ ــي ك ــأس
األمم األوروبية الحالية (يورو
 ،)2020عـلـمــا ب ــأن ع ـق ــده كــان
من المفترض أن يستمر حتى
.2022
وس ـ ـي ـ ـبـ ــدأ فـ ـلـ ـي ــك مـ ـم ــارس ــة
م ـهــامــه م ــع الـمـنـتـخــب ،بشكل

أندرياس كوبكه وتير شتيغن
ر س ـ ـ ـمـ ـ ــي ،فـ ـ ــي أول أ غ ـس ـط ــس
المقبل.

رحيل أندرياس كوبكه
وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ــاب ـ ـ ــق ،ك ـش ــف
أن ــدري ــاس كــوبـكــه م ــدرب حــراس
م ـ ــرم ـ ــى الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب األل ـ ـمـ ــانـ ــي،
ف ــي تـصــريـحــات لــوكــالــة األن ـبــاء

هانز فليك الى جانب رويل
األلـمــانـيــة (د ب أ) ،أن ــه سيرحل
عن المنتخب ،وذلك بعد  17عاما
قضاها في المنصب.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك ل ـي ــؤك ــد مـ ــا ذك ــرت ــه
صحيفة "فرانكفورتر راندشو"،
ح ـيــث ص ــرح كــوب ـكــه ( 59عــامــا)
قائال" :نعم ،هذا صحيح".
وكان من المفترض أن يستمر
عقد كوبكه حتى نهاية عام ،2022

وذلك مع نهاية مشوار المنتخب
فــي ك ــأس الـعــالــم  2022الـمـقــررة
فــي ق ـطــر ،لـكـنــه ق ــرر الــرحـيــل عن
المنصب مع رحيل يواكيم لوف
عــن تــدريــب المنتخب األلـمــانــي،
بحسب ما صرح.
وقال كوبكه" :أتيت مع يواكيم
وأرحـ ــل م ـعــه ،بـعــد  17عــامــا من
ً
العمل معا".

وأكــد االتـحــاد األلماني أيضا
رحيل كوبكه عن منصبه ،مضيفا
أن ال ـ ـقـ ــرار س ـي ـح ـســم بـ ـش ــأن مــن
سيحل مكانه في وقت الحق.
وكـ ـ ــان ك ــوب ـك ــه ق ــد انـ ـض ــم فــي
أكتوبر  2004إلى الجهاز الفني
للمنتخب األلماني ،حينما كان
يـ ـق ــوده ال ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي األس ـب ــق
يـ ــورغـ ــن ك ـل ـي ـن ـس ـم ــان ،وق ـ ــد حــل

كوبكه حينذاك مكان سيب ماير.
وإلـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ي ــواكـ ـي ــم ل ــوف
وفليك ،المدرب المساعد السابق،
توج كوبكه مع المنتخب األلماني
في كأس العالم  2014بالبرازيل،
وهو اإلنجاز األبرز في مسيرته
كمدرب حراس مرمى.
وكـ ـش ــف ك ــوب ـك ــه أن ـ ــه يـخـطــط
لـ ـلـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ف ـ ـتـ ــرة إج ـ ـ ــازة

"فــي الــوقــت الـحــالــي" ،وال تــزال
ك ــل االح ـت ـم ــاالت واردة بـشــأن
مستقبله.
ويـتــوقــع أن يحسم االتـحــاد
األلماني قراراته بشكل سريع،
حيث يتأهب المنتخب األلماني
لمنافسات تصفيات مونديال
 2022في سبتمبر المقبل.
(د ب أ)

