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نواب الحكومة يشترطون استبعاد
 7وزراء الستمرار دعمها

اجتمعوا مع ممثليها بعلم الخالد وطالبوا بإزاحة العلي وباسل وحمادة ورنا والعتيبي والشايع والمضف
وضعوا «بلوك» على «السبعة» لعدم تعاونهم
في تخليص المعامالت ومساندتهم للمعارضة
محيي عامر

علمت «الـجــريــدة» ،مــن مـصــادرهــا ،أن
ً
اجتماعا ضم كتلة الـنــواب الحكوميين
م ــع أط ـ ــراف ح ـكــوم ـيــة ،ب ـع ـلــم ك ــام ــل مــن
رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد
بشأن ما دار خالله من مناقشات ،حيث
اشـتــرطــت الكتلة اسـتـبـعــاد  7وزراء من
تشكيلة الحكومة الستمرار دعمها.
وقالت المصادر إن سبب وضع الكتلة

رشحوا للتوزير أحمد المنصور
وعبدالله أحمد الحمود

«ب ـل ــوك» عـلــى الـ ـ ــوزراء الـسـبـعــة هــو عــدم
تعاونهم معها فــي تخليص معامالت
أعضائها ،رغــم وقــوف نــواب الكتلة مع
الحكومة ودعمهم الكبير لها خالل دور
االنعقاد األول ،بل إن األمــور تسير ،من
وجهة نظرهم ،بالعكس ،حيث يقومون
«الـ ـسـ ـبـ ـع ــة» ب ـت ـم ــري ــر مـ ـع ــام ــات نـ ــواب
ً
المعارضة بدال منهم.

وأوضحت أن هؤالء الوزراء هم :وزير
الــداخ ـل ـيــة ال ـش ـيــخ ثــامــر ال ـع ـلــي ،ووزي ــر
الصحة الشيخ د .باسل الصباح ،ووزير
المالية وزير الدولة للشؤون االقتصادية
واالس ـت ـث ـم ــار خـلـيـفــة حـ ـم ــادة ،ووزي ـ ــرة
األش ـغــال الـعــامــة وزي ــرة الــدولــة لـشــؤون
االتـ ـص ــاالت وتـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات
رنـ ــا ال ـ ـفـ ــارس ،ووزيـ ـ ــر ال ـتــرب ـيــة د .علي

«الشال» :البلد مشلول ...واحتماالت التوافق شبه معدومة

أكد أن أصول «احتياطي األجيال» نمت بسبب سياسات نقدية ومالية شديدة التوسع
ق ــال تـقــريــر ال ـشــال االق ـت ـصــادي األسـبــوعــي
إن اإلدارة العامة للبلد في شقيها التنفيذي
والتشريعي (ا لــر قــا بــي) ،مشلولة ،و لــم تلتئم
ً
ب ـش ـكــل ص ـح ـيــح ع ـلــى مـ ــدى  7أشـ ـه ــر ،م ــؤك ــدا
ً
أن «اإلصـ ــاح يتطلب ح ــدا أدن ــى مــن التوافق
ال ــوط ـن ــي ،وفـ ــي ظ ــل وضـ ــع مـ ـ ــأزوم ك ـه ــذا فــإن
احـتـمــاالت الـتــوافــق شـبــه مـعــدومــة ،وال يبدو
عالج في األفق».

وت ـط ــرق ال ـت ـقــريــر إل ــى أداء الـهـيـئــة الـعــامــة
لــاسـتـثـمــار فــي ص ـنــدوق احـتـيــاطــي األجـيــال
ً
القادمة ،مرتئيا أن الطفرة في أسعار األصول
المالية ،في أغلبيتها ،كانت نتاج سياسات
نقدية ومالية شديدة التوسع ،وفي دول أخرى.
وأضـ ــاف أن تـلــك حــالــة غـيــر م ـس ـتــدامــة ،أي
استثنائية ،وإن كان من الطيب قطف ثمارها،
والـعـمــل عـلــى خـفــض أض ــراره ــا المستقبلية،

ً
مستدركا أن مخاطرها في ارتفاع وتكرارها
شبه مستحيل.
وش ــدد عـلــى ض ــرورة اإلف ـصــاح عــن األرق ــام
الـحـقـيـقـيــة« ،فــالــوقــت قــد ح ــان ،ورب ـمــا تــأخــر،
لـتـعــديــل م ـصــادر الــدخــل لـلـمــالـيــة ال ـعــامــة من
غير مستدامة إلى مستدامة ،وتغيير وظيفة
ً
احتياطي األجيال القادمة» ،الفتا إلى أن البدء
م ــن م ـعــرفــة ح ـج ـمــه والـ ـحـ ـف ــاظ عـلـيــه 02

«مشاهدات عبدالله بشارة بين الخارجية واألمم المتحدة» ()1

الشيخ صباح األحمد رسم خريطة طريق للكويت
تهيئ لها العيش بأمان وسط بقعة مضطربة
الراحل أراد نقل الكويت من المحمية البريطانية إلى المظلة العربية
ً
عبدالناصر انفجر ًغضبا في لقاء «شيراتون الكويت» جمع وزراء
اإلسكندرية رافضا لقاء الملك الخارجية العرب بعد هزيمة 1967
وتم فرض حظر النفط علىأميركا
فيصل بالكويت
ً ً
االتحاد الدبلوماسي السعودي  -الكويتي أدى دورا مهما في قيام اتحاد اإلمارات

٠٩

أزمة لبنان المستفحلة على سكة «التدويل»

• «حزب الله» ّ
يتخوف من سيناريو أميركي  -فرنسي مشابه لـ 2004
• مراقبة دولية للحدود وتعديل تفويض «اليونيفيل» على الطاولة
●

بيروت -منير الربيع

تتجه األز م ــة اللبنانية إ لــى
ال ـت ــدوي ــل ،بـفـعــل األمـ ــر ال ــواق ــع،
إذ تـ ـشـ ـي ــر ال ـ ـحـ ــركـ ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة
والدبلوماسية إلى أن المجتمع
الــدولــي يـضــع ي ــده أكـثــر فأكثر
على الــواقــع اللبناني ،لكن من
بوابة المساعدات اإلنسانية.
دول عـ ــديـ ــدة ت ـت ـع ــاط ــى مــع
لبنان وكأنه قطاع غزة ،يعيش
حالة حصار سياسي مسؤول
عنها المسؤولون فيه ،والبحث
فقط يقتصر على كيفية تقديم
م ـ ـسـ ــاعـ ــدات لـ ـم ــواجـ ـه ــة ال ـف ـق ــر
والجوع والعوز.
تلك كانت غاية اللقاءات ،التي
ع ـقــدت ـهــا ال ـس ـف ـيــرتــان 02

ً
جانب من مهرجانات بعلبك التي نظمت أمس األول افتراضيا بسبب األزمة االقتصادية والصحية (أ ف ب)

اآلزوري يصطدم اليوم بـ«األسود
الثالثة» في نهائي اليورو

●

عبدالعزيز التميمي

يطمح المنتخب اإلنكليزي إلى تحقيق
أول لقب ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة
الـ ـق ــدم ،ع ـنــدمــا ي ــواج ــه ،الـ ـي ــوم ،نـظـيــره
اإليطالي ،على استاد «ويمبلي».

وتحلم جماهير إنكلترا بفوز منتخب
ب ــاده ــا ب ـل ـقــب ك ـ ــأس أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،وإنـ ـه ــاء
ال ـص ـي ــام ع ــن إح ـ ـ ــراز األل ـ ـقـ ــاب ال ـك ـب ــرى،
الذي امتد ما يقرب من ستة عقود ،منذ
تتويجهم بمونديال .1966
ـزي
ـ
ي
ولـكــن المنتخب اإلنـكـلـ
02

السعودية
ُوعمان...
قفزة بالتعاون
االقتصادي
والتقارب
السياسي
٢١

الوزراء يردون :معظم طلباتهم غير مقبولة
ومخالفة للقانون ...واستجبنا للمشروع منها
المضف ،ووزيــر الدولة لشؤون البلدية
وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير
العمراني شايع الشايع ،ووزير الكهرباء
والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون
االجـتـمــاعـيــة والـتـنـمـيــة الـمـجـتـمـعـيــة د.
مشعان العتيبي.
ول ـف ـت ــت إلـ ــى أن ال ـك ـت ـلــة رش ـح ــت فــي
المقابل أسماء بديلة لدخول الحكومة،

مــن بينها وزي ــر الــدفــاع الـســابــق الشيخ
أحمد المنصور ،والمدير العام للهيئة
العامة للبيئة الشيخ عبدالله الحمود.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،وف ــي م ـع ــرض دفــاعـهــم
ع ــن أن ـف ـس ـهــم ،أكـ ــد الـ ـ ـ ــوزراء ال ـس ـب ـعــة أن
معظم طلبات النواب غير مقبولة بسبب
مخالفتها للقانون ،الفتين إلى أنهم لم
يستجيبوا إال لطلباتهم المشروعة فقط.

 %90نسبة إشغال أجنحة
كوفيد في «األميري»
 203أطباء وممرضين باكستانيين يصلون فجر اليوم
● عادل سامي
أظـ ـه ــرت اإلح ـص ــائ ـي ــات ال ـحــدي ـثــة في
ً
ً
ال ـ ـبـ ــاد ارت ـ ـفـ ــاعـ ــا ق ـي ــاس ـي ــا فـ ــي م ـع ــدالت
اإلصابة ودخول وحدات العناية المركزة
بالمستشفيات العامة ،السيما بين فئة
غير المطعمين ،إذ بلغ اإلشغال 02

الثانية

الكويت تدعو إلى محاسبة
إسرائيل عن انتهاكاتها
ضد الفلسطينيين

محليات

٠٦
«الكهرباء» 600 :ألف
تحليل للمياه لضمان
صالحيتها

محليات

٠٨
سوق األضاحي ...ارتفاع
في األسعار وغش
باألنواع

ةديرجلا

•
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األمير يهنئ حاكم البهاما بالعيد الوطني الساير :لن نتوانى في دعم الشعب التونسي
أكد لشابو استعداد «الهالل األحمر» للمساعدة في مجابهة «كورونا»

بعث سمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى
ال ـحــاكــم ال ـع ــام ل ـجــزر الـبـهــامــا،
كورنيليوس سميثّ ،
عبر فيها
س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن خـ ــالـ ــص ت ـه ــان ـي ــه
بمناسبة العيد الوطني لبالده،
م ـت ـم ـن ـي ــا ل ـ ــه م ـ ــوف ـ ــور ال ـص ـح ــة
والـعــافـيــة وللبلد الـصــديــق كل
التقدم واالزدهار.
وبعث سمو نائب األمير ولي
الـعـهــد الـشـيــخ مـشـعــل األح ـمــد،
ورئـيــس مجلس الـ ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد ببرقيتي
تهنئة مماثلتين.

أع ـ ـل ـ ـن ـ ــت ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ال ـ ـه ـ ــال
األ ح ـمــر مساهمتها فــي توفير
االحتياجات الصحية والطبية
لـ ــأش ـ ـقـ ــاء فـ ـ ــي تـ ـ ــونـ ـ ــس ،الـ ـت ــي
تعاني أوضاعا صحية صعبة،
إث ــر تـفـشــي ف ـيــروس «ك ــورون ــا»،
وتسجيل أرقام إصابات قياسية.
وأك ـ ــد رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
ال ـج ـم ـع ـي ــة د .ه ـ ـ ــال الـ ـس ــاي ــر،
لـ«كونا» ،التضامن الكويتي مع
األشـ ـق ــاء ب ـتــونــس ف ــي مختلف
األزمـ ـ ـ ـ ــات والـ ـمـ ـح ــن ،وف ـ ــي ه ــذا
ال ـ ـظـ ــرف ال ـع ـص ـي ــب ،الفـ ـت ــا إل ــى
أن «ال ـه ــال األح ـم ــر» الـكــويـتـيــة
لـ ــن تـ ـت ــوان ــى فـ ــي دع ـ ــم ال ـش ـعــب
التونسي الشقيق.
وقال إنه تم االتصال برئيس
الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــال األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر الـ ـت ــونـ ـس ــي

د .عبداللطيف شابو ،للوقوف
ع ـل ــى االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـص ـح ـيــة
العاجلة ،واالطالع على الوضع
الصحي والوبائي هناك ،وأعرب
شــابــو عــن بــالــغ شـكــره للكويت
ول ـل ـج ـم ـع ـيــة ع ـل ــى ال ـم ـســاه ـمــة
والـ ــوقـ ــوف إلـ ــى ج ــان ــب الـشـعــب
التونسي في هذا الظرف.
وشـ ــدد ال ـســايــر ع ـلــى حــرص
الـ ـك ــوي ــت عـ ـل ــى م ـ ــد ي ـ ــد الـ ـع ــون
لـ ـ ـت ـ ــون ـ ــس ،وم ـ ـسـ ــاعـ ــدت ـ ـهـ ــا فــي
ال ـ ـت ـ ـصـ ــدي لـ ـلـ ـج ــائـ ـح ــة ،وع ـل ــى
وقــوف الـهــال األحـمــر الكويتي
إلى جانب األشقاء بتونس في
الـسـعــي ال ـ ــدؤوب لـلـحـفــاظ على
الصحة العامة ،وسط الظروف
الصعبة التي تمر بها بالدهم
حاليا.

وأضاف ان العالقات األخوية
الـتــي تــر بــط البلدين الشقيقين
تشكل أساس هذا التعاون «الذي
سيمكننا من دعم العاملين في
الخطوط األمامية بتونس على
م ـكــاف ـحــة هـ ــذا ال ـ ــوب ـ ــاء» ،مبينا
أن الـجـمـعـيــة وف ــرت مـســاعــدات
إن ـس ــان ـي ــة ل ـل ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـ ــدول
للتخفيف من معاناة شعوبها
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ه ـ ــذه ال ـج ــائ ـح ــة،
الس ـ ـي ـ ـمـ ــا تـ ــوف ـ ـيـ ــر الـ ـكـ ـم ــام ــات
والمعقمات وأجهزة األوكسجين
واألج ـ ـهـ ــزة ال ـط ـب ـيــة والـصـحـيــة
وغيرها.
يـ ـ ــذ كـ ـ ــر أن تـ ـ ــو نـ ـ ــس ت ـش ـه ــد
حاليا وضعا وبائيا متدهورا
يـ ــزداد تـفــاقـمــا يــومــا بـعــد آخ ــر،
مــع تسجيل حصيلة إ صــا بــات

هالل الساير

بفيروس كورونا قياسية أكثر
من مرة على مدى األيام العشرة
األخيرة.

الكويت تدعو إلى محاسبة إسرائيل عن انتهاكاتها ضد الفلسطينيين
نأسف
إزاء وقوف
المجتمع
الدولي مكتوف
األيدي أمام
جرائم االحتالل

الغنيم

طالبت الكويت ،أمس األول،
مجلس األمم المتحدة لحقوق
اإلن ـ ـسـ ــان ب ـ ـضـ ــرورة مـعــالـجــة
األسباب الجذرية لالنتهاكات
ال ـ ـتـ ــي يـ ـتـ ـع ــرض لـ ـه ــا ال ـش ـعــب
الفلسطيني الشقيق من خالل
ت ـف ـع ـيــل اآللـ ـ ـي ـ ــات ال ـق ــان ــون ـي ــة،
لـ ـضـ ـم ــان مـ ـس ــاء ل ــة االح ـ ـتـ ــال
ً
اإلسرائيلي ومحاسبته ،ومنعا
من اإلفالت من العقاب.
جاء ذلك في مداخلة الكويت
أمام الدورة ال 47لمجلس األمم
ال ـم ـت ـح ــدة ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان،
أل ـقــاهــا مـنــدوبـهــا ال ــدائ ــم لــدى
األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة والـمـنـظـمــات
ال ــدولـ ـي ــة األخ ـ ـ ــرى ف ــي جـنـيــف
السفير جمال الغنيم ،في إطار
استعراض انتهاكات االحتالل
اإلســرائـيـلــي لـحـقــوق االنـســان
في األراضي العربية المحتلة،

ب ـم ــا ف ـي ـهــا الـ ـق ــدس ال ـشــرق ـيــة.
وقال السفير الغنيم إنه رغم
االتفاق على وقف إطالق النار
في غزة في  21مايو الماضي
فـ ـ ــإن االحـ ـ ـت ـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
والحصار على غزة ،ومشروع
االستيطان اإلسرائيلي مازالت
مستمرة ،وعليه ستبقى جذور
هذه األزمة مستمرة بل مرشحة
م ــرة أخـ ــرى لــان ـف ـجــار ف ــي أي
لحظة.
وأك ــد أن اسـتـمــرار االحـتــال
فـ ــي تـ ـه ــوي ــد م ــديـ ـن ــة ال ـ ـقـ ــدس،
وت ـغ ـي ـي ــر م ـع ــال ـم ـه ــا ال ــدي ـن ـي ــة
والتاريخية وتدمير الممتلكات
الخاصة والعامة فيها ،إضافة
إلى استمرار أعمال الحفريات
والـ ـتـ ـنـ ـقـ ـي ــب أس ـ ـفـ ــل ال ـم ـس ـجــد
االقصى ومواقع دينية أخرى
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدس خـ ـ ـ ـ ــرق واض ـ ـ ــح

وصـ ـ ــريـ ـ ــح الت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة ج ـن ـيــف
الرابعة ،ومن شأنه أن يقوض
الـجـهــود الــدولـيــة الــرامـيــة الــى
وضــع نهاية لالحتالل ،وقيام
الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأض ــاف الغنيم أن الكويت
تدين أيضا اعتداءات االحتالل
الـمـتــواصـلــة عـلــى ق ـطــاع غ ــزة،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـهـ ــدفـ ــت م ـن ــاط ــق
مكتظة بالسكان المدنيين ،ما
أدى إلى استشهاد المئات من
بينهم  66طفال وجــرح اآلالف
وتشريد أكثر من  50ألف أسرة،
حيث أصبحت المالجئ ومراكز
اإلي ــواء بيئة خطرة لالنتشار
السريع لفيروس كورونا.

جرائم حرب
وق ـ ـ ـ ــال إن ال ـ ـكـ ــويـ ــت ت ــؤك ــد

جمال الغنيم

خطورة وجسامة االنتهاكات
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــررة الـ ـ ـت ـ ــي ي ــرت ـك ـب ـه ــا
االحتالل اإلسرائيلي ضد أبناء
ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،وال ـتــي
يرقى البعض منها لمستوى

ج ـ ــرائ ـ ــم ح ـ ـ ــرب وجـ ـ ــرائـ ـ ــم ضــد
اإلنسانية ،األمر الذي يستدعي
االستمرار في مناقشة تدهور
ح ـ ــال ـ ــة حـ ـ ـق ـ ــوق اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان فــي
األراضــي العربية المحتلة في
إطــار البند السابع من جدول
أعمال مجلس حقوق اإلنسان.
وأ ع ــرب السفير الغنيم عن
األس ــف إزاء وق ــوف المجتمع
ال ــدول ــي مـكـتــوف األيـ ــدي أم ــام
حالة الالمباالة لقوات االحتالل
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ت ـج ــاه ال ـق ــان ــون
الدولي وقرارات األمم المتحدة،
فهي مستمرة في انتهاكاتها
في شتى المجاالت.
ّ
وبين أن هذا األمر يستدعي
ضرورة إعمال مبدأ المساء لة
والمحاسبة لجميع انتهاكات
الـقــانــون الــدولــي فــي األراض ــي
الفلسطينية المحتلة ،و عــدم

إف ـ ـ ـسـ ـ ــاح ال ـ ـم ـ ـجـ ــال ل ــاحـ ـت ــال
لالعتقاد بــأ نــه يمتلك الضوء
األخ ـ ـضـ ــر ل ـم ــواص ـل ــة ارتـ ـك ــاب
جرائهما دون تداعيات.
ك ـ ـمـ ــا ش ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى ض ـ ـ ــرورة
ال ـت ــذك ـي ــر بـ ــأن الـ ـق ــوة ال ـقــائ ـمــة
باالحتالل مستمرة بممارسة
سـيــاســة الـتـمـيـيــز الـعـنـصــري،
وات ـ ـ ـبـ ـ ــاع سـ ـي ــاس ــة ال ـت ـط ـه ـي ــر
ال ـعــرقــي ،وف ــي مـقــدمـتـهــا حقه
األس ــاس ــي ف ــي ال ـح ـيــاة ،وحـقــه
ف ــي ت ـقــريــر ال ـم ـص ـيــر ،وإن ـه ــاء
االح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــال وإقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة ال ـ ــدول ـ ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة الـمـسـتـقـلــة ذات
ال ـس ـيــادة وعــاصـمـتـهــا الـقــدس
ال ـش ــرق ـي ــة ب ـم ــوج ــب ال ـ ـقـ ــرارات
ذات الصلة الصادرة عن األمم
المتحدة.

ً
«اتحاد مصر» الستثناء الطلبة من «الجرعة الثانية» الفارس يعتمد قبول  5846طالبا
العتيبي لـ ةديرجلا :.ليتسنى لهم السفر الستكمال دراستهم بـ «الصيفي» في البعثات الداخلية

●

أحمد الشمري

طــالــب أمـيــن ص ـنــدوق االت ـح ــاد الوطني
لطلبة الكويت فرع جمهورية مصر العربية
د .ناصر العتيبي ،رئيس اللجنة التعليمية
البرلمانية النائب د .حمد المطر بضرورة
استثناء طلبة مصر من قرار مجلس الوزراء
ب ـشــأن أخ ــذ جــرعـتـيــن م ــن ال ـل ـقــاح الـمـضــاد
لفيروس كورونا واالكتفاء بجرعة واحدة،
على األقل ،حتى يتسنى لهم مغادرة البالد
فــي أغسطس المقبل الستكمال دراستهم
بالفصل الصيفي في جامعاتهم.

وقال العتيبي ،في تصريح لـ «الجريدة»،
أم ــس ،إن االت ـح ــاد ق ــدم كـتــابــا بـهــذا الـشــأن
إلى النائب المطر ،الــذي أبــدى تجاوبه مع
االتـحــاد ،وأكــد أن «التعليمية البرلمانية»
تـعـمــل ج ــاه ــدة عـلــى تــذلـيــل الـعـقـبــات أم ــام
الطلبة لتحقيق مصالحهم ومكتسباتهم
الدراسية.
وأضاف أن «هناك أعدادا كثيرة من الطلبة
عادوا من دراستهم في مصر لقضاء اجازة
شهر كامل ثم العودة الستكمال دراستهم
في الفصل الصيفي خالل اغسطس المقبل»،
مشيرا إلى أن الطلبة استغلوا فترة االجازة

وأخـ ــذوا مــواعـيــد ألخ ــذ جــرعــة مــن الـلـقــاح،
ولكن الوقت لن يتسع ألخذ الجرعة الثانية
التي تتطلب مرور مدة  6أسابيع من الوقت
ال ـحــالــي ،وال ـتــي ت ـتــزامــن مــع ف ـتــرة ال ـعــودة
الستكمال دراستهم.
وناشد العتيبي «التعليمية» وضع آلية
خاصة لطلبة البعثات أو الــدارسـيــن على
نفقتهم الخاصة لحسم مصيرهم في العودة
بعد أخذ الجرعة االولى ،الفتا إلى أن هناك
مجموعة من الطلبة تخوفوا من العودة إلى
الكويت لعدم تمكنهم من العودة في بداية
أغسطس المقبل بسبب «الجرعة الثانية».

مراجعة الجامعات والكليات حسب المواعيد المعلنة
أع ـل ــن األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ــأم ــان ــة ال ـع ــام ــة لمجلس
الجامعات الخاصة بالتكليف ،عمر الكندري ،أسماء
الطلبة المقبولين في خطة البعثات الداخلية لوزارة
التعليم العالي للعام (.)2022 -2021
وأوض ـ ــح ال ـك ـن ــدري أن وزيـ ــر الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي،
د .محمد الفارس ،اعتمد قبول  5846طالبا وطالبة
في خطة البعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس
والدبلوم لـلــوزارة ( )2022 -2021للحاصلين على
الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأش ــار إلــى أهمية مراجعة الـطــاب والطالبات
المقبولين في خطة البعثات الداخلية ،للجامعات
والكليات ا لـتــي تــم قبولهم فيها حسب المواعيد
ال ـم ـع ـل ـنــة ل ــديـ ـه ــم ،الس ـت ـك ـم ــال إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ـبــول
والـتـسـجـيــل ،وتسليم ش ـهــادة الـثــانــويــة األصـلـيــة،
كما أكد ضرورة االلتزام بالئحة البعثات الداخلية
لتسهيل مسيرتهم الدراسية خالل البعثة ،سائال
الله لهم التوفيق والنجاح في حياتهم األكاديمية،
للمشاركة في دفع عجلة التنمية والتطور بالكويت.

ً
ً
جهود إنسانية كويتية إلغاثة المحتاجين محليا وخارجيا

مــع قــرب حلول عيد األضحى
الـ ـمـ ـب ــارك ،ح ـيــث تـتـجـلــى جميع
م ـع ــان ــي اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة فـ ــي أس ـمــى
ص ــوره ــا ،ت ـت ـب ــارى ال ـمــؤس ـســات
والهيئات الخيرية الكويتية في
إيصال المساعدات اإلنسانية إلى
مستحقيها ،لتمتزج االحتفاالت
بتوفير العيش الكريم للجميع،
السيما الفئات المحتاجة التي
ه ــي مـحــط اه ـت ـمــام الـمـســؤولـيــن
عن النشاط اإلنساني في الكويت.
وفي هذا اإلطار ،أعلنت جمعية
الـهــال األحـمــر تــوزيــع كوبونات
عيد األضحى المبارك لمصلحة
 2500أ س ـ ـ ـ ــرة مـ ـحـ ـت ــاج ــة داخ ـ ــل
البالد ،والمسجلين في كشوفات
الجمعية.
وبينت الجمعية أن المساعدات
ا لـتــي تقدمها لــأ ســر المحتاجة

داخ ـ ــل ال ـك ــوي ــت ت ـش ـمــل األرام ـ ــل،
واألي ـ ـت ـ ــام ،وال ـم ـط ـل ـق ــات ،وذوي
االحتياجات الخاصة ،والمرضى،
وكبار السن ،ومحدودي الدخل.
وواصـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،ع ـب ــر
مؤسساتها وهيئاتها الخيرية،
جهودها الدؤوبة في توفير الماء
عبر مشاريع نوعية تنفذها في
عدد من الدول.
واف ـ ـت ـ ـت ـ ــح مـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ «لـ ـ ـح ـ ــج»
ال ـي ـم ـن ـي ــة ،ال ـ ـلـ ــواء أحـ ـم ــد ت ــرك ــي،
م ـش ــروع م ـي ــاه مـنـطـقــة (ال ــوه ــط)
بمديرية (تبن) ،الذي تستفيد منه
أكثر من  2500أسرة في المنطقة
ومحيطها بتمويل من الجمعية
الـكــويـتـيــة لــاغــاثــة ضـمــن حملة
«ال ـكــويــت بـجــانـبـكــم» الـمـسـتـمــرة
منذ  7سنوات.
ً
وسعيا للتخفيف من معاناة

«الشال» :البلد مشلول...
وتقدير عائداته المستدامة والمرغوبة ،على المدى المتوسط،
هي أول المتطلبات.
وأوض ــح «الـشــال» أن «حجم احتياطي األجـيــال القادمة ال
ً
يحسب بالمجمل ،بــل بالصافي» ،مضيفا «و مــا نعرفه هو
ً
أن الحكومة مدينة ديــونــا سيادية بنحو  60إلــى  70مليار
ً
ً
دوالر ،محليا وخارجيا ،إضافة إلى عجوزات التحويالت إلى
صناديق التقاعد».
١٢

 %90نسبة إشغال أجنحة...
ال ـســريــري بمستشفى األم ـي ــري ،عـلــى سبيل ال ـم ـثــال%90 ،
بأجنحة «كوفيد  ،»19و %50بـ «العناية».
وكشف رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بالمستشفى
ً
د .عبدالرحمن الفارس ،أن واحدا من كل  10مرضى في أجنحة
المستشفى حاصل على جرعة واحدة ،أو مكتمل التحصين،
في حين أن  %90من المرضى غير محصنين.
وبالتزامن تصل فجر اليوم الدفعة السادسة من الكوادر
ال ـط ـب ـيــة ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة ،والـ ـت ــي ت ـضــم  203أطـ ـب ــاء وفـنـيـيــن
وممرضين ،وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية بالبالد.
وأكدت مصادر صحية لـ «الجريدة» ،أنه سيتم حجر هذه
ً
الدفعة فــي سكن مخصص أ سـبــو عــا  ،على أن يتم إلحاقها
بالعمل األسبوع المقبل في عدد من المستشفيات ،للمساهمة
في التصدي لـ «كوفيد  »19في ظل الظروف الحالية.

المرضى ،شهدت محافظة مأرب
وضـ ـ ــع ح ـج ــر أس ـ ـ ــاس ل ـم ـش ــروع
مركز صحي تحت إشراف «الهالل
األحمر» هو الثالث من نوعه من
المشاريع الخدمية في اليمن.
كما وضع مسؤولون محليون
بمحافظة (ت ـعــز) حـجــر األس ــاس
لمشروع مستشفى خالد عبدالله
حمد الصقر النموذجي بمديرية
(جبل حبشي) بتمويل من فاعل
خير وإشراف الجمعية.
وأعرب المدير العام لمديرية
(جبل حبشي) فــارس المليكي،
فــي تصريح لــ»كــونــا» ،عــن بالغ
التقدير واالمتنان لسمو أمير
دول ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت ال ـش ـي ــخ نـ ــواف
األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ،وحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة وشـ ـع ــب
الكويت ،و»الهالل األحمر» على
الدعم السخي والــدائــم للشعب

«الهالل األحمر» توزع كوبونات «األضحى» ألسر محتاجة
اليمني في مختلف النواحي.
ويـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــد م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع
نحو  174ألــف مــواطــن مــن أبناء
ال ـ ـمـ ــديـ ــريـ ــة ال ـ ـم ـ ـحـ ــرومـ ــة ب ـش ـكــل
مـبــاشــر ،بــاإلضــافــة إل ــى عـشــرات

أزمة لبنان المستفحلة على سكة...
الفرنسية واألميركية في السعودية ،وهو نفسه المنطق الذي تعمل
وفقه معظم الدول العربية ،باإلضافة إلى التنسيق الغربي-العربي
حول تقديم المساعدات ،وفق ما ورد في اتصال هاتفي بين وزير
الخارجية األميركي أنطوني بلينكن ونظيره القطري محمد بن
عبدالرحمن.
األزم ـ ــات الـمـعـيـشـيــة بـكــل ات ـجــاهــات ـهــا ،وال ـت ــي م ــن ال ـمـ ّ
ـرجــح أن
تستفحل أك ـثــر ،تسير عـلــى وق ــع إص ــرار دول ــي يتجسد فــي عــدم
السماح للمسؤولين اللبنانيين بأخذ مواطنيهم رهينة ،لذلك تبرز
مشاريع واقتراحات أفكار متعددة حول تعميق االهتمام الدولي
األكبر بالملف اللبناني ،أو أن يشكل باب المساعدات اإلنسانية
ً
مدخال لتحرك أوسع أو أكبر ،مثل توصية لجنة الدفاع في الجمعية
العامة الفرنسية ،حول تشكيل فريق عمل دولي يعمل تحت سلطة
األم ــم الـمـتـحــدة ،ل ــإش ــراف عـلــى ال ـم ـســاعــدات ،ورب ـمــا عـلــى ضبط
الحدود وحركتها لمنع التهريب ،ومكافحة المخدرات ،باإلضافة
ً
ً
ً
ً
إلى عنوان آخر أساسي يعطي بعدا عسكريا أو سياسيا أو أمنيا
لهذا المقترح ،وهو مواجهة أي مخاطر قد تنجم عن تحركات يقوم
بها تنظيم «داعش».
ُّ
التحسب لما يمكن أن ينتج
وبمجرد طرح الفكرة ،بدأ في لبنان
ً
عنها من ردود سياسية ،خصوصا أن «حزب الله» أعلن االستنفار
ً
الـسـيــاســي ،بــدرجــة متقدمة ج ــدا ،وهــو إذ يستشعر أن مثل هذه
الطروحات ،باإلضافة إلى التحركات الفرنسية-األميركية ،قد تمهد
لفترة مشابهة لحقبة عــام  ،2004مــن خــال التنسيق الفرنسي-
ً
األميركي حينها ،وصــوال إلــى إقــرار مجلس األمــن الــدولــي القرار

اآلالف م ـ ــن أبـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـم ــدي ــري ــات
الـمـجــاورة ،الــذيــن كــانــوا يعانون
ويفقدون أحباءهم أثناء محاولة
الوصول إلى الخدمات الصحية
البعيدة.

كما دشنت «الكويتية لالغاثة»
في اليمن توزيع  600سلة غذائية
بمحافظة أبين بتمويل من «بيت
الزكاة الكويتي».
وفــي إط ــار الحملة اإلنسانية

 ،1559الذي يتعلق بنزع أسلحة الميليشيات.
ً
ً
مرتاحا لمثل هذه الحركةُ ،
ويتوقع
حتما لن يكون «حزب الله»
ّ
ً
أن يحضر ردودا سياسية لمواجهتها ،مما سيدفعه إلى التشدد
في مواقفه السياسية.
مسألة مراقبة الحدود البحرية والبرية هي فكرة كانت مطروحة
أي ــام إدارة الــرئـيــس األم ـيــركــي الـســابــق دون ــال ــد ت ــرام ــب ،فــي حين
عارضتها باريس يومها ،أما اليوم فالتغير في اللهجة الفرنسية
واض ـ ــح ،وس ــط مـعـطـيــات تـفـيــد ب ــأن ب ــاري ــس أصـبـحــت أقـ ــرب إلــى
واشنطن ،ال العكس .كل ذلك يأتي في ظل العرقلة ،التي تشهدها
المفاوضات حول االتفاق النووي في فيينا ،وبالتالي فإن التصعيد
سينعكس في مختلف دول الشرق األوسط ،بما فيها لبنان.
وبحسب ما تقول مصادر دبلوماسية متابعة ،فــإن التشديد
على مبدأ مراقبة الحدود له هدفان ،األول منع تهريب المخدرات،
وهذه أمور كانت مدار بحث بين مسؤولين دوليين مع المسؤولين
ّ
التصدي ألي
في المملكة العربية السعودية ،والثاني هو محاولة
عملية سيقوم بها «حزب الله» إلدخال النفط اإليراني إلى لبنان،
ً
خصوصا أن هذا األمر قد ّ
يعرض المتورطين به لعقوبات أميركية.
ُ
وغير بعيد عن هذا التوجه ،يتوقع أن يكون الشهر المقبل هو
موعد البحث في تجديد مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في
جنوب لبنان (اليونيفيل) ،إذ كــان تــم التجديد لهذه الـقــوات في
ّ
تصر على
أغسطس الماضي ،سنة واحدة ،وكانت اإلدارة األميركية
توسيع مهام هذه القوات ،وإال انتفت الحاجة للتمديد لها ،كما أن
واشنطن هــددت بوقف دفــع الحصة المتوجبة عليها لتمويلها،
وتدخلت حينها فرنسا وأخذت األمر على عاتقها ،لكن طوال األشهر
الفائتة لم تنجح «اليونيفيل» في ضبط الوضع كما يريده المجتمع

المستمرة لــدولــة الـكــويــت تجاه
الـشـعــب ال ـعــراقــي ،أعـلــن القنصل
ال ـعــام لــدولــة الـكــويــت فــي اربـيــل،
الــدك ـتــور عـمــر ال ـك ـنــدري ،تركيب
أط ـ ــراف صـنــاعـيــة لـمـئــة شخص
عراقي من ضحايا الـحــروب ،في
مسعى للمساعدة إلعادتهم إلى
حياتهم الطبيعية.
وأكـ ـ ـ ــد أن دولـ ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت لــن
ت ـتــوانــى ف ــي تـقــديــم الـمـســاعــدات
الـمـخـتـلـفــة ف ــي شـتــى ال ـم ـجــاالت،
سـ ـ ــواء ل ـل ـن ــازح ـي ــن وال ــاج ـئ ـي ــن،
إضافة إلى المحتاجين.
من جانبهّ ،ثمن رئيس مؤسسة
البارزاني الخيرية موسى أحمد،
في تصريح لـ«كونا» ،المساعدات
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة ل ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت
للنازحين والالجئين التي شملت
جميع النواحي.

سلة أخبار
«تنمية» توقع اتفاقية رعاية
السجناء بدعم «األوقاف»
أعلنت الجمعية الخيرية العاملية
للتنمية والتطوير ،توقيع
اتفاقية رعاية السجناء املفرج
عنهم ،بدعم من األمانة العامة
لألوقاف.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام للجمعية ،ناصر
العجمي ،في تصريح صحافي،
أمس ،إن "االتفاقية تعزز من
عملنا في مجال خدمة األسر
الفقيرة واملتعففة ،وتواصلنا مع
املحتاجني داخل الكويت".
وأضاف العجمي" :االتفاقية
ترتكز على مساعدة السجناء
املفرج عنهم ،وتأهيلهم ،ودعم
أسرهم أيضا ،إذ نعمل على
رفع املعاناة عن فئة وشريحة
فى املجتمع ال يمكن إغفالها"،
مؤكدا "ضرورة املبادرة إلى مد
يد العون للسجناء املفرج عنهم،
من خالل توفير الدعم املادي
واملعنوي ،والقضاء على الشعور
السلبي الذي قد يعانونه نتيجة
النظرة املجتمعية لهم".
َّ
وبي أن "االتفاقية تتماشى
والجهود التي تبذلها األجهزة
الحكومية في ترسيخ استقرار
هذا الفئة ،وأهمية عودتهم
الالئقة والنافعة للمجتمع".

«خدمة المجتمع» تطلق
 50دورة بالجامعة
كشف مساعد نائب مدير
الجامعة للخدمات املساندة
وخدمة املجتمع والتعليم
املستمر د .محمد الظفيري،
ان املركز بصدد تقديم دورات
تدريبية مميزة في الفترة
الصيفية تزيد على  50دورة،
تستهدف جميع فئات املجتمع
من الطالب واملوظفني واملهتمني
بتطوير قدراتهم ،باإلضافة الى
أفراد األسرة واألطفال.
وقال الظفيري ،في تصريح
أمس ،إن "إعداد تلك الدورات
تم بشكل يلبي حاجات افراد
املجتمع بشكل مميز ،بما يعود
بالنفع على الجميع من خالل
تلمس احتياجات املتدربني
وسد احتياجاتهم التدريبية"،
موضحا أن تلك الدورات تسعى
الى استثمار وقت الشباب في
الفترة الصيفية بما يعود عليهم
بالنفع.
وأضاف أن "البرامج التدريبية
تشمل عددا كبيرا من الدورات
املجتمعية ،وبرامج التعليم
املستمر التي تهدف اغلبها إلى
التركيز على تعليم اللغات الحية
مثل اللغة اإلنكليزية والفرنسية
واالسبانية والفارسية واليابانية
واألملانية والتركية ،باإلضافة إلى
اللغة العربية ،وذلك بمستويات
متعددة".

«نقابة الجامعة» لإلسراع
في تطعيم منتسبيها
دعت نقابة العاملني في جامعة
الكويت وزارة الصحة إلى سرعة
إتمام حملة التطعيم ملوظفي
ومنتسبي الجامعة ،مبينة أن
تطعيم القطاع التعليمي بكل
منتسبيه يعتبر ركنا رئيسا في
تحقيق املناعة املطلوبة ،لتعامل
هذا القطاع مع الطلبة.
وأشادت النقابة ،في بيان
صحافي ،أمس ،بجهود اإلدارة
الجامعية التي خاطبت وزارة
الصحة منذ أبريل املاضي
لتنظيم حملة تطعيم ملنتسبي
الجامعة ممن لم يتم تحصينهم
باللقاحات املضادة لفيروس
كورونا ،مضيفة أنها تتابع مع
اإلدارة الجامعية ،ممثلة في
األمانة العامة ،تطورات الحملة.
وأشارت إلى أن وزارة الصحة
أبدت تعاونها في هذا املجال،
داعية إلى االستعجال في تنظيم
الحملة مع وجود تصور لعودة
الدراسة التقليدية ،مما يحتم
تطعيم جميع منتسبي الجامعة
قبل بدء العام الدراسي ،وتمنت
أن يتم إطالق الحملة قريبا.

ً
الدولي ،وحاليا تدور مفاوضات بين الدول حول إمكانية التصويت
على توسيع صالحيات ومـهــام هــذه الـقــوات الــدولـيــة وتزويدها
بأجهزة حساسة وكاميرات مراقبة ،باإلضافة إلى توسيع نطاق
عملها خارج المساحة المقررة ،بموجب قرار مجلس األمن الدولي
 ،1701كما أن هـنــاك فـكــرة لتوسيع مهمات هــذه ال ـقــوات لتشمل
الحدود الشرقية للبنان ،أي الحدود اللبنانية -السورية ،ورغم أن
روسيا والصين تعارضان مثل هــذا االقـتــراح ،فــإن المؤكد أن كل
المؤشرات تفيد بأن المرحلة المقبلة ستكون في غاية التصعيد.

اآلزوري يصطدم اليوم بـ«األسود...
سيواجه مهمة صعبة وعسيرة أمام نظيره اإليطالي ،بقيادة المدرب
ً
روبرتو مانشيني ،الذي قاد الفريق إلى الحفاظ على سجله خاليا من
الهزائم في آخر  33مباراة ،على مدار نحو ثالث سنوات.
ويصب السجل التاريخي لصالح «اآلزوري» ،حيث لم يسبق له أن
خسر أمام منتخب «األسود الثالثة» في أي بطولة كبيرة.
ويعول المنتخب اإلنكليزي على خط هجومه الحديدي ،المكون
ً
من هاري كين ورحيم ستيرلينغ ،والذي سيواجه في المقابل دفاعا
ً
ً
قويا وخبيرا في كتيبة اآلزوري بقيادة المخضرم جورجيو كيليني
وليوناردو بونوتشي.
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محليات
الجارالله :استحواذ دول على اللقاحات وراء تفشي التحورات

َّ
• حذر من أن «دلتا» يؤدي إلى انهيار منظومات صحية في بعض الدول
• وصول الدفعة الـ  6من الكوادر الصحية الباكستانية
عادل سامي

انتقدت «الصحة» ،والجمعية
الطبية،الحمالت التي تشن
من مناهضي التطعيم عبر
بعض وسائل التواصل ضد
الكوادر الصحية ،التي تحث
على تلقي التطعيمات.

أكد رئيس اللجنة االستشارية
لمواجهة كورونا د .خالد الجارالله
أن تحور «دلتا» يجتاح  100دولة،
ويتسبب فــي انـهـيــار منظومات
صحية.
وقال الجارالله ،في تغريدة على
«تويتر» ،إن شح إمدادات شركات
اللقاحات ،واستحواذ بعض الدول
عليها خ ــارج التنسيق األم ـمــي،
سـ ــاهـ ــم ف ـ ــي ت ـف ـش ــي ال ـ ـت ـ ـحـ ــورات
وتـ ــداع ـ ـيـ ــات ك ــوفـ ـي ــد ،م ـب ـي ـنــا أن
ال ـت ـجــاذب الـسـيــاســي واالن ـق ـســام
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــي ي ـ ـ ـقـ ـ ــوض جـ ـه ــود
الـمـكــافـحــة ،وش ــدد عـلــى ض ــرورة
إخصاع بــؤر التفشي لإلجراءات
الوقائية وتسريع التطعيم.

الكوادر الباكستانية
وتـ ـص ــل ف ـج ــر ال ـ ـيـ ــوم ال ــدف ـع ــة
الـ ـس ــادس ــة م ــن ال ـ ـكـ ــوادر الـطـبـيــة
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أطباء وفنيين وممرضين ،وذلك
في إطار دعم المنظومة الصحية
في البالد.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ص ـح ـي ــة
ل ــ«ال ـج ــري ــدة» ،أن ــه ت ــم ح ـجــر هــذه
الــدفـعــة فــي سـكــن مـخـصــص لهم
م ــن ج ــان ــب وزارة ال ـص ـح ــة م ــدة
أسـ ـب ــوع ،ع ـلــى أن ي ـتــم إلـحــاقـهــم
بالعمل األسبوع المقبل في عدد
من المستشفيات ،للمساهمة في
ال ـت ـص ــدي ل ـم ــرض «ك ــوف ـي ــد ،»19
في ظل ارتفاع المنحنى الوبائي

للمرض ،سواء في أجنحة «كوفيد»
أو العناية المركزة.
وأوضـ ـح ــت ال ـم ـص ــادر أنـ ــه تم
إنهاء «سمات دخول» هذه الدفعة
ي ــوم الـجـمـعــة ال ـمــاضــي ،وقــدمــوا
إلى البالد على متن طائرة تابعة
للخطوط الجوية الكويتية.
وأشارت إلى أن العمل سيكون
وفــق نظام «لــوكــم» ،بعدها سيتم
تعيين هذه الدفعة في الوزارة.
وذك ـ ــرت ال ـم ـص ــادر أن الــدفـعــة
الخامسة جاءت على مرتين لكبر
عددها ،بفاصل زمني أسبوع بين
الدفعتين.
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن ــه بــوصــول
الــدفـعــة الـســادســة يصل إجمالي
ال ـط ــواق ــم ال ـط ـب ـيــة الـبــاكـسـتــانـيــة
إلــى أكـثــر مــن  1300طبيب وفني
وممرض وممرضة ،يساهمون في
التصدي ومجابهة «كورونا» إلى
جانب الطواقم الوطنية.

«حمالت التشويه»
في مجال آخر ،استنكرت وزارة
ال ـص ـحــة ح ـمــات ال ـت ـشــويــه الـتــي
تتعرض لها كوادرها جراء حثهم
اآلخرين على تلقي اللقاح.
وأعـ ـلـ ـن ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،فـ ــي ب ـيــان
صحافي ،أن هذه الكوادر كرست
جهودها لحماية المجتمع وقاية
وعالجا ،مؤكدين ضرورة تجاهل
المعلومات غير معلومة المصدر،
م ـنــوه ـيــن إلـ ــى أه ـم ـيــة ال ـت ـع ــاون،

جانب من التطعيمات
وال ــوق ــوف ص ـفــا واح ـ ــدا لحماية
المجتمع بكل مكوناته.
ُ
وأوضحت «الصحة» أنها تقدر
جميع الجهود الرسمية والتطوعية
الـمـســاهـمــة ف ــي تــوعـيــة المجتمع
ّ
المكرسة
والحفاظ عليه ،والجهود
لحث اآلخرين على تحقيق الوقاية
والتعامل والتعايش مع هذا الوباء
بأمان ،السيما الجهود التي تحث
على المبادرة ألخذ لقاح كوفيد.19 -
ب ــدوره ــا ،اسـتـنـكــرت الجمعية
الطبيةالـهـجــوم عـلــى األط ـبــاء من
ب ـع ــض م ـن ــاه ـض ــي ال ـت ـط ـع ـيــم فــي
وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي،

(صورة أرشيفية)
واعتبرت أنه «يتسم بأسلوب رديء
ومتدن يعكس مستوى من يطرح
مثل هذه األفكار والتوجهات الشاذة
والغريبة ،والتي هي بطبيعة الحال
ض ــرب لــأمــن الصحي على ضوء
الزخم الكبير من الدالئل والبراهين
الطبيةالعالمية منها والمحلية».
وأك ــدت الجمعية أن الــدراســات
الـعــالـمـيــة الـطـبـيــة ،واإلحـ ـص ــاءات
الـمـحـلـيــة أث ـب ـتــت ب ــوض ــوح فــوائــد
التطعيم ،وأضـ ــرار االمـتـنــاع عنه،
السيما ان عــدد مــن تلقوه عالميا
بلغ نحو  ٣مليارات.
بـ ـ ــدوره ،أك ــد رئ ـيــس الجمعية

 %90اإلشغال السريري ألجنحة «كوفيد» في «األميري»
الفارس %50 :بـ «العناية» ...وزيادة ملحوظة بين صغار السن والحوامل
●

عادل سامي

أظهرت اإلحصاءات الحديثة
ارت ـف ــاع ــا ق ـيــاس ـيــا ف ــي م ـعــدالت

اإلصابة ودخول وحدات العناية
المركزة بالمستشفيات العامة،
ّ
المطعمين،
السيما بين فئة غير
حـ ـي ــث ب ـل ـغ ــت ن ـس ـب ــة اإلشـ ـغ ــال

السريري في مستشفى األميري،
على سبيل المثال 90 ،بالمئة في
أجنحة «كوفيد» ،و 50بالمئة في
وحدة العناية المركزة ،وأغلبهم

«األسنان» لوقف اعتماد جامعة «رياض العلم»
دعا رئيس جمعية أطباء األسنان د .محمد
دشتي وزارة التعليم العالي إلى إعادة النظر
في استمرار اعتماد كلية طب األسنان بجامعة
رياض العلم بدرجة البكالوريوس ،الفتا إلى
شكاوى طلبة وخريجي هذه الكلية ،ومطالبة
إدارة طب األسنان بالوزارة ،والجمعية ،بإيقاف
استمرار االعتراف بها.
وق ـ ــال دشـ ـت ــي ،ف ــي ت ـصــري ــح ص ـح ــاف ــي ،إن
الكلية تسمح بقبول أعــداد كبيرة من الطلبة
الكويتيين ال تتماشى مــع احتياجات سوق
العمل بالكويت ،وبنسب تخرج متدنية تصل
إلى  70في المئة ،وأعداد تصل للمئات ،مشيرا

إلى أن الطالب بالكلية يدفع رسوما دراسية
لمدة  6سنوات ،ويتبعها إجبار الطالب على
قضاء السنة التدريبية بنفس الجامعة ،وهذا
ال يطبق في باقي دول العالم.
وأشار إلى أن الكلية قائمة ومستمرة على
الطلبة الكويتيين فقط ،حيث تفوق نسبتهم
 90فــي المئة مــن مجموع الطلبة الملتحقين
بها ،ســواء األجــانــب أو السعوديون ،متابعا:
«لــن نقبل العبث بمستقبل المهن الطبية في
الكويت ،وخاصة طب األسنان ،بعد المستوى
العالي الذي وصلت له دولتنا في هذا المجال».

«تعاونية الرميثية» تحيل أحد موظفيها
بشبهات مالية إلى الجهات المختصة
الرشيدي لـ ةديرجلا• :مجلس اإلدارة اتخذ اإلجراء السليم
الـ ـم ــوظ ــف ،الت ـ ـخـ ــاذ إج ــراءاتـ ـه ــا
● جورج عاطف
أ صـ ــدر مـجـلــس إدارة جمعية
ال ــرمـ ـيـ ـثـ ـي ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــة ب ـي ــان ــا
ت ــوضـ ـحـ ـي ــا ح ـ ـ ــول م ـ ــا أث ـ ـيـ ــر عــن
اخ ـتــاس مـقـيــم عــربــي يـعـمــل في
الـجـمـعـيــة نـحــو مـلـيــونــي دي ـنــار،
وأك ــد المجلس أن مــا يـثــار حول
س ـ ــرق ـ ــة أمـ ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة عـ ــار
ً
تـمــامــا عــن الـصـحــة ،ويفتقر إلــى
الـ ـمـ ـص ــداقـ ـي ــة ،السـ ـيـ ـم ــا أن تـلــك
األم ـ ــوال تـ ــدار وف ــق ن ـظــام رقــابــي
ُمحكم يمنع التالعب بأموالها.
و كـ ـش ــف م ـج ـلــس اإلدارة ،فــي
ّ
ب ـيــانــه ،أن ــه شــكــل لـجـنــة تحقيق
خ ــال أول ــى جـلـســاتــه لـكـشــف أيّ
موظف ّ
مقصر في عمله ،غير أن
ع ـمــل الـلـجـنــة ال يـ ــزال مـتــواصــا
وتحقيقاتها مستمرة و لــم تنتهِ
بعد ،موضحا أنه بناء على عدم
ح ـضــور م ـســاعــد رئ ـيــس ال ـســوق
المركزي في الجمعية ،فضال عن
ورود شكاوى من شركات ّ
موردة
عـ ــدة إلـ ــى م ـج ـلــس اإلدارة تـفـيــد
ّ
بتورطه في شبهات مالية ،تقرر
إنهاء تعاقده مع الجمعية وعدم
تجديده.
ً
ّوأضاف المجلس أنه «حرصا
م ــن ــا ع ـل ــى أم ـ ـ ــوال ال ـم ـســاه ـم ـيــن،
تـ ـق ـ ّـدمـ ـن ــا ب ـ ـبـ ــاغ إل ـ ـ ــى الـ ـجـ ـه ــات
المختصة فــي ال ــدول ــة ،ضــد هــذا

القانونية حياله ،والوقوف على
م ــدى ص ـحــة ه ــذه ال ـش ـب ـهــات من
عدمه» ،مطمئنا المساهمين إلى
أن األم ــر ال ي ـعــدو كــونــه شبهات
ّ
لــم يـتــم تــأكـيــدهــا حـتــى ّاآلن ،وأن
ً
األمر بعيد تماما عن تأثر المركز
المالي للجمعية.

م ــن غ ـي ــر ال ـم ـط ـ ّـع ـم ـي ــن .وك ـشــف
رئيس قسم التخدير والعناية
ال ـمــركــزة بمستشفى األم ـي ــري،
د .ع ـب ــدال ــرح ـم ــن الـ ـ ـف ـ ــارس ،عــن
ف ـتــح وح ـ ــدات ج ــدي ــدة لـلـعـنــايــة
الـمــركــزة بالمستشفى األميري
وج ـم ـيــع مـسـتـشـفـيــات الـكــويــت
خالل األسابيع القليلة الماضية
الستيعاب الــزيــادة المتسارعة
في عدد اإلصابات.
وأشــار إلى تشغيل وحدتين
ّ
للعناية المركزة في مستشفى
األم ـ ـي ـ ــري ،والـ ـعـ ـم ــل ج ـ ــار عـلــى
تجهيز وحدة ثالثة لالستعانة
بـهــا فــي ح ــال اسـتـمــرار الــزيــادة
بحاالت الدخول إلى المستشفى،
الف ـ ـ ـتـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى تـ ـسـ ـجـ ـي ــل زي ـ ـ ـ ــادة
ملحوظة بين الفئات الصغيرة
ّ
الـســن والـنـســاء الـحــوامــل خالل
ه ــذه الـمــوجــة ،بـخــاف الموجة
ً
السابقة ،ومؤكدا أن أغلبهم من
ّ
المطعمين.
غير

وأكد الفارس أن واحدا من كل
 10مرضى في أجنحة مستشفى
األم ـ ـيـ ــري ح ــاص ــل ع ـل ــى جــرعــة
واحدة ،أو مكتمل التحصين ،في
حين أن  90بالمئة من المرضى
غير محصنين.

«الخدمة المدنية»3108 :
سجلوا في «فترة التوظيف »75
●

محمد جاسم

علمت «الجريدة» أن عدد المسجلين في الفترة التسجيل
رقم  75للباحثين عن العمل في الجهات الحكومية بلغ 3108
مواطنين ومواطنات ،تم وضع أسمائهم في نظام التوظيف
المركزي التابع لديوان الخدمة المدنية.
ولفتت مصادر في ديوان الخدمة المدنية إلى االنتهاء من
وضع ترتيب الباحثين عن العمل ،وتحديد أولوية التعيين
في كل تخصص للفترة التي انتهت يونيو الماضي.
وأكدت المصادر ،أن عدد المسجلين خالل الفترة الماضية
ً
من حملة الشهادة الجامعية بلغ  1551باحثا عن العمل،
ً
وبلغ عدد المسجلين من حملة الدبلوم  589و 330مسجال
من حملة شهادة ثانوية ،وكــان عدد المسجلين من حملة
الشهادة المتوسطة فما دون .638
وقالت المصادر ،إن ارتفاع عدد الباحثين عن العمل في
البالد من الراغبين في العمل لدى القطاع الحكومي ،مع قلة
رغبات التوظيف من الجهات الحكومية ُيصعب من مهمة
الديوان في إيجاد المزيد من الشواغر الوظيفية.
وتــاب ـعــت أن ــه ي ـض ــاف إل ــى ذل ــك «اس ـت ـغ ــال ب ـعــض كتب
استعانة بخدمات لوافدين التي ترد إلى الديوان واعتبارها
بمنزلة إعالن حاجة من الجهة مرسلة الكتاب» ،بحيث يتم
ترشيح مواطن في حــال توفر باحثين بنفس التخصص
المطلوب.

«الشؤون» 55.٢ :مليون دينار «تبرعات رمضان»

انتصار الصباح :مؤتمر
التراث العربي حقق أهدافه

َّ
كرم رئيس مجلس إدارة
مؤسسة إيجي تايمز
اإلعالمية د .محمد
عبدالجواد ،رئيسة المؤتمر
العربي الدولي إلحياء التراث
الشيخة انتصار الصباح.
من جانبها ،قالت الشيخة
انتصار ،في تصريح
صحافي ،عقب اختتام
فعاليات المؤتمر ،إن
مؤتمر «إحياء التراث»
الذي أقيم تحت شعار
«حدث عربي بمبادرة
كويتية على األراضي
المصرية» ،وبمشاركة
كبيرة من أصحاب المهن
والمقتنيات التراثية من
 18دولة خليجية وعربية،
حقق جميع األهداف التي
ُوضعت قبل افتتاحه ،من
خالل وجود عدد كبير من
المشاركين ومن مختلف
الدول العربية والخليجية.
وشكرت كل الجهات التي
عملت على تنظيم المؤتمر،
والتي حضرت فعالياته ،أو
التي قدمت الدعم لنجاح هذا
الحدث المهم.

«بلد الخير»« :األوقاف» تدعم
الطالب بـ  100ألف دينار
قالت جمعية بلد الخير
إن األمانة العامة لألوقاف
قدمت  100ألف دينار دعما
للطالب المتعثرين ماديا،
إيمانا منها بضرورة تقديم
يد العون والمساعدة لألسر
والطالب الستكمال دراستهم
وسداد جميع المصروفات
لهم .وأوضح المدير العام
للجمعية ،عثمان الثويني،
في تصريح صحافي،
أمس ،أن مؤسسته تلقت
دعما من جانب «أمانة
األوقاف» ،بهدف دعم الطالب
المتعثرين ،وتشجيعهم
على التميز العلمي والتفوق
الدراسي.
َّ
وبين الثويني أن «بلد
الخير» أعلنت دعمها
للطالب المتفوقين دراسيا
في المرحلة الثانوية،
والحاصلين على مجموع
 95في المئة فأكثر ،عبر
سداد رسومهم الدراسية
المستحقة ،تعبيرا منها
عن تقديرها واعتزازها
بالطالب المتفوقين،
وتأكيدها ووقوفها الكامل
والدائم خلفهم ،لمساعدتهم
على الحفاظ على تفوقهم
الدراسي وتميزهم العلمي.

«مبرة العوازم» تحصد
جائزة العيسى

ً
ً
تأكيدا لخبر ةديرجلا  ...وبزيادة تجاوزت  12مليونا عن مشروع 2020
•

قال الهاجري إنه رغم
تداعيات جائحة «كورونا» ،فإن
حصيلة مشروع جمع التبرعات
في رمضان الماضي زادت 12
مليون دينار ،مقارنة بمشروع
.2020

صحة اإلجراءات
إلـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،تـ ـف ــاعـ ـل ــت وزارة
ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة م ــع بـيــان
الجمعية ،وأكد الوكيل المساعد
لشؤون قطاع التعاون في الوزارة
سالم الرشيدي ،صحة اإلجراءات
القانونية المتخذة مــن مجلس
اإلدارة.
وق ــال الــرشـيــدي ل ـ «الـجــريــدة»
إن «ال ـ ــوزارة ،بصفتها المنوطة
ً
قانونا بمتابعة واإلشــراف على
ستتابع
الجمعيات التعاونيةّ ،
القضية عــن كـثــب ،غـيــر أن ـهــا لن
ت ـت ـخــذ إج ـ ـ ـ ــراءات إض ــاف ـي ــة غـيــر
ال ـم ـت ـخــذة م ــن مـجـلــس اإلدارة»،
مـ ـهـ ـيـ ـب ــا بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــات ك ــاف ــة
ال ـ ــى الـ ـتـ ـح ــرك س ــري ـع ــا واتـ ـخ ــاذ
إج ــراءات ـه ــا الـقــانــونـيــة ف ــي حــال
اك ـ ـت ـ ـشـ ــاف ش ـ ـب ـ ـهـ ــات تـ ـ ـ ّ
ـربـ ـ ــح أو
ً
تـ ـج ــاوزات إداريـ ـ ــة ،ح ـفــاظــا على
أموال المساهمين.

عبد الرحمن الفارس

ال ـط ـب ـي ــة ،د .أحـ ـم ــد الـ ـعـ ـن ــزي ،أن
الـجـمـعـيــة ه ــي أول داعـ ــم لحملة
الـتـطـعـيــم ك ـخ ـطــوة رئ ـي ـس ـيــة في
مكافحة جائحة «كورونا» ،بينما
أشار نائب رئيس الجمعية ،د .علي
الموسوي ،إلىأن القيادات العليا
في البالد تدعم الجهود الكبيرة
الـتــي تـقــوم بـهــا ال ـك ــوادر الطبية،
وتقدر التضحيات الكبيرة التي
يقدمها األطباء لحفظ أرواح الناس
أمام هذه الجائحة العالمية.
أمـ ـ ــا األمـ ـيـ ـ ــن الع ـ ـ ــام للجم ــعية،
د .س ــال ــم الـ ـكـ ـن ــدري ،ف ــأوض ــح أن
أس ـل ــوب الـتـهـجــم والـتـنـمــر ،ال ــذي

يتصف به البعض من المناهضين
للتطعيم ،أكبر دليل على شذوذ
وهشاشة المستوى الذي ينطلقون
مـنــه ،وذل ــك دون خطر هــذا الفكر
ع ـلــى ع ــام ــة الـ ـن ــاس ف ــي مـكــافـحــة
«كورونا».
م ــن ج ــان ـب ــه ،ت ــوع ــد د .محمد
العبيدان أمين صندوق الجمعية
بالتصدي والمالحقة القانونية
ً
والقضائية لكل منيتعدى لفظيا
ً
ً
على األطـبــاء ،معتبرا ذلــك ضربا
ً
مباشرا لألمن الصحي في البالد.

سلة أخبار

●

جورج عاطف

ً
تــأكـيــدا لخبر «الـجــريــدة» المنشور في
عددها الصادر بتاريخ  18يونيو الماضي
بعنوان « 55مليون دينار حصيلة تبرعات
رمضان» ،كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون
قطاع التنمية االجتماعية في وزارة الشؤون
االجـتـمــاعـيــة هـنــاء ال ـهــاجــري ،أن إجمالي
حـصـيـلــة ال ـم ـش ــروع ال ـث ــام ــن ع ـشــر لجمع
الـتـبــرعــات الـخـيــريــة ،ال ــذي نـفــذتــه الـ ــوزارة
خالل شهر رمضان الماضي بلغت 55.258
مليون دينار ،بزيادة تجاوزت  12مليونا عن
مشروع  ،2020الذي بلغ إجمالي حصيلته
ً
 43.219مليونا.
وأوض ـ ـح ـ ــت ال ـ ـهـ ــاجـ ــري ،فـ ــي ت ـصــريــح
صحافي أمس ،أن فرق التفتيش الميدانية
المشكلة من الوزارة لرصد وإزالة مخالفات
جمع التبرعات خالل رمضان أجرت طوال
الشهر الفضيل  2259جولة ميدانية أسفرت
ً
ً
ع ــن رصـ ــد « 185كـ ـشـ ـك ــا» م ـخ ــال ـف ــا لجمع
المالبس ،وتمت إزالــة جميعها بالتنسيق
مع مسؤولي بلدية الكويت ووزارة الداخلية،
الفتة إلى أنه تم رصد  253إعالنا مخالفا
ل ـب ـعــض ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـخ ـيــريــة وال ـم ـب ــرات
غ ـيــر مـتـضـمـنــة رق ــم تــرخ ـيــص ال ـم ـشــروع،
وتــم مخاطبة تلك الجهات بسرعة تالفي
ً
مخالفاتها وعدم تكرارها مستقبال.

رصد وإزالة
ً
 185كشكا
ً
ً
ً
لجمع
مخالفا
 167إعالنا مخالفا
المالبس
الهاجري

وقــالــت إنــه «تــم أيضا رصــد  167إعالنا
مخالفا لمطاعم تدعو إلى جمع التبرعات

ب ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــوى تـ ـجـ ـهـ ـي ــز
وجبات إفطار صائم،
وت ــم مخاطبة وزارة
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة التـ ـ ـخ ـ ــاذ
االج ــراءات القانونية
ال ـ ــازم ـ ــة ح ـي ــال ـه ــم»،
مـبـيـنــة أن ــه ت ــم رصــد
 6م ــؤ س ـس ــات تعمل
ف ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ــال ال ـن ـش ــر
وال ـت ــوزي ــع تـتــواصــل
مـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـم ـ ــواطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن
والمقيمين للتبرع،
بالمخالفة للقوانين
خبر «الـجــريــدة» ال
والـ ـق ــرارات المنظمة
الصادر بتاريخ  18منشور فــي عددها
للعمل الخيري ،حيث
يونيو الماضي
تمت مخاطبة وزارة
التجارة التخاذ الالزم
حيالها ،مشيرة إلى أنه تم أيضا رصد  15إضــافــة إل ــى أخ ــرى تــدعــو للجمع بــدعــوى
فريقا تطوعيا يقوم بوضع إعالنات تدعو إفطار صائم وبناء مسجد وتمت مخاطبة
لجمع الـتـبــرعــات ،وتـمــت مخاطبة اإلدارة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بشأنها».
وأكـ ــدت ال ـهــاجــري أن ــه رغ ــم الـتــداعـيــات
المعنية في الوزارة بهذه الفرق.
وأض ــاف ــت أن «فـ ــرق الـتـفـتـيــش الـخــاص الـمـصــاحـبــة لـجــائـحــة «كـ ــورونـ ــا» وحــزمــة
ب ـم ــراق ـب ــة م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي االجراءات االحترازية ،التي اتخذتها الدولة
المختلفة (تــوي ـتــر ،إن ـس ـت ـغــرام ،وات ـس ــاب ،لمنع تفشي العدوى بالفيروس ،والتي كان
فيسبوك) ورصد إعالنات الجمع المخالفة أبــرزهــا ق ــرار منع الجمع داخ ــل المساجد
وغ ـي ــر ال ـم ــرخ ـص ــة ،س ـ ــواء م ــن األفـ ـ ـ ــراد أو والـسـمــاح بالتبرع (أونــايــن) وفــي المقار
الـجـهــات ،رص ــدت  16جهة تـقــوم بالدعوة الرئيسية ،فإن إجمالي حصيلة المشروع
لجمع الـتـبــرعــات ،وتـمــت مـخــاطـبــة وزارة قفزت إلى أكثر من  12مليون دينار مقارنة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،م ـم ـث ـل ــة فـ ــي إدارة الـ ـج ــرائ ــم بمشروع رمضان .2020
اإللكترونية التخاذ الالزم حيالهما ،فضال
ع ــن رص ـ ــد ص ـن ــادي ــق ج ـم ــع نـ ـق ــدي داخ ــل
المساجد ،بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء،

أعلنت مبرة العوازم
الخيرية ،أنها حصدت
المركز األول في جائزة خالد
العيسى الصالح للتميز
في العمل الخيري ألفضل
تقرير توثيقي ،لجهودها في
مواجهة فيروس كورونا.
وقالت المبرة ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن رئيس
مجلس اإلدارة حمد
البسيس تسلم الجائزة،
خالل االحتفال الذي نظمه
اتحاد الجمعيات والمبرات
الخيرية لتكريم الجهات
الفائزة .وأضافت أنه منذ
نصف شعبان الماضي
وزعت المبرة ألف وجبة
طعام يوميا ،و 100كرتونة
مواد غذائية ،إضافة إلى
 50ألف وجبة إفطار خالل
شهر رمضان .وتابعت:
«كذلك دعمت المبرة الجهات
الحكومية بـ 101ألف دينار
لصندوق األمانة العامة
للمساهمات لمواجهة
انتشار كورونا ،وبـ20
جهاز شبكات السلكية
كاملة لتغطية جميع
المراكز الصحية بمحافظة
األحمدي».
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«المحاسبة» :تفعيل الدور البيئي لألجهزة الرقابية
ً

ً
الديوان أصدر تقريرا عن إسهاماته خالل  19عاما في مجال التغير المناخي

ً
تماشيا مع «اإلنتوساي»،
حث ديوان المحاسبة
على ضرورة تفعيل الدور
البيئي لألجهزة الرقابية
والمساهمة في تحقيق
الهدف الـ  13من أهداف
التنمية المستدامة الخاص
بالتصدي لتغير المناخ.

ف ــي مـ ـ ــوازاة االج ـت ـمــاعــات
ال ـم ـت ـت ــال ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـقــدهــا
ل ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون الـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة
البرلمانية برئاسة النائب
د .حمد المطر ،أصدر ديوان
ً
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة ،تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــرا عــن
ً
إسهاماته خالل ا لـ  19عاما
ا لـمــا ضـيــة فــي مـجــال حماية
الـبـيـئــة وال ـت ـغ ـيــر الـمـنــاخــي،
ً
تـ ـ ـم ـ ــاشـ ـ ـي ـ ــا م ـ ـ ــع إرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات
وت ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـه ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة
ال ــدولـ ـي ــة ل ــأجـ ـه ــزة ال ـع ـل ـيــا
للرقابة "اإلنتوساي".
وقـ ــال ال ــدي ــوان ،ف ــي بـيــان
ص ـ ـحـ ــا فـ ــي ،أ مـ ـ ـ ــس ،إن ه ــذه
اإلرشـ ـ ـ ـ ــادات وال ـت ــوج ـي ـه ــات
ّ
مـ ـ ــن "اإلن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــاي" تـ ـح ــث
ع ـلــى تـفـعـيــل ال ـ ــدور الـبـيـئــي
لـ ـ ـ ـ ــأج ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــزة الـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
والـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة ف ـ ــي ت ـح ـق ـيــق
ا ل ـ ـهـ ــدف ا لـ ـ ـ ـ  13مـ ــن أ هـ ـ ــداف
التنمية المستدامة الخاص
بالتصدي لتغير المناخ.
وأضاف أن التقرير تضمن
أهـ ــم ال ـن ـتــائــج ال ـت ــي تــوصــل
إليها الديوان بمجال البيئة
البرية والبحرية والهوائية
خ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة بـ ـي ــن ع ــام ــي
 2 0 0 2و  2 0 2 0م ـ ـ ــن و ا ق ـ ـ ــع
أعـ ـم ــال ال ـت ــدق ـي ــق الـ ـت ــي ق ــام
بـهــا واالج ـت ـمــاع مــع الـعــديــد
من الجهات الحكومية ذات
الصلة بالشأن البيئي.
ول ـفــت إل ــى أبـ ــرز الـجـهــات
ذات الصلة بالشأن البيئي
منها الهيئة العامة للبيئة،

مهلهل المضف إلنشاء
المركز الوطني لقياس
األداء االقتصادي العالي
قـ ــدم ال ـن ــائ ــب م ـه ـل ـهــل ال ـم ـضــف اق ـت ــراح ــا ب ــرغ ـب ــة ،يـقـضــي
بتكليف اإلدارة المركزية لإلحصاء ،وبنك الكويت المركزي،
ووزارة المالية ،وجمعيات النفع العام االقتصادية ،التعاون
فيما بينها مــن أ جــل تشكيل لـجــان مالية تنتهي أعمالها
بــإ صــدار ق ــرار إ ن ـشــاء مــر كــز مستقل إدار يـ ــا و مــا ل ـيــا ،يسمى
المركز الوطني لقياس األداء االقتصادي العالي.
وقــال الـمـضــف ،فــي اقـتــراحــه ،إن الـمــركــز يــوفــر المقاييس
االق ـت ـصــاديــة والـمـهـنـيــة ال ـتــي تـســاهــم ف ــي تـحـقـيــق الـمــالـيــة
المستدامة ورفع الكفاء ة لمؤسسات المجتمع االقتصادية،
و تـقــد يــم ا ل ــدرا س ــات واال س ـت ـشــارات المتخصصة فــي مجال
االقـ ـتـ ـص ــاد وال ـم ــال ـي ــة الـ ـع ــام ــة ،وإع ـ ـ ــداد وم ـت ــاب ـع ــة م ـس ــودة
مشروعات بقوانين تقدم إلى أعضاء مجلس األمة ،تسعى
إلى دفع عجلة التقدم والتنمية على المستوى االقتصادي.
وب ـيــن أن ــه ي ـقــدم أي ـضــا رؤيـ ــة اق ـت ـصــاديــة شــام ـلــة لـتـطــور
االقـتـصــاد الــوطـنــي عـلــى ال ـمــدى الـبـعـيــد ،وص ــوال إلــى رؤيــة
كويت  ،2035وقياس المؤشرات االقتصادية والتحصيلية
من أجل رفع كفاء ة مؤسسات التعليم في مجال االقتصاد
و س ــوق ا لـعـمــل وإ جـ ــراء ا ل ــدرا س ــات وا ل ـب ـحــوث المتخصصة
ون ـش ــر ث ـقــافــة حـ ــول مـ ــدى أه ـم ـيــة ن ـمــو االق ـت ـص ــاد وكـيـفـيــة
ا لـمـمــار ســات ا لـفــرد يــة ا لـمــؤ ثــرة على المساهمة فــي التنمية
المالية المستدامة.
وأضاف أن المركز يوفر تقريرا سنويا يقدم إلى الحكومة
والـمـجـلــس ،ويـنـشــر أم ــام الـعــامــة ،لـقـيــاس األداء أو النشاط
االقـتـصــادي ،مــن خــال اإلنـفــاق االستهالكي وسعر الصرف
وال ـن ــات ــج الـمـحـلــي اإلج ـم ــال ــي ،وال ـن ــات ــج الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي
للفرد ،والناتج الوطني اإلجمالي ،وسوق األوراق المالية أو
البورصة ،وسعر الفائدة ،ومعدل التضخم والبطالة والميزان
التجاري ،ويقدم إلى الحكومة أرقاما بيانية تبين نسبة نجاح
كل منها ،وتحديد الصعوبات التي تواجه أيا منهم ،وكيفية
تفادي أي اختالالت مالية في هذا الشأن مستقبال.

والـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـش ــؤون
ا ل ــزرا ع ــة وا ل ـث ــروة السمكية،
وا لـهـيـئــة ا لـعــا مــة للصناعة،
وم ـع ـه ــد ال ـك ــوي ــت لــأب ـحــاث
العلمية ،لبحث الموضوعات
ال ـمــرت ـب ـطــة بــال ـب ـي ـئــة وتـغـيــر
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاخ ال ـ ـم ـ ـت ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــة ف ــي
الطاقة المتجددة ومكافحة
ال ـت ـص ـح ــر وجـ ـ ـ ــودة ال ـ ـهـ ــواء
واألمن الغذائي.
وذكـ ــر دي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة
أنـ ـ ـ ـ ــه ي ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـلـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
والمهتمين بالشأن البيئي
االط ـ ــاع ع ـلــى ال ـت ـقــريــر عـبــر
موقعه الرسمي عبر الدخول
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــركـ ـ ــز الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
ب ـص ـف ـح ــة اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ال ـف ـك ــري
والمهني العام.

المناور :نثمن تعيين
الفارس أبناءنا في «النفط»

ّ
ثمن النائب أسامة املناور
تلبية وزير النفط وزير
التعليم العالي د .محمد
الفارس "مطالبتنا ومطالب
أبناء الكويت بتعيني
جميع حملة الدبلوم
ّ
الفنية
من التخصصات
املتقدمني للعمل بالقطاع
النفطي".
وقال املناور ،في تصريح
أمس" ،ننتظر معاملة
مهندسي البترول
والتخصصات الثانية
باملثل ،فهم أولى بالعمل في
وطنهم".

تغير المناخ
و ب ـ ـيـ ــن أن فـ ــر يـ ــق ا ل ـب ـي ـئــة
وال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة فــي
إدارة ا ل ــر ق ــا ب ــة ع ـل ــى األداء
ب ـ ــال ـ ــدي ـ ــوان تـ ـعـ ـت ــزم ت ـن ـف ـيــذ
م ـه ـمــة رق ــابـ ـي ــة مـتـخـصـصــة
فــي مــوضــوع "تـقـيـيــم كـفــاء ة
و ف ـ ــا عـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة أداء ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــات
ال ـم ـع ـن ـي ــة فـ ــي ال ـت ـع ــام ــل مــع
آثار تغير المناخ بالكويت"
المتوقع صــدوره خــال عام
.2021
وأ كــد أهمية ملف التغير
الـ ـمـ ـن ــاخ ــي ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره أح ــد
الموضوعات عالية المخاطر
ً
خالل السنوات األخيرة وفقا

سلة برلمانية

لـتـقــر يــر ا لـمـخــا طــر العالمية
ال ـص ــادر ع ــن ال ـب ـنــك الــدولــي
ل ـعــام  2019لـمــا لــه مــن آ ثــار
س ـل ـب ـيــة ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى ح ـيــاة
واس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـ ـفـ ــرد وب ـح ـك ــم
م ــوق ــع الـ ـك ــوي ــت ال ـج ـغ ــراف ــي
وظ ـ ـ ـ ــروفـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاخـ ـ ـي ـ ــة
وط ـب ـي ـع ـت ـهــا ال ـج ـيــولــوج ـيــة
فــإنـهــا تـتـعــرض لـلـعــديــد من
التحديات البيئية.

واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض جـ ـمـ ـل ــة مــن
تـ ـل ــك الـ ـتـ ـح ــدي ــات ك ــارتـ ـف ــاع
م ـ ـعـ ــدالت درج ـ ـ ــات ال ـ ـحـ ــرارة
وارتفاع نسب الغبار العالق
وزيـ ــادة ال ـعــواصــف الــرمـلـيــة
وقـ ـل ــة األم ـ ـطـ ــار ال ـمــوس ـم ـيــة
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــدوديـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر
الـ ـمـ ـي ــاه وانـ ـحـ ـس ــار ال ـغ ـط ــاء
ً
النباتي ،مشيرا إلى أن هذه
ً
التحديات تفاقمت كثيرا مع

بداية القرن العشرين نتيجة
تغير المناخ العالمي.
وق ــال ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة،
إن ا ل ـكــو يــت م ــدر ك ــة أل هـمـيــة
ظ ـ ــاه ـ ــرة تـ ـغـ ـي ــر ال ـ ـم ـ ـنـ ــاخ إذ
ان ـ ـض ـ ـمـ ــت الت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة األمـ ـ ــم
ال ـم ـت ـح ــدة اإلطـ ــاريـ ــة لـتـغـيــر
ا لـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاخ م ـ ـنـ ــذ عـ ـ ـ ــام 1995
وحتى عام  2015في اتفاقية
باريس لتغير المناخ.

وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن هـ ـ ــذه
االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدف الـ ـ ــى
الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــف مـ ـ ــن تـ ــرك ـ ـيـ ــزات
غ ــازات الــدفـيـئــة فــي الـغــاف
الجوي عند مستوى يحول
دون تدخل خطير من جانب
اإلنسان في النظام المناخي
والـ ـتـ ـكـ ـي ــف م ـ ــع الـ ـت ــأثـ ـي ــرات
الضارة عنها.

المطر :ضرورة تعديل قانون
الحمد« :قمر الكويت» إنجاز كبير ...جهود
بسام الفيلي في إطالقه بفلوريدا محل تقدير العمالة المنزلية لحماية األسرة

ً
مكرما الفيلي
الحمد
ً
قدم النائب م .أحمد الحمد درعا تذكارية إلى
المدير العام لشركة الفضاء المداري الكويتية
ً
ً
د .ب ـســام الـفـيـلــي؛ ت ـقــديــرا وت ـكــري ـمــا لــإنـجــاز
الكبير الــذي حققه الفيلي في إطــاق أول قمر
صناعي كويتي "قمر الكويت" من قاعدة إطالق
الصواريخ الفضائية كيب كانافيرال ،في والية
فلوريدا.
وقال الحمد إن د .الفيلي يعتبر قامة علمية
ً
وطنية متميزة ،مؤكدا أن الدولة يجب أن تقدم
كــل الــدعــم والـمـســانــدة والتشجيع لمثل هــذه
الـشـخـصـيــات الـمـبــدعــة وال ـف ــري ــدة لـمــا قدمته
للكويت ،وما ستقدمه من تميز وتقدم وتطوير.
وأضاف أن الجهود الشخصية الجبارة التي

قام بها الفيلي على مدى عشر سنوات تستحق
ً
كل التقدير واالحترام ،مبينا أن إصراره وقدراته
العلمية وإرادت ــه ووطنيته وإخالصه أنتجت
ً
ً
إنجازا وطنيا مميزا بشكل عام ،وعلى مستوى
الكويت بشكل خاص.
وشــدد على أن مــا يقف فــي وجــه مثل هذه
اإلنـ ـج ــازات ويـمـنــع تحقيقها ويـعــرقـلـهــا هي
األنماط الجامدة والقديمة من بيروقراطية آن
أوان تجاوزها.
وأعرب الحمد عن تقديره واحترامه للفيلي،
ً
ً
وهـنــأه على إنـجــازه الكبير ،آمــا لــه مستقبال
ً
م ـت ـم ـيــزا وإن ـ ـجـ ــازات أك ـب ــر ل ـمــا ي ـع ــود بــالـنـفــع
والمعرفة والعلم على الكويت والكويتيين.

أكد النائب د .حمد المطر
أن ع ـ ـلـ ــى أ عـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء م ـج ـل ــس
األ مــة دورا كبيرا فــي تعديل
قانون العمالة المنزلية رقم
 58ل ـس ـنــة  ،2015و مـعــا لـجــة
ال ـ ـم ـ ـثـ ــالـ ــب الـ ـ ـت ـ ــي ي ـح ـم ـل ـه ــا،
ل ـح ـمــايــة األس ـ ــرة ال ـكــوي ـت ـيــة،
ال س ـ ـي ـ ـمـ ــا أن ج ـ ـلـ ــب األ س ـ ـ ــرة
ل ـل ـع ـم ــال ــة ال ـم ـن ــزل ـي ــة أص ـب ــح
يكلفها نحو  2000دينار.
ورف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــر ،فـ ــي
تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي ،ت ـح ـمــل
األس ــر الـكــويـتـيــة  500ديـنــار
كـ ـحـ ـج ــز مـ ــؤس ـ ـسـ ــي إلعـ ـ ـ ــادة
ج ـل ــب ع ـم ــال ـت ـه ــم ال ـم ـن ــزل ـي ــة،
ال فـ ـت ــا إ لـ ـ ــى أن بـ ـع ــض مـ ــواد
ق ـ ـ ــا ن ـ ـ ــون  68ل ـ ـس ـ ـنـ ــة 2015
بـحــا جــة إ لــى ا لــو قــوف عليها
وت ـع ــدي ـل ـه ــا ،خ ــاص ــة ال ـم ــادة
 51بـ ـ ـش ـ ــأن حـ ـ ـ ـ ــاالت هـ ـ ــروب
ال ـ ـعـ ــامـ ــل ال ـ ـم ـ ـنـ ــزلـ ــي ،والـ ـت ــي
ن ـصــت ع ـلــى أن ت ـق ــوم وزارة
الداخلية بإبعاد العامل إلى
بـلــده دون عـلــم ا لـكـفـيــل ،مما
يجعل ا لـكـفـيــل يتحمل نفقة
قـيـمــة ا لـتــذ كــرة بقيمة عالية
دون علمه.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـشـ ـ ــف ال ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـسـ ـ ــي عـ ـل ــى
العمالة المنزلية ،والتنويع
ب ـ ـيـ ــن دول ج ـ ـلـ ــب ا لـ ـعـ ـم ــا ل ــة
المنزلية ،وعلى سبيل المثال
إندونيسيا ،الفتا إلى تداخل

مبرك العازمي لمسؤولي
المطار :خلل متكرر
في برج المراقبة

في تغريدة وجهها إلى
املسؤولني في مطار الكويت،
أكد النائب د .حمود مبرك
العازمي أن ما تتناقله
الوسائل اإلخبارية من وجود
خلل متكرر يتعلق بالرادار
وبرج املراقبة أمر ليس سهال.
وقال العازمي "علينا أال
ننتظر حصول كارثة ،حتى
نقوم باللوم واملحاسبة،
فحياة الناس أهم من كل
شيء،
لذا نرجو االهتمام
واالستعداد املستمر الذي
يليق بسمعة دولة الكويت".

الطريجي لوزير الشؤون:
وافد اختلس مليوني دينار
من جمعية الرميثية
حمد المطر

االخـ ـتـ ـص ــاص ــات وال ـت ـش ــاب ــك
ب ـ ـيـ ــن وزارت ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
والــداخ ـل ـيــة والـهـيـئــة الـعــامــة
للقوى العاملة ،مما أدى الى
الـبـيــروقــراطـيــة ،وث ـقــل كــاهــل
األسر الكويتية.
وت ــاب ــع" :أص ـب ــح ال ـمــواطــن
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـح ـ ـتـ ــاح إلـ ـ ـ ــى ع ــام ــل
م ـ ـنـ ــزلـ ــي يـ ـتـ ـحـ ـم ــل أكـ ـ ـث ـ ــر مــن
 2000د يـ ـن ــار" ،م ـش ــددا عـلــى
ضرورة تقليل هروب العمالة
الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــزلـ ـ ـي ـ ــة ،عـ ـ ـب ـ ــر تـ ـش ــدي ــد
العقوبة على من يتستر على
ال ـع ـمــالــة ال ـه ــارب ــة ،ويـتـحـمــل
ال ـك ـل ـفــة اإلداريـ ـ ـ ــة وال ـم ــال ـي ــة،
وتطبيق القانون عليه.

قال النائب د .عبدالله
الطريجي" :األخ وزير
الشؤون االجتماعية
والعمل ،في جلسة
 2021/4/13أبلغناك
وسلمناك تقريرا به
تجاوزات لجمعية الرميثية،
واليوم تأكيدا لصحة
كالمنا تقدم رئيس مجلس
إدارة الجمعية ببالغ إلى
مخفر شرطة الرميثية ،ضد
أحد الوافدين ،في اختالس
مليوني دينار من أموال
املساهمني في الجمعية".
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«الكهرباء» 600 :ألف تحليل للمياه لضمان صالحيتها مذكرة تفاهم بين «المهندسين» و«أشري»
تنوعت بين «الكيماوية» و«البكتريولوجية» على ّ 38619عينة بمواقع مختلفة العام الماضي لتطوير «التكييف» وترشيد الطاقة
سيد القصاص

أكدت «الكهرباء» أن هناك
رقابة مشددة على كل
ُ
العمليات التي تجرى على
إنتاج المياه العذبة حتى
وصولها إلى المستهلكين،
من خالل أخذ عينات من المياه
في الشبكة إلجراء التحاليل
الالزمة لها على مدار الساعة،
ً
ووفقا لالشتراطات العالمية.

ك ـش ـف ــت وزارة ا ل ـك ـه ــر ب ــاء
وال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاء ع ـ ـ ــن إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ن ـح ــو
 600أ ل ـ ــف ت ـح ـل ـيــل ك ـي ـم ــاوي
وبـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــري ـ ــول ـ ــوج ـ ــي لـ ـلـ ـمـ ـي ــاه
الـعــذبــة داخ ــل الـشـبـ ّكــة خــال
ا ل ـع ــام ا ل ـمــا ضــي تـمــثـلــت تلك
التحاليل في إجراء 588158
ت ـح ـل ـي ــا كـ ـيـ ـم ــاو ي ــا و3519
تحليال بـكـتــر يــو لــو جـيــا على
 38619ع ـ ّـي ـن ــة مـ ـي ــاه أ خـ ــذت
مـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــة خـ ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام
الماضي ،حرصا من الوزارة
على التحكم بنوعية المياه
ال ـع ــذب ــة ال ـت ــي ي ـتــم إن ـتــاج ـهــا
في البالد ،ولكي تتطابق مع
م ــواص ـف ــات مـنـظـمــة الـصـحــة
العالمية.
وأب ـ ــدت "ال ـك ـه ــرب ــاء" ،وفـقــا
ل ـت ـق ــري ــر إحـ ـص ــائ ــي حـصـلــت
"ا لـجــر يــدة" على نسخة منه،
ح ـ ــرصـ ـ ـه ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـح ـ ـصـ ــول
على ّ
عينات من المياه التي
ّ
تضخ بشبكة المياه العذبة
ف ــي الـ ـب ــاد ،لـيـتــم اخـت ـبــارهــا
والـ ـ ـت ـ ــأك ـ ــد مـ ـ ــن ص ــاح ـي ـت ـه ــا
ل ــاس ـت ـخ ــدام اآلدمـ ـ ـ ــي ،وي ـتــم
اخـ ـتـ ـي ــار تـ ـل ــك الـ ـع ـ ّـيـ ـن ــات مــن
نـقــاط مختلفة عـلــى الشبكة
م ـ ـج ـ ـهـ ــزة خـ ـصـ ـيـ ـص ــا ل ـج ـمــع
العينات.

نقاط العينات
و ب ـ ـيـ ــن ا لـ ـتـ ـق ــر ي ــر أن ه ــذه
ا لـنـقــاط تتمثل فــي "محطات
تعبئة التناكر ،وأبراج مياه،
ومساجد ،و مــدارس ،ومراكز
ضاحية" ،في سبيل الوصول
إ لــى نوعية جيدة من المياه
العذبة ،إضافة إلى "محطات
تقطير المياه ،ومجمع توزيع
المياه الرئيسية ،ومحطات
ح ـقــن ال ـك ـلــوريــن ال ـم ـســاعــدة،
األبراج ،ونقاط على الشبكة،

جانب من عمليات فحص جودة المياه
محطات التحلية المساعدة،
وال ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــوط واألبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج
والخزانات ،واآلبار الجوفية،
إض ــاف ــة إل ــى ب ـعــض ال ـمــواقــع
ال ـ ـتـ ــي حـ ــدثـ ــت ف ـي ـه ــا تـ ـس ـ ّـرب
للمياه".

غ ــاز ثــانــي أكـسـيــد الـكـلــوريــن
للمحافظة عليها من التلوث
ال ـب ـك ـت ــري ــول ــوج ــي ،وإض ــاف ــة
محلول الصودا الكاوية لها
لتعديل الرقم الهيدروجيني،
ح ـت ــى ت ـص ـب ــح م ــواص ـف ــات ـه ــا
ضمن الحدود المسموح بها
من منظمة الصحة العالمية.

وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ع ـ ـ ـ ــدد ت ـل ــك
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــات يـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــف م ــن
م ـ ـكـ ــان ل ـ ـم ـ ـكـ ــان ،كـ ــذلـ ــك ع ــدد
ال ـ ـت ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــل "ال ـ ـك ـ ـي ـ ـمـ ــاويـ ــة،
والـ ـبـ ـكـ ـت ــري ــول ــوجـ ـي ــة" ،وف ــق
الـ ـم ــوق ــع الـ ـت ــي ت ــؤخ ــذ م ـن ــه،
حــرصــا م ــن ال ـ ــوزارة ع ـلــى أن
ت ـت ــواف ــق ال ـم ـي ــاه ال ـع ــذب ــة فــي
الشبكة مع مواصفات منظمة
الـ ـصـ ـح ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،الفـ ـت ــة
إلـ ــى أنـ ــه ي ـتــم تـع ـقـيــم ال ـم ـيــاه
المنتجة مــن محطات إنتاج
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة وال ـ ـم ـ ـيـ ــاه ب ــإض ــاف ــة
م ـح ـل ــول غـ ــاز الـ ـكـ ـل ــوري ــن ،أو

التخزين

التعقيم

وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت "ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء"
أن ت ــر ك ـي ــز ا لـ ـكـ ـل ــور ي ــن ا ل ـحــر
الـمـتـبـقــي فــي ال ـم ـيــاه الـعــذبــة
ال ـم ـخــزنــة ل ـف ـت ــرات م ـت ـفــاوتــة
ق ـ ـ ـ ــد يـ ـ ـنـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــض ع ـ ـ ـ ــن أدن ـ ـ ـ ــى
م ـس ـتــوى م ـس ـمــوح ب ــه ضـمــن
ا لـمــوا صـفــات ا لـتــي وضعتها
م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة ال ـعــال ـم ـيــة،
مما يعني ضرورة المحافظة
عـ ـل ــى هـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـيـ ــاه س ـل ـي ـمــة
وخالية من أية ملوثات ،لذلك
تحرص ا لــوزارة على تعديل

ذ لــك ا لـتــر كـيــز ،و حـقــن المزيد
من غاز الكلورين ،وبتراكيز
مـحــددة ّفــي ا لـمـيــاه المخزنة
قبل ضخها للمستهلكين.
وق ــال ــت :مــن أج ــل عـمـلـيــات
الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ــذه ،ت ـ ـ ــم إنـ ـ ـش ـ ــاء
م ـ ـ ـح ـ ـ ـطـ ـ ــات ح ـ ـ ـقـ ـ ــن كـ ـ ـل ـ ــوري ـ ــن
مساعدة منتشرة في مواقع
خ ـ ــزان ـ ــات الـ ـمـ ـي ــاه ال ــرئ ـي ـس ــة
ف ـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ــن "الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع
العالي ،و غــر بــي الفنيطيس،
وصـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــان ،والـ ـ ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ـ ــرة،
والروضتين ،وجزيرة فيلكا"،
ح ـيــث ت ـق ــوم ه ــذه الـمـحـطــات
ب ـت ـع ــدي ــل ت ــركـ ـي ــز ال ـك ـل ــوري ــن
فــي الـمــواقــع ال ـمــوجــودة بها
إل ــى ال ـح ــدود الـمـسـمــوح بها
عالميا.

ذك ـ ــر رئـ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة تكييف
الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــواء وال ـ ـت ـ ـبـ ــريـ ــد األمـ ـي ــركـ ـي ــة
ف ــرع ال ـكــويــت "أش ـ ــري  -ال ـكــويــت"،
د .عـبــدالــرحـيــم كـلـنــدر ،أن مــذكــرة
ال ـت ـف ــاه ــم ال ـم ـب ــرم ــة مـ ــع جـمـعـيــة
ال ـم ـه ـن ــدس ـي ــن ال ـك ــوي ـت ـي ــة س ــوف
يـكــون لـهــا أث ــر كبير عـلــى العديد
من النواحي العلمية والهندسية،
م ــؤك ــدا أن ــه يـمـكــن االس ـت ـف ــادة من
خبرات الطرفين لالرتقاء بمستوى
المهندسين المهتمين في مجال
التبريد والتكييف.
وأضـ ـ ــاف ك ـل ـنــدر ،ف ــي تصريح
أمــس ،بمناسبة التشكيل الجديد
لـمـجـلــس "أشـ ـ ــري – ال ـك ــوي ــت" ،أن
مجلس اإلدارة الجديد لعام -2021
 2022ي ـضــم نـخـبــة م ــن أص ـحــاب
الخبرات هم؛ الرئيس المنتخب م.
آنوب ريدياكان ،ونائب الرئيس م.
ديانا النقيب ،وأمين السر د .أحمد

عشري ،وأمين الصندوق د .فاطمة
مـ ـ ــدوه ،وأعـ ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة
د .فتوح الرقم ،والمهندسين حمزة
أسد ،وعلي الفيلكاوي ،ووائل عيد،
ويعقوب المعتوق.
ودعا المهتمين والمتخصصين
في مجال التكييف والتبريد الى
االنـضـمــام لعضوية الجمعيتين
لالستفادة مما يقدم من خدمات
في المجال الهندسي.
من جهته أشــار الفيلكاوي الى
ب ــدء مــرحـلــة جــديــدة مــن الـتـعــاون
بين جمعيتي آشري والمهندسين
الكويتية ،من خالل مذكرة التفاهم
ّ
الموقعة بينهما أخيرا.
وق ـ ـ ـ ـ ــال إنـ ـ ـن ـ ــا س ـ ـن ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
"أشري  -الكويت" لخدمة األعضاء
والمساهمة في التوعية المجتمعية
ودع ــم الـقـيــام بــالـبـحــوث وتنظيم
الـفـعــالـيــات ال ـهــادفــة ال ــى االرت ـقــاء

علي الفيلكاوي

بأساليب استهالك الطاقة ،وتطوير
السياسات المتعلقة بخفض هذا
االستهالك والتواصل المباشر مع
أصحاب القرار في هذا المجال.

َّ
«القصر» :رواتب المشمولين بالرعاية
ومساعدات المستحقين قبل العيد
البرجس :خدمات إلكترونية جديدة تتعلق بالصرف المالي
أعلن المدير العام للهيئة العامة لشؤون َّ
القصر
باإلنابة حمد البرجس" ،االنتهاء من تحويل مساعدات
عيد األضحى لألسر المستحقة من المشمولين برعاية
الهيئة ،وفق الضوابط والشروط".
وأوضــح البرجس ،في تصريح ،أن "الهيئة قامت
أيضا بإيداع رواتب المشمولين بالرعاية في حساباتهم
المصرفية األسبوع الماضي ،قبل عيد األضحى" ،مؤكدا
"حرص الهيئة على مساعدة المشمولين بالرعاية على
تلبية كل احتياجاتهم المتنوعة قبل إجازة العيد".
وأشار إلى أن "الهيئة نظمت يوما ترفيهيا مفتوحا
ألبنائها من َّ
القصر والمشمولين برعايتها في مول
 ،360مــع االل ـتــزام بمعايير االشـتــراطــات االحـتــرازيــة
والصحية ،بهدف اكتشاف مواهب األطفال والنشء،

وصقلها ،وتأهيلهم ،الكتشاف طاقاتهم ،إضافة إلى
تعزيز ثقتهم بأنفسهم ،وإبراز إبداعاتهم ،إذ تحرص
الهيئة على تقديم أفضل الخدمات َّ
للقصر المشمولين
برعايتها ،سعيا منها لتحقيق الجوانب الترفيهية
واالجتماعية ألبنائها َّ
القصر ،وتوفير كل سبل الرعاية
المنشودة لتعزيز فرص التواصل االجتماعي والتربوي
معهم" .وكشف البرجس عن "إضافة خدمات إلكترونية
جديدة تتعلق بمعامالت الصرف المالي للمشمولين
بالرعاية ،استمرارا لما تبذله الهيئة من دور في تعزيز
التواصل اإللكتروني عبر منظومة متكاملة تشمل
تنفيذ المعامالت ،من خالل الموقع اإللكتروني الخاص
بالهيئة ،والرد على االستفسارات عبر وسائل التواصل
االجتماعي ،وخدمة الواتساب".

ُ
بنك الطعام يطلق مشروع «مصرف األضاحي» «فوتو» تصدر عددها اإللكتروني األول
لدعم األسر المتعففة في جميع مناطق الكويت
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك الـ ـك ــويـ ـت ــي
لـ ـلـ ـطـ ـع ــام واإلغ ـ ـ ــاث ـ ـ ــة ،إط ـ ــاق
م ـش ــروع م ـص ــرف األض ــاح ــي
 ،2021بالتعاون مــع األمانة
ا ل ـعــا مــة ل ــأو ق ــاف ،بمناسبة
قـ ــرب ح ـل ــول ع ـي ــد األض ـح ــى،
ضمن برامجه الخيرية التي
تهدف إلى توزيع األضاحي
عـ ـل ــى ال ـم ـح ـت ــاج ـي ــن واألس ـ ــر
ال ـم ـت ـع ـف ـفــة وغ ـي ــر ال ـق ــادري ــن،
إلدخ ـ ــال ال ـب ـه ـجــة وال ـس ـعــادة
على نفوسهم في يوم العيد.
وقال نائب رئيس مجلس
اإلدارة المدير التنفيذي لبنك
الطعام مشعل األنصاري ،إن
مشروع األضاحي هذا العام
ُيـ ـع ــد ف ــرص ــة جـ ـي ــدة إلدخ ـ ــال
ال ـس ــرور عـلــى ق ـلــوب األرام ــل
واأليـ ـ ـت ـ ــام ومـ ـس ــاع ــدة األس ــر
ال ـم ـت ـع ـف ـف ــة ،وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـم ـثــل
ً
نـ ــوعـ ــا مـ ــن أش ـ ـكـ ــال ال ـت ـك ــاف ــل
اال جـتـمــا عــي بـيــن المسلمين
فـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي،
ل ـم ـشــاطــرت ـهــم ف ــرح ــة ال ـع ـيــد،
حـيــث يـقــوم ا لـبـنــك بالتركيز
عـلــى األس ــر الـمـتـعـفـفــة داخــل
الكويت.
وأ ضــاف أن البنك يحرص

عال وأبواب مميزة في التصوير
الحساوي :عدنا بطموح ٍ
بنك الطعام

مشعل األنصاري

ع ـل ــى إج ـ ـ ــراء ع ـم ـل ـيــة ت ــوزي ــع
األضاحي بطريقة احترافية
ف ــي أجـ ـ ــواء رائـ ـع ــة ي ـســودهــا
ال ـفــرح وال ـس ــرور ،مـعــربــا عن
سعادته هذا العام ،لمساهمة
"أمانة األوقاف" في المشروع،
وهـ ـ ــو مـ ــا يـ ـس ــاه ــم فـ ــي رس ــم
الـبـسـمــة عـلــى وج ــوه الـفـقــراء
والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاكـ ـ ـي ـ ــن ،ح ـ ـيـ ــث ُيـ ـع ــد
م ـش ــروع م ـص ــرف األض ــاح ــي
أح ــد ن ـمــاذج الـعـمــل الـخـيــري
ا ل ــذي سيستفيد مـنــه اآلالف
م ــن األس ـ ــر ال ـم ـت ـع ـف ـفــة داخ ــل

الكويت في مثل هذه الظروف
التي تعيشها البالد.
وأ ض ـ ـ ــاف أن ع ـم ـل ـيــة ذ ب ــح
األضاحي ستكون ثاني أيام
عـ ـي ــد األض ـ ـحـ ــى بـ ـع ــد ص ــاة
الـ ـ ـعـ ـ ـص ـ ــر ،وس ـ ـي ـ ـتـ ــم تـ ــوزيـ ــع
األضـ ــاحـ ــي ب ـم ـقــر ال ـب ـن ــك فــي
منطقة الصليبية ،مبينا أن
ال ـم ـش ــروع س ـي ـن ـفــذه ال ـفــريــق
ال ـ ـت ـ ـطـ ــوعـ ــي ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ َّ
ـدرب لـ ــدى
ب ـنــك ال ـط ـع ــام ،وف ـق ــا ل ـقــاعــدة
ال ـب ـيــانــات ال ـم ــوج ــودة لــديــه،
مـ ــع ال ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى ت ـط ـب ـيــق
االشتراطات الصحية.
وي ـ ـم ـ ـت ـ ـلـ ــك بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـط ـ ـعـ ــام
فـ ـ ــر ي ـ ـ ـقـ ـ ــا مـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــا م ـ ــا إلدارة

ال ـع ـم ــل ال ـخ ـي ــري واس ـت ـق ـبــال
ال ـم ـت ـع ـف ـف ـيــن ل ـل ـت ـع ــرف ع ـلــى
اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ـ ـهـ ــم ،مـ ـ ــن خـ ــال
ال ـمــوقــع اإلل ـك ـتــرونــي www.
kuwaitfoodbank.
 ،orgبـ ـه ــدف ت ـل ـب ـي ــة جـمـيــع
متطلباتهم ،والعمل على حل
مشاكلهم اليومية.

أصدرت مجلة "فوتو" اإللكترونية عددها
األول الـ ـج ــدي ــد ،ب ـع ــد ت ــوق ــف عـ ــن الـ ـص ــدور
الورقي ،لتعود بحلة إلكترونية جديدة ونقلة
نوعية ،لتلبي اهتمامات وتطلعات محبي فن
التصوير داخل الكويت وخارجها.
وقــال رئيس تحرير المجلة ،نائب رئيس
مـجـلــس إدارة جمعية ال ـهــال األح ـم ــر ،أنــور
الحساوي ،في تصريح صحافي ،إن "المجلة
متخصصة في فن التصوير ،والوحيدة في
الوطن العربي التي تتناول فن تعليم التصوير
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا والـ ـع ــدس ــات وال ـك ــام ـي ــرات
الجديدة وأخطاء التصوير ،وتتضمن صور
م ـع ــارض ل ـع ــدد م ــن ال ـم ـصــوريــن الـمـحـلـيـيــن
والدوليين".
وأردف :ك ـمــا أن ـهــا مـنـتـشــرة ف ــي الــداخــل
والخارج ،خصوصا في دول الخليج والمغرب
العربي ،ويشارك فيها نخبة من المصورين
داخل الكويت ،السيما الذين يفوزون بجوائز
عالمية ،سواء داخل الكويت أو خارجها.
وأضاف الحساوي أن المجلة أصدرت أول
عدد لها في ديسمبر  ،1996واستمر اإلصدار
عــدة س ـنــوات ،إال أنــه بسبب بعض الـظــروف
الفنية تم إيقافها لتصدر "فوتو" اإللكترونية
من جديد.
وتــابــع أن "فــوتــو" ص ــدرت لـتـبـقــى ،وعــدنــا
مـ ــن ج ــدي ــد ب ـط ـم ــوح ع ـ ــال ب ـ ــأب ـ ــواب ج ــدي ــدة
مميزة ستسر قراء ها ،آمال أن تحوز إعجاب
م ـتــاب ـع ـي ـهــا ،داعـ ـي ــن إي ــاه ــم إل ـ ــى ال ـم ـشــاركــة

ُ
«الخيرية» تطلق موسم ذي الحجة
لدعم المحتاجين
أعلنت الهيئة الخيرية اإلسالمية
العالمية ،حملة موسم ذي الحجة
ل ـعــام 1442ه ـ ـ ــ ،ت ـحــت ش ـعــار "خـيــر
يجمعنا" ،والتي تتضمن حزمة من
المشروعات الموسمية واإلغاثية
وال ـت ـن ـم ــوي ــة الـ ـه ــادف ــة إل ـ ــى تـلـبـيــة
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ألك ـث ــر
الفئات حاجة وفقرا في العديد من
دول العالم.
وق ـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـه ـي ـئــة،
م .بـ ـ ــدر ا لـ ـصـ ـمـ ـي ــط ،ف ـ ــي ت ـص ــر ي ــح
ص ـح ــا ف ــي ،أ مـ ـ ــس ،إن ح ـم ـلــة جـمــع
ال ـ ـت ـ ـبـ ــرعـ ــات خ ـ ـ ــال ه ـ ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم
تـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـسـ ــويـ ــق مـ ـش ــاري ــع
"أضحيتك أمنيتهم" بالدخل وفي
 28دو ل ــة بــا ل ـخــارج و ك ـســوة العيد
وعيدية األ ضـحــى وكفالة األ يـتــام،
مشيرا إ لــى تنفيذ بــرا مــج إيوائية
لـلـمـهـ ّـجــريــن ال ـســوري ـيــن ومـسـلـمــي
الروهينغا والنازحين اليمنيين،
وأ خــرى غذائية وصحية وسكنية
وتعليمية لدعم الوضع اإلنساني
ً
فـ ـ ــي غـ ـ ـ ــزة وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدس ،فـ ـ ـض ـ ــا ع ــن
م ـش ــاري ــع ح ـفــر آبـ ــار ارتـ ــوازيـ ــة فــي
سورية وغانا وفلسطين ،وإ جــراء
عمليات جراحية لضعاف البصر
ف ــي إن ــدون ـي ـس ـي ــا ،وتـ ــوزيـ ــع س ــال
غــذائـيــة فــي الـيـمــن ،وإن ـشــاء مخبز
للنازحين السوريين في إدلب.

دعم الحملة
وأك ــد اس ـت ـمــرار الـهـيـئــة فــي دعــم

حـ ـمـ ـل ــة "ف ـ ــزع ـ ــة ل ـ ــأقـ ـ ـص ـ ــى" ،ح ـيــث
خـصـصــت أك ـثــر مــن ثــاثــة مــايـيــن
دوالر لـ ــد عـ ــم م ـ ـشـ ــار يـ ــع و بـ ــرا مـ ــج
إنسانية متنوعة في غزة والقدس.
وت ـ ـطـ ـ َّـرق ال ـص ـم ـي ــط إل ـ ــى بـعــض
المشروعات النوعية التي تطرحها
ا لـهـيـئــة خ ــال ه ــذا ا ل ـمــو ســم ،منها
الـمــرحـلــة الـثــالـثــة مــن قــريــة "كــويــت
ا لـخـيــر" فــي مدينة مــأرب اليمنية،
و ت ـ ـ ـضـ ـ ــم  250ب ـ ـي ـ ـتـ ــا و عـ ـ ـ ـ ـ ــددا م ــن
الـ ـمـ ـس ــاج ــد واآلبـ ـ ـ ـ ــار وال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس،
بتكلفة  400دينار للبيت الواحد.
وأ شـ ـ ــار إلـ ــى أن ا ل ـه ـي ـئــة تـخـطــط
إلنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء قـ ـ ــريـ ـ ــة س ـ ـك ـ ـن ـ ـيـ ــة أخ ـ ـ ــرى
ل ـ ـل ـ ـنـ ــازح ـ ـيـ ــن ب ـ ـمـ ــدي ـ ـنـ ــة ال ـ ـحـ ــديـ ــدة
ا ل ـي ـم ـن ـي ــة ،و تـ ـت ــأ ل ــف مـ ــن  50بـيـتــا
ومسجدا ومدرسة ومركزا صحيا،
من أجل تخفيف معاناة األسر التي
دمرت منازلها جراء النزاعات.
وألـ ـ ـم ُـ ــح الـ ـصـ ـمـ ـي ــط إلـ ـ ــى ُم ـض ــي
ً
الهيئة قــد مــا فــي تدشين المرحلة
الرابعة والنهائية لمدينة صباح
األحمد الخيرية في شمال سورية،
ً
وتتكون من  450بيتا ،بتكلفة 333
د يـنــارا للبيت ا لــوا حــد ،إ لــى جانب
مخبز آلي لدعم النازحين.
و لـفــت إ لــى ا ع ـتــزام الهيئة إقامة
مشروع سكني لمسلمي الروهينغا
م ــن  100ب ـيــت إلي ـ ــواء األسـ ــر الـتــي
ت ـع ـيــش ف ــي ال ـ ـعـ ــراء ،ب ـت ـك ـل ـفــة 350
دينارا للبيت الواحد.

أنور الحساوي

باقتراحاتهم ومساهماتهم
بالصور والمقاالت عن طريق
اي ـم ـيــل ال ـم ـج ـلــة ،م ــؤك ــدا أن
مبدعي هــذا الفن يمتلكون
ال ـ ـ ـحـ ـ ــس الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي الـ ـ ــراقـ ـ ــي
والمميز ،متمنيا التوفيق
«ف
وت
و»
من الورقي
في نشر الثقافة البصرية
إلى اإللكتروني
لمحبيها.
وأوضح الحساوي أن "فوتو" تعد المجلة
العربية الوحيدة التي تلبي شغف المصورين الـتـصــويــر داخـ ــل ال ـكــويــت وخ ــارج ـه ــا ،وك ــان
والهواة ،لما فيها من الدروس والتنوع لتلبية لها مشتركون من معظم الــدول العربية ،لما
حاجة وطموح كل من يحب هذا الفن الراقي ،تـضـمـنـتــه م ــن م ـع ـلــومــات ،ودروس ف ــي هــذا
مشيرا إلى أنها تحظى بتشجيع من محبي المجال.

«اإلغاثة اإلنسانية» تدشن مشروع
األضاحي لألسر الفقيرة
أ كـ ــد ر ئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ج ـم ـع ـيــة اإل غ ــا ث ــة
اإلنسانية علي الحسينان ،أن الجمعية أطلقت
مشروع األضاحي لهذا العام تحت شعار "أعظم
شعيرة" ،مشيرا إ لــى أن هــذا المشروع ُيعد من
أه ــم وأب ـ ــرز ال ـم ـشــاريــع ال ـخ ـيــريــة ال ـتــي تـنـفــذهــا
الجمعية مــو سـمـيــا ،تــزا مـنــا مــع عـيــد األ ضـحــى،
حيث توزع األضاحي داخل الكويت وخارجها
ع ـل ــى األسـ ـ ــر والـ ـعـ ـم ــال ــة ال ـف ـق ـي ــرة وال ـم ـح ـتــاجــة
والمساكين.
ولفت الحسينان ،في تصريح له ،إلى إجماع
علماء المسلمين على أن األضاحي من الصدقات
ال ـت ــي ي ـق ـصــد أه ـل ـهــا ح ـص ــول األج ـ ــر بــال ـصــدقــة
لتوزيعها على الفقراء والمستضعفين ،وإدخال
الفرحة إلى نفوسهم ،وإسعادهم بأكل اللحوم
يــوم العيد ،الفتا إ لــى أن توزيع األضاحي على
فقراء المسلمين فيه تفريج عليهم ،وتأليف لهم،
وتوسعة عليهم.
وأشار إلى أنه كان لهذا المشروع األثر الطيب
في نفوس المسلمين ،حتى إن الناس في بعض
الدول أصبح اسم الكويت عندهم مرادفا لألعمال
الخيرية واإلنسانية ،الفتا إلى أن هذا المشروع
أ صـبــح يكتسب أ هـمـيــة ،لكونه أ صـبــح مشروعا
إغاثيا مهما ،وليس مجرد مشروع موسمي.
َّ
وثمن الحسينان التفاعل الدائم من أهل الخير
مــع أنشطة و مـشــار يــع وأ عـمــال الجمعية ،و قــال:
"لوال فضل الله تعالى ،ثم مساهمات أهل الخير،
لـمــا حـقـقــت الـجـمـعـيــة اإلنـ ـج ــازات ال ـتــي وصـلــت
إل ـي ـه ــا" ،داع ـي ــا أه ــل ال ـخ ـيــر وأصـ ـح ــاب األيـ ــادي
البيضاء وذوي القلوب الرحيمة من المحسنين
في الكويت ،سواء من المواطنين أو المقيمين،
إلى المساهمة في المشروع.

علي الحسينان

في توزيع
األضاحي
على الفقراء
تفريج
وتأليف
وتوسعة
عليهم

علي الحسينان
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ً
ً
«النجدة» :ضبط  26مطلوبا و 17مخالفا خالل أسبوع
«تنفيذ  970مهمة وتحرير  923مخالفة مرورية وتقديم  325مساعدة إنسانية»

«بدون» توفي بـ «كورونا»
وهو يحمل بيانات مواطن
●

محمد الشرهان

شهد مخفر شرطة الجابرية،
م ـســاء أم ــس األول ،واحـ ــدة من
أغــرب القضايا األمنية ،عندما
ت ـ ـقـ ــدم م ـ ــواط ـ ــن يـ ـعـ ـم ــل م ـم ـثــا
ق ــان ــون ـي ــا ف ــي وزارة ال ـص ـحــة،
وأبلغ عن وجــود شبهة تزوير
فـ ــي مـ ـ ـح ـ ــررات رسـ ـمـ ـي ــة ،حـيــث
تـبـ ّـيــن إلدارة مستشفى مـبــارك
الكبير أن هناك شخصا أدخل
ال ــى الـمـسـتـشـفــى وه ــو مـصــاب
ب ـمــرض ك ــورون ــا ،وقـ ـ ّـدم بطاقة
مدنية تفيد بأنه مواطن.
ّ
وأضــاف المبلغ ،في شكواه،

جانب من الحمالت األمنية

محمد الشرهان

واصـ ـ ــل رجـ ـ ــال اإلدارة ال ـع ــام ــة لـشــرطــة
النجدة ،تنفيذ الحمالت المرورية واألمنية
بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية
المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء
جمال الصايغ ،وبمتابعة ميدانية من المدير
العام لإلدارة العامة لشرطة النجدة اللواء
عبدالعزيز الهاجري.
وأسفرت الحمالت األمنية ،التي شملت
جـمـيــع مـحــافـظــات ال ـب ــاد ،بــاإلضــافــة إلــى
الطرق الدائرية والخارجية ،عن ضبط 26
ً
مطلوبا أمنيا ،و 17مخالفا لقانون اإلقامة،
وتنفيذ  970مهمة أمنية مختلفة ،فضال عن
تحرير  923مخالفة مرورية ،وتقديم 325
مساعدة انسانية خالل أسبوع.
وأظهرت اإلحصائية األسبوعية لإلدارة

العامة لشرطة الـنـجــدة ،أن رجــال دوريــات
ش ــرط ــة ال ـن ـج ــدة ف ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ال ـس ــت،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى إدارة الـ ـط ــرق ال ـخــارج ـيــة
والـ ـشـ ـح ــن الـ ـ ـب ـ ــري ،ت ـم ـك ـن ــت مـ ــن ضـ ـب ــط 8
أشخاص مطلوبين لالدارة العامة للتنفيذ
الـجـنــائــي ص ــدر بـحـقـهــم أح ـك ــام بالحبس
واجـ ـب ــة ال ـن ـف ــاذ ،ك ـمــا ت ـم ـكــن رج ـ ــال شــرطــة
ً
الـنـجــدة مــن ضـبــط  18شـخـصــا مطلوبين
إلدارة م ـع ــاون ــة الـتـنـفـيــذ ال ـم ــدن ــي وص ــدر
بحقهم أوامر ضبط واحضار ،كما تم ضبط
 7أشخاص عليهم أوامر إلقاء قبض من عدة
جهات قضائية وأمنية.
وب ـي ـن ــت اإلح ـص ــائ ـي ــة أن رج ـ ــال شــرطــة
ً
ال ـن ـج ــدة ت ـم ـك ـنــوا م ــن ض ـب ــط  13شـخـصــا
مسجال بحقهم قضايا تغيب ،وضبط 50

مواطنان اعتديا على رجال الشرطة بنقطة أمنية
احتجز مواطنان في نظارة مخفر
شــرطــة الـعــارضـيــة ،عـلــى ذم ــة قضية
ح ـم ـلــت م ـس ـمــى إه ــان ــة م ــوظ ــف ع ــام
وحــالــة غـيــر طـبـيـعـيــة ،وق ـيــدت تحت
رقم  2021/208جنح العارضية ،وتم
أخ ــذ عـيـنــات م ــن الـمـتـهـمـيــن لمعرفة
طبيعة المادة التي جعلتهما في هذه
الـحــالــة ،وأرف ــق ضــابــط بــرتـبــة مــازم
أول ورجال أمن من قوة نقطة تفتيش
تقارير طبية تؤكد تعرضهم لالعتداء
بالضرب من قبل المتهمين.
وفي التفاصيل ،قال مصدر أمني،
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،إن نـقـطــة تـفـتـيــش في
منطقة العارضية ،بقيادة مالزم أول،

شاهدت مركبة رباعية الدفع حمراء
الـ ـل ــون ،وق ـب ــل وص ـ ــول ال ـمــرك ـبــة إلــى
ال ـن ـق ـطــة ح ـ ــاول ش ـخــص ك ــان ب ـجــوار
السائق الـخــروج منها والـفــرار جريا
ع ـل ــى األقـ ـ ـ ـ ــدام ،ف ـت ـم ـكــن رجـ ـ ــال األمـ ــن
بالنقطة من ضبطه ،بينما حاول قائد
المركبة الـهــرب ودهــس قــوة النقطة،
مضيفا أن رج ــال األم ــن تـمـكـنــوا من
السيطرة على قائد المركبة ومرافقه
بعد مقاومة عنيفة تخللها سب وقذف
لرجال األمن بعبارات غير الئقة.
وأشار المصدر إلى أن الشخصين
م ــواط ـن ــان ف ــي مـطـلــع ال ـع ـقــد ال ـثــالــث،
ول ــدى وصــولـهـمــا إل ــى مخفر شرطة

العارضية قاما أيضا بالتلفظ على
رجال أمن المخفر ومقاومتهم ،وعليه
تم االتصال على المحقق الخافر ،الذي
أمر باحتجازهما وأخذ عينات منهما،
حيث كانا في حالة غير طبيعية.
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،وف ـ ـ ـ ــي ق ـض ـي ــة
منفصلة ألقى رجــال األمــن في مخفر
شرطة العارضية أيضا القبض على
مواطن مطلوب مدني بمبلغ قدره 66
ألــف ديـنــار ،وتـمــت إحالته إلــى إدارة
التنفيذ المدني ،وأشار المصدر إلى أن
المواطن تم توقيفه في نقطة تفتيش
بمنطقة العارضية الصناعية.

ً
شخصا ال يحملون أي إ ثـبــات شخصية،
وتسجيل  434إثبات حالة لحوادث أمنية
وإنسانية متنوعة رفض أصحابها تسجيل
قضايا و تــم حلها بشكل ودي ،فضال عن
ضبط  8قضايا مخدرات وإحالتها لإلدارة
العامة لمكافحة الـمـخــدرات وكــذلــك ضبط
جــري ـمــة واح ـ ــدة ســرقــة م ـش ـه ــودة ،وضـبــط
شخص دخل البالد بصورة غير قانونية
وإح ــالـ ـت ــه الـ ــى اإلدارة ال ـع ــام ــة لـلـمـبــاحــث
الجنائية.

أن ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـع ـ ــد ع ـ ـ ـ ــدة أي ـ ـ ـ ـ ــام ت ــوف ــي
ال ـم ـص ــاب ن ـت ـي ـجــة م ـضــاع ـفــات
الـ ـم ــرض ،وح ـض ــرت س ـيــدة من
غير محددي الجنسية ،وادعت
أن الـمـتــوفــى شـقـيـقـهــا ،وه ــو ال
يحمل أي إثبات ،وأنه استخدم
بـطــاقــة ال ـمــواطــن ل ـلــدخــول إلــى
المستشفى والعالج من مرض
كــورونــا ،الفتا الــى أن الشقيقة
طـ ــا ل ـ ـبـ ــت إدارة ا ل ـم ـس ـت ـش ـف ــى
بتسليمها جثة شقيقها ا لــذي
يـ ـحـ ـم ــل اس ـ ـمـ ــا م ـ ـغـ ــايـ ــرا الس ــم
ال ـم ـت ــوف ــى ،وال ـم ـق ـ ّـي ــد ع ـل ــى أن ــه
مواطن.
وذكــر مصدر أمني أن رجال

األمن أحالوا القضية الى جهات
ال ـت ـح ـق ـي ــق ،ب ـع ــد أن أب ـل ـغ ـت ـهــم
اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة ل ـل ـت ـح ـق ـي ـقــات
بتسجيل قضية تحت مسمى
شبهة تزوير في محرر رسمي،
وتـ ـمـ ــت إح ــالـ ـتـ ـه ــا الـ ـ ــى ج ـه ــات
االخ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاص ،واس ـ ـ ـتـ ـ ــدعـ ـ ــاء
ُ
ال ـ ـمـ ــواطـ ــن الـ ـ ـ ــذي اس ــتـ ـخ ــدم ــت
ب ـط ــاق ـت ــه ال ـم ــدن ـي ــة فـ ــي دخـ ــول
المتوفى الى المستشفى لمعرفة
كيفية حصوله على البطاقة.

إصابة  3أشخاص في حريق
مخزنين بالصليبية الزراعية

جريمة قتل وحالة وفاة
وك ـش ـفــت اإلح ـصــائ ـيــة ان رجـ ــال شــرطــة
النجدة تعاملوا ،خالل االسبوع الماضي،
م ــع جــري ـمــة ق ـتــل م ـش ـه ــودة ،وت ـم ـك ـنــوا من
ضـبــط ال ـجــانــي ف ــي م ـســرح ال ـجــري ـمــة ،كما
تعامل رجال النجدة مع حالة وفاة واحدة،
وكذلك مع  7بالغات عن مشاجرات والقاء
القبض على المشاركين فيها وتحريز ما
بحوزتهم من أسلحة بيضاء واحالتهم الى
جهات التحقيق.
وأشـ ــارت إل ــى الـنـشــاط ال ـم ــروري لــرجــال
شــرطــة الـنـجــدة ،الــذيــن تمكنوا مــن تحرير
 923مخالفة مرورية متنوعة خالل االسبوع
الماضي ،فضال عن التعامل مع  36حادثا
م ــروري ــا وت ـح ــري ــر مـخــالـفـتـيــن لـمــركـبـتـيــن
متوقفتين فــي األمــاكــن المخصصة لــذوي
االحـتـيــاجــات الـخــاصــة ،إضــافــة إلــى إحالة
 8مــرك ـبــات إل ــى كـ ــراج ال ـح ـجــز ف ــي االدارة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ــرور ،وال ـت ـع ــام ــل م ــع  27بــاغ
استهتار ورعونة وتجمعات للمستهترين
ف ــي ال ـط ــرق ال ـخــارج ـيــة وب ـع ــض الـمـنــاطــق
الداخلية.

رجال اإلطفاء يحاولون السيطرة على الحريق

●

محمد الشرهان

أصـ ـي ــب ش ـخ ـص ــان ورجـ ـ ــل إط ـ ـفـ ــاء ب ـح ــاالت
اخ ـت ـنــاق وإج ـه ــاد ح ـ ــراري ،ج ــراء حــريــق كبير
اندلع أمس األول في مخزنين بمنطقة الصليبية
الزراعية ،كما أسفر الحادث عن خسائر مادية
جسيمة لحقت بالضائع المخزنة.
وقــال مدير إدارة العالقات العامة واإلعــام
ب ـقــوة اإلطـ ـف ــاء ال ـع ــام الـعـقـيــد مـحـمــد ال ـغــريــب،
إ نــه نتيجة بــاغ لغرفة العمليات ،تــم تحريك
مــراكــز إط ـفــاء الصليبيخات وجـلـيــب الشيوخ
وال ـت ـح ــري ــر وص ـب ـح ــان ال ـص ـن ــاع ــي واإلسـ ـن ــاد

إلــى مــوقــع الـحــريــق ،ال ــذي َّ
تبين أنــه انــدلــع في
مخزنين يحتويان على مواد غذائية وأخشاب
وزيوت ومواد سريعة االشتعال ،وتبلغ مساحة
المخزنين  10آالف متر مربع تقريبا ،الفتا إلى
أن النيران التهمت ما يقارب  2000متر مربع من
المساحة اإلجمالية.
َّ
وتمكن رجال اإلطفاء من محاصرة الحريق،
والسيطرة عليه ،ومنع وصوله إلى مواقع أخرى
من المخزنين.

المكراد دشن آليات ومعدات لإلنقاذ البحري «ورشة الخبراء» تدعو إلى تحسين البصمة البيئية
دشن رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد
الـمـكــراد مـســاء أم ــس ،آلـيــات لإلنقاذ الساحلي
ومعدات بحرية متطورة للتدخل السريع ليتم
استخدامها في حاالت البحث واإلنقاذ البحري.
وش ـمــل ال ـتــدش ـيــن آل ـي ــات لـعـمـلـيــات اإلن ـقــاذ
الساحلية م ــزودة بجميع األجـهــزة والمعدات
المتطورة وزوارق محمولة ،إضافة إلى تدشين
دراج ــات مائية «جــت سكي» لـحــوادث الممرات
المائية والساحلية ،وأجهزة مسح األعماق ،ليتم
استخدامها في عمليات البحث عن المفقودين
تـ ـح ــت سـ ـط ــح الـ ـ ـم ـ ــاء ،ضـ ـم ــن خـ ـط ــة ال ـت ـط ــوي ــر
والتحديث التي تعمل بها إدارة اإلنقاذ البحري.
وتـفـقــد ال ـم ـكــراد ال ـجــزر الـجـنــوبـيــة واستمع
إليجاز كامل عن آلية توزيع زوارق اإلنقاذ على
ا ل ـجــزر الجنوبية لتقليص فـتــرة استجابتها
للحوادث البحرية بأنواعها خالل عطلة نهاية
األسبوع والعطالت الرسمية لكثرة المرتادين
عليها خالل هذه األوقات.
وعبر عن شكره وتقديره لجميع القائمين
على النقاط الميدانية في الجزر الجنوبية.

ً
ً
 32خبيرا خليجيا ناقشوا تقليل الهدر والتخلص من النفايات
●

ً
المكراد متفقدا بعض معدات اإلنقاذ البحري

صندوق حماية البيئة
يدعو لدعم المبادرين
ناقش تسوير «محمية سعد» ورفع المخلفات البحرية
عقد مجلس إدارة صندوق حماية البيئة اجتماعا برئاسة
رئيس مجلس إدارة الصندوق ،المدير العام للهيئة العامة
للبيئة الشيخ عبدالله األح ـمــد ،لــدعــم الـمـبــادريــن البيئيين
والجهات التطوعية البيئية ومشاريعها ومؤسسات المجتمع
المدني ،التي تسعى لحماية البيئة ،والمحافظة على مكوناتها
الطبيعية ،ورفع الشأن البيئي في البالد.
وقال مدير الصندوق ،أحمد دشتي ،في تصريح له ،إنه تم
خالل االجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على
جدول أعماله ،منها تولي الصندوق إعــادة تأهيل المناطق
المتضررة مثل مواقع الدراكيل المنتهية ،استنادا إلى قانون
حماية البيئة وتعديالته ،وعلى وجه الخصوص المادة 15
من البند الثالث ،التي تنص على إقامة مشاريع إعادة تأهيل
المواقع المتضررة بالدولة.
وأض ـ ــاف ان ــه ت ــم خ ــال االج ـت ـم ــاع االط ـ ــاع ع ـلــى الـتـقــريــر
النهائي بشأن المشروعات التي تم االنتهاء منها خالل الفترة
الماضية ،منها مشروع تسوير «محمية سعد» جنوب الكويت
لحمايتها مــن التعديات ،لما تحتويه مــن تنوع بيولوجي
نباتي وحيواني ،إضافة الى مبادرة رفع المخلفات وانتشال
السفن والقوارب الغارقة في بحر الكويت ،إذ تم عمل  43عملية
تنظيف وانتشال للمخلفات ،والتي بدورها ساهمت في انقاذ
البيئة البحرية والساحلية للبالد.
وأكــد دعــم الصندوق لجمعيات النفع العام ومشاريعها
البيئية ،التي تعمل على النهوض بالشأن البيئي في الكويت.
ّ
وثمن دشتي الــدور الرائع ألعضاء الصندوق وجهودهم
المقدرة خالل عضوية الفترة الماضية ،معربا عن أمله بتعاون
أعضاء الصندوق في الفترة المقبلة ،وأن يشهد الصندوق
انطالقة نوعية في أعماله.
ودع ــا جـمـيــع مــؤس ـســات الـمـجـتـمــع ال ـمــدنــي إل ــى ض ــرورة
المشاركة في حماية البيئة ،والحفاظ على توازنها الطبيعي،
لكونها مسؤولية مجتمعية مشتركة.

عادل سامي

دع ـ ـ ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
لـ ـحـ ـم ــاي ــة الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة إلـ ـ ـ ــى ت ـع ــزي ــز
جهود المهتمين بتحقيق النمو
االقتصادي والتنمية المستدامة
ف ــي ال ـب ـي ـئــة ل ـت ـح ـس ـيــن الـبـصـمــة
البيئية بـشـكــل عــاجــل مــن خــال
تغيير سلوك االستهالك للسلع
والموارد الطبيعية.
جاء ذلك خالل «ورشة الخبراء»
ّ
التي نظمها مركز صباح األحمد
ل ـل ـتــدريــب الـبـيـئــي ف ــي الجمعية
افتراضيا بعنوان «تقليل الهدر
والتخلص من النفايات».
وق ــال مـنـســق ال ــورش ــة ،عضو
ال ـج ـم ـع ـي ــة نـ ـ ــواف ال ـ ـمـ ــويـ ــل ،فــي

تصريح ،إن ورشة الخبراء تخدم
ج ـم ـيــع ال ـم ـخ ـت ـص ـيــن ف ــي م ـجــال
الـنـفــايــات الصلبة إلع ــداد حلول
واقعية وممكنة من رأي الخبراء
وم ـن ـظ ـم ــات ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ــدن ــي
وط ــرح ـه ــا ف ــي وث ـي ـقــة ألص ـحــاب
العالقة.
وأضـ ــاف أن «ال ــورش ــة تعكس
إي ـ ـ ـمـ ـ ــان ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ب ـت ـح ـق ـي ــق
ال ـهــدف الـثــانــي عـشــر مــن أه ــداف
الـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة ،م ــن خــال
مساعي التركيز على اإلجــراء ات
ال ـع ــال ـم ـي ــة وال ـم ـح ـل ـي ــة لـتـحـقـيــق
اإلن ـت ــاج الـمـسـتــدام واالس ـت ـهــاك
األفـضــل لـلـمــوارد والــوصــول الى
أف ـض ــل س ـبــل ال ـت ـخ ـلــص الـسـلـيــم
من النفايات وتقليل االنبعاثات

الملوثة الناتجة عنها».
وأوضـ ـ ـ ــح أن الـ ــورشـ ــة شـ ــارك
بها عبر تقنية زووم  32خبيرا
وأك ـ ّـاديـ ـمـ ـي ــا خ ـل ـي ـج ـيــا وع ــرب ـي ــا
ي ـمــث ـلــون بــاحـثـيــن وأكــاديـمـيـيــن
وأعـضــاء مــن منظمات المجتمع
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدنـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ـ ّـدم ـ ـ ـ ـ ــوا ال ـ ـح ـ ـل ـ ــول
والتوصيات.

هدر الطعام
م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ت ـ ـط ـ ــرق ـ ــت
المتخصصة في هندسة البيئة
ب ـج ــام ـع ــة ال ـخ ـل ـي ــج الـ ـع ــرب ــي فــي
البحرين ،د .سمية يــوســف ،إلى
ال ـح ـل ــول ل ـل ـحــد م ــن اإلفـ ـ ـ ــراط فــي
االستهالك واالستهالك المستدام

وال ـ ـ ـطـ ـ ــرق ال ـس ـل ـي ـم ــة ل ـل ـت ـخ ـلــص
مــن فــائــض األط ـع ـمــة والـنـفــايــات
الصلبة األخــرى بأنواعها ،الفتة
إلى أن كمية الهدر الموجودة في
البحرين وصلت الــى  50بالمئة
م ــن الـ ـه ــدر الـ ـع ــام م ــن ال ـط ـع ــام»،
ومؤكدة أن «دول مجلس التعاون
الخليجي مــن أعـلــى األقــالـيــم في
مخلفات الطعام».
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت« :ه ـ ـن ـ ــاك تـ ـج ــارب
عــديــدة ناجحة يجب االستفادة
منها لتحويل مخلفات المالبس
واألطعمة والبالستيك إلى مواد
أولـيــة لـصـنــاعــات أخ ــرى كـمــا في
السويد وألمانيا».

سوق األضاحي ...ارتفاع في األسعار وغش باألنواع
ً
 150دينارا سعر المحلي وسط غياب الرقابة
●

محمد جاسم

ً
تشهد األس ــواق المحلية ارتفاعا
ً
قياسيا في أسعار األغنام المحلية
خــال موسم األضــاحــي ،السيما في
الـفـتــرة مــن بــدايــة شهر رمـضــان إلى
عيد األضـحــى الـمـبــارك ،حيث تصل
أسعار األنواع إلى نحو  150دينارا،
حسب عمرها وأنواعها ،كما أن زيادة
الطلب على األغـنــام تساهم فــي قفز
األسعار بأسواق الصفاة.
وترجع أسباب الفقزات الخيالية
إل ـ ـ ــى قـ ـل ــة ال ـ ـم ـ ـعـ ــروض ف ـ ــي الـ ـس ــوق
المحلي ،وكثرة الطلب على األغنام،
ً
فـ ـض ــا ع ــن ح ـص ــر ب ـ ــاب االس ـت ـي ــراد
مــن دول معينة ،كالمملكة العربية
السعودية ،واألردن ،وإيران ،وبعض
دول افريقيا ،حسب ما أعلنته الهيئة
ال ـع ــام ــة لـ ـش ــؤون ال ـ ــزراع ـ ــة والـ ـث ــروة
السمكية المشرفة على عمليات تربية
األغنام واستيرادها.
وت ـت ـف ــاوت أس ـع ــار األض ــاح ــي من
أنــواع السعودي واألردن ــي بين 115
إلى  135دينارا ،ويقل سعر األضحية
من نوع اإليراني «الشفالي» عن غيره
ب ـي ــن  100إلـ ــى  120دي ـ ـنـ ــارا ،وس ــط
ضعف الرقابة في تحديد سقف أعلى
ً
لألسعار سنويا.
مــن جهة أخ ــرى ،يجهل الكثيرون
مــن المقبلين عـلــى ش ــراء األضــاحــي

ال ـخ ـب ــرة ال ـكــاف ـيــة ف ــي ال ـت ـفــريــق بين
أنـ ـ ــواع األغـ ـن ــام ،وم ـعــرفــة أع ـمــارهــا،
ومــا إذا كانت تعاني أمــراضــا ،األمر
الـ ــذي يـسـتـغـلــه ال ـب ـعــض م ــن الـبــاعــة
لمحاوالت غش الزبائن ،وهذا ما أكده
العديد منهم خالل جولة «الجريدة»
فــي صـفــاة الغنم التابعة لمحافظة

ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء ،إذ ام ـت ـع ــض ال ـك ـث ـيــر مــن
مرتادي السوق من ارتفاع األسعار،
موضحين أن العديد ال يعلم سبب
ه ــذا االرتـ ـف ــاع ،ف ــي ظ ــل ال ـغــش ال ــذي
يتعرض له البعض ،لجهلهم بمصادر
الغنم الحقيقية وتشابه األنواع.
وعلى صعيد البائعين في السوق،

فإنهم أ ك ــدوا أن قلة المحلي وكثرة
الطلب واإلقبال عليه تدفع إلى رفع
األس ـعــار ،خصوصا فــي الموسم ما
بين العيدين ،مشيرين إلى أن عمليات
الغش قد تحصل بين بعض الباعة
لتصريف الغنم ،السيما أن العديد
مــن رواد ا ل ـســوق يجهلون التفريق

بين أنواعها ،وهو ما يستغله بعض
ال ـبــاعــة مـعـتـبــريــن ذل ــك ذكـ ــاء مـنـهــم،
واص ـف ـيــن ذل ــك بــأنــه ي ـســيء لسمعة
الـ ـس ــوق ،وت ـع ـم ـيــم ذلـ ــك ع ـلــى جميع
الباعة ،وهذا غير مقبول.
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كتاب

مشاهدات عبدالله بشارة بين الخارجية واألمم المتحدة		

الحلقة ()١

صباح األحمد رسم خريطة طريق للكويت
تهيئ لها العيش بأمان وسط بقعة مضطربة
بشارة في
يقدم الدبلوماسي المخضرم السفير عبدالله يعقوب ً
مؤلفه الجديد ،عصارة تجارب امتدتإلى سبعة عشر عاما (1964
–  ،)1981حددها في قضايا وأحداث كانت خالصة ما وفرته له
الظروف على مدىثالثة عقود.
مشاهدات أقرب إلى الذكريات ،كانت حصيلة "قناعة حق التاريخ في
تسجيل أحداثه" التي يعرفهاووقف عندها ،ولمس ثمارها.
مشاهد سجلها بشارة من الذاكرة ،أيام عاشها في وزارة الخارجية
واألمم المتحدة ،حيث حرصعلى تدوين ما يهم القراء ،وما له عالقة
بالكويت وحياتها ومصيرها.
بأسلوبه الجامع ،الذي يميزه ،وهذا ما تقع عيناك عليه ،سواء في
مقالته األسبوعية أو في الكتبالتي أصدرها وباتت عالمة فارقة وغنية
بتاريخ الدبلوماسية الكويتية ،يسرد "مسارات إنسان في مشاهد
الزمان" ويطل من خالل ثالث محطات ،عاش فيها وعايشها وتعلم
منها وأخذته إلى مواقع لم يكن يتوقعالمرور فيها ،أولها عمله
حمزة عليان

عبدالناصر انفجر
ً
غضبا في لقاء
ً
اإلسكندرية رافضا
لقاء الملك فيصل
في الكويت

استفتاء البحرين
ً
جاء تعبيرا عن
هويته العروبية

«شيراتون الكويت»
جمع وزراء
الخارجية العرب
بعد هزيمة 1967
وتم فرض حظر
النفط علىأميركا

ً
مديرا لمكتب وزير الخارجية ،والتي بدأت في يناير  1964وانتهت ًفي وانقساماتعربية مع تحرك الرئيس أنور السادات خالل الفترة من
سبتمبر  ،1971ثم دخل إلى مرحلة العولمة ،حيث تم تعيينه مندوبا
 1978إلى  1979السترجاع األراضي المصريةالمحتلة.
ً
بعدها وقعت حرب العراق مع إيران (سبتمبر  )1980واستمرت ثماني
دائما للكويت في األمم المتحدة من عام  1971إلى  ،1981وخالل
هذه الفترة شاهد الكثير ،وتكلم أكثر ،وتفتحت أمامه مسارات أوصلته سنوات ،وتالها الغزوالعراقي للكويت وواجب التحرير واالفتراق
العربي التاريخي مع تصويت  12دولة مع تحرير البالد بكل وسيلة
إلى موكبالكبار وأصحاب القرار المؤثر في مصير البشرية ،وال سيما
في الفترة من  1978إلى  ،1979ليدون تلكالتجربة في كتاب صدر ممكنة ،وتهاون تسع دول رفضت دعمها ،ومنها انهار النظام العربي
السياسي القديم وتعاظمت المشاعر الوطنية وتالشت الجاذبية
له في الثمانينيات تحت عنوان "عامان في مجلس األمن".
القومية ،وتآكلت نبرة التضامن العربيوسعى مجلس التعاون إلى
كانت تلك فترة خصبة شارك فيها بمداوالت مجلس األمن حول
نظام عربي جديد ،وتلك األحداث سجلها في كتاب أسماه "بين
قرارات لها عالقة باألمن العالميوالسلم السياسي واالستقرار
الملوك والشيوخوالسالطين".
االجتماعي ،وترسيخ مبدأ حسن الجوار ،لكي ال تشتعل النار بين
ً
عبر الحلقات التالية نستعرض بعض فصول كتابه الصادر حديثا عن
الجيران مثلتركيا واليونان وإسرائيل وسورية وغيرها.
ثم جاءت المرحلة الثالثة في مجلس التعاون الخليجي (مايو  )1981دار ذات السالسلللنشر والتوزيع ،تحت عنوان "مشاهدات عبدالله
وبترشيح من الكويت ،وتم اختيارهأول أمين عام للمجلس (1981
بشارة" ،ونبدأ بالفصل األول ،الذي يتناول مشاهداته أثناء عمله في
وزارة الخارجية.
–  )1993حيث عاصر فيها اضطرابات عربية في حوض الشام

في مكتب وزير الخارجية
ت ــول ــى س ـمــو ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ال ـجــابــر
الصباح ،وزارة الخارجية في يناير  ،1963بعد أن
ً
أصبح الشيخ صباح السالمالصباح وليا للعهد
ً
ورئ ـي ـســا لـ ـل ــوزراء ،وج ــاء الـشـيــخ ص ـبــاح األحـمــد
ً
الجابر حامال معه صفة مستخرجة من المنظور
الذاتيلتشكيل خريطة طريق لما تحتاجه الكويت،
لتعيش بأمان في هذه البقعة المضطربة التي في
شمالها العراق ،وهو بلديحمل في بنيته عناصر
االضـ ـط ــراب وص ـعــوبــة االن ـس ـج ــام ب ـيــن مـكــونــات
الشعب بنظام بدأ مع ثورة  ،1958شرعيته القوة
والمخابرات وأجـهــزة التنصت والمالحقة ،وفي
شرقها إيــران التي تحمل في جسدها الكثير من
الخصومة للحكمالعسكري أو البعثي ،من يسار
أيديولوجي متطرف ،ومــن رجــال ديــن السنة من
السلفيين ،ومن اإلخوان المسلمين ،ومنأقليات،
مع طموحات النفوذ والتعالي التي يحملها النظام
اإليراني للمد القومي العربي.
كــان الشيخ صباح األحمد يرسم في خريطته
ً
ً
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة دورا م ـه ـم ــا لـلـمـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة
السعودية ،في مساندته لالنفتاحعلى اإلمــارات،
وع ـل ــى ك ــل م ــن ق ـطــر وال ـب ـح ــري ــن ،لـتـشـجـيــع هــذه
اإلمـ ــارات عـلــى الــدخــول فــي تجمع خليجي يحد
من الدور البريطانيالواسع في شؤون الحوض
الخليجي .
ك ـمــا ك ــان ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد يـحـمــل معه
ضرورات االنفتاح الكويتي على جميع العواصم
وال ـت ـح ــاور مـعـهــا ،وشـ ــرح جــوهــرالــدبـلــومــاسـيــة
الـكــويـتـيــة لـهــا ،وكـســب وده ــا لـهــذا الـنـهــج ،كانت
التعقيدات العربية التي رافقت استقالل الكويت
ودخولهاالجامعة العربية بشروط غير مسبوقة
أهمها فقدان الــردع البريطاني الــذي حافظ على
الهوية الكويتية منذ عام 1899حتى عام ،1961
مــع حــاجــة الـكــويــت إلــى إط ــار عــربــي يــوفــر ال ــرادع
األخ ــاق ــي ،تـكــون فـيــه الـمـشــاعــر األخــويــة والــدعــم
السياسي القوي هما المحرك األقوى لدعم مواقف
الكويت.
ولهذا النهج الــذي آمن به سمو الشيخ صباح
الـكـثـيــر م ــن الـتـفــاصـيــل وال ـم ـعــانــي ،وم ــن أكـثــرهــا
ً
وضوحا التصاق النشاطالدبلوماسي الكويتي
بملفات الجامعة العربية و تــوا جــد هــا اإليجابي
ّ
الفعال في عالج هذه المشاكل.
ص ــارت ال ـكــويــت دول ــة عــربـيــة بـهــويــة عــروبـيــة
صادقة تنفذ الـقــرارات ،وتسهم بالمال ،وتتطوع
ل ـت ـج ــاوز اإلش ـك ــال ـي ــات .ومـ ــن أب ـ ــرزع ـنــاصــر هــذه
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة س ــرع ــة الـ ـتـ ـح ــرك ل ـل ـت ــوس ــط بـيــن
المتخاصمين العرب ،وحل معلقاتهم.
كــانــت مــوريـتــانـيــا فــي حــالــة ن ــزاع مــع الـمـغــرب،
وتدخل الشيخ صباح األحمد بحيوية لبناء جسر
الـتـفــاهــم ،كــانــت االجـتـمــاعــاتفــي األم ــم المتحدة،
وفــي أوروبــا مع تنقالت بين الــربــاط ونواكشوط
 عــاص ـمــة مــوري ـتــان ـيــا  -ال ت ـتــوقــف ،ل ـكــن الـجـهــداألك ـبــر فــيدبـلــومــاسـيــة الـتــآخــي ج ــاء ع ــام ،1965
مع زيــارة سمو األمير الشيخ صباح السالم إثر
زيارته الرسمية للقاهرة ،واالتفاقعلى أهمية حل
موضوع اليمن ،وما أفرزه من خالف بين الرياض
والقاهرة ،بعد تدخل الجيش المصري لدعم الثورة
اليمنية التي قامت في سبتمبر  .1962

في عام  1963انضمت الكويت إلى األمم المتحدة وكان الشيخ صباح األحمد،
وزير الخارجية ،أول من رفع علم البالدعلى مبناها

ك ـ ــان ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح وص ـ ــل إل ـ ــى ق ـن ــاع ــة ب ــأن
المساعي الكويتية تنحصر في التوصل إلى اتفاق
لعقد اجـتـمــاع ثـنــائــي بـيــنالــرئـيــس عبدالناصر
والـمـلــك فيصل يمكن أن يعقد فــي الـكــويــت ،وقــد
تــوصــل الـشـيــخ ص ـبــاح ف ــي ل ـقــاءاتــه م ــع الــرئـيــس
عبدالناصرفي اإلسكندرية في صيف عام ،1966
ً
إلــى قناعة بــأن األمــل يبقى معلقا على عقد قمة
مصرية -سعودية يفضل أن تكونفي الكويت.
ً
بذل سمو الشيخ صباح وجهاز الخارجية جهدا
ً
ج ـب ــارا فــي الـتـحـضـيــر ،وف ــي تــوفـيــر الـمـقـتــرحــات،
وفي تهيئة بيئة مناسبةلالجتماعات بين مصر
والسعودية ،والتي كانت تتم بهدوء في الكويت
في مبنى قريب من مقر وزارةالخارجية في منطقة
الضاحية.
ً
كــان جهاز الخارجية مشرفا على تأمين هذه
ً
الترتيبات ،وكنت موجودا أعد المحاضر ،وأتابع
تعليمات معالي الوزيرالشيخ صباح األحمد.
ً
اختار الملك فيصل الدكتور رشاد فرعون ممثال
ً
شخصيا له في هذه المفاوضات ،واختار الرئيس
ً
جمال عبدالناصر،د.حسن صبري الخولي ،ممثال
ً
شـخـصـيــا ل ــه ،كــانــت ت ــدور ال ـل ـقــاءات دون إع ــام،
وكان الشيخ صباح ينتقل بين الرياضوالقاهرة
لمقابلة الملك والرئيس ،لتلطيف األجواء وترطيب
المواقف .
كــانــت الـمــواقــف متباعدة ألن الـشــك عميق مع
ً
غ ـيــاب ال ـث ـقــة ،ك ــان ال ـم ـلــك فـيـصــل م ـه ـمــومــا بــأمــن
المملكة وإبعاد التهديدات عنها،وكــان الرئيس
ً
عـبــدالـنــاصــر مـسـكــونــا بـســامــة ال ــوه ــج ال ـث ــوري،
وإبعاد شبهات التراخي ،كانت مشكلته ،في ذلك
الوقت ،حروبهمع الرجعيين الذين تجاسروا على
المقام الثوري الناصري ،ودبروا االنفصال السوري
عن الجمهورية العربية المتحدة،وكان ال يتسامح
بإظهار الوهن أو اإلنهاك على مسار الخط الثوري،
وكانت هناك أدوار لآلخرين في القيادة المصرية.
ً
كــان عبدالحكيم عــامــر صـلـبــا ،وك ــان الـســادات
ً
ال ي ـق ــل ع ـن ــه تـ ـ ـش ـ ــددا ،وال أنـ ـس ــى آخ ـ ــر اج ـت ـم ــاع
حـضــرتــه بمعية الـشـيــخ صـبــاح األح ـمــدفــي لقاء
في اإلسكندرية في أغسطس  ،1966وكان اإلرهاق
ً
فــي ذلــك االجـتـمــاع واض ـحــا على مــامــح الرئيس
ع ـبــدال ـنــاصــر،ف ـمــع إص ـ ــرار س ـمــو ال ـش ـيــخ صـبــاح
 الــوسـيــط الـكــويـتــي  -عـلــى ضـ ــرورة ل ـقــاء يجمعبين الرئيس والملك ،وإذا بالرئيسعبدالناصر
ً
ينفجر مــرددا بأن لقاء ه مع الملك فيصل بمنزلة
تزكية للملك أمام شعبه ،لم تكن مثل هذه المشاعر
الغاضبةتتسلل إلى االجتماعات ،لكن تراكمات
ال ـض ـغــوط عـلـيــه والس ـي ـمــا ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ال ــذي
كان االقتصاد المصري يتعرض فيهلالستنزاف
بسبب اليمن مع شعور القيادة المصرية بوجود
ً
قوى عربية وخارجية تبني حصارا لضرب القوى
الثوريةالتي تقودها مصر.
كـ ـن ـ ُـت أتـ ــابـ ــع م ــام ـح ــه خ ـ ــال ذل ـ ــك االج ـت ـم ــاع
الـتــاريـخــي ،وأرى خـيــوط اإلره ــاق واإلن ـهــاك على
تلك المالمح.
ً
لــم يكن الــرئـيــس عبدالناصر ح ــادا فــي رفضه
للمقترح بالمقارنة بموقف الـســادات أو بموقف
عبدالحكيم عــامــر ،وقــد كــانــامــوجــوديــن فــي ذلك
ً
ال ـل ـقــاء ال ـتــاري ـخــي ،الـ ــذي ح ـضــرتــه شـخـصـيــا مع
السفير المرحوم حمد الرجيب.
ً
كان واضحا من ذلك اللقاء أن قيادة مصر فقدت
الثقة في حل دبلوماسي ،وعزمت على االستمرار
في المواجهةالعسكرية ،وكان الرئيس عبدالناصر
ً
ً
عصبيا غاضبا ال ثقة لــه بإمكانية االل ـتــزام بما
يتم االتفاق عليه حول اليمن ،كماأنه ال يريد أي
مؤشرات توحي باللهفة على الحل.
تصاعدت في ذلــك الوقت الحمالت السياسية
واإلع ــام ـي ــة ض ــد الـمـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة،
وتوجت في الغارات الجويةالمصرية على منطقة
نجران مع فقدان األمــل في إمكانية الوصول إلى
هدنة تسهل استئناف مساعي الكويت ،ويمكنلنا
أن نستنتج من هذه الوقائع نهاية التدخل الكويتي
لتحقيق شيء يقرب الطرفين.
لــم يـمــر وق ــت طــويــل بـعــد ذل ــك الـلـقــاء المحبط،
فقد حــل عــام  1967وانــدفــع الرئيس عبدالناصر
في مسعى ألخــذ المبادرة منحضن الرجعيين،
بخطوات تصورها ستأتي له بالمكاسب ،تعاظمت
في تأثيرها عليه إلى حد سحب القوات الدولية
منمضيق تيران ،ومنها إلى كارثة  ،1967وهزيمة
الفضاء الثوري بكل مفرداته وأطروحاته.
وان ـت ـه ــت ق ـض ـيــة ال ـي ـم ــن ب ــان ـس ـح ــاب ال ـج ـيــش
المصري ،واستمرار النظام الجمهوري في اليمن
دون اللياقة الثورية التي كانتتالزمه.
ومــع نهاية حساسيات اليمن ،كــان هم الشيخ
صباح األحمد ادعاءات إيران في البحرين ،وكانت
ً
ً
أسـهــل كـثـيــرا ألن ال ـشــاهأكـثــر واق ـع ـيــة ،مــدركــا أن
االدعـ ـ ـ ــاءات اإلي ــران ـي ــة ف ــي ال ـب ـحــريــن م ــن إف ـ ــرازات
طـمــوحــات غـيــر واق ـع ـيــة ،مــع اس ـت ـعــداد لتقبل ما
يريدهالشعب البحريني ،وبعد اجتماعات تنقلت
بين الكويت والبحرين وطـهــران وجنيف ،كانت
تتم بــوجــود كــل مــن الشيخ ناصرمحمد األحمد
الـجــابــر ،سفير الـكــويــت فــي ط ـهــران ،وبـعــدهــا في
جنيف ،والمرحوم السفير بدر خالد البدر ،المشرف
علىالبرنامج التنموي الكويتي لكل من الخليج
والجنوب .
وبإشراف من ممثل السكرتير العام اإليطالي

الرئيس جمال عبدالناصر فــي حــوار مــع سمو أمير الكويت الشيخ صباح السالم
وسمو الشيخ صباح األحمد وزير الخارجية خالل زيارة رسمية للقاهرة في عام 1966

الكويت انتقلت
من مظلة المحمية
البريطانية إلى
المحمية العربية

االلتحام
الدبلوماسي
السعودي  -الكويتي
ً
ً
أدى دورا مهما
بقيام «اتحاد» بين
اإلمارات

جاسم القطامي
اختار كوكبة
من القوميين
والناصريين
في جهاز وزارة
الخارجية

المطار الستقبال الوزراء العرب ،إذا قامت دول
النفط الخليجية بفرض مقاطعة نفطية كاملة
علىالــواليــات الـمـتـحــدة ،كــان يتحدث بجدية
بعيدة عن واقع السياسة العالمية ،وال تنسجم
مع النهج الخليجي في معالجةاألزمات.
لم يتحقق ما اقترحه د .إبراهيم ماخوس مع
وصولنا إلى نيويورك ،حيث كان وفد الكويت في
استقبالنا في أجواءكئيبة ،ومنها إلى الفندق .وفي
اليوم التالي بدأت اللقاء ات بين وزراء الخارجية
العرب لوضع استراتيجية عربيةموحدة للحصول
على قرار من الدورة الخاصة التي اقترحها االتحاد
ال ـســوف ـيــاتــي ،لـمـعــالـجــة نـتــائــج ال ـح ــرب واح ـتــال
ألراض عربية في كل من مصر واألردن
إسرائيل
ٍ
وسورية .

