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نائب األمير لـ «التأمينات» :أشركوا
المتقاعدين في أرباح المشاريع
َّ
سموه ثمن القفزة المالية ًفي المؤسسة ودعا إلى زيادة االهتمام بالشباب

• الحميضي %20.9 :ارتفاعا في قيمة أصول محفظتها االستثمارية
ّ
وجـ ــه سـمــو نــائــب األم ـي ــر ولــي
ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ م ـش ـعــل األحـ ـم ــد،
لجنة استثمار أ م ــوال المؤسسة
الـعــامــة للتأمينات االجـتـمــاعـيــة،
إلى ضرورة بذل المزيد من العطاء
واالهتمام بالمتقاعدين واتخاذ
كــل السبل ا لـتــي تجعلهم شركاء
ومستفيدين من نجاحات اللجنة،
ك ـت ـط ــوي ــر مـ ـش ــاري ــع اس ـت ـث ـمــاريــة
يخصص جــزء من أرباحها لتلك
ً
ال ـف ـئ ــة ،آم ـ ــا ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل زيـ ــادة
االهتمام بفئة الشباب.
وأعرب سموه ،خالل استقباله
وف ـ ــد ال ـل ـج ـن ــة ب ــرئ ــاس ــة ع ـبــدال ـلــه
الحميضي أمس ،عن شكر القيادة

السياسية للجنة على ما حققته
مــن قفزة مالية فــي االستثمارات
وت ـح ـس ـي ــن س ـم ـع ـت ـه ــا ،وع ـم ـل ـهــا
للمحافظة على هذا التميز.
بدوره ،قدم الحميضي لسموه
ً
ش ــرح ــا ع ــن األداء االس ـت ـث ـم ــاري
ل ـ ـل ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـن ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة
ً
الماضية ،مبينا أن أداء ه ــا شهد
ً
ارتفاعا في قيمة أصول المحفظة
االستثمارية ،بنسبة نمو  20.9في
المئة عن العام الماضي.

الثانية

بمبادئ
الناصر :ملتزمون ً
«عدم ً االنحياز» قوال
وفعال

اقتصاد

11
نائب األمير خالل استقباله وفد لجنة االستثمار بـ «التأمينات» برئاسة الحميضي أمس

جمعيات تعاونية متورطة في اإلتجار بالبشر!

النفط يصعد بفضل
انخفاض متوقع في
المخزونات األميركية

اقتصاد

استقدمت عشرات العمالة وأصدرت لهم تصاريح دون موافقة «الشؤون» ...و«القوى العاملة» أوقفت ملفات بعضها
●

جورج عاطف

ف ـ ّـج ــر ق ـ ـ ــرار وزي ـ ـ ــر الـ ـ ـش ـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والتنمية المجتمعية د .مشعان العتيبي ،إحالة
 9مجالس إدارات جمعيات تعاونية إلى النيابة
العامة ،مفاجأة من العيار الثقيل حول طبيعة
المخالفات المحررة بحق بعض هذه المجالس،
والتي تمثلت في وجود شبهات اتجار بالبشر،

عـبــر اس ـت ـقــدام عـمــالــة وافـ ــدة وع ــدم تسليمها
العمل لديها ،لتنضم «التعاونيات» إلى روافد
تفريخ العمالة السائبة إلى سوق العمل.
وق ــال ــت م ـص ــادر مـطـلـعــة ف ــي «ال ـش ــؤون»
لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،إن الـلـجــان المشكلة لمراجعة
أع ـمــال وح ـســابــات ه ــذه الـجـمـعـيــات اكتشفت
مخالفات جسيمة تحمل في طياتها شبهات
اتجار بالبشر ،إذ أصــدرت تصاريح عمل من

الخارج لعشرات العمالة الوافدة دون الحصول
ع ـلــى مــواف ـقــة ال ـ ـ ــوزارة الـمـسـبـقــة ،ث ــم تــركـتـهــا
سائبة في السوق للعمل لدى الغير ،مع ّ
تعمد
عــدم تسليمها العمل بأفرعها أو بأنشطتها
المستثمرة.
وذك ــرت الـمـصــادر ،أنــه تــم رصــد اختالفات
بين مسميات العمالة الوظيفية عن الحقيقية
ً
بــال ـج ـم ـع ـيــة ،ف ـض ــا ع ــن اخـ ـت ــاف ك ـب ـيــر بـيــن

«الجنايات» تطلق جمال الساير بال ضمان

تمسك نيابي بـ «االنعقاد الطارئ» إللغاء القوانين المقيدة للحريات وإقرار «مخاصمة القضاء»
●

علي الصنيدح

قــررت محكمة الجنايات أمــس ،برئاسة المستشار
محمد الصانع ،إلغاء قرار النيابة العامة حبس الشاعر
جمال الساير ،وأمرت بإخالء سبيله بال ضمان ،على ذمة
القضية المرفوعة ضده من النيابة على خلفية البالغ
المقدم مــن وزارة الداخلية ،وح ــددت جلسة  5أكتوبر
المقبل إلطالع الدفاع على ملف القضية.
وحضر مجموعة من نــواب مجلس األمــة ،وعــدد من

ّ
الحريري يبكر زيارته
إلى مصر
●

القاهرة -حسن حافظ

ع ـل ـم ــت «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،مـ ــن مـ ـص ــادر
دبلوماسية مصرية ،أن رئيس الوزراء
ال ـل ـب ـنــانــي ال ـم ـك ـلــف س ـع ــد ال ـح ــري ــري
س ـي ـبــدأ ال ـي ــوم زي ــارت ــه إل ــى ال ـقــاهــرة،
ً
التي كانت مقررة غدا ،وسيلتقي فيها
الرئيس عبدالفتاح السيسي ويجري
معه مشاورات حول األوضاع اللبنانية
والتطورات اإلقليمية.
وم ــن ال ـم ـقــرر ،بـحـســب م ـصــادر في
بيروت ،أن يحسم الحريري أمره ،بعد
لـقــاء الـسـيـســي ،لناحية االع ـت ــذار عن
التكليف من عدمه ،مرجحة أن يعود
ال ـح ــري ــري م ــن ال ـق ــاه ــرة إلـ ــى ب ـيــروت
ويلتقي الرئيس اللبناني ميشال عون،
ً
ح ــام ــا تشكيلة وزاري ـ ــة «م ــرن ــة» ،في
محاولة جديدة لتشكيل حكومة تبدأ
باتخاذ إج ــراء ات لوقف أســوأ انهيار
اقتصادي عرفته البالد.
وق ـبــل م ـغ ــادرت ــه إل ــى ال ـق ــاه ــرة ،من
المقرر أن يلتقي الحريري في بيروت
ال ـمــوفــد الــرئــاســي الـفــرنـســي بــاتــريــك
دوريــل ،في مهمة تهدف إلى الضغط
ع ـلــى ك ــل ال ـف ــرق ــاء لـتـقــديــم ال ـت ـنــازالت
ال ـم ـط ـلــوبــة إلت ـم ــام تــأل ـيــف الـحـكــومــة
بـ ـ ــأسـ ـ ــرع وقـ ـ ـ ـ ــت ،ل ـ ـمـ ــواك ـ ـبـ ــة م ــؤتـ ـم ــر
اقـ ـتـ ـص ــادي تـ ـع ــده بـ ــاريـ ــس مـ ــن أج ــل
مساعدة لبنان.

السياسيين الجلسة أمس ،والتي أنكر خاللها الساير
االتهامات المنسوبة إليه ،وطالب دفاعه باإلفراج عنه
بأي ضمان.
وكانت النيابة وجهت إلى الساير تهم اإلساء ة إلى
الذات األميرية والعيب على صالحياته ،وإذاعة أخبار
كاذبة ،وإساءة استعمال الهاتف ،على خلفية تغريدات
له بـ «تويتر» تضمنت المساس بــذات األمـيــر ،بحسب
االتهام.
ً
وأن ـك ــر ال ـســايــر ه ــذه االت ـه ــام ــات ،م ــؤك ــدا ع ــدم صحة

التفسيرات المقدمة من مباحث أمن الدولة في تحرياتها
للنيابة ،لكن األخيرة قررت إحالة القضية إلى «الجنايات»
ً
وحبسه  21يوما على ذمة التحقيق ،وأحالته إلى السجن
المركزي.
ً
نـيــابـيــا ،تمسك الـنــائــب مهند الـســايــر بطلب الــدعــوة
ً
ظل عدد موقعيه متوقفا
لعقد دور انعقاد
طارئ ،الذي ُ
ً
حتى أمس عند  29نائبا ،والذي خ ِّصص لمناقشة قانون
اإلج ــراء ات فيما يخص الحبس االحتياطي ،وقانوني
مخاصمة القضاء ،وشغل المناصب القيادية02 ،

الرواتب الشهرية التي تتقاضاها والمسجلة
فــي أذونـ ــات الـعـمــل ،وال ـتــي ج ــاء ت مصطنعة
ً
ومرتفعة جدا مقارنة بالفعلية.
وأضافت أن «هناك ملفات لجمعيات موقوفة
من هيئة القوى العاملة ،عقب ضبط مفتشيها
عمالة لهذه الجمعيات تعمل لــدى الغير ،في
مـخــالـفــة صــارخــة لـلـقــوانـيــن المنظمة لسوق
العمل».
٠٣

إلزام «الصفوف األولى»
بتعهد قبل صرف المكافأة
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السلمي :االستثمار
في فيتنام يحتاج
إلى ضمانات

كتاب

«الخدمة المدنية» اشترط توقيع المشمولين بها
● فهد تركي
ً
ت ـم ـه ـيــدا ل ـم ـبــاشــرة إج ـ ــراءات
ً
ّ
ال ـصــرف تــدريـجـيــا ،عــمــم دي ــوان
ال ـخــدمــة ال ـمــدن ـيــة ع ـلــى وزارات
الـ ــدولـ ــة وه ـي ـئــات ـهــا الـمـشـمــولــة
بمكافآت الصفوف األولى أمس،
ن ـمــوذج إقـ ــرار وتـعـهــد لتوقيعه
من الموظفين المشمولين بها،
ع ـلــى أن ت ـكــون أول ــوي ــة صــرفـهــا
للفئة األولــى المصنفة 02

إيران تبدأ حملة لتجنيد مقاتلين أفغان

٠٧

«مشاهدات عبداهلل
بشارة بين الخارجية
واألمم المتحدة» ()٤

دوليات

١٥

مخاوف من انزالق أفغانستان
إلى حرب إقليمية بالوكالة
●

عناصر من الوحدات الخاصة بعد عودتهم إلى قاعدتهم عقب جولة من المواجهات العنيفة مع «طالبان» في قندهار أمس (رويترز)

طهران -فرزاد قاسمي

بـ ـع ــد أسـ ـ ـب ـ ــوع صـ ــاخـ ــب ع ـلــى
الـ ـح ــدود اإلي ــران ـي ــة  -األف ـغــان ـيــة،
وم ـ ـح ـ ــاوالت ط ـ ـهـ ــران إب ـ ـعـ ــاد أي
شرارة محتملة قد تمتد إليها من
القتال المتصاعد في أفغانستان،
ً
عـبــر اسـتـضــافـتـهــا مــؤت ـمــرا ضم
م ـم ـث ـل ـيــن عـ ــن ح ــرك ــة «ط ــالـ ـب ــان»
وآخ ـ ــري ـ ــن عـ ــن حـ ـك ــوم ــة ك ــاب ــول،
تـعـمــل إيـ ــران عـلــى أك ـثــر مــن خط
بالدرجة األولــى لحماية نفسها،
ً
لـكــن أي ـض ــا ب ـهــدف «االس ـت ـث ـمــار»
فــي الجبهة األفغانية المرشحة
ً
ألن تشهد حربا أهلية قد تجذب
إليها العبين إقليميين ودوليين
متعددين.
وف ــي خ ـطــوة تـعـكــس مـخــاوف
إيرانية من أن تصبح أفغانستان
ً
ً
ت ـج ـم ـعــا ض ـخ ـمــا لـمـقــاتـلـيــن مــن
م ـخ ـت ـل ــف الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارب ال ـق ــوم ـي ــة
واأليـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة ،وأن ت ـنــزلــق
ً
البالد إلى ما يشبه حربا إقليمية
بالوكالة ،كشف مصدر 02

ّ
الناصرية»
العراق« :حريق
ّ
يفجر حربًا سياسية
وغضبًا شعبيًا

رياضة

١٧

وفد األزرق األولمبي
إلى تركيا السبت

ةديرجلا

•
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الثانية

نائب األمير استقبل ناصر المحمد ولجنة
استثمار أموال «مؤسسة التأمينات»

األمير يعزي العراق بضحايا
حريق مستشفى الحسين
بـعــث صــاحــب الـسـمــو أمير
ال ـبــاد الـشـيــخ ن ــواف األحـمــد،
ببرقيتي تعزية إ لــى الرئيس
العراقي د .برهم صالح وإلى
رئيس وزراء العراق مصطفى
الكاظمي ،أعرب سموه فيهما
ع ــن خــالــص ت ـعــازيــه وص ــادق
م ــواس ــات ــه بـضـحــايــا الـحــريــق
الذي اندلع في مستشفى اإلمام
الـحـسـيــن الـتـعـلـيـمــي الـخــاص
بعالج مرضى فيروس كورونا
فــي مــديـنــة الـنــاصــريــة ،وال ــذي
أس ـفــر عــن سـقــوط الـعــديــد من
ً
الضحايا والمصابين ،سائال
س ـم ــوه ال ـ ـبـ ــاري ج ــل وعـ ــا أن
يتغمد ضـحــايــا ه ــذا الـحــادث
األليم بواسع رحمته ومغفرته،
وأن يسكنهم فـسـيــح جـنــا تــه،
ّ
ويمن على المصابين بسرعة
الشفاء وتمام العافية.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ب ـع ــث
س ـ ـمـ ــوه ،ب ـب ــرق ـي ــة ت ـه ـن ـئــة إل ــى
رئ ـي ــس ال ـج ـبــل األسـ ـ ــود ميلو
دي ــوك ــان ــوف ـي ـت ــش ،ع ـب ــر فـيـهــا
سـ ـم ــوه عـ ــن خ ــال ــص ت ـهــان ـيــه
بمناسبة العيد الوطني لبالده،
ً
م ـت ـم ـن ـي ــا س ـ ـمـ ــوه ل ـ ــه م ــوف ــور
الـ ـصـ ـح ــة والـ ـع ــافـ ـي ــة ول ـل ـب ـلــد

ال ـصــديــق ال ـمــزيــد م ــن الـتـقــدم
واالزدهار.
وب ـع ــث س ـمــو ن ــائ ــب األم ـيــر
وول ـ ــي ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ مشعل

www●aljarida●com

األحمد ،وسمو رئيس مجلس
الــوزراء الشيخ صباح الخالد
ببرقيات مماثلة.

استقبل سمو نائب األمير
ول ـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ مـشـعــل
األ ح ـمــد ،بقصر بـيــان صباح
أمـ ـ ــس ،س ـم ــو ال ـش ـي ــخ نــاصــر
المحمد.
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا اس ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــل سـ ـ ـم ـ ــوه
رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
أمـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـع ــام ــة
لـ ـلـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
عـبــدالـلــه الـحـمـيـضــي ،ونــائــب
رئيس لجنة استثمار أ مــوال
ال ـمــؤس ـســة مـشـعــل الـعـثـمــان،
وعضوي اللجنة عبدالعزيز
الـطــريـجــي وزي ــاد المخيزيم،
ونــائــب المدير الـعــام لشؤون
االسـتـثـمــار والـعـمـلـيــات رائــد
النصف ،حيث ّ
قدموا لسموه
ش ــر ح ــا عـ ــن أداء ا ل ـمــؤ س ـســة
اال سـتـثـمــاري للسنة المالية
 2021/2020المنتهية في 31
م ــارس  ،2021وال ـتــي شهدت
ارتـ ـ ـف ـ ــاع ـ ــا ف ـ ــي قـ ـيـ ـم ــة أص ـ ــول
المحفظة اال سـتـثـمــار يــة ،مما
ّ
شكل نسبة نمو  20.9بالمئة
عن العام الماضي.
وق ـ ـ ـ ــد ق ـ ـ ـ ـ ـ ّـدم س ـ ـ ـمـ ـ ــوه ش ـك ــر
ال ـق ـي ــادة الـسـيــاس ـيــة ع ـلــى ما

عبدالله العلي
تفقد إجراءات
أمن الطائرات
قام رئيس اإلدارة العامة
ل ـل ـط ـيــران ال ـمــدنــي الـشـيــخ
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـ ـع ـ ـلـ ــي ،أم ـ ــس،
بــزيــارة إلــى اإلدارة العامة
لـ ـ ـق ـ ــوات األمـ ـ ـ ــن الـ ـخ ــاص ــة،
ل ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ــاع ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أح ـ ـ ـ ــدث
ال ـم ـس ـت ـجــدات والـتـقـنـيــات
المتعلقة بأمن الطائرات.
وذك ــرت «الــداخـلـيــة» في
ب ـيــان صـحــافــي ،أن العلي
تعرف خــال جولته داخل
مـ ـي ــدان ال ــرم ــاي ــة ال ـخ ــاص
بأمن الطائرات على اآلليات
والمعدات ومدى اإلمكانات
القتالية ا لـتــي يتمتع بها
عناصر القوات الخاصة.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن ـ ـ ــه ش ــاه ــد
ً
ع ـ ــرض ـ ــا لـ ـل ــرم ــاي ــة ال ـح ـي ــة
ب ــالـ ـط ــائ ــرات مـ ــن ع ـنــاصــر
إدارة حماية الطائرات ،كما
تم عمل عرض تقديمي عن
مـهــام عـمــل اإلدارة العامة
ل ـ ـ ـقـ ـ ــوات األم ـ ـ ـ ــن الـ ـخ ــاص ــة
واس ـ ـت ـ ـع ـ ــداده ـ ــا وك ـي ـف ـي ــة
تـ ـع ــامـ ـلـ ـه ــا مـ ـ ــع األحـ ـ ـ ـ ــداث
األمنية.

ً
نائب األمير مستقبال ناصر المحمد أمس
حققته لجنة اال سـتـثـمــار من
ق ـف ــزة مــال ـيــة بــاالس ـت ـث ـمــارات
و تـحـسـيــن سمعتها وا لـعـمــل
عـ ـل ــى ال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـ ـل ــى ه ــذا
ال ـت ـم ـ ّـي ــز ،وأن ي ـت ــم االه ـت ـم ــام
ب ــال ـش ـب ــاب ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،كـمــا
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدم سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوه ل ـ ـ ـهـ ـ ـّـم بـ ـع ــض
الـنـصــائــح ال ـتــي حــثـهــم فيها

ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـ ــزي ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــاء
واال هـتـمــام بالمتقاعدين من
خـ ـ ــال اتـ ـ ـخ ـ ــاذ الـ ـسـ ـب ــل ك ــاف ــة
ف ــي أن ي ـج ـعــل ال ـم ـت ـقــاعــديــن
شــر كــاء ومستفيدين مــن تلك
النجاحات كتطوير مشاريع
استثمارية يخصص جزء من
أرباحها للمتقاعدين.

ً
ً
الجابر للضباط الجدد :ضعوا مصلحة الوطن الناصر :ملتزمون بـ «عدم االنحياز» قوال وفعال
ترأس وفد الكويت في المؤتمر الوزاري لدول الحركة
نصب أعينكم واعملوا بإخالص لخدمته
●

محمد الشرهان

قـ ـل ــد نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع الـشـيــخ
حمد الـجــابــر ،ظهر أمــس ،بمقر
وزارة الـ ــدفـ ــاع ،كــوك ـبــة جــديــدة
من الضباط رتبهم ،بعد صدور
ً
مرسوم أميري بتوليتهم ضباطا
بالجيش الكويتي.
وبدأت مراسم التولية بقراءة
ال ـ ـمـ ــرسـ ــوم األمـ ـ ـي ـ ــري ،ث ـ ــم أدى
الضباط الجدد القسم القانوني.
وهنأ وزيــر الــدفــاع ،في كلمة
ل ــه ،ب ـهــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،الـضـبــاط
ً
الجدد قائال« :أبارك لكم وأهنئكم
على نيلكم ثقة سمو نائب األمير
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
ً
ب ـتــول ـي ـت ـكــم ض ـب ــاط ــا بــالـجـيــش
ً
الـ ـك ــويـ ـت ــي» ،داع ـ ـيـ ــا إي ــاه ــم إل ــى
المحافظة على القسم ،والعمل
ـان ل ـخــدمــة
ب ـك ــل اخ ـ ـ ــاص وتـ ـ ـف ـ ـ ٍ
ب ـل ــدن ــا ال ـح ـب ـي ــب ،وأن يـضـعــوا

الجابر والصالح خالل أداء الضباط للقسم أمس
م ـص ـل ـحــة ال ــوط ــن والـ ـ ـ ــذود عـنــه
نصب أعينهم».
وسأل الجابر المولى عز وجل
أن يديم على وطننا الغالي نعمة
األمــن واألم ــان والـعــزة والرفعة،
في ظل القيادة الحكيمة لصاحب

السمو أمير البالد القائد األعلى
ل ـل ـقــوات الـمـسـلـحــة وس ـمــو ولــي
عـ ـه ــده األم ـ ـيـ ــن ح ـف ـظ ـه ـمــا ال ـل ــه
ورع ــاهـ ـم ــا وسـ ـ ــدد ع ـل ــى طــريــق
الخير خطاهما.
حضر مراسم التقليد رئيس

الخالد :العاصمة
واجهة الدولة ونأمل
● محمد الشرهان
إنجاز طرقها وخدماتها
أكـ ــد وك ـي ــل الـ ـح ــرس ال ــوط ـن ــي ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن

الظفيري خالل اجتماعه مع سفيرة المملكة المتحدة أمس
ال ـع ـظ ـمــى واي ــرلـ ـن ــدا ال ـش ـمــال ـيــة ل ــدى
الكويت السفيرة بليندا لويس ،وتم
خ ـ ــال ال ـل ـق ــاء ب ـح ــث ع ـ ــدد م ــن أوج ــه
العالقات الثنائية بين البلدين ،إضافة
إلى تطورات األوضاع على الساحتين
اإلقليمية والدولية.
ح ـض ــر الـ ـلـ ـق ــاء ي ــن م ـس ــاع ــد وزيـ ــر
الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير
السفير أيهم العمر.

«الجنايات» تطلق جمال الساير...

ً
مؤكدا أن «الحل يكون بحماية الجميع من االنتقام السياسي».
بدوره ،قال النائب شعيب المويزري« :نتمنى تعليق العمل بقانون
الجرائم اإللكترونية ،هذا القانون المسخ ،الذي تم استغالله بشكل بشع
ً
ضد أبناء الشعب» ،مؤكدا ضرورة «االكتفاء بتطبيق قانون الجزاء».
مــن ناحيته ،أكــد الـنــائــب خــالــد الـمــونــس :أن «إخ ــاء سبيل جمال
ْ
الساير بال ضمانات ُي َعد طعنة جديدة في خاصرة َمن يريد تأسيس
ً
دولة القمع» ،مضيفا أن «الشعب جدد تصديه للنهج البوليسي ،ونجح
بأدواته السلمية في إفشال تجربتهم السيئة بإلقاء القبض واالختطاف
من الشارع ،وحكم القضاء يؤكد أحقيتنا بالدفاع عن أصحاب الرأي
ً
وعدم حبسهم احتياطيا».
من جهته ،أكد أمين سر مجلس األمة النائب فرز الديحاني أن «قرار
المحكمة اإلفــراج عن الساير بال ضمان هو دليل على أن حق الكلمة
ً
وحريتها متاحان لجميع المواطنين دون تمييز» ،مضيفا« :نبارك
اإلفراج عن الساير ،ونشكر كل أبناء الكويت على مناصرتهم له».