الصحافة اإليطالية تشيد بإنجاز «اآلزوري»  ...واإلسبانية تنشغل بخروج «ال روخا» بشرف
خرجت الصحف اإليطالية ،أمــس ،لتحيي
إنجاز منتخب "سكوادرا أتزورا" ،ببلوغه نهائي
كأس أوروبا لكرة القدم على حساب إسبانيا،
مبرزةَّ :
"قدمت لنا إيطاليا أمسية ساحرة .نحن
في النهائي".
وكتبت صحيفة "ال ريبوبليكا" اليومية تحت
صورة العبين إيطاليين يحتفلون عقب فوزهم
ا لـثــا ثــاء على ملعب ويمبلي على المنتخب
اإلسباني بركالت الترجيح ( )2-4بعد التعادل
 1-1ف ــي الــوق ـت ـيــن األص ـل ــي واإلض ــاف ــي" ،كـمــا
عانينا ،أصبح الحلم اآلن في متناول أيدينا".
بــدورهــاَّ ،
حيت صحيفة "إل ميسادجيرو"
ال ـيــوم ـيــة الـ ـص ــادرة م ــن ال ـعــاص ـمــة رومـ ــا أداء
الالعبين الطليان ،فقالت" :يا للروعة ،النهائي"،
مضيفة" :ضد إسبانيا ،الفوز بركالت الترجيح
( .)2-4األحــد في ويمبلي بمواجهة الفائز من
إنكلترا  -الدنمارك".
ول ـ ــم تـ ـش ــذ أك ـ ـبـ ــر ص ـح ـي ـف ــة إيـ ـط ــالـ ـي ــة عــن

سابقاتها ،فكتبت "إل كورييري ديــا سيرا":
"قـ َّـدمــت لنا إيطاليا أمسية ســاحــرة .نحن في
النهائي".
"كارامبا ،يا لها من إيطاليا!" ،هكذا عنونت
"ال ستامبا" اليومية التي تصدر من تورينو،
ص ـف ـح ـت ـه ــا األول ـ ـ ـ ـ ــى ،حـ ـي ــث اس ـ ـت ـ ـعـ ــارت ف ــوز
الــ"أتــزوري" لتكريم ملكة التلفزيون اإليطالي
رافاييال كارا ،التي توفيت االثنين ،واشتهرت
ببرنامج يحمل اسم "كارامبا".
واخ ـتــارت "غــازيـتــا ديـلــو س ـبــورت" عنوانا
باللغة اإلسبانية مع بساطة بليغة "فييستا!"
(احـ ـتـ ـف ــال) ،م ــن أج ــل تـلـخـيــص ال ـن ـشــوة الـتــي
أحدثها هذا االنتصار في جميع أنحاء البالد.
واج ـت ــاح ــت ال ـج ـمــاه ـيــر اإلي ـط ــال ـي ــة في
أمسية الفوز شوارع إيطاليا من العاصمة
روماّ ،
ملوحة باألعالم اإليطاليةُ ،
ومطلقة
العنان ألبواق السيارات واأللعاب النارية،
ح ـت ــى م ـي ــان ــو وت ــوريـ ـن ــو ،ح ـي ــث ت ـقــاطــر

الـ ـ "تـيـفــوزي" ب ــاآلالف إلــى وســط المدينة،
لــاحـتـفــال بـتــأهــل المنتخب الــوطـنــي إلــى
نهائي كأس أوروبا.

غالف صحيفة «كوريري ديللو سبورت» والغازيتا

ثلث اإليطاليين شاهدوا المباراة
شــاهــد نحو  20مليون شـخــص ،حــوالــي ثلث
الـشـعــب اإلي ـط ــال ــي ،م ـب ــاراة نـصــف نـهــائــي كــأس
األمــم األوروب ـيــة بين إيطاليا وإسبانيا ،والتي
انتهت بفوز "األتــزوري" بركالت الترجيح (،)2-4
بعد انتهاء الزمن األصلي واإلضــافــي بالتعادل
بهدف لمثله.
وسجلت قناتي "راي" و"سكاي سبورت" ،مالكا
حقوق البث التلفزيوني لكأس اليورو في إيطاليا،
 19مليون و 822ألف مشاهد ،حسبما أفاد االتحاد
اإليطالي لكرة القدم اليوم األربعاء.
وب ــذل ــك ،أصـبـحــت ه ــذه ال ـم ـبــاراة فــي المرتبة
ال ــ 35بين الفعاليات األكـثــر مشاهدة فــي تاريخ