«ف ـ ـي ـ ـتـ ــورو وانـ ـسـ ـبـ ـيـ ـر جـ ـ ـي ـ ــوش ـ ــاردي- Vittorio
Winspear Guicciardr»ّ ،
عبر شعب البحرين في
استفتاء عن إصراره على هويته العربية ونظامه
الـسـيــاســي بـقـيــادة الـشـيــخ عـيـســى بــن سـلـمــانآل
ً
خ ـل ـي ـفــة ،وأص ـب ـح ــت ال ـب ـحــريــن عـ ـض ــوا ف ــي األم ــم
المتحدة عام  .1971
وربما أخــذت ترتيبات انسحاب بريطانيا من
الخليج من جهود الشيخ صباح أكثر من غيرها،
ألن دبلوماسية الكويتانطلقت نحو بناء اتحاد
فــدرالــي بين اإلم ــارات ،باإلضافة إلــى كل من قطر
والبحرين ،لكن التوجهات اإلقليمية انتهتباتفاق
اإلم ـ ـ ــارات ال ـس ـبــع ع ـلــى ات ـح ــاد ف ــدرال ــي عاصمته
أبــوظ ـبــي ،واخ ـت ـيــار الـبـحــريــن وق ـطــر االس ـت ـقــال،
وانضمت كل من دولــةاإلمــارات وقطر والبحرين
إلى األمم المتحدة عام  .1971
لعب االلتحام الدبلوماسي السعودي الكويتي جهاز وزارة الخارجية
في توجهاته لدعم اإلمارات باتحاد يضم اإلمارات
ك ــان الـسـيــد جــاســم عـبــدالـعــزيــز الـقـطــامــي ،أول
السبع الدور المؤثر فيتحقيق التوافق بين حكام
ً
اإلم ـ ــارات مــدعــومــا مــن الـتــوجـهــات الـعــربـيــة ومــن وكيل لوزارة الخارجية ونجح في جمع شباب من
جهود بريطانيا ،واستمرت الكويت بعد استقالل الكويتيين للعمل معه ،واختارهم لمعرفته بهم
اإلمـ ــارات فــي تنفيذ بــرنــامــج الـمـســاعــدات للدولة وانسجامهم مع توجهاته السياسية ،ولثقته بهم
الجديدة ،ولــم تتوقف إال بعد أن اكتملت أجهزة وارتياحه لنزاهتهم.
ً
كان المرحوم القطامي قائدا للشرطة الكويتية
الدولة في توفير متطلبات مابعد االستقالل.
ً
لكن األهم في مالحظاتي أن الشيخ صباح أراد منذ بداية الخمسينيات عندما عــاد خريجا في
ً
أن يتوغل داخــل الشأن العربي ناقال الكويت من كلية الشرطةالمصرية ،وكــان صاحب شخصية
ً
محمية بريطانية إلىمحمية عربية ،قابال بالعبء جذابة ،فيه البساطة والتلقائية ،ويتمتع بالكثير
الــذي يفرضه ذلــك التصور مــن عطاء سياسي ال من الكاريزما ،لكنه عنيد في مواقفهالسياسية،
يفتر ،وسخاء مالي ال يشاكس وال يناقش،وقدم حيث تشرب بالمبادئ التي يدعو لها المرحوم
لوحة كويتية منفتحة على الجميع ،ومتفتحة لكل جـمــال عـبــدالـنــاصــر ،وهـضــم عـنــاصــر الـنــاصــريــة،
ما يأتي من الجميع من مواقف ترسخ المسيرة وصار منالمتبنين ألهدافها في الوحدة العروبية
العربية التي آمن بهاولم تضعف حتى مع الغزو التحريرية ،واستقال من منصبه حيث كان الرجل
الثاني في منظومة األمنالداخلي بعد الوزير الذي
العراقي عام  .1990
ً
ك ــان الـشـيــخ ص ـبــاح رج ــل ال ـم ـب ــادرات ،منحته كان المرحوم الشيخ صباح السالم ،وذلك احتجاجا
القيادة العليا سواء في عهد المرحوم سمو الشيخ عـلــى مــوقــف الـسـلـطــة مــن مـهــرجــانــات أقـيـمــتفي
ص ـبــاح ال ـســالــم أو عـهــدال ـمــرحــوم الـشـيــخ جــابــر م ــدرس ــة ال ـش ـيــوخ ال ـثــانــويــة ف ــي ذكـ ــرى ال ــوح ــدة،
األحمد الثقة الكبيرة في مساعيه العربية والدولية ،شارك فيها المعلق المصري اإلذاعي المثير أحمد
وفي دعم برنامجه العربي ،ومن هذا الدعمانطلق السعيد ،مدير صــوتالـعــرب ،وأب ــرز المحرضين
فــي أعـقــاب هزيمة  ،1967بطاقة عروبية ،بدعوة للتحركات الشعبية ضد األنظمة الشرعية العربية
وزراء الخارجية العرب لالجتماع في الكويت في التي لم تتناغم مع الدعوات الناصرية فيالوحدة
يــوم الـحــاديعشر من يونيو  ،1967حيث التقى العروبية الغليظة.
ً
وت ـح ــدث الـقـطــامــي ف ــي ه ــذا ال ـم ـهــرجــان داع ـيــا
وزراء الخارجية العرب في شيراتون الكويت وسط
أجواء األسى لحجم الهزيمةوانهيار األحالم ،مع إلى وضع أسس نظام سياسي ودستوري ،وكان
إيجابيات تضامنية جاءت من الكويت والمملكة للسلطة رأي آخر،فظهرت االحتجاجات وأغلقت
العربية السعودية في فــرض حظر على تصدير األندية ،وتوقف الحراك السياسي ،وكانت الحصيلة
النفطإلى الواليات المتحدة األميركية ،واستعداد استقالة الرجل األمني البارز جاسمالقطامي من
لــإس ـهــام ف ــي إح ـي ــاء ال ـ ــروح ال ـعــرب ـيــة وتـعــويــض منصبه .
كان ذلك عام  ،1958مرت سنوات وأعلن استقالل
الـخـســائــر الـتــي تكبدتها كــل مــنمـصــر وســوريــة
الكويت عــام  ،1961فتحرك رئـيــس وزراء الـعــراق
واألردن والمنظمة.
ً
أسهمت هذه الروح في التخفيف من ثقل اللقاء عبدالكريم قاسم مدعيا تبعية الكويت للعراق،
في شيراتون الكويت ،حيث قــرر ال ــوزراء التوجه وتـعـيـيــن أم ـيــر ال ـكــويــت ال ـش ـيــخ ع ـبــدال ـلــه الـســالــم
ً
إل ــى ن ـيــويــورك لـحـضــورالـجـمـعـيــة الـعــامــة لألمم «قائمقام» في الكويت ممثال للحكومة العراقية.
ضمت األزمــة كل األطـيــاف الكويتية في رفض
المتحدة في دورة استثنائية بناء على طلب من
االدعاء ومواجهته ،ومن ذلك المدخل الذي فرض
االتحاد السوفياتي.
وانطلق ال ــوزراء بطائرة كويتية أخذتهم إلى اإلجماع والتضامنالداخلي ،جاء جاسم القطامي
ً
مطار أنقرة ثم إلــى لندن ،منها تــوزع الــوزراء في وك ـيــا لـلـخــارجـيــة ،كمساعد أول لـلــوزيــر الشيخ
صباح السالم ،أول وزير خارجية كويتي.
طريقهم إلى نيويورك.
اخـتــار الوكيل الجديد كوكبة مــن الناصريين
كان بجانبي في الطائرة الكويتية من الكويت
إلى أنقرة المرحوم د .إبراهيم ماخوس – وزير وال ـقــوم ـي ـيــن ال ـع ــرب م ــن الـكــويـتـيـيــن لـمـســاعــدتــه
خارجية سورية ،وهوبعثي يساري من جماعة فــي إدارة الدبلوماسية الكويتية،وتــولــى هــؤالء
صالح جديد وحافظ األسد ،وهو طبيب تطوع المناصرون إدارة الوزارة ،وكانوا مجموعة بعضها
متفان ،وجميعهم
فــي الـجــزائــر خ ــال ح ــرب الـتـحــريــر مــع زميليه متشدد ،وأغلبها مرن ،ومعظمها
ٍ
ً
د.يوسف الزعين الذي أصبح رئيسا للوزراء ،منسجمين مع توجهات الدولة.
ً
كـنــت أع ــرف أغـلـبـهــم كـمــواطـنـيــن لـكـنــي لــم أكــن
ود .نـ ــور ال ــدي ــن األت ــاس ــي ال ـ ــذي صـ ــار رئـيـســا
ً
للجمهورية بعد انقالب اليساريينالبعثيين ناصريا وال من القوميين العرب ،بل من العاملين
ع ـلــى رئ ــاس ــة أم ـيــن ال ـح ــاف ــظ ،ال ـم ـهــم أن ه ــؤالء عـلــى إب ـ ــراز ال ـهــويــة الـكــويـتـيــة،وتــرس ـيــخ الــدولــة
األطباء الثالثة المملوئين بالحماس القومي الكويتية الفتية ،ولم أقع في غرام الهوى الوحدوي.
الـيـســاري الـنـضــالــيتمكنوا مــن بـنــاء عــاقــات
خاصة لهم في الجزائر ،وتطوعوا للعمل فيها
ً
كأطباء ،وبـهــذا الشعور المتدفق حماسا قال
د.إبراهيم ماخوس لي -ونحن في الطائرة -بأننا
قادرون كعرب على إحضار مندوب أميركا الدائم
فــي األم ــم المتحدة السيدآرث ــر غــولــدبــرغ إلى
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بائع اآليس كريم ...ورفاقه
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com

بيع اآليس كريم إيجاد طرق بديلة لتسويق
على شركات ً
منتجاتها بعيدا عن اضطرار العامل المسكين للجلوس في
الشمس الحارقة ينتظر المارة لبيع بضاعته بشكل يخلو من
الرحمة ،ويشمل ذلك العاملين في توصيل الطلبات الخاصة
االستهالكية الذين طالب الديوان الوطني لحقوق اإلنسان
بشمولهم بفترات الحظر.
أول العمود:
 ١٤٦٠ضـبـطـيــة مـ ـخ ــدرات م ــن األ مـ ــن ا ل ـع ــام خــال
الـنـصــف األول مــن الـعــام الـحــالــي بـجـهــود الــدوريــات
ُ
فسر حجم انتشار هذا
ونقاط األمن ،العدد كبير وي ِ
ال ــوب ــاء فــي الـمـجـتـمــع وق ــوة الـمـتــاجــريــن ب ــه ،وكــذلــك
التعدي على رجال األمن وقتلهم!
***
ق ـي ــادي ف ــي الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـل ـقــوى ال ـعــام ـلــة أعـلــن
ً
شروطا سيتم وضعها لشمول فئات جديدة تدخل
فترة حظر العمل في أو قــات الظهيرة بحسب القرار
ا لــوزاري رقم  189لسنة  ،2010ومنهم العاملون في
مهن توصيل الطلبات االستهالكية ،وبائعو اآليس
كريم ،والباعة المتجولون.
القانون إياه يمنع العمل في شهور يونيو ويوليو
ً
وأغسطس من الساعة  ١١صباحا إلى  ٤مساء ،وتعد
مثل هذه المسائل من األهمية الكبيرة التي تحفظ
الجوانب اإلنسانية لصورة أي بلد ،وتطبيق القانون
ً
ا ل ـخــاص بـهــا سـهــل ج ــدا وال يمكن قـبــول اال سـتـمــرار
في إهمالها.
من جانب آخر هناك وا جــب أخالقي على شركات
ب ـيــع اآلي ــس كــريــم ف ــي إي ـج ــاد ط ــرق بــدي ـلــة لـتـســويــق
ً
مـنـتـجــاتـهــا ب ـع ـيــدا ع ــن اضـ ـط ــرار ال ـعــامــل الـمـسـكـيــن
للجلوس فــي الشمس ا لـحــار قــة ينتظر ا ل ـمــارة لبيع
ب ـضــاع ـتــه ب ـش ـكــل ي ـخ ـلــو م ــن ال ــرح ـم ــة ،وي ـش ـمــل ذلــك
العاملين في توصيل الطلبات الخاصة االستهالكية
ال ــذي ــن ط ــال ــب ال ـ ــدي ـ ــوان ال ــوطـ ـن ــي ل ـح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان
بشمولهم بـفـتــرات الحظر فــي هــذا ا لــو قــت نفسه من
العام الماضي ورفع مذكرة للجهة المعنية بذلك.
حـســم م ـثــل ه ــذه األمـ ــور بـسـيــط وس ـه ــل ،وإهـمــالــه
ً
ً
ً
ُي ّ
حمل الدولة سنويا ضغطا متكررا على سمعتها
في الجانب اإلنساني دون حسم من الهيئة العامة
للقوى العاملة والشركات التجارية المعنية.
ً
نتذكر هنا أيضا نقاط توقف حافالت النقل العام،
فرغم الخطوات الخجولة التي بدأت بتصميم كبائن
ً
ً
ا نـتـظــار مكيفة فــإن المسألة تحتاج تعميما فــور يــا
لـجـمـيــع ال ـن ـقــاط لـلـشــركـتـيــن الـمـعـنـيـتـيــن ،ف ـمــن غـيــر
المعقول أن ينتظر مستقلو تلك الحافالت في طقس
تصل حرارته أكثر من  ٥٠درجة مئوية وتحمل الغبار
والرطوبة من أجل التنقل من مكان آلخر!
نتطلع إلى نجاح هيئة القوى العاملة في حماية
الشرائح الجديدة ،وعلى الشركات التجارية واجب
إنساني وأخالقي في حماية من يسوق لمنتجاتها.

ةديرجلا
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ً
الدول الفقيرة هي األكثر تضررا
من نظام التلقيح األوروبي

محمد أحمد المجرن الرومي

سعادة العميد ...مع السالمة
بعد مرور ثالثة وثالثين عاما قضاها في الكويت يمثل بالده بنى
خاللها عالقات قوية وحميمة مع الكثير من المسؤولين وأبناء الشعب
الكويتي ،آثر سعادة العميد أن يترجل عن صهوة حصانه ،وأن يلملم
ً
أوراق ــه وحاجياته لـمـغــادرة الـكــويــت نهائيا وهــو يحمل الكثير من
الذكريات عن الكويت وشعبها ومسؤوليها.
عندما علمت أن السفير عبداألحد إمباكي عميد السلك الدبلوماسي
وسـفـيــر الـسـنـغــال الـصــديـقــة ل ــدى الـكــويــت يستعد لـلــرحـيــل اتصلت
بــه كــأخ وصــديــق قديم وممثل دولــة تربطها بالكويت عــاقــات قوية
ومتميزة ،طلبت منه أن أودعه ،فقال هل لي أن أزورك في منزلك؟ وهذا
يمثل طيبة وتواضع هذا اإلنسان ،فأجبته بأن الواجب يملي ّ
علي أن
أزورك ألنك ضيف عندنا ،وبالفعل زرتــه في مقر عمله وتحدثنا عن
الذكريات والسنوات الطويلة التي قضاها بالكويت والتي ناهزت
ثالثة وثالثين عاما ،مازحت سعادة العميد السفير إمباكي قائالَ :
لم
العجلة في المغادرة وأنت قضيت مدة قصيرة في الكويت ووصلت
خاللها إلى منصب عميد السلك الدبلوماسي ،وكل يتمنى تقلد هذا
المنصب الرفيع ،لكنك قطعت الطريق على الكثير من السفراء الذين
كانوا يطمحون بمنصب عمادة السلك الدبلوماسي؟ فرد ّ
علي ضاحكا:
بالفعل صحيح قضيت مدة طويلة في منصبي كعميد حتى أن الكثير
ً
من السفراء انتظروا كثيرا لعلي أنتقل وأفسح لهم طريق العمادة،
فانتقل عدد كبير من السفراء ،والبعض اآلخر انتقل إلى رحمة الله ،ولم
يتحقق أملهم بالعمادة (استأذنته بنشر ذلك ووافق وهو يضحك) .قد
ً
يكون الحديث عن السفير عبداألحد إمباكي طويال فاقترحت عليه أن
يكتب مذكراته عن عمله وانطباعاته عن الكويت ،فأجابني بأن لديه
هذه الفكرة ،وحيث إن مغادرتهُ بعد أيام قليلة ولديه جدول زيارات
رسمية قبل المغادرة ،فلم أرد أن أثقل عليه بالحديث ،وبعد أخذ الصور
التذكارية معه ،استأذنته بالمغادرة ،وتمنياتي له ولحرمه وأسرته
الكريمة بالسالمة ،ونقلت له تحيات زوجتي وأسرتي والدعوة لهم
بالعودة السالمة لبلدهم ،على أن يكون لنا لقاء فــي المستقبل في
بلده أو في الكويت ،ومن تواضع هذا اإلنسان أنه أبى إال أن يودعني
حتى موقف سيارتي.

نسرين مالك *
ل ــدي اق ـتــراح لـ ــوزارة اإلع ــام ب ــأن تـجــري مـقــابـلــة مــع عميد السلك
الدبلوماسي في الكويت سفير السنغال عبداألحد إمباكي ليحكي
عن انطباعاته عن الكويت وشعبها ومسؤوليها ،وأقدم التهاني إلى
عميد السلك الدبلوماسي الجديد سعادة األخ السفير ...الذي تربطني
به عالقات طيبة منذ سنوات.

المبدعون والمتميزون مرة أخرى
كتبت في مقال سابق عن المبدعين الكويتيين وضرورة الحديث
عنهم وما يقدمون من إبــداع في المجاالت المختلفة ،وقد اتصل بي
األخ العزيز عبدالعزيز ثنيان المشاري (بوسعود) الله يعطيه الصحة
والعافية ،فهو بالمناسبة مختار منطقة اليرموك الذي عمل الكثير
لمنطقته ،األخ بوسعود أشار إلى ما قام به المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب من تكريم المبدعين الكويتيين في المجاالت المختلفة،
وأنا أشارك األخ عبدالعزيز المشاري بالتهنئة لهؤالء المبدعين وأشد
على أيــديـهــم ،وهــم الـفـنــان الـمـبــدع الملحن يــوســف المهنا ،والفنان
التشكيلي المبدع عبدالرضا باقر ،والكاتب المبدع مظفر العبدالله،
والمبدع والدكتور علي العنزي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية،
والــروائ ـيــان الـمـبــدعــان عـبــدالـلــه البصيص وعـبــدالــوهــاب الـحـمــادي،
والتشكيلي المبدع الدكتور عباس سهراب.
كل هــؤالء يستحقون تكريمهم بالجوائز التقديرية من المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،وتحية أيضا لحضور وزير اإلعالم
عبدالرحمن المطيري ومشاركته في هذا الحفل ،والشكر موصول إلى
األخ األستاذ كامل عبدالجليل ،والعاملين في المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب.
حملت لنا األخبار أن أحد أبناء الكويت هو اآلخر قام بعمل يستحق
التهنئة واالعـتــزاز وهــو الدكتور بسام البغلي صاحب مشروع قمر
ً
الكويت الــذي أطـلــق مــؤخــرا فــي الــواليــات المتحدة األمـيــركـيــة ،وهــذا
اإلنـجــاز فخر للكويت ،شجعوا المبدعين الكويتيين مــن الجنسين
وكافئوهم ألنهم يستحقون ذلك من أجل الكويت.

ح ـ ــرص كـ ــل مـ ــن ي ـق ـي ــم فـ ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا وسـ ـب ــق وت ـل ـق ــى ل ـقــاح
«أسترازينيكا» على التحقق من رقــم الدفعة الخاصة به في األيــام
القليلة الماضية كــي يـعــرف ّإذا كــان مــن بين  5ماليين بريطاني
تلقوا نسخة من اللقاح ُ
المصنع في الهند ،إذ لم تصادق المفوضية
األوروبية على ذلك اللقاح ،مما يمنع إعطاء شهادة «كوفيد» الرقمية
الجديدة.
تسمح هذه الشهادة لكل من تلقى اللقاح بالسفر بين دول االتحاد
األوروبـ ــي مــن دون الـحــاجــة إل ــى حـجــر نفسه أو إج ــراء فحوصات
إضافية ،ولهذا السبب ،أحدثت األخبار المرتبطة بمنع سفر بعض
البريطانيين ووضع أوروبا خارج نطاق صالحيتهم ضجة واسعة،
لكن سيتجاوز المواطنون البريطانيون هذا الوضع على األرجح
وسيتمكنون من السفر إلى أوروبا في نهاية المطاف ،فقد أعلن رئيس
ً
الوزراء شخصيا أن المسافرين لن يواجهوا أي مشكلة ،وبرأي عضو
في اللجنة البريطانية المشتركة حول التلقيح ،تقتصر المشكلة على
ُ َ
«عائق إداري» وستعالج في أسرع وقت.
لـكــن لــم تــذكــر عـنــاويــن األخ ـبــار أن مــايـيــن الـمـســافــريــن اآلخــريــن
يــواج ـهــون ه ــذه الـمـشـكـلــة مـنــذ ف ـتــرة ول ــم يـتـلـقــوا بـعــد أي ن ــوع من
دول غير أوروبية في أنحاء العالم
التطمينات ،فهم المقيمون في ّ
وس ـب ــق أن ت ـل ـقــوا ال ـل ـق ــاح الـ ُـم ـصــنــع ف ــي ال ـه ـنــد وال ـم ـع ــروف بــاســم
«كوفيشيلد» .في الشهر الماضي ،قال مسافرون من شرق إفريقيا
إن السفارة الفرنسية فــي نيروبي أبلغت المسافرين المحتملين
أن «وكالة األدويــة األورو َّبـيــة» وفرنسا ال تعترفان حتى اآلن بلقاح
«كوفيشيلد» مع أنــه ُيصنع بموجب ترخيص من «أسترازينيكا»،
وأطلق هذا الخبر موجة اتهامات مفادها أن االتحاد األوروبي بدأ
ً
يفرض مجددا العوائق التي تسمح بتحصين أوروبا ضد بقية دول
العالم ،حتى أن الصحافي الهندي بارخا دوت اعتبر هذا االزدراء
ً
باللقاح الهندي شكال من «العنصرية القبيحة».
يجازف هذا الوضع بإطالق أزمة دبلوماسية شاملة ،وعند صدور
تصاريح السفر في االتحاد األوروبي من دون ذكر «كوفيشيلد» ،هددت
ّ
فصرح مصدر حكومي لقناة «بي بي
الهند بالرد على تلك الخطوة،
سي» بأن نيودلهي قد تستعمل سياسة المعاملة بالمثل على مستوى
االعتراف بشهادة «كوفيد» الرقمية الصادرة عن االتحاد األوروبي إذا
ُ
لم تضف اللقاحات التي تنتجها الهند إلى تصاريح السفر األوروبية.
ً
ّ
تشكل هذه القضية سابقة خطيرة ،فبعد  18شهرا على تباطؤ
الـنـشــاط االق ـت ـصــادي بـطــريـقــة ج ــذري ــة ،قــد يــؤثــر أي ن ـظــام م ــزدوج
ُ
ضعف قدرة الدول األكثر
المعايير على التجارة ورحالت العمل وي ِ
ً
فـقــرا على ا لـتـعــا فــي ،وال ننسى التكاليف البشرية ا لـتــي تتكبدها
العائالت التي تفصل بينها القارات.
حتى اآلن ،يبدو أن الغضب الذي ّ
عبرت عنه الدول غير األوروبية
ً
أعطى جزءا من المفعول المنشود ،وفي نهاية األسبوع قبل الماضي،
صادقت سبع دول أوروبية بطريقة فردية على لقاح «كوفيشيلد»،
ّ
لكن العجز عن توقع هذا الغضب يثبت أن اإلجراءات البيروقراطية
المعمول بها تغفل عن حاجات معظم دول العالم وتوجهاتها.
ً
يمكن استخالص درس مفيد جدا من هذه المشكلة ،ففي المرحلة
األولى من وباء كورونا ،كان أصعب تحد يتعلق بأن يفهم الجميع
ً
أن العالم كله يواجه المشكلة نفسها وأن أحــدا ليس بأمان إال إذا
ً
أصبح العالم بأسره آمنا .اليوم ،يكرر جميع علماء العالم هذه الفكرة.
ّ
لـكــن ات ـضــح اآلن أن الـتـضــامــن الــوقــائــي ال يقتصر عـلــى الـنــوايــا
الحسنة وتـقــاســم ال ـمــوارد ،بــل إنــه يتطلب تفكيك البنية التحتية
الحمائية كونها ال تتماشى مع الظروف التي فرضها فيروس عالمي
وســريــع الـتـبـ ّـدل ،وفــي حين يجد ماليين المواطنين البريطانيين
أنفسهم عالقين في نظام شائب وغير مرن ،وتبدأ بريطانيا التفكير
بقوانين السفر بعد حمالت التلقيح وبإعادة فتح العالم ،يجب أن
يتنبه الجميع إلى هذا الدرس المهم.
* «الغارديان»

جوزيف س .ناي االبن*

جيفري ساكس وجوليانا بارتلز*

ماذا حقق بايدن في جنيف؟

َ
مجموعة العشرين وحتمية التحركك اآلن لتطعيم العالـم

على الواليات المتحدة أن توضح أن العمل كمالذ لمجرمي
الفضاء السيبراني ُيـفضي حتما إلى الرد االنتقامي ،وألن
قواعد الطريق لن تكون مثالية أبدا ،فيجب أن تكون مصحوبة
بعملية استشارية منتظمة تضع إطارا للتحذير والتفاوض،
وربما يتضح في األشهر المقبلة ما إذا كان بايدن نجح في
إطالق مثل هذه العملية في جنيف.
عندما عقد الرئيس األميركي جو بايدن والرئيس الروسي فالديمير
بــوتـيــن قمتهما األولـ ــى ف ــي جـنـيــف الـشـهــر ال ـفــائــت ،شـغـلــت األسـلـحــة
السيبرانية (اإللكترونية) مساحة أكبر على األجندة مقارنة باألسلحة
َ
النووية ،ومن الواضح أن العالـم تغير منذ الحرب الباردة ،ولكن ما الذي
حققه بايدن ،إن كان حقق أي شيء؟
على مدار أكثر من عقدين من الزمن ،اقترحت روسيا معاهدة سيبرانية
تابعة لألمم المتحدة ،لكن الواليات المتحدة ارتأت أن مثل هذه المعاهدة
من غير الممكن مراجعتها والتحقق منها ،فعلى النقيض من األسلحة
النووية ،قد يعتمد االختالف بين السالح السيبراني وغيره من أكواد
ـمبرمـج.
الكمبيوتر ببساطة على نية ال ِ
وبدال من المعاهدة ،وافقت روسيا والواليات المتحدة وثالث عشرة
دولة أخرى على قواعد طوعية ،رسمت خطوطها العريضة مجموعات من
ُ
الهجمات على
الخبراء الحكوميين تحت رعاية األمم المتحدة ،والتي ت َـحـ ِّـرم
ُ ََ
البنية األساسية المدنية لكنها ال تحظر أعماال غير مشروعة تـنـفـذ من
على أراضي هذه الدول .وعلى الرغم من إعادة التأكيد على هذه المعايير
في األمم المتحدة الربيع الفائت ،فإن المتشككين يشيرون إلى أن روسيا،
بعد فترة وجيزة من موافقتها على تقرير صادر عام  ،2015لم تتورع عن
مهاجمة شبكة الكهرباء في أوكرانيا وتدخلت في االنتخابات الرئاسية
المتحدة ،التي أنشأت القيادة
األميركية في عام  .2016على عكس الواليات
َ
السيبرانية في عام  ،2010لم تعترف روسيا رسميا قـط بامتالكها قدرات
سيبرانية هجومية ،وكال البلدين يخترق شبكات اآلخر لجمع المعلومات
االستخباراتية ،ولكن من الصعب في بعض األحيان رسم خط فاصل بين
التجسس وإعداد ساحة المعركة .لهذا السبب تقدمت الواليات المتحدة
في وقت سابق من هذا العام بشكوى بشأن الهجوم الروسي على شركة
 SolarWindsاألميركية ،وهو الهجوم الذي ُيـقـال إنه أصاب على األقل تسع
هيئات حكومية كبرى وأكثر من  100شركة كبيرة.
حتى وإن كانت المعاهدات الرسمية في مجال الحد من األسلحة غير
قابلة للتطبيق ،فربما يظل من الممكن فرض قيود على أنــواع بعينها
من األهداف المدنية ،والتفاوض بشأن قواعد تقريبية لمواصلة العمل.
على سبيل المثال ،على الرغم من االختالفات األيديولوجية المعيقة،
تفاوضت الــواليــات المتحدة واالتـحــاد السوفياتي في عــام  1972على
اتفاقية خاصة بالحوادث في البحر للحد من السلوك البحري الذي قد
ُيـفضي إلى تصعيد خطير.
الواقع أن التجسس ليس مخالفا للقانون الدولي ،ولن يحظى اتفاق
يقضي بحظره بأي مصداقية .ومع ذلك ،قد تتفاوض الواليات المتحدة
وروس ـيــا بـشــأن ف ــرض قـيــود عـلــى سلوكياتهما فــي مــا يتعلق بمدى
(ال وجــود) عمليات التجسس السيبراني ،أو ربما تتفقان على فرض
قيود على تدخلهما في العمليات السياسية الداخلية لكل منهما ،وحتى
إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق حول تعريفات دقيقة ،فيمكنهما تبادل
بيانات أحادية حول مجاالت ضبط النفس وإنشاء عملية تشاور منتظمة
الحتواء أي نزاع.
يـبــدو أن هــذا كــان النهج ال ــذي استكشفه بــايــدن فــي جنيف ،فوفقا
َّ
لــروايــات صحافيةَ ،سـل َـم بــايــدن نظيره بوتين قائمة تضم  16مجاال
للبنية األساسية الحيوية ـ بما في ذلك الطاقة ،والصحة ،وتكنولوجيا
المعلومات ،والخدمات المالية ،والمواد الكيميائية ،واالتصاالت ـ التي قال
إنها "يجب أن يكون الهجوم عليها محظورا بشكل قاطع".
من ناحية ،لم يكن هــذا جديدا ،ذلــك أن ما يعتبره األميركيون بنية
أساسية حيوية كــان منشورا منذ فترة طويلة على موقع هيئة األمن

السيبراني على اإلنترنت وموقع هيئة أمن البنية األساسية في الواليات
المتحدة ،لكن األمر يختلف عندما يسلم رئيس دولة نظيره مثل هذه
القائمة .بعد االجتماع ،كشف بايدن أنه سأل بوتين كيف قد يكون شعوره
إذا ُد ِّم َـرت خطوط أنابيب روسية بواسطة أحد برامج الفدية الخبيثة،
كما حدث مع خط أنابيب كولونيال األميركي في مايو من ِق َـبـل مجرمين
يعملون من روسيا .سيكبد هذا االقتصاد الروسي تكلفة باهظة ،حيث
يعتمد بشكل كبير على خطوط األنابيب لتصدير الغاز الطبيعي ،ومع أن
األميركيين لم ينسبوا هجوم برنامج الفدية على خط أنابيب كولونيال
للحكومة الروسية ،لكن خبراء أميركيين ذكــروا أن عصابات إجرامية
في روسيا تمارس أفعالها كما يبدو دون عقاب طالما أنها ال تهاجم
أهدافا روسية.
في مؤتمر صحافي بعد القمة قال بايدن" :لقد نبهته إلى أننا نمتلك
قــدرة سيبرانية كبيرة ،وهــو يعلم هــذا ،صحيح أنــه ال يعرف كنه هذه
الـقــدرات على وجــه التحديد ،لكنها كبيرة ،وإذا انتهكوا هــذه القواعد
األساسية ،فسيأتي ردنا إلكترونيا بالمثل ،وهو يعلم هذا" .بعبارة أخرى،
كان بايدن يشير ضمنا إلى التهديد بالردع إذا استمرت روسيا في انتهاك
القواعد الطوعية التي تحظر الهجمات على البنية األساسية المدنية
واستخدام أراضيها ألغراض ضارة .بوتين شخص ذكي ،ومن المؤكد أنه
سمع الرسالة ،لكن تحسن السلوك الروسي يتوقف على مصداقية بايدن.
الواقع أن رسم الخطوط الحمراء قد يكون أمرا صعبا ،حيث يخشى
بعض المنتقدين أنه من خالل تحديد ما يستوجب الحماية ،ربما ألمح
ُ
مشروعة ،وعالوة على ذلك ،يجب
بايدن إلى أن مجاالت أخرى ت َـعـد أهدفا
َّ
ُ
أن تـف َـرض الخطوط الحمراء فرضا حتى تكون فـعـالة ،ويزعم المنتقدون
أن تركيز التحذير كان من الواجب أن ينصب على مقدار الضرر الذي وقع،
وليس أين أو كيف حدث .بالقياس ،من غير الممكن أن تطلب من مضيف
حفل ما أن يوقف كل الموسيقى؛ بل تحذره بأنك ستستدعي الشرطة إذا
ارتفعت الضوضاء إلى حد ال يطاق .يتبقى لنا أن نرى كيف سيفسر بوتين
رسالة بايدن ،لكن الرئيسين اتفقا على إنشاء مجموعة عمل سيبرانية
يمكنها محاولة رسم حدود "التسامح".
يتعين على الــواليــات المتحدة أن تعلن مــن جانب واحــد المعايير
والقواعد التي تتعهد بااللتزام بها ،وعندما تتجاوز روسيا مثل هذا الخط،
ُيـص ِـبح لزاما على أميركا أن تكون مستعدة لالنتقام الموجه ،مثل إفراغ
الحسابات المصرفية المملوكة لبعض حكام الـ ِقـلة المقربين ،أو إطالق
معلومات محرجة ،أو تعطيل شبكات روسية .قد تكون استراتيجية القيادة
السيبرانية المتمثلة بالدفاع عند الخطوط األمامية والمشاركة المستمرة
مفيدة للردع ،لكنها يجب أن تكون مصحوبة بعملية من االتصال الهادئ.
تعمل الجماعات اإلجرامية غالبا كوكالء للدول بدرجات متفاوتة،
ويتعين على الــواليــات المتحدة أن توضح أن العمل كمالذ لمجرمي
الفضاء السيبراني ُيـفضي حتما إلى الرد االنتقامي ،وألن قواعد الطريق
لن تكون مثالية أبدا ،فيجب أن تكون مصحوبة بعملية استشارية منتظمة
تضع إطارا للتحذير والتفاوض ،وربما يتضح في األشهر المقبلة ما إذا
كان بايدن نجح في إطالق مثل هذه العملية في جنيف ،أو ما إذا كانت
العالقات السيبرانية الروسية األميركية ستظل تشكل الوضع المعتاد
المزعج.
* أستاذ في جامعة هارفارد ومؤلف كتاب «هل تشكل األخالق أي
أهمية؟ الرؤساء والسياسة الخارجية من فرانكلين
ديالنو روزفلت إلى ترامب».
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»

روسيا والواليات المتحدة و 13دولة أخرى
وافقت على قواعد طوعية تحت رعاية
ُ
األمم المتحدة ت َـحـ ِّـرم الهجمات السيبرانية
على البنية األساسية المدنية

ال نزال غير آمنين إلى حد بعيد في كل مكان ،والوفيات
المؤكدة بكوفيد  19حتى يومنا هذا ،والتي بلغ عددها أربعة
ماليين هي النتيجة المأساوية لفشل العالم في االستجابة
للجائحة بوضوح ،وتعاون ،وتعاطف.
بعد اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في مدينة البندقية في
التاسع والعاشر من يوليو ،ينبغي لهم أن يتبنوا خطة لتحصين العالم
ضد فيروس كورونا (كوفيد ،)19ستكون كل الدول المنتجة للقاحات
حاضرة :الواليات المتحدة ،والمملكة المتحدة ،واالتحاد األوروبي،
والصين ،وروسـيــا ،والهند .تنتج هــذه الــدول مجتمعة ما يكفي من
الجرعات إلكمال عملية التحصين للعالم بأسره بحلول أوائــل عام
 ،2022ومع ذلك ،ال يزال العالم يفتقر إلى خطة إلنجاز هذه المهمة.
الواقع أن الجهد العالمي القائم لجلب تغطية اللقاحات إلى البلدان
الفقيرة ،والـمـعــروف بمسمى "مــرفــق َالــوصــول العالمي إلــى لقاحات
كوفيد( "19كوفاكس) ،كان حتى اآلن ُمـق ِّـصـرا بدرجة كارثية في تحقيق
الهدف المنشود ،فقد استخدمت البلدان المنتجة للقاحات إنتاجها
لتطعيم سكانها ،وما زالت تحتفظ بعدة ماليين من الجرعات الفائضة،
كما عقدت الشركات المنتجة للقاحات صفقات سرية مع الحكومات
لبيع اللقاحات بشكل ثنائي وليس من خالل كوفاكس بتكلفة أقل.
َ
إن العالـم مبتلى بأنانية البلدان المنتجة للقاحات ،وجشع الشركات،
وانهيار الحوكمة التعاونية األساسية بين مناطق العالم الرئيسية،
ونحن نشك في أن خبراء من الحكومة األميركية التقوا (ولــو حتى
عن طريق تطبيق زووم) مع نظرائهم في الصين وروسيا للتخطيط
لحملة تلقيح عالمية .كانت الواليات المتحدة أكثر اهتماما بشحن
اللقاحات إلى تايوان ،على األرجح إلحراج جمهورية الصين الشعبية،
من اهتمامها بالعمل مع الصين لحماية العالم بأسره.
كــان العلماء يدقون نواقيس الخطر محذرين من أن التأخير في
تغطية اللقاحات قد يكون مدمرا للعالم أجمع ،مع ظهور متحورات
جديدة للفيروس قــادرة على مراوغة اللقاحات الموجودة .وقــد بدأ
هذا االنفجار المفاجئ المشؤوم بالفعل ،حيث تشير تقارير علماء
فايزر-بيونتك ال تتجاوز  %64ضد
إسرائيليين إلى أن فعالية لقاح
ِ
المتحور دلتا ،مقارنة بفعاليته التي تصل إلى  %95ضد الفيروس
األصلي (وإن كانت أربــع دراســات أخــرى وجــدت فعالية أعلى بشكل
ملحوظ).
النبأ السار هنا هو أن تغطية اللقاحات على مستوى العالم مهمة
ممكنة ،فقد أصبحت مستويات اإلنتاج العالمية اآلن عالية بالقدر
الكافي للوصول إلى مستوى التغطية الشاملة للسكان البالغين في
كل البلدان في غضون بضعة أشهر ،وما نحتاج إليه اآلن هو خطط
لمشاركة جرعات اللقاحات بين البلدان في مختلف أنحاء العالم ،الغنية
والفقيرة على حد سواء ،بدعم من الخدمات اللوجستية والتمويل ،وال
شيء من هذا بعيد المنال إذا بــدأت بلدان مجموعة العشرين أخيرا
التخطيط بجدية.
الحقيقة الصادمة هنا هــي أننا لــن نجد أرقــامــا رسمية منهجية
وشاملة ومحدثة حول اإلنتاج الشهري المتوقع من اللقاحات وفقا
لكل شركة ودولة منتجة ،وقد استندنا في تقديراتنا إلنتاج اللقاحات
المحتمل فــي األش ـهــر المقبلة إل ــى ال ـجــرعــات الـتــي ج ــرى تسليمها
بالفعل وتصريحات كل شركة ،بشكل أساسي في بيانات موجهة إلى
المستثمرين لغرض التصريحات الصحافية .من هذا المنطلق ،وضعنا
جدوال زمنيا أوليا لتحقيق مستوى مرتفع من تغطية اللقاحات على
مستوى العالم ،ومــن الــواضــح أن تقاعس مرفق كوفاكس ،ومنظمة
الصحة العالمية ،ومجموعة العشرين ،والبلدان المنتجة للقاحات،
عــن القيام بــذات الـشــيء مــن المحتم أن ُيـفضي إلــى انهيار مأساوي
للتعاون العالمي.
تشير تقديراتنا إلى التالي :سيبلغ متوسط اإلنتاج الشهري من
جانب كل الشركات المنتجة للقاحات كوفيد 19والتي تلقت قائمة

االستخدامات الطارئة من ِق َـبـل منظمة الصحة العالمية والسلطات
التنظيمية الوطنية ،والتي يتم تسليمها على نطاق واسع خالل
الفترة من يوليو إلى ديسمبر  ،2021نحو مليار جرعة.
يبلغ عدد سكان العالم  7.8مليارات نسمة ،منهم  5.8مليارات
نسمة في سن  15عاما أو أكثر ،وإذا َع َّـرفنا التحصين الشامل على
أنه تغطية بنسبة  %80من السكان البالغين ( 15سنة فأكثر) في كل
بلد ،فالبد أن يستهدف العالم تحصين  4.6مليارات فرد.
حتى الثالثين من يونيو ،حصل نحو  850مليون شخص على
التحصين الكامل ،ونحو  950مليون شخص آخرين حصلوا على
الجرعة األولى من اللقاح ،ولتحقيق تغطية تطعيم البالغين بنسبة
 %80على مستوى العالم ،يستلزم األمر توفير  6مليارات جرعة.
فمع تقديم نحو مليار جرعة من اللقاح كل شهر وما يقرب من
 6مليارات جرعة مطلوبة ،يمكننا تحقيق هدف التغطية الشاملة
للقاح في غضون ستة أشهر تقريبا ،أي بحلول أوائل عام ،2022
وتعتمد األرقام الدقيقة على المجموعة المحددة من اللقاحات ،لكن
هذا لن يتأتى إال إذا توافرت خطة عالمية تتضمن جدوال زمنيا
لتخصيص الجرعات في مختلف البلدان ،وخطة لوجستية لنقل
اللقاحات ،وخطة تنفيذ داخل كل بلد ،وخطة تمويل.
الوضع ُم ِـلـح بشكل خاص في إفريقيا ،حيث جرى تحصين نحو
 16مليون شخص فقط ،أو  %2فقط من السكان البالغين ،بشكل
كامل حتى الثالثين من يونيو ،وهــذا معدل منخفض إلى حد ال
يصدق مقارنة بمعدالت التطعيم الكامل لنحو  %17من السكان
البالغين على مستوى العالم خارج إفريقيا ،ومعدالت أعلى كثيرا
فــي ال ـب ـلــدان المنتجة لـلـقــاحــات %57 :مــن الـسـكــان الـبــالـغـيــن في
الواليات المتحدة ،و %59في المملكة المتحدة ،و %40في االتحاد
األوروب ــي ،و %15في روسـيــا ،و 6%في الهند حتى الثالثين من
يونيو ،و %19في الصين حتى العاشر من يونيو.
الحق أن المخاطر العالمية هائلة ،فاآلن يسجل المتحور دلتا
ارتفاعا كبيرا عبر إفريقيا ،وهو ما ينذر بكارثة هائلة ما لم تتسارع
تغطية التحصين بشكل كبير ،وقــد أص ــدرت فــرقــة عمل إفريقيا
التابعة للجنة النسيت كوفيد 19نــداء عاجال لطلب  300مليون
جرعة لقاح ألجل إفريقيا.
عالوة على ذلك ،قد تظهر قريبا متحورات جديدة تتمتع بقدرة
أكـبــر عـلــى م ــراوغ ــة الـلـقــاحــات الـمـتــاحــة ،وكــانــت حــركــة مناهضة
اللقاحات العالمية وحـمــات التضليل مــن األسـبــاب التي حفزت
التردد بشأن تعاطي اللقاح ،وهذا يعني أنه حتى في حال توافر
الجرعات ،فإن اإلقبال على تعاطيها يظل أقل كثيرا من مستوى
التغطية الشاملة للبالغين.
بــاخ ـت ـصــار ،ال نـ ــزال غـيــر آمـنـيــن إل ــى ح ــد بـعـيــد ف ــي ك ــل مـكــان،
والوفيات المؤكدة بكوفيد 19حتى يومنا هذا ،والتي بلغ عددها
أربعة ماليين (تشير أرقام الوفيات الزائدة إلى أن الوفيات الفعلية
ربما تكون أعلى بعدة مرات) هي النتيجة المأساوية لفشل العالم
في االستجابة لجائحة كوفيد 19بوضوح ،وتعاون ،وتعاطف .ويظل
تعهد مجموعة السبع الشهر الماضي بالتبرع بنحو  870مليون
جرعة ،تكفي لتحصين نحو  435مليون شخص بشكل كامل ،بعيدا
تماما عن تحقيق هدف الخطة العالمية.
مــن المحتم أن يعمل أ عـضــاء مجموعة العشرين على توفير
اللقاحات الالزمة ،ألن صحة العالم تعتمد على ما يخرج من اجتماع
المجموعة في مدينة البندقية.
* جيفري ساكس أستاذ في جامعة كولومبيا ،ومدير مركز
التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا ،ورئيس شبكة األمم
مساعـدة
المتحدة لحلول التنمية المستدامة ،وجوليانا بارتلز
ِ
خاصة لمدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٦.920

6.367

٤.288

2.387 2.795 3.320

ّ
نشاط سوق الكفاالت المالية في البورصة بين الشركات األم والتابعة
دعم بالماليين نتيجة ضعف قدرة األنشطة المستفيدة على االقتراض
تـ ـشـ ـه ــد ب ـ ــورص ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
نشاطا الفتا وغير مسبوق على
صعيد تقديم الكفاالت المالية
ال ـن ـقــديــة ال ـم ـبــاشــرة لـلـشــركــات
التابعة تحديدا ،على اعتبار أن
الشركة التابعة تحت سيطرة
ّ
الـ ـش ــرك ــة األم وتـ ـتـ ـح ــك ــم ف ـه ــا،
وتـعـتـبــر جـ ــزء ا م ــن ميزانيتها
ّ
المجمعة.
وتـنــوعــت عمليات الـكـفــاالت
الـ ـمـ ـق ــدم ــة أو ال ـ ــدع ـ ــم الـ ـم ــال ــي
الممنوح مــن الـشــركــة األم بين
سـ ـ ــداد م ـب ــال ــغ م ــال ـي ــة لـح ـســاب
وزارة ال ـع ــدل أو ت ـقــديــم كـفــالــة
مالية مباشرة بمبالغ مليونية،
كـمــا هــي ال ـحــال بـيــن الكويتية

محمد اإلتربي

لــاسـتـثـمــار وشــركـتـهــا ك ــي آي
سي العاملة في مجال الوساطة
المالية.
ووفقا لمصادر مالية ،أكدت
أن هذا التوجه يهدف بالدرجة
األول ــى الــى مـســاعــدة الشركات
التابعة على تفعيل أنشطتها
ومساعدتها في تعزيز كفاءتها
التنافسية ،وبالتبعية ،فإن أي
ّ
تحسن في األداء سينعكس على
ال ـشــركــة األم وي ـع ــزز أربــاح ـهــا،
وتكون بذلك قد حققت هدفين
في آن واحد؛ دعمت شركة تابعة
بأقل كلفة واستفادت من ُّ
تحسن
نتائج أعمالها.
وف ـ ـن ـ ــدت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ج ـم ـلــة

أس ـ ـبـ ــاب وراء نـ ـش ــاط ن ـم ــوذج
عمل تقديم الكفاالت للشركات
التابعة ،إذ أكدت ما يلي:
 -1الشركة األم غالبا ما يكون
لــدي ـهــا ف ــائ ــض س ـيــولــة لـيـســت
في حاجة اليه ،وبالتالي تدعم
األذرع الـتــابـعــة لـهــا لـمــزيــد من
تفعيل النشاط ورفع أدائها بما
ينعكس إيجابيا على الشركة
األم.
 -2بعض الشركات األم يكون
ل ــديـ ـه ــا تـ ـ ّ
ـوجـ ــه ل ـب ـي ــع ال ـش ــرك ــة
ال ـتــاب ـعــة ع ـلــى ال ـم ــدى الـبـعـيــد،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ت ـ ـعـ ــزز ّأوض ــاعـ ـه ــا
الـتـشـغـيـلـيــة وت ـح ــض ــره ــا على
ّ
سكة البيع ،وبالتالي ّ
تقدم لها

الدعم المالي المطلوب لتعزيز
سعرها السوقي.
 -3ث ـ ّـم ــة ش ــرك ــات تــاب ـعــة غـيــر
قادرة على الحصول على قروض
مـصــرفـيــة أو ت ـمــويــل ،وبــالـتــالــي
تقوم الشركة األم بدعمها ماليا
ص ــوص ــا أن
عـ ـب ــر ال ـ ـك ـ ـفـ ــاالت ،خـ ـ ّ
الـمـصــارف لديها تحفظ نسبي،
والتمويل ال يزال يحظى بتشدد
ّ
وتحوط.
 -4مـعـظــم ال ـش ــرك ــات الـتــابـعــة
ال ـتــي تـحـظــى بــدعــم الـشــركــة األم
ت ـكــون ذراع ـ ــا تـشـغـيـلـيــة ولــديـهــا
ن ـ ـمـ ــوذج عـ ـم ــل جـ ـي ــد وإيـ ـج ــاب ــي
وتستحق الدعم لتحسين أدائها
أكثر.

 -5غــالـبــا مــا ت ـكــون الـمـخــاطــر
فــي أد ن ــى مستوياتها بالنسبة
للشركة الـتــابـعــة ،وبــالـتــالــي يتم
ت ـق ــدي ــم ال ـك ـف ــال ــة ال ـم ــال ـي ــة بـشـكــل
مضمون بنسبة  100بالمئة ،فكل
ال ـق ــرارات االستراتيجية تتحكم
فيها الشركة األم ،وتكون غالبية
مجالس اإلدارة ّ
معينة من الشركة
األم ،بما في ذلك اإلدارة التنفيذية،
ما عدا العضو المستقل.
 -6يــأتــي الـضـمــان الـمــالــي في
ب ـع ــض ال ـ ـحـ ــاالت ك ــدع ــم مـعـبــري
ل ـت ـخ ـط ــي م ــرحـ ـل ــة م ـ ـ ـحـ ـ ــددة ،أو
انتظارا لبيع أصل ما والتخارج
منه تحت مظلة الشركة التابعة،
وبعدها يتم سداد الضمان.

 -7مصادر استثمارية تعتبر
أن الفوائض المالية لدى الشركات
األم عالية ،والـفــوائــد أو العوائد
ع ـلــى الـ ــودائـ ــع مـنـخـفـضـ ّـة وغـيــر
مـشـجـعــة ،وبــال ـتــالــي ي ـمــثــل دعــم
الشركات التابعة ببعض السيولة
لتحسين أنشطتها التشغيلية
خيارا أفضل ومناسبا.
ل ـ ـك ـ ــن م ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
ال ـم ـم ـي ــزات ال ـت ــي يـحـقـقـهــا مـلــف
تقديم الـكـفــاالت ودع ــم الشركات
الـتــابـعــة ،طــرحــت م ـصــادر مالية
بعض االستفسارات بشأن طبيعة
وآلـيــة العائد على الكفالة ،وهل
يتم تقديم تلك الكفاالت في إطار
الدعم المباشر المنخفض الكلفة

أم ت ـك ــون ه ـن ــاك ب ـعــض ال ـعــوائــد
التي يتم احتسابها على الشركة
التابعة.
تبدو تلك النقطة غير واضحة
أو مـفـصـلــة ف ــي ك ــل اإلف ـصــاحــات
التي ّ
قدمت الى الجهات الرقابية
بهذا الخصوص.
على
ووف ــق ال ـم ـصــادر ،فــإنــه ّ -
األرجح  -ال توجد أي عوائد ،ألنه
لــم يـتــم اإلف ـص ــاح عــن تــرتـيــب أي
ال ـتــزامــات عـلــى الـشــركــة التابعة
سوى توضيح شركة صكوك الذي
أشار الى أنه سيتم تحميل المبلغ
ال ـم ـقــدم لـشــركـتـهــا الـتــابـعــة بيت
اإلعمار الخليجي العقارية على
الحساب الجاري بين الشركتين.

 9.3ماليين دينار تداوالت المحال التجارية اتحاد العربات المتنقلة :وعود بتوفير األماكن ...بال تنفيذ
•

سند الشمري

ب ـل ــغ إجـ ـم ــال ــي ت ـ ـ ـ ــداوالت ال ـم ـح ــال
الـتـجــاريــة  9.3مــايـيــن دي ـن ــار ،خــال
الـنـصــف االول مــن ال ـعــام الـحــالــي ،اذ
ً
ً
يشهد هــذا الـقـطــاع إق ـبــاال كـبـيــرا من
ً
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن وتـ ـح ــدي ــدا أص ـح ــاب
رؤوس األموال الصغيرة والمتوسطة.
ً
وي ـ ـ ــوف ـ ـ ــر هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع ف ـ ــرص ـ ــا
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة إض ــافـ ـي ــة فـ ــي الـ ـس ــوق
المحلي ،كما أن الـشــركــات المطورة
لمثل هــذه المشاريع ،تضمن تأجير
المحل وتحقيق عوائد للمالك ،وهذا
ما رفع من إقبال صغار المستثمرين
على هذا القطاع.
وتتراوح قيمة المحال التجارية ،بين
ً
 40و 140ألفا ،بحسب مساحته ،وموقعه
ً
فــي المجمع ،وأي ـضــا بحسب النشاط
التجاري المستهدف ،فيما تتراوح قيمة
ً
عوائد المحالت سنويا بين  4و 6في
المئة ،وتعتبر هــذه النسبة في الوقت
الحالي مغرية وسط انخفاض اسعار

من المواطنين لعمليات نصب عقاري
في خــارج البالد ،وهناك العديد منهم
خسروا أموالهم ،وتجاوز إجمالي قيمة
عمليات النصب المليار دينار.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ـ ــال ع ـ ـ ــدد مــن
ال ـع ـق ــاري ـي ــن ،إن ت ـ ـ ــداوالت ال ـم ـحــات
الـتـجــاريــة فــي الـنـصــف األول تعتبر
كـبـيــرة لــو تـمــت مـقــارنـتـهــا بــالــوضــع
االقتصادي والركود في ظل استمرار
ً
أزمة كورونا وأيضا استمرار القيود
التي فرضتها الجهات لمواجهة هذه
ال ـجــائ ـحــة ،وال ـت ــي أث ــرت عـلــى معظم
القطاعات االقتصادية.
وتــوقــع الـعـقــاريــون أن يشهد هــذا
ال ـق ـط ــاع طـ ـف ــرة ،ب ـعــد ان ـف ــراج ــة أزم ــة
كورونا ،وسط ارتفاع أسعار العقارات
ً
في باقي القطاعات األخــرى ،وأيضا
انعدام الفرص االستثمارية األخرى،
إضافة إلى وجود عامل مهم ،وهو أن
أصحاب األنشطة التجارية يفضلون
شراء المحل وممارسة أنشطهم على
تأجيره ،ودفع قيم إيجارية مرتفعة.

الفائدة في البنوك ،والــركــود الحاصل
بسبب جائحة كورونا.
وال يعتبر تملك المحالت التجارية
ً
جــديــدا في الكويت ،لكن لم يتم العمل
بـ ــه م ـن ــذ زم ـ ــن ب ـع ـي ــد ،ألس ـ ـبـ ــاب مـنـهــا
أن الـ ـش ــرك ــات ال ـع ـق ــاري ــة ت ـف ـضــل ب ـنــاء
المجمعات التجارية وتأجير المحالت،
عـلــى بـيـعـهــا ،لــاس ـت ـفــادة م ــن الـعــوائــد
الـمـسـتـمــرة ،فـيـمــا كــانــت ه ـنــاك تجربة
ناجحة في سبعينيات القرن الماضي،
حـيــن سـمـحــت الـحـكــومــة آنـ ــذاك بتملك
المحال واستخراج وثيقة حرة بها.
وم ـن ــذ أن أع ـل ـنــت ب ـعــض ال ـشــركــات
العقارية سعيها إلى تطوير مجمعات
وب ـيــع ال ـم ـحــال لـلـمـسـتـثـمــريــن ،شـهــدت
ً
ً
إق ـ ـب ـ ــاال ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا ،ل ـ ـعـ ــدم وجـ ـ ـ ــود ف ــرص
استثمارية عقارية في السوق المحلي،
ً
وخصوصا ألصحاب رؤوس األمــوال،
التي تتراوح بين  50و 150ألف دينار.
ً
وأي ـضــا ك ــان للنصب الـعـقــاري دور
كبير في توجه المستثمرين نحو تملك
المحالت التجارية ،إذ تعرض العديد

البسام :الرخص تجاوزت  2800والمواقع المتاحة 250
•

جراح الناصر

أكد رئيس اتحاد العربات المتنقلة ،عبدالمحسن البسام،
عدم توافر أماكن جديدة مرخصة كافية لممارسة نشاط
ّ ّ
يتم حل المشكلة الى اآلن ،فهي
العربات المتنقلة ،حيث لم
ّ
ما زالت قائمة وتعطل عمل أصحاب المركبات التجارية.
ّ
نرى بعض ملك
وقال ،في تصريح لـ "الجريدة" :أصبحنا ُ
المركبات يقفون في أماكن مخالفة ،بسبب شح المواقع،
ّ
ويعر ضهم للمخالفات
مما يسبب منظرا غير حضاري
من الجهات المسؤولة ،مشيرا الــى أن الرخص تجاوزت
الـ  2800رخصة ،وعدد المواقع المتاحة للعمل نحو .250
ّ
وأشار الى ّ
تعرض ملك المركبات لضغوط مالية نتيجة
تلك العراقيل ،مما جعلنا نشهد بيع تلك المركبات من
ً
مطالبا بضرورة ّ
تحرك
األغلب لتفادي استمرار الخسائر،
المسؤولين لحلحلة الملف العالق منذ فترة.
وعن الحلول وتصريحات المسؤولين إلزالة العراقيل،
ّ
ّ
بين "أن الوعود لحل شح المواقع المتاحة للعمل كانت
مـنــذ ف ـتــرة وزي ــر ســابــق ،وشــارك ـنــا فــي ع ــدة اجـتـمــاعــات،
ّ
إل أنها جميعها مجرد وع ــود ،ولــم نـ َـر شيئا على أرض

الــواقــع" ،موضحا أن "تلك الــوعــود مـ ّـر عليها عــامــان منذ
إشهار االتحاد".
وعن أبرز المطالب خالل جائحة كوروناّ ،
بين البسام
أنه من الضروري دعم الشباب بتوفير أماكن تتوافر فيها
ً
الـخــدمــات ،مثل الـكـهــربــاء ،مشيرا الــى أن توفير المواقع
للعمل بات مشكلة مشتركة بين الجهات المسؤولة ،يتم
تقاذفها بينها.
ّ
وبين أن اإليقاف المؤقت الستخراج الرخص بسبب عدم
وجود أماكن كافية ،ومن المفترض أنه قبل إصدار الرخص
توفير  3000موقع الستيعاب عدد المركبات ،ومن ثم توفير
ً
ألف أخرى ،متوقعا أن سبب اإليقاف هو البحث عن حلول
إليجاد حل للمشكلة.
ّ
يــذكــر أنــه تــم تسليط الـضــوء على قضية قــلــة األمــاكــن
المخصصة لممارسة نـشــاط الـعــربــات المتنقلة وغياب
التنسيق بين "التجارة" والبلدية ،كما أن وزارة التجارة
خصصت موقعا عبر منصتها اإللكترونية ،حيث يستطيع
صاحب العربة اختيار موقع نشاطه ،في حين أن هناك
مخاطبة مرسلة من وزارة التجارة بالتنسيق مع اتحاد
المركبات إلى بلدية الكويت لزيادة المواقع.

عبدالمحسن البسام

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

عمليات جني أرباح على معظم األسواق قبل «األضحى»
البيانات المالية النصفية محرك البورصات في الفترة المقبلة
•

علي العنزي

ت ـبــايــن أداء م ــؤش ــرات الـ ـم ــال فــي
دول مجلس الـتـعــاون الخليجي في
ت ـعــامــات األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،وهــو
األول مــن النصف الـثــانــي مــن الـعــام،
و ج ــاء ت محصلته بمكاسب لثالثة
مؤشرات وتراجع أربعة ،وبنسب لم
تزد على  1.4في المئة للجانبين.
وت ـص ــدر الــراب ـح ـيــن مــؤشــر ســوق
األسـ ـه ــم ال ـع ـمــانــي بـنـمــو ب ـلــغ نقطة
مئوية تاله وبفارق ُعشر نقطة مئوية
فقط مؤشر ســوق أبوظبي ،إذ حقق
ً
 0.9فــي الـمـئــة ،وارت ـفــع ثــالـثــا مؤشر
ســوق قطر المالي بنسبة بلغت 0.3
فــي المئة ،فيما كــان "مــؤشــر تاسي"
وهو المؤشر الرئيسي لسوق األسهم
السعودي األكبر خسارة إذ فقد نسبة
 1.4في المئة تاله مؤشر سوق دبي
بخسارة  1.3في المئة .وتراجع مؤشر
س ــوق الـبـحــريــن ال ـمــالــي بـنـسـبــة 0.8
في المئة وكــان مؤشر السوق العام
ببورصة الكويت رابعا حيث حذف
نسبة  0.3في المئة.

«مسقط» وتطورات بنى تحتية
جديدة
استمر مؤشر سوق عمان المالي
فــي معاكسة أداء مــؤشــرات األســواق
ً
المالية الخليجية ،إذ حقق ارتفاعا
خالل األسبوع الماضي بنسبة  1في
ً
المئة متصدرا األداء بعد أن ارتفع ب
 41.32نقطة ليبتعد فوق مستوى 4
آالف نقطة ويبلغ النقطة 4120.41
ن ـق ـط ــة ،وب ـ ـ ــدأت  3ش ــرك ــات عـمــانـيــة
مدرجة اإلفصاح عن بياناتها المالية،
ً
ً
وح ـق ـقــت اث ـن ـتــان مـنـهــا ن ـم ــوا كـبـيــرا
بينما تراجعت أرباح الثالثة ،وكانت

ً
ً
محصلتها اإلج ـمــال ـيــة ن ـم ــوا كـبـيــرا
بأكثر من  130في المئة.
وكــانــت أسـعــار النفط تساعد في
دفع المؤشر للتقدم ،إذ استمر نفط
ً
عمان عند مستوى  76دوالرا للبرميل
مـعـظــم جـلـســات األس ـب ــوع الـمــاضــي،
وكانت التطورات السياسية تشجع
نمو االقتصاد العماني بعد اإلعالن
عن البدء بتنفيذ طريق سريع يصل
ب ـيــن ع ـم ــان ودول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي عـبــر ا لـسـعــود يــة ومنطقة
ً
الــربــع ال ـخــالــي مـمــا يــوفــر ك ـث ـيــرا من
ً
الوقت والمسافة ويفتح آفاقا جديدة
لــاق ـت ـصــاد ال ـع ـمــانــي وسـ ــط ت ـقــارب
أكبر بين المملكة العربية السعودية
وعمان التي ستتوج بزيارة السلطان
ه ـي ـث ــم بـ ــن ط ـ ـ ــارق ل ـل ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة
السعودية اليوم.

نمو مؤشري أبوظبي وقطر
وت ــراج ــع مــؤشــر أبــوظـبــي بـعــد أن
المــس مستوى  7آالف نقطة وحقق
ً
أعـلــى نقطة لــه تــاريـخـيــا لكنه أبقى
على إيجابية أدائه األسبوعي ،وكان
ثاني أفضل أداء إذ ارتفع بنسبة 0.9
فــي المئة تـعــادل  63.96نقطة ليقفل
ً
على مستوى  6963.23نقطة مواصال
تقدمه على مستوى األداء السنوي
لألسواق المالية العالمية ،إذ بلغت
مكاسبه لـهــذا ال ـعــام  38.5فــي المئة
ً
مستفيدا كذلك من ارتفاعات أسعار
النفط التي تجاوزت  43في المئة على
مستوى مزيج برنت لهذا العام ،بينما
ح ـقــق نــايـمـكــس األم ـي ــرك ــي الـخـفـيــف
ً
نسبة  48.5في المئة واقترب كثيرا من
سعر برميل برنت ،ولم تتأثر حركة
الـمــؤشــر بــالـخــاف اإلم ــارات ــي ودول
"أوبك بلس" خالل اجتماعات األسبوع

الماضي وبقيت القرارات معلقة إلى
اجتماعات قادمة.
وربــح مؤشر قطر نسبة محدودة
لم تتجاوز  0.3في المئة تعادل 35.65
نقطة ليقفل على مستوى 10842.99
ن ـق ـطــة ،وي ـخ ـيــم ال ـت ــرق ــب ف ــي ال ـســوق
ً
القطري انتظارا لنتائج الربع الثاني
بعد أن أظهر الربع األول ضعف نمو
ً
ب ـعــض ال ـق ـطــاعــات خ ـصــوصــا قـطــاع
الـبـنــوك ال ــذي يـعــد األك ـبــر فــي معظم
األسواق المالية.

جني أرباح كبير لـ«تاسي»
بعد  8أسابيع من النمو المتواصل
وبلوغ أحد أهم األهداف على المدى

المتوسط وهــو  11ألــف نقطة خالل
بــدايــة األسـبــوع ،عــاد مؤشر "تاسي"
وجـ ـ ـن ـ ــى أرب ـ ـ ــاح ـ ـ ــه بـ ـشـ ـك ــل م ـن ـط ـقــي
ومستحق خــال تـعــامــات األسـبــوع
ال ـمــاضــي ال ـتــي ت ــذب ــذب أداء أس ـعــار
ال ـن ـف ــط خ ــالـ ـه ــا ،ل ـك ـنــه ح ــاف ــظ عـلــى
م ـس ـتــويــات م ـه ـمــة ،وان ـت ـهــى بــإقـفــال
ً
ـرض عـ ـن ــد  74دوالرا
أ سـ ـب ــو ع ــي م ـ ـ ـ ٍ
للبرميل.
وتشابه أداء مؤشر "تــاســي" معه
وقـ ــد ي ـك ــون ض ـغ ــط م ــا ق ـبــل أس ـبــوع
ع ـ ـط ـ ـلـ ــة ع ـ ـيـ ــد األضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك
ً
مـبـكــرا فــي معظم األسـ ــواق ،إذ تمتد
ً
ً
أسـ ـب ــوع ــا ك ــام ــا م ـم ــا ي ـب ـقــي ال ـح ــذر
ع ـ ـلـ ــى أي تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات فـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــواق

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2021/07/08
مؤشر السوق

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبو ظبي

دبي

2021/07/01

6.388.03

10.979.05

10.807.34

4.079.09

1.587.91

6.899.27

2.816.56

2021/07/08

6.367.32

10.825.01

10.842.99

4.120.41

1.575.02

6.963.23

2.779.75

الفرق

20.71-

154.04-

35.65

41.32

12.89-

63.96

36.81-

التغير ()%

%0.3-

%1.4-

%0.3

%1.0

%0.8-

%0.9

%1.3-

الـعــالـمـيــة وأس ـع ــار الـنـفــط ال ـتــي هي
األهــم لمؤشرات األســواق الخليجية
واق ـت ـصــادات ـهــا ،وف ـقــد مــؤشــر تاسي
نسبة  1.4فــي الـمـئــة ت ـعــادل 154.04
نقطة ليقفل على مستوى 10825.01
نقطة.

مؤشرا دبي والمنامة وخسائر
متقاربة
ولم يستطع مؤشر دبي االستمرار
ع ـل ــى اإلي ـج ــاب ـي ــة وال ـت ـط ـل ــع ب ـت ـفــاؤل
لمعرض إكسبو  2020بعد أن أعلنت
"ط ــوك ـي ــو" ت ـحــديــد أعـ ـ ــداد الـجـمـهــور
لحضور األولمبياد بعد زيادة أعداد
إصابات كورونا ،حيث التركيز خالل

هذه الفترة على الفعاليات العالمية
الكبيرة لقياس حالة التعافي ودرجة
عـ ــودة ال ـح ـيــاة إل ــى طـبـيـعـتـهــا ،ومــع
ـاف بــدرجــة
اق ـتــراب الــوقــت أكـبــر وت ـعـ ٍ
أقل لحضور كامل للفعاليات العالمية
يــزداد الضغط على اقتصاد اإلمــارة
ً
الخليجية الشهيرة التي تعول كثيرا
على نجاح كبير ل"إكسبو  "2020في
مــوعــده خ ــال شـهــر أكـتــوبــر المقبل،
وخ ـ ـسـ ــر مـ ــؤشـ ــر سـ ـ ــوق دبـ ـ ــي نـسـبــة
واضـ ـح ــة خـ ــال ت ـع ــام ــات األس ـب ــوع
الماضي بلغت  1.3في المئة تعادل
 36.81ن ـق ـطــة لـيـقـفــل ع ـلــى مـسـتــوى
 2779.75نقطة.
وسـ ـج ــل م ــؤش ــر س ـ ــوق ال ـب ـحــريــن
ً
المالي تراجعا بنسبة  0.8في المئة،
بعد خسارة  12.89نقطة وقــد يكون
تــأث ـيــر األسـ ـه ــم ال ـم ــدرج ــة ف ــي ســوق
ً
ً
الكويت واضحا خصوصا "جي إف
إت ــش" واأله ـل ــي الـمـتـحــد الـبـحــريـنــي
وهي من أنشط
األسـ ـه ــم ف ــي الـ ـس ــوق ال ـب ـحــري ـنــي
م ـ ـحـ ــدود الـ ـسـ ـي ــول ــة ،وأق ـ ـفـ ــل مــؤشــر
سوق البحرين المالي على مستوى
 1575.02نقطة.

تراجع مبكر لمؤشرات بورصة
الكويت
اسـ ـتـ ـم ــرت الـ ـح ــال ــة ال ـس ـل ـب ـي ــة فــي
مؤشرات بورصة الكويت على الرغم
مـ ــن م ـ ـحـ ــدودة خ ـ ـسـ ــارة الـ ـم ــؤش ــرات
وتراجع حاد لمتغيرات السوق الثالثة
(القيمة وكمية األسهم المتداولة وعدد
ال ـص ـف ـق ــات) وس ـج ــل م ــؤش ــر ال ـســوق
الـعــام خـســارة بنسبة  0.3فــي المئة
فقط تعادل  20.71نقطة ليقفل على
مستوى  6367.32نقطة.
بينما خسر مؤشر السوق األول

وهو مكون من أكبر  25شركة مدرجة
فــي بــورصــة الـكــويــت نسبة  0.4في
ا ل ـم ـئــة ت ـع ــادل  26.43نـقـطــة ليقفل
على مستوى  6920.22نقطة وبأداء
مـشــابــه لـمــؤشــر ال ـســوق الـسـعــودي
وأبوظبي فقد مستوى  7آالف نقطة
بسهولة وانطلق في مرحلة تأسيس
تحت هذا المستوى النفسي والفني
المهم.
وكانت الخسارة أقل في صفوف
األس ـ ـهـ ــم ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـم ـت ــوس ـط ــة
بــالـســوق الــرئـيـســي ،إذ فـقــد مؤشر
رئيسي  50الذي يضم أكبر  50شركة
سيولة فــي الـســوق الرئيسي خسر
ُعشر نقطة مئوية فقط تساوي 3.95
نقطة ليقفل على مستوى 5516.4
نقطة.
وك ـ ــان األه ـ ــم م ـس ـت ــوى ال ـس ـيــولــة
ال ـ ـتـ ــي تـ ــراج ـ ـعـ ــت خ ـ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع
الماضي مقارنة بما سبقه بنسبة
ك ـب ـيــرة بـلـغــت  43.8ف ــي ال ـم ـئــة كما
خسر النشاط نسبة  44.2في المئة
مما يشير إلى فتور تعامالت كثير
م ــن األسـ ـه ــم ف ــي الـ ـس ــوق الــرئـيـســي
ورئيسي  ،50وتراجع عدد الصفقات
ً
أيضا بنسبة  36.5في المئة ،ومالت
التعامالت إ لــى الفتور مقارنة بما
س ـب ــق مـ ــن تـ ـع ــام ــات ث ــاث ــة أش ـهــر
ســاب ـقــة وأص ـب ـح ــت ع ـم ـل ـيــات جني
أرباح أسرع والميل إلى التريث قبل
دخ ــول أج ــواء عطلة عـيــد األضـحــى
الـمـبــارك الطويلة وانـتـظــار بيانات
م ــالـ ـي ــة مـ ـهـ ـم ــة بـ ـع ــده ــا مـ ـب ــاش ــرة،
ً
خ ـص ــوص ــا وأن ال ـس ــوق ل ــم يلتقط
أنفاسه منذ فترة طويلة قد تمتد إلى
ً
سنة و نـصــف السنة تقريبا  ،ومنذ
بداية كورونا خالل شهر مارس من
العام الماضي.

ملخص تداوالت السوق الكويتي العام خالل األسبوع المنتهي في 2021/07/08
الكمية
المتداولة
األسبوع
(سهم)
313.909.675 1.778.497.345 2021/07/01
176.299.183 993.014.330 2021/07/08
الفرق
137.610.491.39- 785.483.015.00التغير ()%
%43.8%44.2-

القيمة المتداولة عدد الصفقات إقفال المؤشر إقفال المؤشر إقفال المؤشر
رئيسي 50
األول
العام
( صفقة)
(دينار)
71.260
46.579
24.681.00%34.6-

6.388.03
6.367.32
20.71%0.3-

6.946.65
6.920.22
26.43%0.4-

5.520.35
5.516.40
3.95%0.1-

عدد جلسات
التداول
5
5
0.00
%0.0
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

نمو أصول «األجيال القادمة» نتيجة سياسات شديدة التوسع
• حان وقت تغيير وظيفة الصندوق والبدء بمعرفة حجمه والحفاظ عليه وتقدير عائداته المستدامة
• الوضع متأزم واحتماالت التوافق شبه معدومة وال عالج في األفق

ذكر «الشال» أن الغرض
من تكوين االحتياطيات
المالية ،هو من جانب
تعويض فاقد أصل النفط
الزائل ،ومن جانب آخر،
ضمان عدالة توزيع إيراداته
ومنافعه بين األجيال
المتعاقبة.