إلزام «الصفوف األولى» بتعهد قبل...
بـ «عالية الخطورة» ،والتي تشمل العاملين بوزارات الصحة والداخلية
والدفاع ،والحرس الوطني ،وغيرها من الجهات التي كان لموظفيها
تعامل مباشر مع أزمة كورونا.
وجاء تعميم الديوان ،الذي حمل عنوان «إقرار وتعهد» بشأن استيفاء
شروط وضوابط صرف مكافأة الصفوف األماميةً ،
بناء على القيود
ال ــواردة بالقانون  2021/4بفتح اعتماد إضــافــي بميزانية ال ــوزارات
واإلدارات الحكومية للسنة المالية .2021/2020

كوارث وأوبئة

أحمد الناصر

ـارج ـ ــه ،وال نـ ـ ــزال ع ـل ــى ع ـه ــدن ــا الـ ـي ــوم،
وخ ـ ـ ّ
ين مع المجتمع الدولي سعيا للعدالة
مصطف
ً
ومقاومة للمحن التي تحيط بعالمنا ،بما
فيها جائحة كوفيد .»19
وأوض ــح« :وبينما كانت الكويت تواجه
الوباء على الصعيد الداخلي مدت يد العون
لمنظمة الصحة العالمية من أجل تخفيف
وط ــأة الــوبــاء عـلــى ع ــدد مــن الـ ــدول ،وكــذلــك
لدعم الحملة الدولية مــن أجــل اللقاحات»،

وع ـب ــر ع ــن سـ ـ ــروره ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي هــذا
ال ـم ـح ـفــل ال ــرف ـي ــع «لـنـتـمـعــن ف ـي ـمــا حـقـقـنــاه
منذ القمة الثامنة عشرة لــدول حركة عدم
االنحياز ،المنعقدة بمدينة باكو في أكتوبر
 ،2019ويبدو كأنما كنا حينها في عالم غير
عالمنا اليوم ،فبينما شهد العالم اضطرابات
وحروبا ومجاعات وكوارث وأوبئة ،آخرها
ُ
قبل قرن مضى ،إال أن جائحة كوفيد  19تعد
األولى من نوعها لدول الحركة».
وتابع« :وإذ نتأمل قراراتنا في حركة عدم
االنحياز ،فال يسعنا إال االستمرار بالتفاؤل
لما أثبتته الدول األعضاء في الحركة أنها
في قلب الجهود الدولية لالستجابة للتحدي
الدولي للجائحة».

وكيل «الحرس» :القيادة مهتمة باالرتقاء بعناصرها

الظفيري يلتقي سفيري
السودان وبريطانيا

اج ـت ـم ــع ن ــائ ــب وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة،
السفير مـجــدي الـظـفـيــري ،أم ــس ،مع
سفير السودان لدى الكويت السفير
عبدالمنعم األمـيــن ،وتــم خــال اللقاء
بحث عدد من أوجه العالقات الثنائية
بـيــن ال ـب ـلــديــن ،إض ــاف ــة إل ــى ت ـطــورات
األوض ــاع على الساحتين اإلقليمية
والدولية.
واجتمع نائبة وزير الخارجية مع
سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا

األرك ــان العامة للجيش الفريق
ال ــرك ــن خ ــال ــد ال ـص ــال ــح ووك ـي ــل
وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد
الجابر ،وعدد من كبار الضباط
القادة بالجيش.

أكد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء الشيخ د .أحمد الناصر ،أن
رؤية ومبادئ وأهداف حركة عدم االنحياز
قــائـمــة ال ـيــوم كـمــا كــانــت فــي ال ـمــاضــي« ،إذ
مــازلـنــا نـعـمــل مــن أج ــل عــالــم م ـلــؤه الـســام
والـمـســاواة والـتـعــاون والرفاهية للجميع،
مسترشدين بميثاق األمم المتحدة».
جـ ــاء ذلـ ـ ــك ،خـ ــال تـ ـ ــرؤس ال ـن ــاص ــر وف ــد
الكويت فــي المؤتمر ال ــوزاري ل ــدول حركة
ع ــدم االن ـح ـيــاز ،ال ــذي عـقــد أم ــس ،ويستمر
يومين افتراضيا ،وذلك بعنوان «حركة عدم
االنحياز في صميم الجهود متعددة األطراف
في االستجابة للتحديات العالمية».
وأل ـ ـقـ ــى الـ ـن ــاص ــر ك ـل ـم ــة الـ ـك ــوي ــت خ ــال
ال ـمــؤت ـمــر ،ق ــال ف ـي ـهــا« :إنـ ــه خ ــال عـضــويــة
الـ ـك ــوي ــت فـ ــي م ـج ـلــس األمـ ـ ــن خ ـ ــال عــامــي
 ،2019-2018كــانــت ملتزمة بتلك المبادئ
ق ـ ــوال وفـ ـع ــا ،ح ـي ــث وقـ ـف ــت ض ــد الـ ـع ــدوان
والـ ـت ــدخ ــل األجـ ـنـ ـب ــي ،ك ـم ــا دع ـ ــت الحـ ـت ــرام
اسـتـقــال وس ـيــادة وســامــة أراض ــي جميع
الــدول ،ونادت بالمساء لة وتوفير الحماية
والمساعدة والتنمية».
وتابع« :ولقد عملنا بذلك داخل المجلس

مستطردا« :وعالمنا اليوم لم يكن مستعدا
لـلــوبــاء وتــداعـيــاتــه ،مـمــا اسـتــدعــى تحويل
األولـ ــويـ ــات ن ـحــو م ـل ـفــات األم ـ ــن ال ـغ ــذائ ــي،
وتعزيز المنظومتين الصحية والتعليمية،
واألمن السيبراني ،والذكاء االصطناعي».

أكــد محافظ الـعــاصـمــة ،الشيخ طالل
ً
ً
الخالد ،أن المحافظة تبذل جهدا دؤوبا
إلحــداث نقلة نوعية في شــوارع مناطق
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،واعـ ـتـ ـب ــر أن مـ ــن أولـ ــويـ ــات
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـح ــالـ ـي ــة وال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة
للمحافظة إزالة المخالفات بكل أشكالها،
واالهـ ـتـ ـم ــام بــال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ومـنـهــا
الـشــوارع ،واألرصـفــة ،والساحات العامة
والصحية والتشجير ،وكل ما من شأنه
المساهمة في تجميل المحافظة وإبرازها
بــال ـش ـكــل الـ ـ ــذي ي ـت ـنــاســب م ــع حـجـمـهــا
ومكانتها.
ّ
وثمن الخالد ،خالل الزيارة ،التي قام
بها أمس لوزيرة االشغال العامة وزيرة
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،د .رن ـ ــا الـ ـ ـف ـ ــارس ،ج ـهــود
االش ـغ ــال واالتـ ـص ــاالت إلن ـج ــاز وتنفيذ
وصيانة كــل ش ــوارع مناطق العاصمة،
السيما أن المحافظة تعد واجهة دولة
الكويت ،آمــا أن يتم انـجــاز الـطــرق وكل
الخدمات األخرى المتعلقة بالوزارة.

مهندس ،هاشم الرفاعي ،اهتمام الحرس باالرتقاء
بــال ـع ـن ـصــر ال ـب ـش ــري وت ـن ـم ـيــة مـ ـه ــارات ــه ،ل ـيــؤدي
واج ـبــاتــه فــي خــدمــة أم ــن واس ـت ـقــرار الــوطــن على
أكمل وجه.
جاء ذلك خالل مراسم أداء القسم للدفعة الـ 25
من ضباط الصف (الرقباء األوائل) خريجي معهد
ضباط الصف في وزارة الداخلية ،بحضور كبار
القادة والضباط.
وهنأ الرفاعي الخريجين ،ونقل إليهم تحيات

القيادة العليا للحرس ،ممثلة فــي رئيسه سمو
الشيخ ســالــم الـعـلــي ،ونــائــب رئيسه الـفــريــق أول
متقاعد الشيخ أحمد النواف.
وأضــاف أن الوثيقة التوجيهية ( 2025حماية
وسند) ،تركز على التدريب المتخصص الحديث
الذي يتوافق وطبيعة عمل المنتسبين في مختلف
وحـ ــدات ال ـح ــرس عـبــر مـنــاهــج ت ــواك ــب أف ـضــل ما
وصلت إليه العلوم األمنية والعسكرية الحديثة.
ووجه الرفاعي الشكر والتقدير لوزارة الداخلية
ع ـلــى ج ـهــودهــا ف ــي تــأه ـيــل ال ــرق ـب ــاء األوائ ـ ــل ،في
تجسيد واضح للتعاون بين المؤسسات األمنية،
لما فيه أمن واستقرار الوطن.

وتمنى للخريجين التوفيق والنجاح في بداية
مسيرتهم في صفوف الحرس إلى جانب زمالئهم،
مطالبا بتطبيق ما تعلموه من مبادئ وقيم ،وما
تلقوه من تدريبات متخصصة لالرتقاء بالعمل
ف ــي وح ــدات ـه ــم ،وال ـع ـمــل بــاس ـت ـمــرار عـلــى تطوير
أنفسهم ،لتحقيق ما يصبو إليه الحرس من أهداف
وطنية مخلصة ،سواء في المنظومة األمنية لدولة
الكويت أو مساندة وزارات ومؤسسات الدولة في
تأدية رسالتها.
وفي ختام الحفل كرم وكيل الحرس المتفوقين،
مشيدا بحصولهم على مراكز متقدمة في الدورة.

النهام بحث التعاون األمني مع مسؤول فرنسي

وجاء نص اإلقرار على النحو التالي« :أقر أنا ... :رقم مدني ...أنني
عملت خالل الفترة التي تقرر صرف المكافأة عنها ،وكنت على رأس
ً
عملي مباشرا لــه ،وذلــك بعدد أيــام ( )...لــدى وزارة /هيئة /مؤسسة...
بـ ــإدارة  ...بــوظ ـي ـفــة ،...كـمــا أق ــر بــأنـنــي قــد اطـلـعــت عـلــى ق ــرار مجلس
ـوف لـكــل ال ـشــروط والـضــوابــط
ال ـ ــوزراء رق ــم  ،2020/686وأن ـنــي مـسـتـ ٍ
المقررة لصفوف هذه المكافأة الواردة بهذا القرار ،مع تعهدي بتحمل
المسؤولية القانونية الكاملة في حالة ثبوت عدم صحة البيانات .المقر
بما فيه ...ثم توقيع الموظف».
وأعلن الديوان أنه أرسل كشوف مستحقي هذه المكافآت إلى وزارة
ً
المالية مع تحديد المبلغ اإلجمالي المطلوب صرفه لكل جهة ،مشيرا
إلى أن مسؤولية صحة أعداد الموظفين واأليام المحتسبة لكل منهم
تقع على عاتق الجهة ذاتها.
وأكد أنه سيوافي «المالية» بكشوف مستحقي المكافآت في الجهات
التي تم التدقيق عليها واعتمادها ،بعد أن تبين عدم وجود مالحظات
ً
ً
عليها ،وفقا للضوابط واآللية المحددة بقرار مجلس الوزراء ،الفتا إلى
ً
ّ
أنه شكل لجانا لتلقي تظلمات الموظفين الذين يرون أنهم يستحقون
المكافأة ولم ترد أسماؤهم ،في كل الجهات الحكومية ،للنظر في مدى
استحقاقهم.

إيران تبدأ حملة لتجنيد مقاتلين...
في «فيلق القدس» أن «الحرس الثوري» بدأ ،منذ بداية األسبوع ،حملة
تجنيد متطوعين من الشباب األفغان في أرجــاء البالد ،لضمهم إلى
مقاتلي «فيلق الفاطميون» الموالي لطهران ،والذي يقاتل في سورية
وله مراكز تدريب في إيران.
وأضــاف المصدر أن قائد فيلق القدس اللواء إسماعيل قآني زار

●

محمد الشرهان

اسـتـقـبــل وك ـيــل وزارة الــداخـلـيــة
الفريق عصام النهام ،صباح أمس،
م ـل ـحــق األمـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ال ـفــرن ـســي
ال ـم ـك ـلــف بــال ـكــويــت ال ـع ـق ـيــد الـ ــدرك
ستيفان الكروا.
وتطرق اللقاء إلى بحث عدد من

الموضوعات األمنية ذات االهتمام
الـمـشـتــرك ،وسـبــل تعزيز العالقات
فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت ت ـ ـبـ ــادل ال ـم ـع ـلــومــات
وال ـخ ـبــرات ،وعـقــد دورات مشتركة
ل ــأم ــن ال ــداخـ ـل ــي بـ ـه ــدف اك ـت ـســاب
الخبرات والمهارات في هذا المجال.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــام ،ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ـمـ ــق وت ـم ـي ــز

سورية للقاء قادة «فاطميون» ،واإلشراف على سحبهم إلى إيران ،ثم
نقلهم إلى الحدود األفغانية ،وفي مرحلة أخرى إلى داخل أفغانستان
وإبالغهم خطة العمل اإليرانية الجديدة.
وت ـق ــول م ـص ــادر إيــران ـيــة إن ه ـنــاك فـصــائــل مـتـنــوعــة م ــن األي ـغــور
والشيشان والتركمانستان واألزبك والطاجيك والعرب األفغان والهنود
ً
األف ـغ ــان ،وحـتــى «داعـ ــش» ،تعمل حــالـيــا تـحــت ل ــواء حــركــة «طــالـبــان»
فــي معركة دحــر الحكومة بـكــابــول وإع ــادة بعث «إم ــارة أفغانستان
اإلسالمية» ،لكن بمجرد تحقيق ذلك فإن هذه الفصائل ستنفصل ،وكل
منها سيحاول فرض أجندته ،وبعض الفصائل المعارضة لطهران قد
تعمل على زعزعة األمن عبر الحدود اإليرانية.
وقال أحد المصادر إن طهران استطاعت ،عبر سنوات من التواصل
ً
مع «طالبان» ،خصوصا بعد الهجوم األميركي في  ،2001بناء عالقات
طـيـبــة مــع بـعــض مـجـمــوعــات «طــال ـبــان» ،كـمــا تجمعها عــاقــة جيدة
بالحكومة األفغانية ،لكن ما سيجري في أفغانستان سيكون أكبر
ً
بكثير ،مشيرا إلى أن خطوة األميركيين باالنسحاب وترك حلفائهم
مكشوفين فاجأ روسيا والصين وباكستان ،وبالقدر نفسه إيران.
ويـعـتـبــر ه ــذا الـمـصــدر أن االنـسـحــابــات الـســريـعــة ل ـقــوات الجيش
األف ـغــانــي ،ال ــذي يـضــم  300أل ــف عنصر وم ـعــدات ج ـيــدة ،واسـتـســام
عـنــاصــره ل ـ «طــال ـبــان» أث ــارا م ـخــاوف مــن ات ـفــاق وراء الـكــوالـيــس بين
الحركة وواشنطن لخلق أمر واقع جديد ،قبل تدارك الوضع من قبل
دول الجوار األفغاني.
ً
ويرى أن إبعاد القوات األميركية من الخليج ،خصوصا من قاعدة
العديد فــي قطر ،ونقلهم إلــى قــواعــد فــي األردن يــزيــدان الشك مــن أن
ً
األميركيين يخططون لـشــيء مــا قريبا للمنطقة ،ولــذا يــريــدون نقل
ً
قواتهم إلى أماكن أكثر أمنا.
وأمس ،برز تصريح للسفير األميركي في كابول ،روس ويلسون ،قال

العالقات بين الكويت وجمهورية
فرنسا الصديقة.
م ــن جـهـتــه ،أش ــاد الـعـقـيــد ال ــدرك
الـفــرنـســي الك ــروا بـمــا تــم بحثه من
ً
موضوعات ،مؤكدا أنها تساهم في
زيــادة أوجــه التعاون بين البلدين،
ً
م ـش ـي ــدا ب ـع ـمــق ال ـت ـف ــاه ــم وحـ ـف ــاوة
االستقبال.

ً
فيه« :ال نريد حروبا بالوكالة في أفغانستان .نريد من الدول المجاورة
لها المساهمة في استقرارها».
يأتي ذلك ،في وقت هددت حركة طالبان ،أمس ،تركيا بالتعامل معها
كمحتل ،إذا قررت اإلبقاء على جنود أتراك لحماية وتشغيل مطار كابول
الدولي ،وذلك مع تقدم المفاوضات األميركية-التركية بهذا الشأن.
وتفيد معلومات بأن تركيا ستلتزم في االتفاق بأجندة االنسحاب
األطلسية ،لكنها قد تعيد قوة جديدة لوقف اتفاق تعقده مع الحكومة
األفغانية.
وفيما بدا أنه مسعى الستعادة االستراتيجية ،التي استخدمتها
لدى استيالئها على السلطة في منتصف التسعينيات ،من محاصرة
المدن وإرغام الزعماء التقليديين على التفاوض على االستسالم ،قال
وزير اإلعالم والثقافة في نظام طالبان السابق ( ،)2001-1996أمير خان
متقي ،الذي يدير «لجنة الدعوة واإلرشاد»« :اآلن ،ومع انتقال المعارك
من الجبال والصحارى إلى أبــواب المدن ال يريد المجاهدون القتال
داخل المدن ،من األفضل أن يستخدم مواطنونا والعلماء كل القنوات
للدخول في اتصال» مع طالبان ،بهدف «التوصل إلى اتفاق منطقي
لتجنيب تعرض مدنهم ألضرار».
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محليات
شبهات إتجار بالبشر تحيل «تعاونيات» إلى النيابة!

• جلبت عشرات الوافدين من الخارج ّ
وتعمدت عدم تسليمهم العمل لديها
• «القوى العاملة» أوقفت ملفات بعضها لضبط عمالة مسجلة عليها تعمل لدى الغير
جورج عاطف

الجمعيات باتت
روافد لتفريخ
العمالة السائبة
إلى سوق العمل

عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى وق ـ ـ ـ ـ ـ ــع قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزيـ ـ ـ ـ ــر
الشؤون االجتماعية والتنمية
ا ل ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ،د .مـ ـشـ ـع ــان
العتيبي ،إحالة  9مجالس إدارة
جمعيات تعاونية إلــى النيابة
الـعــامــة ،على خلفية تـجــاوزات
مــال ـيــة وإداري ـ ـ ــة رصــدت ـهــا فــرق
الـمــراقـبــة والتفتيش فــي قطاع
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون ،ف ـ ـ ـ ّـج ـ ـ ــرت م ـ ـصـ ــادر
مطلعة في الــوزارة مفاجأة من
ال ـع ـي ــار ال ـث ـق ـيــل ب ـش ــأن طبيعة
الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات ال ـ ـم ـ ـحـ ــررة بـحــق
ب ـع ـ ّـض ه ـ ــذه ال ـم ـج ــال ــس ،ال ـتــي
تـ ـم ــثـ ـل ــت ف ـ ــي وجـ ـ ـ ــود ش ـب ـه ــات
ات ـج ــار بــالـبـشــر ،عـبــر اسـتـقــدام
هذه الجمعيات عشرات العمالة
ال ــواف ــدة مــن ال ـخ ــارج ،ثــم ّ
تعمد

«األوقاف» :إلغاء تعيين مدير
الدراسات لـ «الفروانية» بحكم قضائي
•

محمد راشد

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن المحكمة اإلدارية قضت بحكم
نهائي (التمييز) ،بإلغاء قرار تعيين مدير إدارة الدراسات اإلسالمية
وعلوم القرآن لمحافظتي الفروانية والجهراء.
وأكدت مصادر أن قرار المحكمة جاء تأكيدا لقرارها السابق قبل
عدة أشهر ،وذلك بعدم أحقية الموظف المعني بمنصب مدير إدارة،
مستوف للشروط المطلوبة لشغل هذا المنصب،
خصوصا أنه غير
ٍ
ّ
وأهمها عدم ّ
تدرجه في التسلسل الوظيفي لتولي مسؤولية مدير إدارة،
مشيرة إلى أن قرار المحكمة جاء متوافقا بشكل قاطع مع قرار وزير
األوقاف األسبق فهد الشعلة الذي خاطب ديوان الخدمة المدنية حينها
بعدم أحقية المذكور بالمنصب اإلشرافي وإلغاء القرار ،ومخالفا لقرار
الوزير السابق د .فهد العفاسي.
وبينت أن هذه المخالفة سبق أن طالب ديوان المحاسبة المسؤولين
في وزارة األوقــاف بتصحيحها وإلغاء قــرار التعيين ،إال أن الــوزارة
خاطبت مجلس الخدمة في محاولة الستثناء الموظف المعني من
التدرج الوظيفي ،حتى يتسنى له البقاء مديرا ل ــإدارة ،األمــر الذي
رفضه ديوان المحاسبة ،خصوصا مع تأكيده وجود مخالفات أخرى
تدخل ضمن اختصاصات الديوان ،وهي األمور المالية المترتبة على
المنصب ،وذلك في رصدها والمطالبة بتصحيحها.
وأضافت أن ترقية الموظف إلى مدير إدارة تعد مخالفة للضوابط
والشروط الخاصة بشغل الوظائف اإلشرافية دون التدرج فيها حسن
النظام التعليمي ،وهو  20سنة خدمة للشهادة التربوية ،و 21سنة
للشهادة الشرعية ،وفق ما جاء في خطاب ديوان المحاسبة ،الفتة إلى
أن المحكمة أكدت إلغاء قرار تعيين الموظف مديرا إلدارة الدراسات
اإلسالمية لمحافظتي الفروانية والجهراء ،إلغاء مجردا ،حسب األسباب
المذكورة في حيثيات الحكم.

ع ــدم تـسـلـيـمـهــا ال ـع ـمــل لــديـهــا،
ّ
لتنضم "التعاونيات" ،بذلك ،إلى
رواف ــد تفريخ العمالة السائبة
إلـ ــى سـ ــوق ال ـع ـم ــل ،ف ــي مــؤشــر
ً
ي ـقــرع ن ــاق ــوس ال ـخ ـطــر ،مـنـ ّـبـهــا
إل ــى ضـ ــرورة "ف ـل ـتــرة" عمالتها
والتدقيق الجاد على تصاريح
االستقدام الصادرة عنها.
ّ
ووفقا للمصادر ،فإن اللجان
المشكلة مــن قبل ال ــوزارة على
ب ـ ـعـ ــض هـ ـ ـ ــذه "ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــات"
لمراجعة أعمالها وحساباتها
اكـ ـتـ ـشـ ـف ــت جـ ـمـ ـل ــة مـ ـخ ــالـ ـف ــات
وت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزات م ــال ـي ــة وإدار ّيـ ـ ـ ـ ــة،
ومنها الجسيمة التي صنفت،
و فــق تقارير المفتشين ،بأنها
تحمل شبهات اتجار بالبشر،

ومنها إصدار بعض الجمعيات
تصاريح عمل من الخارج لمئات
الــوافــديــن دون الـحـصــول على
موافقة الوزارة المسبقة ،فضال
عن رصد بعض الوافدين الذين
ي ـع ـم ـل ــون فـ ــي أمـ ــاكـ ــن م ـت ـفــرقــة
بعدما دخلوا البالد عن طريق
تصاريح عمل بالجمعيات.