التلفزيون اإليـطــالــي ،وهــو ترتيب تهيمن عليه
مباريات كرة القدم التي تحتل المراكز الخمسين
األولى من القائمة.
وتـتـصــدر ه ــذه الـقــائـمــة م ـبــاراة إيـطــالـيــا أمــام
األرجنتين في مونديال  1990التي شاهدها 27
مليون و 537ألف شخص في البلد األوروبي.
وبفوزها في مباراة نصف النهائي الثالثاء،
حصلت إيطاليا على بطاقة التأهل لنهائي كأس
اليورو للمرة الرابعة في تاريخها ،بعدما بلغت
هذه المرحلة في نسخة  1968التي توجت بها،
و 2000و 2012حين أصبحت الوصيفة.
(إفي)

زوجة موراتا تتعرض إلساءات وتهديدات
تـعــرضــت ألـيــس كامبيلو مــوراتــا،
زوجة ألفارو موراتا ،مهاجم المنتخب
اإلسـبــانــي لـكــرة ال ـقــدم ،إلس ــاءات عبر
اإلنـ ـت ــرن ــت وتـ ـه ــدي ــدات ل ـه ــا وألفـ ـ ــراد
ع ــائ ـل ـت ـه ــا عـ ـب ــر وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي.
وكانت أغلب الرسائل التي وجهت
لها باللغة اإليطالية ،وجاء ذلك بعد
أن سـجــل مــوراتــا ه ــدف الـتـعــادل 1-1
للمنتخب اإلسباني في شباك نظيره
اإليطالي مساء أمس األول في الدور

كييزا :إحدى أجمل أمسيات حياتي
أبدى المهاجم االيطالي فيديريكو
كييزا سعادته البالغة بالوصول الى
نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم،
بـعــد ال ـف ــوز عـلــى إسـبــانـيــا بــركــات
الترجيح.
وقــال مهاجم يوفنتوس الشاب:
"إنـ ـه ــا واحـ ـ ــدة م ــن أج ـم ــل أم ـس ـيــات
ح ـيــاتــي ب ــا ش ــك ،ال ـل ـعــب لمنتخب
بـ ـل ــدي فـ ــي م ـث ــل ه ـ ــذه الـ ـمـ ـب ــاري ــات،
وتمثيل  60مليون إيطالي ،إنه حلم
ال يصدق لم أكن أتخيله أبدا".
أمــا ح ــارس الـمــرمــى جانلويجي
دونـ ـ ــارومـ ـ ــا ،الـ ـ ــذي تـ ـص ــدى لـلــركـلــة
الترجيحية أللفارو موراتا ،فقال "إنه
شعور ال يوصف ،كنت هادئا ألنني
كنت أعــرف أنني أستطيع مساعدة
ً
ال ـم ـن ـت ـخــب .كـ ــان الـمـنـتـخــب رائـ ـع ــا،
وأشكر الجميع .أمامنا خطوة واحدة
فقط لتحقيق حلمنا .اإلسبان أقوياء

َّ
ســل ـطــت ص ـحــف ال ــري ــاض ــة اإلس ـبــان ـيــة،
أمس ،الضوء على توديع المنتخب الوطني
ل ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة كـ ــأس
األمــم األوروبـيــة،
بـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـس ـ ـقـ ــوط
أم ـ ـ ـ ـ ــام إيـ ـط ــالـ ـي ــا
بركالت الترجيح
فــي إق ـصــاء "غير
عادل" اعتبرت أنه
جاء "بشرف".
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان هـ ـ ـ ــذا
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان،
الـ ـ ـ ـ ــذي اخ ـ ـتـ ــارتـ ــه
ص ـح ـي ـف ــة م ــارك ــا
الفـتـتــاحـيـتـهــا مع
صورة من الخلف
ل ـمــدرب المنتخب
ل ـ ــوي ـ ــس إن ــريـ ـك ــي

والحارس أونــاي سيمون وهما يواسيان
بعضهما البعض ،مشيرة إلى أن "إسبانيا
تسقط بركالت الترجيح بعد التفوق على
إيـطــالـيــا فــي الـلـعــب وتـ ــودع ك ــأس ال ـيــورو
دون هزائم".
وأضافت الصحيفة أن "ركالت الترجيح
تبتسم لألتزوري ،وال روخا تعود ورأسها
مرفوع عاليا".
وبـسـخــريــة درامـ ـي ــة ،اخ ـت ــارت صحيفة
موندو ديبورتيفو أن تقول النهاية باللغة
اإليطالية "فينيتو" ،مشيرة إلى أن "ال روخا
كــانــت مـسـيـطــرة ،وسـقـطــت أمـ ــام إيـطــالـيــا
ب ــرك ــات الـتــرجـيــح ( ،)2-4لـتـصـبــح خ ــارج
النهائي".
وأش ــارت الصحيفة الكتالونية إلــى أن
"موراتا الذي سجل هدف التعادل بعد تقدم
فيديريكو كييزا ،أهدر الركلة الحاسمة ،لكن
إسبانيا تخرج من اليورو أكثر قوة".