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــر «الـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــال»
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي األسـ ـ ـب ـ ــو ُع ـ ــي إن
الهيئة العامة لالستثمار أسست
بكيانها الـقــانــونــي الـحــالــي في
عــام  ،1982بعد أن كــانــت إدارة
فــي وزارة ال ـمــال ـيــة ،إل ــى جــانــب
مكتب االستثمار الكويتي في
ً
ل ـنــدن ،ذل ــك لـيــس م ـه ـمــا ،المهم
هـ ـ ــو أن فـ ـ ـك ـ ــرة تـ ــأ س ـ ـيـ ــس أول
صندوق سيادي في العالم كان
م ـن ـشــأهــا ال ـك ــوي ــت عـ ــام ،1953
وذلك الصندوق هو النواة لكيان
الهيئة الحالي.
ويـ ـق ــول ال ـب ـع ــض إن ال ـف ـكــرة
ج ـ ــاءت ف ــي األس ـ ــاس م ــن دول ــة
ال ـح ـمــايــة ،أو بــريـطــانـيــا ،وك ــان
دافعها دعم الجنيه اإلسترليني
المنهك ،بعد أن فـقــدت إنكلترا
دور الجنيه كعملة احتياطية
عالمية ،وبعد خسائر خوضها
حربين عالميتين فــي النصف
األول م ــن الـ ـق ــرن ال ـف ــائ ــت ،وقــد
ً ّ
يكون ذلك صحيحا ،لكن الكويت
ال ــواعـ ـي ــة ك ــان ــت ح ـي ـن ـهــا مـنـشــأ
ك ــل األفـ ـك ــار ال ــذك ـي ــة ،الـمـخـطــط
الـهـيـكـلــي وإحـ ـص ــاءات الـسـكــان
والتعليم العام وتعليم البنات
واالبـ ـتـ ـع ــاث وت ـح ــوي ــل ال ـكــويــت
ً
مـ ــركـ ــزا ل ـل ـم ـن ـظ ـمــات اإلقـلـيـمـيــة
وغ ـي ــره ــا ،ك ـل ـهــا ك ــان ــت ق ـ ــرارات
سـلـيـمــة ،وال يـعــوز إدارت ـه ــا في
ذلك الحين القدرة على االبتكار،
ّ
أو تمييز الغث من سمين األفكار
ً
أيا كان مصدرها ،وكان تقنينه
ً
عام  1976قرارا صحيحا شامال

ض ـ ــرورة ت ـع ــزي ــزه ب ــإض ــاف ــة 10
بــال ـم ـئــة م ــن اإلي ـ ـ ـ ــرادات ال ـعــامــة
السنوية إلــى رصيده مع حظر
السحب منه ،وصدر القانون رقم
 18عام  2020بوقف إضافة الـ 10
بالمئة إليه.
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ــرض م ـ ـ ـ ـ ــن تـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــن
االحـتـيــاطـيــات الـمــالـيــة ،هــو من
جانب تعويض فاقد أصل النفط
الزائل ،ومن جانب آخر ،ضمان
عدالة توزيع إيراداته ومنافعه

 1.3مليار دينار إيرادات نفطية
مفترضة في يونيو الماضي
أش ــار «ال ـش ــال» إل ــى أن ــه بانتهاء
يونيو  2021انتهى الشهر الثالث
مـ ـ ــن ا لسنـ ـ ــة ا لما ليـ ـ ــة ا لحا لــية
 ،2022-2021و بـ ـل ــغ مـ ـع ــدل سـعــر
ب ــرمـ ـي ــل الـ ـنـ ـف ــط الـ ـك ــويـ ـت ــي ل ـش ـهــر
يونيو نحو  72.9دوالرا ،وهو أعلى
بـنـحــو  27.9دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل ،أي
بما نسبته نحو  62فــي المئة عن
السعر االفتراضي الجديد المقدر
فــي الـمــوازنــة الحالية ،والـبــالــغ 45
دوالرا للبرميـ ـ ــل ،وأ ع ــلى أيضـ ــا
بنحو  42.9دوالرا عن معدل السعر
االفتراضي للسنة المالية الفائتة
والبالغ  30دوالرا للبرميل.
وك ــان ــت الـسـنــة الـمــالـيــة الـفــائـتــة
 ،2021-2020ا لـتــي ا نـتـهــت بنهاية
م ـ ـ ــارس ال ـ ـفـ ــائـ ــت ،ح ـق ـق ــت ل ـبــرم ـيــل
ال ـن ـفــط ال ـكــوي ـتــي م ـعــدل س ـعــر بلغ
ن ـحــو  43.5دوالرا ،و مـ ـع ــدل سعر
البرميل لشهر يونيو  2021أعلى
بـنـحــو  67.4ف ــي ال ـم ـئــة ع ــن مـعــدل
سـ ـع ــر الـ ـب ــرمـ ـي ــل ل ـل ـس ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة
الفائتة ،وأدنــى بنحو  17.1دوالرا
للبرميل عن سعر التعادل الجديد
للموازنة الحالية البالغ  90دوالرا،
وفقا لتقديرات وزارة المالية ،وبعد
إي ـق ــاف اس ـت ـق ـطــاع الـ ـ ــ 10ف ــي الـمـئــة
مــن اإلي ــرادات لمصلحة احتياطي
األجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت حققت
إيرادات نفطية في يونيو بما قيمته
نحو  1.3مليار دينار ،وإذا افترضنا
استمرار مستويي اإلنتاج واألسعار
عـلــى حــالـيـهـمــا -وه ــو اف ـت ــراض قد
ال يتحقق -فمن المتوقع أن تبلغ
جملة اإليرادات النفطية بعد خصم
ت ـكــال ـيــف اإلن ـ ـتـ ــاج ل ـم ـج ـمــل الـسـنــة
المالية الحالية نحو  14.3مليارا،
وهي قيمة أعلى بنحو  5.2مليارات
عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة
المالية الحالية والبالغة نحو 9.1
مـ ـلـ ـي ــارات ،ومـ ــع إض ــاف ــة ن ـحــو 1.8
مليار إي ــرادات غير نفطية ستبلغ
ج ـم ـلــة إيـ ـ ـ ــرادات الـ ـم ــوازن ــة لـلـسـنــة
المالية الحالية نحو  16.1مليارا.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات
الـ ـمـ ـص ــروف ــات الـ ـب ــالـ ـغ ــة نـ ـح ــو 23
م ـل ـيــار ديـ ـنـ ــار ،ف ـمــن ال ـم ـح ـت ـمــل أن
ت ـس ـجــل الـ ـم ــوازن ــة ال ـع ــام ــة لـلـسـنــة
الـمــالـيــة  2022-2021عـجــزا قيمته
 6.9مليارات ديـنــار ،ولكن بيانات
ثــاثــة أشـهــر فـقــط ال تصلح ســوى
الستخدامها مــؤ شــرا على الحجم
االفتراضي لعجز الموازنة ،ويبقى
العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة
أسعار وإنتاج النفط خالل ما تبقى
من السنة المالية.

بـيــن األج ـي ــال الـمـتـعــاقـبــة ،ففي
بلد لم يتجاوز عدد سكانه عام
 1957نحو  206.5آالف نسمة،
ضمنهم  113.6ألفا كويتيون ،أي
نحو  4.4بالمئة فقط من إجمالي
ً
عدد سكانه حاليا ،لن يستطيع
مواجهة متطلبات المستقبل ما
لم يستبدل النفط بما يكفي من
نقد ،ويجيد استثماره ليحقق
الـ ـح ــد األدن ـ ـ ــى م ــن اح ـت ـيــاجــات
سكانه المتنامية والمستدامة.

ع ــادة مــا تـكــون ف ـتــرات رواج
س ــوق ال ـن ـفــط ،أو رواج أس ــواق
الـعــالــم الـمــالـيــة ،قـصـيــرة ،وهــي
أفضل الفترات لبدء مشروعات
اإلصــاح المالي واالقـتـصــادي،
وف ـ ــي ع ـل ــم ال ـم ــال ـي ــة الـ ـع ــام ــة ،ال
ُي ـح ـت ـســب ب ـي ــع األصـ ـ ــل إي ـ ـ ــرادا،
ً
والبديل المستدام المتاح حاليا،
وح ـت ــى بـ ــدء ن ـش ــاط اق ـت ـصــادي
حقيقي ،هو دخل االستثمار.
ك ـ ـ ـنـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــوع ق ـب ــل

الفائت بانتظار جلسة مجلس
األم ـ ــة ال ـس ـنــويــة الـيـتـيـمــة الـتــي
تستعرض فيها الحكومة الحالة
ال ـمــال ـيــة ل ـل ــدول ــة ،وهـ ــي جلسة
سـ ـ ّ
ـريـ ــة ،ل ـك ــن ،م ــن مـعـلـ ّـومــاتـهــا
المتسربة في الماضي كنا نصل
إلــى تقدير صحيح في الغالب،
ل ـح ـجــم اح ـت ـي ــاط ـي ــات األجـ ـي ــال
الـ ـق ـ ّـادم ــة ،وت ـع ـط ـل ــت ال ـج ـل ـســة،
وفـ ـ ـ ــض دور االن ـ ـع ـ ـقـ ــاد ل ـن ـحــو
 4أشـ ـه ــر ،وغ ــاب ــت م ـعــه فــرصــة

ال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ـم ـع ـلــومــة في
عالم يعيش ثــورتــه الــرابـعــة ،أو
ثورة المعلومة.
ومـ ــا تـ ـس ـ ّـرب م ــن م ـع ـلــومــات،
هو ما ذكره مسؤولو الحكومة
مـ ـ ــن أن اح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي األجـ ـ ـي ـ ــال
ً
ً
الـ ـق ــادم ــة ح ـق ــق نـ ـم ــوا ق ـيــاس ـيــا
وارتـ ـفـ ـع ــت أصـ ــولـ ــه ب ـن ـح ــو 33
بالمئة ،دون ذكــر أســاس الرقم،
ويظل تحقيق نمو قياسي أمرا
ط ـي ـبــا ،ش ـكــرنــا ونـ ـك ــرر شـكــرنــا
وت ـ ـقـ ــديـ ــرنـ ــا لـ ـلـ ـق ــائـ ـمـ ـي ــن ع ـلــى
إدارت ـ ــه ،ل ـكــن ،ظـلــت الـمـجــاهـيــل
ّ
الصحي
كـثـيــرة وال ـعــرض غـيــر
للتقديرات المتفاوتة بشدة ،وفي
بلد يحتاج إلى تغيير جوهري
في نهجه التنموي وسياساته،
ق ــد ي ـت ـح ــول ذلـ ــك ال ــزه ــو بـنـمــو
األصول االستثنائي إلى العودة
للسياسات االقتصادية والمالية
البائسة التي أوصلت البلد إلى
معاناته الحالية.
وأول األ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ا لـ ـ ـ ــوا جـ ـ ـ ــب
م ــراع ــات ـه ــا ،ه ــو أن ال ـط ـفــرة في
أس ـعــار األصـ ــول الـمــالـيــة كانت
ف ــي غــالـبـيـتـهــا ن ـتــاج سـيــاســات
نقدية ومالية شديدة التوسع،
وفي دول أخرى ،وتلك حالة غير
مستدامة ،أي استثنائية ،وإن
ك ــان مــن الـطـيــب قـطــف ثـمــارهــا،
وال ـع ـم ــل ع ـل ــى خ ـف ــض مـخــاطــر
المستقبل لها ،إال أن مخاطرها
ف ـ ــي ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع وتـ ـ ـك ـ ــراره ـ ــا ش ـبــه
مستحيل.
ث ــان ــي األمـ ـ ـ ــور ،ه ــو ض ـ ــرورة

اإلف ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــاح عـ ـ ـ ـ ــن األرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
الحقيقية ،فالوقت قــد حــان،
وربـ ـم ــا ت ــأخ ــر ،ع ـل ــى تـعــديــل
م ـ ـ ـصـ ـ ــادر الـ ـ ــدخـ ـ ــل ل ـل ـم ــال ـي ــة
الـعــامــة مــن «غـيــر مـسـتــدامــة»
إلـ ـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــدامـ ــة ،وت ـغ ـي ـي ــر
وظ ـي ـفــة اح ـت ـيــاطــي األج ـي ــال
ال ـ ـقـ ــادمـ ــة ،والـ ـ ـب ـ ــدء ب ـم ـعــرفــة
ح ـ ـج ـ ـمـ ــه والـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاظ ع ـل ـي ــه
وتقدير عائداته المستدامة،
والـ ـ ـم ـ ــرغ ـ ــوب ـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـمـ ــدى
المتوسط هو أول المتطلبات.
وثالث األمور هو أن حجم
احـتـيــاطــي األج ـي ــال الـقــادمــة
ال ُيـ ـحـ ـس ــب ب ــالـ ـمـ ـجـ ـم ــل ،بــل
ب ــال ـص ــاف ــي ،ومـ ــا ن ـعــرفــه هو
أن ال ـح ـكــومــة مــدي ـنــة بنحو
 70 – 60م ـل ـي ــار دوالر هــي
ق ـي ـم ــة الـ ـ ــديـ ـ ــون الـ ـسـ ـي ــادي ــة،
مـحـلـيــة وخ ــارجـ ـي ــة ،إضــافــة
إلى عجوزات التحويالت إلى
صناديق التقاعد.
وآخـ ــر األم ـ ــور ،ه ــو أن كل
ما ّ
تقدم هو رؤى إلنقاذ بلد،
جــاء فــي زمـ ّـن اإلدارة العامة
للبلد فــي شقيها التنفيذي
والتشريعي الرقابي ،مشلولة،
لم تلتئم بشكل صحيح على
مـ ـ ــدى  7أش ـ ـهـ ــر ،واإلص ـ ـ ــاح
يتطلب حدا أدنى من التوافق
الوطني ،وفي ظل هكذا وضع
مـ ـ ــأزوم ،اح ـت ـم ــاالت ال ـتــوافــق
شبه معدومة ،وال عالج يبدو
في األفق.

األفراد ال يزالون أكبر المتعاملين في البورصة
ونصيبهم إلى ارتفاع
ذكر «الشال» إن الشركة الكويتية للمقاصة
أص ــدرت تـقــريــرهــا «حـجــم ال ـت ــداول للسوق
ً
الرسمي وفقا لجنسية وفئة المتداولين»
للفترة مــن  2021/01/01إلــى ،2021/06/30
والمنشور على الموقع اإللكتروني لبورصة
الكويت ،وأفاد التقرير بأن األفراد ال يزالون
أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع ،إذ
استحوذوا على  45.7في المئة من إجمالي
ق ـي ـمــة األسـ ـه ــم ال ـم ـب ـي ـعــة ( 41.1ف ــي الـمـئــة
للنصف األول  )2020و 45.6فــي المئة من
إجمالي قيمة األسهم المشتراة ( 42في المئة
للنصف األول  ،)2020وقد باع المستثمرون
األف ــراد أسهما بقيمة  2.966مليار دينار،
بينما اشتروا أسهما بقيمة  2.963مليار،
لـيـصـبــح صــافــي ت ــداوالت ـه ــم بـيـعــا وبنحو
 3.429ماليين.
وأشـ ــار إل ــى أن ثــانــي أك ـبــر المساهمين
فــي سيولة الـســوق هــو قـطــاع المؤسسات
وال ـش ــرك ــات ،ونـصـيـبــه إل ــى ان ـخ ـفــاض ،فقد
استحوذ على  25.56في المئة من إجمالي
قيمة األسهم المبيعة ( 27.6في المئة للفترة
نفسها  )2020و 25.55في المئة من إجمالي
قيمة األسهم المشتراة ( 27.5في المئة للفترة
نفسها  ،)2020وقد باع هذا القطاع أسهما
بقيمة  1.659مليار دينار ،في حين اشترى
أسهما بقيمة  1.658مليار ،ليصبح صافي
تداوالته بيعا وبنحو  919.420ألفا.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات

العمالء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض،
فقد استحوذ على  24.5في المئة من إجمالي
قيمة األسهم ُ
المشتراة ( 25.4في المئة للفترة
نفسها  )2020و 24.3في المئة من إجمالي
قيمة األسهم المبيعة ( 24.5في المئة للفترة
نـفـسـهــا  ،)2020وق ــد اش ـت ــرى ه ــذا الـقـطــاع
أسهما بقيمة  1.591مليار دينار ،في حين
ب ــاع أسـهـمــا بقيمة  1.577مـلـيــار ،ليصبح
صــافــي تــداوالتــه الــوحـيــديــن ش ــراء وبنحو
 13.772مليونا.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو
قـطــاع صـنــاديــق االسـتـثـمــار ونـصـيـبــه إلــى
انخفاض ،فقد استحوذ على  4.4في المئة
من إجمالي قيمة األسهم المبيعة ( 6.8في
المئة للفترة نفسها  )2020و 4.3في المئة من
إجمالي قيمة األسهم المشتراة ( 5في المئة
للفترة نفسها  ،)2020وقد باع هذا القطاع
أسهما بقيمة  288.624مليون ديـنــار ،في
حين اشتروا أسهما بقيمة  279.200مليونا،
ليصبح صافي تداوالته األكثر بيعا وبنحو
 9.424ماليين.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار
كونها بورصة محلية ،فقد كان المستثمرون
ال ـك ــوي ـت ـي ــون أك ـب ــر ال ـم ـت ـعــام ـل ـيــن ف ـي ـه ــا ،إذ
ً
اشتروا أسهما بقيمة  5.510مليارات دينار،
مستحوذين بذلك على  84.9في المئة من
إجمالي قيمة األسـهــم المشتراة ( 79.1في
المئة للفترة نفسها  ،)2020في حين باعوا

أسهما بقيمة  5.501مليارات مستحوذين
بذلك على  84.7في المئة من إجمالي قيمة
األسهم المبيعة ( 78في المئة للفترة نفسها
 ،)2020ليبلغ صافي تداوالتهم شراء بنحو
 9.097مــايـيــن ،وهــو مــؤشــر على اكتساب
ال ـبــورصــة ثـقــة الـمـسـتـثـمــر الـمـحـلــي خــافــا
لتاريخها القريب.
ولفت إلــى أن نسبة حصة المستثمرين
اآلخرين من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة
بلغت نحو  12.6في المئة ( 15.5في المئة
للفترة نفسها  )2020وا ش ـتــروا مــا قيمته
 814.863مليون دينار ،في حين بلغت قيمة
أسهمهم المبيعة نحو  798.603مليونا ،أي
ما نسبته  12.3في المئة من إجمالي قيمة
األس ـه ــم الـمـبـيـعــة ( 17.7ف ــي الـمـئــة للفترة
نفسها  ،)2020ليبلغ صافي تداوالتهم األكثر
شراء بنحو  16.259مليونا.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول
مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة
األسهم المبيعة نحو  2.9في المئة ( 4.3في
ا لـمـئــة للفترة نفسها  )2020أي مــا قيمته
 191.240مليون دينار ،في حين بلغت نسبة
أسهمهم المشتراة نحو  2.6في المئة (5.5
في المئة للفترة نفسها  )2020أي ما قيمته
 165.884مليونا ،ليبلغ صافي تداوالتهم
الوحيدين بيعا وبنحو  25.356مليونا.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات
عــن سابقه ،إذ أصبح نحو  84.8فــي المئة

للكويتيين ،و 12.4فــي المئة للمتداولين
م ــن ال ـج ـن ـس ـيــات األخـ ـ ــرى ،و 2.8ف ــي الـمـئــة
ل ـل ـم ـت ــداول ـي ــن مـ ــن دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
الـخـلـيـجــي ،مـقــارنــة بـنـحــو  78.5فــي المئة
للكويتيين ،و 16.6فــي المئة للمتداولين
م ــن ال ـج ـن ـس ـيــات األخـ ـ ــرى ،و 4.9ف ــي الـمـئــة
ل ـل ـم ـت ــداول ـي ــن مـ ــن دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
الخليجي للفترة نفسها من عام  ،2020أي أن
بورصة الكويت ظلت بورصة محلية ،حيث
كان النصيب األكبر للمستثمر المحلي مع
ميل إلى ارتفاع نصيب المستثمر المحلي
خالفا التجاهات العام الفائت ،ومازال إقبال
المستثمرين اآلخرين من خارج دول مجلس
التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من
داخل دول المجلس ،ومازالت غلبة التداول
فيها لألفراد.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة
بنحو  22.8فــي المئة بين نهاية ديسمبر
 2020ونهاية يونيو  ،2021وكذلك منخفضة
بنسبة  26.7في المئة ،بين نهاية ديسمبر
 2019ون ـه ــاي ــة يــون ـيــو  ،2020وب ـل ــغ عــدد
حسابات التداول النشطة في نهاية يونيو
 2021نحو  19.285حسابا ،أي مــا نسبته
 4.7في المئة من إجمالي الحسابات ،مقارنة
بنحو  19.407حساباا في نهاية مايو ،2021
أي م ــا نـسـبـتــه  4.8ف ــي الـمـئــة م ــن إجـمــالــي
الـحـســابــات لـلـشـهــر نـفـســه ،أي بــانـخـفــاض
بنحو  0.6في المئة خالل يونيو .2021

ً
عامالن يؤثران سلبا على أداء األسواق المالية

فشل اتفاق «أوبك  »+وإصدار مؤشرات حول اختصار الزمن لبدء زيادة أسعار الفائدة على الدوالر
استمر أداء أسواق إقليم
الخليج بالتفوق في يونيو
الفائت وفي األداء منذ بداية
العام ،فقد احتل سوقان
من إقليم الخليج الترتيب
األول والثاني ضمن مكاسب
أسواق العينة.

أفاد «الشال» بأن األداء اإليجابي
استمر في يونيو لغالبية األسواق
المنتقـ ــاة ،حي ـ ــث حقق ـ ــت خال لـ ـ ــه
 10أسواق مكاسب ،بينما حققت 4
أسواق خسائر ،مقارنة بأداء مايو،
وتلك الخسائر كانت أقل من  1في
المئة ،ومع انتهاء النصف األول من
العام الجاري حققت جميع أسواق
العينة مكاسب مقارنة بمستويات
مؤشراتها في نهاية عام .2020
وأكبر الرابحين في يونيو كانت
بورصة مسقط بمكاسب بحدود
 5.5فــي ا لـمـئــة ،لترتفع مكاسبها
منذ بداية العام إلى نحو  11.1في
المئة ،لتصبح ثامن أكبر الرابحين
عند مقارنة مكاسب النصف األول
مع مستويات نهاية العام الفائت،
وثــانــي أكـبــر الــرابـحـيــن كــان سوق
أ بــو ظـبــي بمكاسب بنحو  4.2في
المئة ،أي ظل أكبر الرابحين منذ
بداية العام بمكاسب بنحو 35.5
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،تــاه ـمــا ف ــي االرتـ ـف ــاع
ال ـســوق الـسـعــودي بنحو  4.1في
المئة ،لتصبح جملة مكاسبه منذ
بداية العام نحو  26.4في المئة ،أي

ثاني أكبر الرابحين ،ويلحقهم في
مكاسب يونيو بورصة البحرين
بنحو  4في المئة ،ومن ثم بورصة
الكويت لمؤشرها العام بنحو 2.8
في المئة ،لتصبح جملة مكاسبها
مــع نـهــايــة الـنـصــف األول مــن عــام
 2021بنحو  15.2في المئة ،أي رابع
أكبر الرابحين.
والـ ـخ ــاس ــر األك ـ ـبـ ــر فـ ــي يــون ـيــو
ك ــان ال ـس ــوق الـصـيـنــي ،الـ ــذي فقد
مؤشره نحو  0.7في المئة ،يأتي
بـ ـع ــده ال ـ ـسـ ــوق الـ ـي ــاب ــان ــي بـنـحــو
 0.2ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وك ــان ــت ب ــورص ــة
قـطــر ال ـس ــوق الــوح ـيــد ال ــذي حقق
خـ ـس ــائ ــر ف ـ ــي ي ــونـ ـي ــو م ـ ــن ض ـمــن
أســواق إقليم الخليج وبنحو 0.2
في المئة ،وهذه الخسائر أدت إلى
تقليل مكاسبها منذ بداية العام
إل ــى ن ـحــو  2.8ف ــي ال ـم ـئــة ،أي أقــل
الرابحين منذ بداية العام ،وحقق
السوق األميركي خسائر هي األقل
فــي يونيو وبنحو  0.1فــي المئة،
وحصيلة أداء ا لـنـصــف األول من
الـعــام الـجــاري كلها إيجابية كما
أسلفنا ،حيث حققت أسواق العينة

م ـكــاســب م ـنــذ ب ــداي ــة الـ ـع ــام ،ولــو
وزع ـنــا األسـ ــواق الـ ــ 14إل ــى فئتين
ضـمــن األس ـ ــواق الـسـبـعــة األفـضــل
أداء ،نـجــد أن  4أس ــواق مــن إقليم
الخليج كان ضمنها.
واسـ ـتـ ـم ــر أداء أس ـ ـ ـ ــواق إق ـل ـيــم
الخليج بالتفوق في يونيو الفائت
وفــي األداء منذ بــدايــة ال ـعــام ،فقد
اح ـتــل س ــوق ــان م ــن إقـلـيــم الخليج
ال ـت ــرت ـي ــب األول والـ ـث ــان ــي ضـمــن
م ـكــاســب أس ـ ــواق ال ـع ـي ـنــة ،واح ـتــل
س ــوق ــان آخ ـ ــران ال ـم ــرك ــزان ال ــراب ــع
والسادس من ضمن نفس العينة،
ومــن المرجح استمرار تفوق أداء
ً
أس ــواق اإلقـلـيــم فــي يــولـيــو أيـضــا.
عامالن قد يغيران من التوقعات،
فقد يتأثر أداء أسواق اإلقليم سلبا
إذا فشل اتفاق «أوبك  »+في ضبط
المعروض من النفط حتى نهاية
ع ــام  ،2022وق ــد ت ـتــأثــر األسـ ــواق
األخرى سلبا إذا صدرت مؤشرات
حــول اختصار الــزمــن لـبــدء زيــادة
أسعار الفائدة على الدوالر بسبب
س ـخ ــون ــة زائ ـ ـ ــدة ألداء االق ـت ـص ــاد
األميركي.
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«نفط الكويت» تعكف على تحديد
أولويات الفرص االستثمارية
أشرف عجمي

قال مصدر نفطي مطلع إن شركة نفط
الكويت تعكف حاليا على تفعيل مبادرة
أعــدت خصوصا كمشروع لنظام إدارة
محافظها ،مبينا أن ذلك المشروع يأتي
متسقا مــع اسـتــراتـيـجـيــة الـشــركــة لعام
 ،2040التي تهدف إلى دراســة وتحديد
األولويات واختيار الفرص االستثمارية
المستقبلية الواعدة.
ّ
ولـفــت الــى أن هــدف الـمـبــادرة يتمثل
ً
جزئيا في تحديد فرص العمل الجديدة
الـتــي تتمتع بأعلى احـتـمــاالت النجاح
في المستقبل ،مما يــؤدي إلى التطوير
الفعال ألصول الشركة وتحقيق أقصى
عوائد على االستثمارات.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة
تتطلب تنسيق آ ل ـيــات ا لـعـمــل الحالية
والـمـسـتـقـبـلـيــة عـبــر مـخـتـلــف مــديــريــات
شركة نفط الكويت من أجل إنشاء أنظمة
وض ــواب ــط ج ــدي ــدة م ــن شــأن ـهــا ضـمــان
التنفيذ الناجح لها.

وق ـ ــال إن م ــام ــح مـ ـش ــروع ال ـم ـب ــادرة
بــدأت تظهر في أكتوبر  2018من خالل
إن ـ ـشـ ــاء م ـن ـص ــة واحـ ـ ـ ــدة م ـت ـك ــام ـل ــة ،مــع
تــوج ـي ـهــات داع ـم ــة تـعـمــل ع ـلــى التمكن
من تكامل اإلنتاج والنفقات الرأسمالية
وال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة ،والـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
بالمسائل االقـتـصــاديــة ،مشيرا الــى أن
نظام إدارة المحافظ سيوفر معلومات
مهمة عن اإليرادات والربحية والتدفقات
ال ـن ـقــديــة ،فـضــا ع ــن تـحــديــد الـمـجــاالت
المحتملة التي تتطلب تحسين التكلفة
أو تدابير خفض التكلفة من أجل تحديد
جدوى تطوير فرص اإلنتاج المختلفة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدر أن م ـ ـشـ ــروع
المبادرة سيتم التوسع فيها ،لتشمل
األصــول الرئيسة الثالثة لشركة نفط
الكويت (شمال الكويت وغرب الكويت
وجنوب وشــرق الكويت) ،إضافة إلى
ّ
يسهل
مديرية التنقيب وا ل ـغــاز ،مما
اتخاذ القرار لدعم تحقيق استراتيجية

١٣

اقتصاد

صعود أسعار النفط بدعم انخفاض
المخزونات األميركية

شركة نفط الكويت لعام .2040
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـخ ـط ــط الـمـسـتـقـبـلـيــة
ل ـش ــرك ــة ن ـف ــط ال ـك ــوي ــت ت ـت ـض ـمــن أي ـضــا
تـ ـط ــوي ــر الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن م ـ ـ ـ ــوارد ال ـش ــرك ــة
الهيدروكربونية المستقبلية ،مثل النفط
الـثـقـيــل وال ـن ـفــط الـمـنـتــج م ــن ال ـخــزانــات
البحرية.
وق ـ ــال إن ال ـش ــرك ــة ش ـه ــدت إنـ ـج ــازات
عديدة في طريق تحقيق استراتيجيتها،
ومنها حفر  21بئرا استكشافية جديدة
خ ــال ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،ف ــي ح ـيــن شهد
قطاع الغاز  215مسحا استكشافيا ،كما
تــم ضــخ مليار دوالر نفقات رأسمالية
وتوفير  1526وظيفة في مجال الصيانة
وتدريب  32.867كادرا.
وذكــر أن استراتيجية الـبــاد إلنتاج
النفط بحلول  2040أنــه سيتراوح بين
 4.2و 4.4مــايـيــن بــرمـيــل يــومـيــا ،وذلــك
نسبة الى أن اإلنتاج الحالي يبلغ نحو
 3ماليين برميل يوميا تقريبا.

البرميل الكويتي يرتفع  2.40دوالر ليبلغ 74.30
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  2.40دوالر ليبلغ
ً
ً
 74.30دوالرا في تداوالت ،أمس األول ،مقابل  71.90دوالرا
ً
في تداوالت يوم الخميس الماضي ،وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،ارتفعت أسعار النفط للجلسة
الثانية على التوالي ،أمس األول ،في رد فعل من السوق
حيال انخفاض المخزونات األميركية ،كما تلقى السوق
ً
مزيدا من الدعم من مؤشرات على طلب آسيوي قوي من
كل من الصين والهند.
وزادت العقود اآلجلة لخام برنت  1.43دوالر بما يعادل
ً
 1.93في المئة إلى  75.55دوالرا للبرميل وارتفعت العقود
اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األميركي  1.62دوالر
ً
أو  2.2في المئة إلى  74.56دوالرا للبرميل.
وقال فيل فلين كبير المحللين في "برايس فيوتشرز
غ ــروب بـشـيـكــاغــو" ،إن "ال ـســوق يـشــرع فــي الـتـعــامــل مع
االنـخـفــاض التاريخي فــي مـخــزونــات النفط األميركية
واآلفاق الباهتة لعودة النفط اإليراني إلى السوق".
وم ــع ذلـ ــك ،أن ـهــت أس ـع ــار ك ــا ال ـخــام ـيــن الـقـيــاسـيـيــن
األسبوع دون تغير يذكر ،على الرغم من حدوث تقلبات

يومية كبيرة .وضغط على األسـعــار انهيار محادثات
فــي بــدايــة األسـبــوع بـشــأن اإلنـتــاج بين منظمة البلدان
المصدرة للبترول (أوبــك) وحلفاء من بينهم روسيا أو
المجموعة المعروفة باسم "أوبك."+
وفي الواليات المتحدة ،قالت إدارة معلومات الطاقة
األم ـيــرك ـيــة ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي ،إن م ـخ ــزون ــات ال ـخــام
والبنزين انخفضت ،بينما بلغ الطلب على البنزين أعلى
مستوياته منذ  ،2019مما يشير إلى تزايد قوة االقتصاد.
وكبحت المكاسب في أسعار النفط مخاوف من أن
أعضاء مجموعة "أوبك "+قد يشعرون باإلغراء للتخلي
عن قيود اإلنتاج التي اتبعوها خــال الجائحة بسبب
انهيار محادثات بين السعودية واإلمارات وهما منتجان
كبيران للخام.
والحليفان الخليجيان في "أوبــك" على خالف بشأن
اتفاق مقترح من شأنه ضخ المزيد من النفط في السوق.
وقالت مصادر بـ"أوبك "+لـ"رويترز" ،إن روسيا تسعى
للتوسط للمساعدة في إبرام اتفاق لزيادة اإلنتاج .وقال
البيت األبيض ،إن الــواليــات المتحدة أجــرت محادثات
رفيعة المستوى مع مسؤولين في السعودية واإلمارات.

دول الخليج تساهم بـ  %46من زيادة معروض النفط بحلول 2026

ً
«الطاقة الدولية» :من المتوقع وصول الطلب على خام «أوبك» إلى  30.8مليون برميل يوميا
في ديسمبر  ،2020وقعت
طوكيو اتفاقية مع مؤسسة
البترول الكويتية «»KPC
لتبدأ مشروع تخزين النفط
المشترك ،وبموجب االتفاقية،
تستأجر حكومة اليابان 3.14
ماليين برميل من سعة تخزين
النفط الخام للمؤسسة.

تستعيد أسواق النفط العالمية التوازن
ً
بعد أن حفزت أزمة "كوفيد  "19انهيارا غير
مسبوق في الطلب عام  ،2020لكنه قد ال
ً
يحدث أبدا أن تعود إلى وضعها الطبيعي.
فالتغييرات السريعة في السلوك بسبب
الوباء واندفاع أقوى من الحكومات نحو
مستقبل منخفض الكربون تسببت في
ت ــراج ــع كـبـيــر ف ــي تــوق ـعــات الـطـلــب على
النفط خالل السنوات الست المقبلة ،وهذا
يفرض قرارات صعبة بشأن إنتاج النفط،
ويتوقع للدول والشركات التي تحجم عن
ترك الموارد غير مستغلة أو لتثبيت سعة
جديدة ،أن تبقى في وضع الخمول فقط.
بحسب تقرير وكــالــة الطاقة الدولية
من المتوقع أن يقدم المنتجون من الشرق
األوسط نصف الزيادة المتوقعة ،إلى حد
كبير مقارنة مع القدرة الحالية.
ووفــق التقرير ،إذا بقيت إي ــران تحت
العقوبات ،فإن الحفاظ على توازن سوق
النفط العالمية قد يتطلب من السعودية
والعراق واإلمارات والكويت  -مع فائضها-
لـلـضــخ ع ـنــد أو بــال ـقــرب م ــن ارت ـفــاعــات
قياسية.
ورأى أن اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات وال ـ ـكـ ــويـ ــت مــع
فــائـضـهـمــا واالح ـت ـي ــاط ـي ــات منخفضة
ً
التكلفة نـسـبـيــا ،قــد تضطر إل ــى الضخ
عند أو بالقرب مــن مستويات قياسية
للمساعدة في الحفاظ على توازن سوق
النفط العالمية.
ومـ ــع الـمـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة،
ستساهم دول الخليج األربع بنسبة 46
فــي الـمـئــة مــن زيـ ــادة ال ـعــرض مــن 2020
إلى .2026
وم ــن الـمـتــوقــع أن يـصــل الـطـلــب على
خ ــام أوب ــك إل ــى  30.8مـلـيــون بــرمـيــل في

ال ـيــوم بـحـلــول ع ــام  2026و 5.3ماليين
ً
برميل يوميا أكثر من االنتاح المحقق في
بداية عام  2021في وقت يتعافى الطلب
وتتأخر االستثمارات األولية في أجــزاء
أخرى من العالم.
ول ـ ــذا ق ــد يـضـطــر ال ـع ــال ــم ،والـمـمـلـكــة
العربية السعودية ،والـعــراق ،واإلمــارات
العربية المتحدة ،والكويت إلى تكثيف
اإلن ـتــاج لضمان توفير إم ـ ــدادات كافية
للعالم.
فـ ــي ن ـه ــاي ــة الـ ـت ــوقـ ـع ــات ،قـ ــد تـضـطــر
الـشــركــات الخليجية ذات ال ــوزن الثقيل
إلى الضخ لمواكبة الطلب إذا ظلت إيران
تحت العقوبات.

والعراق واإلمارات مستعدان لبناء قدرة
كافية لهما لضخ اإلنتاج عند مستويات
قياسية جديدة ،بينما تستفيد السعودية
والكويت من زيادة تدريجية في التدفقات
من المنطقة المحايدة.
أمـ ــا بــالـنـسـبــة ل ـف ـنــزويــا ،ف ــا يــوجــد
أي احتمال وشيك لالنتعاش مــع إدارة
مادورو الحالية.
ومـ ــن خـ ــال االس ـت ـف ــادة م ــن طاقتها
الفائضة ،يمكن أن توفر المملكة العربية
السعودية واحدة من أكبر الزيادات على
مــدى ســت سـنــوات المقبلة لتبلغ أعلى
مـسـتــوى س ـنــوي عـلــى اإلطـ ــاق فــي عــام
.2026

ويمكن أن يرتفع الطلب على الخام
السعودي بمقدار  1.3مليون برميل في
ال ـيــوم ليصل إل ــى  10.5مــايـيــن برميل
ً
يوميا في عــام  ،2026في وقــت خفضت
"أوبــك  "+متوسط إنتاجها السنوي من
النفط الـخــام لعام  2020أدن ــى مستوى
له في  10سنوات عند  9.2ماليين برميل
في اليوم.
م ــن ال ـم ـتــوقــع اآلن أن تـ ـ ــزداد الـطــاقــة
اإلنتاجية السعودية زي ــادة متواضعة
خالل الفترة.
بعد الترميم الكامل لحقول المنطقة
الـمـحــايــدة مــع الـكــويــت ،وم ــن الـمـقــرر أن
ترتفع السعة إلــى  12.25مليون برميل

ماذا يحدث لعادات المستثمرين في أوقات األزمات الكبرى؟
عـصـفــت الـجــائـحــة واألزمـ ـ ــات الــاحـقــة
بالعديد من الثوابت والقواعد التي شكلت
مـعــالــم ال ـ ــدول االق ـت ـصــاديــة والـسـيــاسـيــة
واالج ـت ـمــاع ـيــة ،ودف ـع ــت ال ـعــالــم إل ــى سن
لوائح واتخاذ إجراءات استثنائية لم تكن
متوقعة ،لكنها كانت ضرورية لالستجابة
إلى الضغوط.
وهرعت البنوك المركزية إلى تخفيف
س ـيــاس ـت ـهــا وط ـم ــأن ــة األس ـ ـ ـ ــواق بـتــوفـيــر
السيولة الرخيصة ،لحمايتها من زلــزال
هبوطي ربما ما كانت لتستفيق منه في أي
وقت قريب ،وبادرت الحكومات بإقرار حزم
إنفاق ضخمة وإعطاء المال للمحتاجين،
من أجل تخفيف الضغوط ودعم االقتصاد.
م ـ ــا أط ـ ـ ـ ــاح ب ـ ـثـ ــوابـ ــت ه ـ ـ ــذه ال ـك ـي ــان ــات
الضخمة ،التي تشكل قوام ًالبلدان وأعمدة
االق ـت ـصــادات ،لــم يـكــن هـيــنــا بــالـمــرة على
ومن السهل في مثل هذه الظروف
األفرادً ،
دف ـع ـه ــم أي ــض ــا إلـ ــى ال ـت ـخ ـلــي ع ــن بعض
ثوابتهم ،وتبني استراتيجيات دفاعية،
خاصة فيما يتعلق بأمنهم المالي.
ف ــي أوق ـ ـ ــات االضـ ـ ـط ـ ــراب ،وك ـم ــا تفعل
الدول لحماية الهيئات التنظيمية ،يتخذ
األفراد إجراءات احترازية لتقليل الخسائر
ال ـم ـح ـت ـم ـلــة ق ـ ــدر اإلمـ ـ ـك ـ ــان ،واالسـ ـتـ ـع ــداد
للتقلبات غير المحددة التي قد يحملها
المستقبل ،وفي سبيل ذلك ،قد يتخلون عن
ً
بعض عاداتهم المالية التي شكلت طويل
استراتيجيتهم االستثمارية والطريقة التي
يتعاطون بها مع النقود.
لـكــن عـلــى عـكــس الـهـيـئــات التنظيمية
ومجالس البنوك المركزية والحكومات ،فإن
عملية استبدال اإلنسان لعاداته الشخصية،
بما فــي ذلــك ال ـعــادات المالية ،قــد تحدث
داخل رأسه وبشكل تلقائي ،ودون الحاجة
الجتماعات مسبقة أو تصويت األغلبية
لصالح قرار بعينه.

ماهية العادة؟
ً
 منذ العام الماضي ،وتحديدا الفترةبـيــن ب ــداي ــة فـصــل الــرب ـيــع ون ـهــايــة فصل
ً
الـخــريــف ،يعيش العالم أوقــاتــا عصيبة،
خالل أوقــات االضطراب ،يمكن أن تساعد
العادات العقلية أصحابها أو ربما تؤذيهم،
س ــواء فــي اسـتـثـمــاراتـهــم أو فــي حياتهم

اليومية ،لكن ما العادات المالية وكيفية
التخلص منها؟.
 يستخدم مصطلح "العادة" بطرق عدة،ولكن للباحثين معنى محدد ومهم ،فإن
العادات هي سلوكيات تلقائية تنطلق من
بيئات الناس ،حيث تبحث العقول البشرية
باستمرار عن طرق ألتمتة المهام الشائعة،
حـتــى يـتـمـكــن ال ـم ــرء م ــن تـحــريــر مـ ــوارده
العقلية النادرة للتركيز على أشياء أخرى.
ً
 أي إجراء يكرر ًوتكرارا في سياق
مرارا
ً
مستقر قد يبدأ في أن يصبح آليا ،وبالتالي
يـتـحــول إل ــى ع ــادة تعتمد الـ ـع ــادات على
محفز ،أو شيء يخبر الجسم ًبالتصرف،
ويمكن أن يـكــون المحفز موقفا مـحـ ً
ـددا،
مثل "عندما تصل إلى مكتبك ،تتحقق من
حــال ســوق األسـهــم" ،أو ربما يكون حالة
ذهـنـيــة ،مـثــل "عـنــدمــا تنتظر فــي طــابــور،
ُ
تخرج هاتفك".
 ال ـع ــادات هــي بــرامــج عقلية صغيرةً
تلقائيا ،وتحرر عقول البشر الواعية
تعمل
ً
للتعامل مع مشاكل أكثر تعقيدا أو جديدة،
وهي بحكم التعريف ،غير واعية ،أي أنه
بمجرد الـبــدء فــي تنفيذها آلـ ًـيــا ،ال يفكر
الـنــاس فيهم ،فقط عندما ي ــرون المحفز
يردون بالتنفيذ مباشرة.

أمثلة للعادات المالية
 قد تكون دراســة التمويل الشخصيً
(خارج منظومة التعليم الرسمية) ،سبيل
ل ـعــدد قـلـيــل م ــن الـ ـن ــاس ،لـجـمــع الـمـعــرفــة
المطلوبة التخاذ قرارات استثمارية حكيمة
أو تبني العادات المالية الجيدة.
 ع ـلــى ج ـهــة أخ ـ ــرى ،يـضـطــر ال ـبــاقــونإل ــى الـتـعـلــم بــالـطــريـقــة الـصـعـبــة بمجرد
أن ي ـب ــدأوا فــي االس ـت ـث ـمــار ،بمعنى أنهم
يجربون ويخطئون ثم يتعلمون وبعد ذلك
يشكلون عاداتهم الصحية ،منصات التداول
اإللكترونية التي تستهدف المراهقين ربما
تساعد في سد هذه الفجوة من وجهة نظر
بعض المحللين.
 بالنسبة لمعظم الناس ،فإن تحقيقالـنـجــاح كمستثمر يـعـنــي ال ــوص ــول إلــى
أهدافهم المالية ،مثل امتالك منزل أو دفع
رسوم جامعية أو الحصول على التقاعد
الـ ــذي ت ــري ــده ،وم ــا يـفـصــل المستثمرين

األك ـثــر نـجـ ً
ـاحــا عــن غـيــرهــم ،هــو ال ـعــادات
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ال ـف ـع ــال ــة ،ب ـح ـســب شــركــة
ال ـخــدمــات الـمــالـيــة األم ـيــرك ـيــة "Fidelity
."Investments
 ال ـ ـعـ ــادات ال ـم ــال ـي ــة ال ـن ــاج ـح ــة ،وفـقــالـ"فيدليتي" هي أن يبدأ الشخص طريقه
االسـتـثـمــاري بــوضــع خطة مالية لتقييم
وضعه وتحديد أهدافهم ومعرفة كيفية
تحقيقها ،ثم تأتي بعد ذلك عادة "االدخار
بوضع حد
الكبير" ،والتي تنصح الشركة ً
أدنــى له عند  15في المئة ،وثالثا توجه
المستثمرين بــاعـتـيــاد الـتـنــوع فــي بناء
محافظهم.
ً -تقول "فيدليتي" إنــه على المستثمر
أي ــض ــا الـتـمـســك بـخـطـتــه رغ ــم الـتـقـلـبــات،
وخامسا يجب النظر ً
ً
دائما في المنتجات
االستثمارية منخفضة الرسوم التي تقدم
قيمة ج ـيــدة ،أم ــا ال ـع ــادة ال ـســادســة التي
يجب تبنيها للنجاح فهي التركيز على
المنتجات التي تولد عــائــدات أعلى بعد
خصم الضرائب.

كيف تتأثر باالضطرابات؟
 عندما تتغير البيئة من حول اإلنسانً
من المنزل مثال) تتعطل
(عندما يبدأ العمل ً
محفزات العادات أيضا ،في السابق ،كان
باإلمكان االعتماد على العادات التي تتحكم
في الطعام وجدول المواعيد اليومي وما
إلى ذلك.
 لكن بالنسبة للكثيرين من البشر اآلن،ً
أخــذ الفيروس التاجي ً
أساسيا في
دورا
ً
حياتهم اليومية ومحفزات عاداتهم؛ حاليا،
تحتاج عقول الناس إلى التفكير في العديد
من القرارات أكثر مما اعتادت عليه.
 فــي ه ــذه األوق ـ ــات المقلقة وبـعــدهــا،فإن االفتقار إلى العادات الطبيعية يمكن
أن يجعل البشر يشعرون بمزيد من عدم
االسـتـقــرار ويتعبهم ً
عقليا ،واالضـطــراب
والتعب ليسا جيدين بالنسبة للمرء عند
استثماراته.
مراجعة ً
 يجب أيضا على المستثمر االحتراسبـشــدة مــن الـسـلــوك الـسـيــئ فــي مـثــل هــذه
ال ـظ ــروف ،فحتى لــو ك ــان يعتقد أن عــادة
معينة "هي فقط مؤقتة" ،فإنه يقوم بالفعل
بتكوين عادات جديدة.

 ن ـ ـظـ ــام الـ ـ ـع ـ ــادات الـ ـبـ ـش ــري ــة يـبـحــثباستمرار عن أنماط ألتمتتها ،إنه يبحث
فــي كيفية قـضــاء وقــت الشخص وكيفية
استجابته لــأحــداث ،وينقب عــن قنوات
في األدمغة تجعل هذه السلوكيات أسهل
وأكثر عرضة لتكرار حدوثها في المستقبل.
 هذا رائع إذا احتاج الشخص إلى تعلمكيفية التنقل مع وجود أطفال في المنزل،
أو كيفية عقد مؤتمر عبر الفيديو بشكل
فـ ّـعــال ،لكنه ال يـكــون رائـ ًـعــا على اإلطــاق
عندما يـكــون مـهـ ً
ـووســا بـســوق هــابــط أو
ً
اضطرابا لألسهم.
أحدث
 مـ ــاذا ي ـحــدث عـنــد ال ـب ــدء ف ــي تكوينعادات استثمار سيئة تتمثل في التحقق
باستمرار من األخـبــار وحــركــات السوق؟
وجد الباحثون أنه كلما زاد عدد األشخاص
ال ــذي ــن يـحـصـلــون ع ـلــى م ـع ـلــومــات حــول
السوق ،زادت هذه المعلومات من تشويه
سلوكهم (في هذه الحالة ،يصبحون أكثر
ً
نفورا من المخاطر).

ً
يوميا عام  2022وتظل عند هذا المستوى
خالل الفترة المتبقية من التوقعات.
وتم تعليق إنتاج المنطقة المحايدة
في عام  ، 2015في الخارج "بشكل أساسي
الـخـفـجــي" وال ـح ـقــول ال ـبــريــة "معظمها
ً
الوفرة" كانت تضخ  450ألف برميل يوميا.
وعلى صعيد آخر ،في ديسمبر ،2020
وقعت اليابان اتفاقية مع مؤسسة البترول
الكويتية " "KPCلتبدأ مـشــروع تخزين
النفط المشترك.
بموجب االتفاقية ،تستأجر حكومة
ال ـيــابــان  3.14مــايـيــن بــرمـيــل مــن سعة
تخزين النفط الخام لمؤسسة البترول
الكويتية.
في حالة حــدوث حالة طارئة ،تفضل
مؤسسة البترول الكويتية توريد النفط
الخام المخزن في الخزانات إلى اليابان.
فــي فـتــرات عــدم حــدوث أزم ــة ،ستقوم
مؤسسة البترول الكويتية بذلك االستفادة
مــن ال ـخــزانــات لـتــزويــد دول ش ــرق آسيا
بالنفط ،بما في ذلك اليابان.
كـمــا وقـعــت حـكــومــة ال ـيــابــان بالفعل
اتفاقيات مماثلة مع أرامـكــو السعودية
وبترول أبوظبي الوطنية شركة.
وأشار التقرير الى إمكانات حقل الغاز
الجوراسي المنطلق في مايو  2008مع
ب ــدء تشغيل مـشــروع المنبع المعروف
باسم منشأة اإلنتاج المبكرة  .50وتحتوي
ال ـخ ــزان ــات ال ـجــوراس ـيــة عـلــى مجموعة
متنوعة من الهيدروكربونات ،تتراوح من
النفط إلى مكثف الغاز مع الغاز الحامض.
وتـ ــم تـشـغـيــل  JPF-3ف ــي ح ـقــل غــرب
الروضتين فــي الكويت بالكامل فــي 22
ديسمبر .2019
وتم منح عقد بقيمة  377مليون دوالر

لمشروع  JPF-3األصلي من قبل شركة نفط
الكويت لشركة  Spetcoفي يوليو .2016
ويتضمن نطاق المرحلة األول ــى من
المشروع منشأة لمعالجة الغاز ومنشأة
لمعالجة النفط ،بسعة  120مليون قدم
مكعب قياسي في اليوم " "scf / dو 40.000
ً
برميل يوميا " ، "b / dعلى التوالي.
وتم تشغيل المرحلة األولــى بالكامل
ف ــي نـهــايــة مـ ــارس  ،2018أم ــا الـمــرحـلــة
الثانية من المشروع فهي عبارة عن وحدة
الستعادة الكبريت.
ً
كان من المقرر أصــا أن يتم تشغيله
بالكامل في يوليو من العام الماضي ،لكن
تم تأجيله بسبب مشاكل البناء.
كما وقعت شركة نفط الكويت ""KOC
أم ــر ت ـعــديــل م ــع شــركــة  Spetcoبقيمة
 117.75مليون دوالر لـمـشــروع لترقية
وتوسيع  JPF-3في  13يونيو .وبموجب
ش ــروط الـعـقــد ،س ـت ــزداد ق ــدرة المنشأة
على معالجة النفط بنسبة  25في المئة،
ً
مــن  40ألــف برميل يوميا إلــى  500ألف
ً
برميل يوميا.
مــن خ ــال إضــافــة قـطــار غ ــاز ث ــان في
المنشأة  ،ستضاعف سعة معالجة الغاز
ً
من  104ماليين قدم مكعبة قياسية يوميا
ً
إلى  208مليون قدم مكعبة قياسية يوميا.
فــي م ــارس ،أعلنت شركة المجموعة
المشتركة للمقاوالت " "CGCCومقرها
الكويت فوزها بعقد قيمته  138.4مليون
دوالر لألعمال الخارجية لمنشآت اإلنتاج
الـجــوراســي فــي المناطق الشمالية من
الكويت.
وتـتـعـلــق حــزمــة األعـ ـم ــال الـخــارجـيــة
بالعمل على مشروعي  JPF-4و  JPF-5في
شمال الكويت.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

التعاطي مع التغيير
 مــا يجب فعله فــي ه ــذه األوقـ ــات هو"تحويل التغيير في العادات" إلى فرصة،
حيث إن معظم سلوك البشر في اإلنفاق،
ً
عموما في األشياء التي
معتاد ،ال يفكرون
يشترونها بانتظام ،ويمكن أن يمثل ذلك
مشكلة إذا أرادوا تخصيص المزيد من
األموال للمستقبل ،حيث يواجهون ً
نقصا
ف ــي الـسـيــولــة ،وبــالـتــالــي يـمـكــن لـلـعــادات
المالية أن تهزم األهداف المالية.
 نـظـ ًـرا ألن هــذه الـعــادات الشرائية منالمحتمل أن تتعطل فــي الــوقــت الحالي،
فلدى الشخص فرصة إلعادة النظر فيما
ينفق أمــوالــه عليه ،ومـقــدار التوفير ،وما
يــريــد تحقيقه عـلــى ال ـمــدى ال ـطــويــل ،من
الـمـفــارقــات ،أنــه خــال أوق ــات االضـطــراب،
تكون هناك فرصة رائعة للتخطيط للحياة
الطبيعية في المستقبل.
 يقدر الباحثون أن هناك نافذة زمنيةبعد فـتــرات االض ـطــراب الكبير التي تبدأ
فيها أنماط البشر الجديدة في التالشي،
وهــذا مجال بحث نشط ،لكن التقدير هو
أنهم معرضون بشكل خاص لتكوين عادات
جديدة خالل التسعين ً
يوما األولى.

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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أكد رئيس تكنولوجيا المعلومات
للمجموعة في بيت التمويل الكويتي
"بيتك" -هيثم التركيت ،أهمية المضي
ً
ق ــدم ــا ف ــي تـحـسـيــن ت ـجــربــة الـعـمـيــل،
باعتبارها أولوية قصوى في المشهد
التنافسي للمؤسسات.
وقال التركيت ،في تصريح صحافي
أمـ ـ ـ ــس ،إن ذل ـ ـ ــك يـ ـت ــم عـ ـب ــر االبـ ـتـ ـك ــار
والتحول إلى خدمات مصرفية رقمية
متكاملة ،مع التركيز على أمن البيانات
وتعزيز استراتيجية األمن السيبراني،
وال ـت ـح ـل ـيــات ال ـم ـت ـقــدمــة advanced
 ،analyticsوال ـحــوس ـبــة الـسـحــابـيــة،
وأتمتة العمليات عبر توظيف الذكاء
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي وال ـت ـع ـل ــم اآلل ـ ـ ــي & AI
 ،Machine Learningواال س ـت ـث ـمــار
ال ـم ـس ـت ـم ــر فـ ــي ال ـت ـق ـن ـي ــات ال ـن ــاش ـئ ــة
وشركات الـ  ،Fintechللبقاء في صدارة
المنافسين وتحقيق تطلعات جميع
شرائح العمالء في ظل بيئة متسارعة
التحول والتطوير.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن رقـ ـمـ ـن ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات
ال ـم ـصــرف ـيــة ت ـس ــاه ــم ف ــي رفـ ــع ك ـف ــاءة
األداء ،وتعزيز الشمول المالي وزيادة
االنتاجية وخفض التكاليف ،بالتالي
ً
تعزيز الربحية ،الفـتــا إلــى أن "بيتك"
حقق إنجازات مبهرة ونقالت نوعية
ف ــي اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ـح ــول الــرق ـمــي،
ترجمت رؤية مؤسسية ثاقبة ،وبلورت
ط ـم ــوح ــات ال ـع ـم ــاء ،وف ـت ـحــت اآلف ــاق
لمواكبة كل جديد ويشكل قيمة مضافة

لـتـجــربــة الـعـمـيــل وال ـع ـمــل الـمـصــرفــي
كـكــل ،بـمــا يـتـمــاشــى مــع رؤي ــة "بيتك"
في قيادة التطور العالمي للخدمات
المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة
اإلسالمية ،ورسالته في تحقيق أعلى
مستويات االبتكار والتميز في خدمة
العمالء.
وذك ـ ـ ــر أن "ك ـ ــوف ـ ـي ـ ــد "19-لـ ــم يــربــك
"ب ـي ـتــك" م ــن نــاح ـيــة ت ـقــديــم ال ـخــدمــات
ال ـم ـصــرف ـيــة ،ب ــل ع ـلــى ال ـع ـكــس ،أثـبــت
ديناميكية "بيتك" ونجاحه بمواصلة
تقديم ا لـخــد مــة للعمالء دون انقطاع
عبر الموبايل والقنوات اإللكترونية
والمنصات الرقمية وال ـفــروع الذكية
رغــم ظــروف الجائحة ومــا تبعها من
ً
عمليات إغالق كلي وجزئي ،مبينا أن
الجائحة دفعت بإلحاح لدفع التنفيذ
االستثنائي وتسريع التحول الرقمي،
ً
وه ــو م ــا يـنـطـبــق ت ـم ــام ــا م ــع ن ـمــوذج
ّ
أعـ ـم ــال "ب ـي ـت ــك" الـ ـق ــوي الـ ـ ــذي يــت ـســم
بــالـمــرونــة وال ـق ــدرة عـلــى الـتـكـيــف مع
التطلعات الرقمية للبنك.
وقـ ـ ـ ـ ــال إن ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك وصـ ـ ـل ـ ــت إلـ ــى
ً
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـ ـ ــذي دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ط ـم ـحــت
إل ـيــه ،وعـلـيـهــا تـعــزيــز ثـقــافــة االبـتـكــار
واسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب ال ـت ـغ ـي ـي ــر وال ـم ـح ــاف ـظ ــة
ع ـل ــى أم ـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات م ــا أم ـك ـن ـهــا،
لتلبي التغيير السريع في سلوكيات
العمالء ،السيما جيل األلفية البارع
في استخدام التكنولوجيا والذي يبدأ
ويستكمل رحلة معامالته المصرفية

هيثم التركيت

ً
رقميا دون رغبته بزيارة الفرع.
وأوضح أن كفاءة الخدمات الرقمية
لـ "بيتك" َّ
تجسدت بتنفيذ عمالء البنك
لـنـحــو  140م ـل ـيــون عـمـلـيــة مصرفية
رق ـم ـيــة ع ـبــر ال ـم ــوق ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي أو
تطبيق الـمــوبــايــل  KFHonlineخالل
 ،2020والــرقــم فــي نـمــو مـتــواصــل في
العام الحالي ،مما يؤكد نجاح جهود
ّ
توفير حلول مصرفية مبتكرة تمكن
العمالء من إدارة معامالتهم على مدار
الساعة حيثما وجدوا ،بسهولة وأمان.

الخدمات الرقمية
وأشار إلى أن العمليات المصرفية
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ـت ــي ي ــوف ــره ــا "بـيـتــك"

تشمل فتح حساب مصرفي "أونالين"
لـلـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن لــانـضـمــام
ل ـع ـمــاء "ب ـي ـت ــك" دون زيـ ـ ــارة ال ـف ــرع،
وال ـ ـت ـ ـحـ ــويـ ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـم ـح ـل ـي ــة
والخارجية ،وإنشاء ودائــع ،وإضافة
مـسـتـفـيــديــن ،واس ـت ـعــام عــن رصـيــد،
وطـلــب دفـتــر شـيـكــات ،وفـتــح حساب
الــذهــب ،وإج ــراء عمليات بيع وشــراء
وتداول الذهب ،وطلب التمويل ،وفتح
حساب ،وطلب بطاقة الخير.
ً
ولـ ـ ـف ـ ــت فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـشـ ـ ــأن أي ـ ـضـ ــا
إل ـ ــى ع ـ ــرض ال ــرق ــم الـ ـس ــري ال ـخ ــاص
ب ــال ـب ـط ــاق ــات االئ ـت ـم ــان ـي ــة وب ـط ــاق ــات
ال ـس ـحــب اآللـ ـ ــي ،وت ـف ـع ـيــل ال ـب ـطــاقــات
الـمـصــرفـيــة ال ـجــديــدة ،والـتـبـلـيــغ عن
بطاقة مفقودة سواء كانت ائتمانية
أو سـحــب آلـ ــي ،وم ـعــرفــة االل ـتــزامــات
التمويلية وعــدد األقـســاط ،واالطــاع
عـلــى الـخـطــط االسـتـثـمــاريــة ،وخــدمــة
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى مـ ـلـ ـخ ــص أرص ـ ـ ــدة
الحسابات والودائع وإدارة حسابات
األبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال خ ـ ــدم ـ ــة "ب ـي ـت ــي
أونالين" وغيرها الكثير من الخدمات
المصرفية اإللكترونية.
ً
وأض ـ ــاف أن "ب ـي ـتــك" أط ـلــق أخ ـيــرا
خــدمــة اسـتـكـمــال مـعــامــات التمويل
ً
الشخصي والتوقيع عليها إلكترونيا
سـ ـ ـ ــواء عـ ـب ــر ت ـط ـب ـي ــق "ب ـ ـي ـ ـتـ ــك" ع ـلــى
الموبايل أو مــن خــال  Desktopمن
أي مكان دون الحاجة لزيارة الفروع،
كذلك أطلق خدمة "األسعار المباشرة

للعمالت"  ،Live FX Pricingوخدمة
التحويل ال ـفــوري إلــى "بيتك تركيا"
باستخدام شبكة  ،RippleNetوخدمة
"المحافظ الرقمية" عبر أجهزة الهاتف
النقال والساعات الذكية التي توفر
أحدث أساليب الدفع الرقمية الذكية
ب ــأع ـل ــى م ـعــاي ـيــر األم ـ ـ ــان ال ـم ـت ـطــورة
ب ــا ل ـت ـع ــاون م ــع  Garminو Fitbitو
.Samsung

فروع KFH Go
وب ـيــن أن ف ــروع " "KFH Goالـبــالــغ
عددها  10والمنتشرة بأماكن مختلفة
فــي الـكــويــت بـمــا فيها مـطــار الكويت
ال ــدول ــي ،تـتـيــح لـلـعـمــاء إج ـ ــراء بــاقــة
م ـت ـنــوعــة م ــن الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
الـتـفــاعـلـيــة ،مـنـهــا :إن ـشــاء الـمـعــامــات
التجارية "المرابحة" ،وطلب البطاقات
االئتمانية والمسبقة الدفع ،وتحديث
الـ ـبـ ـي ــان ــات ورقـ ـ ــم الـ ـه ــات ــف ،وت ـف ـع ـيــل
البطاقات المصرفية ،وفتح الــودائــع
والحسابات ،وطباعة دفتر الشيكات
الفوري ،والطباعة الفورية للبطاقات
المصرفية بدون طلب مسبق ،وتسلم
س ـبــائــك ال ــذه ــب " 10غ ــرام ــات" وفـتــح
ح ـس ــاب "الـ ــذهـ ــب ،ال ـت ــوف ـي ــر ،ال ــراب ــح،
ال ـخ ــدم ــة اآلل ـ ـيـ ــة" ،ك ــذل ــك ب ـي ــع وشـ ــراء
الذهب ،والسحب النقدي بدون بطاقة
عــن طــريــق الـمــوبــايــل مــن خ ــال الــرمــز
ا ل ـت ـع ــر ي ـف ــي  QR codeأو مـ ــن خ ــال

البطاقة المدنية أو رقم الهاتف ،وغير
ذلــك الكثير مــن الـخــدمــات التمويلية
والمصرفية.

شراكات تكنولوجية
وأشــار التركيت إلى جهود "بيتك"
في تعزيز الشراكة التكنولوجية مع
ً
شــركــات ال ـ ـ ـ ــ ،Fintechمـنــوهــا بتوقيع
اتـفــاقـيــة م ــع شــركــة "،"Aion Digital
ال ـم ـن ـصــة ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة بــال ـخــدمــات
المصرفية الرقمية ،بهدف رقمنة جميع
الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك
لألفراد والشركات ،كذلك التعاون مع
شركة  ProgressSoftالرائدة في مجال
رقمنة الخدمات المصرفية التي نتج
عنها اطالق نظام النماذج اإللكترونية
ال ـ ـ ــذي يـ ـح ــول ال ـ ـن ـ ـمـ ــاذج ال ـم ـصــرف ـيــة
التقليدية إلى نماذج إلكترونية آمنة
يتم التحقق من صحتها بشكل آلي.
وأف ـ ــاد ب ــأن عـقـلـيــة االب ـت ـك ــار بــاتــت
ً
ً
ج ــزء ا أصـيــا مــن استراتيجية ونهج
"بيتك" الذي ال يقف عند حد في تعزيز
تجربة العميل المصرفية ليمنحها
ً
ً
ً
بعدا استثنائيا ومستداما وفق أعلى
معايير الجودة والسرعة واألمان ،مع
التأكيد على ترسيخ موقع الريادة في
طــرح الحلول الرقمية ليكون "بيتك"
الـ ـخـ ـي ــار األول والـ ـجـ ـه ــة ال ـم ـصــرف ـيــة
المفضلة لكافة شرائح العمالء األفراد
والشركات.

«التجاري» يختار حلول ™  TCS BaNCSالتقنية «الخليج» يطلق نظام  MX.3إلدارة
لتطوير عمليات الخزينة وتحقيق النمو المستقبلي
الخزينة بالتعاون مع «موريكس»
أعـلــن البنك الـتـجــاري تدشين
م ـشــروع إلدخـ ــال أح ــدث الـحـلــول
ال ـت ـق ـن ـي ــة إل ـ ــى ق ـ ـطـ ــاع ال ـخ ــزي ـن ــة
واالستثمار ،وهي " ™TCS BaNCS
 "for Treasuryالمقدمة من شركة
ت ــات ــا ل ـل ـخ ــدم ــات االسـ ـتـ ـش ــاري ــة،
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة الـ ــرائـ ــدة
ف ــي م ـجــال خ ــدم ــات تكنولوجيا
المعلومات واالستشارات وحلول
األعمال.
وجاءت مبادرة البنك بتطبيق
ه ــذه ال ـح ـلــول الـتـقـنـيــة الـحــديـثــة
والمتكاملة بالتعاون مع شركة
"تـ ــاتـ ــا" ل ـل ـخ ــدم ــات االس ـت ـش ــاري ــة
لمساعدته على تقديم مجموعة
مـتـنــوعــة م ــن مـنـتـجــات الـخــزيـنــة
ال ـن ـق ــدي ــة وال ـم ـش ـت ـق ــات ال ـمــال ـيــة
األخرى ،مع دمج وتكامل منصات
ال ـ ـتـ ــداول وال ــرس ــائ ــل الـمـخـتـلـفــة،
وإدارة النقدية والمراكز المالية
ً
ب ـصــورة آن ـيــة ،ف ـضــا عــن تعزيز
الـحـلــول الـمـقــدمــة مــن "الـتـجــاري"
ف ــي م ـج ــال ال ـم ـعــال ـجــة ال ـشــام ـلــة،
والتسوية ،والمقاصة المباشرة،
وإدارة ا ل ـ ـض ـ ـمـ ــا نـ ــات وأ عـ ـ ـم ـ ــال
المحاسبة ،وإعداد التقارير وإدارة
المخاطر بشكل أفـضــل ،وتنويع
فـئــات األص ــول ،بما يــدفــع عملية
النمو المستقبلي لقطاع الخزينة
واالستثمار بالبنك.
وفي معرض تعليقه على هذا

«وربة» يعلن
فائزي سحب
«السنبلة الكبير»

أعـ ـل ــن بـ ـن ــك وربـ ـ ـ ــة أسـ ـم ــاء
ال ـف ــائ ــزي ــن ب ـس ـحــب الـسـنـبـلــة
نصف السنوي األول ،بحضور
م ـم ـث ــل عـ ــن وزارة ا لـ ـتـ ـج ــارة
والـصـنــاعــة ومــوظـفــي "ورب ــة"
عبر إذاعة نبض الكويت .88.8
وبــالـنـسـبــة للعمالء الــذيــن
حالفهم الحظ خالل السحب،
ف ـ ـقـ ــد تـ ـ ـ ــوج شـ ــاه ـ ـيـ ــن فـ ـ ــوزي
ع ـبــدال ـلــه بــال ـجــائــزة ال ـك ـبــرى،
ا لـ ـب ــا لـ ـغ ــة  100.000د ي ـ ـنـ ــار،
فيما توج امر راشــد الفضلي
ب ــال ـج ــائ ــزة ال ـب ــال ـغ ــة 50.000
دينار.
و بــا لـنـسـبـ ـ ـ ـ ـ ــة لجـ ـ ــوا ئـ ــز
الـ ـ  ،10.000فقد تــوج بها 5
فــائــزيــن ،لـكــل فــائــز 10.000
دي ـ ـنـ ــار ،بــإج ـمــالــي 50.000
ديـ ـ ـن ـ ــار ،وه ـ ـ ــم :م ـح ـم ــد زي ــد
الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي ،خ ـ ــزن ـ ــة م ـح ـمــد
ال ـص ــال ــح ،بـخـيـتــة عـبــدالـلــه
العجمي ،فهد زهير الزامل
وخالد فهد العجمي.
ويـمـثــل "الـسـنـبـلــة" الخيار
األمـثــل لكل الراغبين بتوفير
األموال وتحقيق عوائد مالية
مـنــاسـبــة عـلــى أرصــدت ـهــم في
الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
ف ــرص لـلـفــوز ب ـجــوائــز نقدية
طوال العام.

حسين العريان

ال ـم ـشــروع ،ق ــال حسين الـعــريــان،
ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـق ـطــاع الـخــزيـنــة
واالستثمار بالبنك" :دأب التجاري
على مدار عقود طويلة على تقديم
خدمات مصرفية متميزة ،وتعتبر
أع ـ ـمـ ــال ال ـخ ــزي ـن ــة أح ـ ــد الـ ــروافـ ــد
الرئيسية لإليرادات ،التي تساهم
في تحقيق ربحية مصرفنا".
وأوضح العريان أن "التجاري"
يـ ـتـ ـطـ ـل ــع ،ع ـ ــن طـ ــريـ ــق الـ ـتـ ـع ــاون
مـ ــع ش ــر ك ــة ت ــا ت ــا ،TCS BaNCS
إلـ ــى ت ـط ــوي ــر ع ـم ـل ـيــات ال ـخــزي ـنــة
واالس ـت ـعــداد األم ـثــل للمستقبل،
وتعزيز تجربة العمالء ،وتيسير
نظم وإج ــراءات االلـتــزام الرقابي،
وإضافة فئات مبتكرة من األصول

إلــى منتجات وخــدمــات الخزينة
ً
المتعددة التي يقدمها ،مؤكدا أن
شراكة البنك مع "تاتا" ستساعده
ع ـ ـل ـ ــى م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات
المستقبلية.
ً
وتابع مبينا ،ان الحل التقني
 TCS BaNCS for Treasuryهو
أح ــد ال ـح ـلــول الــذك ـيــة والـســريـعــة
وال ـت ـل ـقــائ ـيــة ل ـم ـعــال ـجــة وت ـمــريــر
فئات متعددة من األصول ،ويوفر
م ـس ـت ــوي ــات م ـت ـقــدمــة وم ـت ـط ــورة
للمعالجة المباشرة للمعامالت،
ويـ ـ ـع ـ ــزز آل ـ ـيـ ــة إدارة ال ـم ـخ ــاط ــر
وااللتزام ،ويتيح تجربة متميزة
لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء ،كـ ـم ــا ي ـغ ـط ــي ج ـه ــات
وإدارات وعمالت متعددة لمعالجة
عمليات ومهام المكاتب األمامية
والوسطى والخلفية لدى إدارات
ال ـخ ــزي ـن ــة والـ ـمـ ـت ــاج ــرة ،وي ــدع ــم
م ـج ـم ــوع ــة م ـت ـن ــوع ــة م ـ ــن ف ـئ ــات
األصــول مثل المنتجات النقدية
لعمليات القطع األجنبي وأسواق
المال والدخل الثابت واألسهم.
وي ــرى الـعــريــان أن االستعانة
بالحلول المتطورة التي تقدمها
"تــاتــا" ستعزز مــن أنشطة قطاع
ال ـخــزي ـنــة واالس ـت ـث ـم ــار بــالـبـنــك،
وال ـ ــذي ي ـقــوم بـمـهــامــه ووظــائــف
األساسية من خالل مكتب عمليات
الـ ـقـ ـط ــع األج ـ ـن ـ ـبـ ــي ال ـ ـ ـ ــذي ي ـضــم
أنشطة التداول وأعمال التغطية

فيما يتعلق بالعمليات الفورية
وال ـع ـم ـل ـي ــات اآلج ـ ـلـ ــة وع ـم ـل ـيــات
مقايضة القطع األجنبي؛ ومكتب
س ــوق ال ـن ـقــد واالس ـت ـث ـم ــار ال ــذي
ي ـقــوم ب ـ ــإدارة الـتــدفـقــات النقدية
لحسابات الـنــوسـتــرو وعمليات
اإلق ـ ـ ــراض واالقـ ـ ـت ـ ــراض؛ ومـكـتــب
خـ ــدمـ ــة ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـ ـ ــذي يـعـمــل
على االهـتـمــام بتلبية متطلبات
الـعـمــاء ،وتـقــديــم أن ــواع مختلفة
من منتجات الخزينة مثل الودائع
والعمليات الـفــوريــة والعمليات
اآلجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة ،وعـ ـمـ ـلـ ـي ــات م ـق ــاي ـض ــة
القطع األجنبي ،وكذلك عمليات
مقايضة أسعار الفائدة وغيرها
من المنتجات األخرى.
وتـ ـتـ ـمـ ـي ــز ال ـ ـح ـ ـلـ ــول ال ـت ـق ـن ـيــة
الـمـقــدمــة م ــن "ت ــات ــا" بخصائص
وظ ـي ـف ـي ــة ش ــام ـل ــة ودق ـ ـي ـ ـقـ ــة ،مــع
ُ
تحليالت مكثفة للمخاطر تمكن
البنك من إدارة ومتابعة المخاطر
التنظيمية بصورة استباقية.
لـ ـق ــد تـ ــم ت ـص ـم ـي ــم هـ ـ ــذا ال ـح ــل
التقني على أساس رقمي ،ويأتي
مــع واج ـهــات برمجة وتطبيقات
مـ ــوحـ ــدة ب ـح ـي ــث ي ـس ـه ــل عـمـلـيــة
ال ـت ـك ــام ــل والـ ــدمـ ــج الـ ـس ــري ــع مــع
ال ـبــرم ـج ـيــات ال ـم ـس ـت ـخــدمــة لــدى
البنك لما يتمتع به من قدرة على
استيعاب وحدات ومهام متعددة
داخل قطاع الخزينة واالستثمار.

أعلن بنك الخليج بــدء العمل
بـنـظــام  MX.3لـتـطــويــر وميكنة
منصات الخزينة وأسواق المال،
والـتــي تقدمها شركة موريكس
ال ـع ــال ـم ـي ــة الـ ـ ــرائـ ـ ــدة فـ ــي ح ـلــول
وب ــرمـ ـجـ ـي ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول وإدارة
ال ـم ـخــاطــر وال ـح ـل ــول الـمـعــالـجــة
ألس ـ ـ ـ ـ ــواق رأس الـ ـ ـم ـ ــال ،وي ـع ــد
اسـتـخــدام ه ــذه المنصة خطوة
مـهـمــة بــالـنـسـبــة لـبـنــك الـخـلـيــج،
حيث يقوم بتطوير وأتمتة أنظمة
الخزانة وأسواق رأس المال.
وت ـقــدم الـشــركــة بـنـيــة تحتية
تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــة مـ ـتـ ـيـ ـن ــة ت ـل ـب ــي
احـتـيــاجــات أسـ ــواق رأس الـمــال
وال ـج ـه ــات الــرقــاب ـيــة ف ــي الــوقــت
ال ـح ــال ــي ،وت ـض ـمــن س ـيــر الـعـمــل
بـشـكــل أك ـثــر ســاســة عـبــر إدارة
ومـعــالـجــة الـعـمـلـيــات الــداخـلـيــة
والخارجية والمخاطر.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــور
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوج ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،ق ــال
الـمــديــر ال ـعــام للخزينة فــي بنك
الخليج سامي محفوظ" :نسعى
ف ــي ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج إلـ ــى تحقيق
االستفادة القصوى من التحول
الرقمي ،لجعل بنك الخليج بنكا
رقميا متكامل الـخــدمــات ،يرقى
إلــى تطلعات العمالء الحاليين

والمستقبليين ،ولتحقيق ذلك
أنـشــأنــا منصة خزينة متطورة
مـخـصـصــة لـتـلـبـيــة احـتـيــاجــات
ال ـع ـم ــاء ،إض ــاف ــة إل ــى اقـتـنــاص
الفرص غير االعتيادية المتاحة
لتنويع أعمال البنك وتوسيعها،
وخ ــال الـعـمــل عـلــى إط ــاق هــذه
المنصة الجديدة شهدنا تجسيدا
رائعا لثقافة العمل الجماعي التي
يتميز بها بنك الخليج".
وأض ـ ــاف م ـح ـفــوظ" :ن ـحــرص
دائ ـمــا فــي بـنــك الخليج عـلــى أن
نـكــون عـلــى ثـقــة تــامــة بالجهات
التكنولوجية التي نعمل معها.
وشــركــة مــوريـكــس للبرمجيات
هــي واح ــدة مــن أفضل الشركات
فــي الـعــالــم لتوفير أنظمة إدارة
الـخــزيـنــة وإدارة أسـ ــواق ال ـمــال.
وال ش ــك لــدي ـنــا ف ــي أن إطــاقـنــا
مـ ـنـ ـص ــة  MX.3س ـي ـح ـس ــن مــن
نموذج عملنا الــذي يرتكز على
رضا العمالء ،وسيرفع مستوى
التميز التشغيلي فــي قطاعات
البنك المختلفة ،وعلى الرغم من
 Covid 19وتحديات العمل عن
ب ـعــد ،عملت إدارة الـخــزيـنــة في
بـنــك الـخـلـيــج وش ــرك ــاؤه ــا بجد
إلنجاح هذا التحول .وأنتهز هذه
ال ـفــرصــة ألش ـكــر شــركــاء نــا على

ه ــذه ال ـشــراكــة المهنية والـعـمــل
معنا على مدار الساعة لمساعدة
بنك الخليج على تحقيق مساعيه
الناجحة".
وستمكن منصة " "MX.3إدارة
ال ـخــزي ـنــة ف ــي ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج من
االستفادة من مجاالت التعاون
المتاحة بين اإلدارات المتصلة،
ووض ـ ـ ــع ن ـ ـمـ ــودج ع ـم ــل ل ـل ـب ـنــك،
وم ـس ـتــودع ال ـت ـج ــارة ،ولــوحــات
معلومات تدفق العمل ،كما تقدم
التقارير المفصلة ،والمشغالت
اآللية وكذلك أنظمة مراقبة على
مدار الساعة لرصد المخاطر .هذا
فصل آخر في رحلة بنك الخليج
لـمــواجـهــة ت ـحــديــات المستقبل
وتقديم أفضل الحلول المصرفية.
وت ـســاعــد الـمـنـصــة ال ـجــديــدة
على إزالة الحواجز التي خلفتها
األنـظـمــة القديمة الـمـعـقــدة ،كما
ت ـع ـطــي ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى االب ـت ـك ــار،
وسيؤدي ذلك إلى مساعدة البنك
على مــواكـبــة التغيير والـلــوائــح
والتنقل فــي أس ــواق رأس المال
وخــدمــة ال ـع ـمــاء بـشـكــل أفـضــل،
إض ــاف ــة إل ـ ــى ت ـح ـس ـيــن ال ـك ـف ــاءة
وخفض التكاليف وفرض سيطرة
أكبر على جميع جوانب التجارة
من البداية إلى المطابقة النهائية.

سامي محفوظ

وقـ ـ ـ ــال الـ ـم ــؤس ــس الـ ـمـ ـش ــارك
والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــري ـ ـ ــك ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر لـ ـش ــرك ــة
م ــوري ـك ــس فـيـلـيــب ح ـل ــو" :نـحــن
فـ ـخ ــورون ب ــأن ن ـك ــون جـ ــزءا من
مشروع التحول المثير هــذا مع
بنك الخليج ،وتتمتع موريكس
بـتــاريــخ طــويــل مــن ال ـشــراكــة مع
ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـمــال ـيــة لـمــواكـبــة
التحول من األنظمة القديمة إلى
التكنولوجيا الحديثة التي تضع
هذه المؤسسات في أفضل وضع
لـلـعـمــل ف ــي أس ـ ــواق رأس ال ـمــال
المتغيرة".