زيادات مالية مصطعنة
وذك ــرت الـمـصــادر أنــه ضمن
المخالفات الجسيمة المحررة،
وال ـخ ــاص ــة ب ـش ـب ـهــات االت ـج ــار
بالبشر ،رصد مئات الموظفين
في بعض الجمعيات ،وفق ّ
عينة
عشوائية ،تختلف مسمياتهم
الوظيفية عن الحقيقية في تلك

الجمعيات ،فضال عن االختالف
الكبير بـيــن ال ــروات ــب الشهرية
الـتــي يـتـقــاضــونـهــا والمسجلة
في أذونات عملهم ،والتي جاءت
ً
مصطنعة ومرتفعة جدا مقارنة
بالفعلية ،مما يرتب على ذلك
منحهم مزايا مالية وإدارية غير
مستحقة ،وتكبد الــدولــة أعباء
مالية إضافية بطرق ملتوية.
وب ـ ّـيـ ـن ــت أنـ ـ ــه لـ ــوحـ ــظ خ ــال
م ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــة كـ ـ ـش ـ ــوف ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـ "آر.
ج ـ ــي" وإق ـ ــام ـ ــات ع ـم ــال ــة بـعــض
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــات عـ ـ ـ ـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ــود
ب ـع ـض ـهــم ع ـل ــى رأس ال ـع ـم ــل ال
بــأفــرع الجمعية وال باألنشطة
ال ـم ـس ـت ـث ـمــرة ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أنــه
عقب التحقق من األمر ّ
تبين أن

أعدادهم تتجاوز  150شخصا
ف ــي ب ـع ــض ال ـج ـم ـع ـي ــات ،حـيــث
طالبت لجان المراجعة بضرورة
تقديم تقرير مفصل عن إقامات
ه ــذه الـعـمــالــة ،وتـحــديــد فـتــرات
وجودهم على ملف الجمعيات.
وأضافت أن "مسؤولي بعض
تلك الجمعيات أكدوا عدم القدرة
ً
على توفير هــذا التقرير ،نظرا
لوقف ملف الجمعيات من قبل
الهيئة العاملة للقوى العاملة،
وإمهاره بالرمز  72جراء ضبط
مفتشيها بعض عمالة الجمعية
يعملون لدى الغير ،في مخالفة
ص ــارخ ــة ل ـل ـقــوان ـيــن الـمـنـظـمــة
لسوق العمل".

مشعان العتيبي

توجه لتطعيم قاطني بؤر التفشي بمناطق الكثافة السكنية
الكويت تشارك في اجتماع خليجي لبحث مستجدات الفيروس والتطعيمات
•

عادل سامي

شارك وكيل وزارة الصحة د .مصطفى رضا ،ووكيلة
الـ ــوزارة الـمـســاعــدة ل ـشــؤون الـصـحــة الـعــامــة د .بثينة
المضف ،في اجتماع وكالء وزارات الصحة بدول مجلس
التعاون الخليجي الثامن عشر عبر االتصال المرئي،
لمناقشة مـسـتـجــدات ف ـيــروس ك ــورون ــا ،ومـسـتـجــدات
التطعيم بدول المجلس.
مــن جــانــب آخ ــر ،كشف رئـيــس اللجنة االستشارية
لمواجهة "كورونا" د .خالد الجارالله عن توجه لتطعيم
قاطني بــؤر التفشي في مناطق الكثافة السكنية مع
تدفق إمداد اللقاحات.
وأكد الجارالله ،في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"،
تذبذب المنحنى الوبائي مع استمرار اإلشغال السريري
والـحــرج ،مشددا على أهمية تعزيز السعة السريرية
ودعــم المنظومة الصحية ،ولفت إلى أنه "ال حظر وال
فعاليات وال تهاون".
مــن جــانــب آخ ــر ،أطـلــق قـســم الطبيعة اإلشـعــاعـيــة في
مركز الكويت لمكافحة السرطان تطبيقا إلكترونيا حديثا
للهاتف المحمول مفيدا للعاملين في مجال اإلشعاع ،من
أجل ضمان خدمات صحية متطورة وآمنة وفعالة ،وأكد
رئيس القسم د .مشاري النعيمي أن التطبيق عبارة عن
موسوعة شاملة لكل مــا يحتاجه العاملون فــي األشعة
التداخلية عن أساليب وتقنيات الوقاية من اإلشعاع.
وأ ضــاف د .النعيمي أن ذ لــك يأتي في إ طــار جهود
وزارة ا لـصـحــة ال سـتـخــدام تـطـبـيـقــات األ جـهــزة ا لــذ كـيــة

رضا خالل مشاركته في االجتماع الخليجي
ف ــي خــد مــا ت ـهــا ا ل ـص ـح ـيــة ،م ــا ي ـس ـهــم ف ــي إ حـ ــداث نـقـلــة
نــو عـيــة فــي ا ل ـخــد مــات ا لـمـقــد مــة لـلـمــر ضــى وا لـعــا مـلـيــن
ب ــا ل ـق ـط ــاع ا ل ـص ـح ــي و ل ـم ــوا ك ـب ــة ا لـ ــدرا سـ ــات ا ل ـحــد ي ـثــة
ا لـتــي نـشــر تـهــا ا لـلـجـنــة ا لــدو لـيــة لـلــو قــا يــة مــن اإل شـعــاع
(  )ICRPا لـ ـت ــي ب ـي ـن ــت أن ا ل ـت ـع ــرض ل ــإ ش ـع ــاع ي ـش ـكــل
تـهــد يــدا كـبـيــرا أل طـبــاء األ شـعــة ا لـتــدا خـلـيــة ا لـتــي تــزا يــد
استخدامها بشكل كبير في السنوات األخيرة خاصة
في مختبرات قسطرة القلب وجراحة األوعية الدموية
وجراحة المسالك البولية وجراحة العظام وأمراض
ا ل ـج ـهــاز ا لـهـضـمــي ،بـحـيــث يـمـكــن أن ي ــؤدي ا لـتـعــرض
اإلشعاعي إلى آثار جانبية مؤقتة أو متأخرة تظهر
على األ طـبــاء ،مثل اعتام عدسة العين وتهيج الجلد
وفقدان الشعر.

وأوضح د .النعيمي أن التطبيق يحتوي على آلة
حاسبة للتعرض اإلشعاعي الطبي ،يمكن من خاللها
معرفة الجرعات اإلشعاعية التي يتعرض لها األطباء
وال ـف ـن ـيــون وال ـم ـمــرضــون ،مـبـيـنــا أن اآلل ــة الـحــاسـبــة
تعد األ كـثــر ا بـتـكــارا للحاسبات الخاصة بالتعرض
اإلشعاعي الطبي ،وتتميز بإجراء حسابات تلقائية
متكاملة للتعرض اإلشعاعي.
وأش ــار إل ــى أن الـتـطـبـيــق يـعـتـبــر م ـصــدرا مــوثــوقــا
لـلـمـعـلــومــات ول ـح ـســاب ال ـجــرعــات اإلش ـعــاع ـيــة ،وتــم
ت ـطــويــره تـحــت إشـ ــراف إدارة الــوقــايــة مــن اإلش ـعــاع
بوزارة الصحة ،وخبراء من الوكالة الدولية للطاقة
ال ـ ــذري ـ ــة ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن ال ـت ـط ـب ـي ــق م ـج ــان ــي وس ـه ــل
االستخدام ويمكن تحميله من المتجر اإللكتروني.

ً
«الشباب» تختتم برنامج «فن قيادة العمل التطوعي» عيادة المسافر تستقبل  300متطعم يوميا
اختتمت الهيئة العامة للشباب ،مساء
أمس األول ،البرنامج التدريبي "فن قيادة
العمل التطوعي" ،بمشاركة عدد من رؤساء
ال ـف ــرق الـتـطــوعـيــة م ــن الـعــامـلـيــن ب ـ ــإدارات
العمل التطوعي في المؤسسات الحكومية
والـهـيـئــات الـخـيــريــة بـمـنـظـمــات المجتمع
المدني ،الــذي عقد بقاعة أكاديمية العمل
التطوعي بمركز شباب الشامية ،واستمر
أسبوعا.
وقال مدير إدارة العمل التطوعي بالهيئة،
وليد األن ـصــاري ،فــي كلمته بحفل الختام
الــذي أقيم باألكاديمية إن البرنامج الــذي
أقيم بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام
واإلغاثة يهدف لتأهيل العاملين بالمجال
ّ
ال ـت ـط ــوع ــي ،ال س ـي ـمــا ال ـم ـت ـعــل ـقــة بـ ـ ــاإلدارة
المتميزة في التعامل مع المتطوعين.
ّ
وأض ــاف األن ـصــاري أن البرنامج رك ــز على
ت ـعــزيــز م ـف ـهــوم ال ـم ـت ـطــوع ال ـش ــام ــل وت ــزوي ــده
بالمهارات والمعلومات الالزمة التي تعينه على
ّ
أداء مهمته اإلنسانية بإتقان وجودة ،مما يمكنه
القيام بواجبه تجاه وطنه ومجتمعه لتحقيق
األهداف المنشودة من األعمال التطوعية.
وأشـ ـ ــار الـ ــى أن ال ـبــرنــامــج تـضـمــن عــدة
م ـحــاور رئـيـســة ،أهـمـهــا تـعــريــف المتطوع
بــال ـم ـبــادئ األس ــاس ـي ــة لـلـعـمــل ال ـت ـطــوعــي،
وشــرح ميثاق التطوع وأهميته في مسار

كشف رئيس عيادة المسافر في مركز الطب اإلسالمي بمنطقة
الصباح الطبية التخصصية د .حمد األنصاري أن العيادة ّ
تقدم 300
تطعيم يوميا للطلبة المبتعثين للخارج ومرضى العالج بالخارج.
وأشاد األنصاري ،في تصريح صحافي ،بالجهود الحثيثة التي
تبذلها الـفــرق الطبية والفنية واإلداري ــة والتطوعية فــي العيادة
لتقديم اللقاحات لمستحقيها.
وأض ــاف أن الـعـيــادة تستقبل ال ـحــاالت ،خصوصا مــن مرضى
العالج بالخارج ومرافقيهم ،إلى جانب الطلبة المبتعثين للدراسة
في خارج الكويت.

توزيع دفعة من قسائم «جنوب صباح األحمد»
تكريم المتدربين المتميزين
ال ـع ـمــل ال ـت ـطــوعــي لـلـمـجــامـيــع الـتـطــوعـيــة،
وإل ـق ــاء ال ـض ــوء عـلــى ال ـس ـمــات الشخصية
التي يجب أن يتمتع بها العاملون في هذه
المجاميع.
وأوضــح أن هذا البرنامج الــذي ّ
قدمه نخبة
من المتخصصين في هذا المجال ّ
يعد ترجمة
لمبادئ وأهداف االستراتيجية الوطنية للعمل

التطوعي ،والتي تسعى إلى نشر ثقافة العمل
التطوعي في الكويت وتعزيز وتطوير القدرات
القيادية للمتطوعين ،منوها بالتزام المتدربين
وحرصهم على االستفادة من محتوى البرنامج.
وفــي خـتــام الحفل ك ـ ّـرم نــائــب الـمــديــر العام
لقطاع تنمية الشباب بالهيئة مشعل السبيعي
المتدربين المتميزين في البرنامج.

أعـلـنــت الـمــؤسـســة ال ـعــامــة لـلــرعــايــة السكنية
توزيع الدفعة التاسعة من الضاحية الثالثة في
القسائم الحكومية ،جنوب مدينة صباح األحمد،
التي تشتمل على  124قسيمة للمخصص لهم
حتى  26أغسطس .2013
وقالت المؤسسة ،في بيان صحافي ،أمس ،إنها
ستوزع بطاقات القرعة غدا الخميس ويوم األحد
الموافق  25يوليو الجاري ،في حين سيتم توزيع
بطاقات االحتياط يومي االثنين والثالثاء  26و27
من الشهر الجاري ،على أن يتم إجراء القرعة يوم
األربعاء  28يوليو.

ودعـ ــت الـمــواطـنـيــن ال ـمــدرجــة أس ـمــاؤهــم إلــى
ً
الحضور شخصيا لمبنى المؤسسة في منطقة
ً
جنوب السرة الساعة  10صباحا ،في المواعيد
الـمـحــددة ،مصطحبين معهم الـبـطــاقــة المدنية
وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.
وناشدت المواطنين ،الذين خصصت لهم القسائم
الحكومية فــي هــذه المنطقة ولــم تــرد أسماؤهم،
بالحضور لمبنى المؤسسة في تمام الساعة 10
صباح يومي االثنين والثالثاء  26و 27من الشهر
الـ ـج ــاري ،مصطحبين مـعـهــم ق ـ ــرار التخصيص
والبطاقة المدنية للدخول ضمن االحتياط.

ً
«الكهرباء» تفتتح مكتبا لخدمة العمالء في المطار

الرشيدي :إلنجاز معامالت المسافرين مع عودة حركة الطيران
•

مكتب «الكهرباء» بالمطار

سيد القصاص

أعـلـنــت وزارة الـكـهــربــاء وال ـم ــاء ،افتتاح
مـكـتــب ج ــدي ــد ل ـخــدمــة ال ـع ـم ــاء ف ــي مبنى
الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي ""T4
ً
تــزامـنــا مــع ع ــودة حــركــة السفر فــي الـبــاد،
بـهــدف إنـجــاز معامالت العمالء المتعلقة
باستخراج فواتير استهالك الكهرباء والماء
واالستفسار عن قيمتها وسدادها وعمليات
إدخال القراءات وسداد أقساط إقرارات الدين
الـمـسـتـحـقــة عـلـيـهــم واس ـت ـخ ــراج ش ـهــادات
براءات الذمة.
وق ـ ــال وك ـي ــل الـ ـ ـ ــوزارة ال ـم ـســاعــد لـقـطــاع

تصريح
خدمات العمالء أحمد الرشيدي ،في ً
صحافي ،أمس ،إن الوزارة ال تألو جهدا في
سبيل تسهيل إجراءاتها وتقديم خدماتها
لمختلف شرائح العمالء ومن خالل العديد
من القنوات.
وأضــاف الرشيدي ،أنه على الرغم من
التحديات التي واجهتها الــوزارة بسبب
جائحة "كورونا" فإنها استمرت في بذل
جـهــودهــا لـمــواصـلــة توسعها مــن خــال
شـبـكــة مـكــاتـبـهــا الـخــارجـيــة ال ـتــي تخدم
ش ــري ـح ــة واسـ ـع ــة م ــن ال ـع ـم ــاء وت ـقــديــم
تجارب مميزة لهم وتهدف من خاللها إلى
توفير الراحة لعمالئها وتحقيق رضاهم

وتلبية حاجاتهم ومتطلباتهم.
وذكـ ــر أن رف ــع م ـس ـتــوى خــدمــة الـعـمــاء
"يحتم علينا تعزيز شبكة مكاتب الــوزارة
وتـحــديـثـهــا لـنـقــدم أف ـضــل ال ـخــدمــات وفــق
أحدث وأفضل المعايير من خالل فرق عمل
ذات مهنية عالية".
وب ـي ــن أن الـ ـ ـ ــوزارة مــاض ـيــة ف ــي اف ـت ـتــاح
العديد من المكاتب األخرى وتقديم تجارب
مـمـيــزة لـعـمــوم ال ـع ـمــاء ع ــن طــريــق تقديم
خ ــدم ــات إل ـك ـت ــرون ـي ــة م ـت ــاح ــة ع ـل ــى مــوقــع
الــوزارة وتطبيقات األجهزة الذكية إضافة
إلى الخدمة ًالهاتفية ( )153التي أتاحتها
للعمالء أخيرا.

سلة أخبار
«إحياء التراث» :تخريج
 36حافظًا للقرآن

أعلنت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي فرع الجهراء
تخريج  36حافظا للقرآن
بمختلف القراءات ،و15
طالبا اجتازوا ،وأتقنوا
الكثير من املتون في علم
التجويد والقراءات ،منها
منت الشاطبية ،والذي يهيئ
الطالب لإلملام بالقراءات
السبع املتواترة عن األئمة
كنافع وعاصم وابن كثير
وغيرهم.
وقال رئيس الهيئة اإلدارية
للجمعية فرع الجهراء
الشيخ د .فرحان الشمري إن
مركز أهل القرآن يعتبر أحد
روافد الجمعية الذي يعتني
بأشرف علوم القرآن الكريم،
وهو علم القراءات املتواترة
عن النبي صلى الله عليه
وسلم.
ودعا د .الشمري الجمهور
الكريم إلى حث أبنائهم
على اغتنام مثل هذه
املراكز التي تخدم القرآن
الكريم والعناية به وحفظه
وتالوته وبضبط قراءته،
موجها شكره إلى مشرف
املركز نواف السعيدي على
دوره املبارك في خدمة
املركز ،مشيدا بجهود
الشيخ محمد متولي
ملتابعة الطلبة وتوجيههم
التوجيه األمثل.

 ...وتطرح «كفالة حلقات
القرآن الكريم»
تطرح جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،اليوم ،مشروع
"كفالة حلقات القرآن
الكريم" في إفريقيا وآسيا
ودول البلقان ،ليكون أحد
أبرز مشاريعها في العشر
املباركة من ذي الحجة.
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إن املشروع يشمل
مرحلتني؛ األولى ستتم
فيها كفالة  150حلقة ملدة
عام ،مشيرة إلى أن املشروع
يهدف إلى كفالة حلقات
القرآن الكريم ،وكذلك
املحفظني والدعاة ،ونشر
العلم الشرعي.
من جانب آخر ،أعلنت
إدارة حملة سباق الخير
ملشاريع العشر من ذي
الحجة ،أنها حققت النجاح
في حملة مساعدة األسر
ضعيفة الدخل في الكويت
بمساعدة  250أسرة في
املرحلة األولى ،الفتا إلى
طرح مشروع لحفر اآلبار
في املناطق التي تعاني شح
املياه.

«األسر المتعففة» توزع
المكيفات على المحتاجين
كشفت الجمعية الكويتية
لألسر املتعففة ،عن
إطالق مشروعها الصيفي
السنوي "صيفهم بارد "2
للعام الثاني على التوالي،
بهدف التخفيف عن األسر
املحتاجة واملتعففة من حر
الصيف وقسوته ،والذي
بلغ في حرارته هذا العام
معدالت قياسية ،ما ضاعف
من معاناة هذه األسر.
وقال رئيس مجلس إدارة
الجمعية ،بدر املبارك ،في
تصريح صحافي ،أمس،
إن املشروع يهدف إلى
تزويد األسر املحتاجة
بأجهزة التكييف الجديدة،
واستبدال التالفة واملتهالكة
لتعينها على حر الصيف
القاسي.
َّ
وبي املبارك أن الجمعية
بدأت توزيع وحدات
التكييف على األسر
بميزانية مبدئية تجاوزت
 15ألف دينار ،مشيرا إلى
أنها مستمرة باستقبال
تبرعات املحسنني لهذا
املشروع املهم بالنسبة
للفقراء واملحتاجني
ومحدودي الدخل بالكويت.

برلمانيات 4
شنطوب :البرلمان الكويتي ضمن األقوى في المنطقة
ةديرجلا
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رئيس مجلس األمة التركي :إسرائيل ليست مشكلة العرب والمسلمين فقط بل العالم بأسره

ً
ٔ
رئيس مجلس االمة التركي متحدثا إلى الصحافيين

ربيع كالس

مصطفى شنطوب

أكـ ـ ــد رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة ال ـت ــرك ــي
الكبير مصطفى شنطوب أن العالقات
الكويتية  -التركية "متميزة وجيدة
ً
ً
و تـشـهــد ت ـط ــورا مـلـحــو ظــا ف ــي جميع
ً
ال ـم ـج ــاالت" ،الف ـت ــا إل ــى "ال ـت ـطــابــق في
ا ل ــرؤى وو ج ـهــات ا لـنـظــر بـيــن البلدين
ح ـ ـيـ ــال ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـمـ ـلـ ـف ــات
ع ـلــى ال ـص ـع ـيــديــن ال ــدول ــي
واإلقليمي".
و فــي مؤتمر صحافي
ع ـق ــده أمـ ــس ،بـمـنــاسـبــة
زيـ ـ ـ ـ ــارتـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ــرسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة
إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ،وصـ ــف
شـ ـنـ ـط ــوب ال ـب ــرل ـم ــان
ال ـكــوي ـتــي بــأنــه "مــن
أق ــوى الـبــرلـمــانــات
في المنطقة".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى
ن ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــاح زيـ ـ ـ ـ ــارتـ ـ ـ ـ ــه
لـ ـلـ ـك ــوي ــت ،ال ـ ـتـ ــي ت ـعــد
األولى له خارج بالده

الشاهين إلعفاء األم
الموظفة من العمل

فــي وق ــت ثـ ّـمــن إحــالــة مجلس ال ـ ــوزراء شـبـهــات تــوزيـعــات
القسائم الصناعية ،التي أثار قضيتها ،إلى ديوان المحاسبة،
إلجـ ــراء الـفـحــص والـتــدقـيــق بـشــأنـهــا ،ص ــرح الـنــائــب أســامــة
ً
شاكرا التفاعل
الشاهين بأنه سيستمر بالمتابعة عن كثب،
اإلصــاحــي الــواســع ،ال ــذي أوق ــف هــذه التعديات على المال
والصالح العام.
وعلى صعيد قرارات الحكومة ،قال الشاهين "مع قرار إغالق
ا لـمــرا كــز الصيفية نؤكد على مطالبتنا السابقة بتعويض
اصحاب الحضانات الخاصة عن فترات اإلغالق السابقة ،وهو
مطلب مستحق ونحث عليه".
وطالب بإعادة العمل بإعفاء األم الموظفة من الدوام" ،فال
يصح أن يتم إشغال الوالدين في ظل إغــاق مراكز النوادي
وعدم وجود عمالة منزلية في منازل األسر".
ً
وأوضح أن ّ
تفرغ األم العاملة يكون اختياريا ،للحفاظ على
اسـتـقــرار األســر وحماية الـنــشء ،وهــو الــواجــب الــذي ألزمنا
الدستور بالوقوف عليه واالهتمام به.

بـعــد أزم ــة كــورونــا مـنــذ م ــارس  ،2020وقــد
جــاء اختيار الكويت كمحطة أو لــى لــه ألن
ً
الكويت أوال شريك استراتيجي استثنائي
ً
ل ـب ــاده ،وث ــان ـي ــا تـلـبـيــة ل ــدع ــوة م ــن رئـيــس
مجلس األمة مرزوق الغانم ،إذ تم التباحث
في شتى األ مــور البرلمانية المتعلقة بين
ا لـبـلــد يــن وا لـخـطــط المستقبلية لـلـتـعــاون،
ً
فضال عن التنسيق في المحافل البرلمانية
الدولية.

ً
التبادل الثقافي مع الكويت ،الفتا ا لــى أن
افتتاح "مركز يونس إمري الثقافي التركي"
يـسـهــم فــي تـعــزيــز الـثـقــافــة الـتــركـيــة ونـشــر
ال ـل ـغــة ال ـتــرك ـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت وسـ ــط تــزايــد
اهتمام الشباب الكويتي بتعلم اللغة.
ول ـف ــت إل ــى وجـ ــود خ ـطــة ع ـمــل مـشـتــركــة
ً
بين البرلمانين التركي والكويتي ،مشيرا
إلى التنسيق البرلماني بين البلدين فيما
يتعلق بالقضية الفلسطينية.