من جانبها ،اعتبرت "آس" أن "إسبانيا
كانت تستحق أن تكون في النهائي ،لكنها
سقطت بركالت الترجيح".
أما صحيفة سبورت ،فاعتبرت أنه "وداع
غير عادل" لمنتخب إسبانيا ،الذي "أصبح
خارج النهائي ،بعدما تفوق على إيطاليا،
التي تراجعت للخلف طوال اللقاء".
وتــرى الصحيفة الكتالونية ،أن "هناك
مستقبال مع لويس إنريكي" ،مضيفة أنه
"رغــم خيبة األم ــل ،تمكن الـمــدرب مــن بناء
منتخب جديد عاد ليثير الحماسة واألمل".
وفشل "الماتادور" في العودة للنهائي
للنسخة الـثــانـيــة تــوال ـيــا ،ومـنــذ آخ ــر مــرة
تربع فيها على عــرش الـقــارة العجوز في
 2012بأوكرانيا وبولندا للمرة الثالثة في
تاريخه.
(إفي)

جدا جدا ،ولكن هذه إيطاليا كبيرة
أيضا ،ال تستسلم أبدا".
وأك ـ ـ ــد ق ـط ــب ال ـ ــدف ـ ــاع لـ ـي ــون ــاردو
ب ــون ــوت ـش ــي" :ه ـ ــذه أص ـع ــب م ـب ــاراة
خ ـض ـت ـهــا ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق .تـحـيــاتــي
إلسبانيا على ما قدمته على أرضية
الملعب .مرة أخرى ،أظهرت إيطاليا
القيم والروح والقدرة على المعاناة.
إنها فرحة مستحقة بعد معاناة ،بل
إنـهــا أجـمــل مــن ذل ــك .مــا نـقــوم بــه ال
يصدق ،ويجب أال نكتفي بذلك .نحن
فــي النهائي ويتعين علينا تقديم
نـفــس اإلرادة ،ون ـفــس الـتـضـحـيــات
إلعادة ما افتقدته إيطاليا منذ أكثر
م ــن  50عــامــا (م ـنــذ الـتـتــويــج األول
واألخ ـي ــر بــالـلـقــب فــي ك ــأس أوروب ــا
.")1968

قبل النهائي بكأس األمم األوروبية.
وتسبب هدف موراتا في استمرار
المباراة وقتا إضافيا ،ولم يشهد أي
أهـ ــداف ،ليحتكم الـفــريـقــان لضربات
الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز
إيطاليا  2-4وتأهلها إلى النهائي.
وواجه موراتا انتقادات منذ بداية
الـبـطــولــة األوروبـ ـي ــة الـحــالـيــة بسبب
إه ــدار فــرص تهديفية ثمينة ،وأبلغ
عن تهديدات وإساءات وجهت لعائلته
بعد نهاية دور المجموعات.

مباريات خروج المغلوب
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وقالت كامبيلو-موراتا" :بصراحة،
ال أعاني بسبب أي من هذه الرسائل .ال
أعتقد أن األمر يتعلق بكوني إيطالية،
إنما يتعلق بجهل".
وأضـ ــافـ ــت" :ل ـن ـتــذكــر أن ـه ــا ريــاضــة
لتوحيد الناس ،وليست للتعبير عن
اإلح ـب ــاط .أتـمـنــى حـقــا أن نتمكن في
المستقبل مــن اتـخــاذ إج ــراء ات جــادة
بحق هــذا النوع من األشـخــاص ،ألنه
أمر مخز وغير مقبول".
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رحيل شاعر
الكويت المتميز