«الوطني» :استرداد  %50من المدفوعات «المتحد» :جراغ أفضل رئيس تقنية
لدى «سينسكيب» و«طلبات» في «األضحى» معلومات بالكويت لعام 2021
يسعى بـنــك الـكــويــت الوطني
إل ــى م ـشــاركــة عـمــائــه االحـتـفــال
بـكــل األع ـي ــاد وال ـم ـنــاس ـبــات ،في
إ ط ــار استراتيجيته لمكافأتهم
ع ـل ــى مـ ـ ــدار ال ـ ـعـ ــام ،ح ـي ــث يـتـيــح
ل ـع ـم ــائ ــه م ــن ح ــام ـل ــي ب ـطــاقــات
الوطني االئتمانية ومسبقة الدفع
المؤهلة الحصول على استرداد
 50في المئة على مدفوعاتهم في
"سـيـنـسـكـيــب" ،وتـطـبـيــق ومــوقــع
"طلبات" خالل أيام عيد األضحى.
ويـ ـمـ ـك ــن لـ ـعـ ـم ــاء "ال ــوطـ ـن ــي"
االسـتــرداد من قيمة مدفوعاتهم
لشراء تذاكر السينما والوجبات
الخفيفة في "سينسكيب" ،وكذلك
كــافــة الـمـشـتــريــات م ــن الـمـطــاعــم
أو مـحــات الـبـقــالــة فــي "طـلـبــات"
عند استخدام بطاقات الوطني
االئ ـت ـم ــان ـي ــة أو م ـس ـب ـقــة ال ــدف ــع
المؤهلة.

ويحصل العمالء على فرصة
ل ــدخ ــول ال ـس ـحــب ع ـلــى س ـي ــارات
 Tesla Model 3مقابل كل دينار
كــويـتــي يـتــم إن ـفــاقــه بــاسـتـخــدام
ب ـطــاقــات "ال ــوط ـن ــي" االئـتـمــانـيــة
ومسبقة الدفع المؤهلة.
والبطاقات المؤهلة للحصول
ع ـل ــى االس ـ ـ ـتـ ـ ــرداد الـ ـنـ ـق ــدي عـنــد
استخدامها إلتـمــام المدفوعات
هي:
 بطاقة  Visa Platinumالوطنياالئتمانية
 بطاقة  Visa Signatureالوطنياالئتمانية
 بطاقة  Visa Infiniteالوطنياالئتمانية
 بطاقة Visa Infinite Privilegeالوطني االئتمانية
 بطاقة  Visa Signatureالوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي

الواحة) االئتمانية
 بطاقة  Visa Infiniteالوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي
الواحة) االئتمانية
 بطاقة  Visa Platinumالوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي
الواحة) مسبقة الدفع
 بطاقة Platinum Mastercardالوطني االئتمانية
 ب ـطــا قــة World Mastercardالوطني االئتمانية
 بـ ـ ـ ـط ـ ـ ــا ق ـ ـ ــة م ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـل ـ ـ ــز World Mastercardالوطني االئتمانية
 بـ ـ ـ ـط ـ ـ ــا ق ـ ـ ــة W o r l d E l i t e Mastercardالوطني االئتمانية
 ب ـط ــا ق ــة UEFA ChampionsLeague World Mastercard
االئتمانية من الوطني
 بـ ـ ـط ـ ــا ق ـ ــةUEFA ChampionsLeague Platinum Mastercard
مسبقة الدفع من الوطني.
وبهذه المناسبة أعلن مدير
منتجات البطاقات في مجموعة
الخدمات المصرفية الشخصية
ً
في البنك أنور البالم قائال "نهنئ
عـمــاء نــا بحلول عيد األضحى
ال ـم ـب ــارك ،ون ــؤك ــد ل ـهــم حــرصـنــا
على مشاركتهم االحتفال بتلك
المناسبات مــن خــال الـعــروض
والحمالت المميزة".
وأك ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــام أن مـ ـك ــاف ــآت
"ال ــوط ـن ــي" ي ـتــم تـصـمـيـمـهــا بما
يتناسب واحـتـيــاجــات الـعـمــاء،
ً
ووفقا ألنماط حياتهم ،خصوصا
في تلك المناسبات التي يسعى
البنك لتقديم عروض استثنائية
خاللها ،تتماشى وعادات احتفال
عمالئه بها.
وأضاف "نلتزم بإثراء التجربة

من «غلوبال بانكينغ آند فاينانس ريفيو»

أنور البالم

ال ـم ـص ــرف ـي ــة ل ـح ــام ـل ــي ب ـط ــاق ــات
ال ــوط ـن ــي االئ ـت ـم ــان ـي ــة ومـسـبـقــة
الدفع وتقديم العروض والحمالت
المميزة على مدار العام ،بما يوفر
لهم أسلوب حياة فريد ومميز".
ومع عودة الحياة لطبيعتها،
أط ـل ــق ال ـب ـنــك ب ــاق ــة م ـت ـنــوعــة من
المكافآت االستثنائية لعمالئه،
والتي تشمل حمالت االسـتــرداد
ال ـ ـن ـ ـق ـ ــدي ومـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــآت تـ ـح ــوي ــل
الـ ــراتـ ــب وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـع ــروض
وال ـس ـح ــوب ــات ال ـح ـص ــري ــة ،الـتــي
القت قبوال واستحسانا ملحوظا
من العمالء.
وت ـ ـعـ ــد ب ـ ـطـ ــاقـ ــات "الـ ــوط ـ ـنـ ــي"
االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة الـ ـط ــريـ ـق ــة األمـ ـث ــل
إلتـمــام الـمــدفــوعــات ،حيث يمنح
ا سـتـخــدا مـهــا العميل الكثير من
المزايا ،خصوصا عند التسوق
وإتمام المشتريات باستخدامها،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ب ــرن ــام ــج م ـك ــاف ــآت
الوطني ،برنامج مايلز الوطني،
وكذلك خدمة حماية المشتريات،
خدمة تمديد فترة الضمان.

في إضافة جديدة إلى رصيد
الـبـنــك الـمـتـنــامــي مــن الـجــوائــز،
ح ـص ــل ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـتـقـنـيــة
الـمـعـلــومــات فــي الـبـنــك األهـلــي
ال ـم ـت ـحــد ع ـب ــدال ـل ــه جـ ـ ــراغ عـلــى
جـ ــائـ ــزة أفـ ـض ــل رئـ ـي ــس تـقـنـيــة
المعلومات المصرفية بالكويت
لـعــام  2021مــن مجلة "غلوبال
بانكينغ آند فاينانس ريفيو"،
تقديرا لرؤيته واستراتيجيته
وق ـ ـيـ ــادتـ ــه الـ ـق ــوي ــة ف ـ ــي م ـج ــال
تقنية المعلومات المصرفية،
وإن ـج ــازات ــه ال ـتــي مـكـنــت البنك
مــن الـتـعــامــل مــع ال ـظــروف غير
المواتية الناجمة عن تداعيات
جــائـحــة ف ـيــروس ك ــورون ــا ،ومــا
قـ ــام ب ــه م ــن دعـ ــم إعـ ـ ــداد تقنية
المعلومات ،كما استطاع على
مـ ــدار س ـن ــوات عـمـلــه ف ــي البنك
تحقيق الـعــديــد مــن اإلن ـجــازات
ف ــي ب ـن ـيــة تـقـنـيــة ال ـم ـع ـلــومــات،
وتــوف ـيــر الـبـنـيــة الـمـعـلــومــاتـيــة
الـ ــازمـ ــة ل ـم ـس ــان ــدة ال ـب ـن ــك فــي
رح ـل ـت ــه ن ـح ــو ت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات
ومـنـتـجــات رق ـم ـيــة ،إل ــى جــانــب
خدماته المعتادة.
وت ـم ـنــح ه ــذه ال ـج ــائ ــزة على
أسـ ــاس س ـنــوي م ــن قـبــل مجلة
"غلوبال بانكينغ آند فاينانس
ريفيو" ،وحصل عبدالله جراغ
هـ ــذا الـ ـع ــام ع ـل ــى أع ـل ــى تـقـيـيــم
عـنــد الـتـصــويــت عـلــى اخـتـيــاره
أفضل رئيس تقنية المعلومات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ب ــالـ ـك ــوي ــت ل ـع ــام
 ،2021حيث قــام فــريــق البحث
ال ـم ـصــرفــي وال ـم ــال ــي الـعــالـمــي
من المجلة بتقييم المرشحين

للجائزة ،والتأكد من استيفائهم
للمعايير المطلوبة للفوز في
الفئة المختارة ،ثم قامت لجنة
التحكيم التي تتألف من فريق
ال ـب ـح ــث والـ ـمـ ـح ــرر والـ ـن ــاش ــر،
بالتقييم النهائي.
وتعليقا على هــذه الجائزة،
أف ـ ـ ـ ــادت ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
ب ــال ــوك ــال ــة فـ ــي ال ـب ـن ــك األه ـل ــي
المتحد جهاد الحميضي بأن
هــذا الـنـجــاح هــو تقدير لرحلة
نجاح وإنجازات عبدالله جراغ
على مــدار سنوات عديدة عمل
فيها بــالـبـنــك األه ـلــي المتحد،
واس ـت ـط ــاع خــال ـهــا بـمـســانــدة
فــر يــق عـمــل تقنية المعلومات
بــال ـب ـنــك أن ي ـح ـق ـقــوا إنـ ـج ــازات
مـلـمــوســة فــي اس ـت ـخــدام تقنية
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ل ـت ـط ــوي ــر ال ـع ـمــل
المصرفي.
وأضـ ــافـ ــت ال ـح ـم ـي ـض ــي" :إن
الـتـكــريــم واالع ـت ــراف بــالـثــروات
البشرية المتميزة التي تعمل
فــي الـبـنــك األه ـلــي المتحد هي
اع ـت ــراف بتميز الـبـنــك وقــدرتــه
على تحقيق النجاح المستمر،
وأنـ ــا أت ـق ــدم ب ـخــالــص التهنئة
لعبدالله جراغ وفريق العمل في
إدارة تقنية المعلومات بالبنك
على التميز".
ب ــدوره ،ذكــر ج ــراغ" :أتـشــرف
بشكل شخصي بـهــذا التكريم
كأفضل رئيس في قطاع تقنية
المعلومات بالكويت لعام ،2021
وأنظر لهذه الجائزة باعتبارها
ت ـكــري ـمــا حـقـيـقـيــا ل ـفــريــق عمل
تقنية المعلومات في البنك كله،

عبدالله جراغ

وأت ــوج ــه إلدارة ال ـب ـنــك األه ـلــي
الـمـتـحــد بـخــالــص الـشـكــر على
إتاحتهم بيئة عمل ال تضاهى،
كان لها أبلغ األثر فيما قمت به
من عمل استحق اإلشادة".
وأشــار إلى أن "هــذه الجائزة
المرموقة هــي اعـتــراف بعملنا
الدؤوب ،وسعينا المستمر نحو
تلبية اال ح ـت ـيــا جــات المتغيرة
ل ـع ـم ــائ ـن ــا ال ـ ـ ـكـ ـ ــرام ،مـ ــن خ ــال
تــوف ـيــر بـنـيــة ج ـيــدة م ــن تقنية
المعلومات المتطورة ،وتقديم
الـ ـح ـل ــول ال ـم ـب ـت ـك ــرة وال ـف ـع ــال ــة
للتماشي مع أحــدث التطورات
التي تشهدها تقنية المعلومات
في مجال العمل المصرفي".
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«وورلد فاينانس» :لتميزها في شفافية التقارير وتحقيقها أفضل الممارسات بعالقات المستثمرين

السياسات
االستباقية
والمبتكرة
تدفعنا إلى
الواقع العملي
بمجاالت
الحوكمة
الرشيدة
بدر الخرافي

أعلنت مجموعة "زين" فوزها بجائزة
"أفضل شركة في الحوكمة المؤسسية
( )Best Corporate Governanceعن
عام  "2021في الكويت ،ضمن الجوائز
السنوية الـتــي تمنحها مجلة "وورل ــد
فاينانس" الدولية.
وق ــال ــت "زي ـ ــن" ال ـش ــرك ــة ال ــرائ ــدة في
االب ـت ـك ــارات الــرق ـم ـيــة ب ــأس ــواق ال ـشــرق
األوس ــط وإفــريـقـيــا ،إن لجنة التحكيم
ً
توجتها بهذه الجائزة تقديرا للنزاهة
والـشـفــافـيــة ف ــي م ـمــارســات الـحــوكـمــة،
وتقارير مجاالت عالقات المستثمرين
(  )Investor Relationsوا لـ ـسـ ـع ــي
إلـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ــق أه ـ ـ ـ ــداف ط ــويـ ـل ــة األجـ ــل
ف ــي م ـم ــارس ــات عـمـلـيــاتـهــا م ــع ضـمــان
المساءلة ،إذ ساهم ذلك في دفع قدراتها
المتواصلة لتوفير عوائد للمساهمين.
و ت ـع ـت ـب ــر (  )World Financeمــن
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ــدولـ ـي ــة الـ ـت ــي تـنـتـشــر
ف ــي أك ـثــر م ــن  100دولـ ــة ح ــول الـعــالــم،
وتهتم شبكة تغطيتها بصناعة المال
واألعـ ـم ــال ،وه ــي ت ـقــدم جــوائــزهــا بعد
ت ـح ـل ـيــل م ــوس ــع ل ـم ـن ـص ــات ال ـحــوك ـمــة
ً
األكثر تنوعا.
وتتبنى مجموعة "زي ــن" إطــار عمل
سليم لحوكمة ال ـشــركــات ،ال ــذي يعزز
بيئة الحوكمة الشاملة داخل المجموعة،

بـمــا يـتـمــاشــى مــع الـقــوانـيــن والـلــوائــح
والممارسات الرائدة المعمول بها ،إذ
تـتـطـلــع زي ــن إل ــى ال ـق ـيــام بـمــا ه ــو أكـثــر
م ــن مـتـطـلـبــات ل ــوائ ــح تـنـظـيــم حــوكـمــة
ال ـشــركــات ال ـص ــادرة عــن هـيـئــة أس ــواق
الـمــال فــي الـكــويــت ،وبــورصــة الكويت،
ووزارة التجارة والصناعة والهيئات
التنظيمية األخرى.
وقـ ــال نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة
وال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي فـ ــي م ـج ـمــوعــة
زي ـ ــن ب ـ ــدر الـ ـخ ــراف ــي" ،ن ـف ـخ ــر ف ــي زي ــن
ب ــال ـم ـع ــاي ـي ــر الـ ـت ــي وضـ ـعـ ـن ــاه ــا فـيـمــا
يـتـعـلــق بـحــوكـمــة ال ـش ــرك ــات وال ـنــزاهــة
ً
والشفافية فــي أعمالنا ،بــدء ا مــن نشر
تقاريرنا السنوية وتقارير االستدامة
ً
وص ــوال إل ــى اإلف ـصــاحــات التنظيمية،
إضافة إلى تقارير نتائجنا التشغيلية
ً
والـمــالـيــة ،إذ نسترشد دائـمــا بالرغبة
فــي تــزويــد جميع أص ـحــاب المصلحة
لدينا بإمكانية الوصول إلى معلوماتنا
بأقصى قدر ممكن من الشفافية".
وأضاف الخرافي":تدفعنا السياسات
االسـتـبــاقـيــة والـمـبـتـكــرة ال ـص ــادرة عن
هيئة أس ــواق الـمــال وبــورصــة الكويت
ووزارة التجارة والصناعة والهيئات
الـتـنـظـيـمـيــة األخـ ـ ــرى ف ــي ال ـك ــوي ــت ألن
ً
ن ـكــون مــؤس ـســة أك ـثــر م ــرون ــة وتـحـلـيــا

ب ــروح المسؤولية فــي الــواقــع العملي،
فما زلنا متحمسون لرفع أعمالنا إلى
مستوى أعلى فيما يتعلق بالحوكمة
الرشيدة والمساءلة" .وأوضح أن "زين"
تـعـتـمــد ع ـلــى إطـ ــار حــوك ـمــة ال ـشــركــات
الخاص بها في مساعدتها على تخفيف
الـمـخــاطــر ،الـتــي قــد تــوجـتــه عملياتها
في أســواق الشرق األووســط وإفريقيا،
كما يسهل من إشــراف ورقــابــة مجلس
اإلدارة على اإلدارة التنفيذية ،من خالل
متابعة تنفيذ السياسات خالل تشغيل
الـعـمـلـيــات ،كـمــا يـعـمــل هـيـكــل حــوكـمــة
الشركات على تعزيز الضوابط الداخلية
القوية من أجل تحسين نزاهة البيانات
المالية وإرساء ثقافة االمتثال.
ويساعد هيكل الحوكمة لمجموعة
زيـ ــن ع ـل ــى ك ـس ــب ث ـق ــة الـ ـس ــوق وج ــذب
الـمـسـتـثـمــريــن الـعــالـمـيـيــن ،إذ يشتمل
إط ــار عـمــل حــوكـمــة ال ـشــركــات الـخــاص
بـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة زي ـ ـ ـ ــن ع ـ ـلـ ــى ق ـ ــاع ـ ــدة مــن
السياسات ،التي تم إقرارها من جانب
مـجـلــس اإلدارة ب ـهــدف حـمــايــة سالمة
العمليات التجارية اليومية ،وحماية
حقوق مختلف أصحاب المصلحة.
وت ـل ــك ال ـس ـيــاســات ت ـنــاقــش وت ـحــدد
ال ـم ـســؤول ـيــات واالل ـت ــزام ــات المتعلقة
بــال ـمــوضــوعــات الـمـهـمــة م ـثــل :اإلب ــاغ

عــن الـمـخــالـفــات ،وت ـضــارب المصالح،
والـمـعــامــات مــع األط ــراف ذات الصلة،
واإلفـ ـص ــاح وم ـكــافــآت أع ـض ــاء مجلس
اإلدارة ،واإلدارة الـتـنـفـيــذيــة ،وش ــؤون
م ـج ـلــس اإلدارة ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك تـقـيـيــم
مجلس اإلدارة  -على سبيل المثال ال
الحصر .ووقع االختيار على مجموعة
ً
زين للفوز بهذه الجائرة الدولية تقديرا
ل ـحــرص ـهــا ع ـل ــى ال ـش ـف ــاف ـي ــة وتـحـقـيــق
أفضل الممارسات في مجاالت عالقات
ال ـم ـس ـتـث ـمــريــن ،وال ـم ـم ــارس ــات الـعــامــة
المتعلقة بالتشغيل وإع ــداد التقارير،
ع ـل ــى س ـب ـيــل الـ ـمـ ـث ــال ،ت ـت ـط ـلــب م ــدون ــة
قواعد السلوك الخاصة بـ"زين" إجراء أي
ً
معامالت تجارية وفقا ألقصى درجات
الصدق والنزاهة واإلنصاف .ومن أجل
دع ــم ذل ــكُ ،يـتــوقــع مــن زي ــن ومــورديـهــا
وش ــرك ــائ ـه ــا ال ـت ـجــاري ـيــن ووس ـطــائ ـهــا
ووكالئها أن يواصلوا أعمالهم بأعلى
مستويات النزاهة واألمانة واإلنصاف
والمسؤولية ،كما تتطلب مدونة قواعد
السلوك الخاصة بالمجموعة أن يضمن
أص ـح ــاب الـمـصـلـحــة اع ـت ـمــادهــم لنهج
مماثل إلدارة أعمالهم الخاصة بهم.
وتـ ـتـ ـمـ ـي ــز الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادئ ال ـت ــوج ـي ـه ـي ــة
األخـ ــاق ـ ـيـ ــة ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة ضـ ـم ــن م ــدون ــة
ق ـ ــواع ـ ــد ال ـ ـس ـ ـلـ ــوك ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـ ــ"زي ـ ــن"

« »solutions by stcتزود «جنرال موتورز»
باتصال داخل السيارة لدعم خدمة «»OnStar
أعلنت شركة "solutions by
 ،"stcذراع ش ــرك ــة االت ـص ــاالت
ال ـك ــوي ـت ـي ــة  stcالـمـتـخـصـصــة
فــي تــوفـيــر خــدمــات الـشــركــات،
إبـ ــرام ـ ـهـ ــا شـ ــراكـ ــة مـ ــع جـ ـن ــرال
مــوتــورز " "GMلتوفير خدمة
" "OnStarلدعم االتصال داخل
سيارات جنرال موتورز.
وقــالــت ""solutions by stc
فــي بـيــان صحافي أم ــس ،إنها
بهذه الشراكة تصبح أول مزود
لحلول األعمال ،يوفر تطبيقات
إنترنت األشياء " "IOTفي إدارة
المركبات واالشتراك في خدمة
نظام المعلومات والترفيه في
الكويت.
وتـعـمــل الـشــراكــة مــع جـنــرال
موتورز اآلن على تعزيز حلولها
مــن خــال االسـتـفــادة مــن خبرة
" "solutions by stcمـمــزو جــة
مع قدرات العرض التي توفرها
السيارات ،لتشغيل العديد من
التطبيقات المتقدمة ،التي تتيح
التمكين الــرقـمــي عـبــر وســائــل
النقل الذكية وداخل السيارات.
وكشفت ""solutions by stc
عــن ال ـت ـعــاون الـجــديــد بـيــن stc

وجـنــرال مــوتــورز خــال مؤتمر
اف ـتــراضــي عـقــد ف ــي ال ــراب ــع من
يــول ـيــو الـ ـج ــاري ض ــم ممثلين
ع ـن ـهــا وع ـ ــن وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
وش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـغـ ــانـ ــم لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات
وشــركــة بـهـبـهــانــي لـلـسـيــارات،
سلط الضوء على أهم مميزات
تقنية جنرال موتورز الرائدة في
السيارة ،وهي الخدمة الوحيدة
التي تدعم السائق قبل وأثناء
وبعد االصطدام.
و تـ ـتـ ـخـ ـص ــص " ،"OnStar
ال ـخــدمــة ال ــرائ ــدة ف ــي المنطقة
فيما يتعلق بالسالمة واألمــن
داخـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارة ،ف ـ ـ ــي دع ـ ــم
االتصال مع العديد من الميزات
والخدمات المبتكرة.
ومن خالل السرعات العالية
اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرن ـ ـ ــت عـ ـ ـب ـ ــر الـ ـشـ ـبـ ـك ــات
الالسلكية الـتــي تــوفــرهــا ،stc
سيمنح "  "OnStarللسائقين
ع ـلــى م ـتــن ال ـمــرك ـبــة اسـتـجــابــة
ت ـل ـقــائ ـيــة ل ــأعـ ـط ــال وخ ــدم ــات
ً
الطوارئ والتشخيص فضال عن
خــدمــات دعــم الطريق والتتبع
واشتراكات اإلنترنت.
وسـ ـيـ ـت ــم ت ـج ـه ـي ــز سـ ـي ــارات

محمد النصف

جـ ـن ــرال مـ ــوتـ ــورز ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
ط ــرازات شفروليه وجــي إم سي
وك ــادي ــاك  ،2021بـشــريـحــة stc
ال ــذك ـي ــة  eSIMل ــدع ــم ال ـطــريــق
وخدمة النجدة.
ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى ال ـشــراكــة ،قــال
محمد النصف الرئيس التنفيذي
لـ ـ " ،"solutions by stcإن هــذه
ال ـخــدمــة األولـ ــى مــن نــوعـهــا في
ا لـكــو يــت تتماشى مــع التزامها
ب ـت ـق ــدي ــم ح ـ ـلـ ــول ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة
حديثة لعمالئها ،و تـهــدف إلى
ً
مساعدتهم في المضي قدما في
طريقهم نحو التحول الرقمي.

وأضـ ــاف الـنـصــف أن ــه "عند
ت ـق ــدي ــم م ـف ــاه ـي ــم جـ ــديـ ــدة إل ــى
ا لـ ـ ـس ـ ــوق ،ت ـط ـب ــق "solutions
ً
 "by stcن ـ ـمـ ــوذ جـ ــا لـلـتـفـكـيــر
الـ ـتـ ـصـ ـمـ ـيـ ـم ــي ل ـ ـل ـ ـتـ ــوسـ ــع ف ــي
حلولها الحالية لتوفير قيمة
مضافة عند التعاون مع رواد
السوق.
وأوضــح أن الشركة تواصل
الـ ـبـ ـح ــث ال ـم ـس ـت ـم ــر عـ ــن ط ــرق
م ـب ـت ـك ــرة ل ـت ـط ـب ـيــق ال ـم ـفــاه ـيــم
الرقمية والخدمات السحابية،
ً
ت ـمــاش ـيــا م ــع اسـتــراتـيـجـيـتـهــا
لتمكين التحول الرقمي ودعم
الشركات في سعيها لمواكبة
عـ ــالـ ــم ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا س ــري ــع
التطور.
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال غ ـ ــاري
ويـ ـ ـس ـ ــت ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ألونـسـتــار فــي جـنــرال مــوتــورز
الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط" :ن ـ ـحـ ــن
متحمسون إلطالق أونستار في
الكويت ،أول ســوق فــي الشرق
األوسط يتماشى مع تقنياتنا
ال ـ ــرائ ـ ــدة فـ ــي مـ ـج ــال ال ـس ــام ــة
واألمن داخل السيارة".
ول ـف ــت وي ـس ــت إل ــى مـعــايـيــر

جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة لـ ـ ـلـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات داخـ ـ ـ ــل
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارة" ،ب ـف ـض ــل شــراك ـت ـنــا
مــع الـحـلــول ال ـتــي تـقــدمـهــا stc
 ،أ صـبــح بإمكاننا اآلن تزويد
العمالء بمستويات ال مثيل لها
مــن األمــن واألم ــان مهما كانت
الظروف ،ومع أونستار ،أضاف
الـ ـس ــائـ ـق ــون اآلن راح ـ ـ ــة ال ـب ــال
ب ـم ـجــرد ال ـم ـعــرفــة أن خــدمـتـنــا
م ــدع ــوم ــة ب ـل ـم ـس ــة إن ـس ــان ـي ــة،
م ـتــوفــرة ل ـهــم م ــن أج ــل ضـمــان
ح ـص ــول ـه ــم عـ ـل ــى ال ـم ـس ــاع ــدة
المناسبة".
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار خ ـ ـط ـ ـت ـ ـهـ ــا
التشغيلية ،تـقــدم "solutions
 "by stcمجموعة مــن خيارات
االتصال بما في ذلك الخدمات
ا ل ـ ـ ـثـ ـ ــا ب ـ ـ ـتـ ـ ــة أو ا لـ ــا س ـ ـل ـ ـك ـ ـيـ ــة،
وتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات
واالتصاالت ،وإنترنت األشياء
ومنتجات وخدمات تكنولوجيا
المعلومات.
ً
فضال عن ذلك أطلقت الشركة
 ،5G LIVEBUSوهو حل حافالت
آمن وذكي يدعمه اتصال الجيل
ال ـخــامــس  5Gلـتــوفـيــر وسيلة
نقل آمنة ومريحة للركاب.

وأوج ـ ــدت من
بــأنـهــا واس ـع ــة ال ـن ـطــاق،
ِ
أج ــل تــوجـيــه وتـمـكـيــن مـجـلــس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية من اتخاذ الخيارات
الصحيحة ،كأفراد وكعمل مؤسسي.
وي ـس ـم ــح االل ـ ـتـ ــزام ب ـم ــدون ــة ق ــواع ــد
السلوك تلك بممارسة تأثير إيجابي
ع ـ ـلـ ــى ص ـ ـنـ ــاعـ ــة االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت ،وعـ ـل ــى
الـمـجـتـمـعــات ال ـتــي تـعـمــل فـيـهــا "زي ــن"
وخارجها؛ بالتالي فإن ذلك يسهم في
بناء مؤسسة يمكن للجميع أن يفخروا
بها وتشكل روح المسؤولية المؤسسية
فيها ميزة تنافسية رئيسية.
وفيما يتعلق باالمتثال ،فــإن إدارة
حوكمة الشركات واالمـتـثــال فــي "زيــن"
هي المسؤولة عن مراقبة تنفيذ إطار
الحوكمة ،كما ُت ِّ
سهل تلك اإلدارة تقييم
مراجعة إطار حوكمة الشركة للتحقق
م ــن االم ـت ـثــال ال ـكــامــل ل ــإط ــار الـمـحــدد
وال ـقــوان ـيــن وال ـل ــوائ ــح ذات الـصـلــة في
الكويت وفي الدول األخرى التي تعمل
فيها زين.
وج ـ ـ ـ ــاءت جـ ــائـ ــزة "أف ـ ـضـ ــل حــوك ـمــة
مــؤسـسـيــة عــن ال ـعــام  "2021عـقــب فــوز
ً
"زين" أخيرا بثالث فئات رئيسية ضمن
ن ـس ـخــة ال ـج ــوائ ــز ال ـعــال ـم ـيــة الـسـنــويــة
للحوكمة الــرشـيــدة لـعــام  ،2021وهــي:
ج ــائ ــزة أف ـض ــل مــؤس ـســة ف ــي م ـجــاالت

الـتـنــوع ،وجــائــزة الــريــادة فــي مـجــاالت
االس ـتــدامــة ،وجــائــزة Championship
 Awardلتمكين المرأة .2021
وج ــاءت هــذه الـجــوائــز العالمية في
الحوكمة الرشيدة في الحدث السنوي
ال ـ ــذي تـنـظـمــه مــؤس ـســة Cambridge
 IFAف ــي م ـقــرهــا بــال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـحــدة
وه ــي ال ـجــوائــز ال ـتــي تحتفي بــاألفــراد
والحكومات ومؤسسات القطاع العام
والـخــاص والمنظمات غير الحكومية
ُ
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـظ ـ ـهـ ــر ال ـ ـحـ ــوك ـ ـمـ ــة الـ ــرش ـ ـيـ ــدة
واالس ـت ــدام ــة كــأولــويــات اسـتــراتـيـجـيــة
في أعمالها.

ُ
"الكويتية" تطلق أولى رحالتها إلى جنيف

أطلقت شركة الخطوط الجوية
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،أمـ ـ ــس األول ،أولـ ــى
رحالتها التجارية المجدولة إلى
مدينة جنيف في سويسرا ،والتي
سيتم تشغيلها بواقع رحلتين في
األسـبــوع من الكويت إلــى جنيف
خ ــال يــومــي االث ـن ـيــن والـجـمـعــة،
ً
اعتبارا من  9الجاري.
وش ـه ــدت الــرح ـلــة األول ـ ــى إلــى
جنيف مرونة ويسرا وانسيابية
ف ـ ـ ــي إنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاء إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـسـ ـف ــر
للمسافرين ،وتلبية طلباتهم على
أكمل وجه ،والذين أثنوا بدورهم
ع ـل ــى ان ـض ـب ــاط "ال ـك ــوي ـت ـي ــة" فــي
مواعيد إقالع رحالتها ووصولها،
إضــافــة إلــى خدمة موظفيها لهم
منذ دخولهم بوابات مبنى الركاب
رقــم  ،4ومــرورهــم بمنطقة الــوزن،
حتى وصولهم إلى بوابة الصعود،
وتقديم أفضل خدمة لهم على متن

طائراتها ،كما أبدوا ارتياحهم من
ً
اختيار طائرات "الكويتية" ناقال
لوجهتهم ،بعد إيـقــاف التشغيل
لبعض وجهاتهم المفضلة.
وق ــال ــت "ال ـكــوي ـت ـيــة" ،ف ــي بـيــان
صحافي ،إن ذلــك يــأتــي فــي إطــار
منح المسافرين على متن طائرات
الـشــركــة خ ـي ــارات أوسـ ــع ،وتلبية
الحتياجاتهم في السفر ،وتوفير
وتقديم خدمة أفضل لهم ،من خالل
إطالق وجهات جديدة ومتنوعة،
ً
كما تواصل تدريجيا إعادة افتتاح
ً
ً
خطوطها مجددا ،تماشيا مع قرار
مجلس الــوزراء واللجنة الوزارية
لطوارئ كورونا ،بالسماح بتسيير
رحالت مباشرة إلى  12دولة.
واختتمت "الكويتية" بيانها،
بــالـتــأكـيــد عـلــى سعيها الـ ــدؤوب
وال ـم ـت ــواص ــل ل ـخــدمــة عـمــائـهــا،
وتوفير كل سبل الراحة لهم أثناء

سفرهم على متن طائراتها ،إضافة
إلــى تقديم خدماتها لمسافريها
بـشـكــل م ـت ـكــامــل ،وتــذل ـيــل جميع
العقبات أمامهم ،بداية من حجز
ً
تذاكر السفر ،مرورا بدخول مبنى
ال ــرك ــاب رق ــم  ،4وإن ـه ــاء إجـ ــراءات
ً
السفر ،وصوال إلى الصعود على
الطائرة ،لالستمتاع بسفر مريح
وآم ــن ،متقدمة بالشكر للجهود
الحثيثة ل ــإدارة العامة للطيران
المدني ،ولتعاونهم الملموس في
خدمة قطاع النقل الجوي التجاري
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وت ـ ـقـ ــديـ ــم ج ـم ـيــع
ال ـت ـس ـه ـيــات ،وت ــذل ـي ــل الـعـقـبــات
أم ــام شــركــات الـطـيــران التجارية،
م ـث ـم ـنــة ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ـ ــه جـمـيــع
الجهود الملموسة من كل الجهات
الحكومية العاملة بمطار الكويت
الدولي ،وبذلها قصارى جهودها
لخدمة الوطن والمواطنين.
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هل يخطف الذهب األضواء من الدوالر؟
لــأس ـبــوع ال ـثــانــي عـلــى ال ـتــوالــي،
ّ
ت ـمــكــن ال ــذه ــب م ــن ال ـت ـق ــاط أن ـفــاســه
وتسجيل مكاسب أسبوعية جيدة
مع الخسائر التي تالحق الدوالر أمام
سلة العمالت العالمية.
وأنـ ـه ــت ال ـع ـق ــود اآلجـ ـل ــة لـلـمـعــدن
األص ـ ـفـ ــر تـ ـع ــام ــات األسـ ـ ـب ـ ــوع عـلــى
ارت ـ ـفـ ــاع ب ـن ـس ـبــة  0.6ب ــال ـم ـئ ــة ،عـنــد
مـسـتــوى  1810.6دوالرات لــأوقـيــة،
محققة مكاسب لألسبوع الثالث على
التوالي بنسبة  1.5بالمئة .كما زاد
سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة
 0.4بــال ـم ـئــة ع ـنــد م ـس ـتــوى 1810.5
دوالرات لألوقية.
وتــأتــي مـكــاســب الـمـعــدن النفيس
مع اتجاه الدوالر إلى الخسائر مقابل
سلة العمالت العالمية ،حيث تراجعت
«الورقة الخضراء» أمام اليورو بنسبة
 0.2بالمئة مسجلة  1.1872دوالر.

ك ـم ــا ت ــراج ــع الـ ـ ـ ــدوالر أمـ ـ ــام الـجـنـيــه
اإلسترليني بنسبة  0.7بالمئة عند
مستوى  1.3878دوالر .فيما صعد
أمـ ــام ال ـيــن ال ـيــابــانــي بــأكـثــر م ــن 0.4
بالمئة عند مستوى  110.200ين.
كان مجلس االحتياطي الفدرالي
األخير قد شدد على ضرورة استعداد
الــواليــات المتحدة فــي حالة حــدوث
م ـ ـعـ ــدل ت ـض ـخ ــم ك ـب ـي ــر أو م ـخ ــاط ــر
اقتصادية أخ ــرى .وكشف المحضر
ع ــن االن ـق ـس ــام ب ـش ــأن رؤيـ ــة مـخــاطــر
ال ـت ـض ـخــم ،م ــع ال ـن ـظــر إلـ ــى م ـعــدالت
ً
الـبـطــالــة الـمــرتـفـعــة نـسـبـيــا ،ف ــي ظل
تـقــديــرات بــإمـكــان خفض مشتريات
«المركزي األميركي» من األصول في
وقت أبكر من التوقعاتّ .
وبين أن رأي
األغلبية من المسؤولين يتجه إلى أن
مخاطر التضخم تميل إلــى االتجاه
الصعودي.

وأك ــد رئـيــس مجلس «ال ـفــدرالــي»،
جيروم باول ،أنه لن يتم اتخاذ قرار
برفع أسـعــار الـفــائــدة بسرعة كبيرة
بسبب فقط المخاوف من زيادة معدل
التضخم .وقال خالل جلسة استماع
أمــام «الكونغرس»« :لــن نرفع أسعار
الفائدة بشكل استباقي ،ألننا نخشى
ح ــدوث تضخم مـحـتـمــل ...سنتنظر
أدلة على تضخم فعلي أو اختالالت
اقتصادية أخرى».
ووفق تقرير حديث لمجلس الذهب
العالمي ،فقد جاء نحو ثلث اإلنتاج
العالمي مــن المعدن النفيس خالل
العام الماضي وبما يعادل نحو 29.5
بــالـمـئــة مــن ث ــاث دول ،هــي الصين
بـحـصــة بـلـغــت  10.6بــالـمـئــة تـعــادل
نحو  368.3طــن ،ثــم روسـيــا بحصة
بلغت  9.5بالمئة تعادل نحو 331.1
طنا ،ثم أستراليا بحصة بلغت نحو

 9.4بالمئة بما يـعــادل نحو 327.8
طنا.
ّ
وفي المركز الرابع ،حلت الواليات
المتحدة األميركية بحجم إنتاج بلغ
نـحــو  190.2ط ـنــا .فـيـمــا حـلــت كـنــدا
فــي ال ـمــركــز ال ـخــامــس بـحـجــم إنـتــاج
بلغ نحو  170.6طنا ،تلتها غانا في
الـمــركــز ال ـســادس بحجم إن ـتــاج بلغ
نحو  138.7طنا.
ّ
وفي المركز السابع حلت البرازيل
بحجم إنـتــاج بلغ نحو  107أطنان،
وفي المركز الثامن والتاسع عالميا
جاءت المكسيك وأوزبكستان بإنتاج
 101.6طــن لكل منهما .وفــي المركز
ّ
الـعــاشــر واألخ ـيــر حــلــت إندونيسيا
بحجم إنتاج بلغ نحو  100طن خالل
عام .2020
(العربية نت)

مستثمر كبير يحذر من انهيار «بتكوين»
بعد توقعه في ديسمبر وصول العملة المشفرة إلى  400ألف دوالر
ق ـ ــال رئـ ـي ــس ش ــرك ــة Guggenheim
 ،Investmentsسكوت مينيرد ،في مقابلة
مع شبكة « »CNBCإنه لن يكون في عجلة
من أمره لشراء العملة المشفرة.
وأض ـ ـ ــاف أنـ ــه ال ي ــوج ــد س ـب ــب يــدفــع
المستثمرين لشراء «بتكوين» في الوقت
الحالي ،حيث يرى أن أكبر عملة مشفرة
في العالم في خضم انهيار قد يصل بها
إلى مستوى  10000دوالر.
وقال مينيرد «عندما ننظر إلى تاريخ
العمالت المشفرة وننظر إلى أين نحن..
ً
ً
أعتقد حقا أن هــذا ربما يكون انهيارا،
وه ــو مــا يعني هـبــوط األس ـعــار بنسبة
 80-70في المئة ،ما قد يدفع «بتكوين»
إلى مستويات بين  10إلى  15ألف دوالر».
وان ـ ـهـ ــارت أسـ ـع ــار ب ـت ـكــويــن بــالـفـعــل
ً
بنسبة  50في المئة تقريبا منذ قمتها
في ابريل لتتداول حول مستوى  33ألف
ً
دوالر حاليا ،حيث كان انخفاض األسعار
ً
مدفوعا بعدد من العوامل ،بما في ذلك
زيـ ــادة الـتــدقـيــق التنظيمي مــن الصين
إلى المملكة المتحدة ،والتأثير البيئي
لتعدين العمالت المشفرة ،والمخاوف
مــن أن األصــل بشكل عــام ليس لــه قيمة
متأصلة.
م ـي ـن ـي ــرد ال ـ ـ ــذي ت ــوق ــع فـ ــي دي ـس ـم ـبــر
الماضي ،وصول سعر بتكوين إلى 400

ألف دوالر ،قال أمس خالل
ال ـم ـق ــاب ـل ــة مـ ــع شـبـكــة
«« :»CNBCلن أكون
فـ ـ ـ ــي ع ـ ـج ـ ـلـ ــة م ــن
أمـ ـ ـ ـ ــري ل ـ ـشـ ــراء
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـلـ ــة ،وال
أرى أي سبب
المـ ـ ـت ـ ــاكـ ـ ـه ـ ــا
اآلن .إذا كنت
س ـ ـ ـت ـ ـ ـص ـ ـ ـبـ ـ ــح
ً
م ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــاربـ ـ ـ ـ ــا،
فتوقع أنه يتجه
ً
هبوطيا».
ف ــي س ـي ــاق آخ ــر،
وفي كتابه «مليارديرات
البتكوين :قصة حقيقية عن
الــذكــاء والـخـيــانــة وال ـف ــداء» الـصــادر
عــام  ،2019يسرد الكاتب األمـيــركــي ِبن
ميزريتش قصة المليارديرين التوأمين
تايلر وكــامـيــرون وينكليفوس ،اللذين
خ ــاض ــا م ـعــركــة قـضــائـيــة ض ــد مــؤســس
شركة «فيسبوك» مارك زوكربيرغ ،والتي
انتهت بحصولهما على مبلغ  65مليون
دوالر منه.
وتأتي هــذه التسوية القضائية بعد
اتهام األخوين لزوكربيرغ بتطبيق فكرة
«فيسبوك» ونسبها إلـيــه ،رغــم أنها من

اب ـت ـكــاره ـمــا ،ح ـيــث درس
األخ ـ ـ ــوان ف ــي جــامـعــة
«هـ ـ ـ ـ ـ ــارفـ ـ ـ ـ ـ ــارد» م ــع
زوكربيرغ.
ور غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أن
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
مـلـيــونـيــريــن
ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ــذه
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوي ـ ـ ــة
ال ـ ـق ـ ـضـ ــائ ـ ـيـ ــة،
وخ ـط ـط ــا ل ـبــدء
حياتهما المهنية
ك ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـم ـ ــري ـ ــن
م ـغ ــام ــري ــن ،إال أن ـه ـمــا
سـ ـ ــرعـ ـ ــان مـ ـ ــا اكـ ـتـ ـشـ ـف ــا أن
المستثمرين فــي وادي السيليكون
يرفضون أخذ أموالهما ،فمعظم الشركات
الناشئة هناك تحلم أن تشتريها شركة
«فـيـسـبــوك» ،وبــالـتــالــي لــم تــرغــب أي من
هــذه الـشــركــات فــي المجازفة بالتعامل
مع األخوين.
بعد إحباطهما من مستثمري وادي
ال ـس ـي ـل ـي ـكــون ،ق ــاب ــل األخـ ـ ـ ــوان شـخـ ًـصــا
ُيدعى تشارلي شريم ،يدير شركة اسمها
« ،»BitInstantوالـتــي تمكن األشخاص
مــن شــراء عملة البتكوين بسهولة ،بدأ

األخــوان في االستثمار في هذه الشركة
وش ـ ـ ـ ــراء الـ ـبـ ـتـ ـك ــوي ــن ،كـ ـ ــان سـ ـع ــر عـمـلــة
البتكوين حينما استثمر األخــوان ألول
ً
دوالرا ،وفي عام  2017وصل
مرة بها 120
سعر العملة إلى عشرة آالف دوالر ،مما
جعلهما من أصحاب المليارات.
 اهتم ميزريتش بسرد قصة األخوينبأدق التفاصيل ،كما تناول قصة ظهور
ال ـع ـمــات ال ـم ـش ـفــرة ،وأل ـق ــى ن ـظــرة على
عالم التكنولوجيا بشكل عــام .وينهي
م ـي ــزري ـت ــش ك ـت ــاب ــه ب ـح ـي ــاد ،ف ـل ــم يـتـفــق
أو ي ـخ ـت ـلــف ح ـ ــول م ــا إذا ك ــان ــت عـمـلــة
البيتكوين هي مستقبل األموال ،وما إذا
كانت تقنية البلوك تشين تمثل مستقبل
العقود الذكية ،كما لم يناقش ميزريتش
الجوانب السلبية لهذه العملة.
 تكمن المشكلة األساسية في عملةً
حاليا ،في أن تعدينها يستهلك
البتكوين
كميات هائلة من الطاقة ،مما يزيد من
مشكلة االحتباس الحراري .وفي النهاية
تبقى عملة البيتكوين مـثـيــرة للجدل،
فهي بالنسبة للبعض بمنزلة الدجاجة
ً
ً
التي تبيض ً
أرباحا هائال
ذهبا ،وتحقق
بدون جهد كبير ،لكنها في الوقت نفسه
تؤثر على البيئة بالنسبة آلخرين ،كما أن
هناك مخاوف من أن تكون مجرد فقاعة.

«برقان تكافل» :عقد تأمين
لعقارات «األوقاف»
َّ
وقعت شركة برقان تكافل للتأمين
ال ـت ـك ــاف ـل ــي ،ع ـق ــد ت ــأم ـي ــن ع ـل ــى جـمـيــع
عقارات األمانة العامة لألوقاف ،لمدة
ثالث سنوات.
من جانبه ،أعلن نائب رئيس مجلس
إدارة «برقان تكافل» ضاري الخليفة ،أن
العقد المبرم مع «أمانة األوقاف» قيمته
 106ماليين ديـنــار ،معربا عــن شكره
للثقة الممنوحة للشركة ،ومــؤكــدا أن
«بــرقــان تـكــافــل» تعمل منذ تأسيسها
على تقديم خــد مــات تأمينية تكافلية
وفق معايير عالية متوافقة مع أحكام
ال ـشــري ـعــة اإلس ــام ـي ــة ،بــات ـبــاع أفـضــل
االستراتيجيات التأمينية ،بهدف تلبية
احتياجات العمالء المختلفة.
وأوضــح الخليفة أن «برقان تكافل»
تتعامل مع جميع أنواع أعمال التأمين
ال ـت ـك ــاف ـل ــي ،بـ ـه ــدف ت ــوف ـي ــر ال ـح ـمــايــة

ضاري الخليفة

التكافلية لألفراد والشركات والمشاريع
ال ـص ـن ــاع ـي ــة الـ ـكـ ـب ــرى والـ ـم ــؤسـ ـس ــات
والجهات التي تحتاج إلى حماية.

وجهة نظر

النمو االقتصادي وارتباطه
برفاهية الفرد
حسان فوزي بيدس
من المعروف أن النمو االقتصادي هو عبارة
عــن زي ــادة الناتج المحلي زي ــادة مستمرة ،عبر
فترة ممتدة من الزمن ،بحيث تكون هذه الزيادة
أعلى من معدل نمو السكان ،مع توفير الخدمات
اإلنـتــاجـيــة واالجـتـمــاعـيــة ،إضــافــة إل ــى أن النمو
االق ـت ـص ــادي ه ــو الـ ــزيـ ــادة ف ــي ال ـك ـم ـيــة والـقـيـمــة
السوقية للسلع والخدمات التي ينتجها االقتصاد
على مر الزمن.
وأهــم مؤشرات هذا النمو هي مؤشرات دخل
الفرد بتعادل القوة الشرائية ،ومؤشرات التنمية
البشرية كالتعليم والـخــدمــات الطبية ،وزي ــادة
رفاهية الفرد وقدرته اإلنتاجية ،ومن أهم متطلبات
النمو االقتصادي العدالة االجتماعية ،إذ إن عدم
توافرها يؤدي إلى اإلخالل بعملية التنمية.
وقد صدر تقرير وزارة العمل األميركية الجمعة
الماضي ،وأشــار إلى أن الوظائف في القطاعات
ً
األســاسـيــة زادت  850ألـفــا الشهر الـفــائــت ،وأكــد
ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي أن الـنـمــو فــي الــواليــات
ً
المتحدة سيسجل أسرع وتيرة نمو منذ  25عاما

خالل السنة الحالية ،بحيث تشير التوقعات إلى
نمو بنسبة  7في المئة.
وش ــدد الـتـقــريــر عـلــى أن الــوظــائــف فــي قطاع
السياحة والسفر زادت بعدد  343ألـفــا ،وقطاع
البضائع التجارية والمالبس زادت  67ألف وظيفة،
ً
مضيفا أن دخل الفرد ارتفع  10سنتات بالساعة،
وه ــذا يعكس ارتـفــاع الطلب للعامل خــال فترة
إعادة تنشيط االقتصاد بعد جائحة «كورونا».
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن االنتعاش
القوي مرتبط بشكل مباشر بتدابير دعم الميزانية
التي اتخذتها إدارة الرئيس بــايــدن ،وخطة 1.9
تريليون دوالر التي اعتمدت في مارس الماضي،
إضافة إلى تراجع إصابات «كورونا» بفضل ازدياد
حمالت التطعيم التي وصلت حتى اآلن إلى 180
مليون تطعيم.
ويتوقع االقتصاديون انتعاش قطاع السفر مع
تخفيف القيود ،وارتفاع مصروفات المستهلك،
كالمطاعم والمسارح والبضائع ،خصوصا في
الفترة بعد عودة المدارس.

انطالق عروض « »Black Widowبموسيقى مصرية
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بطلة الفيلم التشادي في «كان»

انطلق فيلم األكـشــن العالمي  ،Black Widowالــذي طــال انـتـظــاره ،للنجمة
األميركية الشهيرة سكارليت جوهانسون ،في دور العرض أمس األول ،محققا
إقباال كبيرا.
واعتمد الفيلم ألول مرة موسيقى فرقة عربية هي فرقة «جاوي» المصرية،
التي استعانت شركة اإلنتاج العالمية «مارفل» بأحد مقاطعها الموسيقية في
أغنية «عطشانة يا زينة» ،كما تضمن تتر الفيلم اسم الفريق المصري واألغنية
التي تمت االستعانة بها ،بعد التواصل واالتفاق مع الفريق.
وذكــرت تقارير فنية أن فيلم  Black Widowحقق في اليوم األول النطالقه
 13.2مليون دوالر محليا بــدور العرض األميركية ،مواصال تحقيق توقعات
النقاد بأنه سيكون منافسا قويا ألحدث إصدارات شركة مارفل ،وهو  ،F9الذي
يتصدر شباك التذاكر العالمية منذ طرحه الشهر الماضي ،والــذي نجح في
تحقيق نصف مليار دوالر إيــرادات حتى اآلن ،وأضافت أن فيلم جوهانسون
الجديد يمثل ضخ دماء جديدة لعالم مارفل في السينمات بعد التوقف لفترة
طويلة بسبب «كورونا».

سكارليت جوهانسون

عرض « »Linguiضمن
المسابقة الرسمية في «كان»

ديمون :انغمست مع عمال النفط
من أجل «»Stillwater

إطالق سراح مغني الراب
األميركي ليل بيبي

تم عرض فيلم « »Linguiالتشادي ضمن المسابقة
الــرسـمـيــة فــي مـهــرجــان ك ــان السينمائي الــدولــي،
أمس األول.
وينافس الفيلم على جوائز بالمهرجان ،الذي يقام
في الريفيرا الفرنسية ،ويستمر حتى  17الجاري.
َّ
وعبر نجوم العمل أثناء حضورهم عرض الفيلم
بالمهرجان عــن أملهم فــي أن تــاقــي قصة الفيلم
صدى خارج بالدهم.
ويدور فيلم « ،»Linguiوهي كلمة تعني الروابط
المقدسة ،فــي إش ــارة إلــى الــروابــط األســريــة ،حول
أم ـي ـنــة ،وجـ َّـســدت ـهــا ال ـف ـنــانــة ال ـت ـشــاديــة أشــوشـكــا
سليمان ،وهي أم عزباء تعاني الوصم طيلة حياتها،
وتنتابها حالة من الذعر عندما تكتشف أن ابنتها
( 15عاما) تعرضت العتداء.
فــي الـبــدايــة ينتابها الـخــوف مــن فـكــرة مخالفة
القوانين ،فتحاول مساعدة ابنتها ماريا ،في الوقت
الذي تواجه صعوبات الحياة اليومية على مشارف
نجامينا.
(رويترز)

قال الممثل العالمي مات ديمون ،أمس األول،
إنه انغمس تماما لمدة أسابيع في الحياة مع
عمال فــي حفار نفطي بــواليــة أوكــاهــومــا ،من
أجل دوره كرجل أميركي مضطرب يسافر إلى
فــرنـســا لـمـســاعــدة ابـنـتــه الـمـسـجــونــة ،فــي فيلم
جديد مقتبس عن قصة حقيقية .وذكر ديمون،
فــي تـصــريــح صـحــافــي ،أن ــه أمـضــى وقـتــا وهــو
يتجول بسيارته ويعيش مع عمال النفط ،لفهم
شخصيته في « .»Stillwaterوتقضي ابنة ديمون،
التي تلعب دورهــا الممثلة أبيجيل بريسلين،
عـقــوبــة فــي الـسـجــن بتهمة قـتــل شريكتها في
الـسـكــن .والـفـيـلــم مستوحى مــن قـصــة الطالبة
األم ـيــركـيــة أم ــان ــدا نــوكــس وصــدي ـق ـهــا ،الـلــذيــن
أدينا ثم أفــرج عنهما في قضية مقتل الطالبة
ال ـبــري ـطــان ـيــة م ـيــريــديــث كــريـتـشــر ف ــي شقتها
بإيطاليا عام  .2007ويتناول الفيلم المعاناة التي
يواجهها بيكر في بلد أجنبي ،محاوال التغلب
على عوائق الثقافة واللغة لمساعدة ابنته.
(رويترز)

ُأطلق ســراح مغني الــراب األميركي ليل بيبي،
بـعــدمــا أوق ـف ـتــه ال ـشــرطــة الـفــرنـسـيــة ف ــي بــاريــس،
لالشتباه في حيازته مـخــدرات ،وسيتعين عليه
دفع غرامة مالية.
وكان بيبي ( 26عاما) ،واسمه الحقيقي دومينيك
جــونــز ،مــوجــودا داخ ــل س ـيــارة مــركــونــة فــي وقــت
متأخر الخميس الماضي عندما فتشها شرطيون،
بعدما اشتموا ما قالوا إنها رائحة حشيشة.
وعثرت الشرطة على  20غراما من القنب الهندي
في السيارة ،وأوقــف مغني الــراب مع صديق كان
بجانبه في السيارة .وقال ممثلو االدعاء في باريس
إن مغني ال ــراب والـشـخــص ال ــذي كــان معه ُأبلغا
بأنهما ارتكبا جناية ،وبــأن عليهما دفــع غرامة،
بسبب تعاطي المخدرات.
ُيــذكــر أن جــونــز ،المؤيد النشط لحركة «حياة
ال ـس ــود م ـه ـمــة»ُ ،رشـ ــح مــرت ـيــن ل ـجــائــزة «غ ــرام ــي»
الـمــوسـيـقـيــة ف ــي ع ــام  2020ع ــن فـيـلــم «The Big
.»Picture
(أ ف ب)

مات ديمون

ليل بيبي

غريتا غيرويغ تخرج فيلم « »Barbieلمارغو روبي فلك
تصويره ينطلق العام المقبل بعد  4سنوات من التفاوض

الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ال ت ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى ت ــأج ـي ــل
إنجازاتك فتخسر من وهجها.
ً
عــاط ـف ـيــا :ل ـقــاء غ ــرام ــي ق ــد ي ـتـ ّـم هــذا
ً
النهار وتكون سعيدا به.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :حـ ــدث غ ـيــر واض ـ ــح س
يحصل مع أحد أفراد العائلة.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
ً
مهنيا  :اتقان عملك جيدا سيجلب
لك العديد من الزبائن.
ّ
ً
عاطفيا  :ســوء تفاهم بسيط يوتر
عالقتكما ثم تصفو األجواء.
ّ
ً
اجتماعيا  :يتطلع األ صــد قــاء إليك
بنظرة احترام فال تحاول تبديلها.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ّ
ً
مهنيا :أنــت مدين لمن علمك فاذكر
ذلك واعمل به.
ً
عاطفيا :اختيار شخص من الجنس
اآلخر ال يتوقف فقط على شكله.
ً
اجتماعيا :انظر حواليك واستفد من
ّ
كل لحظة تقدمها لك الحياة.
رقم الحظ27 :

غريتا غيرويغ

تـعـتــزم الممثلة والـمـخــرجــة غــريـتــا غيرويغ
إخراج فيلم جديد للممثلة مارغو روبي ،يدور
حول الدمية «« »Barbieباربي» ،وتردد في وقت
سابق أن غيرويغ ستكتب السيناريو للفيلم،
وهو مشروع مشترك مع شركتي وارنر براذرز
وماتيل ،التي تصنع الدمية .Barbie
وخ ــال ح ــوار مــع مجلة «ف ــوغ» البريطانية،
كشفت الممثلة األسترالية روبي ( 31عاما) ،التي
رشحت مرتين لجائزة األوسـكــار ،أن مشاركة
غـيــرويــغ فــي الفيلم اتـسـعــت لتشمل اإلخ ــراج،
وأضــافــت المجلة انــه تــأكــد أن غـيــرويــغ وقعت
رسـمـيــا عـلــى عـقــد إخ ــراج الـفـيـلــم ،وأن اإلنـتــاج
سيتم في وقت مبكر من العام المقبل في لندن،
بعد  4سـنــوات مــن التفاوض على الفيلم منذ
أكتوبر  ،2018لينطلق خالل العام المقبل بقيادة
نجمتين شهيرتين هما غيرويغ وروبي.
يذكر أن غيرويغ ( 37عــامــا) أيضا كانت قد
رشحت لجائزة أوسكار أفضل مخرج وأفضل
سيناريو لعام  2017عن فيلم « ،»Lady Birdالذي
حصل على جائزتي غولدن غلوب.
ويعرض لمارغو روبي حاليا في دور العرض
السينمائية فيلم الــرســوم الـمـتـحــركــةPeter ،
 ،Rabbit 2: The Runawayوهــو العمل الــذي
حقق إيــرادات تجاوزت  127مليون دوالر منذ
طرحه في  11يونيو الماضي.
ويتناول الجزء الثاني من الفيلم شخصيات
وحكايات األرنب بيتر ،حيث عاد بيتر المارق
المحبوب (جيمس ك ــوردن) ،بينما استقر بيا
وتــومــاس ليتزوجا ويؤسسا أســرة ،وال يبدو
أن بيتر غير سمعته الـمــؤذيــة ،على الــرغــم من
ج ـهــوده الـقـصــوى ،فعندما يـخــرج األرن ــب من
الحديقة ،في إطــار من المغامرة حــول األرنــب،
الذي يحاول التسلل إلى حديقة مزارع مملوءة
ب ــال ـخ ـض ــراوات ،ف ـيــواجــه ف ــي رحـلـتــه مـفــاجــآت
عديدة ،حتى يجد نفسه فجأة في عالم جديد،

ولكن عندما تخاطر عائلة
بيتر بكل شيء للبحث عنه،
فيجب أن يـقــرر ،مــرة وإلــى
األب ـ ــد ،أي ن ــوع م ــن األرن ــب
يريد أن يكون.
الـ ـحـ ـك ــاي ــة م ـق ـت ـب ـس ــة عــن
ال ـق ـصــة الـكــاسـيـكـيــة الـتــي
تحمل ذات اال س ــم للكاتب
الـشـهـيــر بـيــاتــريـكــس بــوتــر،
والفيلم من إخراج ويل غلوك،
و ي ـح ـظــى Peter Rabbit 2
بـ ــإصـ ــدار ك ـب ـيــر ف ــي عـ ــدد مــن
دور العرض ،ويعد العمل الجزء
ال ـث ــان ــي م ــن سـلـسـلــة ،Peter Rabbit
ويـضــم فــريــق الممثلين مــارغــو روبــي
وروز بيرن ،ودومنال غليسون ،وديفيد
أويـلــوو ،وإليزابيث ديبيكي ،وجيمس
كوردن وهو من إنتاج شركة سوني.
وق ـ ــام ـ ــت بـ ـبـ ـط ــول ــة فـ ـيـ ـل ــم الـ ـمـ ـغ ــام ــرة
ال ـكــوم ـيــدي  Peter Rabbitف ــي جــز ئــه
األول أيضا مارغو روبي ،وينتمي لفئة
الـمـغــامــرة والـكــومـيــديــا ،وبـلـغــت تكلفة
إنـتــاجــه  50مـلـيــون دوالر ،وم ــن ﺇﺧﺮاﺝ
ويل جلوك ،وسيناريو وحوار روب ليبر،
وش ـ ــارك ف ــي بـطــولـتــه بـ ـ ــاألداء الـصــوتــي
عدد كبير من النجوم ،أبرزهم إليزابيث
دي ـب ـي ـكــي ،ودي ـ ــزي ري ــدل ــي ،وروز ب ـيــرن،
ودومنال غليسون ،وجيمس كوردن.
(د ب أ)

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
مهنيا :تبحث دائما عن النجاح في
ً
أعمالك وهو ليس بعيدا عنك.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :تـ ـنـ ـج ــذب ال ـ ـ ــى ش ـخــص
م ــن ال ـط ــرف اآلخـ ــر وت ـف ــرح بلقائه
ومحادثته.
ً
ً
اجتماعيا :دع الحزن والكآبة جانبا
وانظر إلى المستقبل بأمل وتفاؤل.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :اذا كنت ترغب في النجاح
فلتكن المثابرة أولى خطواتك.
ً
عاطفيا :معاملتك الحسنة للحبيب
هي التي ّ
تقربه منك ال العكس.
ً
ّ
تتحسر على ما فات
اجتماعيا :ال
َ
واسع الى حياة أفضل.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

مارغو روبي

ً
ً
مهنيا :تقول األفــاك إن أمامك دربا
ً
واسعا لتحقيق أحالمك.
ً
عــاطـفـيــا :ربـمــا تـكــون قــد فشلت في
عالقة ّ
حب فال تيأس.
ً
اجتماعياّ :
قررت االبتعاد عن صديق
ّ
مقرب وقد تكون على صواب.
رقم الحظ.56 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :ال تنتقل مــن عمل إلــى آخر
قبل أن تنهي األول وتنال أجرك.
ً
عاطفيا  :يبشرك الفلك بخبر سـ ّ
ـار
على الصعيد العاطفي.
ً
اجتماعيا :أحد الوالدين يحتاج الى
ّ
عنايتك فال تتأخر عليه.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
مهنيا :العمل ّ
بجد مستحسن على
أن تعطي نفسك بعض الراحة.
ً
عاطفيا :استمع إلى شريك حياتك
وال تفرض رأيك بقسوة.
ً
اجتماعيا  :المحبة العائلية نعمة
من الله فحافظ على روابطها.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :اسـ ـ ـ َـع دائ ـ ـمـ ــا إل ـ ــى األف ـض ــل
ّ
فالدروب مفتوحة أمامك ولو تعثرت.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـن ـتــابــك ب ـع ــض ال ـش ـكــوك
فيزيلها الحبيب من رأسك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تهمل الــريــاضــة فهي
األداة الفضلى لتحسين صحتك.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :احتفظ بأسرارك المهنية كي
ال يستفيد اآلخرون منها قبلك.
ً
ّ
تشتم خيانة لــدى الحبيب
عاطفيا :
وهذا ّ
مجرد وهم يسيطر عليك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :اتـخــذ الـخـطــوات الــازمــة
ّ
للتخلص من الحزن الذي يتآكلك.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مـهـنـيــا :أح ـيــانــا تـعـجــز ع ــن التفكير
ّ
بـ ــوضـ ــوح فـ ــا تـ ـت ــأخ ــر ب ــاس ـت ـش ــارة
أحدهم.
ً
عاطفيا :حان الوقت كي ّ
تقدم للحبيب
هدية متواضعة تفرحه.
ً
اجتماعيا :العقل السليم في الجسم
السليم فواظب على الرياضة.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :السيطرة على أفكارك االنهزامية
هي البداية في السعي إلى التقدم.
ً
ً
عاطفيا :لـمــاذا ال تـقـ ّـدم للشريك شيئا
يفرح به كما يفعل هو معك؟
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :االن ـ ـ ـ ــزواء واالبـ ـتـ ـع ــاد عــن
المجتمع يبعدانك عن السعادة والفرح.
رقم الحظ.22 :

مزاج

١٨
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هشام سليم :الحفاظ على جودة األعمال الوطنية واجب
«ال أتابع مواقع التواصل لكنني سعيد بنجاح مسلسل هجمة مرتدة»
شارك الفنان هشام سليم في بطولة مسلسل «هجمة مرتدة» المأخوذ من ملفات المخابرات
المصرية ،ليعود من خالله لتجسيد شخصية ضابط المخابرات المصري.
في دردشته مع «الجريدة» يتحدث سليم عن العمل وتفاصيله وتحضيراته لشخصية الضابط
رفعت ،وغيرها من التفاصيل:
القاهرة  -هيثم عسران

● حــد ثـنــا عــن ردود الفعل
عـ ـ ــن تـ ـج ــربـ ـت ــك فـ ـ ــي "ه ـج ـم ــة
مرتدة"؟

السيناريست بــا هــر دو يــدار،
وا لـمـخــرج أحمد عــاء الديب
ً
ساعدني كثيرا .

 رغم أنني ال أتابع مواقعالتواصل االجتماعي لكنني
لـمـســت ردود ف ـعــل إ يـجــا بـيــة
خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرة ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة
مـ ــع عـ ـ ــرض الـ ـعـ ـم ــل ،وأشـ ـع ــر
ب ـس ـع ــادة ل ـل ـفــريــق بــال ـكــامــل،
ألن ا لـتـجــر بــة لــم تـكــن سهلة،
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل رصـ ـ ـ ــد ووثـ ـ ــق
ك ــوالـ ـي ــس أحـ ـ ـ ــداث ع ـش ـنــاهــا
وشاهدنها في حياتنا خالل
السنوات الماضية.

● ه ـ ـ ــل م ـ ـع ـ ـنـ ــى ذ ل ـ ـ ـ ــك أ نـ ــك
ا لـتــز مــت بــا لـسـيـنــار يــو بشكل
كامل؟

● ك ـ ـ ـيـ ـ ــف ت ـ ـ ـعـ ـ ــا م ـ ـ ـلـ ـ ــت م ــع
شخصية الضابط رفعت؟

حرصت على
إظهار جوانب
مختلفة في
شخصية ضابط
المخابرات ولم
أتهاون في
التحضيرات

 شـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ض ـ ـ ــا ب ـ ـ ــطالـ ـمـ ـخ ــاب ــرات ع ـم ــوم ــا لـيـســت
س ـه ـل ــة ،رغـ ــم أنـ ـه ــا ق ــد ت ـبــدو
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــاهـ ــد بـ ـسـ ـيـ ـط ــة أم ـ ـ ــام
الـ ـك ــامـ ـي ــرا ،ل ـك ــن فـ ــي ال ــواق ــع
ث ـم ــة ت ـح ـض ـي ــرات ون ـق ــاش ــات
ك ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــرة تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث ح ـ ــولـ ـ ـه ـ ــا،
خـصــوصــا أن الـعـمــل مــأخــوذ
عن قصة حقيقية من ملفات
المخابرات المصرية ،وهذه
فرصة مهمة إلظهار جوانب
ً
ال ت ـظ ـهــر كـ ـثـ ـي ــرا ،ب ــاإلض ــاف ــة
إ لـ ـ ـ ـ ــى ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـ ـج ـ ـنـ ــب أي
أ خـطــاء محتملة نتيجة عدم
التركيز بدقة في التفاصيل،
ألن األ عـ ـ ـم ـ ــال ا لـ ـكـ ـبـ ـي ــرة مـثــل
" ه ـج ـم ــة مـ ــر تـ ــدة" ال تـحـتـمــل
أي أ خـ ـط ــاء أو عـ ــدم د قـ ــة فــي
ً
تفاصيلها ،لذا كنت حريصا
عـلــى ق ــراء ة الـسـيـنــاريــو عــدة
مرات قبل البدء في التصوير
والتدقيق مع كل تفصيلة أو
جملة يقولها الضابط رفعت،
وك ــذل ــك عــاق ـتــه ب ـمــن حــولــه،
و ه ــذا األ م ــر بـجــا نــب جلسات
ال ـع ـم ــل الـ ـت ــي ج ـم ـع ـت ـنــي مــع

 ا لـ ـسـ ـيـ ـن ــار ي ــو ب ــا ل ـت ــأ ك ـي ــدمرجعي األساسي في العمل،
خـ ـ ـص ـ ــو ص ـ ــا أن ا لـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل
ي ـ ـت ـ ـنـ ــاول أحـ ـ ــداثـ ـ ــا ح ـق ـي ـق ـيــة
عـ ـ ـشـ ـ ـن ـ ــاه ـ ــا ب ـ ــالـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــل خ ـ ــال
السنوات الماضية ويوثقها،
ل ـ ـكـ ــن الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ق ــدم ـت ـه ــا
بـ ـط ــر يـ ـقـ ـت ــي ا ل ـ ـ ـخـ ـ ــا صـ ـ ــة ،ألن
ال ـس ـي ـنــاريــو يـعـطــي مـفــاتـيــح
ا ل ـش ـخ ـص ـي ــة ،ل ـك ــن ال يـعـطــي
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاع ـ ــر واألحـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــس
وال ـ ـت ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــرات الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـق ــدم
ب ـه ــا ،لـ ــذا ك ـن ــت ح ــري ـص ــا فــي
الـتـحـضـيــرات عـلــى الـجـلــوس
ً
م ــع فــريــق ال ـع ـمــل ،وت ـحــديــدا
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــرج ،ألعـ ـ ـ ـ ــرف رؤي ـ ـتـ ــه
وماذا يريده من الشخصية،
خصوصا أن التصرفات التي
ت ـحــدث فــي الـحـلـقــات األول ــى
تـ ـ ـك ـ ــون مـ ـف ــاتـ ـي ــح ل ـل ـح ـل ـق ــات
التالية.
● ل ـ ـكـ ــن س ـ ـبـ ــق أن ق ــد م ــت
شخصية ضابط المخابرات
م ــن ق ـبــل ف ــي مـسـلـســل "ح ــرب
الجواسيس" ،فما االختالف
الـ ـ ـ ــذي وج ـ ــدت ـ ــه ف ـ ــي "ه ـج ـم ــة
مرتدة"؟
 "ه ـج ـمــة م ــرت ــدة" يـعـتـبــرأول ع ـ ـمـ ــل درا م ـ ـ ـ ـ ــي ي ـن ـت ـمــي
لـ ـ ــدرامـ ـ ــا ال ـ ـجـ ــاسـ ــوس ـ ـيـ ــة فــي
ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ـ ـم ـ ـعـ ــاصـ ــرة ،وه ــو
م ـخ ـت ـل ــف بـ ـشـ ـك ــل كـ ــامـ ــل عــن
"ح ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـج ـ ــواسـ ـ ـي ـ ــس" ،وال
يــوجــد تـشــابــه بـيــن الــدوريــن
ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق ،ولـ ـك ــن األمـ ــر

مرتبط بتشابه طبيعة عمل
الشخصيتين فـقــط ،لـكــن كل
منهما له تفاصيل مختلفة،
ح ـ ـتـ ــى ال ـ ـم ـ ـهـ ــام ال ـ ـت ـ ــي يـ ـق ــوم
ب ـه ــا م ـخ ـت ـل ـفــة ب ـش ـكــل ك ــام ــل،
و ع ـنــد مــا ر ش ـحــت لشخصية
ال ـضــابــط رف ـعــت لــم أف ـكــر في
أو جــه التشابة أو االختالف،
ألن كل دور أقدمه بالطريقة
ا ل ـت ــي ت ـنــا س ـبــه ،وال أ قـ ــدم أي
دور ي ـش ـبــه اال خـ ـ ــر ح ـت ــى لــو
تشابهت المهنة.
● ثمة صفات يمكن القول
إنك ر كــزت على إظهارها من
بينها الجدية والصرامة؟
 بــالـفـعــل ،ف ـهــذه الـصـفــاتسـ ـ ـم ـ ــة أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي رج ـ ــل
ً
ال ـم ـخ ــاب ــرات ،ن ـظ ــرا لـطـبـيـعــة
العمل الذي يقوم به ،كما أنه
إن ـســان ولــديــه أس ــرة وحـيــاة
خ ـ ــاص ـ ــة ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا ح ــرص ــت
على إب ــرازه أيـضــا ،وإظـهــاره
بـ ـشـ ـك ــل ا ع ـ ـت ـ ـيـ ــادي م ـ ــن دون
مـ ـب ــالـ ـغ ــات ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
أن طـبـيـعــة عـمـلــه تـجـعـلــه في
أحـ ـي ــان ال ي ـس ـت ـطــع ال ــوج ــود
بـلـحـظــات صـعـبــة ومصيرية
مــع أ ســر تــه ،مثلما ح ــدث في
ع ـ ــدم قـ ـ ــدرة الـ ـض ــاب ــط رف ـعــت
عـ ـل ــى حـ ـض ــور ج ـل ـس ــة ع ــاج
اب ـن ـت ــه مـ ــن ال ـ ـسـ ــرطـ ــان ،وه ــو
م ــن ال ـم ـشــاهــد ال ـم ـه ـمــة الـتــي
تـنــاقـشــت فــي تـفــاصـيـلـهــا مع
ال ـ ـمـ ــؤلـ ــف والـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج ح ـتــى
يخرج بشكل واقعي.

ما يظهر في الحلقات التالية
حتى عندما يغيب عن المنزل
وي ـ ـ ـعـ ـ ــود فـ ـ ــا ت ـ ــرغ ـ ــب اب ـن ـت ــه
ف ــي إخ ـ ـبـ ــاره أنـ ـه ــا ت ـعــرضــت
لعارض صحي تطلب زيارة
ال ـط ـب ـي ــب ،ف ـط ـب ـي ـعــة ال ـعــاقــة
بين الضابط رفعت وعائلته
م ـ ــن وج ـ ـهـ ــة ن ـ ـظـ ــري ش ــدي ــدة
الواقعية.

● لكن ثمة تعليقات حول
طبيعة عــا قــة ر فـعــت بابنته
المريضة؟

● ه ــل اس ـت ـف ــدت م ــن ق ــرار
تأجيل عــرض المسلسل من
العام الماضي؟

 صـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــح أ نـ ـ ـ ـ ــه يـ ـتـ ـفـ ـه ــمطبيعة المرض الخطير الذي
تمر بــه ابنته و حــر يــص على
متابعتها باستمرار ،لكن ال
يسمح لمشا كله ا لشخصية
م ـه ـمــا كـ ـب ــرت أن ت ــؤ ث ــر عـلــى
عـ ـمـ ـل ــه ،فـ ـه ــو يـ ـض ــع ح ـم ــاي ــة
ال ــوط ــن أول ــوي ــة ف ــي ح ـيــاتــه،
و عــا ئـلـتــه نفسها تتفهم هــذا
ا ل ـم ــو ق ــف وال ت ــر ي ــد تـحـمـيـلــه
ال ـمــزيــد م ــن ال ـض ـغــوط ،وهــو

 بـ ــا ل ـ ـتـ ــأ ك ـ ـيـ ــد ،ل ـ ـسـ ــت أ نـ ــافـ ـ ـق ـ ــط م ـ ـ ــن اس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاد ول ـ ـكـ ــن
ف ــري ــق ال ـع ـم ــل ب ــال ـك ــام ــل ،ألن
تحضير وتصوير المسلسل
ح ـصــل ع ـلــى وق ــت ك ــاف لـكــي
يـ ـخ ــرج ب ـش ـك ــل جـ ـي ــد ،ول ـك ــي
نـ ـ ـق ـ ــدم أدوارنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ــال ـ ـصـ ــورة
الـ ـت ــي ش ــاه ــده ــا ال ـج ـم ـه ــور،
و قـ ــرار ا لـتــأ جـيــل ج ــاء بسبب
أز مــة جائحة " كــورو نــا" التي
عـطـلـتـنــا ،و ل ــم يـكــن هـنــا مفر

هشام سليم
م ـ ــن ال ـ ـتـ ــأج ـ ـيـ ــل ،السـ ـيـ ـم ــا أن
ال ـت ـجــربــة ل ـيــس م ــن الـمـمـكــن
أن ت ـخــرج بـمـسـتــوى أ ق ــل من
المتوقع.
● كـ ـ ـي ـ ــف و جـ ـ ـ ـ ـ ــدت ع ـ ــرض
"هجمة مرتدة" مع "االختيار
 "2في السباق الرمضاني؟
 ي ـع ـت ـب ــر شـ ـه ــر ر مـ ـض ــانم ـ ــوسـ ـ ـم ـ ــا درامـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــا م ـ ـه ـ ـمـ ــا،
وتـعــرض فيه أعـمــال عــديــدة،
وب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد نـ ـح ــن ب ـح ــاج ــة
ألعمال درامية جيدة تعرض
ل ـي ــس ف ــي رمـ ـض ــان ف ـق ــط بــل
عـ ـل ــى م ـ ـ ــدار الـ ـ ـع ـ ــام ،ونـ ـج ــاح
األع ـم ــال الــوطـنـيــة أم ــر يجب
أن نحافظ عليه ،وأال تتحول
هـ ــذه األعـ ـم ــال إلـ ــى "م ــوض ــة"
ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم م ـ ـ ـ ــن دون درا سـ ـ ـ ـ ـ ــة
وتحضيرات كافية ،ألن تقديم
ع ـم ــل وطـ ـن ــي ي ـح ـم ــل رس ــال ــة
مسؤولية كبيرة.