استثمارات كويتية

دول الخليج

ورحـ ـ ــب ب ــال ـس ـي ــاح ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ،ال ــذي ــن
ً
يـ ـ ــزورون ب ـ ــاده ،م ــؤك ــدا أن ـه ــم "ف ــي بـلــدهــم
ً
الـ ـث ــان ــي" ،م ـع ـت ـب ــرا أن "الـ ـك ــوي ــت ت ــأت ــي فــي
ال ـمــرت ـبــة األولـ ـ ــى ف ــي عـ ــدد ال ـس ـي ــاح الــذيــن
ي ـ ـ ــزورون تــرك ـيــا م ـق ــارن ــة ب ـع ــدد ال ـس ـك ــان"،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى وج ـ ــود اس ـت ـث ـم ــارات كــويـتـيــة
ً
ن ـ ــاجـ ـ ـح ـ ــة ف ـ ـ ــي تـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــا ،وأي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا وج ـ ـ ــود
استثمارات تركية في الكويت.
وش ـ ـ ـ ّـدد ع ـل ــى ت ـط ـلــع ت ــرك ـي ــا ال ـ ــى ت ـعــزيــز

ونوه بدور الكويت اإلقليمي والدولي في
ً
حفظ السالم وحل النزاعات ،مستشهدا بما
قامت به من وساطة ناجحة في حل األزمة
ً
الخليجية ،مبينا أن تركيا تنظر باهتمام
إ لــى دول الخليج العربي كشريك مهم في
المنطقة من ناحية التجارة واالستثمار،
ً
ف ـضــا ع ــن الـتـنـسـيــق وال ـت ـش ــاور ف ــي شــأن
القضايا االقليمية.
وأكد شنطوب حرص بالده على الحفاظ

على العالقات بين مختلف دول المنطقة،
ّ ً
ملمحا "إلى التحسن الملحوظ في العالقات
مع كل من مصر والسعودية".
ووص ـ ــف رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ـ ــة ال ـتــركــي
ا لـكـبـيــر ا لــد يـمـقــرا طـيــة ا لـكــو يـتـيــة بالعريقة
ً
والمتميزة والفريدة في المنطقة ،موضحا
أن "ا لـ ـب ــر لـ ـم ــان ا لـ ـك ــو يـ ـت ــي يـ ـع ــد مـ ــن أ قـ ــوى
البرلمانات في المنطقة".
ً
وردا ع ـلــى سـ ــؤال ع ـمــا إذا ك ــا ن ــت هـنــاك
وس ــاط ــة لـتـحـسـيــن ال ـع ــاق ــات ب ـيــن "تــركـيــا
وال ـس ـع ــودي ــة وم ـ ـصـ ــر" ،قـ ــال ش ـن ـط ــوب" :ال
وج ــود لـهــذه ا لــو ســا طــة لـكــن هـنــاك تنسيق
وتواصل لحل الخالفات في وجهات النظر".
و ل ـفــت إ ل ــى أن "ا ســرا ئ ـيــل لـيـســت مشكلة
العرب والمسلمين فقط بل مشكلة العالم
ً
بــأ ســره" ،موضحا أنها "البلد الوحيد في
العالم الذي ال يلتزم بالقانون والمواثيق
ً
ال ــدولـ ـي ــة" ،داعـ ـي ــا "ال ـم ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي إلــى
إر غ ــام إ ســرا ئـيــل عـلــى اال نـصـيــاع للقوانين
والمواثيق الدولية".

السويط لعدم تعيين الوزير المستقيل
بعد استجوابه في أي جهة
تـ ـق ــدم الـ ـن ــائ ــب ث ــام ــر ال ـس ــوي ــط
ب ــاقـ ـت ــراح ب ـق ــان ــون بـ ـش ــأن تـنـظـيــم
الـتـعـيـيــن ف ــي الـمـنــاصــب ال ــوزاري ــة
وا لـقـيــاد يــة ،يقضي بحظر تعيين
ال ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـسـ ـتـ ـقـ ـي ــل ب ـع ــد
اسـتـجــوابــه فــي أي منصب وزاري
أو قيادي ،في أي جهة تملك الدولة
فيها نصيبا.
ونص االقتراح على أنه "إذا تقدم
وزيــر باستقالته بعد استجوابه،
فإنه تقبل استقالته فقط ،وال يجوز
تـعـيـيـنــه أو نـقـلــه أو تـكـلـيـفــه بــأي
منصب وزاري أو قيادي قبل جلسة
طرح الثقة به ،وإذا قبلت استقالته

يـسـتـمــر هـ ــذا ال ـح ـظــر ف ــي تعيينه
أو تكليفه بــأي منصب وزاري أو
قيادي ،أو تعيينه عضوا أو رئيسا
لشركة أو رئيسا تنفيذيا فيها إذا
كانت الدولة تملك فيها نصيبا".
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ـ ــي ن ـ ـ ـ ــص ال ـ ـ ـمـ ـ ــذكـ ـ ــرة
اإليضاحية أن "هذا االقتراح بقانون
أعد لتنظيم تعيين الوزراء ،ليضع
حـ ــدا ل ـت ــدوي ــر الـ ـ ـ ــوزراء ب ـعــد إثـ ــارة
مـســؤولـيـتـهــم ال ـس ـيــاس ـيــة ،مــانـعــا
أي مـنــاورة بتعيين ال ــوزراء الذين
يستقيلون قبل جلسة طــرح الثقة
بهم في مناصب وزاري ــة أخــرى أو
قيادية".

السويط والراجحي وفارس العتيبي في جلسة سابقة

الساير للكندري:
كم عدد األراضي
الفضاء الموقوفة؟

مهند الساير

وج ــه الـنــائــب مهند الساير
سـ ـ ـ ـ ــؤاال إلـ ـ ـ ــى وزيـ ـ ـ ـ ــر األوقـ ـ ـ ـ ــاف
وال ـ ـشـ ــؤون اإلس ــام ـي ــة عيسى
الـ ـكـ ـن ــدري عـ ــن ع ـ ــدد األراض ـ ـ ــي
الـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــاء الـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــوف ـ ــة وغـ ـي ــر
ال ـم ـس ـت ـغ ـلــة ،وال ـ ـتـ ــي ال تـحـقــق
الـمـقــاصــد الـشــرعـيــة والـحـجــج
الــوقـفـيــة ،بالمخالفة لمرسوم
إنشاء األمانة العامة لألوقاف
رقم  257لسنة  ،1993وما أسباب
عـ ــدم اس ـت ـغ ــال ت ـلــك األراض ـ ــي
واالستفادة منها للحفاظ على
األم ـ ـ ـ ــوال ال ــوق ـف ـي ــة وتـنـمـيـتـهــا
وتحقيقا للحجج الوقفية؟
وتساءل" :هل توجد عقارات
وقـ ـفـ ـي ــة فـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـق ــري ــن؟
إذا ك ــان ــت اإلج ــاب ــة بــاإلي ـجــاب
يـ ـ ــرجـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ــزوي ـ ـ ـ ــدي ب ـ ـعـ ــددهـ ــا
والـقـيـمــة اإلي ـجــاريــة لـكــل عقار
على حــدة مشفوعا بمساحته،
وكــم متوسط القيم اإليـجــاريــة
ل ـ ـل ـ ـع ـ ـقـ ــارات ال ــوقـ ـفـ ـي ــة ف ـ ــي كــل
محافظة؟ وكم بلغ عدد األوقاف
الـ ـعـ ـق ــاري ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ـ ُـة؟ وه ــل
ت ــوج ــد عـ ـق ــارات وق ـف ـيــة أ ّجـ ــرت
لموظفين ب ـ ــوزارة األوق ـ ــاف أو
األمانة العامة؟ إذا كانت اإلجابة
باإليجاب يرجى تزويدي بعدد
ال ـع ـقــارات ،وأس ـمــاء ومسميات
المستأجرين والقيمة اإليجارية،
وصـ ـ ـ ـ ــور ضـ ــوئ ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن ع ـق ــود
اإليجار".

majles@aljarida●com

سلة برلمانية
المطيري :الفساد
سبب تراجع االقتصاد
والتعليم والصحة

كشف النائب صالح
املطيري أن من أهم أسباب
التراجع الواقع في االقتصاد
والتعليم والصحة والبنية
التحتية في الكويت هو
الفساد اإلداري ،مشيرا إلى
أن ذلك يظهر بأبهى صوره
في ظاهرة تهميش وإقصاء
الكفاءات في جميع الوزارات
واملؤسسات والهيئات
الحكومية.
من جهة أخرى ،سأل
املطيري وزير املالية وزير
االستثمار خليفة حمادة
عن عدد القضايا املرفوعة
من موظفي املؤسسة
العامة للتأمينات منذ
 1991حتى  ،2020وتزويده
باملستندات القانونية
واألسباب التي أدت إلى
عدم تنفيذ هذه األحكام
املهمة الباتة ،والصادرة من
محكمة التمييز في القضايا
اإلدارية املرفوعة من موظفي
"التأمينات" ،واإلجراءات
التي اتخذها وزير املالية
بحق من تقاعسوا عن تنفيذ
تلك األحكام.

الخليفة لوزير النفط :قبول
المهندسين واجب وطني

ذكر النائب مرزوق
الخليفة" :ليعلم وزير النفط
ومسؤولو مؤسسة البترول
أن قبول جميع مهندسي
البترول الذين اجتازوا
االختبارات واجب دستوري
ووطني".
وأضاف الخليفة" :نؤكد
أن هذا امللف سيكون محل
متابعة ومساءلة بالنسبة
لنا ،ألهميته في عملية
اإلحالل والتكويت ،ولن
نتخلى أبدا عن واجبنا
تجاه أبناء الكويت،
وسنذهب إلى أبعد مدى
إلنصافهم".

٥
الكويت وفرنسا 6 ...عقود من التعاون والشراكة االستراتيجية
ةديرجلا
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محليات

باريس تحتفل اليوم بعيدها الوطني «يوم الباستيل» والذكرى الـ  60للصداقة والـ  30لمشاركتها في تحرير الكويت
ربيع كالس

التعاون العسكري
بين البلدين يمتد
إلى أكثر من 20
ً
عاما بإشراف
مجلس الدفاع
الدولي ()DCI

 4مدارس رئيسية
عالية الجودة
لتدريب القوات
المسلحة والطيارين
الكويتيين

القطاع الصحي
له أولوية وأحد
الموضوعات
المدرجة على
أجندة الحوار
االستراتيجي في
الخريف

تـحـتـفــل فــرن ـســا الـ ـي ــوم بـعـيــدهــا
الوطني (يوم الباستيل) ،الذي يتزامن
مع الذكرى الـ 60للصداقة بين باريس
وال ـكــويــت ،وال ــذك ــرى الـ ــ 30لمشاركة
فرنسا في التحالف لتحرير الكويت،
حيث ّ
تجسد الــروابــط الثنائية بين
ال ـب ـلــدي ــن الـ ـش ــراك ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
وال ـع ــاق ــات الـمـتـمـيـ ّـزة والـتــاريـخـيــة
الـمـشـتــركــة ال ـتــي تـمــتــد ألك ـثــر م ــن 6
عقود في مجاالت التعاون العسكري
واألم ـ ـن ـ ــي والـ ـصـ ـح ــي وال ـت ـع ـل ـي ـمــي
واالقتصادي والثقافي.
وق ــال ــت ال ـس ـفــارة الـفــرنـسـيــة لــدى
البالد ،في بيان بهذه المناسبة أمس،
إن ال ـت ـعــاون الـعـسـكــري ًمــع الكويت
ّ
يمتد إلى أكثر من  20عاما من تدريب
ُّ
النخب العسكرية الكويتية والذين
يخضعون لتدريب عالي المستوى،
تحت إشــراف مجلس الدفاع الدولي
(.)DCI
ض ــاف ــت ال ـس ـفــارة أن نـحــو 175
وأ ً
ضابطا من الجيش والقوات الجوية
وال ـب ـحــريــة ي ـس ـت ـف ـيــدون ح ــال ـ ًـي ــا من
هــذا التدريب الــذي ّ
تقدمه الـمــدارس
الفرنسية ،مشيرة إلى أنه
العسكرية
ّ
منذ عام ُ ،2014يوفر " "DCIالتدريب
المبدئي للطيارين الكويتيين ،حيث
يـتــم تــدريــب نـحــو  30طــالـ ًـبــا كطيار
"مقاتل أو مروحية أو نقل".
وتــابـعــت أن "ال ـمــدرســة الحربية"
الـمــرمــوقــة ،الـتــي تـعـ ّـد كـبــار الضباط
لتولي مسؤوليات قيادية على أعلى
م ـس ـتــوى ،ت ـ ّ
ـرح ــب ك ــل ع ــام بـضــابــط
كويتي واحد ،إذ تم استقبال نحو 9
ضباط كويتيين منذ عام .2002
وأك ـ ــدت أن فــرن ـســا مـلـتــزمــة ج ـ ًـدا
بتوفير مستوى عــالــي ال ـجــودة من
التدريب لقواتها العسكرية النخبة،
مبينة أنه يتم تدريب القوات بشكل
أســاســي مــن قبل  4م ــدارس رئيسية
لمدة  3سنوات :أكاديمية Saint-Cyr
 Coëtquidanالعسكرية ،المدرسة
الـبـحــريــة ،مــدرســة ،Ecole de l'Air
ً
وأخيرا  ،Ecole Polytechniqueوهي
مدرسة هندسة عسكرية ،تجمع بين
البحث والتدريس واالبتكار على أعلى
مستوى علمي وتكنولوجي.

الطلبة الكويتيون

باريس المستثمر
األوروبي األول في
الكويت مع كبريات
الشركات بالقطاع
الصناعي

الكويت بلد
ّ
فرانكوفوني بحق
ً
يضم عددا من
النخب التي تتقن
اللغة الفرنسية

وع ـ ــن الـ ـتـ ـع ــاون ال ـت ـع ـل ـي ـمــي بين
الـبـلــديــن ،أوض ــح الـبـيــان أن تدريس
اللغة الفرنسية في الكويت بدأ منذ
ع ــام  1966عـنــدمــا ت ــم إدخــال ـهــا في
النظام المدرسي ،ومنذ ذلــك الحين
ـان هـ ـن ــاك ن ـح ــو  10آالف طــالــب
كـ ـ ـ ّ
يتعلمون هذه اللغة كل ًعــام ،وهناك
نحو  500معلم و 18مفتشا يشرفون
على ممارسات التدريس الجيدة في
الدولة ،وهو نظام مهم للغاية واألكبر
في منطقة الخليج.
وأردف ــت أن اللغة الفرنسية ّ
تعد
ح ــال ـي ــا هـ ــي ال ـث ــال ـث ــة الـ ـت ــي تـ ــدرس
ف ــي ال ـكــويــت بـعــد اللغتين العربية
واإلنكليزية ،لذلك يذهب العديد من
ال ـطــاب الكويتيين إل ــى فــرنـســا كل
عام ،إذ يوجد نحو ّ  200طالب كويتي
بفرنسا التي تحتل بدورها المرتبة
الـ 11للطلبة الكويتيين.
وعلى صعيد المستوى الدراسي
األكـ ـث ــر ط ـلـ ًـبــا م ــن ق ـبــل الـمــرشـحـيــن
الكويتيين ،أشارت السفارة في بيانها
إلى أنه الماجستير ( 67بالمئة) ،بينما
الليسانس ( 27بالمئة) والدكتوراه
( 6بالمئة) ،في حين أن أكثر مجاالت
ال ـ ــدراس ـ ــة ال ـم ـط ـلــوبــة ه ــي ال ـق ــان ــون
وعلوم ّاللغة ،الفتة إلــى أنــه من أجل
دع ــم تـنــقــل ال ـط ــاب ،أن ـش ــأت فرنسا

«يوم الباستيل»
بقلم آن كلير لوجندر*
ً
مستقبال السفيرة الفرنسية (أرشيف)
األمير
عام  2012مكتب «،»Campus France
ال ـمــوجــود داخـ ــل الـمـعـهــد الفرنسي
فــي الـكــويــت (Institut français du
 )Koweitوبالتالي ،فــإن فرنسا هي
ال ــدول ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة ال ــوح ـي ــدة الـتــي
تتمتع بتمثيل محلي يدعم الطالب
الكويتيين فــي اخـتـيــارهــم للتعليم
العالي.

الدراسة في فرنسا
وكـشـفــت ال ـس ـفــارة أن ــه يــوجــد في
فرنسا أكثر من  3500مؤسسة عامة
خصوصا للتعليم العالي ،مؤكدة أن
الدراسة هناك تعد ضمانة لالستفادة
من أحد أفضل أنظمة التعليم العالي
في العالم.
وشددت على أن ُّ
التميز في التعليم
العالي والبحث فــي فرنسا معترف
به على نطاق واسع عالميا ،وتحتل
ال ـعــديــد م ــن ال ـجــام ـعــات والـ ـم ــدارس
الـكـبــرى الفرنسية مكانة جـيــدة في
أشهر التصنيفات العالمية ،مستطردة
أنــه "فــي كــل عــام ،تستثمر السلطات
ال ـع ــام ــة ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ف ــي الـتـعـلـيــم
والبحث ،وبالتالي فــإن التعليم هو
البند األول من نفقات الدولة ،ويمثل
أكثر من  20في المئة من موازنتها".
وزادت أن "هــذه السياسة لفرنسا
تقدم للطالب أحد أكثر أنظمة التعليم
الـعــالــي ،الـتــي يمكن الــوصــول إليها
ف ــي ال ـعــالــم ،حـيــث ت ـقــدم الـجــامـعــات
والمدارس الكبرى الفرنسية بالفعل
ً
تدريبا عالي الجودة من دون فرض
رسوم دراسية مرتفعة" ،مشيرة إلى
أن فرنسا هي الدولة الرابعة المضيفة
ل ـل ـطــاب األج ــان ــب ف ــي ال ـع ــال ــم ،بعد
الواليات المتحدة ،والمملكة المتحدة،
وأستراليا.

التعاون األكاديمي
وبشأن التعاون األكاديمي ،أشارت
ال ـس ـف ــارة إلـ ــى أنـ ــه ف ــي  18سبتمبر
 ،1969التزمت الحكومتان الفرنسية
والكويتية باتفاقية "التعاون الثقافي
والفني" ،حيث تعهد البلدان بعد ذلك
"بتعزيز لغة وآداب وحـضــارة البلد
اآلخر قدر اإلمكان" ،وتعمل الحكومة
الكويتية على تنظيم وتطوير تدريس
ال ـل ـغــة ال ـفــرن ـس ـيــة ف ــي مــؤسـســاتـهــا
التعليمية.
وت ــاب ـع ـ ًـت" :ف ــي اآلون ـ ــة األخ ـي ــرة،
وتـ ـح ــدي ــدا ف ــي  18ي ــول ـي ــو ،2019
أصـ ـ ـ ــدرت وزارة ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـعــالــي
الكويتية قائمة جديدة لنظيراتها
الفرنسية الـمـصــرح لها بالتعاون
مع الكويت" ،موضحة أنه في حين
أن  51جامعة ومدرسة فرنسية فقط
يمكنها إقامة شراكات دولية ،فإن ما
يقارب من  150مؤسسة فرنسية و

 COMUEيمكنها العمل مع الكويت.
وأل ـم ـحــت ال ـس ـفــارة إل ــى التوقيع
منذ ّ
مدة على نظام معادلة العالمات
التي حصل عليها الطالب الكويتيون
الحاصلون على دبـلــوم فــي فرنسا،
مــؤكــدة أن هــذا يــدل على أن الكويت
بلد فرانكوفوني بحق ،وفيه عدد من
النخب التي تتقن اللغة الفرنسية.
وأردف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت" :ه ـ ـن ـ ــاك ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
المشاريع الجديدة قيد التنفيذ ،مثل
إنشاء مدرسة للمبرمجين ،وتوقيع
شــراكــات جامعية جــديــدة فــي مجال
عـلــوم اللغة ،أو الـقــانــون ،أو تحقيق
مشاريع علمية".

المدرسة الفرنسية
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى إن ـش ــاء "ال ـمــدرســة
الفرنسية في الكويت" عام  1989من
قبل منى الخالد ،وهــي أول كويتية
حاصلة على شهادة الماجستير من
جامعة "كاين" الفرنسية ،ومنحتها
الــدولــة الفرنسية وزوج ـهــا الدكتور
فهد الراشد وسام االستحقاق ،ووسام
جوقة الشرف على التوالي.
ونوهت إلى أن "المدرسة الفرنسية
فــي الكويت" معتمدة مــن قبل وزارة
التربية الوطنية الفرنسية منذ ،2002
ً
وكــانــت شــريــكــا لــوكــالــة تعليم اللغة
الفرنسية فــي ال ـخــارج ( )AEFEمنذ
مارس .2010

منح مالية للطالب
وكشفت عــن تقديم منح دراسية
السـ ـتـ ـيـ ـع ــاب ال ـ ـطـ ــاب الـ ــذيـ ــن لـيــس
لديهم إمكانات للدراسة في فرنسا،
إذ تـمـنــح ال ـس ـف ــارات  12أل ــف منحة
حـ ـك ــومـ ـي ــة ف ــرنـ ـسـ ـي ــة ل ـ ـلـ ــدراسـ ــة أو
ال ـت ــدري ــب ،مـبـيـنــة انـ ــه ي ـتــم م ـنــح 14
أل ــف إع ـف ــاء م ــن ال ــرس ــوم ال ــدراس ـي ــة،
تخصصها الـسـفــارات للطالب غير
األوروبيين ،كجزء من هذه الرسوم،
حيث تستهدف اإلعفاءات في المقام
األول ال ـطــاب مــن الـمـغــرب الـعــربــي،
وإفريقيا جـنــوب الـصـحــراء ،إضافة
المدارس
إلى ذلك ،تمنح الجامعات أو
ً
اإلعفاءات من الرسوم الدراسية ،وفقا
الستراتيجيتها الدولية ،وفي حدود
 10في المئة من األعداد المسجلة.

التعاون الصحي
أم ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون الـ ـصـ ـح ــي،
فأوضحت السفارة أن قطاع الصحة
يـعـتـبــر م ــن أك ـث ــر أول ــوي ــة لـلـتـعــاون
ال ـث ـن ــائ ــي ًب ـي ــن ف ــرن ـس ــا والـ ـك ــوي ــت،
خ ـص ــوص ــا ف ــي هـ ــذه األوقـ ـ ــات الـتــي
ت ـش ـه ــد أزمـ ـ ـ ــة ع ــالـ ـمـ ـي ــة ،وه ـ ــو أح ــد
الـمــوضــوعــات الـمــدرجــة على أجندة
ال ـحــوار االستراتيجي بين البلدين
ال ــذي سيعقد هــذا الـخــريــف ،واصفة
التعاون الصحي الثنائي بين البلدين
بـ "الممتاز" ،مستطردة" :كدليل إضافي
على هــذه المشاركةً ،فتحت منظمة
الصحة العالمية أخيرا ً
مكتبا
ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،م ــا سيسمح
بإجراء حــوار أوســع في هذا
المجال".
وت ــابـ ـع ــت" :ف ـ ــي كـ ــل عـ ــام،
يـ ـبـ ـح ــث م ـ ــا م ـ ـعـ ــدلـ ــه 1300
مريض كويتي عن العالج في
فرنسا ،وهذا دليل على
الصداقة والتضامن"،
مــردفــة :أنــه على الرغم

من الوباء وإغــاق الحدود ،استمرت
فرنسا في قبول المرضى الكويتيين
في مستشفياتها لجميع اإلجــراءات
والعالجات الالزمة.
وش ــددت على ان تعزيز الـقــدرات
الـصـحـيــة الــوط ـن ـيــة لـلـكــويــت يمثل
أولوية ،إذ يعد توقيع مذكرة تفاهم
الشهر الماضي بين المعهد الكويتي
لـلـتـخـصــص ال ـط ـبــي  KIMSو CHU
فـ ــي ن ـي ــس بـ ـش ــأن تـ ــدريـ ــب األطـ ـب ــاء
الكويتيين خ ـطــوة جــديــدة فــي هــذا
االت ـج ــاه ،وسـتــوفــر بــرامــج الـتــدريــب
فـ ــي ال ـت ـخ ـص ـص ــات الـ ـف ــرعـ ـي ــة ه ــذه
ف ــرص ــة لـتـحـسـيــن مـ ـه ــارات األط ـب ــاء
الكويتيين ،ومواكبة آخر التطورات في
تخصصهم ،واكتساب النمو المهني،
ً
محليا،
وتقديم رعاية عالية الجودة
وبالتالي تقليل اإلنفاق الحكومي.