د .نجم عبدالكريم

حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـت نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق طـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــت هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ص ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــري
ُأغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـأي فـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ًـى
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن رك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهِ يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ــري
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق َحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـت عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى
أن يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزد هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـر
أ ب ـيـ ٌ
ـات قصيرة قالها ا لـشــا عــر علي السبتي ،ترجمت لحياته

خير ترجمة.
***
ّ
كانت هموم اإلنسان هي القضية األساسية التي جند الشاعر
السبتي لها نفسه ،في شعره ونثره ،فقد كان أفضل َمن ّ
يعبر عن
حياة الطبقات المسحوقة ،التي تكدح في عطائها لمجتمعاتها
دون أن تظفر هي بشيء ،ومثلها رحل السبتي الشاعر ،والكاتب،
والصحافي ،والناشط السياسي واالجتماعي عن عالمنا ولم يكن
ظفر في حياته بالشيء الذي يستحقه.
قد ّ
ممن
لكنه كان في منتهى السعادة ،وهو يأخذ بأيدي
الشباب ً
ً
كانت تراودهم طموحات االشتغال بعالم الكلمة ،شعرا ،ورواية،
ً
ومسرحا ،وصحافة ...كانوا يـتـ ّ
ـرددون على رابطة األدب ــاء ،حيث
ّ
كرس جهده لهذا العمل التطوعي الذي رأى فيه مسؤولية أدبية
وأخالقية حيال شباب الكويت.
***
اصطحبت الشاعر السبتي عام  1964إلى المستشفى األميري،
لكي أجري مقابلة إذاعية مع صديق عمره بدر شاكر السياب ،وقد
كــان -يرحمه اللهّ -
مهد لي السبيل ّ عند الرجل ،الــذي كــان يعاني
ُ
سكرات الموتّ ،
فتمت المقابلة وبثت من إذاعة الكويت ،وما هي
ّ
إل أيام حتى انتقل بعدها السياب إلى رحمة الله.
ّ
ومنذ ذلك التاريخ ،كانت العالقة بيني وبين السبتي تتوطد،
فكلما التقينا في رابطة األدباء وجدته ّ
يرحب بي بحرارة صادقة،
ً
ّ
ويحدثني عن معطياتي اإلعالمية ،تأكيدا على متابعته لي ،رغم
سنوات غيابي الطويلة عن الكويت.
***
ً ّ ً ّ
ً
ً
بأبيات
متميزا ،لكنني سأستعين
لست مودعا شاعرا كويتيا
ٍ
من شعره ُي ّ
ودعكم هو فيها:
ٌ
إ نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وال ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أ قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ب ـ ـ ـ ـ ــأ نـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــي
ب ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــت ن ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ــواه ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــا
ً
أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ُـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــور شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وزواهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ُ
و أ حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن إ ذ ا أ ر د ت خ ـ ـ ـ ـ ــر ا ئـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــا
ّ
َ
ُّ
و إ ذ ا تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــة هـ ـ ـ ـ ــز م ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا
وجـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر م ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــا
***
رحمك الله يا ابن الكويت ّ
األبر.

تعزيز السلبيات
أحد نــواب المعارضة ليس لديه توجه
سياسي واض ــح ،وشـكــواه الرئيسية اآلن
هي اآلتي:
"ه ـن ــاك م ـعــامــات إنـســانـيــة لمواطنين
مـ ــوجـ ــودة ل ــدي ـن ــا وم ـع ـط ـل ــة ،ب ـح ـجــة أن ـنــا
معارضين ،ومعامالت بقية النواب ماشية".
ً
إذا كان ذلك الكالم صحيحا ،فالبد من
تصحيحه ،وذلك ال يتحقق بقبول واسطات
النواب ،وإنما بالتعامل مع هذه المعامالت،
التي تخص المواطنين ،بإعطاء كل ذي حق
حقه ،دون الحاجة لواسطة أي نائب.