مهرجانات بعلبك تتحدى االنهيار
بحفل «شمس لبنان ال تغيب»

َ
ت ـح ـ ّـدت م ـهــرجــانــات بـعـلـبــك الــدول ـيــة االن ـه ـيــار االق ـت ـصــادي
واالجتماعي غير المسبوق في لبنان بحفلة أقيمت مساء أمس
األولُ ،عــر ضــت خاللها مقاطع لموسيقيين لبنانيين شباب
ُص ّورت في مواقع أثرية مختلفة شرق البالد.
وتـمـثـلــت ال ـم ـب ــادرة ،ال ـتــي حـمـلــت ع ـن ــوان "ش ـمــس لـبـنــان ال
تغيب" ،في عرض فيلم من  80دقيقة ،يتضمن  10حفالت يمتد
كل منها لنحو  8دقائقُ ،ص ّورت كلها الشهر الفائت في معابد
مختلفة من العصر الروماني تتوزع في أرجاء منطقة البقاع،
"غالبيتها غير معروفة من العامة" ،بحسب المنظمين ،مما أتاح
للمشاهدين اكتشافها.
وح ـض ــر ال ـح ـف ـلــة عـ ــدد م ـح ــدود م ــن ال ـم ــدع ــوي ــن ف ــي الـقـلـعــة
الرومانية الشهيرة في "مدينة الشمس" بسبب جائحة كوفيد ،19
ونقلتها معظم المحطات التلفزيونية اللبنانية وقنوات عربية،
إضافة إلى حسابات المهرجان على الشبكات االجتماعية.
وقدم الفنانون ،الذين اختارتهم لجنة المهرجان للمشاركة
في هذه الحفلة ،أنواعا موسيقية مختلفة تجمع بين الكالسيكي
والفلكلوري ،م ــرورا بــالــروك والـبــوب واإللـكـتــرو والهيب هوب
والجاز والموسيقى الشرقية .ومن بين األسماء المشاركة في
الحفلة زياد سحاب وجنى سمعان وبيار جعجع وخماسي مكرم
أبوالحسن ،إضافة إلى فرق موسيقية شبابية .وشدد المنظمون،
في بيان ،على أن "مهرجانات بعلبك تحمل األمل اليوم أكثر من
أي وقت مضى" ،في وقت يشهد لبنان انهيارا ماليا ّ
رجح البنك
الدولي أن يكون من بين أسوأ ثالث أزمات في العالم منذ عام
 .1850وقالت رئيسة المهرجان نايلة دو فريج إن القائمين على
الحدث أرادوا "توفير لحظة فــرح وحلم من خــال هــذا الفيلم،
وإظهار الوجه اآلخر للبنان وتحويل األلم إلى أمل".
وتولى تسعة مخرجين معروفين تلفزيونيا إخراج األفالم
العشرة ،بينهم إميل سليالتي الــذي قــال إنــه يسعى من خالل
مشاركته إلى إعطاء أمل "للناس المحبطين من الوضع الراهن
في لبنان والذين يعيشون اإلذالل" ،في ظل توالد األزمات التي
تطال مختلف الجوانب المعيشية للسكان ،بينها شح الكهرباء
والوقود واألدوية .وعكست األغنيات التي قدمت خالل األمسية
ببعض كلماتها األو ض ــاع التي يتخبط فيها لبنان ،كما في
األغنية الختامية التي أداها الفنان اللبناني الشاب زاف مباشرة
بعنوان "ليش بدي ابقى" ،في بلد يعيش هجرة أدمغة طاولت كل
القطاعات اإلنتاجية ،وسط انهيار اقتصادي شامل بات خالله
أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر.
وي ـش ـهــد ل ـب ـنــان عـ ــادة خ ــال ال ـص ـيــف الـكـثـيــر م ــن الـحـفــات
والمهرجانات الموسيقية في مختلف أنحاء البالد ،لكن هذه
األح ــداث الفنية تغيب بـصــورة شبه كاملة عــن الـبــاد للسنة
الثانية على التوالي ،في ظل استمرار جائحة كوفيد  19التي
(أ ف ب)
		
فاقمت تبعات االنهيار االقتصادي.

توابل ةديرجلا
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ً
باحثون زرعوا غددا دمعية بالمختبر وجعلوها تبكي
استخدموا خاليا جذعية واستجابت لمحفزات الدموع
باستخدام خاليا جذعية
ومجموعة من عوامل
النمو ،تمكن خبراء من بناء
"عضيات" للدموع ،تشبه
الغدد الدمعية ،لترطيب
العين البشرية.

ً
زرع ب ــاح ـث ــون ف ــي ه ــول ـن ــدا غ ـ ــددا
دمعية في المختبر ،ثم جعلوها تبكي.
ال داع ــي لـلـقـلــق ،ف ـهــذا لـيــس مــن فعل
علماء أش ــرار لديهم كثير مــن الوقت
إلضاعته؛ بل إن هــذه المجموعة من
الـخــايــا زرع ــت لـمـســاعــدة الباحثين
على فهم أمراض العيون.
بــاس ـت ـخــدام خــايــا جــذعـيــة Stem
 cellsوم ـج ـمــوعــة م ــن ع ــوام ــل الـنـمــو
 ،Growth factorsتمكن خ ـبــراء من
م ــرك ــز أوت ــريـ ـخ ــت ال ـط ـب ــي ال ـجــام ـعــي
University Medical Centre Utrecht
م ـ ــن ب ـ ـنـ ــاء " ع ـ ـض ـ ـیـ ــات" Organoids
للدموع ،وهي مجموعة ثالثية األبعاد
مــن الخاليا المصممة لتشبه الغدد
ً
الدمعية المصغرة (المعروفة أيضا
ب ــاس ــم الـ ـغ ــدد ال ــدم ـع ـي ــة Larcrimal
.)glands
من أجل تقليد رطوبة العين البشرية،
عـلـقــت ه ــذه الـعـضـيــات فــي ســائــل .لــدى
البشر ،يجري التحكم في إنتاج الدموع
عــن طريق األعـصــاب التي تطلق نواقل
عصبية  Neurotransmittersتؤدي إلى
إفراز الدموع .سرعان ما اكتشف العلماء
أن الغدد تفاعلت مع الناقالت العصبية
ّ
نفسها ،لكن ألن العضيات كانت تفتقر
إلى قنوات إلفراز الدموع ،فقد انتفخت
مـثــل بــالــونــات وت ـمــزق بعضها .بيد
أن ـ ـ ــه ف ـ ـ ــور زرعـ ـ ـه ـ ــا ل ــدى
فئران المختبر ،طورت
الـعـضـيــات فــي النهاية
هـيــاكــل تـشـبــه الـقـنــوات.
ق ـ ــال د .يـ ــوريـ ــك بــوســت
 Yorick Postالذي شارك
في المشروع" :کشف مزيد
م ــن ال ـت ـجــارب أن الـخــايــا
الـم ـخـتـلـفــة ف ــي الـ ـغ ــدة أن
الدمعية تصنع مكونات
م ـخ ـت ـل ـف ــة مـ ـ ــن الـ ـ ــدمـ ـ ــوع.
وتستجيب هــذه الخاليا
بنحو مختلف للمحفزات
المسيلة للدموع".
ال تعد الغدد الدمعية
مفيدة فقط فــي إظهار
الـمـشــاعــر ل ــدى الـبـشــر،

ً
ل ـك ـن ـهــا ت ـع ـم ــل أي ـ ـضـ ــا ع ـل ــى تــرط ـيــب
العين ،فتوفر طبقة واقـيــة مــن سائل
ف ــوق الـقــرنـيــة .لــذلــك يـمـكــن أن تــؤدي
الـ ـغ ــدد غ ـيــر ال ـص ـح ـيــة إلـ ــى مـشـكــات
ط ـب ـي ــة ج ـس ـي ـم ــة .وقـ ــالـ ــت د .راش ـي ــل
كــا ل ـمــان  ،Rachel Kalmannطبيبة
الـ ـعـ ـي ــون والـ ـب ــاحـ ـث ــة فـ ــي الـ ـمـ ـش ــروع:
"ي ـم ـكــن أن يـ ــؤدي ال ـخ ـلــل ف ــي وظـيـفــة
ال ـغ ــدة الــدم ـع ـيــة ،مـثـلـمــا ي ـحــدث على
سبيل المثال فــي متالزمة سيوغرن
 ،Sjögren's syndromeإل ــى عــواقــب
خطيرة ،بما في ذلك جفاف العين أو
حتى تقرح القرنية Ulceration of the
 .corneaيمكن أن يؤدي هذا،
في الحاالت الشديدة،
إلى العمى" .يؤمل
أن يـ ـس ــا ع ــد

تـطــويــر الـعـضـيــات المسيلة للدموع
عـلــى اخـتـبــار عقاقير جــديــدة ،وعلى
تمكين العلماء من فهم الكيفية التي
تتشكل وفقها السرطانات في الغدة.
وأض ــاف ــت طــالـبــة الــدك ـتــوراه مــاري
بــانـيـيــه ه ـيــاويــه Marie Bannier-
 Hélaouëtالتي عملت على المشروع:
"ن ــأم ــل ف ــي الـمـسـتـقـبــل أن ي ـك ــون من
ال ـم ـم ـكــن ح ـت ــى زرع ه ـ ــذا الـ ـنـ ــوع مــن
العضيات لدى المرضى الذين يعانون
ً
قصورا في وظيفة الغدد الدمعية".
هذه ليست المرة
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األعراض «الخفية» لنقص
فيتامين B12
 - 1أحاسيس غريبة أو تنميل أو وخز في
اليدين أو الساقين أو القدمين.
 - 2صعوبة في المشي ،الترنح أو مشكلة
في التوازن.
 - 3فقر دم.
 - 4تورم اللسان الملتهب.

حصلت على براءة اختراع وستكون جاهزة
ً
قريبا للتجارب اإلكلينيكية

• المصدر :مجلة مدار
** سلسلة مقاالت تنشر بالتنسيق
مع التقدم العلمي للنشر.
تابع قراءة الموضوع عبر الموقع
اإللكتروني:
www.aspdkw.com

نزالت برد الصيف ...كيف تعالجها بالبيت؟

يحتاج اإلنسان البالغ إلى
نحو  1.5ميكروغرام من فيتامين
 B12كل يوم.
ً ً
يعد فيتامين  B12ضروريا جدا للحفاظ
على صحة الجسم بشكل عــام ،ولكن قد ال
يحصل الكثير من الناس على ما يكفي منه
في نظامهم الغذائي.
وقد يكون من الصعب اكتشاف أعراض
نقص فيتامين  ،B12حيث إن أعراض هذه
الـحــالــة دقـيـقــة بـشـكــل ال ي ـصــدق ،وق ــد يتم
التغاضي عنها كونها تدل على شيء أقل
خطورة.
ويستخدم الجسم فيتامين  B12لتكوين
خاليا دم حمراء جديدة وأعصاب وحمض
نـ ــووي .كـمــا يـسـتـخــدم أي ـضــا ف ــي ع ــدد من
وظائف الجسم اليومية األخرى.
وال يقوم الجسم بهندسة فيتامين B12
بشكل طبيعي ،كما يفعل مع فيتامين (د)،
ولهذا السبب من المهم أن يأكل الجميع ما
يكفي من األطعمة الغنية بفيتامين .B12
وإذا كـنــت مـمــن يـعــانــون خـطــر النقص،
ف ـقــد ي ـكــون م ــن ال ـص ـعــب م ـعــرفــة ذلـ ــك .لكن

عدسات الصقة ذكية
تسهر على صحة عينيك

نجح باحثون من جامعة بوردو Purdue University
فــي الــواليــات المتحدة األمـيــركـيــة ألول مــرة فــي تركيب
أجهزة استشعار حيوية قابلة للمط على عدسات الصقة
ً
مـتــوافــرة تـجــاريــا .وسيمكنهم هــذا االخ ـتــراق مــن جمع
معلومات حيوية حــول صحة عيون المرضى من دون
إزعاج أو حاجة إلى التخدير أو غيره.
ومــن اإلج ــراء ات الجراحية التدخلية  ،Intrusiveقال
الباحث الرئيس البروفيسور تشي هوان ليChi Hwan
ً
" :Leeستكون هذه التكنولوجيا مفيدة جدا للتشخيص
غير المؤلم أو االكتشاف المبكر لعديد من أمراض العين،
بما في ذلك الغلوكوما (الزرق) .ومنذ أن ابتكر ليوناردو
دافنشي المفهوم ،كانت هناك رغبة كبيرة في استخدام
العدسات الالصقة كمنصات طبية حيوية توضع على
العين".
في السابق ،كــان من الصعب تركيب مستشعرات أو
أجهزة إلكترونية أخــرى في العدسات الالصقة اللينة
التجارية ،بسبب تقنيات التصنيع المعقدة المطلوبة
لتضمينها في عدسة الصقة مرنة ومحدبة .وقد توصلت
ً
حاليا مجموعة متعددة التخصصات من المهندسين
الطبيين والكيميائيين والميكانيكيين في بــوردو ،إلى
طريقة لفعل ذلك باستخدام مزيج من تقنيات الطباعة
وال ـط ـلــي الـكـهــربــائــي  Electroplatingوال ــرب ــط الـقــابــل
للذوبان في الماء.
يمكن بعد ذ لــك توصيل المستشعرات المدمجة في
العدسات بجهاز حاسوب عبر سلك رفيع ،واستخدامها
لتسجيل النشاط الكهربائي في شبكية العين عن طريق
رصــد الـتـغـيــرات الدقيقة فــي حساسيتها لـلـضــوء .وقد
حصلت التقنية الجديدة على ب ــراء ة اخـتــراع ،ويتطلع
ً
الـبــاحـثــون حــالـيــا إل ــى ال ـبــدء فــي اخـتـبــارهــا فــي تـجــارب
إكلينيكية (سريرية) .وقــال البروفيسور بیت کولباوم
 ،Pete Kollbaumمدیر مركز بوريش ألبحاث العيون
" :Borish Center for Ophthalmic Researchستسمح
ه ــذه التقنية لــأ طـبــاء والـعـلـمــاء بتحسين فـهــم نشاط
ال ـش ـب ـك ـيــة ال ـت ـل ـقــائــي ،م ــع ت ـح ـس ـيــن م ـل ـحــوظ ف ــي الــدقــة
والموثوقية وراحة المستخدم".

عالمات
تدل على نقص
فيتامين B12

هناك عددا من األعــراض "الخفية" المنذرة
المختلفة لنقص فيتامين  ،B12وفقا لكلية
الـطــب بـجــامـعــة ه ــارف ــارد ،وال ـتــي يـجــب أال
نتجاهلها لتفادي الخطر الصحي.
وقد تكون هذه األعراض بطيئة جدا في
التطور ،مما يعني أنــك ربما ال تــدرك أنها
موجودة .وغالبا ما تكون الطريقة الوحيدة
لمعرفة ما إذا كنت تحصل على ما يكفي من
فيتامين  ،B12هي إجراء فحص دم.

ُ
األولـ ــى الـتــي تـنـحــت فيها أجـ ــزاء من
العين باستخدام الخاليا الجذعية.
ّ
في عام  ،2018تمكن فريق من جامعة
ج ــو ن ــز ه ــو ب ـك ـن ــز Johns Hopkins
 Universityفي الواليات المتحدة من
تنمية شبكية عـيــن بـشــر يــة لــدرا ســة
تطور رؤية األلوان لدى البشر.
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fitness

 - 5ص ـعــوبــة الـتـفـكـيــر واالسـ ـ ـت ـ ــدالل ،أو
فقدان الذاكرة.
 - 6الضعف.
 - 7اإلعياء.

ظهور األعراض
وقالت كلية الطب بجامعة هارفارد ،إن
"نقص فيتامين  B12يمكن أن يكون بطيئا
في التطور ،مما يتسبب في ظهور األعراض
تدريجيا وتكثيفها بمرور الوقت .يمكن أن
يحدث أيضا بسرعة نسبيا .نظرا لمجموعة
األعـ ـ ــراض ال ـت ــي يـمـكــن أن يـسـبـبـهــا نقص
فيتامين  ،B12يمكن التغاضي عن الحالة
أو الخلط بينها وبين شيء آخر".
وأضافت" :في كثير من الناس ،يمكن منع
نقص فيتامين  .B12وإذا كنت نباتيا أو
نباتيا صارما ،فمن المهم تناول الخبز أو
الحبوب المدعمة بفيتامين  B12أو تناول
مكمالت يومية".
وت ـ ـ ــابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت" :يـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــر مـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــار مـ ـتـ ـع ــدد
الفيتامينات  6ميكروغرامات كمية أكثر من
كافية لتغطية متوسطاحتياجات الجسم
اليومية".
وتـ ـشـ ـم ــل أف ـ ـضـ ــل ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ال ـغ ــذائ ـي ــة
لفيتامين  B12المنتجات الحيوانية وبعض
حـبــوب اإلف ـطــار المدعمة .ويـحـتــاج جميع
ال ـبــال ـغ ـيــن إل ــى ن ـحــو  1.5م ـي ـك ــروغ ــرام من
فيتامين  B12كل يوم.

ُي ـ ـع ـ ـت ـ ـقـ ــد ال ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــض أن ـ ـنـ ــا
ّ
ال نصاب بالبرد إل في فصل
الـشـتــاء ،غير أن ن ــزالت البرد
في فصل الصيف من األمراض
ال ـ ـشـ ــائ ـ ـعـ ــة ،ورب ـ ـ ـمـ ـ ــا ت ـص ـبــح
أع ــراض ـه ــا أك ـث ــر حـ ــدة وقـ ــوة،
بسبب ارتفاع درجات الحرارة
والرطوبة.
وق ـ ـبـ ــل أن ن ـ ـعـ ــرف ك ـي ـف ـيــة
العالجات المنزلية البسيطة
لـ ـن ــزالت بـ ــرد ال ـص ـي ــف ،عـلـنــا
أوال معرفة األعراض الخاصة
بهذا الفيروس ،بحسبHealth
.line
عادة ما تكون األعراض في
هيئة العطس وسيالن األنف
ّ
واالحتقان والحكة أو التهاب
ال ـح ـل ــق ،وال ـس ـع ــال وال ـت ـع ـ ّـرق
والحمى ،والتي تستمر حوالي
أسـبــوع أو أسبوعين ،حسب
م ـنــاع ـتــك ،ل ـكــن إذا اس ـت ـمــرت
األع ــراض فــي الظهور إلــى ما
بعد ذل ــك ،فربما أنــت تعاني
الحساسية ،التي تتركز عادة
في منطقتي األنف والحلق.
كـ ـم ــا ع ـل ـي ــك االن ـ ـت ـ ـبـ ــاه أن ــه
ّ
تحسنت األع ــراض
فــي حــالــة
أو س ـ ـ ــاء ت خـ ـ ــال ال ـس ـف ــر أو
انتقالك من منطقة إلى أخرى،
فـ ـم ــن ال ـ ـمـ ـ ّ
ـرجـ ــح أنـ ـ ــك ت ـعــانــي
ً
الـ ـحـ ـس ــاسـ ـي ــة أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ،ال ـت ــي
تشتهر في فصل الصيف ،مثل
حساسية نباتات التلقيح.
• م ـ ــا أف ـ ـضـ ــل الـ ـع ــاج ــات
لنزالت برد الصيف؟
 الكثير من عالجات نزالتال ـب ــرد ف ــي ال ـش ـتــاء ستنطبق
ً
أي ـض ــا عـلــى ن ــزالت ال ـب ــرد في
الصيف ،والتي تشمل:
 الراحة. ع ـ ــاج ب ـ ــرد ال ـص ـي ــف فــيالمنزل.

 تــأكــد م ــن ح ـصــولــك علىقسط ّوافر من الراحة والنوم،
وتـ ـج ــن ــب الـ ـنـ ـش ــاط ال ـم ـف ــرط
وال ـ ـت ـ ــوت ـ ــر ،ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـمـ ـك ــن أن
ي ـت ـحـ ّـدى ال ـم ـنــاعــة ،وبــالـتــالــي
لــن يستطيع جسمك مقاومة
ً
ّ
والتحسن سريعا.
الفيروس،
السوائل،
من
الكثير
 اشربّ
وخاصة الماء ،وحاول تجنب
ال ـم ـش ــروب ــات ال ـت ــي يـمـكــن أن
تسبب الـجـفــاف ،مثل القهوة
أو مشروبات الطاقة ،في حين
أن المشروبات الساخنة ،مثل
الشاي ،يمكن أن تكون مهدئة
ومفيدة لألعراض.
 وتأكد من تناولك األطعمةالـ ـت ــي ت ـح ـتــوي

على الفيتامينات والمعادن
المفيدة ،أو الحبوب المعززة
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة ،مـ ـ ـث ـ ــل ال ـ ـحـ ــديـ ــد
وفيتامين ج والزنك.

ابتعد عن السكريات
ّ
الغنية بالسكريات
األطعمة
ّ
المضافة ،تعد هي العدو األول
للمناعة ،وفي حاالت إصابتك
ب ـف ـي ــروس اإلن ـف ـل ــون ــزا ،فــأنــت
بحاجة إلى نظام مناعي يعمل
بــأفـضــل حــالــة ،ل ـهــذا سيكون
تـنــاول الـسـكــريــات مــن األمــور
ال ـت ــي سـتـبـطــئ آل ـي ــة ال ـج ـهــاز
المناعي.

عالج باألعشاب
رغــم أن األعشاب ال تقتل
أو تقاوم الزكام ،فقد أظهرت
بعض الدراسات أنها يمكن
أن تدعم جهاز المناعة،
مـ ـم ــا يـ ـس ــاع ــد عـلــى
مـ ـح ــارب ــة نـ ــزالت
الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــرد بـ ـشـ ـك ــل
أفـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــل ،ل ـ ـهـ ــذا
احرص على تناول
كــوب أو كوبين من

ّ
الصحية كالزنجبيل
األعشاب
واليانسون.
• كيف يمكنك الوقاية من
نزالت البرد الصيفية؟
 ربـ ـم ــا ال ت ــوج ــد وس ـي ـلــةلمنع نفسك ً
تماما من اإلصابة
بالزكام ،سواء في الصيف أو
ً
الشتاء ،لكن هناك طرقا يمكنك
من خاللها تقليل فرصتك في
اإلصابة ،مثل العناية بجهازك
ال ـم ـن ــاع ــي ع ــن ط ــري ــق ت ـن ـ ّـاول
األط ـع ـم ــة ال ـص ـحـ ّـيــة وت ـجــنــب
اإلج ـ ـ ـهـ ـ ــاد ،وال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـلــى
ـاف مــن الـنــوم ،إضافة
قسط كـ ٍ
إلى غسل اليدين وتعقيمهما
باستمرار.

٢٠

مسك وعنبر
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داود حسين وعبير الجندي يشتركان
في «روايات الحياة»

tawabil@aljarida●com

محمد عبده يبكي :تعبت الظلم وإجحافك!

البرنامج إعداد أحمد اليعقوب وإخراج صاحب خليفة ُويبث عبر إذاعة الكويت
فضة المعيلي

ُيذاع برنامج «روايات الحياة»،
عبر إذاعة الكويت خالل
الدورة البرامجية الحالية،
ُويبث من الواحدة حتى
ً
الواحدة والنصف ليال ،على
مدى أربعة أيام باألسبوع.

يـقــدم الـفـنــانــان داود حسين
وعـ ـبـ ـي ــر ال ـ ـج ـ ـنـ ــدي الـ ـب ــرن ــام ــج
اإلذاعي "روايات الحياة" ،الذي
ُيــذاع خــال ا لــدورة البرامجية
ال ـحــال ـيــةُ ،
وي ـب ــث م ــن ال ــواح ــدة
ً
حتى ا لــوا حــدة والنصف ليال ،
على مدى أربعة أيام باألسبوع
مــن األح ــد حتى األرب ـع ــاء ،على
إذاع ــة الـبــرنــامــج ال ـعــام و"89.5
 ،"F.Mعـلــى إذاع ــة الـكــويــت ،من
إعــداد أحمد اليعقوب ،وإخــراج
صاحب خليفة.
وك ـتــب حـسـيــن عـبــر حسابه
ب ـ ــ"إن ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام"" :كـ ـ ــل ال ـم ـح ـبــة
وال ـ ـش ـ ـكـ ــر لـ ـل ــوكـ ـي ــل ال ـم ـس ــاع ــد
لشؤون اإلذاعة بالتكليف سعد
الفندي ،على جهوده المبذولة
مع فريق عمله".
ورد الفندي من خالل حسابه
بـ ــ"إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام"" :ك ـ ــل ال ـتــوف ـيــق
لكم أخونا أبوحسين ،وأختنا
الدكتورة عبير الجندي ،ولفريق
برنامج (رواي ــات الـحـيــاة) ،هذا
البرنامج المميز ،من خالل تميز
الفريق ،وعساكم على القوة".
أم ــا الـفـنــانــة عـبـيــر الـجـنــدي،
فـ ـ ـ ــردت عـ ـل ــى ال ـ ـف ـ ـنـ ــدي" :شـ ـك ــرا
ل ـ ـتـ ــواض ـ ـعـ ــك وذوقـ ـ ـ ـ ـ ــك وث ـق ـت ــك
ودعمك ،ويا رب نكون دوم عند
ُحسن الظن".
وأش ـ ـ ــادت ال ـج ـن ــدي بـجـهــود
الفندي وجميع العاملين معه
على الجهود المبذولة لالرتقاء

محمد عبده في الحفل

داود حسين مع عبير الجندي
ب ـمــا ي ـق ــدم م ــن أعـ ـم ــال إلرضـ ــاء
ذائقة المستمع.
وأض ــاف ــت" :س ـع ـيــدة ج ــدا أن
هذا البرنامج الذي نقدمه منذ
عـ ــدة س ـن ــوات مـ ـ ــازال مـسـتـمــرا،
وله الكثير من متابعيه بالوطن
ال ـعــربــي والـ ـع ــرب ف ــي ال ـخ ــارج،
وتأتينا ردود أ فـعــال إيجابية
كثيرة وإشــادات تجعلنا دائما
ن ـحــرص ع ـلــى ت ـقــديــم األف ـضــل،

وتحملنا الكثير من المسؤولية،
وإن شــاء الله نكون دائما عند
ُحسن الظن".
وأوضـحــت الجندي أن "هــذا
البرنامج كــان يقدمه معي في
السنوات السابقة زميلي الغالي
الراحل رحمه الله تعالى صادق
الدبيس ،الذي كان من األصوات
اإلذاعية المميزة التي ال تنسى.
نسعد بمتابعتكم للبرنامج".

لألسبوع الرابع على التوالي ،تستمر حفالت
صيف جــدة فــي استقطاب ألـمــع نـجــوم العالم
ال ـعــربــي ،فـقــد غـنــى فـنــان ال ـعــرب محمد عـبــده،
فــي ليلة طــرب مميزة أحياها مساء الخميس
الماضي.
وافـتـتــح الـحـفــل الـمـطــرب ال ـس ـعــودي الـشــاب
أم ـيــن فــارســي ب ـمــدلــي ،مــن كـلـمــات المستشار
تركي آل الشيخ ،ثم دخل فنان العرب المسرح
وسط تصفيق الجماهير الــذي استمر دقائق،
والهتافات طربا على أغاني عبده حتى ساعات
متأخرة من الليل.
وفــي الحفل وأثـنــاء أداء عبده أغنية "شبيه
الــريــح" ،وعند مقطع "تعبت الظلم وإجحافك"
تحشرج صوته وغاب ،ولم يستطع إكمال الغناء،
حيث بدا عليه التأثر الشديد ،إذ بكى وتوقف
عــن الـغـنــاء ع ــدة مـ ــرات ،وب ــادل ــه الـجـمـهــور هــذا
التأثر بالدعم والتصفيق بحرارة ،كلما توقف
عن استكمال كلمات األغنية.
من جهته ،قال نجل الفنان عبدالرحمن ،في
تغريدة على "تويتر"،"حضرت حفالت كثيرة

للوالد ،إال أن حفلته بجدة أحلى حفلة حضرتها
بحياتي ،لم َأر في حياتي إعجازا في األداء مثل
أداء اليوم".
وتــم تــداول مقطع فيديو لفنان العرب وهو
ي ـغــص بــال ـب ـكــاء خ ــال تـقــديـمــه أغ ـن ـيــة "شـبـيــه
الريح" ،في المقطع الذي يقول فيه" :تعبت الظلم
وإجحافك".
وحاز بكاء عبده ،خالل تأديته هذا المقطع،
ك ـث ـي ــرا مـ ــن ال ـت ـف ــاع ــل والـ ـتـ ـع ــاط ــف ،وم ـ ــن بـيــن
المتعاطفين الفنانة أح ــام الـتــي أع ــادت نشر
الفيديو عبر حسابها في "تويتر" ،مشيرة إلى أن
دموعها انهمرت تأثرا ببكاء أبو نورة ،وعبرت
عن المحبة الكبيرة التي تكنها له ،مضيفة أنه
كسر قلوب الجميع ببكائه.
وا عـتـبــر كثير مــن المتابعين أن ا لـظـلــم هو
أصعب ما يتعرض له اإلنسان ،فكيف إذا كان
فنانا وصاحب حس مرهف مثل محمد عبده،
بينما أكــد عــدد كبير من جمهور أبــونــورة أنه
يبكي دائما عندما يصل إلــى هــذا المقطع من
األغنية.

المسلم« :المهمة الصعبة» تركز على الجانب األمني في البالد
«المسرحية تعرض على مسرح حولي بارك في موسم عيد األضحى»
•

الفي الشمري

ً
مسرحيا تحمل
قال الفنان عبدالعزيز المسلم إنه سيخوض مهمة صعبة ً
في باطنها رسائل قيمة ،وتهتم بالجانب األمني للبالد ،مشيرا إلى أن مسرح
السالم اعتاد تقديم األعمال التي تحاكي هموم المجتمع الكويتي والقضايا التي
تؤرقه.
وفي حواره مع ً"الجريدة" ،أكد المسلم أنه سيقدمً فرجة مسرحية مليئة
بالمفاجآت ،مبينا أنه جرى انتقاء فريق العمل وفقا لمتطلبات شخوص
المسرحية ،وفيما يلي التفاصيل:
• ح ــدث ـن ــا عـ ــن جـ ــديـ ــدك م ـس ــرح ـي ــة "ال ـم ـه ـمــة
الصعبة".
 ه ــي م ـســرح ـيــة كــوم ـيــديــةلـلـكـبــار ،تـتـســم ب ــاإلث ــارة
وال ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوض ل ـ ـتـ ــرسـ ــم
الـضـحـكــة ورب ـم ــا ت ــذرف
الـ ــدمـ ــوع ،وأب ـط ــال ـه ــا مــن
رج ــال الـمـهـمــات الصعبة
الذين يواجهون تحديات
خ ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،ويـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــون
ال ـم ـص ـيــر ال ـم ـج ـهــول ال ــذي
يهدد الجميع ،فهل ستنجح
مهمتهم الصعبة؟ ...بالطبع
س ـن ـت ـعــرف ع ـلــى ذلـ ــك خــال
أحداث المسرحية.
• ما الدور الذي تؤديه في
المس
المسرحية؟
لم في ملصق الم

سرحية

 أتدرب على تقديم شخصية كوميدية جديدةأتمنى أن يحبها الجمهور كما أحب شخصيات
"عبيد ولــد أم عبيد" و"ب ــوس ــرور بوعين حــاره"
و"كابتن نعيم" و"علوان" في خطوات الشيطان،
ل ـك ــن ف ــي ال ـع ـم ــل ال ـج ــدي ــد س ـت ـك ــون شـخـصـيـتــي
كــومـيــديــة ج ــدي ــدة ،وتـحـمــل عـلــى عــاتـقـهــا مهمة
صعبة ،وإن شــاء الـلــه تـكــون سهلة علي كفنان،
فــأنــا أود إمـتــاع جمهوري الكويتي والخليجي
بمسرحية هادفة.
• هــل تعتبر "المهمة الصعبة" األ كـثــر تكلفة
مــاديــة السـيـمــا أن ــك ت ـحــرص عـلــى تــدعـيــم عملك
بأحدث الخدع إضافة إلى تقنيات ومعدات أخرى؟
 ن ـ ـعـ ــم ،ه ـ ـ ــذا صـ ـحـ ـي ــح ،مـ ـس ــرحـ ـي ــة "ال ـم ـه ـم ــةً
الصعبة" إنتاجها مكلف جــدا ،ويحاول المخرج
عبدالله عبدالعزيز المسلم أن يقدمني مع نجوم
المسرح في الكويت بأفضل التقنيات العالمية،
ويـجـتـهــد ال ـشــاعــر ســامــي الـعـلــي وال ـش ـيــخ دعيج
الـخـلـيـفــة الـصـبــاح فــي تـقــديــم الـكـلـمــات الـمــؤثــرة،
ً
كما أن المهندس محمد ربيعان سيقدم ديكورا
ً
ً
مسرحيا مختلفا لكثرة مناظر المسرحية وسرعة
التغيير ،وكــذلــك الملحن ع ــادل الـفــرحــان سيقدم
موسيقى عالمية ،وســأضــع خبرتي فــي صناعة
السينوغوافيا والخدع البصرية رغبة في إحداث
تناغم بين عناصر الـعــرض بالتعاون مــع فريق
االخـ ـ ــراج ال ـم ـســرحــي ،الـ ــذي ي ـت ـكــون م ــن الـمـخــرج
عبدالله المسلم ،ومساعد المخرج فاضل النصار،
ومساعدهما محمد المهدي .والمسرحية رغم انها
كوميدية فإنها مهمة صعبة وهي اسم على مسمى.
ً
ً
• دائما تضع تحديا نصب عينيك ،فما التحدي
في "المهمة الصعبة"؟
 -نعمل وســط اإلج ــراء ات الصحية والظروف

االستثنائية ،وأحــاول أن أحمي فريق العمل من
أي إصابات ،كما ان الظروف التي نعمل فيها لم
نعتدها كالتباعد االجتماعي ،لكن يبقى التحدي
الـكـبـيــر هــو إس ـعــاد الـجـمـهــور ورس ــم الضحكة،
لتكون المسرحية سهرة ممتعة هادفة لكل أفراد
األسرة الكبار طبعا.
• هل تخبرنا أكثر عن مهمتكم الصعبة؟
 الـمـســرحـيــة وطـنـيــة تهتم بــالـجــانــب األمـنــيللبالد ،وتتضمن في باطنها رسائل قيمة ،وهذا
هو نهج مسرح السالم الذي اعتاد تقديم أعمال
تحاكي هموم المجتمع الكويتي والقضايا التي
تؤرقه ،وقد تشرفت باالجتماع مع وزير الداخلية
الشيخ ثامر العلي ،وقدمت له مالمح وملخصا
للقيم واألهداف واألبعاد وما سنقدمه للجمهور،
وق ــد أض ــاف لـنــا الـكـثـيــر ،واس ـت ـفــدت الـكـثـيــر من
توجيهاته ،وهذا التعاون اعتدناه منذ مسرحية
"عـبـيــد بالتجنيد" الـتــي تـمــت بــرعــايــة وحـضــور
وزي ــر الــدفــاع الشيخ علي صـبــاح الـســالــم -طيب
الله ثــراه -ووزيــر االعــام السابق الشيخ سعود
الصباح -رحمه الله ،فمعظم مسرحياتي تضع
ً
حلوال لمشاكلنا ،وتعالج أبرز الظواهر السلبية،
ً
لذلك المهمة صعبة جــدا ،ألن المواجهة إليجاد
الحلول ليست مهمة سهلة.
• هل المسرحية موجهة لكل الفئات العمرية؟
 ال ـع ـم ــل م ــوج ــه ل ـل ـك ـبــار وكـ ــل أف ـ ـ ــراد األسـ ــرةً
مـمــن تـتـجــاوز أعـمــارهــم  16عــامــا ،ألنـنــا سنقدم
فــرجــة مسرحية مليئة بــالـمـفــاجــآت ،لــذلــك قمنا
بتحديد العمر على النحو التالي ،ونأمل أن تنال
المسرحية استحسان الجمهور خــال عرضها
فــي مــوســم عـيــد األض ـحــى ال ـم ـبــارك عـلــى مسرح
حولي بارك.

عبدالعزيز المسلم
• ف ــري ــق ال ـع ـمــل ي ـم ــزج ب ـيــن ال ـن ـج ــوم ال ـك ـبــار
والشباب ،وهناك أسماء تعود للعمل مع مسرح
السالم ،كيف جرى اختيار هذه الكوكبة؟
 تم ذلك وفق أدوار البطولة ،كل حسب دوره،ً
واالخ ـت ـيــار ج ــاء منسجما مــع ه ــذه المعطيات،
فــالـشـخـصـيــات ت ـح ـتــاج إل ــى نــوع ـيــة خــاصــة من
الفنانين الذين تم ترشيحهم ،وهم النجوم الفنان
ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـع ـقــل ،وج ـم ــال الـ ــردهـ ــان ،وزه ــرة
ال ـخــرجــي ،وم ـ ــرام ،وأس ــام ــة الـمــزيـعــل ،وعـبــدالـلــه
ال ـم ـس ـلــم ،وأح ـم ــد ال ـت ـم ــار ،وع ـبــدال ـلــه ال ـح ـمــادي،
وس ـ ـ ـ ــارة ،وس ـع ـي ــد الـ ـسـ ـع ــدون ،وعـ ـل ــي ال ـقــرشــي
وغ ـي ــره ــم ،وك ـل ـهــم م ـت ـع ــاون ــون ألب ـع ــد الـ ـح ــدود،
وقدموا تسهيالت كبيرة من أجل الكويت وإسعاد
الجمهور الكريم ،وإعادة رسم االبتسامة وعودة
الضحكة من جديد ،وعودة الفرح واالطمئنان.

السالم :االستلهام عملية حسية فنية العيبان والكندري يلتقيان في «الظهيرة»
تساهم في بناء الفكرة الجمالية

ً
ً
مجال التصميم شهد نموا سريعا في سوق العمل خالل الفترة األخيرة
•

فضة المعيلي

أقام قطاع الفنون التطبيقية
في نقابة الفنانين ندوة تحت
ع ـنــوان "اسـتـلـهــام التصميم"،
ألقاها رئيس القطاع د .محمد
السالم ،وتضمنت عرضا مرئيا
لنماذج مختلفة من التصميم،
ون ــال ــت اس ـت ـح ـســان وإع ـج ــاب
الحضور.
وف ـ ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة ح ــديـ ـث ــه ق ــال
د .الـســالــم إن ال ـن ــدوة ستكون
بـ ــدايـ ــة لـ ـفـ ـك ــرة م ـ ـعـ ــرض قـ ــادم
م ــع م ـســاب ـقــة الخ ـت ـي ــار أفـضــل
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ع ـ ــن طـ ــريـ ــق ت ـق ـي ـيــم
لجنة تحكيم متخصصة في
أ كـتــو بــر أو نوفمبر المقبلين،
وسيشارك في الفعالية العديد
مــن المؤسسات الحكومية أو
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ،إضــافــة إلــى
أن المعرض سيتضمن أنشطة
جانبية منها الورش التدريبية.
ثــم ع ــرف الـحـضــور بمعنى
االسـتـلـهــام ،مبينا أن ــه عملية
إبـ ــداع ـ ـيـ ــة ن ـت ـج ــت عـ ــن إطـ ــاق
ل ـ ـف ـ ـكـ ــرة مـ ـ ــن م ـ ــؤث ـ ــر خـ ــارجـ ــي
ليعمل المصمم على تنفيذها
ب ـعــد أن ي ـض ـيــف إل ـي ـهــا قـيـمــة
ج ــدي ــدة ،فـعـمـلـيــة االس ـت ـل ـهــام
حسية فنية تهدف إلــى إعــادة

•

صياغة المصدر صياغة تتسم
بــال ـج ـمــال ،م ــع إض ــاف ــة ال ــرؤى
بتصميمات جديدة.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ـ ــأن االس ـ ـت ـ ـل ـ ـهـ ــام
ف ـ ـ ــي الـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم ع ـ ـلـ ــى وجـ ــه
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ــوص لـ ـ ـي ـ ــس ع ـم ـل ـي ــة
بسيطة أو سطحية ،بل تشمل
الـعــديــد مــن ال ـمــراحــل والـتــأثــر
باألبعاد المكانية والزمانية
والـثـقــافـيــة واإلن ـســان ـيــة ،مثل
ال ـت ــأث ــر ب ــال ـع ــادات والـتـقــالـيــد
الـتــي تساهم فــي بـنــاء الفكرة
والنظرة الجمالية وانعكاسها
ع ـلــى اإلبـ ـ ــداع ال ـف ـنــي ،وت ـطــرق
إلــى أقسام الفنون التطبيقية
بـ ــال ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــة ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا أنـ ـه ــا

ت ـش ـمــل ال ـت ـص ـم ـيــم ال ــداخـ ـل ــي،
ف ــن ال ـط ـبــاعــة ،االك ـس ـس ــوارات،
ال ــزخ ــرف ــة ،األزيـ ـ ـ ــاء ،كـمـبـيــوتــر
جـ ــراف ـ ـيـ ــك ،األشـ ـ ـغ ـ ــال ال ـف ـن ـي ــة،
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوه ـ ـ ــرات ،الـ ـتـ ـص ــوي ــر
الفوتوغرافي.
من جانب آخر ،قال د .السالم
إن مـ ـج ــال ال ـت ـص ـم ـيــم بـشـتــى
فروعه شهد رواجــا كبيرا في
اآلونــة األخيرة ،وحاجة سوق
العمل المحلي له ،حيث شهد
نـمــوا سريعا فــي الطلب على
الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات ف ـ ــي مـ ـج ــاالت
الـ ـتـ ـصـ ـم ـ ـيـ ــم ،وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك فـ ــرص
وظيفية فــي شــركــات الديكور
والتصميم الداخلي والغرافيك.

عمرو سالمة يحتفل
بزفافه في الجونة

احتفل املخرج عمرو سالمة
بحفل زفافه على مهندسة
الديكور مروة البرماوي في
مدينة الجونة ،أمس األول،
في حفل بسيط اقتصر على
أصدقاء العروسني املقربني
وعائلتيهما.
واختار سالمة وزوجته
أن يحتفال بالزواج على
الشاطئ مباشرة ،حيث
جرى الحفل في أجواء
شبابية ،وسط تفاعل من
الحضور ،الذين حرصوا
على تهنئتهما بالزفاف
السعيد.
وكان عمرو أعلن عقد
قرانه على مروة في
القاهرة قبل عدة أيام في
حفل بسيط اقتصر على
أقارب العروسني ،فيما
احتفال بالزفاف بالجونة،
في الوقت الذي يخطط
العروسان لقضاء شهر
العسل بعيدًا عن العاصمة
قبل العودة من أجل
استئناف أعمالهما الفنية
التي حصال على إجازة
منها خالل الفترة الحالية.

خالفات جديدة بحياة
ياسمين عبدالعزيز

يبدو أن الخالفات ستظل
مستمرة بني الفنانة
ياسمني عبدالعزيز
وزوجها أحمد العوضي
من ناحية ،وطليقها رجل
األعمال محمد حالوة
وزوجته الفنانة ريهام
حجاج من ناحية أخرى.
فبعد السجاالت غير
املباشرة في أعقاب ظهور
ريهام في مقابلة تلفزيونية
تحدثت فيها عن ارتباطها
بزوجها بعد طالقه ثالث
مرات لياسمني والدة أبنائه،
تحدث العوضي عن حملة
تواجه زوجته.
وطلب العوضي في تدوينة
عبر صفحته بـ«فيسبوك»،
عدم الحديث عن زوجته،
التي تتعرض لحرب
معروف من يقف خلفها،
السيما عقب اتهام ياسمني
بتعذيب خادمتها ،معتبرًا
أن هذا األمر يهدف للنيل
من زوجته ،التي وصف
االقتراب منها بأنه خط
ّ
أحمر .ياسمني لم تعلق
على األمر عبر حساباتها
بمواقع التواصل ،مكتفية
بإعالن حصولها على
اإلقامة الذهبية باإلمارات
مع صورة من أحد الفنادق
الكبرى في دبي.

شريف الدسوقي يعود
للعمل عقب بتر قدمه

عزة إبراهيم

أط ــل اإلع ــام ـي ــان فـهـيــد الـعـيـبــان ونـجــاء
الـكـنــدري عبر شاشة تلفزيون الكويت على
الهواء مباشرة ،من خالل برنامج "الظهيرة"،
الذي ُيعرض مرتين في األسبوع يومي الجمعة
والسبت.
وسبق للثنائي االجتماع من قبل في عدة
برامج مهمة بتلفزيون الكويت ،كــان آخرها
برنامج "ليالي الكويت" المنوع واألشهر عبر
شاشة القناة األولى.

«ليالي الكويت»

محمد السالم ونبيل الفيلكاوي

خبريات

وتـعــود نجالء بعد توقف مشاركتها في
برنامج "ليالي الكويت" ،في "الظهيرة" ،بصحبة
زميلها المتألق العيبان ،أحد الوجوه الدائمة
لبرنامج "ليالي الكويت" ،إلى جانب باقة من
أشهر مقدمي البرامج بوزارة اإلعالم.
وأع ــرب الثنائي خ ــال الحلقة األول ــى من
البرنامج يوم الجمعة الماضي ،عن سعادتهما
ً
ب ـعــودة تعاونهما مـعــا عـبــر الـشــاشــة ،حيث
يحظيان بتفاهم كبير وكــاريــزمــا يعشقها
جمهور الشاشة الصغيرة.
ويناقش البرنامج ،الذي ينطلق على الهواء
ً
مباشرة من الواحدة إلى الثانية والربع ظهرا،
مــوضــوعــات منوعة تناسب هــذه الفترة من
اليوم ،والتي تتسم بوجود جميع أفراد األسرة
في منازلهم ،نظرا لدرجات الحرارة المرتفعة
خالل فصل الصيف.

استضافة النجوم
وي ـه ـت ــم الـ ـب ــرن ــام ــج بـ ـط ــرح م ــوض ــوع ــات
تخاطب كل أفراد العائلة ،من خالل ما يطرحه
مــن قضايا وف ـقــرات فــي مختلف المجاالت
االجتماعية والثقافية والفنية والرياضية
وال ـت ــرف ـي ـه ـي ــة ،س ـ ـ ــواء ب ــاس ـت ـض ــاف ــة ن ـجــوم
فــي الـمـجــاالت المختلفة ،أو إع ــداد تقارير

فهيد العيبان ونجالء الكندري
خارجية تعزز الموضوعات المطروحة.
وي ـقــوم عـلــى رئــاســة فــريــق اإلع ـ ــداد أحمد
صباح ،ويتولى اإلخراج طالل البرجس ،وتم
تجهيز اسـتــديــو مخصص للبرنامج ،الــذي
يستمر ثالثة أشهر .وتميز ديكور البرنامج
الجديد بالرقي واألناقة والبساطة والتناسق
الجذاب.
واس ـت ـضــاف الـبــرنــامــج ف ــي أولـ ــى حلقاته
خالد الريس ،مؤسس البرنامج الترفيهي لما
فــوق ال ــ 50عــامــا ،للحديث عــن تجربته ،التي
ُ
تعد ملهمة للكثيرين .كما استضاف في فقرة
خاصة د .تهاني المطيري ،مستشارة جود
الحياة ،للحديث حول أساليب جديدة نطور
بها حياتنا لتكون أكثر جودة.

مظاهر العنف
وفي حلقة أمس ،تمت استضافة االستشاري
َّ
النفسي د .عصام الفرج ،الذي سلط الضوء على
القضية األبرز بالفترة األخيرة ،وهي انتشار

مظاهر العنف في الـشــوارع ،واألسـبــاب التي
أدت إلى ذلك.
واس ـت ـض ــاف ــت ال ـف ـق ــرة ال ـث ــان ـي ــة ال ـم ـصــور
الفوتوغرافي عبدالرؤوف مراد ،والذي يحاول
مــن خ ــال أعـمــالــه ال ـب ــارزة تــوسـيــق المباني
القديمة ،مع وضع خلفية قصصية عنها.
وي ـحــرص الـبــرنــامــج عـلــى تنفيذ تقارير
خــارجـيــة تــزيــد مــن حيوية الـحـلـقــات ،حيث
تــم عــرض تقرير عــن القهوة العربية ،وأحــد
ال ـمــواط ـن ـيــن الـحــريـصـيــن ع ـلــى ت ـعــزيــز هــذا
المشروب العربي ،من خــال صنعه القهوة
ب ـن ـف ـســه ع ـل ــى الـ ـط ــرق ال ـق ــدي ـم ــة ،وم ـح ــاول ــة
استشعار كونها جــزءا من الهوية الوطنية
والتراث الجميل.
ويستعد البرنامج خالل األسابيع المقبلة
لطرح الكثير من القضايا المهمة ،واستضافة
بــاقــة مــن نـجــوم المجتمع فــي مـجــاالت الفن
والثقافة وغيرها ،بدعم كبير من قيادات وزارة
اإلعالم وقطاع تلفزيون الكويت.

يستعد الفنان شريف
الدسوقي الستئناف
نشاطه الفني ،بالتزامن
مع خضوعه للتعافي من
آثار بتر قدمه ،نتيجة
إصابته بالقدم السكري قبل
أسابيع ،في وقت سيخضع
لعالج طبيعي ،تزامنا مع
عودته لنشاطه الفني.
ورغم عدم تعاقد الدسوقي
بشكل فعلي على مشاريعه
الجديدة ،لكنه ينتظر
الجزء الثاني من فيلم
«وقفة رجالة» ،الذي ُعرض
بداية العام الحالي ،وحقق
نجاحا كبيرا في مصر
وخارجها ،حيث وافق مع
فريق العمل على تقديم
جزء جديد بدأت النقاشات
حوله بالفعل ،تمهيدًا
لعرضه العام املقبل.
شريف ينتظر أيضا
املخرجة كاملة أبوذكري
وفريق عمل بـ 100وش
ثان من
لتقديم جزء ٍ
املسلسل ،وهو املشروع
الذي لم يعد مؤكدا خروجه
للنور العام املقبل ،كما كان
مقررا من قبل.
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دوليات
ُ
السعودية وعمان ...قفزة بالتعاون االقتصادي والتقارب السياسي
• الملك سلمان وولي عهده يستقبالن السلطان هيثم في نيوم إلطالق مجلس تنسيق بين البلدين
• البوسعيدي :ندعم مبادرة الرياض في اليمن وسلوك إيران قابل للتغيير وال تطبيع مع إسرائيل

الملك سلمان في آخر اجتماع للحكومة السعودية

ِّ
هيثم
يتوج سلطان عمان ً
بن طارق ،اليوم ،أشهرا من
التقارب مع السعودية ،بزيارة
هي األولى له إلى الخارج منذ
توليه الحكم .ومن المرتقب أن
تشهد العالقة السعودية-
العمانية قفزة على صعيد
التكامل االقتصادي والتعاون
السياسي بعد الزيارة.

صورة رسمية للسلطان هيثم وزعتها وكالة األنباء العمانية

ي ـبــدأ سـل ـطــان ع ـمــان هـيـثــم ب ــن ط ــارق
الـيــوم زي ــارة رسمية الــى السعودية ،هي
األول ــى لــه إلــى خ ــارج الـبــاد منذ تسلمه
مقاليد الحكم في يناير  ،2020وتأتي تلبية
لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان
بن عبدالعزيز ،في خطوة تعكس التطور
المتالحق للعالقات بين البلدين.
ومــن المقرر أن يلتقي السلطان هيثم
الملك سلمان بن عبدالعزيز ،وولي عهده
األمير محمد بن سلمان ،في مدينة "نيوم"
ع ـلــى ال ـب ـحــر األحـ ـم ــر ف ــي أق ـص ــى شـمــال
غ ــرب المملكة ،على أن تتضمن الــزيــارة
توسيع اآلفاق المشتركة بين البلدين في
مختلف المجاالت بما فيها االقتصادية
والسياسية.
وب ـع ــد سـ ـن ــوات م ــن الـ ــركـ ــود ،عـ ــاودت
ال ـع ــاق ــات ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ال ـت ـطــور بشكل
متسارع بعد تولي السلطان هيثم مقاليد
ً
ً
الحكم ،وقــد لعبت مسقط دورا ملموسا
في إتمام المصالحة الخليجية إلى جانب
الكويت.

ً
وشـ ـه ــدت ال ـش ـه ــور األخ ـ ـيـ ــرة ت ـق ــارب ــا
ً
مـتـنــامـيــا ف ــي ع ــاق ــة ال ــري ــاض ومـسـقــط،
وتبادل مسؤولو البلدين رفيعو المستوى
الــزيــارات ،وأج ــروا مـشــاورات موسعة في
ع ــدد م ــن ال ـم ـج ــاالت الـمـشـتــركــة لتعزيز
ال ـش ــراك ــة االق ـت ـص ــادي ــة وت ـط ــوي ــر الـعـمــل
الـمـشـتــرك ف ــي وق ــت تـشـهــد مـسـقــط أزم ــة
مالية أدت النــدالع احتجاجات محدودة
الشهر الماضي.
وأعلنت الحكومة ُ
العمانية قرب افتتاح
الطريق البري الواصل بين البلدين بطول
 800كيلومتر ،ومــن شــأنــه تعزيز حركة
ً
النقل والتجارة ،ومن ثم سينعكس إيجابا
على المستثمرين من الجانبين.
كما طــرحــت الحكومة ُ
العمانية على
نـظـيــرتـهــا ال ـس ـعــوديــة ،مـنـتـصــف الشهر
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـمـ ـش ــروع ــات
المستقبلية وم ـجــاالت االسـتـثـمــار التي
يمكن لرأس المال السعودي الدخول فيها
في إطار مساعي السلطنة لتنويع مصادر
دخلها وجذب األموال الخارجية.

إشادة أميركية بدور الكويت وقطر بحفظ األمن اإلقليمي
أشاد وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن ،أمس
األول ،بدور دولتي الكويت وقطر في حفظ واستتباب
ركائز األمن واالستقرار في المنطقة.
وهاتف بلينكن وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون
مجلس الــوزراء الكويتي ،الشيخ أحمد الناصر و"أشاد
ً
ً
بدور دولة الكويت المحوري والهام إقليميا ودوليا في
حفظ واستتباب ركائز األمن واالستقرار في المنطقة".
ك ـمــا اس ـت ــذك ــر الـ ــوزيـ ــران ال ــذك ــرى ال ـس ـت ـيــن لـمـسـيــرة
العالقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين ،والذكرى
الثالثين لتحرير دولة الكويت من االحتالل العراقي.
وأكــدا "استراتيجية هذه العالقات الوطيدة ،والعزم

ال ـم ـش ـتــرك ع ـلــى ت ـعــزيــزهــا ف ــي كــافــة م ـج ــاالت ال ـت ـعــاون
الحيوية؛ من خالل برامج عمل وخطط مدروسة للسنوات
الخمس القادمة ،تشمل مختلف القطاعات بما يحقق
التطلعات المنشودة".
وقالت الخارجية األميركية ،إن الوزير بلينكن أجرى
ً
ً
ات ـصــاال هــاتـفـيــا مــع نـظـيــره الـقـطــري الـشـيــخ محمد بن
عبدالرحمن ،حيث شكره على دور قطر في تعزيز السالم
بالمنطقة.
وأوضـ ـح ــت أن ال ــوزي ــري ــن نــاق ـشــا األم ـ ــن اإلق ـل ـي ـمــي،
وم ـســاعــدة قـطــر لـلـبـنــان ،إضــافــة إل ــى دع ــم ال ــدوح ــة في
مفاوضات أفغانستان.

وبــدايــة الشهر ال ـج ــاري ،ق ــدم عبدالله
العنزي أوراق اعـتـمــاده للسلطان هيثم،
ً
ً
سفيرا فــوق العادة ومفوضا من العاهل
ً
ُ
السعودي معتمدا لدى عمان.

االقتصاد ومجلس التنسيق
وكـ ـش ــف وزي ـ ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة عـ ـم ــان ب ــدر
البوسعيدي في مقابلة صحافية نشرت
أمـ ــس ،أن ق ـمــة "نـ ـي ــوم" ،سـتـشـهــد إط ــاق
مجلس التنسيق العماني ـ ـ الـسـعــودي،
ً
ً
معتبرا أن "ه ــذا المجلس سيمثل إط ــارا
لكثير مــن االت ـفــاق ـيــات ال ـتــي مــن المزمع
توقيعها بين البلدين".
وأمل أن تشهد العالقات بين السعودية
وسلطنة عمان قفزة في المستقبل القريب
ً
بمجاالت التعاون والشراكة« ،خصوصا
في ضوء االفتتاح التاريخي المرتقب ألول
منفذ حــدودي بــري مباشر بين البلدين،
وما قد يتبع ذلك من مشاريع لوجستية
وبنى أساسية تكاملية واعدة».
وتوقع المحلل ُ
العماني عوض باقوير
إلــى احـتـمــال توقيع اتـفــاق إقــامــة منطقة
صناعية سعودية في السلطنة .وسبق أن
قال السفير ُ
العماني لدى الرياض فيصل
بــن تركي آل سعيد ،إنــه "مــن المتوقع أن
نشهد في القريب العاجل توقيع عدد من
االتفاقيات التجارية بين البلدين ،ونتطلع
إلى أن يكون القطاع الخاص في البلدين
ً
ً
مكونا رئيسيا فيها".
ول ـفــت ب ــن تــركــي ف ــي تـصــريــح لــوكــالــة
"واس" الـسـعــوديــة إل ــى "ع ـمــق الـعــاقــات
الثنائية والتوافق بين رؤية المملكة 2030
ورؤية ُعمان  2040في كثير من القواسم،
التي تسهم في تعزيز التطلعات والتعاون
في العديد من المجاالت والبرامج".
وقـ ــال ال ـكــاتــب وال ـم ـح ـلــل االق ـت ـصــادي
عبدالرحمن الجبيري ،إن الزيارة لها داللة

واشنطن تستبعد اندالع حرب بسبب «النهضة»
• القاهرة مصممة على «انتزاع الحقوق»
• إثيوبيا تتحدث عن انتصار في مجلس األمن
●

القاهرة  -حسن حافظ

بعد جلسة لمجلس األم ــن فــي األمــم
المتحدة حــول ســد النهضة اإلثيوبية،
اعـتـبــرت مخيبة فــي دوائ ــر صنع الـقــرار
المصري والسوداني ،إذ اقتصرت كلمات
الدول األعضاء على ضرورة العودة إلى
طاولة التفاوض اإلفريقية ،بدا أن الواليات
المتحدة األميركية الساعية للعب دور
الــوسـيــط فــي األزم ــة تسعى لـنــزع خيار
الحرب في األزمة األكبر ،على صعيد القارة
اإلفريقية ،باأللفية الجديدة.
ال ـم ـب ـع ــوث األمـ ـي ــرك ــي ال ـ ـخـ ــاص إل ــى
السودان وجنوب السودان ،دونالد بوث،
استبعد فــي تصريحات متلفزة انــدالع
حرب في المنطقة ،على خلفية النزاع ما
بين مصر والسودان من جانب ،وإثيوبيا
مــن جانب آخــر ،بشأن ســد النهضة ،في
مــوقــف يــأتــي بعد سلسلة مــن الرسائل
العسكرية بين مصر وإثيوبيا.
وت ـحــدث الـمـبـعــوث األم ـيــركــي بشكل
صــريــح عــن تــوقـعــات إدارة الــرئـيــس جو
ً
بايدن لمسار األزمة قائال" :بالطبع سنكون
قلقين إن كان هناك صــراع في المنطقة،
لكن هل نعتقد بأن أحدها سيندلع؟ ال"،
وتابع" :ال مصلحة ألي من األطــراف حل
أي من قضايا المنطقة من خالل الصراع،
والذي سيتسبب ببساطة بمشاكل أكبر
للمنطقة" .وشدد على أن موقف الواليات
المتحدة يــرى أن الطرفين بحاجة إلى
الجلوس ،وحــل جميع الخالفات بسالم
وموضوعية ،الفتا إلى مناقشة مجلس
األم ــن ألزم ــة ســد النهضة" ،وضـغــط من
أجل حل متوازن ومعقول" ،وأكد أنه دعا

إثيوبيان يتزودان بالمياه من بئر في أرض زراعية بتيغراي (أ ف ب)
"للعودة إلــى المباحثات المنتجة تحت
إشراف االتحاد اإلفريقي بشكل سريع".
بــدوره ،أكد المتحدث اإلقليمي باسم
الخارجية األميركية ،سامويل ويربيرغ،
أن بالده ستواصل جهودها لحل أزمة سد
النهضة ،وأن هناك توافقا دوليا على أن
االتحاد اإلفريقي هو المظلة األنسب لحل
الخالف ،واصفا النزاع بين دول األزمة بـ
"الصراع الجيوسياسي".
ولم يصدر مجلس األمن بعد قراره أو
توصياته ،حتى ظهر أمــس السبت ،في
أعقاب جلسة لمناقشة ملف سد النهضة
الخميس الـمــاضــي ،رغ ــم إظ ـهــار كلمات
مندوبي الدول األعضاء عن نية واضحة
إلعادة الملف إلى االتحاد اإلفريقي.
في غضون ذلك ،بدا واضحا الغضب
المصري من عــدم اكـتــراث مجلس األمن
ب ـشــواغــل ال ـق ــاه ــرة ،م ــا ع ـبــر ع ـنــه قـطــاع
ع ــري ــض م ــن ال ـم ـصــري ـيــن ع ـب ــر وس ــائ ــل

ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،مـمــا دف ــع وزي ــر
الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي،
للتصريح خالل جولة بالقناطر الخيرية،
أم ـ ــس ،بـ ــأن م ـصــر ق ـ ـ ــادرة ع ـلــى "انـ ـت ــزاع
حقوقها كاملة ،إذا فشلت طرق التفاوض
الذي لم نزل نتمسك به".
يأتي ذلك ،بينما اعتبر أستاذ الموارد
المائية بجامعة القاهرة ،نادر نورالدين،
أن الملء الثاني هو تكتيك لحماية السد
ً
عسكريا ،ألن حجز  18.5مليار متر مكعب
خلفه يعني أن اي انهيار للسد سيعرض
السودان للغرق.

انتصار دبلوماسي
على الجانب اإلثـيــوبــي ،ســادت حالة
من االرتياح لتبني معظم أعضاء مجلس
األمن لفكرة عودة الملف لطاولة تفاوض
االتحاد اإلفريقي .ووصــف المدير العام

لمكتب تنسيق المشاركة العامة لبناء سد
النهضة ،آريـغــاوي بيرهي ،دعــم مجلس
األمن للمفاوضات الجارية تحت الرعاية
اإلفــريـقـيــة ،بـ ـ "االن ـت ـصــار الــدبـلــومــاســي"
ً
إلث ـيــوب ـيــا ،مـتـهـمــا م ـصــر وال ـ ـسـ ــودان بـ
"تضليل المجتمع الدولي".
وك ــان رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء آب ــي أح ـمــد ،قد
حــاول استخدام لهجة هــادئــة ،قائال في
ت ـغــريــدة" :يـمـكــن أن يـكــون ســد النهضة
ً
اإلثيوبي الكبير مصدرا للتعاون لدولنا
الـثــاث وأبـعــد ،أود أن أطمئن الشعبين
السوداني والمصري بأنهم لن يتعرضوا
ً
أبدا لضرر ذي شأن بسبب ملء السد".
ب ـ ـ ــدوره ،شـ ــدد وزي ـ ــر ال ـ ــري اإلث ـيــوبــي
سيليشي بقلي ،على رفض أديــس أبابا
أي ضغط سياسي ،كما وصفت المتحدثة
باسم الخارجية اإلثيوبية ،دينا مفتي،
جـلـســة مـجـلــس االم ـ ــن بــأن ـهــا "ان ـت ـصــار
دبلوماسي كبير".

محمد بن سلمان في آخر مقابلة تلفزيونية
وأهمية كبيرة على المستوى االقتصادي.
وأوض ـ ـ ـ ــح الـ ـجـ ـبـ ـي ــري ،أن "الـ ـع ــاق ــات
ً
االق ـت ـصــاديــة بـيــن الـبـلــديــن تـشـهــد آفــاقــا
ُ ّ
ج ــدي ــدة ،ت ـعــززهــا الـ ــرؤى االستراتيجية
المشتركة ،التي تهدف الــى رفــع مستوى
الـ ـب ــرام ــج االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـم ـش ـت ــرك ــة ،في
مختلف المجاالت ،ومنها أهداف التنمية
المستدامة واالستثمارات البينية".
وأض ــاف أنـهــا ستمكن كــذلــك ُمنشآت
القطاع الخاص وقطاعات األعمال ،للقيام
بدور ُمهم ومحوري في رفع معدالت النمو
االقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين،
وكذلك إطالق عدد من المبادرات والفرص
االستثمارية المشتركة.

تقارب بالسياسة الخارجية
ً
سياسيا ،تأتي الزيارة في وقت تشهد
ً
ً
محاوالت وقف حرب اليمن زخما دوليا،
ووصلت الــى مرحلة حاسمة مفاوضات
فيينا حول إحياء االتفاق النووي اإليراني
ً
ً
ال ـ ـ ــذي أدت م ـس ـقــط دورا أس ــاسـ ـي ــا فــي
التوصل إليه في عام  ،2015وكذلك تأتي
بعد مفاوضات سعودية ـ ـ إيرانية يقول
ً
متابعون ،إنها حققت تقدما.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت تـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى أن
المفاوضات بين الرياض وطهران انتقلت
من بغداد إلى مسقط.
ووس ـ ــط ال ـم ـخ ــاوف ال ـت ــي تـخـيــم على
ال ــوض ــع ب ـعــد وصـ ــول إب ــراه ـي ــم رئـيـســي،
المحسوب على المحافظين ،إلــى رئاسة
إيران ،فإن زيارة سلطان ُعمان للمملكة قد
ً
تفتح أبوابا جديدة لتقليل هذه المخاوف،
وربـ ـم ــا ت ـق ــدم رؤى ع ـلــى أع ـل ــى مـسـتــوى
ً
لحلحلة الخالفات ولو جزئيا.
وسـ ـت ــرك ــز الـ ـمـ ـح ــادث ــات الـ ـسـ ـع ــودي ــة ـ
العمانية ،بحسب مـصــادر دبلوماسية،
عـلــى ت ـط ــورات الــوضــع اليمني فــي إطــار

مـســاعــي ُع ـم ــان إلن ـه ــاء ال ـق ـتــال المستمر
منذ أكثر من سبع سنوات ،وإطالق حوار
ً
مباشر بين األطراف ،تمهيدا إلنهاء الوضع
اإلنساني المتردي .وكثفت مسقط ،خالل
األشهر الماضية ،جهودها المتمثلة في
تنسيق لقاءات على مستوى منخفض بين
التحالف العربي والحوثيين ،إضافة إلى
تنظيم سلسلة من اللقاءات بين مسؤولين
دوليين وغربيين والوفد الحوثي.
وتحظى ُعمان بعالقات جيدة سواء مع
ً
اإليرانيين أو الحوثيين فضال عن عالقات
قــويــة مــع ال ــري ــاض؛ وه ــو مــا يمكنها من
إحداث خرق في عدد من الملفات الصعبة.
كما ستتناول نتائج مفاوضات الملف
النووي اإليراني ،ودفع مسيرة التعاون بين
دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكـ ــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـعـمــانــي بــدر
البوسعيدي ،في مقابلة صحافية نشرت
أمـ ـ ــس ،أن «ال ـس ـع ــودي ــة وس ـل ـط ـنــة عـمــان
تنسقان بشكل مكثف في كثير من القضايا
اإلقليمية ،وفي مقدمتها القضية اليمنية».
وش ــدد البوسعيدي على «دع ــم بــاده
لمبادرة المملكة العربية السعودية لوقف
ً
إطالق النار في اليمن» ،نافيا وجود مبادرة
مساع
عمانية لحل األزمــة اليمنية« ،إنما
ٍ
عمانية للتوفيق بين جميع األطراف».
وحول توقعاته بتغير السلوك اإليراني
في المنطقة بعد انتخاب الرئيس ،إبراهيم
رئيسي ،قال البوسعيدي« :كل سلوك قابل
للتغيير والـتـطــور إذا تــوفــرت القناعات
واإلرادة السياسية لذلك بصورة جماعية
ً
ومتبادلة وعبر الحوار والتفاهم» ،نافيا
قيام بالده بمبادرة لتنظيم حوار إقليمي
مع طهران.
وأكد الوزير ُ
العماني أن بالده لن تكون
ثالث دولــة خليجية ّ
تطبع مع إسرائيل ،
ً
مشيرا إلــى دعــم بــاده عــودة سورية إلى
الجامعة العربية.

جدل حول الجرعة الثالثة
من لقاح «كورونا»
أثار إعالن تحالف "فايزر ـ ـ بيونتك"،
أنه يسعى خالل األسابيع المقبلة لطلب
تصريح من أجل إعطاء جرعة ثالثة من
ً
لقاحه ،ج ــدال داخ ــل الــوالبــات المتحدة
وخــارجـهــا حــول ض ــرورة تـنــاول جرعة
م ـعــززة لـمــواجـهــة تفشي "ســالــة دلـتــا"
ّ
المتحورة من فيروس "كورونا" األسرع
عــدوى واألشــد شراسة ،والتي أدت إلى
تفاقم الوباء في آسيا وإفريقيا ،وسببت
ارتفاعا في عــدد اإلصــابــات في أوروبــا
والواليات المتحدة.
وفــي تعليق على هــذا الـجــدل ،أكــدت
وكــالــة األدويـ ــة األوروب ـي ــة أنـهــا ال تــرى
أي أســاس حتى اآلن لجرعات تعزيزية
من اللقاح.
وأوض ـح ــت الــوكــالــة األوروب ـ ـيـ ــة ،أنــه
"حتى اآلن ،لم يتم جمع بيانات كافية
عن فترة الحماية من الدراسات وحمالت
التطعيم ،ولذلك فإننا ال نرى أي أساس
حتى اآلن لجرعات تعزيزية".
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت س ــاب ــق ذكـ ـ ـ ــرت شــرك ـتــا
"بيونتيك" األلمانية و"فايزر" األميركية،
ال ـم ـطــورتــان لـلـقــاح ال ـم ـضــاد ،فــي بيان
ً
م ـش ـتــرك ،أن ــه "ات ـض ــح وف ـق ــا لـلـبـيــانــات
الصادرة عن وزارة الصحة اإلسرائيلية،
والـمـسـتـمــدة مــن التطبيق الـعـمـلــي ،أن
فعالية الـحـمــايــة الـتــي يــوفــرهــا اللقاح
من اإلصابة وأعراضها تنخفض عقب
 6أش ـه ــر م ــن تـلـقــي ال ـج ــرع ــة ال ـثــان ـيــة".
وأوض ـح ـت ــا أنـ ــه "بـ ـن ــاء ع ـلــى الـبـيــانــات
المتوافرة حتى اآلن ،فمن المحتمل أن
يكون من الـضــروري تلقي جرعة ثالثة
ً
في غضون  6إلى  12شهرا عقب التطعيم
الكامل".
وترجح الشركتان أن تلقي جرعة ثالثة
سيوفر أعلى حماية مــن اإلصــابــة بكل
سالالت "كورونا" المرصودة حتى اآلن،
بما في ذلك "دلتا" المتزايدة في االنتشار.

وعقب بيان الشركتين ،نشرت وسائل
إع ــام أميركية بيانا ص ــادرا عــن هيئة
الغذاء والدواء األميركية ( ،)FDAوهيئة
"مراكز السيطرة على األمراض والوقاية
منها" ( )CDCج ــاء فيه أن األميركيين
الذين تم تطعيمهم بالكامل ال يحتاجون
ً
حاليا إلى جرعة تعزيزية.
وأضاف البيان أن الجهات المختصة
مستعدة إلعطاء جرعات تعزيزية حال
أثبتت األدلة العلمية أنها ضرورية.
وفيما يتعلق بحاجة متلقي جرعتين
من اللقاح إلى جرعات محفزة ،أوضحت
ك ـب ـيــرة ال ـع ـل ـمــاء ف ــي مـنـظـمــة "الـصـحــة
الـعــالـمـيــة" سمية ســوامـيـنــاثــان" :ق ــد ال
يحتاج من تلقى الجرعتين إلــى جرعة
معززة سنوية ،ألن دراسات عدة أظهرت
أن األج ـس ــام الـمـنــاعـيــة الـمـتـكــونــة لــدى
متلقي اللقاح ت ــدوم فترة تصل بين 8
ً
أو  12شهرا ،مشيرة في الوقت ذاته إلى
ً
ً
أن من يعانون أمراضا مزمنة أو ضعفا
في المناعة قد يحتاجون إلــى جرعات
محفزة ،لكن الــدراســات قيد البحث في
الصدد".
هذا ّ
وحــذرت سواميناثان من أن انتشار
"كورونا" ال يتباطأ ،مشيرة إلى احتمال
ظهور ساللة جديدة منه.
من جهة أخرى ،أعلنت وكالة األدوية
األوروب ـي ــة أنـهــا وج ــدت صلة محتملة
بين التهاب نادر جدا في القلب ولقاحي
"فايزر" و"مودرنا" األميركيتين ،مشددة
على أن منافع اللقاحات تفوق أي مخاطر.
وأضافت أن الحاالت تحدث أكثر بعد
الجرعة الثانية وبين الشبان .ويتماشى
ذلك مع نتائج توصلت إليها الواليات
الـمـتـحــدة الـشـهــر ال ـمــاضــي .وتتضمن
أع ــراض ه ــذه ال ـحــاالت ضيق التنفس،
وخفقان القلب ،وآالم الصدر.
(عواصم ـ ـ وكاالت)
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سلة أخبار
الرياض :إطالق سراح
وكيل وزارة سابق

أعلن عبدالحكيم الدخيل ،اإلفراج
عن والده عبدالعزيز الدخيل
الذي شغل منصب وكيل وزارة
املالية السعودي سابقًا ،بعد
نحو عام على توقيفه من جانب
السلطات السعودية.
وكتب نجل الدخيل على «تويتر»
أمس األول« :اللهم لك الحمد
والشكر على ما أنعمت به علينا،
خروج والدي د .عبدالعزيز
ّ
الدخيل».
ويعتقد البعض أن «تغريدة»
الدخيل في أبريل  2020التي نعى
فيها األكاديمي املعارض عبدالله
الحامد ،أحد مؤسسي «لجنة
الدفاع عن الحقوق الشرعية
وجمعية الحقوق املدنية
والسياسية في السعودية»،
كانت السبب وراء توقيفه.

إسرائيل تصادر أسلحة
و«حزب الله» بدائرة االتهام

أعلن الجيش اإلسرائيلي ،أمس،
إحباط محاولة تهريب أسلحة
على الحدود مع لبنان الليلة قبل
املاضية .وقال املتحدث باسم
الجيش اإلسرائيلي ،أفيخاي
أدرعي ،إنه تم ضبط  43قطعة
سالح بمنطقة الغجر في حقائب
من لبنانّ .
ونبه إلى تحقيقات
يجريها الجيش اإلسرائيلي
بشأن إمكانية تقديم حزب
الله اللبناني مساندة ملحاولة
التهريب والتسلل عبر الحدود.
وكان الجيش اإلسرائيلي قد
اتهم ،األسبوع املاضي ،املسؤول
السابق بحزب الله ،خليل حرب،
الذي شغل منصب مستشار
أمني لألمني العام حسن
نصرالله ،بالتورط في عمليات
تهريب مخدرات وسالح عبر
الحدود.

الجيش اليمني :كيلومترات
تفصلنا عن مركز البيضاء

أحرز الجيش اليمني ،انتصارات
على الحوثيني في البيضاء،
ليعلن أنه بات يبعد عن مركز
املحافظة بضعة كيلومترات فقط.
ويأتي إعالن الجيش عن هذه
االنتصارات ،بعد ّ
تعرضه لهزائم
أمس األول ،ملصلحة الحوثيني
ألول مرة منذ شهر على األقل.
وتستمر االشتباكات في
محافظة البيضاء التي يحاول
الجيش التابع للحكومة
الشرعية ،السيطرة عليها ،في
وقت يقوم الحوثي بمحاولة
التقدم على محاور مدينة مأرب
االستراتيجية.

الصومال :مقتل  8في محاولة
اغتيال قائد بمقديشو

لقي  8أشخاص مصرعهم؛
ملغومة
جراء انفجار سيارة
ً
كان يقودها انتحاري مستهدفا
موكبًا حكوميًا يضم فرحان
قارولي ،قائد شرطة إقليم بنادر،
التابع ملقديشو ،عند تقاطع
مزدحم في العاصمة الصومالية
أمس.
واتهم قارولي حركة الشباب
املتشددة بتنفيذ الهجوم الذي
«فيسبوك»:
نجا منه ،قائال عبر
ّ
«لقد نجوت من تفجير نفذه
املرتزقة الذين استهدفوا
سيارتي» ،مضيفا «حركة الشباب
ليسوا أعدائي فقط ،لكنهم أعداء
الشعب أيضا».
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إيران :هجومان «غامضان» ...ومبادرة سياسية داخلية
رئيسي يجدد التزامه بتعزيز العالقات مع دول الجوار والتركيز على تحسين األوضاع المعيشية
طهران  -فرزاد قاسمي

شهدت إيران في الساعات
القليلة الماضية هجومين
غامضين ،في مؤشر على
استمرار الضغوط األمنية
تواجه
عليها ،في وقت ً
مفاوضات فيينا جمودا.
على مستوى آخر ،علمت
«الجريدة» تفاصيل مبادرة
سياسية تهدف إلى محاولة
إعادة التوازن إلى المشهد
الداخلي بعد سيطرة
األصوليين على معظم
مؤسسات النظام.

ف ـ ــي مـ ــؤشـ ــر عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـم ــرار
ال ـض ـغ ــوط األم ـن ـي ــة ع ـلــى إي ـ ــران،
فـ ــي ح ـي ــن ت ـش ـهــد ال ـم ـف ــاوض ــات
النووية فــي فيينا جـمــودا قاتال
رغم انطالق العد العكسي لتولي
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األصـ ـ ــولـ ـ ــي إب ــراهـ ـي ــم
رئيسي السلطة في طهران الشهر
المقبل ،تعرضت إيران لهجومين
غ ــامـ ـضـ ـي ــن ،تـ ـع ــامـ ـل ــت م ـع ـه ـمــا
ال ـس ـل ـطــات ب ـب ـيــانــات مـتـضــاربــة
وارتباك كبير.