العالقات التجارية
وعلى صعيد التعاون التجاري،
لـفــت ال ـب ـيــان إل ــى أن لـجـنــة الـتـجــارة
التابعة للسفارة الفرنسية في الكويت
"بيزنس فــرانــس" تعمل على تعزيز
التطور الــدولــي للشركات الفرنسية
وتشجعها على استكشاف السوق
ال ـك ــوي ـت ــي والـ ـ ـف ـ ــرص ال ـم ـت ــاح ــة ل ــه،
متابعة :وساهمت "بيزنس فرانس"
في تحسين العالقات التجارية بين
فرنسا والكويت ،مع دعم االستثمارات
الفرنسية في الكويت والعكس.
وأض ـ ــاف ـ ــت أن لـ ـجـ ـن ــة الـ ـتـ ـج ــارة
الـفــرنـسـيــة تـتــولــى إعـ ــداد ومـســاعــدة
الشركات الفرنسية في العثور على
شركاء تجاريين كويتيين ،مما يمهد
الطريق لنمو الـصــادرات المستدامة
وتعزيز العالقات بين الدولتين ،مبينة

 10آالف طالب
يتعلمون الفرنسية
ً
في البالد سنويا
مشاريع قيد التنفيذ
منها إنشاء مدرسة
للمبرمجين...
وتوقيع شراكات
جامعية جديدة

أن ال ـن ـجــاح الــرئـيـســي الـ ــذي حققته
"ب ـي ــزن ــس ف ــران ــس" خـ ــال ال ـس ـنــوات
األخيرة يكمن في قدرتها على زيادة
وعي الشركات بالسوق الكويتي.
ّوقــالــت إن األح ــداث المثمرة التي
ُتنظمها لجنة ال ـت ـجــارة الفرنسية،
ّ
تمكن الشركات الفرنسية من الحصول
على رؤيــة واسـعــة إلمكانيات النمو
فــي الـكــويــت فيما يتعلق بقطاعات
معينة ،إذ تم تحديد آفاق فرص العمل
الـجــديــدة فــي الـعــديــد مــن القطاعات
مثل النفط والغاز والصحة والزراعة
والـ ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة والـتـكـنــولــوجـيــا
العالية.
وأوضحت أن فرق "بيزنس فرانس"
تجري دراسات متعمقة على قطاعات
السوق الكويتية من أجل فهم وتحديد
اح ـت ـيــاجــات ال ـشــركــات بــدقــة ورؤي ــة
طويلة المدى.
وب ـي ـن ــت الـ ـسـ ـف ــارة أنـ ــه ف ــي ض ــوء
قوانين االستثمار األجنبي الجديدة
وإن ـش ــاء "هـيـئــة تشجيع االستثمار
المباشر الكويتية" ( ،)KDIPAتكثفت
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة والـ ـمـ ـش ــاري ـ ًـع
االستثمارية منذ عام  ،2017استعدادا
لــرؤيــة "الـكــويــت  "2035الـتــي تسعى
إلــى تحويل الكويت إلــى دولــة مالية
وتجارية ومركز إقليمي.

المستثمر األوروبي األول
وأش ــارت إلــى أن "مجلس األعمال
الفرنسي في الكويت"  FBCKمنذ عام
 ،2006يـعـمــل عـلــى تـعــزيــز وتـطــويــر
الـمـصــالــح ال ـت ـجــاريــة الـفــرنـسـيــة في
الكويت ،وتشجيع االستثمارات من
خ ــال الـتـعــاون الــوثـيــق مــع السفارة
الفرنسية في الكويت من جهة وغرفة
ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة فــي فــرنـســا من
جهة أخرى.
ولفتت إلى أن المجلس يهدف إلى
إن ـشــاء إط ــار لـلـتـبــادل الـتـجــاري بين
الـشــركــات الفرنسية والمستثمرين
الكويتيين من أجــل تعزيز العالقات
ال ـت ـج ــاري ــة وال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـصــاديــة
والمعرفة بين البلدين ،إذ أن فرنسا
ظ ـلــت ال ــوج ـه ــة األول ـ ـ ــى لــاسـتـثـمــار
األجنبي المباشر في أوروبا في عام
 ،2020بالرغم من أزمة "كورونا".
وأكـ ـ ـ ـ ــدت أن ف ــرنـ ـس ــا الـمـسـتـثـمــر
األوروبي األول في الكويت مع كبريات
الشركات في القطاع الصناعي ،إذ تم
تأسيس أكثر منّ  20شركة فرنسية
فــي الـكــويــت تــوظــف أك ـثــر مــن 2000
شخص ،الفتة إلى الشركات الفرنسية
تنشط بشكل خاص في قطاع الطاقة،
إلى جانب االستثمارات التقليدية في
النفط والغاز.

السياحة في فرنسا
وعن استقبال السياح الكويتيين
خالل موسم الصيف ،قالت السفارة
إن فــرنـســا فــي شـهــر مــايــو الماضي
أعلنت رفع اإلغالق التدريجي وأعادت
المطاعم والمتاجر واألماكن الثقافية
فتح أبوابها للجمهور في ظل ظروف
االحترام الصارم للقواعد الصحية.
وأضافت أنه منذ  30يونيو ،لم تعد
فرنسا تتبع أي قيود على المكان أو
الزمان ويسعدها إعادة فتح حدودها
للزوار الكويتيين.
وأوضحت أن الكويت موجودة على
الئحة الدول داخل المنطقة البرتقالية
على أساس المعايير الصحية ،وتتم
مــراجـعــة ه ــذا الـتــرتـيــب بــانـتـظــام مع
تطور الوضع.

يمثل "يوم الباستيل" االحتفال السنوي بالقيم
الوطنية الفرنسية ،التي تم تلخيصها في شعار
أمتنا" ،أخوة مساواة حرية".
ب ـعــد أك ـث ــر م ــن عـ ــام م ــن ان ـت ـش ــار ال ــوب ــاء غير
ال ـم ـس ـبــوق ،ي ـبــدو ه ــذا ال ـش ـعــار أك ـثــر قـيـمــة :لقد
شهدنا كــل يــوم كيف أن حريتنا ،حرية السفر،
ورؤي ــة عائلتنا ،والـعـمــل ،تعتمد على تضامن
ً
الجميع وقدرتنا على مواجهة هذه األزمة معا،
لقد أدى الوباء إلى زيادة عدم المساواة في جميع
أنحاء العالم وداخل مجتمعاتنا.
ولـمــواجـهــة هــذا الـتـحـ ّـدي العالمي والتمسك
بـقـيـمـنــا ،دع ــت فــرنـســا إل ــى ال ـمــزيــد مــن األخ ــوة،
وإتـ ـ ــاحـ ـ ــة الـ ـ ــوصـ ـ ــول ال ـ ـشـ ــامـ ــل إل ـ ـ ــى الـ ـلـ ـق ــاح ــات
ً
والعالجات ألشد البلدان فقرا ،ودعم االقتصادات
ً
ً
األكـثــر ضعفا ،خصوصا فــي إفريقيا ،والمزيد
من المساعدات للنساء واألطـفــال أثناء حملهم
العبء األكبر لهذه األزمة متعددة األوجه ،قد كنا
ً
سـعــداء ج ــدا لــرؤيــة الـكــويــت تنضم إلــى مـبــادرة
 COVAXالتي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون،
ً
تماشيا مع إرث الكويت السخي في دعم التعددية
النشيطة.
ورغــم كــل الصعوبات التي أوجــدهــا الــوبــاء،
فقد تم عمل الكثير لتقوية العالقة الممتازة التي
تتمتع بها فرنسا والكويت ،ويصادف عام 2021
الذكرى السنوية الـ  60للصداقة بيننا ،إذ كانت
فرنسا من أول الدول التي اعترفت بدولة الكويت
المستقلة الجديدة في  28أغسطس  ،1961كما أنه
يصادف الذكرى الـ  30لمشاركة فرنسا وقواتها
البالغ عددها  19ألف جندي في تحرير الكويت.
وتستمر هذه الشراكة االستراتيجية ،ونعتزم
االحتفال بهذه الذكرى السنوية من خالل االرتقاء
بها إلــى مستوى جــديــد ،إذ سيتم إج ــراء حــوار
اس ـتــرات ـي ـجــي ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى الـ ـ ـ ــوزاري ،لـلـمــرة
األول ــى ،وسيتناول  4أولــويــات :الــدفــاع واألمــن،
إذ ستظل فــر نـســا ملتزمة بــا سـتـقــرار المنطقة،
وال ـث ـقــافــة وال ـت ـع ـل ـيــم ،إذ سـنـعـمــل ع ـلــى مــرافـقــة
الـكــويــت فــي مساعيها نـحــو المنظمة الــدولـيــة
لـلـفــرنـكــوفــونـيــة ،وال ـت ـجــارة واالس ـت ـث ـمــار ،إذ إن
عالقتنا التجارية ذات المنفعة المتبادلة يمكن
ً
أن تسهم في تنويع االقتصاد الكويتي ،وأخيرا،
ً
ً
ال ـص ـح ــة ال ـت ــي أص ـب ـح ــت مـ ـج ــاال اس ـتــرات ـي ـج ـيــا
للتعاون بين بلدينا.
ً
بعيدا عن المؤسسات ،تزدهر الصداقة وتقوية
ً
األواصر بين الناس ،إذ كنت سعيدة جدا بلقاء،
ب ـق ــدر م ــا س ـمــح ب ــه وب ـ ــاء كـ ــورونـ ــا ،ال ـع ــدي ــد من
ً ْ
الكويتيين ،خصوصا َمــن هم من جيل الشباب
الموهوبين ،الذين يرغبون في بناء عالقات مع
ً
بـلــدي ،والــذيــن يتشاركون معنا بالفعل شغفا
باللغة الفرنسية أو الثقافة أو الموضة ،ودرسوا
في جامعات فرنسية أو زاروا فرنسا عدة مرات.
ن ـحــن م ـص ـم ـمــون ع ـلــى ب ـن ــاء هـ ــذه ال ـعــاقــات
واالنخراط على نطاق أوسع ،من خالل "الديوانية
الفرنسية" الوليدة في منصة "كلوب هاوس" ،أو
استئناف أنشطتنا الثقافية في أقرب وقت ممكن،
وهناك المزيد في المستقبل ،مع برنامج طموح
لالحتفال بالذكرى الـ  60ونأمل أن تنضموا إلينا.
ً
ً
ً
وأتمنى لكم أع ـيــادا سعيدة ج ــدا ،خصوصا
الطالب الذين تخرجوا بنجاح في هذه الظروف
الصعبة.
ً
وكما تعلمون ،نظرا ألن الوضع في فرنسا اآلن
تحت السيطرة ،مع انخفاض عدد حاالت اإلصابة
بـ "كوفيد  "19واستمرار عملية التطعيم على قدم
وســاق ،فإننا نعيد فتح البالد ونسمح للناس
بــاسـتـعــادة اإلح ـســاس بــالـحـيــاة الطبيعية ،مع
توخي الحذر الشديد لضمان سالمة مواطنينا
وزوارنا.
وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى أح ــدث مــراج ـعــة صـحـيــة ،نرحب
بالمسافرين مــن الكويت فــي فرنسا ،بشرط أن
يتم تطعيمهم بالكامل (بجرعتين من اللقاحات
األربعة المصرح بها في االتحاد األوروبي) ،وأن
يحملوا تأشيرة صالحة وفحص " ،"PCRوعندئذ
يمكنهم السفر واالستمتاع بكل ما تقدمه فرنسا
ً
ً
من متعة ،ونتمنى رؤيتكم في فرنسا قريبا جدا،
ً
وأتمنى لكم جميعا "يوم باستيل سعيدا" ،وتحيا
الصداقة بين بلدينا.

* سفيرة فرنسا في الكويت

طالب كويتيون في المدرسة البحرية الفرنسية في النفيوك بولميك

السفارة الخضراء
في عام  ،2015قررت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية إقامة
ً
"السفارة الخضراء" ،وهو مشروع تتبع فيه السفارات نهجا
ً
ً
شامال وتقدميا لتقليل أثرها البيئي.
ومـنــذ ع ــام  ،2019قــامــت ال ـس ـفــارة الـفــرنـسـيــة فــي الكويت
باستبدال مصابيح السكن بمصابيح  ،LEDومنذ  ،2020لم
تعد تستخدم األكواب أو الزجاجات البالستيكية ،وبدأت تعيد
تدوير المعدات اإللكترونية الصغيرة وتستخدم األعشاب
العطرية المزروعة في حديقة مبنى السفارة ،وتم إنشاء حديقة
نباتية ،إضافة الى التقليل من استهالك الكهرباء والمياه.
كما يتم تنفيذ العديد مــن هــذه اإلج ــراء ات بالتعاون مع
السفارة األلمانية ،الموجودة في نفس الموقع مع السفارة
الفرنسية.

مشاركة فاعلة في التحرير
بأوامر من الرئيس الفرنسي األسبق،
ف ــرانـ ـس ــوا مـ ـيـ ـت ــران ،ش ــارك ــت الـ ـق ــوات
الفرنسية في دحــر الغزو العراقي عن
ال ـكــويــت ،فـفــي  22و 23ف ـبــرايــر 1991
تــوج ـهــت الـ ـق ــوات ال ـجــوي ــة الـفــرنـسـيــة
بطائراتها المروحية ،وجاغوار ،وطيران
الجيش الفرنسي الخفيف بطائرات
الهليكوبتر غازيل وبوما إلــى منطقة
السلمان (العراق) ،لتجهيز مرور القوات
وال ـم ــدرع ــات .وف ــي  24فـبــرايــر الساعة
ً
 5:30صباحا ،أعطى الجنرال جانفيير

الفرقة األم ــر بالهجوم ،فتقدمت فرقة
الداغيت ،واستسلم الجنود العراقيون
خالل الدقائق القليلة األولــى .وفي 25
فبراير انطلقت عملية أخ ــرى باتجاه
مطار السلمان ،وتمت السيطرة عليه
ً
من قبل فيالق البحر ،قبل أن يتم الحقا
تـحــريــر ال ـكــويــت بــالـكــامــل م ــن ال ـقــوات
الغازية .ومن  23سبتمبر  1990إلى 28
فبراير  ،1991تم نشر  14500جندي في
الخليج العربي لعملية الداغيت ،وتوفي
 10جنود فرنسيين في الشرق األوسط.

«اختر فرنسا»

مشاركة القوات الفرنسية في حرب تحرير الكويت

أص ـ ـب ـ ـحـ ــت ق ـ ـمـ ــة "اخ ـ ـتـ ــر
ف ـ ــرن ـ ـس ـ ــا" ،الـ ـ ـت ـ ــي ان ـط ـل ـق ــت
ب ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــادرة م ـ ـ ـ ـ ــن رئـ ـ ـي ـ ــس
الجمهورية ،الحدث الرئيسي
في فرنسا منذ عام .2018
ويـ ـجـ ـم ــع ه ـ ـ ــذا الـ ـح ــدث
ً
سنويا  ،في قصر فرساي،
م ـئــات ع ــدة مــن ق ــادة أكـبــر
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة،
إذ ت ـهــدف ه ــذه الـقـمــة إلــى
تعزيز وتشجيع االستثمار
الــدولــي فــي قـلــب األراض ــي
الفرنسية.
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«التربية» :مواءمة المناهج مع خطة العودة للمدارس
ً
اليعقوب عقد اجتماعا مع الوكالء المساعدين والموجهين الفنيين
فهد الرمضان

بح ـ ــث وكـيـ ـ ــل وزارة التربية،
د .عـ ـل ــي الـ ـيـ ـعـ ـق ــوب ،م ــوض ــوع
ال ـم ـن ــاه ــج ال ــدراسـ ـي ــة ،وعـمـلـيــة
تكييفها ومــواء مـتـهــا مــع خطة
ال ـع ــودة ل ـل ـمــدارس مـطـلــع الـعــام
المقبل .2021/2020
جاء ذلك خالل اجتماع عقده
اليعقوب أمس مع كل من الوكيل
المساعد للتعليم الـعــام أسامة
ال ـس ـل ـطــان ،وال ــوك ـي ــل الـمـســاعــد

لـلـبـحــوث ال ـتــربــويــة والـمـنــاهــج
ص ـ ـ ــاح دبـ ـ ـش ـ ــة ،وم ـ ــدي ـ ــر إدارة
تطوير المناهج أنوار الحمدان،
والموجهة العامة للعلوم منى
األنـ ـص ــاري ،ومــراق ـبــة الـمـنــاهــج
الدراسية تهاني المطيري ،وعدد
من الموجهين الفنيين للعلوم.
وقــالــت «ال ـتــرب ـيــة» ،فــي بـيــان،
أمـ ــس ،إن ــه ت ــم خ ــال االج ـت ـمــاع
الـ ـنـ ـظ ــر ف ـ ــي م ـص ـف ــوف ــة الـ ـم ــدى

ً
الكويت عضوا بمجلس أمناء «العربية للتربية»
ف ــاز رئ ـي ــس جـمـعـيــة الـمـعـلـمـيــن ال ـس ــاب ــق ،مـطـيــع الـعـجـمــي،
بانتخابات عضوية مجلس األمناء في المنظمة العربية للتربية
ممثال عن الكويت ،والتي أقيمت في إطار فعاليات المؤتمر العام
األول للمنظمة ،الذي عقد عن ُبعد ،بحضور النقابات والجمعيات
واالتحادات النقابية والتربوية.
وأع ــرب ،العجمي ،فــي تصريح صحافي ،أمــس ،عــن اعـتــزازه
ً
الكبير بالثقة التي حظي بها ،مشيرا إلى أن للكويت دورا على
مـسـتــوى الـمـنـظـمــات واالتـ ـح ــادات الـنـقــابـيــة الـتــربــويــة العربية
واإلقليمية والدولية من خالل الحضور المميز لجمعية المعلمين
الـكــويـتـيــة ،عـلــى صـعـيــد مـشــاركــاتـهــا ال ـخــارج ـيــة ،ودوره ـ ــا في
تأسيس ،ودعم المنظمة.
وأش ــار إلــى أن مــن أبــرز أه ــداف المنظمة العمل على توثيق
الــروابــط بين المنظمات األعـضــاء ،وتطوير التربية والتعليم
والبحث العلمي ،والمساهمة في تمهين التعليم وتطوير كفاءة
ومردود المعلمين في حقول التربية والتعليم في الوطن العربي،
إضافة إلى تمكين المعلم من المشاركة عبر نقابته في إعداد
المناهج والخطط التربوية وتحقيق جودة التعليم.

مطيع العجمي

والتتابع لجميع مناهج العلوم
م ــن ال ـصــف األول ح ـتــى الـصــف
الـثــانــي عـشــر لـكــل تخصصاته،
وإبـ ـ ـ ـ ــداء اآلراء ح ـ ــول مـ ــا سـبــق
وت ـم ــت دراسـ ـت ــه م ــن الـمـفــاهـيــم
الـعـلـمـيــة لـلـمـتـعـلـمـيــن ،وإرسـ ــاء
قواعد النظرة المستقبلية للقادم
للمتعلم في المناهج.
وأضافت :كما تناول االجتماع
التركيز على المفاهيم العلمية
ال ـتــي يـتـلـقــاهــا الـمـتـعـلـمــون في
م ــواد ال ـع ـلــوم م ــن أج ــل التكيف
للعودة إلــى الـمــدارس في العام
المقبل ،سواء كاملة أو مدمجة،
ومحاولة مواكبة تلك المفاهيم
مع المستجدات ومهارات القرن
ال ـحــادي والـعـشــريــن ،باإلضافة
إل ـ ــى رف ـ ــع م ـس ـت ــوي ــات الـتـفـكـيــر
العليا لدى المتعلمين من خالل
تطبيقها.
ولـ ـفـ ـت ــت إل ـ ـ ــى أن االجـ ـتـ ـم ــاع
اس ـ ـت ـ ـعـ ــرض أي ـ ـضـ ــا ال ـم ـف ــاه ـي ــم
العلمية للصف الـســادس حتى
ال ـ ـتـ ــاسـ ــع كـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــوذج ،وال ـ ـمـ ــدى
والـتـتــابــع لمنهج م ــادة العلوم،
إلـ ـ ــى ج ــان ــب أولـ ـ ــويـ ـ ــات الـ ـم ــادة
ال ـع ـل ـم ـيــة ،وبـ ـن ــاء ال ـك ـت ــاب وفــق
وثيقة المنهج الوطني وتقسيم
وحدات التعليم.

توزيع المنهج
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،اسـ ـتـ ـع ــرض ــت

 6طلبة من « »GUSTيشاركون
في ندوة «ميزوري سانت لويس»
شارك  6طلبة من جامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا ( )GUSTفي
الندوة السنوية لألبحاث الجامعية
( ،)URSوالـتــي استضافتها جامعة
م ـي ــزوري ســانــت لــويــس األمـيــركـيــة،
عبر اإلنترنت.
وق ـ ــال ـ ــت ج ــامـ ـع ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ،فــي
بـيــان أم ــس ،إن « »URSتمثل منصة
اح ـت ــراف ـي ــة تـعـتـمــد أسـ ـل ــوب تـنـظـيــم
ال ـمــؤت ـمــرات ،وه ــي مــوجـهــة للطالب
لتقديم أبحاثهم وأعمالهم اإلبداعية
لـيـتـعــرف عليها زمــاؤهــم وأعـضــاء
ه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــس وال ـ ـمـ ــوظ ـ ـفـ ــون
واإلداريون والجمهور بشكل عام ،في
بيئة داعمة وجماعية.
وت ــابـ ـع ــت الـ ـج ــامـ ـع ــة أن قــائ ـمــة
ً
الطلبة الـمـشــاركـيــن ضـ ّـمــت ك ــا من
آم ـنــة ال ـب ـغ ـلــي ،وع ـمــر عـبــدالـعـظـيــم،
وأحمد الدباك ،وفاطمة ّ
غدار ،ونورة
روض ـ ـ ــان ،وش ـي ـخــة ال ـم ـعــوشــرجــي،
مــوض ـحــة أن هـ ــذه ال ـم ـش ــارك ــة تعد
األولـ ـ ـ ــى بــال ـن ـس ـبــة ل ـط ـل ـبــة جــام ـعــة
الـخـلـيــج فــي ه ــذا ال ـحــدث الـسـنــوي،
الـ ـ ــذي ي ـت ــم ت ـن ـظ ـي ـمــه عـ ـ ــادة ل ـطــاب
جامعة ميزوري سانت لويس.

جانب من مشاركة الطلبة في الندوة البحثية
«الـخـلـيــج» د .بـ ّـســام عـلــم ال ــدي ــن ،عن
فخره بمشاركة طــاب الجامعة في
ً
هذا المنتدى العلمي ألول مرة ،مشيرا
إلى أن المشاريع التي قدموها أثبت
ال ـك ـف ــاءة األكــادي ـم ـيــة ال ـك ـب ـيــرة الـتــي
يتمتعون بها إلــى جانب المهارات
التحليلية.