د .ناجي سعود الزيد
إذا كـ ــانـ ــت مـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء لـ ـن ــواب
الـمـعــارضــة بــرفــض واسـطــاتـهــم إلغــرائـهــم
باالنضمام لكتلة الموالين لها ،فإنها -أي
الـحـكــومــة -ال تـسـتـعــدي ال ـن ــواب ف ـقــط ،بل
ً
تستعدي المواطنين أيضا.
ال حــاجــة ألي م ــواط ــن إل ــى واس ـط ــة أي
ن ــائ ــب ل ــو ك ــان ــت ه ـن ــاك مـ ـس ــاواة وع ــدال ــة،
وليس مــن المقبول أو المعقول أن يكون
ً
للنائب ،وأعني أي نائب ،سواء كان مواليا
ً
أو م ـع ــارض ــاُ ،سـلـطــة الـتـحـكــم بـمـعــامــات
المواطنين.

ً
مثل هذا التصرف يعزز نوعا من الفساد
ب ـن ـفــس خـ ـط ــورة أنـ ـ ــواع ال ـف ـس ــاد األخ ـ ــرى،
ويجعل المواطن ال يثق ال في وزير وال في
حكومة بأكملها ،ا لـتــي ا ضـطــر تــه لتوسل
ن ــائ ــب ف ــي إنـ ـج ــاز م ـع ــام ــات ــه ال ـقــانــون ـيــة
ً
وال ـس ـل ـي ـم ــة ،بـ ـ ــدال م ــن اإلي ـ ـحـ ــاء بـ ــأن ه ــذه
الـمـعــامــات غـيــر قــانــونـيــة ،ومـســاهـمــة أي
نائب وأي وزير في تعزيز ظاهرة سلبية،
والـ ـح ــل ه ــو م ـن ــع ال ــواسـ ـط ــة ع ـل ــى جـمـيــع
المستويات.

وفيات
فهد سعد فهد الغانم

ً
 90عاما ،شيع ،ت99858550 ،99859957 :

خديجة عبدالرزاق صالح درويش

مواعيد الصالة
نادية راشد عيسى العصفور

ً
 63ع ـ ـ ــا م ـ ـ ــا  ،ش ـ ـي ـ ـعـ ــت ،ت،95009090 :
99664484

أرملة عبدالمحسن فاضل درويش
ً
 73ع ـ ـ ــا م ـ ـ ــا  ،ش ـ ـي ـ ـعـ ــت ،ت،99675512 :
97600108

معصومة سيد انور علي القالف

أرملة صالح ناصر الزيد الناصر
ً
 82ع ـ ـ ــا م ـ ـ ــا  ،ش ـ ـي ـ ـعـ ــت ،ت،66400123 :
96030730

يوسف صقر عبدالله الصقر
موضي
ً

موضي محمد الدغيشم

ناصر صقر مبارك الهيم

ً
 67عاما ،شيع ،ت،99571385 ،66861111 :
99881516

فهد سعد عبدالعزيز السلطان

 71عاما ،شيع ،ت60660680 :

منى عبدالله علي المزيدي

زوجة عبدالله صالح المزيدي
ً
 64عاما ،شيعت ،ت69666211 :

عبداللطيف عبدالرزاق عبداللطيف الحنيف
ً

 54عاما ،شيع ،ت99467746 :

نوير ماطر مطلق الرشيدي

زوجة جاسم احمد سلمان األستاذ
ً
 89ع ـ ـ ــا م ـ ـ ــا  ،ش ـ ـي ـ ـعـ ــت ،ت،99066180 :
99639125
 91عـ ـ ــا مـ ـ ــا  ،ش ـ ـي ـ ـعـ ــت ،ت، 99636244 :
99660336

عبدالله محمد ناصر السهلي

 67عاما ،شيع ،ت51117531 ،99955638 :

شيخة مناع عفار العنزي

أرملة زايد مطلق العنزي
ً
 75ع ـ ـ ــا م ـ ـ ــا  ،ش ـ ـي ـ ـعـ ــت ،ت،66577709 :
66644361 ،99664377

سليمان محمد البصيري
داود
ً

 86عاما ،شيع ،ت،99790216 ،99713221 :
97949797

مختار على الصراف
فاطمة
ً

 77ع ـ ـ ــا م ـ ـ ــا  ،ش ـ ـي ـ ـعـ ــت ،ت،65678999 :
99689628 ،99229249

الفجر

03:20

الشروق

04:55

الظهر

11:53

العصر

03:27

المغرب

06:51

العشاء

08:22

الطقس والبحر
العظمى 45
الصغرى 30
ً
أعلى مد  00:07صب ــاحـ ـ ــا
 09:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