إردوغان يستقبل عباس
في إسطنبول

عقد الرئيس التركي
رجب طيب إردوغان
مباحثات ثنائية مع نظيره
الفلسطيني محمود عباس،
في إسطنبول ،أمس.
واستغرق اللقاء المغلق في
قصر «وحيد الدين» ،ساعة
و 15دقيقة ،ليبدأ بعده لقاء
على مستوى الوفود.
إلى ذلك ،حذرت أوساط
فلسطينية ودولية من
تفاقم األزمة اإلنسانية
في غزة ،مع دخول تشديد
إسرائيل حصار القطاع
وفرض قيود على عمل
المعابر شهره الثالث ،في
حين دعت حركة «حماس»
إلى استدامة «االشتباك
مع إسرائيل في كل
نقاط المواجهة» ،إلفشال
«مخططاتها العنصرية»
بالضفة الغربية المحتلة.

هجوم القطارات
وأم ــس نـفــت مــؤسـســة السكك
الحديد اإليرانية تعرض خدماتها
لهجوم معلوماتي سيبراني ،غداة
تقارير عن اضطراب وفوضى غير
مسبوقة في حركة القطارات ،أدت
إلى تأخير أو إلغاء مئات الرحالت
في مناطق مختلفة من البالد.
وقال المتحدث باسم مؤسسة
الـسـكــك الـحــديــد ص ــادق سـكــري،
في تصريحات أمس« ،لم يطل أي
اض ـطــراب أو هـجــوم معلوماتي
ق ـطــارات الــركــاب أو البضائع أو
ق ـطــارات مــا بين ال ـمــدن» .وكانت
وس ــائ ــل إع ـ ــام إي ــران ـي ــة رسـمـيــة
نـ ـش ــرت أم ـ ــس األول صـ ـ ــورا عــن
توقف بعض المحطات عن العمل.
وفــي وقــت الحــق أف ــادت وزارة
ال ـطــرق اإليــران ـيــة ب ـحــدوث «خلل
فـ ـن ــي ف ـ ــي أنـ ـظـ ـم ــة الـ ـح ــواسـ ـي ــب
وش ـب ـك ــة اإلنـ ـت ــرن ــت بـ ـ ــالـ ـ ــوزارة»،
مؤكدة أن «التحقيق جار لمعرفة
أسـبــاب العطل السيبراني الــذي
تسبب فــي عــدم قــدرة الموظفين
على الدخول إلى موقع وبوابات
ال ــوزارة الفرعية على اإلنترنت»،
ول ــم يـتـضــح م ــا إذا كــانــت هناك
صلة بين األمرين إال أن مصدرا
ف ــي ش ــرك ــة ال ـق ـط ــارات اإلي ــران ـي ــة
كشف أن شبكة اتصاالت الشركة
واجهت هجوما سيبرانيا ظهر
الجمعة أدى إلــى تعطيل شبكة
اتصاالتها ،وأرغ ــم إدارة السكك
الحديدية على وقف تحرك العديد
من القطارات.
وكشف المصدر ،لـ«الجريدة»،
انــه ولمدة قصيرة شاهد بعض
ال ـمــراج ـع ـيــن لـصـفـحــة مــؤسـســة
ال ـق ـطــارات ع ـبــارة تـقــول إن «هــذه
الـشـبـكــة ت ـمــت ال ـس ـي ـطــرة عليها
مــن قبل الـقــراصـنــة» ،لكن خبراء
ف ـن ـي ـي ــن ب ــالـ ـش ــرك ــة اس ـت ـط ــاع ــوا
استعادة السيطرة على الصفحة

سلة أخبار

أنصار مجلس «المقاومة اإليرانية» المعارض خالل تجمع أمام بوابة براندنبورغ في برلين أمس
األســاس ـيــة لـلـشــركــة خ ــال بضع
دق ــائ ــق ،مـبـيـنــا أن خ ـب ــراء جـهــاز
«م ـك ــاف ـح ــة الـ ـق ــرص ـن ــة» وخـ ـب ــراء
منظمة «الحروب غير االعتيادية»
ساعدوا خبراء شركة القطارات،
وت ــؤك ــد ال ـم ـع ـلــومــات األولـ ـي ــة أن
مصدر الهجوم إسرائيل.
وأض ــاف أن ــه ،وحسبما اطلع
بــه ال ـخ ـبــراء ،ف ــإن اإلســرائـيـلـيـيــن
يستخدمون هــويــات إلكترونية
مــزيـفــة مــن دول مختلفة للنفاذ
إلى األنظمة اإللكترونية بإيران،
لكي يصعب تتبعهم ،لكن هذه
المرة تمت القرصنة من إسرائيل
مـبــاشــرة ،فــي خـطــوة يـبــدو أنها
«ت ـح ـمــل رس ــال ــة ض ـم ـن ـيــة» ،بعد
سلسلة تهديدات جديدة أطلقها
مسؤولون بالحكومة اإلسرائيلية
ضد البرنامج النووي اإليراني.

انفجار «ملت»
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة االض ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــراب
اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرونـ ـ ــي ،دوى انـ ـفـ ـج ــار
ضـخــم فــي وق ــت مـتــأخــر مــن ليل

الجمعة ـ السبت شـمــال وشمال
غــربــي ط ـهــران ،وق ــال الـعــديــد من
المواطنين في نفس الوقت إنهم
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى سـ ـم ــاع «ص ــوت ـي ــن
رهيبين لالنفجار ،يفصل بينهما
ثوان» ،شعروا بهزة.
بضع
ٍ
ووق ـ ـ ـ ـ ــع االن ـ ـ ـف ـ ـ ـجـ ـ ــار ب ـم ـح ـيــط
متنزه «ملت» بالقرب من المبنى
ال ـمــركــزى ل ــإذاع ــة والـتـلـفــزيــون،
والـ ـمـ ـبـ ـن ــى ال ـ ـمـ ــركـ ــزى لـمـنـظـمــة
الـتـجــديــد والـتـنـمـيــة الصناعية،
التي تتعاون مع منظمة الطاقة
الذرية و«الحرس الثوري» ووزارة
الدفاع في تطوير البرامج النووية
والصاروخية والجوفضائية.
وفـتـحــت الـسـلـطــات اإليــران ـيــة
تـحـقـيـقــا ف ــي أسـ ـب ــاب االن ـف ـج ــار
الـ ــذي ل ــم يـتـسـبــب ف ــي أض ـ ــرار أو
إصابات .وردا على سؤال عما إذا
كــان االنفجار «اعـتــداء إرهابيا»،
قــال نائب محافظ طهران حميد
رضا كودرزي إن نتائج التحقيق
ستعلن بعد التأكد منها.
وأوردت القناة الرسمية ،في
تقرير متلفز ،أن سيارات اإلطفاء

واإلسعاف هرعت لمكان الحادث،
ملمحة إلى أن االنفجار نتج عن
«قنبلة صوتية».

مبادرة سياسية داخلية
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى آخ ـ ـ ـ ــر ،تـشـهــد
العاصمة طهران حراكا سياسيا
فــي مـحــاولــة إلع ــادة ال ـت ــوازن إلى
المشهد السياسي في أعقاب فوز
رئيسي بالرئاسة.
وكـ ـ ـش ـ ــف مـ ـ ـص ـ ــدر مـ ـ ـق ـ ــرب مــن
الرئيس اإليــرانــي حسن روحاني
أن األخير واألخوين صادق عاملي
الريـجــانــي ،ال ــذي يـتــرأس «مجمع
ت ـش ـخ ـي ــص م ـص ـل ـح ــة الـ ـنـ ـظ ــام»،
وعلي الريجاني رئيس البرلمان
السابق ،التقوا المرشد األعلى علي
خامنئي الخميس الماضي ،ألول
مرة بعد االنتخابات الرئاسية ،في
محاولة إلقناعه بضرورة إيجاد
تــوازن بين القوى في البالد بعد
سيطرة التيار األصولي المتشدد
على كل أركان السلطة ،التشريعية
والتنفيذية والقضائية ،في البالد.

(رويترز)

واعتمد الثالثي فــي مبادرته
هـ ـ ـ ـ ــذه عـ ـ ـل ـ ــى أن زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة قـ ـ ـ ــدرة
األصوليين في مؤسسات النظام
دون وجـ ـ ــود دع ـ ــم ش ـع ـبــي ك ــاف
ل ـه ــم ،ن ـظ ــرا ل ـل ـم ـشــاركــة الـهــزيـلــة
فــي االنتخابات الرئاسية ،التي
ش ـهــدت أق ــل نـسـبــة تـصــويــت في
ت ــاري ــخ الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة،
لـيــس لمصلحة الـمــرشــد ونـظــام
«الولي الفقيه».
وحسب المصدر ،فإن مبادرة
الـ ـث ــاث ــي ت ـن ــص ع ـل ــى أن ي ـقــوم
المرشد بتعيين  6مندوبين من
الـمـعـتــدلـيــن واإلص ــاح ـي ـي ــن في
مجلس «صيانة الدستور» ،الذي
يسيطر عليه األصــول ـيــون اآلن،
عـلــى أن ي ـحــال رئ ـيــس المجلس
األصولي المتشدد أحمد جنتي
للتقاعد.
وحــذر الثالثي من أن رئيسي
قـ ـ ــرر االسـ ـتـ ـع ــان ــة ب ــال ـع ــدي ــد مــن
الوزراء من أنصار الرئيس األسبق
أحمدي نجاد ،في خطوة اعتبروا
أن ـه ــا ت ـش ـكــل خ ـط ــرا ك ـب ـيــرا على
الحكومة المقبلة ،وتعزز عوامل

عدم اليقين في المشهد السياسي
المقبل.
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،وبـ ـع ــد ت ـح ـل ـيــات
تشير الى أن إيران ستمضي في
عـهــده نحو مــزيــد مــن التصعيد
فــي السياسة الـخــارجـيــة ،صرح
الرئيس اإليراني الجديد ،في كلمة
ألـقــاهــا مــن مدينة قــم أم ــس ،بأن
تعزيز العالقات وبناء العالقات
الشاملة مع دول الجوار يعد من
أولــويــات حكومته المقبلة التي
يتوقع تشكيلها بعد حلفه اليمين
الدستورية  5أغسطس المقبل.
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن «مـ ـث ــل ه ــذه
ال ـعــاقــات ت ـخــدم إي ـ ــران والـ ــدول
الـ ـج ــارة» ،وت ـحــدث رئـيـســي عما
وصـفــه بـ «التنمية المستدامة»،
ال ـت ــي أكـ ــد عـ ــزم حـكــومـتــه وضــع
بالده على طريقها.
ولـفــت رئـيـســي ،ال ــذي يخضع
ل ـل ـع ـقــوبــات األم ـي ــرك ـي ــة ،إلـ ــى أن
حكومته ستعمل على حل مشاكل
المواطنين اإليــرانـيـيــن مــن أجل
«ت ـح ـس ـيــن ح ـيــات ـهــم الـمـعـيـشـيــة
وكسب ثقة الشعب».

فصائل عراقية ترفض وساطات لوقف التصعيد ضد واشنطن

أزمة المغرب تكلف وزيرة
خارجية إسبانيا منصبها

في تعديل وزاري ،أمس،
ّ
عين رئيس الوزراء
اإلسباني بيدرو سانشيز
وزيرا جديدا للخارجية،
لكنه أبقى على وزيرة
االقتصاد.
وتولى خوسيه مانويل
ألباريس منصب وزير
الخارجية ،خلفا ألرانشا
غونزاليس اليا ،التي
تعرضت النتقادات واسعة
بسبب طريقة تعاملها مع
أزمة نشبت مع المغرب،
بعد موافقتها على عالج
إبراهيم غالي زعيم «جبهة
البوليساريو» التي تسعى
الستقالل الصحراء الغربية
في مستشفى بإسبانيا.

جوهانسبرغ :تظاهرات عنيفة
ألنصار «الرئيس المسجون»

الكاظمي يلمح إلى وقوف طهران وراء حرب أبراج الكهرباء
زعـمــت «كـتــائــب سيد الـشـهــداء» إح ــدى أبــرز
الفصائل العراقية الموالية إليــران في العراق،
أمــس ،رفضها «وســاطــات» من أطــراف مختلفة
بهدف إيقاف التصعيد العسكري ضد القوات
األميركية.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم الـ ـكـ ـت ــائ ــب ك ــاظ ــم
ال ـفــرطــوســي« :ال ـم ـقــاومــة اإلســام ـيــة الـعــراقـيــة
رفضت بشدة أي وســاطــات إليـقــاف العمليات
ً
العسكرية ضد القوات األميركية» ،مضيفا أن
«التصعيد جــاء مــن أجــل إخ ــراج كــامــل للقوات
األميركية القتالية من األراضي العراقية كافة،
وبخالف ذلك لن تكون هناك أي تهدئة ولن يتم
إيقاف التصعيد ،مهما كانت الضغوطات على
الفصائل».
وفــي وقــت ســابــق ،اعتبرت حركة «عصائب
أهـ ــل ال ـح ــق» ال ـخ ـم ـيــس أن ف ـصــائــل ال ـم ـقــاومــة
استنفدت الوسائل الدبلوماسية كافة مع القوات
األميركية ،ولــم ُيعد هناك خيار أمامها سوى
المواجهة العسكرية.

وه ــدد زعـيـمـهــا رج ــل الــديــن الـشـيـعــي قيس
الخزعلي باستخدام صواريخ دقيقة في مهاجمة
ً
سفارة أميركا في المنطقة الخضراء معتبرا أن
الفصائل ّ
حيدت السفارة عن الهجمات حتى اآلن.
وأصابت معظم الهجمات الصاروخية التي
تتهم الفصائل بالوقوف وراءها محيط السفارة
وليس المبنى.
وك ــان ــت م ـح ــاول ــة اق ـت ـح ــام م ـب ـنــى ال ـس ـفــارة
األميركية في بغداد ،خالل تظاهرات للفصائل
ف ــي  2020ال ـس ـبــب ال ـم ـبــاشــر ل ـق ـتــل ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة ال ـج ـنــرال اإلي ــران ــي قــاســم سليماني
وحليفه العراقي األوثق أبومهدي المهندس.

هجوم جديد
وفي مؤشر على استمرار التصعيد ،استهدف
ً
انفجار بعبوة ناسفة رتــا للدعم اللوجستي
ً
تــابـعــا ل ـقــوات الـتـحــالــف ال ــدول ــي ضـمــن حــدود
محافظة األنبار ،اعتبرت وزارة الدفاع األميركية

(البنتاغون) أن هجمات الفصائل الموالية إليران
ً
ً
ً
تـهــديــدا جــديــا ،مــؤكــدا أنـهــا تستخدم «أسلحة
ً
ً
فتاكة» وهذا يمثل «تهديدا خطيرا».
وقــال المتحدث باسم الــوزارة جون كيربي:
«نحن نأخذ أمن أفرادنا في الخارج وسالمتهم
ً
ع ـلــى م ـح ـمــل ال ـج ــد الـ ـش ــدي ــد» ،م ـض ـي ـفــا« :كـنــا
محظوظين ألن شخصين فقط أصيبا بجروح
طفيفة األربعاء ومن يدري ما كان سيحدث لو
ً
كان األمر مختلفا».

حرب األبراج
وغداة خروج تظاهرات حاشدة في محافظات
ً
ّ
وشح
الجنوب احتجاجا على انقطاع الكهرباء
ّ
المياه في وقــت يسجل الـعــراق درجــات حــرارة
ت ـفــوق الـخـمـسـيــن درج ــة م ـئــويــة ،أل ـمــح رئـيــس
ال ــوزراء مصطفى الكاظمي ،أمــس ،إلــى وقــوف
طهران وراء الهجمات التي تستهدف عشرات
أبراج الكهرباء منذ أيام.

وقـ ـ ــال ال ـك ــاظ ـم ــي ،خ ـ ــال زيـ ــارتـ ــه وزارة
الكهرباء واجتماعه مــع كبار المسؤولين:
«ه ـن ــاك ق ــوى واه ـم ــة ،تـعـمــل عـلــى أال نصل
لالكتفاء الذاتي في الطاقة والغاز ،وتحاول
إعاقة هذه الجهود بكل وسيلة».
ويعتمد ال ـعــراق بشكل كبير على الغاز
اإلي ــران ــي لتوليد الـكـهــربــاء ،وه ــذا يعرضه
الب ـ ـ ـتـ ـ ــزاز مـ ـت ــواص ــل م ـ ــن إيـ ـ ـ ـ ــران وضـ ـغ ــوط
مـتــواصـلــة مــن واش ـن ـطــن ،فــي حـيــن ال تــزال
عملية الــربــط الكهربائي مــع دول الخليج
تواجه عقبات.
وداف ــع الكاظمي عــن أداء حكومته فيما
ً
خص أزمة الكهرباء ،مشيرا إلى مواصلتها
ال ـق ـبــض ع ـلــى مـتـهـمـيــن بــال ـف ـســاد ف ــي ملف
الكهرباء ومالحقة صغار وكبار المفسدين.
كما اتهم «اإلرهابيين وداعميهم» بأنهم
«بـعــد أن ع ـجــزوا عــن الـمــواجـهــة مــع قواتنا
المسلحة ،ها هم يستهدفون محطات وأبراج
الطاقة الكهربائية بشكل متواصل» .

وإذ أعرب عن تفهمه للغضب الشعبي ،حذر
الكاظمي مــن أن يتحول قطاع الكهرباء مــادة
للصراعين السياسي واالنتخابي.
وبعد انطالق أطول حملة دعائية للمرشحين
والـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـم ـت ـن ــاف ـس ــة فــي
االنتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 10
أكتوبر المقبل ،كشف مركز اإلعالم األمني أمس
ً
عن رصده جيوشا إلكترونية لتحقيق أهداف
مؤقتة والـتــرويــج لحزب أو سياسي معين أو
مهاجمة أحزاب وخصوم سياسيين آخرين.
من جهة أخرى ،أعلنت قيادة عمليات بغداد
أم ــس نـجــاح الـخـطــة األمـنـيــة الـخــاصــة بــذكــرى
استشهاد اإلمام محمد الجواد (عليه السالم).
وقال قائد العمليات أحمد سليم ،في بيان،
«الخطة تميزت بانسيابية عالية فــي الطرق،
ولــم يتم قطع الكثير منها باستثناء القريبة
والمؤدية إلى المرقد الشريف مما سهل عملية
الذهاب والعودة للزائرين».
(بغداد ،واشنطن -وكاالت)

أدت تظاهرات عنيفة في
جنوب إفريقيا على صلة
بالقبض على الرئيس
السابق جاكوب زوما ،إلى
غلق طريق تجاري رئيسي
في البالد ،بعدما جرى
إضرام النار في شاحنات
وسد طرقات.
وبدأت التظاهرات
األسبوع الجاري ،في
حين دعا أنصار زوما إلى
اإلفراج عنه .وصدر حكم
بحق الرئيس السابق
ً
بالسجن  15شهرا ،لتحديه
أمرا محكميا بالشهادة في
تحقيق بالفساد المالي.
ولكن زوما نفى ارتكاب أي
مخلفات.

توافق أميركي _ روسي حول «المعابر» يعيد سورية إلى األجندة الدولية
واشنطن :ال نسعى لتغيير النظام ولن نسحب قواتنا من الشرق

أزمة مياه كبيرة في محافظة الحسكة بعد خروج محطة علوك عن الخدمة (رووداو)

ف ـ ــي خ ـ ـطـ ــوة رأت ّ ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة وروس ـيــا أنـهــا بمنزلة
انطالقة جديدة للعالقات بينهما،
وق ـ ــال م ــراق ـب ــون إن ـه ــا ق ــد تـعـيــد
ً
دولياّ ،
أقر
تنشيط الملف السوري
مجلس األمن ،أمس األول ،مشروع
ق ــان ــون م ـعــدل يـتـيــح االس ـت ـمــرار
بتدفق هذه المساعدات عبر معبر
ب ــاب ال ـهــوى مــع تــركـيــا لـمــدة 12
ً
شهرا كما كانت ترغب واشنطن
وذل ــك بـمــوافـقــة روس ـي ــة ورف ــض
سوري.
وب ـ ـعـ ــد  3أش ـ ـهـ ــر م ـ ــن الـ ـج ــدل
الدولي حول المعابر الخارجية
ال ـتــي تـمــر ال ـم ـســاعــدات األمـمـيــة
عبرها إلى مناطق خارج سيطرة
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة ،أق ــر ال ـقــرار
بعد أن كان المقترح الذي قدمته
أيرلندا والـنــرويــج يطالب بفتح
ً
عدة معابر وليس واحدا فقط.
وي ـش ـت ــرط الـ ـق ــرار أن يـعــرض
األمين العام لألمم المتحدة بعد

ً
مــرور  6أشهر تقريرا حول عمل
آلية نقل المساعدات اإلنسانية.
ووصــف مـنــدوب روسـيــا لدى
األ م ــم المتحدة فاسيلي نيبيزا
ال ـ ـقـ ــرار ب ــأن ــه ل ـح ـظــة م ـه ـم ــة ،فــي
ح ـي ــن قـ ــال مـ ـن ــدوب س ــوري ــة فــي
األمم المتحدة بسام الصباغ ،إن
آلية المساعدات العابرة للحدود
ً
تنتهك س ـيــادة س ــوري ــة ،م ـجــددا
رفض الحكومة السورية لها رغم
إقرارها في مجلس األمن.
ورح ـبــت الـسـفـيــرة األمـيــركـيــة
لدى األمم المتحدة ليندا توماس-
غرينفيلد ،بـهــذا ال ـت ـعــاون الــذي
نـ ـ ـ ــادرا مـ ــا ي ـس ـ ّـج ــل مـ ــع روسـ ـي ــا.
وقالت عقب التصويت« :من المهم
ّ
أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وروسـيــا
تمكنتا من التشارك في مبادرة
إنسانية تخدم مصالح الشعب
السوري».
ّ
وش ـ ـ ــددت ع ـل ــى أنـ ـه ــا «لـحـظــة
مهمة لــأمــم الـمـتـحــدة ومجلس

األمن اللذين أظهرا اليوم قدرتنا
على القيام بما هو أكثر من مجرد
ً
الـ ـك ــام .ب ـم ـق ــدورن ــا ال ـع ـمــل مـعــا
مــن أج ــل إي ـجــاد ح ـلــول» وتنفيذ
مبادرات.
وفـ ــور مـ ــرور ال ـق ــان ــون ،أج ــرى
ال ــرئ ـي ـس ــان ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بــوت ـيــن واألمـ ـي ــرك ــي ج ــو بــايــدن
اللذان كانا قد بحثا تمديد هذه
اآللـيــة خــال قمتهما التاريخية
الـ ـشـ ـه ــر الـ ـم ــاض ــي فـ ــي ج ـن ـيــف،
ً
ً
اتصاال هاتفيا.
وأعــرب بايدن عن تفاؤله ،في
حين ذكــر بـيــان البيت األبـيــض،
أن ال ــزع ـي ـم ـي ــن أشـ ـ ـ ــادا بــال ـع ـمــل
المشترك لفريقيهما فــي أعقاب
القمة األميركية ـ الروسية الذي
أدى إلى اإلجماع على استئناف
نقل المساعدات اإلنسانية عبر
الحدود إلى سورية.
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـم ـ ـعـ ــابـ ــر ج ـ ـ ـ ــاء ب ـع ــد
مناوشات دبلوماسية بين محور

الغرب من جهة وروسيا والصين
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،حـ ـي ــث ك ــان ــت
ً
روسيا والصين ترفضاه رفضا
ً
ق ــاط ـع ــا ،وق ــد ت ــراب ــط حــديـثـهـمــا
عـ ـن ــه ف ـ ــي أغ ـ ـلـ ــب ال ـت ـص ــري ـح ــات
بالحديث عن العقوبات الغربية
على سورية وآثارها المعيشية
واإلنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـكـ ــارث ـ ـيـ ــة ع ـلــى
الـ ـس ــوريـ ـي ــن فـ ــي الـ ـ ــداخـ ـ ــل ،لـكــن
ف ــي ن ـهــايــة األمـ ــر مـ ــررت الـصـيــن
وروسـيــا قــرار المعابر ،ولــم يتم
ذكر موضوع العقوبات الغربية
بعد إقرار القانون ،أو تغيير فيها.
وف ــي الـمـحـصـلــة م ــر م ـشــروع
مـ ـ ــرور الـ ـمـ ـس ــاع ــدات اإلن ـســان ـيــة
للسوريين فــي الشمال السوري
مــا سيساهم فــي تخفيف أعباء
الـ ـمـ ـعـ ـيـ ـش ــة عـ ـنـ ـه ــم وت ـح ـس ـي ــن
ظـ ــروف ـ ـهـ ــم ،وبـ ـقـ ـي ــت ال ـع ـق ــوب ــات
االقتصادية وقيود إعادة اإلعمار
م ـف ــروض ــة ع ـلــى ال ـس ــوري ـي ــن فــي
م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة ال ـح ـك ــوم ــة مــا

ي ـس ــاه ــم فـ ــي اسـ ـتـ ـم ــرار ت ــده ــور
واقعهم المعيشي.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،قـ ــال م ـســاعــد وزي ــر
الخارجية لشؤون الشرق األدنى
ج ــوي هـ ــود ،أن س ـيــاســة اإلدارة
األميركية في سورية ال تهدف إلى
تغيير النظام بل لتغيير سلوكه،
لكنه أكد أن القوات األميركية لن
تخرج مــن شمال شرقي سورية
بــل ستبقى هناك بالتحالف مع
قوات سورية الديمقراطية (قسد).
وفيما ّ
رحب األمين لعام لألمم
الـمـتـحــدة أنـطــونـيــو غــوتـيــريــش
بـ ــا ل ـ ـقـ ــرار مـ ــن دون أن ي ـت ـن ــاول
مسألة ا لـمـ ّـد ة الزمنية للتمديد،
نـ ــددت مـنـظـمــة ه ـيــومــن راي ـتــس
ووت ـ ـ ـ ــش بـ ــاإلب ـ ـقـ ــاء عـ ـل ــى م ـع ـبــر
حـ ـ ـ ــدودي واحـ ـ ـ ــد ،ف ـي ـم ــا أع ــرب ــت
منظمة أوكسفام عن الخشية من
«مستقبل غــامــض» مــع التمديد
«ستة اشهر» فقط.
(عواصم  -وكاالت)
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ّ
«طالبان» تلوح بـ «حسم عسكري» ومهاجمة كابول
الحكومة األفغانية تتعهد باستعادة معبر مع إيران ...و«ميليشيا خان» تنتشر في هرات

مجاهدون سابقون يحملون السالح ّ
مجد ًدا
لمساندة القوات الحكومية في حربها ضد «طالبان»
في هيرات أمس (رويترز)

وضعت «طالبان» الحكومة
األفغانية الضعيفة أمام واحد
من احتمالين؛ قبول شروطها
المتشددة في المفاوضات
حول مستقبل العملية
السياسية في البالد ،أو ُمضيّ
الحركة في حسم عسكري
يتضمن مهاجمة المدن
والعاصمة كابول.

هـ ـ ـ ـ ـ ــددت حـ ـ ــركـ ـ ــة طـ ــال ـ ـبـ ــان
األفـ ـغ ــانـ ـي ــة الـ ـمـ ـتـ ـش ــددة ب ــأن
م ـق ــات ـل ـي ـه ــا سـ ـيـ ـسـ ـع ــون ال ــى
الـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــرة عـ ـ ـل ـ ــى ك ـ ـ ــل م ـ ــدن
أف ـ ـغـ ــان ـ ـس ـ ـتـ ــان وي ـ ـهـ ــاج ـ ـمـ ــون
ال ـع ــاص ـم ــة كـ ــابـ ــول ،ف ــي ح ــال
فـ ـ ـ ـش ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاوضـ ـ ـ ــات م ــع
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة األفـ ـ ـغ ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،فــي
دعـ ــوة ل ـه ــذه األخـ ـي ــرة لـقـبــول
ش ــروط ال ـحــركــة ال ـتــي تـتـقــدم
ً
ميدانيا مع انسحاب القوات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة واألطـ ـلـ ـسـ ـي ــة أو
مواجهة مزيد من الهجمات.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاط ـ ـ ــق ب ـ ــاس ـ ــم
"طالبان" ،ذبيح الله مجاهد،
في تصريحات تلفزيونية ،إن
"مـقــاتـلــي الـحــركــة يـسـتـعـ ّـدون
للسيطرة الكاملة على المدن،
بما في ذلك العاصمة كابول،
لطرد الحكومة الحالية منها،
ُ
فض المفاوضات
في حال لم ت ِ
ً
الجارية إلى نتيجة" ،متوقعا
"أن تفضي هذه المفاوضات
إل ــى تــوافــق جـمـيــع الـفـصــائــل
على إقامة نظام حكم إسالمي
كـ ـ ــامـ ـ ــل ي ـ ـخ ـ ـضـ ــع ل ـ ـ ــه ج ـم ـي ــع
األفغان".
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك ف ـ ــي وقـ ـ ــت زع ــم
ّ
المتحدث باسم وفد من قادة
"طــال ـبــان" ،زار مــوسـكــو أمــس
األول ،ع ـبــدا ل ـلــه م ـن ـصــور ،أن
م ـع ـظــم أراض ـ ــي أف ـغــان ـس ـتــان،
بــاسـتـثـنــاء كــابــول وج ــزء من
الـ ـمـ ـن ــاط ــق الـ ـمـ ـحـ ـيـ ـط ــة ب ـه ــا،
أص ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــت ت ـ ـ ـحـ ـ ــت س ـ ـي ـ ـطـ ــرة
الحركة.

حرب المعابر
وكانت "طالبان" قد سيطرت
في األيام الماضية على معابر

حدودية استراتيجية مع دول
الجوار.
وبـ ـع ــد س ـي ـط ــرت ـه ــا ال ـش ـهــر
الماضي على معبر شيرخان
االسـتــراتـي ـجــي الـ ـح ــدودي مع
ّ
طاجيكستان ،تمكن مقاتلوها
مـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ع ـ ـلـ ــى م ـع ـبــر
ت ـ ــورغ ـ ــون ـ ــدي ال ـ ـ ـحـ ـ ــدودي مــع
تــركـمــانـسـتــان ،ومـعـبــر إســام
قـلـعــة ال ـ ـحـ ــدودي ،أك ـب ــر معبر
تجاري مع إيران.
ّ
وت ـ ـعـ ـ ّـهـ ــدت "طـ ــال ـ ـبـ ــان" بـ ــأن
تبقى كل الحدود الواقعة تحت
سيطرتها مـفـتــوحــة وعــامـلــة،
وزارت وفود من الحركة إيران
وروسـ ـي ــا ال ـتــي تـمـلــك وج ــودا
ع ـس ـك ــري ــا فـ ــي طــاج ـي ـك ـس ـتــان
لطمأنتهما.

حملة الحكومة
في المقابل ،أكدت السلطات
األفغانية ،أمــس ،أنها تستعد
ّ
لـشــن هـجــوم السـتـعــادة معبر
إس ــام قـلـعــة ،وق ــال المتحدث
بــاســم حــاكــم ه ـ ــرات ،جـيــانــي
ف ـ ــره ـ ــاد ،إن "ال ـ ـت ـ ـعـ ــزيـ ــزات لــم
ُ
تــرســل بـعــد إل ــى إس ــام قلعة،
لكن سيتم إرسالها إلى هناك
قريبا".
وحـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــت كـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــول ع ـل ــى
إع ـ ـفـ ــاء مـ ــن واشـ ـنـ ـط ــن يـسـمــح
لها باستيراد الــوقــود والغاز
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ،ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مــن
العقوبات األميركية.
وكانت "طالبان" قد أعلنت،
ال ـخ ـم ـي ــس ،ب ـع ــد س ــاع ــات مــن
تبرير الرئيس األمـيــركــي جو
ب ــاي ــدن ان ـس ـحــاب ب ـ ــاده ،أنـهــا
سـيـطــرت عـلــى  85بالمئة من
أراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،م ـس ـت ـك ـم ـلــة

بذلك قوسا يمتد من الحدود
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـ ـح ـ ــدود مــع
الصين.
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــرح وفـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ــادة
"ط ــال ـب ــان" ف ــي مــوس ـكــو ،أمــس
األول ،بأن الحركة تسيطر على
نحو  250من أصل  400إقليم
في أفغانستان ،وهي معلومات
يصعب التحقق منها بشكل
مستقل ،ونفتها الحكومة.
وقال المتحدث باسم وزارة
الدفاع األفغانية فؤاد أمان" :إذا
كــانــوا (يـسـيـطــرون) عـلــى مثل
هــذه القطاعات مــن األراض ــي،
فـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــاذا يـ ـقـ ـي ــم ق ـ ــادتـ ـ ـه ـ ــم فــي
باكستان وال يمكنهم المجيء
الـ ــى أف ـغ ــان ـس ـت ــان؟" ،مـضـيـفــا:
"ل ـ ـمـ ــاذا ي ــرس ـل ــون ق ـت ــاه ــم أو
جرحاهم إلى باكستان؟".
وخـســرت الـقــوات األفغانية
التي باتت محرومة من الدعم
ال ـجــوي األم ـيــركــي الـكـثـيــر من
األراضي ،لكنها أكدت  -الجمعة
 أنها استعادت أول عاصمةوالية هاجمها المتمردون هذا
األسبوع ،هي قلعة نو (شمال
غرب).

ميليشيا خان
وانـ ـتـ ـش ــر أمـ ـ ــس م ـ ـئـ ــات مــن
مـقــا تـلــي ميليشيا إ سـمــا عـيــل
خـ ــان ف ــي أرجـ ـ ــاء م ــرك ــز ه ــرات
الذي يسيطرون على مداخله،
وفــق مــا أف ــاد مــراســل "فــرانــس
برس" في المكان.
وك ــان الـقـيــادي الـســابــق في
تحالف لقتال "طالبان" خالل
الغزو األميركي بعد هجمات
 11سبتمبر  2001قد قــال في
مــؤتـمــر صـحــافــي أم ــس األول:

"س ـ ـنـ ــذهـ ــب ق ــريـ ـب ــا ج ـ ـ ــدا ال ــى
الجبهات األمامية ،وبعون الله
ّ
نغير الوضع" ،مؤكدا أن مئات
ال ـمــدن ـي ـيــن م ــن ج ـم ـيــع أن ـحــاء
ال ـبــاد تــواصـلــوا مـعــه وأب ــدوا
استعدادهم لقتال "طالبان".
وكـ ـ ـ ــان خ ـ ـ ــان ق ـ ــد حـ ـق ــق مــع
مـقــاتـلـيــه سـلـسـلــة ان ـت ـصــارات
ضـ ــد "طـ ــال ـ ـبـ ــان" ب ـع ــد وصـ ــول
الى السلطة
الحركة المتطرفة ّ
ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى ،ل ـك ــن ــه اض ـطــر
ل ـل ـف ــرار الـ ــى إيـ ـ ــران م ــع اآلالف
مـ ــن رجـ ــالـ ــه عـ ـ ــام  1995بـعــد
ان ـش ـق ــاق ــات ل ـح ـل ـف ــائ ــه .وب ـعــد
عــودتــه ع ــام  1997ال ــى الـبــاد
لقيادة ّ
تمرد ،اعتقلته "طالبان"،
ّ
لكنه تمكن من الفرار من سجنه
في قندهار بعد ذلك بعامين،
وظـ ـ ـ ــل طـ ـلـ ـيـ ـق ــا ح ـ ـتـ ــى ال ـ ـغـ ــزو
األميركي عام .2001
وحمل خان ( 75عاما) الذي
ّ
يتحدر من مدينة هــرات التي
تبعد مئة كيلومتر عن إسالم
قلعة ،الحكومة مسؤولية هذا
التدهور السريع في الوضع،
ّ
وحـ ــض ال ـج ـيــش ع ـلــى إظ ـهــار
مزيد من الحزم.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال" :قـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة االه ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــام
والمعلومات غير الصحيحة
والعديد من األسباب األخرى
أدت إل ـ ــى سـ ـق ــوط األق ــالـ ـي ــم"،
مـطــالـبــا "ك ــل الـ ـق ــوات األمـنـيــة
المتبقية بأن تقاوم بشجاعة".
وق ـ ـ ـ ـ ــال حـ ـ ــاكـ ـ ــم بـ ــادغ ـ ـيـ ــس،
حسام الدين شمس ،أمس ،إن
"طــالـبــان" هاجمت مــرة أخــرى
ع ــاص ـم ــة الـ ــواليـ ــة ق ـل ـعــة ن ــاو،
ل ـك ــن تـ ـ ّـم ص ــده ــا .وق ـل ـع ــة ن ــاو
هي أول عاصمة والية تمكنت
"ط ــال ـب ــان" م ــن اخ ـتــراق ـهــا منذ

بدء هجومها ،إذ استولت على
العديد مــن المباني الرسمية
الخميس ،قبل طردها في اليوم
التالي.
كـمــا زع ـمــت "ط ــال ـب ــان" أنـهــا
سيطرت ،أمس ،على منطقة في
والية لغمان المحاذية لكابول.
ولــم تعد القوات الحكومية
ّ
ت ـس ـي ـطــر ب ـش ـكــل أسـ ــاسـ ــي إل
على الطرق الرئيسة وعواصم
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـت ــي يـ ـت ــم تــوف ـيــر
اإلمــدادات لبعضها عن طريق
الجو.
ورغم ّ
تقدم "طالبان" الثابت،
ت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن س ـح ــب
قواتها .وأثناء إعالنه الخميس
أن اال ن ـ ـ ـس ـ ـ ـحـ ـ ــاب ا لـ ـعـ ـسـ ـك ــري
األمـ ـي ــرك ــي س ـي ـن ـت ـهــي فـ ــي 31
أغسطس ،رأى الرئيس بايدن
أن "سقوط أفغانستان بأيدي
حتميا" ،قائال إن
طالبان ليس
ّ
"الجيش األميركي حقق أهدافه
ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ،بـقـتــل زعـيــم
تنظيم القاعدة أسامة بن الدن،
وضرب قدرات التنظيم ،ومنع
ّ
شــن مــزيــد مــن الهجمات على
ّ
األراضــي األميركية" ،ورحبت
"طالبان" بإعالن بايدن.
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،دع ـ ـ ــا وزي ـ ــر
الدفاع األميركي لويد أوستن
إلى ممارسة ضغط دولــي من
أجل إبرام اتفاق بين الحكومة
األفغانية و"طالبان" ،معتبرا أن
"الواقع األمني في أفغانستان
ّ
يتطلب تعزيز الضغط الدولي
من أجل اتفاق سياسي يضع
ً
حدا للنزاع".

ّ
سـيــاســي إلن ـهــاء ال ـن ــزاع" ،لكن
ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات م ـت ـع ـث ــرة بـيــن
الحكومة األفغانية و"طالبان"،
واتهم الرئيس األفغاني أشرف
غني الحركة المتمردة ،أمس،
بأنها ال تريد التفاوض.
و ك ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــف غ ـ ـ ـنـ ـ ــي أن 400
شخص يقتلون أو يصابون
ج ـ ــراء ت ـ ــردي ال ــوض ــع األم ـنــي
فــي الـبــاد ،وتـســاء ل عــن مبرر
التصعيد األ مـنــي والميداني
فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـ ـ ــذي ان ـس ـح ـبــت
ال ـ ـقـ ــوات األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،مـطــالـبــا
ّ
جميع األطـ ــراف ب ــأن يتعظوا
مما يجري في سورية واليمن
وليبيا ،وفــق تعبيره .وتابع:
ً
"الحكومة بذلت جهودا كبيرة
من أجل السالم وتريد السالم،
لـ ـك ــن طـ ــال ـ ـبـ ــان اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت فــي
استخدام العنف".

إجالء الصين
الـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ذكـ ـ ـ ــرت ال ـص ـيــن
أنها أعــادت  210من رعاياها
ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان م ــع ت ـس ــارع
ان ـس ـحــاب ال ـق ــوات األمـيــركـيــة.
جـ ــاء ذل ـ ــك ،ف ــي ح ـيــن ان ـت ـقــدت
بكين في األسابيع األخيرة ما
ّ
"المتسرع
وصفته باالنسحاب
والفوضوي" لواشنطن" ،مما
يـ ـفـ ـس ــح الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــال ل ـل ـف ــوض ــى
والحرب أمام الشعب األفغاني
ودول المنطقة".
(عواصم  -وكاالت)

عندما ُسئل الرئيس األميركي جو بايدن في مؤتمر
صحافي الخميس الماضي عما إذا كانت هناك أو جــه
مقارنة بين انسحاب القوات األميركية من أفغانستان
وخروج الواليات المتحدة المهين من فيتنام قبل نصف
قرن ،نفى بشدة وجود أي أوجه شبه بين الحدثين.
ً
ً
لكن مـقــاال تحليليا نشرته مجلة " فــور يــن بوليسي"
( )Foreign Policyاألمـيــركـيــة لكبير مــراسـلـيـهــا مايكل
هيرش يرى أن بايدن ربما تسرع عندما رفض المقارنة
بين االنسحاب من أفغانستان وخروج الواليات المتحدة
من فيتنام.
وينقل هيرش في مقاله أن بايدن ّ
رد خــال المؤتمر
الـصـحــافــي بــأنــه عـنــدمــا كــانــت حــرب فيتنام تـقـتــرب من
نهايتها مطلع السبعينيات ،كانت قوات فيتنام الشمالية
أقـ ــوى بـكـثـيــر م ــن قـ ــوات "ط ــال ـب ــان" ال ـي ــوم وأنـ ــه ال يمكن
مقارنتهما من حيث القدرات العسكرية.
وأكد أنه "لن يكون هناك أي ظرف تشاهدون فيه انتشال

سلة أخبار
الصين تستذكر زيارة
كسينجر السرية في 1971

أكد نائب الرئيس الصيني
وانغ تشي شان ضرورة
تعزيز الصين والواليات
المتحدة لمصالحهما
المشتركة باستمرار ،مع
وضع الظروف والتحوالت
الجديدة في االعتبار .جاء ذلك
في كلمة ألقاها شان ،أمس
األول ،في فعالية بمناسبة
إحياء الذكرى الـ  50للزيارة
السرية ،التي أجراها مستشار
االمن القومي وزير الخارجية
األميركي السابق هنري
كيسنجر لبكين في عام .1971
وقال شان إن زيارة كيسنجر
للصين قبل  50عاما دفعت
الى زيارة الرئيس ريتشارد
نيكسون لبكين وإصدار
بيان شانغهاي ،معتبرا
أنها "خطوة اظهرت الحكمة
السياسية االستثنائية وفن
الدبلوماسية لجيل القادة
السابق".

ّ
أميركا وفرنسا تعززان
تعاونهما ضد «الجهاديين»

ّ
وقعت وزيرة الجيوش
الفرنسية فلورنس بارلي
ونظيرها األميركي لويد
أوستن في واشنطن "خريطة
طريق" جديدة للتعاون بين
القوات الخاصة للبلدين
الساعيين إلى تعزيز
الجهود الدولية في الحرب
على "الجهاديين" .ووصف
المتحدث باسم "البنتاغون"
الكولونيل انتون سيميلروث،
خريطة الطريق بأنها "بيان
نوايا لتوسيع التعاون في كل
مجاالت العمليات الخاصة".
وقال إن النص ال يتعلق
بمنطقة بعينها ،ألن البلدين
منخرطان في مكافحة
"الجهاديين" في مناطق
مختلفة.

بولسونارو يعزز الشكوك
حول تنظيم «رئاسية »2022

غني
ودعت واشنطن إلى "اتفاق

هل تصبح أفغانستان «فيتنام بايدن»؟
الناس (إلجالئهم) من فوق سطح سفارة الواليات المتحدة
في أفغانستان".
وأضاف بايدن أن قوات األمن األفغانية التي تدعمها
الواليات المتحدة قوامها  300ألف شخص وهي مجهزة
ً
ً
تجهيزا جيدا كأي جيش في العالم ،وبوجود قوة جوية
ً
ضد قوات "طالبان" التي تقدر بنحو  75ألفا فإنه "ليس من
الحتمي" أن تنهار الحكومة األفغانية كما حدث لحكومة
فيتنام الجنوبية.
وي ــرى ه ـيــرش أن بــايــدن رب ـمــا ت ـســرع فــي رف ــض تلك
المقارنة ،فعلى الــرغــم مــن كــون قــوات فيتنام الشمالية
ً
حينئذ أفـضــل تـجـهـيــزا مــن "طــال ـبــان" اآلن ،ف ــإن الـقــوات
ّ
األفغانية المحبطة قد تخلت عن أجزاء كبيرة من البالد
خ ــال  3أش ـهــر م ـنــذ إعـ ــان ب ــاي ــدن قـ ــرار س ـحــب ال ـقــوات
األميركية.
وإذا اشتدت إراقــة الدماء في أفغانستان بعد اكتمال
انسحاب القوات األميركية في  31أغسطس المقبل ،كما

دوليات

أجمعت عليه توقعات المراقبين ،فإن الجمهوريين الذين
يبحثون عــن نقاط ضعف فــي حكم بــايــدن قــد يجعلون
ً
عبارة "فيتنام بايدن" شعارا للمرحلة قبل االنتخابات
الرئاسية األميركية عام  2024أو حتى خالل انتخابات
 ،2022وفق تحليل هيرش.
وكــان النائب الديمقراطي من واليــة فرجينيا ،جيري
كــونــولــي ،حــذر خــال جلسة استماع للجنة مــن القوات
المسلحة في مجلس النواب في مايو من العام الحالي
من أن االنسحاب األميركي من أفغانستان يحمل "بعض
أوجه الشبه المخيفة" مع االنسحاب من فيتنام ،وقال إنه
"يبدو أن اللعبة األميركية هي تقليص الخسائر والمغادرة
واألمل في أن يحدث األفضل ،فالمشكلة ال تعنينا".
وأوضح تحليل المجلة أن السفير األميركي السابق في
أفغانستان ريان كروكر ،وسياسيين آخرين من منتقدي
االنسحاب من أفغانستان ،يرون أن االتفاق الذي أبرمه
بايدن مع طالبان يحمل أوجه تشابه غير مريحة مع ما

فعلته إدارة الرئيس األميركي السابق ريتشارد نيكسون
عندما همشت الحكومة الفيتنامية الجنوبية في اتفاقيات
باريس للسالم مع فيتنام الشمالية.
فقد تفاوضت إدارة بايدن مع "طالبان" في أفغانستان،
واكتفت بتقديم وعود كالمية للحكومة األفغانيةً ،
تماما
كما فعل نيكسون مع الحكومة الفيتنامية الجنوبية.
وختم هيرش مقاله برأي كروكر الذي ّ
االنسحاب
يعد
ّ
األميركي من أفغانستان الذي بدأته إدارة ترامب وتبنته
وإدارة ب ــاي ــدن خ ـيــانــة لـلـحـكــومــة األف ـغــان ـيــة المنتخبة
دي ـم ـق ــراط ـ ًّـي ــا ،رغ ــم م ـســاوئ ـهــا ،ال ـتــي دعـمـتـهــا واشـنـطــن
باعتبارها السلطة الشرعية للبالد.
وصرح في مقابلة بأن "بايدن تفوق على ترامب ،وأراهن
على أن هذه هي المرة األخيرة التي سيلتقي فيها الرئيس
(األفغاني) أشرف غني بالرئيس بايدن".

ّ
عزز الرئيس البرازيلي جايير
بولسونارو الشكوك في
احتمال تنظيم االنتخابات
الرئاسية في  ،2022التي يأمل
أن تتم إعادة انتخابه فيها،
بينما تراجعت نسبة مؤيديه
إلى أقل من  50في المئة للمرة
األولى منذ توليه مهامه في
 .2019وقال بولسونارو ،أمام
مؤيديه في برازيليا" :أنا ال
أخشى االنتخابات .سأمنح
الوشاح الرئاسي لمن يفوز
بعد تصويت يمكن التحقق
منه وجدير بالثقة" ،لكنه أكد
أن هذا االقتراع لن يحدث
ما لم تتم الموافقة على
االقتراع الورقي في بلد يعتمد
التصويت اإللكتروني منذ
.1996

ً
ُ
أميركا ترفض طلبا إلرسال قوات إلى هاييتي انتخابات مبكرة في مولدافيا قد تضعف قبضة موسكو
رف ـضــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة طلب
هاييتي إرس ــال ق ــوات للمساعدة في
تأمين البنية التحتية الرئيسة بعد
اغتيال مرتزقة أجانب ،بينهم أميركيان،
الرئيس جوفينيل مويز ،رغم تعهدها
المساعدة في التحقيق.
وق ـ ـ ــال الـ ــوزيـ ــر ال ـم ـك ـلــف الـ ـش ــؤون
االنـتـخــابـيــة ،مــاتـيــاس ب ـيــار ،إن طلب
ُ
المساعدة األمنية األميركية طرح في
مـحــادثــة بـيــن رئ ـيــس وزراء هاييتي
ال ـ ـمـ ــؤقـ ــت ك ـ ـلـ ــود ج ـ ــوزي ـ ــف ،ووزيـ ـ ــر
الخارجية األميركي أنتوني بلينكن.
وقال بيار إن هاييتي ّقدمت أيضا طلبا
إلى مجلس األمن الدولي إلرسال قوات.
وق ــال بـيــار" :بعد اغتيال الرئيس،
اعتقدنا أن المرتزقة قد ّ
يدمرون بعض
الـبـنــى التحتية إلثـ ــارة الـفــوضــى في
البالد" .وأضاف أن الهدف اآلخر لطلب
التعزيزات األمنية هو إتاحة إمكانية
ّ ُ
المضي قــدمــا فــي إج ــراء االنتخابات
الرئاسية والتشريعية المقررة في 26
سبتمبر .لكن مسؤوال كبيرا في اإلدارة
االميركية قال" :ال توجد خطط لتقديم
مساعدة عسكرية أميركية في الوقت
ال ـح ــال ــي" .وطـلـبــت رس ــال ــة م ــن مكتب
جوزيف إلى مكاتب األمم المتحدة في

هاييتي ،إرس ــال قــوات لدعم الشرطة
الوطنية في إعادة إرساء األمن وحماية
البنية التحتية الــرئـيـســة فــي جميع
أنحاء البالد بعد اغتيال مويز .وأرسلت
رسالة مماثلة إلى السفارة األميركية.
ومعلوم أنه ال ّبد أن يوافق مجلس
األم ــن على إرس ــال ق ــوات حفظ سالم
أو شرطة تابعة لألمم المتحدة إلى
هاييتي.
وأع ـل ــن الـبـيــت األب ـي ــض أن عـمــاء
أم ـيــرك ـي ـيــن م ــن م ـك ـتــب الـتـحـقـيـقــات
االت ـ ـحـ ــادي الـ ـف ــدرال ــي ( )FBIووزارة
األمــن الداخلي توجهوا إلــى هاييتي
ل ـل ـم ـســاعــدة ف ــي الـتـحـقـيــق بــاغـتـيــال
رئيسها.
وك ــان رئـيــس الشرطة المؤقت في
هاييتي ،ليون تشارلز ،قد أفاد بأن 26
ً
كولومبيا وأميركيين اثنين متورطون
في اغتيال رئيس البالد.
وأكد وزير الدفاع الكولومبي ،دييغو
موالنو ،إن المعلومات األولية أظهرت
أن المشتبه بـهــم هــم أفـ ــراد سابقون
بجيش بالده.
وعـ ــرض ال ـت ـل ـفــزيــون الــرس ـمــي في
هــايـيـتــي الـمـشـتـبــه ب ـهــم ال ــذي ــن ألـقــي
الـقـبــض عليهم وه ــم جــال ـســون على

األرض ومقيدون باألصفاد ،وبعضهم
به إصابات واضحة.
وفي تايبيه ،ذكرت حكومة تايوان،
أن ش ــرط ــة ه ــاي ـي ـت ــي دخـ ـل ــت مـكـتــب
سفارتها في هاييتي واعتقلت بعض
المشتبه بهم المسلحين ،الذين تسللوا
إلــى المبنى واختبأوا هناك في وقت
سابق.
وظ ـ ـهـ ــرت أم ـ ــس األول م ـع ـلــومــات
جديدة تفيد بأن قتلته الحقيقيين هم
من حرسه الخاص ،وقاموا بتعذيبه
داخل غرفة نومه قبل اغتياله ،وليسوا
"مرتزقة كولومبيين" .وتقول صحيفة
"إل تمبو" الكولومبية ،إن الكولومبيين
المعتقلين هم فريق أمني تعاقدت معه
حكومة هايتي لإلشراف على األمن في
بعض مناطق العاصمة نشطت فيها
عصابات بالخطف والسرقات ،متسائلة
عما إذا كــان الكولومبيون وقعوا في
فخ منصوب.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،ت ـع ـه ــد رئ ـيــس
مجلس الـشـيــوخ فــي هــايـيـتــي ،الــذي
ُ
انتخب كخليفة مؤقت للرئيس الراحل،
ج ــوزي ــف المـ ـب ــرت ،بـتـمـهـيــد الـطــريــق
النتقال ديموقراطي للسلطة.
(واشنطن ،بورت أو برنس  -وكاالت)

يختار المولدافيون نوابهم اليوم
ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات م ـب ـك ــرة دع ـ ــت إل ـي ـهــا
مايا ساندو ،القريبة
الرئيسة الجديدة ً
من األوروبيين ،رغبة منها في تعزيز
موقعها بمواجهة منافسيها الدائرين
في فلك موسكو.
وكانت ساندو قد اعتلت ّ
سدة الرئاسة
ً
نهاية عــام  2020خلفا إليـغــور دودون
ّ
المقرب من جهته إلى موسكو ،متعهدة
بالتصدي للفساد المستشري في هذه
الدولة الصغيرة المحصورة بين أوكرانيا
ّ
ورومانيا ،والتي تهزها أزمات سياسية
م ـتــوال ـيــة م ـنــذ االس ـت ـق ــال ع ــن االت ـح ــاد
السوفياتي عام .1991
ّ
إال أن مساعي الخبيرة االقتصادية
ً
ً
ســابـقــا فــي البنك الــدولــي ( 48عــامــا)،
تعرقلها سيطرة حزب إيغور دودون
على البرلمان.
وفي ختام مواجهة طالت مع النواب،
ّ
ن ـج ـحــت س ــان ــدو خـ ــال أب ــري ــل ف ــي حــل
البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وق ــال ــت ال ـخ ـم ـي ــس" :أم ــامـ ـك ــم فــرصــة
للتخلص من السارقين وانتخاب حكومة
مالئمة" ،مناشدة المواطنين المشاركة،
وقد أثــارت كلمتها حماسة طيف واسع
من المولدافيين الذين أرهقهم الفساد.

فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة ك ـي ـش ـي ـن ــاو ،ت ـجــا ّهــر
الطبيبة الخمسينية ،آال فالينغا ،بأنها
ستقترع لمصلحة حزب الرئيسة "العمل
والتضامن" (يمين وســط) ،الــذي يرتقب
ّ
تصدره االستحقاق.
ّ
وتقول لـ "فرانس برس"" :إنها الفرصة
األخيرة لهذا البلد" من أجل "التغلب على
الفساد" ،عبر ّ
"تقربنا من أوروبا".
وي ـ ــوض ـ ــح ال ـخ ـب ـي ــر ف ـ ــي ال ـ ـشـ ــؤون
المولدافية بمركز دراســات "المنظور
األوك ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي" ف ـ ــي كـ ـيـ ـي ــف ،س ـي ــرغ ــي
ّ
غ ـي ــراس ـي ـم ـت ـش ــوك أن "سـ ـ ــانـ ـ ــدو فــي
حــاجــة إل ــى غــالـبـيــة" مــن أج ــل "تنفيذ
َ
صعيدي
اإلصالحات الموعودة على
مكافحة الفساد واالندماج مع أوروبا".
وتشير استطالعات الرأي األخيرة
إل ــى أن "ال ـع ـمــل وال ـت ـضــامــن" يحظى
بنسبة ت ـتــراوح بين  35و 37بالمئة
م ــن ن ــواي ــا ال ـت ـصــويــت ،ف ــي مـقــابــل ما
بين  21و 25بالمئة لمؤيدي روسيا
المنضوين في كتلة انتخابية تضم
شيوعيين واشتراكيين بقيادة دودون
والرئيس األسبق فالديمير فورونين.
وينحصر نطاق هــذه اإلحـصــاء ات
في الداخل المولدافي ،في وقت يبدو
أن الجالية المولدافية التي ّ
تعد أكثر

من ثلث الناخبين ومنحت بغالبيتها
ً
لساندو إبــان االنتخابات
دعما قويا
ّ
الرئاسية ،قد توفر لها ما بين  10و15
نقطة إضافية اليوم.
ّ
"تحولت (رئيسة مولدافيا) إلى
فقد
رمز للتغيير" ،وفق الباحث في العلوم
السياسية أليكسي تولوبر.
وأوضــح أن "في مولدافيا حيث صار
الفساد وسيلة للحياة ال جريمة ،يتطلع
ً
الناس إلى أن تأخذ دولتهم أخيرا المسار
ً
المناسب بعد  30عاما من التآكل".
ّ
ب ـيــد أن هـ ــذه ا ل ـح ـمــا ســة ال تشمل
الجميع .ففاديم ،المتقاعد الستيني
ّ
ف ــي كـيـشـيـنــاو ،يـعـتـبــر أن "مــولــدافـيــا
دولة سوفياتية ،أوروبا غريبة علينا".
واتهمالرئيس السابق السلطات،
ال ـج ـم ـع ــة ،بــال ـت ـح ـض ـيــر ل ـ ـ "إجـ ـ ـ ــراءات
استفزازية" خالل االنتخابات.
كما لـ ّـوح بالتظاهر "لحماية نصره"
ً
ً
ّ
االنتخابي ،لكن تجمعا مساندا له حشد
بضع مئات فقط في العاصمة أمس األول.
وس ـ ـت ـ ـكـ ــون أمـ ـ ـ ــام س ـ ــان ـ ــدو ف ــرص ــة
لتشكيل ائتالف حكومي مع كتلة رجل
األع ـمــال الشعبوي ريـنــاتــو أوســاتــي،
المرشحة لدخول البرلمان ،وذلك في
حال أخفقت في تحقيق غالبية مطلقة.

ّ
ويـجــزم العديد مــن المحللين بــأن
اق ـت ــراع ال ـي ــوم س ـيـ ّ
ـوجــه ضــربــة قــويــة
لموسكو الراغبة في إبقاء مولدافيا
ضمن دائرة نفوذها.
ويـعــرب غيراسيمتشوك عــن قناعته
ّ
بأن "الغالبية البرلمانية ستكون موالية
ألوروبا ،والتأثير الروسي سيضعف".
وعادة ما تتأرجح هذه الجمهورية
السوفياتية السابقة ذات الـ  2.6مليون
نسمة ،بين دعاة التقارب مع موسكو
واآلخرين الساعين إلى دخول االتحاد
األوروبي ،في ضوء النتائج المنبثقة
عن االنتخابات.
وسبق لساندو أن استفزت "الكرملين"
بدعوتها إلــى مـغــادرة الـقــوات الروسية
ترانسدنيستري ،المقاطعة االنفصالية
الخارجة عن السيطرة المولدافية منذ
ً
نـحــو  30ع ــام ــا ،كـمــا دع ــت إل ــى انـتـشــار
مراقبين من منظمة األمن والتعاون في
أوروبا مكانهم.
وي ـ ـت ـ ـنـ ــافـ ــس  20ح ـ ــزب ـ ــا وكـ ـتـ ـلـ ـت ــان
انتخابيتان على مئة ومقعد برلماني
واحـ ــد ل ــوالي ــة م ــن  4س ـن ــوات .ويتطلب
دخول البرلمان حيازة  5و 7بالمئة من
األصوات على التوالي.
(كيشيناو ـ أ ف ب)

ةديرجلا
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رياضة

االعتذارات تهدد استعدادات «األولمبي» ...والعزب يرحل

المنتخب يواجه بنغالدش والسعودية وأوزبكستان  27و 29و 31أكتوبر

جانب من تدريب المنتخب األولمبي

حازم ماهر

فيما اعتذر المدرب المساعد
محمد العزب عن عدم
االستمرار مع المنتخب
«األولمبي» واختيار محمد
ً
الفيلكاوي بديال عنه ،أصدر
االتحاد اآلسيوي جدول
تصفيات كأس آسيا تحت
 23سنة.

ً
م ـب ـك ــرا بـ ـ ــدأت ت ـط ـفــو ع ـل ــى الـسـطــح
أزم ــات سـتـهــدد اس ـت ـعــدادات منتخبنا
األولمبي لكرة القدم للتصفيات المؤهلة
لـنـهــائـيــات ك ــأس آسـيــا تـحــت  23سنة،
التي قد تأتي على األخضر واليابس،
وسـ ــط ب ـحــث األن ــدي ــة ع ــن مـصـلـحـتـهــا
ً
فــي الـمـقــام األول ،بـعـيــدا عــن مصلحة
ال ـم ـن ـت ـخــب ،وع ـ ــدم ردع مـجـلــس إدارة
اتحاد الكرة لها ،إذ تقدم محمد العزب
المدرب المساعد لمنتخبنا األولمبي
لكرة القدم باعتذار عن عدم االستمرار
في مهمته مع الفريق.
وعلمت "الجريدة" أن اعتذار العزب
جــاء لتمسكه بجميع الالعبين الذين
وقع االختيار عليهم ضمن القائمة التي
تستعد لبطولة "غرب آسيا" بالسعودية،
والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس
آسيا تحت  23سنة ،بعد اعتذار العبي

العربي بندر السالمة وحسين أشكناني
عــن ع ــدم االس ـت ـمــرار مــع الـفــريــق ،علما
بأن اعتذارهما جاء عن طريق ناديهما
(العربي) ،بحجة اإلرهاق ،ومشاركتهما
مع األخضر والمنتخب الوطني األول
في جميع االستحقاقات السابقة.
وكـ ـ ــان الـ ـع ــزب ط ــال ــب اتـ ـح ــاد ال ـك ــرة
بـمـخــاطـبــة ال ـعــربــي ل ـع ــودة الــاعـبـيــن،
مـ ــع ضـ ـ ـ ــرورة ات ـ ـخـ ــاذ قـ ـ ـ ـ ــرارات ح ــازم ــة
بإبعاد الالعبين المعتذرين عن خوض
فـتــرة االس ـت ـع ــدادات مــن الـمـشــاركــة في
التصفيات ،حتى ال يتكرر األمــر خالل
األيام القليلة المقبلة ،غير أن مسؤولي
اتحاد الكرة طالبوا بالتهدئة ،السيما
أن المنتخب األولمبي ال يدخل ضمن
"فيفا داي".
ناد بصدد االعتذار
وتردد أن أكثر من ٍ
عــن االس ـت ـعــدادات أيـضــا ،ومــن ثــم عدم

انضمام العبيه في األيام القليلة المقبلة
في مقدمتها القادسية والسالمية.
ووقع اختيار مسؤولي االتحاد على
الـمــدرب محمد الفيلكاوي ليتولى مع
طارق الخليفي مهمة قيادة التدريبات
ً
التي تجرى حاليا ،إلى حين عرض األمر
على مدرب المنتخب ،اإلسباني كارلوس
ً
غونزاليس ،التخاذ ما يراه مناسبا من
قرارات في هذا الشأن.

ً
تغيير المعسكر مجددا

إلــى ذلــك ،قــرر مسؤولو اتحاد الكرة
إقامة معسكر المنتخب في تركيا ،على
أن يغادر الوفد يوم  17الجاري.
وتــم تغيير الــدولــة التي تستضيف
المعسكر مرتين ،األولى كان من المقرر
إقامته في هولندا ،غير أن ثمة صعوبة
ف ــي اس ـت ـخ ــراج ت ــأش ـي ــرات دخـ ــول غير

الكويتيين ،إلــى جانب أن تأخر تسلم
تأشيرات الكويتيين حــال دون إقامته
هناك ،ليتم نقله إلى إسبانيا ،وأخيرا
إلــى تركيا بسبب سهولة تأمين أربــع
مباريات تجريبية مع أندية تركية خالل
المعسكر.

جدول التصفيات
إل ــى ذل ــك ،أص ــدر االت ـح ــاد اآلسـيــوي
لكرة القدم جدول مباريات المجموعة
الــراب ـعــة ،الـتــي مــن الـمـقــرر اقــامـتـهــا في
ال ـك ــوي ــت ،ح ـيــث يـلـتـقــي مـنـتـخـبـنــا مع
منتخب بنغالدش يــوم  27أكتوبر ،ثم
م ــع مـنـتـخــب ال ـس ـعــوديــة ي ــوم  29مـنــه،
ثم مع منتخب أوزبكستان يوم  31من
الشهر ذاته.
يذكر أن نتائج منتخب أوزبكستان
سـيـتــم شـطـبـهــا كــأن ـهــا ل ــم ت ـك ــن ،ألنـهــا

ً
«يد» الصليبيخات بدأ تدريباته ...وشعبان مديرا للعبة
•

محمد عبدالعزيز

أسند الصليبيخات مهمة مدير لعبة كرة
ال ـيــد بــال ـنــادي فــي الـمــوســم ال ـجــديــد ،ألمين
السر شعيب شعبان ،وجددت الثقة في مدرب
الفريق األول فيصل صيوان ،وضــم الجهاز
الفني للفريق األول :المدرب المساعد نبيل

غلوم ،وخالد مــدوه مدربا لحراس المرمى،
وسليمان السلطان إداريا للعبة.
وأكد صيوان ،في تصريح لـ"الجريدة" ،أن
ً
الفريق األول بدأ فترة إعــداده األولية ،طبقا
للبرنامج الزمني الموضوع لتأهيل الالعبين
في المرحلة األولى ،التي ترتكز على الجانب
البدني ،لرفع معدالت اللياقة ،وكذلك الجانب

ً
الفني ،تمهيدا لتنفيذ باقي المراحل ،حتى
يكون الفريق مستعدا بشكل جيد للدفاع عن
حظوظه في المنافسة على بطاقتي التأهل
للدوري الممتاز في الموسم بعد المقبل.

محوران لدعم الفريق
وقال صيوان إن "إدارة اللعبة ،بقيادة

السيف في «يد» الفحيحيل
ً
تعاقد نادي الفحيحيل رسميا مع العب
الـيــرمــوك والقادسية السابق عبدالوهاب
السيف ،في صفقة انتقال ُحر لمدة موسم
واحد ،لدعم صفوف الفريق األول لكرة اليد،
استعدادا للموسم الجديد ،المقرر أن يبدأ
في سبتمبر المقبل.
ُ
وي ـعــد الـسـيــف الــاعــب الـمـحـلــي الـثــانــي
الذي تعاقد معه "األحمر" استعدادا للموسم
الجديد ،بعدما ضم الجناح عبدالله العنزي،

ً
قادما من كاظمة لمدة موسم واحد.
يـ ــأتـ ــي ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت الـ ـ ـ ــذي اقـ ـت ــرب
الفحيحيل مــن التعاقد مــع ح ــارس مرمى
نادي الكويت السابق أحمد الفرحان ،الذي
أعـلــن خــوضــه تـجــربــة جــديــدة فــي ال ــدوري
المحلي ،بعد انتهاء عقده مع النادي.
من جانبه ،أكد مدير الفريق األول بنادي
الفحيحيل فهد ربيع ،أن تدريبات الفريق
ً
مستمرة يــومـيــا على صــالــة ال ـنــادي تحت

قـيــادة الـمــدرب المساعد ناصر الهاجري،
ً
ط ـب ـق ــا ل ـل ـب ــرن ــام ــج ال ـت ــأه ـي ـل ــي ال ـم ــوض ــوع
ً
ً
استعدادا للموسم الجديد ،مشيرا إلى أن
الفريق ينتظر عودة المدرب الصربي نيكوال
مطلع أغسطس المقبل.
ُيذكر أن الفحيحيل تعاقد مع المحترفين؛
التونسي إلياس الزمال ،واإليراني افشين
صادقي عسكري ،لدعم صفوفه في الموسم
الجديد.

•

جابر الشريفي

يغادر وفد منتخبنا الوطني األول لكرة السلة،
ص ـب ــاح الـ ـي ــوم ،إل ــى إس ـط ـن ـبــول ،إلق ــام ــة معسكره
ً
التدريبي ،الذي يستمر حتى  31الجاري ،استعدادا
لالستحقاقات المقبلة.
وي ـتــرأس الــوفــد رئـيــس االت ـحــاد رشـيــد العنزي،
ويضم :عويد العنزي ومحسن المطيري كإداريين،
ً
وعـبــدالــرحـمــن الـنــاشــي مــديــرا للمنتخب ،وجـهــاد
الغالي اختصاصي للعالج الطبيعي ،وعادل التالتلي
ً
مدربا ،وخالد العميري مساعد مدرب ،إضافة إلى 18
العبا ،هم :أحمد البلوشي ،تركي حمود ،عبدالعزيز
الحميدي ،حسين الخباز ،مشاري بودهوم ،محمد
السليم ،صالح اليوسف ،حسن بورمية ،عبدالرحمن
ال ـس ـهــو ،عـبــدالـمـحـســن مــرت ـضــى ،سـهــو الـشـمــري،
عـبــدالـعــزيــز ري ـح ــان ،مـحـمــد ال ـ ـ ــوراد ،عبداللطيف
غانم ،راشد الراشد ،يوسف بورحمة ،علي الهدهود
وسلمان الفرج.
وسـيـخــوض "األزرق" خ ــال المعسكر  6إل ــى 7
مباريات تجريبية مع عدة أندية تركية ،كما يفاوض
َ
منتخبي البحرين وإيــران،
الجهاز الفني ل ــ"األزرق"
اللذين يقيمان معسكرين تدريبيين في الفترة ذاتها
بإسطنبول ،من أجل خوض مباريات ودية معهما.

أم ـيــن ال ـســر ش ـع ـبــان ،تـعـمــل عـلــى تــوفـيــر
جـمـيــع اإلم ـك ــان ـي ــات ال ـم ـتــاحــة لـلـنـهــوض
بــال ـفــريــق ف ــي ال ـمــوســم ال ـج ــدي ــد ،وكــذلــك
سيعمل الجهازان الفني واإلداري للفريق
األول ع ـلــى ب ــذل أق ـصــى م ـج ـهــود إلع ــادة
كرة يد الصليبيخات إلى سابق عهدها".
وتابع" :إدارة اللعبة تعمل بالتنسيق
مــع ال ـج ـهــاز الـفـنــي عـلــى م ـحــوريــن لــدعــم
ص ـ ـفـ ــوف ا ل ـ ـفـ ــر يـ ــق؛ األول درا س ـ ـ ـ ــة ع ــدد
م ــن ال ـس ـيــر ال ــذات ـي ــة لـمـحـتــرفـيــن أجــانــب
ـال للتعاقد مــع األ فـضــل
عـلــى مـسـتــوى ع ـ ٍ
منهم ،والثاني هو ضم بعض الالعبين
المحليين ،لتكتمل القوة الضاربة للفريق
في الموسم المقبل".
وذ كـ ـ ــر صـ ـي ــوان أن ا لـ ـم ــو س ــم ا ل ـج ــد ي ــد
س ـي ـكــون ق ــوي ــا ف ــي ال ــدرج ـت ـي ــن؛ الـمـمـتــاز
وال ــدرج ــة األولـ ـ ــى ،ل ــوج ــود الـمـحـتــرفـيــن
األجانب ،ولطموح الجميع المشروع في
ً
المنافسة على المراكز األولى ،متمنيا أن
يظهر الصليبيخات بالمستوى الالئق
في الموسم الجديد.

صفر ينضم لـ«فاردار»
المقدوني
•

محمد عبدالعزيز

غــادر حــارس مرمى منتخبنا
الــوطـنــي ون ــادي الـكــويــت الـســابــق
لـ ـك ــرة الـ ـي ــد ع ـل ــي صـ ـف ــر ،أمـ ـ ــس ،إل ــى
مقدونيا ،لالنضمام إلى صفوف فريقه
الجديد فاردار المقدوني ،لخوض تجربته
االحترافية األوروبية األولى مع الفريق في
الموسم الجديد.
و س ـ ـي ـ ـخ ـ ـضـ ــع ص ـ ـفـ ــر فـ ـ ــي  14ا لـ ـ ـج ـ ــاري
ل ـل ـف ـحــوصــات ال ـط ـب ـيــة الــروت ـي ـن ـيــة إلت ـمــام
إ جــراء ات التعاقد ،وفي اليوم التالي يبدأ
ً
التدريبات الرسمية مع الفريق ،استعدادا
للسفر في  20الجاري مع وفد الفريق إلى
إسبانيا ،لخوض معسكر تدريبي هناك،
استعدادا للمشاركة في بطولة سيكاليغ
األوروبية.

األهلي يواجه المقاصة النتزاع انتصار جديد

أزرق السلة يغادر اليوم
إلى معسكر إسطنبول
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال ال ـتــات ـلــي
إن ال ـم ـع ـس ـك ــر ُي ـ ـعـ ــد أول ت ـجـ ُّـمــع
لـلـمـنـتـخــب اسـ ـتـ ـع ــدادا للبطولة
ال ـعــرب ـيــة ف ــي نــوف ـم ـبــر ،ودورة
األل ـع ــاب الخليجية بالكويت
في ديسمبر.
ول ـفــت إل ــى أن المنتخب
يجمع بين العناصر الشابة
والخبرة قبل الوصول إلى
الـتـشـكـيــل الـنـهــائــي ال ــذي
س ـي ـخــوض الـبـطــولـتـيــن،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ال ـكــويــت
لديها بعض المواهب التي
تحتاج إلى المزيد من الخبرة خالل
ال ـم ـب ــاري ــات ال ــدول ـي ــة واالح ـت ـكــاك
الودي.
إلـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ع ـل ـم ــت
"ال ـج ــري ــدة" أن االتـ ـح ــاد الـعــربــي
لكرة السلة ينوي سحب استضافة
البطولة العربية للمنتخبات مــن تونس،
وعرضها على بعض الــدول ،لسوء الوضع
وان ـه ـيــار الـمـنـظــومــة الـصـحـيــة ف ــي تــونــس،
بسبب الجائحة.

ً
ستستضيف البطولة عام  ،2022وفقا
ً
لما أعلنه االتحاد اآلسيوي أخيرا.
وكان "اآلسيوي" أجرى في العاصمة
األوزبكية طشقند مراسم قرعة البطولة،
صباح أمس األول ،وأسفرت عن وقوع
مـنـتـخـبـنــا األولـ ـمـ ـب ــي ف ــي الـمـجـمــوعــة
ال ــراب ـع ــة وم ـعــه مـنـتـخـبــات الـسـعــوديــة
وأوزبكستان وبنغالدش ،فيما ضمت
المجموعة األول ــى منتخبات ســوريــة،
وقـطــر "الــدولــة المضيفة للتصفيات"،
اليمن ،وسريالنكا ،والمجموعة الثانية،
إيران ،وطاجيكستان "الدولة المضيفة"،
ولبنان ،ونيبال ،والمجموعة الثالثة،
الـعــراق ،والبحرين "الــدولــة المضيفة"،
أفـغــانـسـتــان ،ال ـمــالــديــف ،والـمـجـمــوعــة
الخامسة اإلم ــارات "الــدولــة المضيفة"،
عمان ،الهند ،قرغيزستان ،والمجموعة
ال ـســادســة ،األردن "ال ــدول ــة المضيفة"،

فلسطين ،تركمانستان ،وذلك لمنطقة
غرب آسيا.
أمـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرق ،ف ـض ـم ــت
المجموعة السابعة أستراليا ،الصين،
إندونيسيا "الدولة المضيفة" ،بروناي،
والمجموعة الثامنة :كوريا الجنوبية،
سنغافورة "الــدولــة المضيفة" ،تيمور
الشرقية ،الفلبين ،والمجموعة التاسعة:
فيتنام ،ميانمار ،هونغ كونغ ،الصين
تايبيه "الدولة المضيفة" ،والمجموعة
الـ ـع ــاش ــرة :تــاي ـل ـنــد ،م ــال ـي ــزي ــا ،الوس،
منغوليا "الدولة المضيفة" ،والمجموعة
الـ ـح ــادي ــة عـ ـش ــرة :ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة،
اليابان ،كمبوديا.
ويتأهل أول كل مجموعة للبطولة
مباشرة ،إلى جانب أربعة منتخبات
ثان ،ومنتخب البلد
كأفضل مركز ٍ
المضيف "أوزبكستان".

•

عادل التالتلي

القاهرة  -ةديرجلا

•

ي ـخ ــوض ال ـ ـنـ ــادي األهـ ـل ــي فــي
ال ـســادســة مـســاء ال ـيــوم مواجهة
صعبة ،حين يلتقي ضيفه فريق
مصر المقاصة ،ضمن مؤجالت
األس ـب ــوع ال ـثــامــن عـشــر لمسابقة
الدوري المصري الممتاز.
وي ــدخ ــل األح ـم ــر ال ـل ـقــاء محتال
و صــا فــة ترتيب البطولة المحلية
بــرص ـيــد  45ن ـق ـطــة ،بـيـنـمــا يحتل
ف ــري ــق ال ـم ـقــاصــة ال ـمــركــز الـتــاســع
برصيد  37نقطة ،ويـقــوده محمد
عبدالجليل نجم األهـلــي األسـبــق،
عقب رحيل المدرب محمد عظيمة
ال ــذي تـقــدم باستقالته بعد هزيمة
فريقه أمام الزمالك بهدف دون رد.
ويسعى األهـلــي إلــى الـفــوز فقط،
وال بديل أمامه سوى حصد النقاط
الثالث إذا أراد االستمرار في تقليص
ف ــارق الـنـقــاط مــع غــريـمــه التقليدي
نادي الزمالك ،صاحب الصدارة حتى
اآلن ،ويمتلك العبو الفريق األحمر
دفعة معنوية قوية لجلب انتصار
جديد ،بعدما نجح الفريق في الفوز
بآخر مباراتين أمام سموحة برباعية

نظيفة ،ثم المقاولون العرب الخميس
الماضي.
ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي لــأه ـلــي ،بـقـيــادة
الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني،
ق ــال لــاعـبـيــه إن مــواجـهــة ال ـيــوم لن
ت ـك ــون س ـه ـلــة ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق ،ل ـعــدة
أ سـبــاب بينها أن الخصم تاريخيا
ي ـج ـيــد األداء الـ ـق ــوي ف ــي م ـبــاريــات
الفريق األحمر ،إضافة إلى أنه يسعى
لتحقيق نتيجة إ يـجــا بـيــة تــد فــع به
أكثر نحو المنطقة الدافئة في ترتيب
ج ــدول ال ـ ــدوري ،وتـبـعــده عــن دائ ــرة
الخطر ،خاصة أنه مازال يتبقى نحو
 6جوالت في عمر المسابقة.
ويـ ـغـ ـي ــب ع ـ ــن األهـ ـ ـل ـ ــي ل ـل ـم ـب ــاراة
الثانية على التوالي حارسه البديل
علي لطفي ،الذي يعاني من شد في
العضلة األمامية ،لحق به قبل مباراة
ا لـمـقــاو لــون ،بينما يستعيد جهود
مدافعه محمود متولي ،بعدما تعافى
مــن اإلص ــاب ــة ،وب ـخــاف ذل ــك تعتبر
صـفــوف الـفــريــق مكتملة بـعـيــدا عن
غياب صانع األلعاب وليد سليمان
الـ ــذي م ــن الـمـنـتـظــر أن يـمـتــد لنحو
 3أســابـيــع جــديــدة مــن اآلن ،بعدما
أصيب بتمزق في العضلة الخلفية.