«الشؤون» :ال توجه لخصخصة
الجمعيات التعاونية
افتتاح السوق المركزي الجديد في جمعية «جابر األحمد»

المشاركون في افتتاح السوق المركزي بجمعية «جابر األحمد»
أع ـل ــن وك ـي ــل وزارة الـ ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
عـبــدالـعــزيــز شـعـيــب ،أن الـ ـ ــوزارة لـيــس لديها
أي توجه لخصخصة الجمعيات التعاونية،
مؤكدا استمرار دعم «الشؤون» الكامل للعمل
التعاوني.
وق ــال الـشـعـيــب ،فــي تـصــريــح خ ــال افتتاح
السوق المركزي الجديد بجمعية مدينة جابر
األحمد التعاونية ،أمــس األول ،إن «الـشــؤون»
ال تقبل خصخصة العمل الـتـعــاو نــي ،مشيرا
إلــى أن فكرة التعاونيات مبنية على التطوع
وحرية اإلدارة.
وأكد الشعيب أن الوزارة حريصة جدا على
ديمومة العمل التعاوني ،الفتا إلى أن «هناك
جـمـعـيــات م ــرت ب ـظــروف أث ــرت عـلــى مــراكــزهــا
المالية ،ولم نقبل أن تنهارأو تتم تصفيتها،
بــل كـنــا حريصين عـلــى الـحـفــاظ عـلــى الكيان
التعاوني».
وأوضح أن عدد الجمعيات التعاونية وصل
إل ــى  75جـمـعـيــة بــال ـكــويــت ،وع ـم ـل ـيــة إش ـهــار
الجمعيات الجديدة مستمرة ،في ظل التوسع
المناطقي .
من جانبه ،أشــاد الوكيل المساعد لشؤون
التعاون في «الشؤون» سالم الرشيدي ،بإدارة

جمعية جــابــر األح ـمــد الـمـعـيـنــة مــن ال ـ ــوزارة،
لما لها من جهود واضحة في افتتاح السوق
المركزي .وأكد أن الجمعيات التعاونية ال تألو
جهدا في افتتاح األس ــواق المركزية ،وتقديم
الخدمات للمساهمين ورواد الجمعية ،لما لذلك
من تأثير إيجابي في زيــادة نسبة المبيعات
واألرباح ،مشيرا إلى أن الوزارة تراقب وتتابع
الجمعيات التعاونية ،وتقدملها كل الدعم ،من
أجل تسهيل العمل ،وتقديم الخدمات المتطورة
للمساهمين.
بـ ــدوره ،أع ــرب الـمــديــر الـمـعـ َّـيــن فــي جمعية
مدينة جابر األحمد التعاونية ياسر الحاي
عــن سعادته بافتتاح الـســوق الـمــركــزي ،الــذي
ُيعد أكبر سوق في المنطقة.
وقال الحاي إن سعادتهم ال توصف بإعادة
افـتـتــاح الـســوق خــال أربـعــة أشـهــر فـقــط ،رغم
أن ــه مــر عـلــى إغــاقــه أكـثــر مــن عــامـيــن ،مشيرا
إلى أن السوق المركزي تمت إعــادة تصميمه
ب ـم ــواص ـف ــات األس ـ ـ ــواق ال ـم ــرك ــزي ــة ال ـعــال ـم ـيــة،
لتحقيق المتعة في التسوق ،كما تم تزويده
ً
بكل المنتجات والبضائع المميزة ،فضال عن
توفير مواقف سيارات واسعةالستيعاب أكبر
عدد من المستهلكين ورواد الجمعية.

األ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــاري دور ا لـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــان
وا لـتــو جـيـهــات الفنية المقدمة،
وتــوزيــع الـمـنــاهــج ،ووض ــع أطر
االمتحانات وبنوك األسئلة ،التي
تـعـتـمــد عـلــى ال ـم ـنــاهــج ،وفــريــق
المسابقات العلمية ،وآخر داعم
لـ ـلـ ـش ــراك ــات ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ،إل ــى
جانب استحداث التقنية العلمية
وفريق الوظائف اإلشرافية ،في
تحقيق مصلحة المتعلم.
واسـتـمــع اليعقوب لـعــدد من
اآلراء المختصة حــول المناهج
العلمية لمواد العلوم وما تحويه

تمديد طلبات
االلتحاق بالجامعة
حتى  21الجاري
●

ولفتت إلى أنه «تم تقسيم الطلبة
ً
الـسـتــة وف ـق ــا لـفـئــة م ـشــروع ـهــم ،كما
أتـيــح لـهــم إع ــداد مـقــدمــة صــوتـيــة أو
مــرئ ـيــة ت ـش ــرح ع ـم ـل ـهــم ،م ــع تــوجـيــه
دعوة لألسئلة التي يمكن متابعتها
بعد الندوة».
م ــن ج ــان ـب ــه ،أع ـ ــرب ن ــائ ــب رئـيــس
الـ ـش ــؤون األكــادي ـم ـيــة بــالــوكــالــة في

اليعقوب خالل اجتماعه بالموجهين أمس
مــن مفاهيم علمية ودوره ــا في
التحصيل العلمي للمتعلم ،كما
تمت مناقشة عدد من المفاهيم
واألطر العامة لمصفوفة المدى
والـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــع ،مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل ت ـن ـف ـيــذ
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ب ـن ـجــاح،
ك ـمــا ت ــم ت ـب ــادل وج ـه ــات الـنـظــر
حـ ــول إم ـكــان ـيــة االسـ ـتـ ـف ــادة من
التطبيقات الحياتية وأهميتها
في التحصيل واالستيعاب.
حضرت االجـتـمــاع الموجهة
ال ـف ـن ـي ــة ل ـل ـع ـل ــوم فـ ــي ال ـمــرح ـلــة
ال ـم ـت ــوس ـط ــة سـ ـه ــام ال ـق ـب ـن ــدي،

والموجهة الفنية لمادة الكيمياء
ف ــي ال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــان ــوي ــة ن ــادي ــة
الغريب ،والموجهة الفنية لمادة
العلوم فــي المرحلة االبتدائية
هــدايــة دهـ ــراب ،والـمــوجــه األول
للعلوم بمنطقة حولي التعليمية
ن ـ ــاص ـ ــر ال ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــدلـ ــي ،وكـ ـبـ ـي ــرة
اخـ ـتـ ـص ــاص ــي ت ـ ــرب ـ ــوي بـ ـ ـ ــإدارة
تطوير المناهج عذراء التميمي.

« »AOUتنظم ندوة لفتح أبوابها بالمغرب

حمد العبدلي

أع ـل ــن ال ـق ــائ ــم ب ــأع ـم ــال عميد
الـ ـقـ ـب ــول وال ـت ـس ـج ـي ــل ب ـجــام ـعــة
ال ـك ــوي ــت ،د .مـشـعــل الـغــربـلـلــي،
فـ ــي تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي أمـ ــس،
ّ
ع ــن تـمــديــد ف ـتــرة تـســلــم طلبات
االل ـت ـح ــاق ف ــي جــام ـعــة الـكــويــت
لـ ـ ـلـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــل ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــدرا س ـ ـ ـ ـ ـ ــي األول
 2022/2021حتى  21الجاري.
وفي هذا السياق ،اعتبر رئيس
االتحاد الوطني لطلبة الكويت،
ف ـ ـ ــرع الـ ـج ــامـ ـع ــة ،ع ـب ــدال ــرح ـم ــن
الـمـطـيــري ،أن ق ــرار تـمــديــد فترة
تـقــديــم طـلـبــات االل ـت ـحــاق يتيح
فرصة أكبر للطلبة للتقديم في
كليات الجامعة ،خاصة أن هناك
عددا من الطلبة من خريجي الدور
الثاني لم يتم قبولهم في البعثات
الداخلية والخارجية ،إضافة الى
إع ـط ــاء فــرصــة أك ـبــر للطلبة في
مـعــرفــة الـتـخـصـصــات والتقديم
بناء على رغباتهم في الجامعة.

جانب من الندوة االفتراضية
ن ـظ ـمــت ال ـج ــام ـع ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـف ـتــوحــة
( )AOUبالتعاون مع جامعة سيدي محمد
ب ــن ع ـبــدال ـلــه بــالـمـمـلـكــة ال ـم ـغــرب ـيــة -ف ــاس،
نــدوة افتراضية بعنوان «الجامعة العربية
المفتوحة تفتح أبوابها في بلدان المغرب
العربي» ،مؤخرا عبر االتصال المرئي.
وق ــال ــت ال ـج ــام ـع ــة ،ف ــي بـ ـي ــان أم ـ ــس ،إن
الندوة تناولت التعليم الجامعي في بلدان
المغرب العربي ،والحاجة إلى انفتاحه على
مكتسبات التكنولوجيا الحديثة ،وأهمية
مشروع الجامعة العربية المفتوحة ،وأهم
ما يميزها في التنمية اإلنسانية من خالل
شمولية التعليم.
وأضافت أن المشاركين في الندوة ذكروا
أن « »AOUون ـظــام ـهــا الـتـعـلـيـمــي يـحــاكــي

متطلبات تطوير منظومة التعليم ،وحاجة
المجتمعات في توفير بدائل تعليمية ذات
جودة عالية.
من جهته ،نقل مدير « »AOUفرع الكويت
د .نــايــف بـجــاد الـمـطـيــري ،تحيات صاحب
السمو الملكي األمـيــر عبدالعزيز بــن طالل
بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة
وشكره إلى كل المشاركين في أعمال الندوة.
وأش ـ ــار ال ـم ـط ـيــري إل ــى أن ه ــذه ال ـن ــدوة
ستسهم في مد جسور التعاون بين اإلخوة
في المغرب من أجل توحيد جهود الحكومات
مع مساعي المؤسسات التنموية والتعليمية
فــي مـجــال تـطــويــر الـتـعـلــم ،وتـحـسـيــن بيئة
التحصيل العلمي لكل من يرغب في استكمال
تعليمه العالي من أبناء الوطن العربي.

«المهندسين» :غير مقبول إرجاء تعيين
مجتازي اختبارات «البترول»

ً
العتل :تخرجوا منذ  3سنوات وتوظيفهم تأخر  18شهرا
جـ ــددت جـمـعـيــة المهندسين
م ـط ــال ـب ـت ـه ــا ب ــاس ـت ـي ـع ــاب نـحــو
ً
 160م ـه ـن ــدس ــا وم ـه ـن ــدس ــة مــن
ت ـ ـخ ـ ـصـ ــص الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرول ،ال ـ ــذي ـ ــن
تجاوزوا االختبارات التي قامت
بها مؤسسة البترول الكويتية،
مــوض ـحــة أن ه ــذه ه ــي الـفــرصــة
األخـ ـي ــرة أم ـ ــام ال ـك ـث ـيــريــن منهم
للعمل في القطاع النفطي ،بعد
أن ت ـع ـطــل تـعـيـيـنـهــم ألكـ ـث ــر مــن
سنة ونصف السنة ،ومضى على
تخرجهم أكثر من  3سنوات.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــس الـجـمـعـ ـ ـ ـيــة
م .ف ـي ـصــل ال ـع ـت ــل ،ف ــي تـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،إنـ ـ ــه لـ ــم يـعــد

مقبوال أن يستجدي المهندسون
والـمـهـنــدســات ف ــرص عـمــل لهم،
مع توفر هذه الفرص في الكثير
ً
مــن الـمــؤسـســات الـعــامــة ،مشيرا
ال ـ ـ ــى أن م ـ ــن م ـ ـعـ ــوقـ ــات ت ـع ـي ـيــن
المهندسين تغييب التوصيف
الوظيفي من قبل ديوان الخدمة
للكثير مــن التخصصات ،وعــدم
تلبية الــديــوان لطلب الكثير من
الجهات العامة تعيين مهندسين
من جميع التخصصات ،وكذلك
ع ــدم ال ـتــوجــه بــالـطـلــب مـبــاشــرة
مـ ــن الـ ـجـ ـه ــات األخـ ـ ـ ــرى إلرس ـ ــال
احـتـيــاجــاتـهــا م ــن الـمـهـنــدسـيــن،
مما أدى الــى تراكم طلبات أكثر

من  2200مهندس ،وفق ما أعلن
الديوان مؤخرا.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـت ــل أن ـ ـنـ ــا ع ـلــى
ثقة تــامــة بــأن وزي ــر النفط وزيــر
التعليم العالي د .محمد الفارس
ل ــن ي ـت ــوان ــى ف ــي ات ــاح ــة ال ـم ـجــال
ً
ل ـهــؤالء ال ــزم ــاء ،وخـصــوصــا أنــه
قـ ــد تـ ــم ت ـ ـنـ ــاول الـ ـم ــوض ــوع مـعــه
أكـثــر مــن م ــرة ،حيث أكــد التوجه
لتعيين جميع المهندسين الذين
ً
ت ـج ــاوزوا االخ ـت ـبــارات ،موضحا
أن ال ـ ـعـ ــدد ال ـم ـت ـب ـقــي مـ ــن هـ ــؤالء
نحو  80مهندس بترول اجتازوا
االختبارات ،وال مجال لعملهم اال
في المؤسسة وشركاتها.

●

أحمد الشمري

في ظل استعدادات المؤسسات التعليمية
للعودة التدريجية للدراسة المباشرة خالل
العام الدراسي المقبل ،علمت «الجريدة» من
مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم
الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب ،ان مـمـثـلــي الـقـطــاع
اإلداري والـ ـم ــال ــي ب ـ ـ «ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي» ق ــام ــوا
بزيارات ميدانية لمختلف كليات ومعاهد
الهيئة مؤخرا؛ للوقوف على استعداداتها
وامكاناتها للعودة التدريجية خالل العام
الدراسي الجديد.
وقالت المصادر إن ممثلي القطاع خالل
زياراتهم ناقشوا قياديي الكليات والمعاهد
ح ــول اس ـت ـعــدادات ـهــم وآل ـي ــة عـمــل اسـتـقـبــال

ِّ
«رحماء بينهم» تدشن
مشاريع خيرية
أعلن رئيس جمعية رحماء
بينهم الخيرية ،د .خالد
العنزي ،إطالق العديد من
المشاريع الخيرية داخل
الكويت ،وفق رؤية متطورة
تتركز على الريادة في بناء
شخصية اليتيم وأسرته،
وتمكينهم ماليا وعلميا
وصحيا وتربويا.
وقال العنزي ،في مؤتمر
صحافي ،إلعالن مشاريع
الجمعية ،إن «أبرز أهداف
الجمعية ،كفالة األيتام
كفالة شاملة ،لرسم البسمة
على وجوههم ،وبناء ودعم
مهارات األيتام وذويهم»،
مشيرا إلى أن «المشاريع
المالية التي تديرها
الجمعية عديدة ،منها:
اإلطعام الشهري ،الكسوة
الشهرية ،والمساعدات
المالية ،إضافة إلى
مشاريع كفالة ،وابتسامة،
وأمان ،ومشروع أسعد
طفل».
بدوره ،أعلن نائب رئيس
الجمعية ،علي البحر،
إطالق مشروع األضاحي
بالتعاون مع األمانة العامة
لألوقاف داخل الكويت،
بواقع  250أضحية ،توزع
على األسر المتعففة
والمحتاجين في جميع
مناطق الكويت خالل
العيد.

«دعم المخترعين» و«المعهد
اإلنشائي» لتعزيز التعاون

دشنت الجمعية الكويتية
لدعم المخترعين واالبتكار،
مع معهد التدريب اإلنشائي
في الهيئة العامة للتدريب
التطبيقي والتدريب ،نواة
التعاون المشترك في مجال
التعاون العلمي والمهني
وتبادل الخبرات.
جاء ذلك خالل زيارة رئيسة
الجمعية ،د .فاطمة الثالب،
على رأس وفد ضم نائبة
الرئيس غدير العبدلي إلى
مدير معهد التدريب ،م.
عبدالعزيز الرويح ،الذي
أبدى استعداد المعهد لدعم
مبدعين من المبتكرين
من خالل تبادل الخبرات
المهنية والعلمية المتاحة
لدى المعهد ،بما يساهم في
تحقيق طموحات الشباب.
بدورها ،أكدت الثالب حرص
الجمعية على التواصل
مع المؤسسات األكاديمية
والمراكز المعنية بالتعليم
والتدريب ،نظرا لما تمتلكه
من إمكانات وقدرات تتقاطع
مع أهداف الجمعية.
ّ
وقدمت الثالب شرحا عن
إنجازات الجمعية وتعريفا
باالختراعات المسجلة
رسميا باسم أعضاء
الجمعية والحاصلة على
براءات اختراع عالمية،
ّ
تصور
إضافة إلى تقديم
عن مجاالت التعاون بين
الجمعية والمعهد.

«ورشة الخبراء» توصي
بوثيقة إلصالح التعليم البيئي

فيصل العتل

متابعة ميدانية الستعدادات ً«التطبيقي»
لعودة التعليم المباشر تدريجيا
الطلبة في حال عودة الدراسة حضوريا أو
جزئيا عبر التعليم المدمج ،ومدى قدرتهم
على تطبيق اإلجراءات الوقائية من فيروس
«كــوفـيــد  ،»19وإمـكــانـيــة تــوفـيــر المعقمات
وجميع االجــراءات الخاصة لحماية الطاقم
االداري والتدريسي والطلبة.
ولـ ـفـ ـت ــت إلـ ـ ــى أن «ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي» تـنـتـظــر
تــوص ـيــات وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة د .ع ـلــي الـمـضــف
ورئـيــس مجلس إدارة الهيئة حــول العودة
التدريجية وآ لـيــة تطبيقها بشكل يناسب
متطلبات الصحة الوقائية ،مشيرة إلــى أن
قرار العودة يتخذ بشكل رسمي من مجلس
الوزراء بعد موافقة السلطات الصحية.
وفــي هــذا الـصــدد ،كشف رئـيــس االتـحــاد
ال ـ ـعـ ــام ل ـط ـل ـبــة وم ـ ـتـ ــدربـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة صــالــح

سلة أخبار

ال ـج ــارك ــي ،أن االت ـح ــاد ط ـلــب ع ـقــد ل ـقــاء مع
الوزير المضف خالل الفترة المقبلة؛ لبحث
العديد من القضايا الطالبية ،أبــرزهــا آلية
ال ـ ـعـ ــودة ال ـت ــدري ـج ـي ــة لـ ـل ــدراس ــة ف ــي ال ـح ــرم
الدراسي.
وطالب الجاركي ،في تصريح لـ «الجريدة»،
إدارة الهيئة بــأن تكون عملية الـعــودة إلى
الحرم الدراسي بشكل تدريجي ،وأن تكون
دراسة المقررات النظرية عبر الـ «أونالين»،
و»الفنية» عبر الحضور الميداني.
وأوضح أن طلبة «التطبيقي» استفادوا من
تجربة دراسة الـ «اونالين» التي ساهمت في
تقليص أزمة الشعب المغلقة التي يعانيها
الطلبة ،الفـتــا إلــى أن اسـتـمــرار هــذا النظام
سيساهم في حل العديد من المشكالت.

أوصت «ورشة الخبراء»
االفتراضية ،التي نظمها
مركز صباح األحمد
للتدريب البيئي بالجمعية
الكويتية لحماية البيئة،
بإعداد وثيقة حلول
إلصالح التعليم البيئي،
وإدراج مناهج تعليمية
لتقويم السلوك البيئي،
من خالل حزمة التوصيات
التي انتهى إليها الخبراء
التربويون البيئيون
المشاركون في الورشة.
وأكد نائب رئيس جمعية
حماية البيئة ،م .عبداألمير
الجزاف ،أن «ورشة الخبراء
الثانية ،التي نظمها مركز
صباح األحمد للتدريب
البيئي بالجمعية ،تناولت
افتراضيا (التربية البيئية)،
لدعم التعليم من أجل
التنمية المستدامة في
مناهج التعليم المختلفة
لكل األعمار والمستويات
ً
التعليمية ،فضال عن أنها
تغطي الجوانب البيئية
واالقتصادية واالجتماعية،
ومساهمة إلعداد حلول
لتعزيز المعارف والسلوك
والخبرات للطالب والمعلم،
لرفع كفاءتهم العلمية،
وإكسابهم المهارات،
ليصبحوا أعضاء مسؤولين
في المجتمع.

ةديرجلا

•
العدد  / 4783األربعاء  14يوليو 2021م  4 /ذو الحجة 1442هـ

local@aljarida●com

٧

كتاب

مشاهدات عبدالله بشارة بين الخارجية واألمم المتحدة		

الحلقة ()٤

االنسحاب البريطاني دفع حكام «الساحل»
لصياغة «كيان خليجي جماعي»
يقدم الدبلوماسي المخضرم السفير عبدالله يعقوب بشارة ً
في مؤلفه الجديد ،عصارة تجارب امتدتإلى سبعة عشر عاما
( ،)1981 – 1964حددها 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
مشاهدالزمان» ويطل من خالل ثالث محطات ،عاش فيها
وعايشها وتعلم منها وأخذته إلى مواقع لم يكن يتوقعالمرور فيها،
حمزة عليان

ارتبطت الكويت
مع اإلمارات بتاريخ
طويل من التواصل

إنشاء مكتب
للكويت في دبي
يشرف على
توزيع المساعدات
الكويتية

ً
أولها عمله مديرا لمكتب وزير الخارجية ،والتي بدأت في يناير 1964
سبتمبر ،1971ثم دخل إلى مرحلة العولمة ،حيث تم
وانتهت في ً ً
تعيينه مندوبا دائما للكويت في األمم المتحدة من عام  1971إلى
 ،1981وخالل هذه الفترة شاهد الكثير ،وتكلم أكثر ،وتفتحت
أمامه مسارات أوصلته إلى موكبالكبار وأصحاب القرار المؤثر في
مصير البشرية ،وال سيما في الفترة من  1978إلى  ،1979ليدون
تلكالتجربة في كتاب صدر له في الثمانينيات تحت عنوان «عامان
في مجلس األمن».
كانت تلك فترة خصبة شارك فيها بمداوالت مجلس األمن حول
قرارات لها عالقة باألمن العالميوالسلم السياسي واالستقرار
االجتماعي ،وترسيخ مبدأ حسن الجوار ،لكي ال تشتعل النار بين
الجيران مثلتركيا واليونان وإسرائيل وسورية وغيرها.
ثم جاءت المرحلة الثالثة في مجلس التعاون الخليجي (مايو
 )1981وبترشيح من الكويت ،وتم اختيارهأول أمين عام للمجلس

( )1993 – 1981حيث عاصر فيها اضطرابات عربية في حوض
الشام وانقساماتعربية مع تحرك الرئيس أنور السادات خالل
الفترة من  1978إلى  1979السترجاع األراضي المصريةالمحتلة.
بعدها وقعت حرب العراق مع إيران (سبتمبر  )1980واستمرت
ثماني سنوات ،وتالها الغزوالعراقي لدولة الكويت وواجب التحرير
واالفتراق العربي التاريخي مع تصويت  12دولة مع تحرير البالد
بكل وسيلة ممكنة ،وتهاون تسع دول رفضت دعمها ،ومنها
انهار النظام العربيالسياسي القديم وتعاظمت المشاعر الوطنية
وتالشت الجاذبية القومية ،وتآكلت نبرة التضامن العربيوسعى
مجلس التعاون إلى نظام عربي جديد ،وتلك األحداث سجلها في
كتاب أسماه «بين الملوك والشيوخوالسالطين».
ً
عبر الحلقات التالية ،نستكمل بعض فصول كتابه الصادر حديثا عن
دار ذات السالسلللنشر والتوزيع ،تحت عنوان «مشاهدات عبدالله
بشارة».