زوجة مطلق غازي محمد الرشيدي
ً
 67ع ـ ـ ــا م ـ ـ ــا  ،ش ـ ـي ـ ـعـ ــت ،ت،99886756 :
67005788

ً
أدنى جزر  04:25صب ــاحـ ـ ــا

ً
 73عاما ،شيع ،ت99477727 ،99412422 :

 06:09م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

ردن عماش عبدالعالي المطيري

مأساة حق التعبير

حسن العيسى

الشاعر الحر يحلق بخياله بأجنحة كلمات الحرية ،وال
ً
يجري هاربا بجسده ،والعنتريات االستعراضية دعوها
لألفالم البوليسية وليس لواقعنا المر في قضايا حرية
الرأي والتعبير.
الطريقة التي تم بها القبض على الشاعر جمال الساير
م ــن األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة خ ـلــت م ــن أب ـس ــط أص ـ ــول الـمـعــايـيــر
القانونية "الدولية" ،أي تلك المعايير المعترف بها بدول
احترام اإلجــراء ات القانونية المدنية ،وليس لنا أن نحتج
بقوانيننا الخاصة وال حتى بدستورنا متى كانت نصوص
تلك القوانين أدنى مرتبة من الحد األدنــى لتلك المعايير،
ً
مبدأ اإلجراء الواجب  due processلم يعد قاصرا على الدولة
األميركية والدول األوروبية ،فقد أضحى اليوم من مبادئ
القوانين الدولية ،ال يختلف في مضمونه عن بقية القواعد
القانونية الدولية الخاصة بالسيادة ،التي استندت إليها
الدول التي حررت الكويت.
ما معنى أن يحاصر بيت جمال الساير ويقبض عليه،
مــن ق ــوات مــدجـجــة بــالـســاح ،وكــأنــه مـجــرم خطير وليس
ً
ً
مجرد مواطن أبدى رأيا معينا يتفق مع قناعاته في مبدأ
حرية الرأي والتعبير المفقودة في قوانين الدولة ،بعد أن
تم استتباع مجلس األمة للسلطة عبر المال السياسي في
السنوات األخيرة.
أي رسالة تعيسة أرادت أجهزة األمن إيصالها للناس؟
وأي خطوط حمراء هي عمياء في حقيقتها ابتغت السلطة
إفهام البشر عنها؟ هل تحذرنا هذه األجهزة بأنها في مثل
ً
ً
تلك القضايا ال تـعــرف كبيرا أو صـغـيــرا ،وال تتهاون في
مثل تلك االتهامات؟! هل قصدوا ترويع الناس وتخويفهم
حين يتعلق األم ــر بتلك االتـهــامــات خــاصــة ،وك ــأن المتهم
ارتكب جناية خطيرة هزت أمن الوطن ،ولم يكن غير إنسان
بسيط عبر عن نفسه بكلمات وليس بمتفجرات؟ ماذا كان
يضير الجهات األمنية لو أنها استدعت جمال بالتلفون
ً
أو إبالغه شفويا بناء على طلب النيابة ،ولم تتم مصادرة
ً
ً
حرية أي إنسان حين يتكلم باألحرف ناصحا وداعيا لوطنه
ومستقبله؟!
بلد اإلنسانية هو بلد القانون واإلجراء الواجب اتباعه،
والـمـعـيــار هــو الـمـبــادئ الـتــي أقــرتـهــا االتـفــاقـيــات الــدولـيــة
واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،وليس قوانيننا الخاصة،
فهذه ال يجوز أن يعتد بها ال هنا وال في أي مكان تحترم
فيه البشرية نفسها.
مالحظة :بناء مستشفى باسم المرحوم خالد الصقر في
بلدة تعز اليمنية ،هو العمل الخيري الجاد لفاعل الخير
ً
هو في أشد الحاجة لهذا العمل ،شكرا لفاعل
في بلد فقير ّ
الخير حين ترفع عن االستعراضات الخيرية الدعائية كما
ً
يحدث كثيرا هنا.