تدريب سابق لالهلي
ومن المنتظر أن يخوض األهلي
مـ ـب ــاراة الـلـيـلــة بـتـشـكـيــل م ـك ــون من
محمد الشناوي في حراسة المرمى،
أمــامــه ب ــدر بــانــون ويــاســر إبــراهـيــم
ومـحـمــد هــانــي وعـلــي مـعـلــول ،وفــي

الوسط يعود عمرو السولية ليلعب
بـجــانــب أل ـيــو دي ــان ــغ ،وف ــي الـهـجــوم
يلعب حسين الشحات وقفشة وطاهر
محمد طاهر ومحمد شريف.

25
كولومبيا تهزم البيرو وتخطف المركز الثالث بكوبا أميركا
ةديرجلا
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أحرز منتخب كولومبيا المركز
الثالث في بطولة كأس أمم
أميركا الجنوبية لكرة القدم
«كوبا أميركا» المقامة في
البرازيل ،بعدما تغلب على
منتخب البيرو  2-3صباح أمس
في مباراة المركز الثالث.

سـ ـ ـ ـج ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاج ـ ـ ــم ب ـ ـ ــورت ـ ـ ــو
ً
البرتغالي لويس ديــاس هدفا
ً
مثيرا في الرمق األخير ليمنح
منتخب بالده كولومبيا الفوز
على البيرو  2-3والمركز الثالث
ف ــي بـطــولــة كــوبــا أم ـيــركــا لـكــرة
القدم في برازيليا.
وال ـهــدف هــو الـثــانــي لدياس
في هذه البطولة وجاء بعد 10
دقائق من إدراك البيرو التعادل
 2-2والمباراة في طريقها إلى
رك ــات الترجيح (نـظــام الوقت
ً
اإلضافي ليس معتمدا في كوبا
أميركا).
ج ـ ـ ــاءت مـ ـج ــري ــات الـ ـمـ ـب ــاراة
مثيرة ،إذ ضغطت كولومبيا في
بدايتها وحــاصــرت البيرو في
منطقتها ،لكن الفرصة الحقيقية
األولـ ــى كــانــت لــأخ ـيــرة عندما
مرر كريستيان كويفا كرة ماكرة
باتجاه جانالوكا البادوال ،لكن
األخ ـيــر س ــدد خ ــارج الخشبات
الثالث من وضعية جيدة (.)28
ّ
ردت ك ــول ــوم ـب ـي ــا م ــن خ ــال
فــرصــة لــديــاس لكنه ســدد بين
يـ ــدي الـ ـح ــارس ب ـ ــدرو غــايـســي
( .)32وكـ ـ ــاد س ـيــرخ ـيــو بـيـنـيــا
يفتتح التسجيل لبيرو عندما
ت ـخ ـلــص م ــن م ــراق ـب ــة أوسـ ـك ــار
م ــوري ــو ث ــم ال ـ ـحـ ــارس كــامـيـلــو
ف ــارغ ــاس ،لـكـنــه ل ــم يـتـمـكــن من

ه ــز ال ـش ـبــاك م ــن زاوي ـ ــة ضيقة.
ون ـج ـح ــت الـ ـبـ ـي ــرو فـ ــي ال ـت ـقــدم
ب ـهــدف لـيــوشـيـمــار ي ــوت ــون في
ال ــوق ــت اإلضـ ــافـ ــي م ــن ال ـش ــوط
األول ،ق ـ ـبـ ــل أن يـ ـ ـ ـ ــدرك ق ــا ئ ــد
كــولــوم ـب ـيــا ال ـم ـخ ـض ــرم خ ــوان
كوادرادو التعادل مطلع الشوط
الـثــانــي مــن ركـلــة حــرة مباشرة
(.)49
وتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدى غ ـ ــايـ ـ ـس ـ ــي لـ ـك ــرة
مـقـصـيــة رائـ ـع ــة ل ــدي ــاس (،)62
ً
لكنه وقــف عــاجــزا أمــام الالعب
ذاتـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ــذي أط ـ ـلـ ــق كـ ـ ــرة ق ــوي ــة
ً
عانقت شباكه مانحا التقدم 1-2
لكولومبيا (.)66
رفـ ـ ـض ـ ــت الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرو وص ـي ـف ــة
ال ـن ـس ـخــة األخ ـ ـيـ ــرة ع ـ ــام 2019
االستسالم وأدركت التعادل عبر
ً
البادوال من كرة رأسية مستغال
ركلة ركنية من راسييل غارسيا
ق ـبــل ن ـهــايــة الـ ـمـ ـب ــاراة بـثـمــانــي
دقائق.

دياس يحسم المباراة
بيد أن الكلمة األخيرة كانت
لدياس نجم المباراة بال منازع
الـ ــذي أط ـل ــق ك ــرة ق ــوي ــة م ــن 20
ً
مترا في الزاوية البعيدة لمرمى
غايسي الذي حاول التصدي لها
لكن من دون جدوى في الدقيقة

تشلسي مستعد لدفع  175مليون
يورو لضم هاالند

هاالند

كشفت تقارير صحافية في انكلترا أن نادي تشلسي اإلنكليزي
لكرة القدم أبدى استعداده لدفع  175مليون يورو ،للحصول
على خدمات المهاجم ارلينغ هاالند العب نادي بوروسيا
دورتموند األلماني.
جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة «ميرور» اإلنكليزية.
وفي حال إتمام الصفقة بهذا المقابل ،فإنها ستكون ثاني
أغلى صفقة النتقال العب بعد صفقة انتقال البرازيلي
الدولي نيمار إلى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل
 222مليون يورو.
في المقابل ،قــال المدير الرياضي لدورتموند
ميشائيل تسورك إنه اليزال يرى مستقبل هاالند
( 20عــامــا) فــي دورت ـم ــون ــد ،وص ــرح لصحيفة
«بيلد» األلمانية بقوله« :لم يتغير شيء ،ونحن
نضع خططنا للموسم المقبل على أســاس
وجود ارلينغ».
يذكر أن العــب الوسط المهاجم يرتبط
بالنادي الحائز بطولة كأس ألمانيا بعقد
يستمر حتى نهاية يونيو  ،2024ويتضمن
العقد بند تخارج يسري في عام .2022
تجدر اإلشارة إلى أن النرويجي الدولي
أحرز  40هدفا في  43مباراة خاضها مع
دورتموند.
(د ب أ)

رياضة

جانب من احتفال المنتخب الكولومبي بعد حصوله على المركز الثالث
الرابعة من الوقت اإلضافي في
ال ـشــوط ال ـثــانــي لـيـعـلــن بعدها
الحكم نهاية المباراة.

رويدا يشيد بالعبيه
من جهته هنأ رينالدو رويدا

مدرب منتخب كولومبيا العبيه
على تحقيق المركز الثالث.
وق ــال رويـ ــدا ،إن «كولومبيا
لديها فتى يحظى بإمكانيات
هــائـلــة وتــركـيــز ذه ـنــي م ـتــوازن
ومتواضع ،إضافة إلى مستوى
ف ـنــي ك ـب ـيــر وح ــاس ــة تـهــديـفـيــة

ً
روي ًكوستا رئيسا
جديدا لبنفيكا
تــولــى الــاعــب البرتغالي
السابق ،روي كوستا ،رئاسة
نادي بنفيكا أمس األول ،مع
اسـ ـتـ ـم ــرار اح ـت ـج ــاز رئـيـســه
السابق لويس فليبي فييرا
م ــن  7ي ــول ـي ــو ،ل ـت ــورط ــه فــي
شبهات ا لـتـهــرب الضريبي،
وغ ـس ـي ــل األمـ ـ ـ ـ ــوال ،وج ــرائ ــم
أخرى.
و ب ـح ـســب ب ـيــان لبنفيكا،
ف ـق ــد دعـ ـم ــت إدارة الـ ـن ــادي
«ب ـ ــاإلجـ ـ ـم ـ ــاع» ت ـع ـي ـي ــن روي
كوستا ،بمجرد أن أعلن فييرا
م ــن خ ــال مـحــامـيــه «تعليق
مهامه كرئيس للنادي بشكل
فوري».
وكــان قد تم اعتقال فييرا
م ــع ثــاثــة أش ـخ ــاص آخــريــن
بينهم ابـنــه فــي إط ــار عملية
«الـ ـبـ ـط ــاق ــة ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء» ال ـتــي
تـ ـه ــدف ل ـل ـك ـشــف ع ــن أع ـم ــال
ت ـشــوب ـهــا ع ـم ـل ـيــات اح ـت ـيــال

روي كوستا

بأكثر من  100مليون يورو.
ومنذ اعتقاله في  7يوليو،
ق ـضــى ف ـي ـي ــرا ،ال ـ ــذي يـتــولــى
رئ ــاس ــة الـ ـن ــادي م ـنــذ ،2003
ليلتين في الحبس ،انتظارا
التخاذ قرار قضائي بشأنه.
(إفي)

عالية» ،خــال مؤتمر صحافي
عقب المباراة.
وأبرز المدرب أن دياز يتألق
في «اللعب الجماعي والموهبة
وقدرته على االحتفاظ بالكرة.
فـلـيـحـفـظــه ال ـل ــه ون ـس ـت ـم ـتــع به
لوقت طويل».

وأش ـ ـ ــاد روي ـ ـ ــدا بــالـم ـسـتــوى
ال ـ ــذي ق ــدم ــه العـ ـب ــوه ف ــي كــوبــا
أميركا بالبرازيل حيث أوضح
أن «المكسب األكبر كان التعرف
على هذه المجموعة في نسخة
غ ـي ــر م ـس ـبــوقــة ول ـل ـت ــاري ــخ مــن
كــوبــا أمـيــركــا ،شـهــدت مستوى

ً
ً
راقيا جدا ومشاركة منتخبات
ً
منظمة جدا».
واخـ ـتـ ـت ــم «كـ ـن ــا ن ـ ــود ون ــري ــد
ال ــوص ــول إل ــى الـنـهــائــي ،لكنها
خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوة مـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي طـ ــريـ ــق
ت ـح ــدي ت ـص ـف ـيــات ال ـت ــأه ــل إلــى
المونديال».

أرسنال يضم الظهير البرتغالي تافاريس
أعلن نادي أرسنال اإلنكليزي
أمس ،تعاقده مع الظهير األيسر
نونو تافاريس من بنفيكا بعقد
طويل األمد.
وي ـع ـت ـبــر ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ،ال ــذي
ي ـ ـل ـ ـعـ ــب مـ ـ ـ ــع مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب بـ ـ ـ ــاده
ً
ت ـحــت  21ع ــام ــا أول ت ـعــاقــدات
«الـ ـم ــدفـ ـعـ ـجـ ـي ــة» خ ـ ـ ــال ن ــاف ــذة
االنتقاالت الصيفية ،في صفقة
تـبـلــغ قـيـمـتـهــا ن ـحــو  8مــايـيــن
جـنـيــه إسـتــرلـيـنــي ( 11مـلـيــون
دوالر).
وقال مدرب أرسنال اإلسباني
ميكل أرتيتا «نرحب بنونو في
النادي .إنه العب شاب وواعد،
وقــد تـطــور بشكل جيد للغاية
مع بنفيكا في المواسم األخيرة،
ً
وأظـ ـه ــر أيـ ـض ــا ج ــودت ــه بـكــونــه
ً
جزءا من منتخب البرتغال تحت
ً
 21عاما».
وأضـ ـ ــاف أن «وصـ ـ ــول نــونــو
سيمنح الفريق قــوة وخـيــارات
ً
إضافية في الــدفــاع ،خصوصا
م ــع ه ــذه ال ـطــاقــة عـلــى الـجــانــب
األيسر من الملعب».
وس ـي ـن ـض ــم تـ ــافـ ــاريـ ــس (21

نونو تافاريس
ً
عــامــا) ،الــذي لعب ضد أرسنال
فــي مسابقة ال ــدوري األوروب ــي
(يوروبا ليغ) الموسم الماضي،
إلى فريق أرتيتا بعد سفره إلى
بريطانيا ،واستكمال متطلبات
الـ ـحـ ـج ــر ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـجــائ ـحــة
كورونا.
ولــم يــؤكــد أرسـنــال مــدة عقد
ً
تافاريس ،مشيرا فقط إلــى أنه
«طويل األمد».

وق ــال الـمــديــر الـفـنــي للفريق
اإلنكليزي إيدو ،إن «نونو العب
ش ـ ـ ــاب م ـ ــوه ـ ــوب مـ ـطـ ـل ــوب مــن
قـبــل أن ــدي ــة ع ــدة ف ــي ك ــل أنـحــاء
ً
ً
أوروبــا .سيوفر دعما قويا في
مــركــز الـظـهـيــر األي ـس ــر .نتطلع
إلــى تقدمه وتـطــوره معنا ،وأن
ً
ً
يصبح عنصرا مهما في الفريق
األول».

ً
ً
كافنديش يعادل رقما قياسيا في «طواف فرنسا» بيكر يخطف األضواء في 100م
ع ــادل م ــارك كــافـنــديــش الــرقــم
القياسي في سباق فرنسا الدولي
لـلــدراجــات (ت ــور دو فــرانــس) من
حيث عدد مرات الفوز بالمراحل
في السباق ،حيث حقق االنتصار
الـ 34في مسيرته في قرقشونة.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت وك ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــة األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء
الـبــريـطــانـيــة "ب ــي اي ــه مـيــديــا" أن
كافنديش تـعــادل مــع البلجيكي
إيدي ميركس ،حيث حقق الفوز
مـتـفــوقــا عـلــى مــايـكــل م ــورك ــوف،
وجاء ياسبر فيليبسن في المركز
الثالث فــي نهاية المرحلة الــ13
البالغ طولها  220كيلومترا من
ن ـي ــم ،لـيـحـصــل كــاف ـنــديــش على
انـتـصــاره الــرابــع فــي سـبــاق هــذا
العام.
وع ـ ــاد كــاف ـنــديــش ( 36عــامــا)
لمستواه ،واستفاد من اختياره
غير المتوقع من فريق دكونيك
كــويــك س ـت ـيــب ،ح ـيــث ب ــدأ ال ـفــوز
بجوالته األولى في السباق منذ
 ،2016وق ـ ــال ع ـق ــب ال ـ ـفـ ــوز" :أن ــا

مارك كافنديش
م ــره ــق جـ ــدا .ف ــي ه ــذه الـ ـح ــرارة.
فــي هــذه الــريــاح .تعمقت كثيرا،
زمالئي كانوا مذهلين .ال يمكنني
أن أصدق هذا".
وإذا ت ـم ـك ــن ك ــا فـ ـن ــد ي ــش مــن
الخروج آمنا من مرحلة الجبال

المقبلة فستكون لديه فرصتان
ل ـ ــانـ ـ ـف ـ ــراد بـ ــالـ ــرقـ ــم الـ ـقـ ـي ــاس ــي،
الـ ـب ــداي ــة س ـت ـك ــون ف ــي ال ـمــرح ـلــة
الـ ،19والثانية ستكون في اليوم
األخ ـيــر ،فــي ش ــارع الشانزليزيه
بباريس.

وش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدت ه ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة
انسحاب روجــر كلوج وسيمون
ياتس ،بسبب الحادث الذي وقع
قبل ما يقرب من  65كيلومترا من
النهاية في قرقشونة.

خــالــف األم ـيــركــي رونـ ــي بـيـكــر الـتــوقـعــات،
وخ ــرج منتصرا مــن سـبــاق 100م ،خــال لقاء
موناكو ،الجولة السادسة من الدوري الماسي
أللعاب القوى ،التي تشكل االختبار األخير قبل
خــوض غـمــار أولمبياد طوكيو ،بينما حقق
الـنــرويـجــي كــارسـتــن فــارهــولــم ف ــوزا متوقعا
في 400م.
وقـبــل أسـبــوعـيــن مــن أل ـعــاب طــوكـيــو ،التي
كانت مقررة الصيف الماضي ،لكنها أرجئت
بسبب تداعيات فيروس كورونا ،خطف بيكر
األض ــواء في سباق 100م ،بعدما سجل 9.91
ثـ ــوان ،متقدما عـلــى صــاحــب الــرقــم القياسي
اإلف ــري ـق ــي ال ـج ــدي ــد ال ـج ـن ــوب إف ــري ـق ــي أكــانــي
سيمبيني (9.84ث) ،واإليطالي مارسيل جاكوبز
(9.99ث) .فــي المقابل ،حقق ممثال الــواليــات
المتحدة اآلخران في أولمبياد طوكيو ترافون
برومل ،صاحب أفضل زمن لهذا العام (9.77ث)،
وفــريــد كـيــرلــي ،نتيجتين مخيبتين ،بعدما
حال خامسا وسادسا على التوالي (10.01ث
و10.15ث تواليا) ،بينما جاء الكندي أندري دو
غــراس ،صاحب برونزية أولمبياد ريو 2016
رابعا (10.00ث).
وكما كان متوقعا ،فاز فارهولم بسباق 400م

حواجز ،لكنه لم يكن قريبا من الرقم القياسي
الـ ــذي حـقـقــه األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،وال ـ ــذي كــان
صامدا منذ أولمبياد عام  1992مع األميركي
كيفن يونغ .وسجل فارهولم ،بطل العالم في
النسختين األخيرتين بلندن  2017والدوحة
47.08 ،2019ث ،محققا رقما قياسيا خاصا
بلقاء موناكو ،لكنه بعيد عن رقمه القياسي
وقدره 46.70ث الذي حققه في لقاء اوسلو في
أول يوليو الجاري ،ماحيا رقم يونغ السابق
(46.78ث).
وكان من المنتظر أن يواجه فارهولم منافسه
الرئيس األميركي راي بنجامين ،لكن األخير
ّ
فــضــل الـخـلــود إلــى الــراحــة بعد مشاركته في
الـتـجــارب األميركية ،وعــدم مـغــادرة الــواليــات
الـمـتـحــدة عـلــى مـقــربــة مــن األل ـع ــاب .وبـغـيــاب
ب ـن ـجــام ـيــن ،ح ــل الـ ـب ــرازيـ ـل ــي أل ـي ـس ــون دوس
ســان ـتــوس ثــانـيــا (47.51ث) أم ــام اإلسـتــونــي
راسموس ماغي (48.83ث).

أويبو تتفوق على برايس
وت ـفــوقــت ش ــاون ــاي م ـي ـلــر-أوي ـبــو م ــن جــزر
الباهاماس على الجامايكية شيلي-آن فرايزر-

برايس وفازت بسباق 200م ،مسجلة 22.23ث،
وبـ ـف ــارق ج ــزأي ــن ف ــي الـمـئــة م ــن الـثــانـيــة على
العاجية ماري-جوزيه تا لو.
واكتفت فرايزر-برايس ،صاحبة ذهبية 100م
في أولمبيادي بكين  2008ولندن  ،2012وفضية
200م في لندن ،وبرونزية 100م في أولمبياد
ريو  ،2016بالمركز الثالث بزمن 22.48ث.
وبـعــد مـفــاجــأة حلوله رابـعــا فــي تصفيات
بـ ــاده الـمــؤهـلــة ألول ـم ـب ـيــاد طــوكـيــو وغـيــابــه
بالتالي عن األلعاب ،خرج بطل العالم الكيني
تيموثي شيرويوت فائزا من سباق 1500م مع
أفضل رقــم لهذا الـعــام ،بعدما سجل 3:28.28
دقيقة ،متقدما على النرويجي الواعد ياكوب
إينغيبريغستين ،ابن العشرين عاما الذي حل
ثالثا خلف اإلسباني من أصل مغربي محمد
كثير الحوزي.
وحققت الكينية فايث كيبييغون رابع أفضل
توقيت في تاريخ سباق 1500م للسيدات ،بعدما
سجلت  3:51.07دقيقة ،لتتخلف حاملة اللقب
األولمبي بفارق ثانية فقط عن الرقم القياسي
العالمي المسجل باسم االثيوبية غينزيبي
ديبابا وقــدره  3:50.07ثانية ،وحققته في 17
يوليو  2015في موناكو بالذات.

بيريتيني يقف بين ديوكوفيتش ولقبه الـ  20الكبير

بيريتيني

سيكون الصربي نــوفــاك ديوكوفيتش ،المصنف
األول عالميا ،على ُبعد انتصار واحد من معادلة
رق ــم األس ـطــورت ـيــن الـســويـســري روج ـيــه فـيــدرر
واإلسـبــانــي رافــايــل ن ــادال ،الـلــذيــن يتساويان
في عدد األلقاب الكبيرة في بطوالت «الغراند
س ـ ــام» ف ــي كـ ــرة ال ـم ـض ــرب ،ع ـنــدمــا يــواجــه
اإليطالي ماتيو بيريتيني في نهائي بطولة
ويمبلدون اليوم.
وسـيـتـســاوى ديــوكــوفـيـتــش ( 34عــامــا)
في عدد األلقاب مع فيدرر ونــادال ( 20لكل
منهما) فــي حــال تـ ّـوج بالبطولة اإلنكليزية
للمرة السادسة في مسيرته ،علما بأنه يخوض
ال ـن ـهــائــي ال ـس ــاب ــع ف ــي نـ ــادي ع ـم ــوم إن ـك ـل ـتــرا،
والثالثين في مختلف البطوالت الكبرى.
وح ـ ـ ـ ــده ف ـ ـي ـ ــدرر خـ ـ ــاض ع ـ ـ ـ ــددا أك ـ ـبـ ــر مــن
المباريات النهائية ،لكنه يكبر ديوكوفيتش
بخمس س ـنــوات .وغ ــاب ن ــادال عــن بطولة
ويمبلدون هذا العام ،في حين خرج فيدرر
من الدور ربع النهائي.
وقال ديوكوفيتش عن إمكانية تحقيق
ل ـق ـبــه ال ـ ـسـ ــادس ف ــي ويـ ـمـ ـبـ ـل ــدون« :األم ـ ــر
سيعني لي الكثير .أنــا هنا من أجــل ذلك،
ول ـه ــذا الـسـبــب أن ــا أمـ ــارس ال ـل ـع ـبــة» .وك ــان

ديوكوفيتش استهل مطلع العام الحالي بإحراز بطولة
أستراليا المفتوحة للمرة التاسعة (رقم قياسي) ،قبل أن
يتوج بطال لـ ـ «روالن غــاروس» الفرنسية للمرة الثانية،
مـتـخـطـيــا «س ـيــد ال ـمــاعــب ال ـتــراب ـيــة» ن ـ ــادال ف ــي نصف
النهائي.
وأضاف ديوكوفيتش« :كنت أتصور نفسي في وضعية
للمنافسة على لقب كبير قبل مجيئي إلى لندن .أما اآلن،
فــأنــا فــي وضعية جـيــدة لتحقيق ذل ــك .كــل شــيء يجوز
في المباراة النهائية ،وبطبيعة الحال الخبرة تقف إلى
جانبي».

إنجاز إيطالي لبيريتيني
أما بيريتيني ،فبات أول ُإيطالي يبلغ المباراة النهائية
في ويمبلدون ،وفي حال قدر له التتويج في العاصمة
البريطانية ،فإنه سيصبح أيضا أول إيطالي يحرز لقبا
كبيرا منذ مواطنه أدريانو باناتا ،بطل روالن غاروس عام
ً
 ،1976علما بأن األخير هو اإليطالي الوحيد المتوج حتى
اآلن بأحد ألقاب «الغراند سالم» .كما بات بيريتيني أول
العب من بالده يصل إلى نصف نهائي البطولة اإلنكليزية
منذ نيكوال بييترانغيلي عام .1960
لم يصدق بيريتيني اإلنجاز الــذي حققه ،وقــال بعد
م ـب ــارات ــه ف ــي ن ـصــف ال ـن ـهــائــي ض ــد ال ـبــول ـنــدي هــوبــرت

ً
هــوركــاش« :ال أمـلــك الكلمات حـقــا .أري ــد بضع
ســاعــات الستيعاب مــا حـصــل .ال أعتقد أنني
ً
حلمت بهذا أبدا ،ألن الحلم كان كبيرا للتفكير
به» .وتابع« :هذا أفضل يوم في مسيرتي ،وآمل
أن يكون األحد أفضل .ستكون األجواء رائعة .أول
نهائي لي في ويمبلدون .مجرد التفكير في هذا
األمر جنوني».
والـتـقــى بيريتيني وديــوكــوفـيـتــش مــرتـيــن خــال
مسيرتهما ،وتفوق الصربي في المرتين ،آخرهما في
ربع نهائي «روالن غاروس» الشهر الماضي.
وكانت أفضل نتيجة حققها بيريتيني
فــي بـطــوالت الغراند ســام ،بلوغه الــدور
ن ـصــف ال ـن ـهــائــي ف ــي ب ـطــولــة فــاشـيـنــغ
م ـيــدوز ع ــام  ،2019قـبــل أن يخسر أمــام
نادال.
وكـ ـ ـ ــان ب ـي ــري ـت ـي ـن ــي اسـ ـتـ ـع ــد ل ـب ـطــولــة
ويمبلدون مــن خــال التتويج ب ــدورة كوينز
الـلـنــدنـيــة ،وه ــو لــم يخسر فــي آخ ــر  11مـبــاراة
تواليا على المالعب العشبية.
ُ
ويقول« :المهمة لم تنجز بعد .أما وقد بلغت
ه ــذه الـمــرحـلــة ،فــأنــا أري ــد إح ــراز ال ـك ــأس» ،لكن
المشكلة أن ديوكوفيتش يريدها أيضا.

نوفاك ديوكوفيتش
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بطولة أمم أوروبا

اآلزوري يتحدى األسود الثالثة في
سـيـكــون الـتــرقــب سـيــد الـمــوقــف
عندما يلتقي منتخبا إنكلترا
وإيطاليا وجها لوجه في
المباراة النهائية لكأس
أوروب ــا فــي كــرة القدم
على ملعب ويمبلي
في لندن اليوم ،حيث
سمح بحضور نحو
 65ألف متفرج.
الـتــرقــب كـبـيــر في
إنكلترا ،ألن منتخب
األسود الثالثة لم يظفر
باللقب ال ـقــاري اطــاقــا منذ
انطالق البطولة عام  ،1960ولم
يبلغ حتى أي نهائي فيها ،كما أن
إنكلترا تشعر أن الوقت قد حان
النـهــاء انـتـظــار دام  55عــامــا منذ
أن أحرزت لقبا كبيرا وتحديدا في
مونديال  1966الذي استضافته.
وأق ـ ـي ـ ـمـ ــت تـ ـل ــك الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ضــد
ألمانيا الغربية ( 2-4بعد التمديد)
على ملعب ويمبلي الــذي سيكون
م ـس ــرح ــا ل ـل ـن ـهــائــي ض ــد إي ـطــال ـيــا
أيضا ،حيث تسعى كتيبة المدرب
غ ـ ــاري ـ ــث س ــاوثـ ـغـ ـي ــت الـ ـ ــى انـ ـج ــاز

المهمة بعد فــوز هــا الصعب على
ال ــدنـ ـم ــارك  1-2ب ـعــد ال ـت ـمــديــد في
نصف النهائي.
ب ـ ــدأت ان ـك ـل ـتــرا ال ـب ـطــولــة كــأحــد
م ـن ـت ـخ ـبــات عـ ــدة مــرش ـحــة إلحـ ــراز
ال ـل ـق ــب ،وهـ ــي اس ـت ـف ــادت جـ ــدا من
خ ـ ــوض ج ـم ـي ــع م ـب ــاري ــات ـه ــا عـلــى
أرضـ ـه ــا (ب ــاس ـت ـث ـن ــاء واح ـ ـ ــدة ضــد
أوكـ ــران ـ ـيـ ــا -4ص ـ ـفـ ــر فـ ــي رومـ ـ ــا فــي
ربــع الـنـهــائــي) ،وسـتـكــون الـمـبــاراة
ال ـن ـهــائ ـيــة بــال ـتــالــي ال ـس ــادس ــة من
أصل  7مباريات يخوضها منتخب
األسود الثالثة على ملعب ويمبلي
في لندن.

وقال مدافع المنتخب اإلنكليزي
ون ـ ـ ــادي مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي ج ــون
ستونز "انــه أمــر ضخم ،ومــا يزيد
من أهميته اقامة المباراة النهائية
على ملعب ويمبلي ،وهو أمر كنا
نحلم به في مطلع البطولة".
لكن التاريخ ال يقف إلــى جانب
ّ
التفوق
انكلترا التي لم تنجح في
على ايطاليا في بطولة كبرى في
تاريخ مواجهات المنتخبين على
ال ــرغ ــم م ــن ن ــدرتـ ـه ــا .ف ـق ــد ت ـفـ ّـوقــت
إيطاليا بركالت الترجيح في ربع
ن ـهــائــي كـ ــأس اوروب ـ ـ ــا عـ ــام ،2012
ثــم ج ـ ّـددت فــوزهــا بعد سنتين في

مــونــديــال الـبــرازيــل  2014بنتيجة
 1-2في الدور األول ،لكن المنتخبين
فشال في تخطي دور المجموعات
حينها.

ذروة التألق
بيد أن المنتخبين باتا في ذروة
تــألـقـهـمــا ف ــي اآلونـ ــة األخـ ـي ــرة ،فقد
استهلت ايطاليا البطولة القارية
بـ ـف ــوز الفـ ــت ع ـل ــى ت ــرك ـي ــا بـثــاثـيــة
نـظـيـفــة ف ــي ال ـم ـب ــاراة االفـتـتــاحـيــة،
وح ـق ـقــت الـ ـف ــوز ت ـلــو اآلخ ـ ــر لـتــرفــع
رصـيــدهــا إل ــى  33م ـب ــاراة مــن دون

ّ
فيليبس يحذر من خطورة جورجينيو وفيراتي

يـعـتـقــد الع ــب ال ــوس ــط اإلن ـك ـل ـيــزي ال ــدولــي
كالفن فيليبس ،أن ثنائي خط الوسط اإليطالي
ال ـم ـك ــون م ــن جــورج ـي ـن ـيــو ومـ ــاركـ ــو ف ـيــراتــي
سيشكل تحديا كبيرا للمنتخب اإلنكليزي.
ون ـق ـلــت صـحـيـفــة غ ــاردي ــان ع ــن فـيـلـيـبــس،
العــب ليدز يونايتد ،قوله أمــس األول" :سبق

ل ــي أن لـعـبــت ف ــي مــواج ـهــة جــورجـيـنـيــو .إنــه
العــب رائــع ،وخاصة مع تشلسي ،وهــو يملك
مهارات عديدة .سنواجه العديد من التحديات
أمام إيطاليا".
وأضـ ــاف فـ ُيـلـيـبــس" :ف ـيــراتــي الع ــب ممتاز
أيضا ،ودائما أعجب به .في ظل وجود هذين

ه ــزيـ ـم ــة مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  2018ب ـق ـي ــادة
مــدرب ـهــا روب ــرت ــو مــانـشـيـنــي ال ــذي
تسلم المهمة بعد فشل اال ت ــزوري
في بلوغ مونديال  2018في روسيا،
ليغيب عــن الـعــرس ال ـكــروي للمرة
االولى منذ  60عاما.
وس ـت ـخــوض ايـطــالـيــا مـبــاراتـهــا
الثالثة في هذه البطولة على ملعب
ويمبلي ،بعد ان تغلبت بصعوبة
على النمسا  1-2بعد التمديد في
ث ـمــن ال ـن ـه ــائ ــي ،ث ــم ع ـلــى إسـبــانـيــا
ب ـ ـ ــرك ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــرج ـ ـيـ ــح ف ـ ـ ــي ن ـص ــف
النهائي.
بيد أن اقامة المباراة على ملعب

الالعبين في خط الوسط ،فإن الوضع سيكون
صعبا تماما .نحن نعرف أنها ستكون مباراة
ص ـع ـبــة .م ــواج ـه ــة ه ــذي ــن الــاع ـب ـيــن سـتـكــون
االختبار األصعب بالنسبة لنا".

إيطاليا تلجأ إلى «تعويذة» فيالي هاري كين على موعد مع التاريخ
بــدأت جميع رحــات منتخب إيطاليا نحو المالعب
التي خاض عليها مبارياته في "يورو  "2020قبل نحو
ثالثة أسابيع بالطريقة ذاتها .يصعد الفريق على متن
حافلة ،باستثناء رئيس الوفد جانلوكا فيالي .تغادر
الحافلة ،وتقطع عــدة أمـتــار ،قبل أن تتوقف انتظارا
للتعويذة .وقد "نجح" هذا السيناريو حتى اآلن ،ليكرره
المنتخب اإليـطــالــي أمــس قبل السفر إلــى لـنــدن ،حيث
يواجه نظيره اإلنكليزي في نهائي البطولة.
ُ
لكن األمر كله بدأ بمحض خطأ حقيقي .فعشية
مباراة إيطاليا وسويسرا في الجولة الثانية من
المجموعات ،غادر المنتخب كوفرتشيانو بدون
فيالي ،واضطر إلى العودة اللتقاط رئيس البعثة
قبل التحرك نحو الملعب األولمبي في روما.
وان ـت ـهــت مـ ـب ــاراة ســوي ـســرا ب ـف ــوز عــريــض
لـ ـ ـ ـ ـ ــ"اآلزوري"  0-3وب ـم ـس ـتــوى رائـ ـ ــع ،لـيـقــرر
اإليطاليون تكرار الواقعة التي كان بطلها
فيالي في مزيج بين الخرافة والمزاح.
وبالفعل ،نفذ المنتخب اإليطالي األمر
ذاته قبل الفوز  0-1على ُويلز في روما،
و 1-2عـلــى النمسا فــي ثـمــن النهائي
بــوي ـم ـب ـلــي ،و 1-2ع ـل ــى بـلـجـيـكــا فــي
ميونيخ ،و عـلــى إسبانيا فــي نصف
النهائي بملعب ويمبلي أيضا.
(إفي)

روما ترفض
المشاهدة الجماعية
قــرر المسؤولون فــي العاصمة اإليطالية (روم ــا) ،عدم
السماح بالمشاهدة الجماعية لمباراة نهائي كأس األمم
األوروبية لكرة القدم (يورو  )2020عبر الشاشات العمالقة
في االستاد األولمبي ،في ظل المخاوف من تزايد انتشار
العدوى بفيروس كورونا.
ُ
وتقام المباراة النهائية للبطولة األوروبية بين المنتخبين
اإلنكليزي واإليطالي اليوم على ملعب ويمبلي في العاصمة
البريطانية (لندن).
وذكــرت وكالة أنباء أنسا اإليطالية ،أن الـقــرار اتخذ من
جانب لجنة النظام العام واألم ــن في روم ــا ،رفضا لمقترح
فيرجينيا راجــي عمدة رومــا ،بشأن حضور  16ألف مشجع
لمتابعة المباراة النهائية عبر الشاشات في االستاد األولمبي.
ونظرا للقيود الصارمة التي تشهدها إيطاليا في ظل جائحة
كورونا ،كان األمر يتطلب استثناء ،ليكون من الممكن تطبيقه.
لـكــن الـ ُّـسـلـطــات فــي روم ــا رفـضــت الـفـكــرة ،كــي تـتـفــادى أيضا
ً
التجمعات األكبر حجما بالشوارع لالحتفال في حالة فوز المنتخب
اإليطالي باللقب.

معاقبة المجر بـ  ٣مباريات
خلف أبواب موصدة
أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم
(يــويـفــا) ،أمــس األول ،معاقبة االتحاد
المجري ،بإجبار منتخبه الوطني على
خ ــوض ث ــاث م ـبــاريــات مــن دون جـمـهــور،
بينها واحــدة مع وقــف التنفيذ ،مع تغريمه
 100أل ــف ي ــورو ،بسبب "ال ـت ـصــرف التمييزي
لجمهوره" خالل مبارياته الثالث في كأس أوروبا
ُ
التي تختتم اليوم.
وق ــال "يــويـفــا" ،فــي بـيــان ،إن لجنة األخــاقـيــات
واالنضباط فرضت على االتحاد المجري "اللعب
خـلــف أبـ ــواب مــوصــدة مـبــاريــاتــه ال ـثــاث المقبلة
ال ـم ـقــررة عـلــى أرض ــه فــي مـســابـقــات (وي ـف ــا) ،على
أن تكون الثالثة مع وقــف التنفيذ ،لفترة اختبار
لعامين ،وتبدأ من تاريخ القرار".
وحدد "يويفا" أن العقوبة ال تنطبق على
م ـبــاريــات تـصـفـيــات مــونــديــال قطر

 ،2022ألنها ضمن نطاق صالحيات االتحاد الدولي
(فيفا) ،وليس االتحاد القاري.
َّ
ووجه الجمهور المجري ،الذي استضاف اثنتين
من مبارياته الثالث في دور المجموعات من كأس
أوروبا في بودابست أمام مدرجات ممتلئة بالكامل،
هتافات عنصرية ضد الالعبين السود لمنتخب
فرنسا بطل العالم ( )1-1خالل الجولة الثانية.
ورفع الجمهور المجري الفتات معادية للمثليين
خــال المباراتين األخريين ضد البرتغال حاملة
اللقب (صفر )3-في الجولة األولى ،وألمانيا ()2-2
في الجولة الثالثة األخيرة التي أقيمت على ملعب
أليانز أرينا في ميونيخ.
وذك ــرت صحيفة بيلد األلـمــانـيــة ،أن مشجعي
الـمـجــر ّ
وج ـهــوا هـتــافــات مناهضة للمثليين إلــى
الـمـشـجـعـيــن األلـ ـم ــان ق ـبــل ان ـط ــاق ال ـم ـب ــاراة بين
البلدين.

أنهى هدف الفوز الــذي سجله مهاجم إنكلترا
ه ــاري كين فــي مــرمــى الــدنـمــارك ( )1-2فــي الوقت
اإلضافي صياما دام  55عاما ،لم يبلغ فيها منتخب
"األسود الثالثة" أي مباراة نهائية لبطولة كبرى.
ورفع كين رصيده من األهداف لناديه توتنهام
ومنتخب إنكلترا إلى  ،275لكنه لم يحرز أي لقب
في مسيرته حتى اآلن.
بيد أن هذا األمر يتغير تماما مساء اليوم عندما
يـقــود كين منتخب ب ــاده لمواجهة إيطاليا في
نهائي كأس أوروبــا على ملعب ويمبلي الشهير
فــي لـنــدن ،حيث يأمل أن يصبح أول قائد
ً
إنكليزي يــرفــع كــأســا مــرمــوقــة منذ أن
تـ ـ ّـوج بــوبــي م ــور بـطــا لـلـعــالــم على
الملعب ذاتــه عــام  1966بالفوز على
ألمانيا الغربية  2-4بعد التمديد.
كما أن األلقاب الشخصية تنتظر
مهاجم توتنهام في حال واصل
شهيته ا لـتـهــد يـفـيــة ،كما

فعل في األدوار اإلقصائية من البطولة القارية،
حيث سجل  4أهداف في  3مباريات ،رافعا رصيده
إل ــى  10أهـ ــداف فــي ال ـب ـطــوالت الـكـبــرى لمنتخب
إنكلترا ُ ،ليعادل غاري لينيكر.
وإذا ق ّدر لكين ( 27عاما) تسجيل هدف جديد،
فإنه سيتساوى في صــدارة ترتيب الهدافين مع
ال ـن ـجــم الـبــرتـغــالــي كريستيانو رونالدو ،ومهاجم
الـتـشـيــك بــاتــريــك ش ـي ــك .أمــا
ف ــي ح ــال تـسـجـيـلــه هــدفـيــن،
فـسـيـتــوج هــدافــا لبطولة
كـ ـب ــرى ل ـل ـم ــرة ال ـثــان ـيــة
ت ــوال ـي ــا ،ب ـعــد تسجيله
 6أهـ ــداف فــي مــونــديــال
روسيا عام .2018
وقـ ـ ــال ك ـي ــن ف ــي ه ـ ــذا الـ ـص ــدد:
"ال ـح ــذاء الــذهـبــي جــائــزة إضــافـيــة،
وإذا نجحت في إحرازه ،فسأكون قد
ّ
سجلت هدفا أو هدفين فــي النهائي،
مــا ي ـعــزز مــن ح ـظــوظ فــريـقــي فــي إح ــراز
لقب البطولة".
ل ـكــن ن ـهــائــي ال ـي ــوم يـمـنـحــه ف ــرص ــة دخ ــول
ال ـتــاريــخ ،ويـمـكــن اع ـت ـبــاره ال ـ ــذروة فــي مسيرته،
بغض النظر عما سيحققه الحقا في صفوف أي
ناد يدافع عن ألوانه.
ٍ
وكتب هداف منتخب إنكلترا السابق ألن شيرر
في موقع ذي أتلتيك" :إذا نجح في تسجيل هدفين
في المباراة النهائية ،فسيخلد اسمه في تاريخ
الكرة اإلنكليزية".
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نهائي ناري لـ«يورو »2020
وي ـم ـب ـلــي ف ــي ع ـق ــر دار الـمـنـتـخــب
اإلن ـك ـل ـي ــزي ال ت ـخ ـيــف ق ـطــب دف ــاع
ايطاليا ليوناردو بونوتشي الذي
قــال "سنلعب فــي عقر داره ــم ،لكن
ذلك ال يخيفنا".
وت ـ ــاب ـ ــع ف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر ص ـح ــاف ــي
مباشر مــن فـلــورنـســا ،أمــس األول،
حـيــث اسـتـعــد االتـ ـ ــزوري لـلـمـبــاراة
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة "مـ ـ ـ ــا سـ ـيـ ـحـ ـص ــل لـ ــدى
م ــواج ـه ـت ـن ــا انـ ـكـ ـلـ ـت ــرا ه ـ ــو اف ـض ــل
اس ـ ـت ـ ـع ـ ــراض ل ـ ـل ـ ـكـ ــرة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
والعالمية ،من قبل انكلترا ،ايطاليا
والطاقم التحكيمي".
ووص ـ ـ ــف ب ــون ــوت ـش ــي مـبـتـسـمــا

المواجهة بين المنتخبين على انها
بين "عجزة" دفاع ايطاليا ،و"شباب"
انكلترا ،منبها زمــائــه الــى سرعة
مهاجمي واجنحة منتخب االسود
الثالثة.
ويتطلع المنتخب اإليطالي إلى
إحراز لقبه الثاني في البطولة بعد
عــام  ،1968علما بأنه بلغ النهائي
م ــرتـ ـي ــن وخـ ـس ــر عـ ـ ــام  2000أمـ ــام
فرنسا  2-1بالهدف الذهبي ،ثم امام
اسبانيا صفر 4-عام .2012
وس ـت ـخ ــوض اي ـطــال ـيــا الـنـهــائــي
ال ـعــاشــر لـهــا فــي اح ــدى الـبـطــوالت
الـكـبــرى ،علما بأنها تــوجــت بطلة

للعالم  4مــرات اعــوام  1934و1938
و 1982و 2006و خ ـســرت النهائي
مرتين عامي  1970و.1994

مشوار إنكلترا
أمــا انكلترا ،فلعبت ببراغماتية
في دور المجموعات ،حيث تغلبت
ع ـلــى ك ــروات ـي ــا وص ـي ـفــة مــونــديــال
 2018بهدف وحيد ،قبل ان تسقط
في فخ التعادل السلبي مع جارتها
اسكتلندا .أنهت دور المجموعات
بفوز على تشيكيا بهدف ايضا.
ف ــي الـ ــدور ال ـثــانــي تـخـلـصــت من

فودين يغيب عن المران األخير
غاب الالعب فيل فودين ،أمس ،عن تدريبات المنتخب اإلنكليزي لكرة القدم،
في ختام استعدادات الفريق لخوض المباراة المقررة أمام نظيره اإليطالي.
وكان فودين ( 21عاما) ،العب مانشستر سيتي ،الغائب الوحيد عن مران
المنتخب اإلنكليزي الذي يدربه غاريث ساوثغيت ،بسبب إصابة طفيفة ،وفق
ما ذكره االتحاد اإلنكليزي .ولم يتم الكشف عما إذا كانت هناك شكوك حول
مشاركة فودين في مباراة اليوم.

2020

المانيا عقدتها في البطوالت الكبرى
بــال ـفــوز عـلـيـهــا بـهــدفـيــن نظيفين،
قـبــل أن تسحق اوكــران ـيــا برباعية
نظيفة ،ثم تحقق فوزا صعبا على
الدنمارك  1-2بعد التمديد.
وتـ ـ ــزامـ ـ ــن ت ـ ـط ـ ــور م ـس ـت ــوى
إنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــرا م ـ ـ ــع اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة
هــدافـهــا ه ــاري كين لشهيته
ال ـت ـهــدي ـف ـيــة ،فـبـعــد أن صــام
ع ـ ـ ــن الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ف ـ ـ ــي دور
المجموعات و ن ــال نصيبه
م ـ ـ ـ ــن االنـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــادات ،كـ ـ ــان
ع ـل ــى الـ ـم ــوع ــد فـ ــي األدوار
اإلق ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــة حـ ـي ــث س ـجــل
 4أه ـ ـ ــداف ف ــي  3م ـب ــاري ــات
ليحتل الـمــركــز الـثــانــي في
ترتيب الهدافين بفارق هدف
واحد عن البرتغالي كريستيانو
رونالدو والتشيكي باتريك
شيك ،لكنه يملك فرصة
معادلتهما أو حتى
التفوق عليهما في
حـ ــال ه ــز ال ـش ـبــاك
في النهائي.

روبرتو مانشيني يتوقع مباراة مفتوحة
أعـ ــرب ال ـمــديــر ال ـف ـنــي للمنتخب
اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم روبـ ــرتـ ــو
مــان ـش ـي ـنــي عـ ــن اعـ ـ ـت ـ ــزازه ب ـفــري ـقــه،
وذلــك قبل المواجهة المرتقبة أمام
المنتخب اإلنكليزي مساء اليوم.
وقــال مانشيني ( 56عاما) ،الذي
تولى قيادة منتخب اآلزوري وإعادة
تشكيله بعد إخفاقه في المشاركة
ف ـ ــي بـ ـط ــول ــة كـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم :2018
"الوجود في النهائي هدف جميل
لكنه ال يـكـفــي ،وأن ــا فـخــور بما
أح ــرزه الـشـبــاب ،فلم يكن هذا
سهال ،ولقد كنا مؤمنين بهذا
منذ اليوم األول".
وأوضـ ــح أن خـطـتــه تعتمد
على وضع المنتخب اإلنكليزي
تـ ـح ــت ضـ ـغ ــط م ـ ــن خـ ـ ــال إحـ ـ ــراز
هـ ــدف م ـب ـكــر ،وق ـ ــال ف ــي رد ع ـلــى س ــؤال
حول ما إذا كانت توقعات الجماهير في
االستاد تمثل عامال سلبيا يضغط على
المنتخب المضيف" :نحن مــن يجب أن
يضغط عليهم إذا حققنا ذ لــك وأ خــذ نــا
زمام المبادرة".
وأعرب مانشيني بوجه عام عن تطلعه
إلقامة المباراة بحضور أكثر من  60ألف
مشجع ،وق ــال" :االس ـتــاد بأكمله تقريبا
سيشجع انكلترا ،لكن هذا أمر جيد بعد
غياب الجماهير لعام ونصف العام".

جـ ـ ـ ــراح م ــوغـ ـل ــة فــي
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ،خ ـ ــاف ـ ــات
سـيــاسـيــة ،أو غطرسة
م ــزع ــوم ــة لـلـجـمــاهـيــر
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة .ك ــل تـلــك
األسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاب سـ ـت ــدف ــع
ب ـم ـش ـج ـعــي ويـ ـل ــز أو
اسكتلندا أو أ يــر لـنــدا
الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة ل ـل ـه ـتــاف
ً
دع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ف ـ ــي وج ــه
الـ ـج ــارة إن ـك ـل ـتــرا في
نـهــائــي ك ــأس أوروب ــا
 2020ل ـ ـكـ ــرة ا لـ ـق ــدم
اليوم.
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا حـ ـلـ ـق ــت إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا
ً
بأكملها فرحا األربعاء الماضي إثر تأهل "األسود الثالثة"
إل ــى أول نـهــائــي فــي بـطــولــة ك ـبــرى مـنــذ ع ــام  ،1966أظهر
مشجعو كرة القدم في الــدول المجاورة حماسة أقــل ،وهم
ً
دائ ـم ــا أكـ ــدوا اس ـت ـعــدادهــم لتشجيع "أي أح ــد ،باستثناء
إنكلترا".
وقال الصحافي الرياضي توم وليامس ،الذي كان يعمل
مع وكالة فرانس برس عبر حسابه على تويتر ،إن "مطالبة
مشجعي ويلز بدعم إنكلترا يشبه مطالبة مشجعي إيفرتون
بدعم ليفربول".
ذلك ألن إنكلترا هي "المنافس األكبر لويلز من الناحية
الرياضية" ،وفق وليامس ،الذي أضاف "نعم ،إنه فريق جيد،
مع مدرب جيد ،لكن ال يمكنك دعم منافسيك".
وبحسب استطالع للرأي أجراه برنامج "غود مورنينغ
بــريـتــان" (ص ـبــاح الـخـيــر يــا بــريـطــانـيــا) ،ف ــإن  63فــي المئة
مــن المشجعين فــي اسكتلندا وويـلــز وأيــرلـنــدا الشمالية
سيدعمون إيطاليا.
فــي خلفية ذلــك ال ـقــرار ،هـنــاك أسـبــاب متشابهة مــن أمة
إلى أخرى.

ويلز عانت من االضطهاد

وعـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاف ـ ــس ،قـ ــال
مانشيني إن انكلترا "فريق
رائ ــع وق ــوي فنيا وبدنيا وهو
فريق يقاتل".
وأضــاف أنه لهذا السبب يتوقع أن
الـمـبــاراة ستظل مفتوحة ومثيرة حتى
الـنـهــايــة ،ودع ــا فــريـقــه إل ــى ع ــدم الــذهــاب
إلى مباراة النهائي بتوتر زائد عن الحد
"ي ـجــب أن نـلـعــب ون ـحــن نـشـعــر بضغط
مناسب ،وأن نـحــاول أن نستمتع ،بهذا
فقط يمكننا الفوز بالنهائي".
(د ب أ)

روبرت ماك بالقائم واصطدمت بذراع تشيزني لتعود
الى الشباك.

هدف هوملس العكسي
بـعــد أن أط ــاح ــت ألـمــانـيــا بـفــرنـســا م ــن رب ــع نهائي
كأس العالم  2014برأسية ماتس هوملس في طريقها
إلى اللقب ،حسم العب قلب الدفاع نتيجة إحدى أبرز
مباريات الدور األول بهدف في مرماه ضد أبطال العالم.
حاول المدافع األلماني تشتيت ًكرة عرضية من لوكاس
هيرنانديز ّ
فحولها بالخطأ هدفا في سقف مرماه في
الدقيقة  20من الخسارة -1صفر أمام فرنسا في ميونيخ.

هفوة مارتن دوبرافكا
مــا الــذي كــان يــدور فــي ذهــن مــارتــن دوبــرافـكــا؟ بعد
لحظات من تصديه ركلة جزاء أللفارو موراتا في مباراة
مع إسبانيا ،ارتكب حارس مرمى سلوفاكيا هفوة
مهمة َ
يتعاف منها فريقه ً
أبدا.
لم
بعد تعقب الكرة المرتدة من العارضة إثر تسديدة،

أخ ـط ــأ دوب ــراف ـك ــا ف ــي إب ـعــادهــا
بقبضة يده لتهبط في المرمى،
قـ ــال ش ـت ـي ـفــان تــاركــوف ـي ـتــش
مدرب سلوفاكيا في دفاعه
عــن العـبــه "األخ ـط ــاء جــزء
مــن الـحـيــاة وك ــرة الـقــدم.
أنا متأكد من أن مارتن
س ـي ـت ـع ـل ــم م ـ ــن ذل ـ ـ ــك".
لـ ـس ــوء ال ـ ـحـ ــظ ،م ـ ّـه ــد
هذا الهدف إلى فوز
ك ـ ــاس ـ ــح إلس ـب ــان ـي ــا
بـخـمــا سـيــة نظيفة،
بينها هدف عكسي
ـان م ـ ـ ـ ــن ي ـ ـ ـ ـ ــواري
ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
كوتشكا.

من خارج منطقة الجزاء
لم يحدث من قبل في البطولة
الـقــاريــة أن ُيسجل هــدف عكسي من
خ ــارج منطقة ال ـج ــزاء ،غـيــر أن بـيــدري
والـ ـح ــارس أون ـ ــاي س ـي ـمــون ت ـشــاركــا في
لحظة غريبة لتغيير هذا الواقع .تدحرجت
ال ـت ـمــريــرة الـخـلـفـيــة ل ـل ـمــراهــق م ــن ع ـلــى بعد
 45مـتـ ًـرا وأخـفــق سيمون فــي ايقافها رغــم بطء
ال ـك ــرة .لـحـســن حـظـهـمــا ،تـعــافــت إسـبــانـيــا لـتـهــزم
ك ــروات ـي ــا ف ــي ال ـت ـمــديــد  3-5ب ـعــد مـ ـب ــاراة م ـث ـيــرة في
ال ـ ــدور ثـمــن ال ـن ـهــائــي .كــانــت ال ـ ًم ــرة الــوح ـيــدة ال ـتــي ال
يـخـســر فـيـهــا فــريــق يـسـجــل هــدفــا عـكـسـ ًـيــا فــي مــرمــاه.

الدنماركي كاير

ديميرال مدافع المنتخب التركي يسجل
ً
ً
هدفا عكسيا في مرمى فريقه لمصلحة
إيطاليا في دور المجموعات

قالت الصحافية لــورا كيمب من موقع "ويلز أونالين"
ً
إن "ويلز عانت قرونا من االضطهاد من إنكلترا ،وحكومة
(رئيس الــوزراء) بوريس جونسون ال تفكر بنا إال عندما
يكون لديها الوقت".
وأض ــاف ــت "دون أن نـنـســى هـ ــؤالء "ال ـبــدائ ـي ـيــن" الــذيــن
ينهبون الـحــانــات واألمــاكــن أينما ذه ـبــوا" ،متحدثة عن
المشجعين اإلنكليز "المتغطرسين" الذي يعتقدون "أن
أي شيء مسموح لهم" وفق كيمب نفسها.
يأتي رد اإلنكليز بأنهم لألسف يحاكمون على أساس
ً
حفنة من مشجعيهم األكثر تطرفا  ،وأن ما ُينظر إليه
على أنه غطرسة هو في الواقع مجرد أسلوب للتشجيع.
في قلب االنتقادات ،تبرز أغنية "كرة القدم عائدة إلى
المهد" كانت سجلت في بطولة كأس األمم األوروبية
ً
عام  ،1996وغالبا ما يرددها المشجعون اإلنكليز.
ً
صيغة فظيعة وفــق الـنـقــاد ،نـظــرا إلــى اإلخـفــاقــات
المتكررة إلنكلترا منذ تتويجها على أرضها في كأس
العالم .1966

الصحف تشجع «اآلزوري»

األهداف العكسية «نجمة» النسخة الحالية
فــي وقــت يـتــربــع الـبــرتـغــالــي كريستيانو رونــالــدو،
والتشيكي باتريك شيك على صدارة هدافي كأس أوروبا
 2020لكرة القدم مع  5أهداف لكل منهما ،كانت األهداف
العكسية "نجمة" هذه النسخة ،حيث بلغ عددها ،11
ما يفوق تلك المسجلة في النسخ السابقة مجتمعة.
وتلقي وكالة "فرانس برس" نظرة على أبرزها قبل
المباراة النهائية بين إنكلترا وإيطاليا اليوم على ملعب
ويمبلي في لندن.
فــي حـيــن ك ــان ال ـت ـعــادل الـسـلـبــي سـيــد الـمــوقــف في
المواجهة االفتتاحية للبطولة بين إيطاليا وتركيا في
روما ،أدت لحظة فشل مريح ديميرال إلى قلب الموازين،
ومـضــي االتـ ــزوري لتحقيق انـتـصــار بثالثية نظيفة.
وضــع مــدافــع يوفنتوس كــرة عرضية مــن دومينيكو
بيراردي في مرماه ،ما ّ
مهد لظهور بالده المخيب في
البطولة ،بعد أن منيت تركيا بثالث هــزا ئــم وتذيلت
ترتيب مجموعتها.
لم تكن المرة األولى التي يطارد فيها الحظ السيئ
فــوي ـت ـش ـيــخ ت ـش ـيــزنــي ف ــي كـ ــأس أوروب ـ ـ ـ ــا ،ف ــال ـح ــارس
ُ
البولندي الــذي طــرد في المباراة االفتتاحية لنسخة
 ،2012منح سلوفاكيا التقدم عندما ارتطمت تسديدة

بريطانيا مملكة غير متحدة
حول المنتخب اإلنكليزي

بعد أن حصل على شهادة على نطاق واسع لكيفية
تعامله خالل الحادثة التي تعرض لها زميله كريستيان
إريكسن في اولى مباريات الدنمارك في البطولة ،ساهم
هدف قائد الفريق العكسي في مرماه ضد إنكلترا في
إنـهــاء مـشــوار منتخب ب ــاده الــرائــع فــي الـبـطــولــة .في
محاولة لقطع كرة عرضية من بوكايو ساكا من امام
رحيم سترلينغّ ،
حول كاير الكرة في شباكه ليمنح هدف
التعادل لالسود الثالثة الذين حسموا المواجهة  1-2في
التمديد في الدور نصف النهائي.

ا حـتـفــت الصحف
اإلي ـطــال ـيــة ال ـص ــادرة
أمس باللحظة الرائعة
التي تعيشها الرياضة
فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـبـ ـل ــد الـ ــذي
سيواجه إنكلترا اليوم
على ملعب "ويمبلي"
فــي نهائي كــأس األمــم
األوروب ـ ـيـ ــة ،ف ــي حين
س ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــافـ ـ ــس الع ـ ـ ــب
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــس مـ ــات ـ ـيـ ــو
ب ـي ــري ـت ـي ـن ــي ع ـلــى
لقب ويمبلدون في
نـفــس ال ـيــوم أمــام
ال ـص ــرب ــي ن ــوف ــاك
دي ـ ــوك ـ ــوف ـ ـي ـ ـت ـ ــش،
ال ـم ـص ـنــف األول
عالميا.
واختارت صحيفة
"ال غازيتا ديلو سبورت" عنوان "تحيا إيطاليا"
لصفحتها الرئيسية التي خصصت نصفها
لالحتفاء ببيريتيني ،أول إيطالي يتأهل
لنهائي بطولة التنس الكبرى ،والنصف
اآلخـ ـ ــر ل ـح ـلــم رجـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــدرب روب ــرت ــو
مانشيني ،الــذيــن أصبحوا على بعد
خـطــوة مــن التتويج بـكــأس الـيــورو
للمرة الثانية في تاريخ "اآلتزوري".
مــن جانبها ،راهـنــت صحيفة
"كورييري ديلو سبورت" على
الـلـعــب بــاألل ـفــاظ لـتــدمــج اســم
ال ـم ـل ـع ــب ال ـ ـ ــذي سـيـحـتـضــن
نهائي كأس اليورو مع اسم
بطولة التنس" ،ويمبلي"
و"ويمبلدون" ،لتشجيع
إيطاليا ا لـتــي "قدمت
أفضل ما عندها".
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آخر كالم
حوار كيميائي

لماذا تحارب الدولة
أبناءها الشباب؟

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

د .حمد محمد المطر

ثمة ســؤال كبير يطرحه شباب الكويت مــن المتعلمين والخريجين
وأصحاب االختصاصات والمهارات ،وهو :لماذا تحاربنا الدولة؟ ومع أن
ظاهر السؤال يدل على نوع من التشاؤم واليأس والرغبة في أن تلتفت
الحكومة لهم ،إال أنه في عمقه يدل على حقيقة مؤلمة ،وهي أن الكويت
ً
تحارب أبناءها ،وتحديدا في إتاحة الفرص أمامهم للمشاركة والمساهمة
الفعالة والحقيقية في بناء بلدهم ،من خالل تقلدهم مختلف الوظائف في
القطاعين العالم والخاص.
ُ
طرح تكويت الوظائف الحكومية منذ زمن ،لكن واقع التطبيق مازال
ً
متعثرا ،ومازلنا نرى الكثير من الوظائف الحكومية التي يجب أن يكون
تم تكويتها يشغلها غير كويتيين ،كالقانونيين والمحاسبين ،وغيرها
من الوظائف ،والسؤال :لماذا مازال هؤالء في أماكنهم ،وبالمقابل لدينا
فائض من الشباب الكويتي المتخصص خارج نطاق العمل؟ وهل مجرد
طرح شعارات التكويت يكفي ويلبي الحاجة؟
يجب أن ينتقل التكويت مــن كونه استجابة لشعار حكومي أو بند
قــانــونــي يـلــزم المسؤولين إلــى أن يصبح قناعة عــامــة ،وعـقـيــدة وطنية
ً
حقيقية ،وبالتالي يتم البحث فعال عن أصحاب االختصاصات بين الشباب
َّ
الكويتي كلما فكر المسؤول بتعيين موظف ،ويجب أال يغيب عن الجميع أن
كويت اليوم مختلفة عن كويت األمس في السبعينيات والستينيات وحتى
الثمانينيات ،فكويت اليوم مليئة بالشباب المتعلم ،ويكاد يكون جميع
شباب الكويت من الخريجين وأصحاب الشهادات العليا واالختصاصات
المتنوعة ،وبالتالي لم يعد هناك مسوغ إلبقاء كل هذه الطاقات خارج
حـســاب الـحـكــومــة ،وخ ــارج أمــاكـنـهــم الـتــي يـفـتــرض أن يـكــونــوا فيها في
المؤسسات الحكومية المختلفة ،كما يجب أن يكون للحكومة دور فاعل
ً
تجاه المؤسسات الخاصة في تكويت كوادرها الوظيفية ،خصوصا تلك
المؤسسات التي تستفيد بشكل مباشر من الحكومة ،سواء عن طريق عقود
أو دعم ،والمؤسسات التي يستند نجاحها إلى المال الحكومي ،وهي كثيرة.
لنأخذ على سبيل المثال الجامعات الخاصة ،التي يستند نجاحها
واس ـت ـمــراري ـت ـهــا إل ــى ال ـب ـع ـثــات الــداخ ـل ـيــة م ــن ال ـك ــوي ــت ،وهـ ــذه الـبـعـثــات
ً
مغطاة ماليا من الحكومة ،وعلى األخيرة أن تمارس دورهــا ،بإلزام هذه
المؤسسات بالتكويت ،ونحن ال نتحدث هنا عن تكويت جميع أعضاء
الهيئة التدريسية ،بل عن الوظائف اإلدارية والفنية داخل هذه الجامعات
من موظفين وإداريين وفنيين -مهندسين وخبراء مهنيين وغيرهم -فال
داعي ألن تعتمد هذه الوظائف على غير الكويتيين ،وتستطيع الحكومة،
باعتبارها العميل األساسي لهذه الجامعات من خالل البعثات الداخلية،
أن تلزمها بنسبة عالية من التكويت ،وإال يتم استثناؤها من البعثات
الداخلية.
ً
علينا جميعا أن نقف مع الشباب ،فهم طاقة األمة ومستقبلها ،وعلى
ً
الحكومة أن تضع دائما نصب أعينها إفساح المجال لهم ،ليمارسوا دورهم
الكتساب المهارات ومراكمتها ،بما يحقق االكتفاء الذاتي ،الذي يلبي حاجة
ً
المؤسسات الحكومية والخاصة مستقبال ،وإال ما معنى أن يكون لدينا
مخرجات تعليمية ممتازة دون إعطائها الفرصة واالستفادة من طاقتها؟
***
ّ
" "Catalystمادة حفازة:
مجتمع شبابي  +متعلم ومبدع = استثمار مثالي

إشاعة ورا إشاعة… وبعدين؟!
اإلشــاعــة :سمو الشيخ صباح الخالد
سيقدم استقالته لسمو األمير.
بعد أسبوع…
اإلشــاعــة تـتـحــور كـفـيــروس الـكــورونــا
وتصبح :الشيخ صباح الخالد سيقدم
استقالة "حكومته" لسمو األمير…
من أين تأتي اإلشاعة؟ وما هو هدفها؟
ال أحد يعلم ،والحكومة الحالية مرت
ب ـظــروف كـثـيــرة غـيــر مــرغــوبــة ،وتخطت
عـقـبــات ال ـم ـعــارضــة الـنـيــابـيــة بـسـهــولــة،
واستقالتها في هذا الوقت بالذات ليس
ً
لها مبرر ،خصوصا أن المجلس في عطلة
إجبارية ،وكذلك الحصانة التي يتمتع

تأمالت في الخرائب

د .ناجي سعود الزيد

بـهــا رئـيــس ال ـ ــوزراء ضــد االسـتـجــوابــات
قائمة!
ال نعلم ما الــذي يريده الشيخ صباح
ً
ال ـخــالــد؟ ه ــل يــريــد تــأك ـيــدا م ــن السلطة
السياسية أنها متمسكة به ولن تتخلى
عنه مهما كانت الظروف؟!
م ـج ــرد اس ـت ـف ـس ــارات ،خ ــاص ــة ونـحــن
نعيش فترة استقرار نسبي ،فليس هناك
احتجاجات شعبية أو مظاهرات أو موجة
تذمر أكثر مما تعودنا عليه.
أكـثــر األم ــور تسير نحو اإليجابيات
دون ت ــدخ ــل ال ـح ـك ــوم ــة .ك ـمــا أن أس ـعــار
البترول بارتفاع ،واستثماراتنا الخارجية

حسن العيسى

كيف هو حال البلد إذا كانت الجامعة ،التي يفترض أن تكون
منارة التقدم للدولة ،هي في حقيقتها مرآة ألمراضه المزمنة،
أساتذة يشكون من تضخم أعــداد الطلبة ،ال أحد ينصت لهم
من المجلس أو الحكومة ،بل تدخل الواسطة والمحسوبيات
ح ـتــى ف ــي ال ـع ـمــل األك ــاديـ ـم ــي ،لــرب ـمــا ي ـح ـصــد ال ـط ــال ــب أعـلــى
الــدرجــات العلمية حسب المعرفة الـخــاصــة ،ومــا دمـنــا فقدنا
األمل باإلصالح ،إذن لم ال يزيد كرم بعض المدرسين في منح
الدرجات ،فيتقدم الدارسون لدروس إضافية صيفية ،بعد كرم
حاتمي في منح الدرجات كي يحصل د .حاتم على مخصصات
إضافية؟ ما العمل حين يحشر الطلبة أنفسهم في دراسة اللغة
اإلنكليزية وهــم في مستوى السنة الدراسية السابعة (ثالث
متوسط) حين يدخلون قسم األدب اإلنكليزي وهم ال يعرفون
الكتابة والقراءة؟ سجلوا بهذا القسم لربما تكون فرص العمل
لهم أفضل بالمستقبل في وزارات الكسل.
هل هي صورة سوداوية فاقدة األمل تقدمها لنا د .مي باسل
النقيب فــي مقالها المهم بمجلة " عــا لــم األدب ا ل ـيــوم" (مجلة
أدبية تصدرها جامعة أوكالهوما) ،تنتقل فيها مي من لقطة
إلى أخرى ،تنقل لنا بتفان وصدق أكاديمي صور البشاعة في
كويت حداثة اليأس ،كويت كراهية األجانب كالفلسطينيين
بعد التحرير وتحميل الجالية الفلسطينية وزر قياداتها أيام
االحتالل ،إلى ما يحدث اليوم نحو العاملين العرب واآلسيويين
بعد انتشار وباء كورونا ،ورفع مرضى الوطنية شعار "ارموهم
فــي الـبــر" ،مثلما صــرخــت بحماسة شــاعــريــة إح ــدى الفنانات
الكويتيات هلل لها الكثيرون.
من أين نبدأ؟ وأين ننتهي في عالم اليأس من اإلصالح وتبادل
اتهامات الفساد عند السياسيين؟ هل نصل إلى كآبة الروائي
النمساوي ستيفان زفــايــغ ،بعد أن أغلقت أمامه أبــواب األمل
وهو في مهجره بالبرازيل ،بعد الحرب الكونية الثانية ،فأنهى
المعارك المستمرة
حياته؟ وكيف يمكن أن تسير األمور وتلك
ُ
بين أغلبية مجلسية غير قابلة لحكومة ترى أنها فرضت عليها
وسلطةٍ مصرة على استمرار هذه الحكومة؟ وما العمل مع كل
الدمار للبيئة والحياة في بلد ال يكترث سياسيوه لما يحدث
له وال لمستقبله؟ فال شيء غير "األنا" األنانية وبعدي الطوفان.
الكثير تقوله مــي النقيب ينضح بــاأللــم عــن وطـنـهــا ،وهي
تقف تشاهد النور يتالشى عن بلد كــان في يــوم مضى بقعة
من الضوء واألحالم .صور مي الحزينة تكمل مشاهد رسمتها
شقيقتها د .فرح النقيب في كتابها "تحول الكويت ،تاريخ النفط
والحياة الحضرية" (باإلنكليزي) ،والــذي لــم يصرح بتداوله
في وطن حرية الفكر والتعبير!! "في الخرائب هناك تأمالت ما
بعد الكويت" ،وما أشد خشيتنا من حرف وكلمة "ما بعد" ،من
يقرأ؟ من يتعظ من سيرة غيره في تواريخ األمم؟ ومن يتالحق
ً
ً
ُ
وثقبها يتسع يوما بعد يوم؟ شكرا لمي مثلما
على السفينة
ً
ُ
قلت قبلها شكرا لفرح الغائبة ،ويا خسارة الوطن حين غادرنا
ً
الفرح يائسا.

في أفضل حال ،وحتى الفوضى اإلدارية
فـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــم والـ ـصـ ـح ــة تـ ـح ــت ظـ ــروف
ال ـك ــورون ــا لـيـســت بــالـحـجــم الـ ــذي يــدعــو
لالستقالة!
ل ــن ت ـتــوقــف اإلش ــاع ــات م ــا ل ــم يـصــدر
تصريح رسمي من سمو رئيس الــوزراء
لتأكيدها أو نفيها ،وال أعتقد أن هناك
ما يمنع ذلك.

الصينيون يختصرون  ٨سنوات لـ  ١.٢ساعة
ك ـش ــف ب ــاحـ ـث ــون ص ـي ـن ـيــون
عــن ابتكار جديد مــن شأنه أن
يضع بكين على قمة الصناعات
التكنولوجية ،بعد كشفها عن
معالج جديد فائق القدرة.
وأعلنت مصادر متخصصة
بالتكنولوجيا ،قـيــام باحثين
صـيـنـيـيــن م ــن جــام ـعــة الـعـلــوم
والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ال ـص ـي ـن ـي ــة
بابتكار أسرع معالج كمي في
العالم.
ونقل موقع سبوتنيك ،أمس،
ً
تقريرا لمجلة " "techspotذكرت
فيه أن المعالج الكمي الصيني،
الذي يحمل اسم "،"Zuchongzhi
أصـ ـغ ــر بـ ـح ــوال ــي م ــرت ـي ــن إل ــى

ث ــاث م ــرات م ــن مـعــالــج شــركــة
غوغل الكمي الــذي يحمل اسم
"."Sycamore
وذ ك ــر التقرير أن العمليات
التي تستغرق حوالي  8سنوات
ل ـح ـل ـه ــا ل ـ ـ ــدى الـ ـكـ ـمـ ـبـ ـي ــوت ــرات
العمالقة يستغرق حلها لدى
الـمـعــالــج الصيني حــوالــي 1.2
ساعة ،حيث يتم تحقيق التفوق
الكمي أو الميزة الكمية عندما
يتمكن الكمبيوتر الكمي من حل
مشكلة ال يستطيع أي كمبيوتر
قياسي (عــادي) حلها في وقت
محدد.
وأنـ ـج ــز أول ح ــاس ــوب كمي
ف ــي ال ـع ــال ــم م ــن ش ــرك ــة غــوغــل

وأطلق عليه اسم "،"Sycamore
وهــو كمبيوتر كمي بسعة 53
كيلوبت أكمل عملية حسابية

في  200ثانية تستغرق 10000
ع ـ ـ ــام م ـ ــن ج ـ ـهـ ــاز ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــر
العادي.

عقار أميركي عسكري يمنع الشيخوخة
تعمل وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون)،
عـلــى تـطــويــر عـقــار مــن شــأنــه مـنــع أو تأخير
عالمات وآثار التقدم في السن.
ون ـق ــل م ــوق ــع س ـك ــاي نـ ـي ــوز ،أمـ ــس األول،
عــن مــوقــع بريكينغ ديـفـيـنــس ،المتخصص
ً
باألخبار العسكرية ،تقريرا ذكر فيه أن قيادة
ّ
العمليات الـخــاصــة فــي "الـبـنـتــاغــون" ،تطور

مواعيد الصالة

حـبــة ،تــرمــي لتحسين أداء الـبـشــر ،مــن خالل
تقليل االلتهابات ،وإبطاء التنكس العصبي،
وت ـجــديــد ال ـخــايــا .وقــالــت ق ـيــادة العمليات
الخاصة  ،Special Operations Commandفي
خبر صحافي ،إنها تتوقع البدء في التجارب
السريرية للحبة العام المقبل.
ووفــق مديرة قسم العلوم والتكنولوجيا

في قيادة العمليات الخاصة ،ليزا ساندرز،
ف ــإن ن ـجــاح ال ـت ـج ــارب ع ـلــى ال ـع ـقــار سـيــؤخــر
الشيخوخة ،ويمنع اإلصــابــات ،ويـسـ ّـرع من
تعافي الجسم حال وقوعها.
ويـتـعــاون "الـبـنـتــاغــون" فــي الـمـشــروع مع
شــر كــة ،Metro International Biochem
المتخصصة بمجال التكنولوجيا الحيوية.
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الجمعة 7 / 9
هاجر إبراهيم عبداللطيف صقر

الفجر

03:23

الشروق

04:56

الظهر

11:53

حيدر حسين أحمد دشتي

العصر

03:28

علي إسماعيل عبدالرسول بهبهاني

المغرب

06:50

هيه سالم هالل العازمي

العشاء

08:21

زوجة عبدالوهاب عبدالله عبدالوهاب العلي
 83عاما ،شيعت ،ت،99601052 ،99058428 :
99620868 ،55004515 ،95566303
 80عاما ،شيع ،ت99700995 ،66555445 :

أحمد علي أحمد عباس

ً
 85عاما ،شيع ،ت99298338 ،99660377 :

إسماعيل إبراهيم البلوشي
عيسى
ً

 74عــامــا ،شـيــع ،ت،66619955 ،66886697 :
66216416

نجيب صالح جاسم الشهاب

ً
 68عــامــا ،شـيــع ،ت،99411889 ،99666868 :
99916653 ،66695515

 77عاما ،شيع ،ت66000232 ،50008855 :

مريم يعقوب حسين السالحي

أرملة مناحي محمد ثاري الرشيدي
 63عاما ،شيعت ،ت،50651313 ،66990400 :
96660050

مناحي مرزوق صنهات العتيبي

 41عاما ،شيع ،ت99055230 ،66602732 :

عبدالرحمن الشريدة
نوره
ً

جاسم يعقوب حميد عبدالله حاجي حسن
حصة جاسم فوزان الخالدي

أرملة بكر أحمد النجار
ً
 96عاما ،شيعت ،ت90000332 ،99825529 :
ً
 96عــامــا ،شـيــع ،ت،66177793 ،65072211 :
55522958

 36عاما ،شيعت ،ت،99626240 ،99455344 :
99889703

الطقس والبحر

أرملة عبيدان بداح الخالدي
 70عاما ،شيعت ،ت99752351 :

العظمى 45

أرملة صالح عبدالله الشايجي
 87عاما ،شيعت ،ت97202000 ،99077718 :

 74عاما ،شيعت ،ت66647575 :

 83عــامــا ،شـيــع ،ت،97246165 ،99793082 :
97888349

زوجة عبدالله نصار مطلق الشريعان
ً
 74عاما ،شيعت ،ت99023819 ،66615600 :

 42عاما ،شيعت ،ت50400033 ،99901019 :

 73عاما ،شيع ،ت95570007 :
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 67عاما ،يشيع بعد صالة عشاء اليوم بمقبرة
الجهراء ،ت55544547 ،50650888 :

الصغرى 28
ً
أعلى مد  02:16صب ــاحـ ـ ــا
ً
 11:18ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  06:34صب ــاحـ ـ ــا
 07:42م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

موضي فهد عبدالله الرجيب

عقاب مبارك بركات الشمري
نادية مناحي خالد عيد

عبداللطيف عايض سرور العتيبي
ً
 59عاما ،شيع ،ت66998833 :

عبدالعزيز محمد حسن البغلي
ً

 72عاما ،شيع ،ت99073079 :

صالح ناصر الضويحي
بتله
ً

فوزية يوسف فهد العبدالغفور
حسين ًعبدالله حسين الصايغ

سلمان ًسعيدان عاصي الجميلي