موضوع استأثر باهتمام الكويت
ان ـس ـحــاب بــريـطــانـيــا م ــن ش ــرق ال ـس ــوي ــس ،كــان
مفاجأة أمنية غير متوقعة ،حيث جاء المستر روبرت
ً
Roberts إلى الخليج ،حامال التأكيدات بالبقاء في
ّ
صيف  ،1968وعاد في الخريف من العام نفسه ،ليبلغ
عناالنسحاب ،األمــر الــذي دفــع حكام المنطقة في
الساحل إلى التواصل الجدي لصياغة كيان يسمح
بالحفاظ ،بشكلجماعي ،على أمن المنطقة.
ك ــان ال ب ـ ّـد م ــن ات ـخ ــاذ ق ـ ــرارات مـهـمــة نـحــو عمل
جماعي خليجي ّ
يعوض غياب الوجود البريطاني،
ّ
ال سيما بعد تولي الشيخ زايدبن سلطان آل نهيان
كــامــل السلطة فــي إم ــارة أبــوظـبــي ،بــدال مــن الشيخ
شخبوط .
وتابعت الكويت الوضع باإلمارات في حواراتها
مع بريطانيا ،وفي اتصاالتها مع الحكام ،كانت
الروابط بين الكويتوالخليج لها جذور قديمة،
السيما بالتواصل المباشر بين أبـنــاء الكويت،
خاصة رجال البحر والتجارة مع عالقات خاصة
بين األسر الحاكمة وأسرة الحكم في الكويت.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
مع
تملك الكويت تاريخا طويال وتواصال قديما
الشيخ صباح األحمد ،وزيرا للخارجية ،مشاركا في أحد المؤتمرات العربية
ّ
اإلمارات بعالقات متنوعة ،فأول مدرسة شيدتها
الكويت كانت في إمارةالشارقة عام  1953بمبادرة
في أكتوبر  1964وصل إلى الكويت األمين العام
من الشيخ صقر بن سلطان القاسمي ،الذي أرسل
الخليج .رسالة الكويت كانت
رســالــة إل ــى الـشـيــخ عـبــدالـلــه الـســالــم يــدعــو فيها للجامعة ومعه وفد الجامعة فيالطريق إلى
واضحة بشأن دعم
إلــى بـنــاء مــدرســة ،ومــع الــوقــت تكاثرت الطلبات
ّ
مفاجئ
ر
تطو
على الـكــويــت ،ولــذلــك استعانت الكويت بجهود
اإلمارات واعتبارها
التاجر مرشد العصيمي ،الكويتيالمقيم في دبي،
ً
ً
ً
لإلشراف على بناء المدارس ،كما ّأمنت الكويت ل ــم ي ـكــن وج ـ ــود م ـصــر ف ــي الـلـجـنــة س ـهــا على صديقا وحليفا في
بــري ـطــان ـيــا ،ال ـت ــي ت ـعــانــي اإلع ـ ــام ال ـم ـص ــري ،ومــن
رواتب المدرسين والكتب والدراسات.
القوات المصرية فياليمن لتحريك اليمن السراء والضراء
ك ـم ــا ت ــم ت ـع ـي ـيــن الـ ـم ــرح ــوم بـ ــدر خ ــال ــد ال ـب ــدر تشجيع
ّ
ً
مشرفا على مكتب المساعدات في دبي ،الجنوبي وحكامه ضد بريطانيا ،وليس من السهل
القناعي
ً
ول ـهــذا ســافــر إلـيـهــا ع ــام  1962مفتتحا المكتب قبول بريطانيا وجــودا مصريا رسميا في منطقة
الذي أطلق عليه «مكتب دولة الكويت» لإلشراف ال ـخ ـل ـيــج ،لــذلــك ك ــان ال ـش ــرط ال ـبــري ـطــانــي أن تــأتــي
ع ـلــى ال ـم ـس ــاع ــدات ،ال ـت ــي ك ــان ــت ت ــأت ــي م ــن إدارة المساعدات العربية عن طريق مكتب التطوير الذي
ال ـم ـعــارفوم ــن وزارة ال ـص ـحــة ،وأص ـب ـحــت هــذه يشرف عليه حكاماإلمارات بدعم بريطاني ،ولم تكن
الـمـســاعــدات تحت اإلش ــراف الـعــام للمكتب الــذي أعماله تفي باحتياجات المنطقة.
ً
كـ ـم ــا حـ ـ ــدث تـ ـط ــور مـ ـف ــاج ــئ ،حـ ـي ــث اع ـت ــرض ــت
افتتح رسميا في يناير  ،1963ومعاتساع أعماله،
ب ــدأت ال ـم ـســاعــدات فــي الـتـنــوع بـبـنــاء مستشفى الـسـعــوديــة عـلــى تــوسـيــع عـضــويــة لجنة الجامعة
دون اتـ ـف ــاق ســابــق
ومستوصفات ومدارس ومساجد.
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـخ ــاص ــةبــال ـخ ـل ـيــج ّ
فــي أبــريــل  ،1963تلقى حــاكــم الـكــويــت الشيخ بين بقية األع ـضــاء ،وأعـلـنــت تحفظها عــن ق ــرارات
عبدالله الـســالــم برقية مــن رئـيــس اليمن العقيد رؤساء الوزارات العربية ،في اجتماعهم عام،1965
عبدالله السالل الــذي قــام بانقالبعسكري ضد الــذي قــرر فيه انضمام مصر إلــى اللجنة ،كما دعا
اإلمام في ديسمبر  ،1962وأحيل الطلب إلى مجلس المعتمد الـبــريـطــانــي فــي الـخـلـيــج حـكــام اإلم ــارات
الوزراء ،الذي ّ
حوله إلى مكتب مساعدات الخليج ،السبع لالجتماعلبحث وجــود مصر في عضوية
ّ
ّ
وفي اجتماع للجنة المساعدات إلى الخليج التي اللجنة العربية ،ألن بريطانيا ال تــرحــب بتوسيع
ّ
وتطور
يرأسها معالي الشيخ صباح األحمد ،قررت الهيئة عضوية اللجنة وتتحفظ عن مشاركةمصر.
أن ّ
توسع مسؤولياتلجنة الخليج ،لتشمل اليمن الموضوع لوضع صيغة كويتية  -سعودية تتعامل
لبناء مدارس ومستشفيات ،وفي ضوء هذا القرار مــع الــوضــع وفــق الــواقــع السياسي الــذي يستدعي
ذهب المشرف العام السفير بدر الخالد معوفد تعاونبريطانيا إلنجاح المهمة.
وقــد سـبــب هــذا الـمــوقــف إع ــادة الـنـظــر بأسلوب
من المسؤولين من عدة وزارات إلى اليمن الفتتاح
ً
المكتب في صنعاء ،وتم تعيين اليمني أحمد قائد الـكــويــت فــي معالجة الــوضــع ،بــالـتـحــرك فــرديــا أو
ً
ً
ثنائيا مع السعودية ،من أجل تجاوز السلبيات التي
بركات مديرا للمكتب .
تــم رص ــد أرب ـعــة مــايـيــن دوالر لتنفيذ بــرامــج قد تبرز من تجميد مساعي الجامعة.
ال ـم ـســاعــدات فــي الـيـمــن ،واس ـت ـمــرت الـمـســاعــدات
التي توسعت ببناء جامعةصنعاء وإسهامات ضرورات الدبلوماسية المؤثرة
فــي البنية التحتية ،تــوقـفــت مــع ال ـغــزو ،وع ــادت
ً
فــي أغـسـطــس  1967ق ــام مـعــالــي الـشـيــخ صباح
عام  ،1994تقديرا من الكويت الحتياجات الشعب
األحمد بزيارة إلــى طهران وقابل الشاه ،كما قابل
اليمني.
وفي ضوء نجاح برنامج الكويت في الخليج ،وزيـ ــر خــارج ـي ـت ـهــا أردشـ ـي ــرزاهـ ـ ــدي ،وك ــان ــت أب ــرز
ً
ـرا للحماس الــذي استقبل به أبناء الخليج القضايا الـتــي أثــارهــا الشيخ صـبــاح هــي الخليج
ونـظـ
ً
المساعدات الكويتية ،وبسببالتهديدات اإليرانية والبحرين ،وشعر بأن هناك مجاال للتفاهم.
وص ــار مـعــالــي الـشـيــخ ص ـبــاح بـعــد زي ــارت ــه إلــى
وم ـخــاطــرهــا ع ـلــى أمـ ــن ال ـم ـن ـط ـقــة ،ن ــاق ــش وزراء
الخارجية العرب في اجتماعهم بالقاهرة يوم  11طـهــران يعمل على خطين ،يـحــاول أن يــؤمــن لهما
ً
ً
مــارس  ،1964الــوضــع فــي الخليج فــي ضــوء تلك مسارا واحدا يؤدي إلى حلالمعلقات،
تشكيل اتحاد الموقف اإليراني
التهديدات اإليرانية وضبابية الموقف البريطاني ،الخليج ،وحل موضوع البحرين مع إيران.
ً
ـرارا بــإرســال بعثة ومع قرار بريطانيا باالنسحاب من الخليج الذي من قيام «االتحاد»
وات ـخــذت الجامعةالعربية ق ـ
ب ــرئ ــاس ــة األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ـل ـجــام ـعــة ،ع ـبــدال ـخــالــق أعلن مع مطلع عام  ،1968تحرك معالي الشيخ صباح
حسونة ،وعضوية ممثلين شخصيين من الكويت في فبراير  ،1968في زيارة إلى جميع إمارات الخليج ،عزز القناعة
ً
والعراق والسعودية إلى منطقة الخليج.
كان الوفد مكونا من معالي الشيخ صباح األحمد ،الخليجية بإنشائه
والشيخ سالم صباحالسالم ،والسيد عيسى أحمد

مساعي الجامعة العربية

بعثة الجامعة
العربية إلى الخليج
ترأسها بدر خالد
البدر

ً
وت ـن ـف ـي ــذا ل ـه ــذا ال ـ ـقـ ــرار ،أرسـ ـ ــل األمـ ـي ــن ال ـع ــام
للجامعة رسالة إلى الشيخ صباح األحمد يطلب
فيه المساعدة فيتنفيذ القرار ،وقد ّ
عين السيد
ً
ً
ب ــدر خــالــد ال ـبــدر مـمـثــا شخصيا لسمو األمـيــر
عبدالله السالمّ ،
وعين مدير اإلدارة العربية في
«الـخــارجـيــة» العراقية ،د .محمود علي ال ــداوود،
ً
ممثال للرئيس عـبــدالـســام ع ــارف ،كما رشحت
السعودية سفيرها في الكويت،محمد المنصور
ً
الرميح ،ممثال لجاللة الملك سعود بن عبدالعزيز،
وأبلغت الجامعة بذلك.
ف ـ ــي  13ي ــو نـ ـي ــو  ،1964ا لـ ـتـ ـق ــى ا ل ـم ـم ـث ـل ــون
الشخصيون الثالثة لمناقشة الوضع في الخليج،
وتقرر أن يذهب الممثلونكوفد ثالثي من الجامعة
العربية إلى الخليج ،على أن يرسل األمين العام
لـلـجــامـعــة رس ــائ ـل ــه إل ــى ح ـك ــام اإلم ـ ـ ــارات الـتـســع
(اإلمـ ـ ــارات الـسـبــع ،إضــافــة إل ــى قـطــر والـبـحــريــن)
يبلغهم بقرار الجامعة بالزيارة لتوثيق العالقات
مع الدول العربية ،وتمإسناد حمل الرسائل إلى
اإلمارات التسع ،إلى ممثل الكويت ،بدر خالد البدر،
كما حمل البدرردود شيوخ اإلمارات بالترحيب
بالزيارة .

الشيخ صباح األحمد والسفير حمد الرجيب والمؤلف عبدالله بشارة

الحمد ،والسيد بدر خالد البدر ،وكاتب هذه السطور
(أي بـ ـش ــارة) ،وبـمـعـيـتـنــا د .وح ـيــد رأفـ ــت ،الخبير
ً
المصري المميز ،الذي كان رفيقا للدكتور السنهوري
ً
ً
في مجلس الدولة المصري ،وكان عضوا بارزا في
حزب الوفد،وله مكانة علمية وأدبية ،يقدس النزاهة
وحسن الخلق.
أقـلـتـنــا ط ــائ ــرة عـسـكــريــة م ــن الـجـيــش الـكــويـتــي،
واسعة لكنها غير مريحة ،بدأ معالي الشيخ صبح
الجولة بزيارة البحرين ،ثمقطر ومنها إلى أبوظبي
ثم إلــى دبــي ،والتقى مع معظم حكام اإلم ــارات في
دبي .
كانت الرسالة التي حملها معالي الشيخ دعم
ً
الكويت لــإمــارات ومساندتها واعتبارها صديقا
ً
وحليفا في السراء والضراء،وكانت المشاعر ودية
ومتجاوبة مع هذا الطرح.
عــدنــا إل ــى ال ـكــويــت بـعــد زيـ ــارة نــاج ـحــة ،أراح ــت
األشقاء ،وحسمت الترابط الكويتي-الخليجي.
كــان سمو الشيخ صباح السالم ،أمير الكويت،
ً
يـسـتـقـبــل ح ـكــام اإلمـ ـ ــارات ت ـبــاعــا ،ف ــي زي ـ ــارات إلــى
الكويت ،لتأكيد هذا الترابطالتاريخي-المصيري.
ً
جاءت هذه الزيارات ردا على زيارة سمو الشيخ
ً
صباح السالم لإلمارات التي قضى فيها وقتا يبرز
حــرص الـكــويــت علىســامــة المنطقة ،وض ــرورات
تــأمـيــن االس ـت ـقــرار فـيـهــا ،وك ــان يـتـحــدث بــإخــاص
صادق لضم الشمل لمواجهة المجهول.

تشكيل االتحاد
واتسعت األفكار نحو تشكيل اتحاد من تسعة
إم ــارات يتشكل مــن اإلم ــارات السبع باإلضافة إلى
قطر والبحرين .برزتهذه األفكار في فبراير ،1968
ً
واستكماال لتنفيذ هذا المشروع التساعي ،التقى
حكام اإلمارات التسع في دبي بين -25 27من فبراير
.1968
وحضر االجتماع جميع حكام اإلمــارات ،وجرت
المداوالت حول صالحية المجلس األعلى المكون
مــن حـكــام اإلم ـ ــاراتالـتـســع ،وال ــذي سـيـشــرف على
شؤون االتحاد.
وحول هذا الموضوع يسجل المرحوم بدر خالد
البدر ،ممثل سمو األمير لشؤون الخليج آنذاك في
كـتــابــه «رح ـلــة فــي قــافـلــةالـحـيــاة» بــأن الـكــويــت رأت
إي ـفــاده إل ــى دب ــي بـعــد الـلـقــاء الـتـســاعــي ،وأن ــه قابل
الشيخ راشد بن سعيد حاكم دبي ،ثم قابل الشيخ
أحمد بن علي آل ثاني ،حاكم قطر ،الذي انتقد اتفاق
الحدود بين أبوظبي ودبــي ،وأن المملكة العربية
السعودية وقطرتتخوفان من امتداد نفوذ الشيخ
زاي ــد بسبب قــدرتــه الـمــالـيــة ،كـمــا ذكــر السفير بــدر
الـخــالــد ،بــأنــه قــابــل الـشـيــخ زاي ــد يــوم الـخــامــسمن

ً
مــارس  ،1968وكــان الشيخ زايــد متفائال بانضمام
اإلمارات الباقية لالتفاق الثنائي بين دبي وأبوظبي.
في ذلــك الوقت بــدأت المواقف تتضح في الميل
نحو اتحاد سباعي بين اإلمارات المتصالحة ،وفق
التعبير البريطاني ،دونقطر والبحرين.
في تلك الفترة وصل الملك فيصل بن عبدالعزيز
إلى الكويت في زيارة رسمية بدأت يوم  8وانتهت
يـ ــوم  11أب ــري ــل ف ــيعـ ــام  ،1968وج ـ ــاء ت ال ــزي ــارة
فــي الــوقــت الـمـنــاســب ،إذ ك ــان ال ـحــوار ح ــول الـشــأن
الخليجي ،وانتظار ما يمكن أن تخرج منهاجتماعات
المجلس األعلى المقترح لإلمارات التسع الذي سيتم
في المستقبل القريب.
وكانت الكويت تتابع الوضع مع توقعات إيجابية
ً
مــن االجـتـمــاع التساعي الــذي كــان مـقــررا فــي مايو
 ،1968غير أن هذااللقاء بين حكام اإلمارات التسع
ً
والذي كان مقررا في مايو  1968لم يتم وتأجل إلى
يوليو .
وهنا تحرك معالي الشيخ صباح بمبادرة لزيارة
المنطقة في  23من يونيو  ،1968قبل اللقاء المقترح
للمجلس األعلى.
ورافـ ـق ــه ف ــي ال ــزي ــارة الـسـفـيــر ب ــدر خــالــد ال ـبــدر،
ود.وحيد رأفت ،وكاتب هذه المذكرات ،ومن البحرين
ذهب الوفد إلى قطر،ومنها إلى أبوظبي ،ومنها إلى
دبي ،حيث تم عقد اجتماع لجميع اإلمارات ،لمناقشة
اإلجــراءات التي يجب اتخاذها مثلاختيار رئيس
لــات ـحــاد ،ومـجـلــس تـنـفـيــذي ،وعــاص ـمــة لــاتـحــاد،
وإقامة الهيئات الضرورية للعمل.
ً
ك ــان الـتـبــاعــد واض ـحــا فــي غـيــاب الـحـمــاس بين
ُ
اإلم ـ ـ ــارات ال ـس ـبــع لـتـشـكـيــل ات ـح ــاد ت ـس ــاع ــي ،يضم
البحرين وقطر ،لمسببات كثيرةأبرزها االنفصال
الجغرافي والتباين في المواقف في مستوى الحياة.
عــاد الشيخ صـبــاح والــوفــد إلــى الـكــويــت فــي 27
ً
من يونيو ،مــرورا بالدوحة والبحرين ،إلبالغهما
بالحصيلة في دبيوأبوظبي.
ً
عقد المجلس األعلى لإلمارات التسع اجتماعا في
مدينة أبوظبي يومي  7-6من يوليو ،1968وناقش
تشكيل اتحاد مؤقت(حكومة االتحاد) واتفق على
األسماء المقترحة ،حيث أصبح الشيخ خليفة بن
ً
حمد ولي عهد قطر ،رئيسا لمجلس االتحاديعني
ً
(رئيسا للوزراء) .
وم ــن ه ــذا ال ـت ـط ــور ،أص ـ ــدرت وزارة الـخــارجـيــة
اإلي ــرانـ ـي ــة ال ـب ـي ــان ال ـت ــال ــي« :اتـ ـخ ــذ ح ـك ــام الـخـلـيــج
ً
قــرارا بإقامة اتحاد فيما بينهم،ومــن ضمنه جزر
ً
البحرين ،وأن هــذا يعتبر أم ــرا ال يمكن قبوله من
جانب الحكومة اإليرانية ،إذ تعتقد حكومة الشاه
أنتشكيل ما يسمى باالتحاد وفي الظرف الراهن،
ً
وبــوحــي وتخطيط مــن االستعمار ،يشكل امـتــدادا
لسياسته المفضوحةالبالية ،وقد أبرز االستعجال
والتسرع في إقامته ،طبيعته االستعمارية وطابعه
كأداة مفروضة».
جــاء ت هــذه الخطوة مــن إي ــران لتزيد مــن قناعة
الراغبين في اتحاد يتكون من سبع إمارات لتحاشي
المشاكل اإلقليمية فيبداية عمر االتحاد.
وف ــي ض ــوء ه ــذا ال ـمــوقــف اإلي ــران ــي الـمـعـتــرض،
توجه معالي الشيخ صباح إلــى بـيــروت فــي األول
من أغسطس ،1968ومنها إلــى طهران والتقى مع
ً
ً
الشاه وحمل انطباعا إيجابيا حول البحرين رغم
بيان وزارة الخارجية اإليرانية المعارضلالتحاد
التساعي .
وبعد عودته من طهران ،كلف السفير بدر خالد
البدر بمقابلة الشيخ عيسى بن سلمان لنقل فحوى
مباحثات الشيخ صباحمع الشاه.
ورغـ ــم ه ــذه ال ـت ـع ـق ـيــدات ،ع ـقــد مـجـلــس االت ـح ــاد
التساعي (رئاسة الوزراء) أول اجتماعاته في الدوحة،
برئاسة الشيخ خليفة بنحمد ،بين يومي  9-8من
سبتمبر  ،1968واختار الشيخ مكتوم بن راشد ولي
ً
عهد دبــي نائبا لرئيس المجلس ،والسيديوسف
ً
الشبراوي ممثل البحرين مقررا.
ً
و ف ـ ــي  22-20مـ ــن أ كـ ـت ــو ب ــر  ،1968وا س ـت ـك ـم ــاال
لالتصاالت ،عقد المجلس األعلى لإلمارات التسع
اجتماعه في دورته الثانيةفي الدوحة ،عاصمة قطر،
كان يضم جميع الحكام ،وتم االتفاق على تشكيل
جـيــش مــوحــد مــع حــق كــل إم ــارة فــي الـحـفــاظعلى
قواتها للمحافظة على األمن الداخلي.
ويستمر التواصل بين الكويت والمسؤولين في
اإلمارات التسع لتأمين استكمال الترتيبات الخاصة
باالتحاد.
ث ــم عـقــد االج ـت ـمــاع ال ـثــالــث لـلـحـكــام ال ـت ـســع ،في
مدينة أبوظبي فــي  14-10مــن مايو  ،1969وبحث
إنشاء مجلس شــورىلالتحاد ،وهنا بــرز الخالف
على توزيع النسب لكل إمارة ،فطلب وفد البحرين
بأعلى نسبة باعتبار أن البحرين لديها أكبرعدد من
المواطنين ،ولم ينجح اللقاء ،وتم تأجيل الموضوع.
فــي  21أكـتــوبــر  ،1969ســافــر الشيخ صـبــاح إلى
أب ــوظ ـب ــي  -ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة  -لــاج ـت ـمــاع بــأع ـضــاء
المجلس األعلىالتساعي ،خالل اجتماعهم الرابع
في مدينة أبوظبي ،وضم الوفد السفير بدر خالد
الخالد ،ود .وحيد رأفت ،وكاتب هذهالسطور ،وقد
حمل معالي الشيخ دعم الكويت لالتحاد والتأييد
المطلق لكل ما يرونه ،مع استعداد د .وحيد رأفت
لإلسهامبما يريدونه في الجوانب القانونية.
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الصراع الفلسطيني
اإلسرائيلي ...تكرار األخطاء
جيمس زغبي*
يــرد إلــى ذهني تعريف ألبرت أينشتاين للحماقة ،وهــو «القيام
بالشيء نفسه مرات متعددة وتوقع نتائج مختلفة» ،حين أفكر في
سلوك كل أطراف الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ،ففي حين يبدو أن
إسرائيل واإلدارة األميركية و«حماس» والسلطة الفلسطينية عازمون
ً
ً
جميعا على مواصلة تكرار األخطاء نفسها مرارا ،دون حتى التعلم من
دروس كوارثهم السابقة ،ودعوني أبدأ بإسرائيل و«حماس».
فأنا لم أفهم قط ما تشعر إسرائيل بأنها تحققه من قصف غزة
وتدمير المباني والمستشفيات ومحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة،
ً ً
كما فعلت هذا على مدار عقود ،فقد قامت بهذا أوال ردا على التفجيرات
االنتحارية اإلرهابية التي حرضت عليها «حماس» داخل إسرائيل ،ثم
قامت بهذا بعد هجمات صاروخية تنطلق من غزة.
وتـتــذرع إسرائيل بحجة الــدفــاع عن النفس ،لكن قضاة دوليين
محترمين ومنظمات مرموقة لحقوق اإلنسان وصفت ،محقة في ذلك،
قصف إسرائيل لغزة بأنه جريمة حرب بسبب ما ينتج عنه من عدد
هائل من الوفيات ودمار غير متناسب ،وبسبب االستهداف المتعمد
للبنية التحتية المدنية .والحجة المتعلقة بــ«الــدفــاع عــن النفس»
ً
موضع جدل أيضا ،مع األخذ في االعتبار القدرة المؤكدة لدرع القبة
ً
الحديدية على صد هجمات «حماس» ،والسبب األكثر ترجيحا للقصف
اإلسرائيلي هو االعتقاد بأن استعراض القوة التي ال يمكن الوقوف
أمامها ستجبر الفلسطينيين على الخضوع.
ً
ووصفت إسرائيل أحيانا هجماتها بأنها «جز للحشائش» ،أي
التسبب فيما يكفي من الدمار لشراء سنوات قليلة من السالم ،رغم أن
ً
هذا لم يجد تماما قط .فهذا لم يجن إال المزيد من المعاناة والكراهية
ووضع البذور للمزيد من العنف ،ففي عام  2005انسحبت إسرائيل
من غزة من جانب واحد ،متجاهلة مناشدات الواليات المتحدة التي
ً
أوصت بتسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية وفقا للقواعد المرعية،
وبــاالنـسـحــاب اإلســرائـيـلــي ،سـقــط الـقـطــاع بسهولة تـحــت سيطرة
ً
ً
ً
«حماس» ،ثم فرضت إسرائيل إغالقا اقتصاديا خانقا في محاولة
إلجـبــار الفلسطينيين على الخضوع ،ومنذئذ اكتسبت «حماس»
قوة في المنطقة ،وأثناء العقد الماضي ،كان سلوك إسرائيل تجاه
ً
«حماس» متناقضا.
ً
فأحيانا تعاقب إسرائيل السكان المدنيين بال رحمة بسبب أعمال
ً
«حماس» وأحيانا أخرى تسمح بدخول أموال خارجية إلى «حماس» ،بل
ً
دخلت إسرائيل أحيانا في مفاوضات غير مباشرة بشأن تبادل األسرى
مع «حماس» ،وهو أمر رفضته مع السلطة الفلسطينية ،وإسرائيل
سعيدة فيما يبدو بتعزيز انقسام عميق في السياسة الفلسطينية ،أي
إضعاف السلطة الفلسطينية والتقليل من شأنها في جانب ،وتقوية
«حماس» في جانب آخر ،و«حماس» من جانبها تبدو سعيدة فيما
يبدو بتأدية دور المفسد.
ً
ففي أعـقــاب اتـفــاقــات أوسـلــو ،حرضت شبابا فلسطينيين على
تنفيذ هجمات انتحارية وقتل عشرات اإلسرائيليين في حملة ناجحة
لتخريب عملية السالم الفاشلة ،وهذا تمخض عن ردود فعل إسرائيلية
شديدة الوطأة أودت بحياة عدد أكبر من الفلسطينيين األبرياء ،وبعد
حصار وإغــاق غــزة ،تحولت «حماس» إلى إطــاق صواريخ بدائية
الصنع مما تمخض عن نتائج دموية مأساوية مماثلة ،والضحايا
هم سكان غزة الذين بال مأوى وال عمل ويعانون اضطرابات ما بعد
الصدمة وبال أمل.
وبعد الجولة األخيرة من العنف ،كان من المستفز والمثير للغيظ
أن نرى زعماء «حماس» يزورون العواصم العربية في «جولة انتصار»،
فكما أن القصف الـهــائــل والـقـمــع الـشــامــل لــن ينهيا المقاومة ضد
إجحاف االحتالل ،فإن الصواريخ والتفجيرات االنتحارية لن ينهيا
االحتالل أيضا.
* رئيس المعهد العربي األميركي في واشنطن
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د .عبدالحميد األنصاري *

انسحبت المملكة المتحدة من االتحاد األوروبــي ،وهي تواجه
ً
ً
وحدها اليوم مستقبال مجهوال في العالم ،ولتجنب العزلة يجب أن
ً
ُ ّ
تركز بريطانيا جهودها راهنا على توثيق عالقاتها مع آسيا التي
ً
تشمل االقتصادات األسرع نموا.
تتعدد األسباب التي تدفع لندن إلى تحويل أنظارها نحو جنوب
شرق آسيا ،حيث يصل مجموع الناتج المحلي اإلجمالي في الدول
العشر المنتسبة إلى رابطة أمم جنوب شرق آسيا إلى  2.8تريليون
ُ
دوالر ،وتعتبر هذه الرابطة اليوم خامس أكبر اقتصاد في العالم
ً
والثالث في آسيا .وفي حين تواجه أوروبا والواليات المتحدة نوعا
من الجمود النسبي ،تتابع رابطة أمم جنوب شرق آسيا ّ
تقدمها ،قد
ً
يكون مجموع الناتج المحلي اإلجمالي في الرابطة متفاوتا لكنه سريع
االندماج ،وقد أصبح اليوم أعلى مما كان عليه في عام  2000بأربع
مرات ونصف ،بشكل عام من المتوقع أن تصبح هذه الرابطة رابع أكبر
اقتصاد في العالم بحلول عام  .2050إنها قصة نمو ضخمة وغير
معلنة ،فالمستقبل ليس ُملك األطراف التي تنتظر ّ
تغير الظروف بل
إنه ُملك الجهات التي تقتنص الفرص وتتطلع إلى ما وراء سواحلها
وآفاقها .باختصار ،يعني االمتناع عن تكثيف التجارة واألعمال مع
رابطة أمم جنوب شرق آسيا تفويت فرصة ذهبية.
يجب أن تحاول بريطانيا بعد حقبة "بريكست" االستفادة من النمو
التدريجي الذي شهده مجال التجارة واالستثمار بين المملكة المتحدة
ورابطة أمم جنوب شرق آسيا في السنوات األخيرة .بلغ مجموع تجارة
السلع والخدمات بين بريطانيا والدول العشر في الرابطة  45.5مليار
دوالر حتى نهاية الربع الثالث من عام .2020
كــذلــك ،انضمت بريطانيا إلــى أحــد األعـضــاء المؤسسين للبنك
ُ
مساهمة
اآلسـيــوي لالستثمار فــي البنية التحتية ،وتعتبر أكبر
ِ
مشتركة في الصندوق الخاص بالمساعدات التقنية الذي تبلغ قيمته
 128مليون دوالر ،فقد أصبحت رابطة أمم جنوب شرق آسيا ّ
بأمس
الحاجة إلى إنشاء بنيتها التحتية إذا أرادت متابعة نموها .ستكون
ً
خبرة المملكة المتحدة في هذا المجال موضع ترحيب إذا.
على صعيد آخــر عمدت بريطانيا ،منذ انسحابها من االتحاد
األوروب ــي ،إلى تعميق التزاماتها مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا
ً
وال ــدول األعضاء فيهاّ ،
سفيرا في الرابطةّ ،
مقره جاكارتا،
فعينت
تطرح نفسها كشريكة فــي الـحــوار داخــل هــذه الكتلة،
وحــاولــت أن ّ
كذلك ،سبق أن وقعت بريطانيا اتفاقيات تجارة حرة مع سنغافورة
وفيتنام ،وقد زادت سهولة تلك الصفقات ألن البلدين كانا قد عقدا
ً
اتفاقا من النوع نفسه مع االتحاد األوروبــي ،مما سمح باستعماله
كنقطة مرجعية .لكن يجب أن تبرم بريطانيا اتفاقيات جديدة مع
أعضاء آخرين في رابطة أمم جنوب شرق آسيا ،كذلك ،تقوم بريطانيا
بمراجعات تجارية مشتركة مع تايلند وإندونيسيا إلبرام اتفاقيات
ُ
محتملة ،كما أنها تتواصل مع ماليزيا عبر لجنة مشتركة تعنى
بمسائل مثل السياسة التجارية وتسهيل الوصول إلى السوق.
لكن تحرص لندن على تعميق عالقاتها مع دول المنطقة ،فقد
قام وزير الخارجية البريطاني ،دومينيك راب ،بزيارة امتدت ثالثة
ً
أيــام إلــى جنوب شــرق آسيا حديثا ،وش ــارك في اجتماعات رفيعة
ّ
المستوى في فيتنام وكمبوديا وسنغافورة وركــز على مواضيع
التجارة والدفاع واألمن.
ً
في الفترة األخيرة ،طلبت بريطانيا رسميا االنضمام إلى "اتفاق
الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ" الذي يشمل  11دولة،
ً
ّ
ويغطي هذا االتفاق راهنا  %13من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.
ً
ستبدأ المفاوضات قريبا حول انتساب بريطانيا إلى ذلك االتفاق،
ً
ً
ً
ً
علما أن أعضاءه يملكون في الوقت الراهن ناتجا محليا إجماليا
ً
بقيمة  12.4تريليون دوالر ،ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل سريعا
خالل السنوات المقبلة.
ً
حان الوقت إذا كي تتطلع الشركات البريطانية إلى جنوب شرق
ّ
وتحول شعار "بريطانيا العالمية" إلى واقع ملموس.
آسيا
* «دبلومات»

فشل أحزاب اإلسالم
السياسي في إدارة الدولة

aeansari@qu.edu.qa

عودة االبن الضال طالبان ( ...)1المخاوف والهواجس
م ـظ ــاه ــر الـ ـب ــؤس والـ ـك ــآب ــة ت ـع ــم م ــدن
األف ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــان ومـ ـ ـش ـ ــاع ـ ــر ال ـ ـق ـ ـلـ ــق وال ـ ـ ـفـ ـ ــزع
والــرعــب تمأل نفوسهم إثــر قــرب رحيل
(األميركيين) والعودة الوشيكة لطالبان،
ً
ً
ً ُ
ل ـكــن األك ـث ــر ف ــزع ــا وخ ــوف ــا وه ـل ـعــا هــن
ال ـن ـســاء ،ف ـع ــداء طــال ـبــان لـحـقــوقـهــن في
التعليم وا لـعـمــل وا لـحــر كــة المجتمعية
موقف عقدي ديني ال يحتاج إلى برهان!
لـ ـم ــاذا الـ ـخ ــوف م ــن ح ـكــم ط ــال ـب ــان؟ ألن
األفغان جربوا حكم طالبان وذاكرتهم
ما زالت حية بأهواله ومراراته وعذاباته.
عاش األفغان في ظل حكومة طالبان
ً
ً
ً
ً
قبل  25عاما حكما شموليا مرعبا بقوة
ا ل ـحــد يــد وا لـ ـن ــار ،أ خ ـض ـعــوا لتعاليمها
الـ ــا إن ـســان ـيــة ب ــاس ــم (ح ـك ــم ال ـشــري ـعــة)
والـ ـش ــريـ ـع ــة م ـن ـه ــا بـ ـ ـ ــراء ،ف ـش ـك ــل حـكــم
ً
ً
ً
طالبان كابوسا ثقيال خانقا كتم أنفاس
المجتمع األفغاني وشل حركته وجمد
ن ـمــوه ع ـلــى ام ـت ــداد  5س ـن ــوات تـحــولــت
فيها أفغانستان إلى أسوأ مكان يعيش
فيه إنسان ،مألته مظاهر البؤس والفقر
والكآبة ،وعربدت فيه جماعات القاعدة
ً
ً
اإلرهابية واتخذته مالذا آمنا للتدريب
والتخطيط إليذاء العالم والعدوان على
اآلمنين ،ضيقوا على الناس وأذاقوهم
مر العذاب وأجبروهم على تغيير نمط
حياتهم ومعتقداتهم وسجنوا المرأة
وأجـ ـب ــروا أرب ـع ــة مــاي ـيــن أف ـغــانــي على
ً
الرحيل هربا من حكمهم المرعب ،حكم
أمير المؤمنين المال عمر!
ل ـك ــن ربـ ــك كـ ــان ب ــال ـم ــرص ــاد ت ــدارك ــت
رحمته هذا الشعب المغلوب على أمره،
فكان تورط زعيم القاعدة بن الدن ضيف
أمـيــر المؤمنين ،فــي إدم ــاء أنــف الـمــارد

األميركي فــي عقر داره فيما سماه في
خطبته (فتوح  11سبتمبر  2001على
يد كوكبة من كواكب اإلسالم وطليعة من
طالئعه ،فتح الله عليهم فدمروا أميركا
ً
تدميرا ،أرجو الله أن يرزقهم الفردوس
األعلى) إيذانا بزوال حكم طالبان.
ك ــان م ــن ت ــداع ـي ــات زل ـ ــزال ع ـ ــدوان 11
سـبـتـمـبــر ،أن انـطـلــق ال ـم ــارد األمـيــركــي
ً
ً
غاضبا ناقما ليزلزل العالم كله خاصة
األرض العربية واإلسالمية التي أخرج
خبثها تــراك ـمــات الـسـنـيــن مــن مــواريــث
ال ـق ـمــع واإلقـ ـص ــاء وال ـت ـع ـصــب ،وتــوحــد
الشعب األ مـيــر كــي خلف رئيسه كما لم
يتوحد منذ كارثة (بيرل هاربر )1941
وفــوضــه فــي تـعـقــب ال ـج ـنــاة ،ف ــدك دولــة
طالبان وأسقط حكمها وحرر األفغان،
ّ
ث ــم ع ـمــد إلـ ــى ال ـق ــاع ــدة ف ـشــتــت شـمـلـهــا
و شــرد هــا وتعقب زعيمها في كل مكان
حتى تمت تصفيته ،والحق فلولها قتال
ً
ً
في مخابئها وأسرا في أقفاص ،وحمال
إ لــى معتقل غوانتنامو ا لــر هـيــب ،وتلك
عاقبة الظالمين.
طــا لـبــان ميليشيات دينية تعصبية
م ـن ـغ ـل ـقــة ،تـ ـع ــادي ك ــل م ـظ ــاه ــر ال ـح ـيــاة
ا لـمـعــا صــرة ،تتبنى اإل ق ـصــاء والتمييز
سـ ـي ــاس ــة ض ـ ــد ك ـ ــل األطـ ـ ـي ـ ــاف ال ــدي ـن ـي ــة
ً
وال ـعــرق ـيــة وتـتـخــذ الـعـنــف أس ـلــوبــا في
فرض مفهومها للشريعة على المجتمع
األفغاني بالقوة ،عندما حكمت جماعة
ط ــال ـب ــان ،كـ ــان أول ع ـمــل ق ــام ــت ب ــه هــو
إص ــدار دس ـتــور دول ــة طــالـبــان (مــرســوم
ال ـ ـم ـ ـحـ ــرمـ ــات) ،ت ـض ـم ــن هـ ـ ــذا ال ــدسـ ـت ــور
قــائ ـمــة م ــن ال ـم ـحــرمــات (ال ـك ـبــائــر) الـتــي
ي ـعــاقــب عـلـيـهــا ال ـش ـخــص إذا خــالـفـهــا،

إدوارد باركر *

المملكة المتحدة تحتاج إلى رابطة أمم
جنوب شرق آسيا

opinion@aljarida●com

م ـن ـه ــا :ت ـح ــري ــم ح ـل ــق الـ ـلـ ـح ــى ،ت ـحــريــم
الشعر الطويل ،تحريم الطبول والغناء
وال ـم ــوس ـي ـق ــى وال ـ ــرق ـ ــص ،وم ـ ــن ضـبــط
يستمع إلى الموسيقى يجلد ،وإذا ضبط
شــريــط غ ـنــاء ف ــي مـحــل يـغـلــق ويـسـجــن
صاحبه ،وتحريم الكاميرا والتلفزيون
وال ـس ـي ـن ـمــا وال ـف ـضــائ ـيــات وال ـش ـطــرنــج
وجميع وسائل التسلية والترفيه.
أما نصيب المرأة من المحرمات فهو
األكبر ،فرض الغطاء األفغاني (البركة)
ً
عـلـيـهــا لـتـصـبــح ش ـب ـحــا أسـ ــود ال تـكــاد
ترى وال يرى منها شيء ،وتعاقب من ال
تلتزم وزوجها بالسجن وتوضع عالمة
تشهير على بيتها ،فرغت المؤسسات
التعليمية من المدرسات ،والمستشفيات
من الطبيبات والممرضات ،وأجبرن على
مالزمة البيوت و تــرك أعمالهن ،فكانت
مـحـنــة ال ـم ــرأة األفـغــانـيــة كــارث ـيــة ،حتى
ال ـت ـســول مـنـعــن مـنــه ألن ـهــن ق ــد يكشفن
باطن أكفهن للمتصدق!
ً
الـيــوم ،بعد عشرين عــامــا مــن وجــود
(األميركيين) نعم فيه األفغان بالسالم
واالسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار واألم ـ ـ ـ ـ ــان ،قـ ـ ـ ــرروا سـحــب
ً
قواتهم إيذانا بالرحيل ليتركوا األفغان
يواجهون مصيرهم المظلم مع طالبان،
هناك نقد شديد لهذا القرار ولوم أشد،
لكن هذا قرارهم وهم غير ملومين ،فإذا
كـ ــان األفـ ـغ ــان ل ــم ي ـت ـم ـك ـنــوا م ــن تـطــويــر
أوضــاع ـهــم لـلـمــواجـهــة بـعــد ه ــذه الـمــدة
ف ــإن أم ـيــركــا ال تستطيع ال ـب ـقــاء لــأ بــد،
ك ـمــا أن ـهــا ال تـسـتـطـيــع م ـســاعــدة م ــن ال
يساعدون أنفسهم!
* كاتب قطري

د .عبد المحسن حمادة
قال معاوية بن أبي سفيان ،رضي الله عنه ،الصحابي
ً
وأحد كتاب الوحي ،ووالي الشام لعشرين عاما ثم حاكم
الدولة اإلسالمية لعشرين عاما أخرى ،قال" :أعلم أني
لست خيركم ،ولكني خير لـكــم" .عـبــارة تــدل على ذ كــاء
صاحبها وعمق فهمه في السياسة وإدارة الدولة ،فهو
يعترف أ نــه ليس أفضل أ هــل عصره ،فهناك من أفضل
منه علما وقرابة للرسول ،صلى الله عليه وسلم ،ومن
سبقه لإلسالم ،ولكنه يؤكد في الوقت نفسه أن وجوده
على رأس الدولة فيه خير كثير لألمة.
ال أع ـت ـقــد أن م ـعــاويــة ك ــان يـقـصــد م ــن ت ـلــك ال ـع ـبــارة
تـمـجـيــد ذات ــه وتـضـخـيـمـهــا ،بــل مــا قــالــه هــو الـحـقـيـقــة،
فحجم التغيرات التي واجهت المجتمع العربي المسلم
ف ــي ع ـصــره كــانــت ك ـب ـيــرة ،ح ـيــث دخ ـلــت ش ـعــوب ودول
كثيرة في اإل ســام ،وامتدت مساحة الدولة اإلسالمية
وأصبح حكم هذه الدولة المترامية األطراف والمتنوعة
الشعوب واألعراق ليس سهال ،وكانت األمة بحاجة إلى
شخصية مثل معاوية داهية العرب والمسلمين ،اتصف
بالحلم والحزم وحسن اإلدارة وحسن اختيار الكفاء ات
لـمـســا عــد تــه فــي إدارة ا ل ــدو ل ــة ،و ك ــان لــه مـقــو لــة شهيرة
عرفت بشعرة معاوية ،حيث إنه قال" :لو أن بيني وبين
الناس شعرة ما انقطعت ،كانوا إذا أمدوها أرخيتها
وإذا أرخوها مددتها" ،وكان يعرف متى يستعمل الحلم،
ومتى يستعمل الشدة ،لذلك اتصف عهده باالستقرار
والهدوء ،وانعكس هذا على النمو الثقافي واالقتصادي
والقوة العسكرية.
وبمقارنة هــذه اإلدارة الذكية للدولة بــإدارة أ حــزاب
اإل ســام السياسي ،التي ظهرت على السطح منذ قرن
من الزمن ،تطالب بالعدالة االجتماعية ورفع الظلم عن
المواطنين والمساواة وغيرها من الشعارات الرنانة،
فكيف تصرفت تلك األحزاب عندما وصلت إلى الحكم؟
ف ــي م ـصــر ل ـمــا ح ـكــم اإلخ ـ ــوان ب ـعــد الــرئ ـيــس م ـبــارك،
بعد أقل من سنة من وصولهم للحكم اكتشف الشعب
ا لـمـصــري مـســاو ئـهــم ،و تــأ كــد لــه أ نـهــم جماعة انتهازية
إق ـصــائ ـيــة أن ــان ـي ــة ،تــريــد االس ـت ـح ــواذ ع ـلــى ال ـح ـكــم وال
تتقبل الرأي اآلخر ،فبدأ الشعب المصري يتذمر منهم،
وتنامى غضبه ضد هــذه الجماعة وكراهيته لهم لما
استدعوا لحضور احتفاالت نصر أكتوبر قتلة السادات،
وشاهد الشعب المصري القتلة يكرمون في المنصة
التي اغتالوا فيها زعيمهم.
ً
هـنــا ث ــار الـشـعــب ال ـم ـصــري ع ــن ب ـكــرة أب ـي ــه ،مـطــالـبــا
ب ــإس ـق ــاط ح ـك ــوم ــة اإلخ ـ ـ ــوان وح ـك ــوم ــة الـ ـم ــرش ــد ،وف ــي
المملكة المغربية لما قام اإلخوان بالتظاهر مطالبين
بالحرية والعدالة االجتماعية والمساواة ،فطلب الملك
منهم تشكيل الحكومة التي يتمكنون من خاللها من
تحقيق اإلصالح ،وما هي إال فترة قصيرة حتى اكتشف
الشعب المغربي أنانيتهم وسوء إدارتهم للدولة وطالب
بإسقاطهم ،وفي تونس تحكم حركة النهضة اإلخوانية
البالد منذ أكثر من عشر سـنــوات ،إذ أصبحت الدولة
مدمرة ثقافيا واقتصاديا وتحاول إسكات المعارضة
بكل الوسائل ،كقتل المعارض شكري بلعيد ،وما قام
بــه عضو برلماني مــن حــر كــة النهضة بـضــرب النائبة
عبير موسى لمجرد أنها كانت تنتقد حركة النهضة،
وتعتقد أنها ستدمر ا لــدو لــة التونسية ،فلما ضربها
قالت هذا مستوى تفكيرهم يقابلون الحجة بالعدوان.
وفي بالدنا الحبيبة ينتقد أ فــراد من المنتمين إلى
هذه الجماعة باستمرار الحكومة الكويتية ،ويصفونها
بالعاجزة عن اإلصالح والبليدة ،هادفين من وراء ذلك
إلى تقديم أنفسهم بأنهم البديل الصالح إلدارة الدولة،
فلنحذر كل الحذر من هذه الجماعة الخطرة التي ثبت
فشلها وشرها في كل بقعة حلت فيها.

هالل إلفير*

نظام الغذاء العالمي يفقد صالحيته
يجب مناقشة السياسات
الغذائية وتحديدها بصورة
ديمقراطية من جميع
الجهات المسؤولة ،فإذا
كانت المشاكل العالمية
تحتاج إلى حلول عالمية،
ألن تحقيقها يتطلب نهجا
تصاعديا،فإن مؤسساتنا
الحالية تحتاج إلى إصالحها
حتى تتمكن من سماع
أصوات ،وخيارات ،وحجج
متعددة ،واالستجابة إليها.

على المجتمع
المدني الضغط
على الحكومات
والقطاع الخاص
الحترام حق كل فرد
في الغذاء وحمايته
كشرط لممارسة
األعمال التجارية
بمسؤولية

ُ
ك ــان ع ــام  2020س ـنــة ال ت ـن ـســى بــالـنـسـبــة إلـيـنــا
جـمـيـعــا ،كـمــا أن ـهــا كــانــت مــأســاويــة بــالـنـسـبــة إلــى
الكثيرين ،إذ لم يتخيل أحد أن فيروسا قاتال ،نشأ
فــي خفافيش حــدوة الحصان ،سيكون ق ــادرا على
االنتشار بسرعة كبيرة ،وسيقلب حياتنا تماما،
وفي معظم البلدان ،ال يوجد حتى اآلن ما يشير إلى
عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي ،ومع ذلك ،على
الرغم من أننا ال َي َس ُعنا إال أن نخمن بشأن ما ستبدو
عليه الحياة بعد الوباء ،فإن معالجة مشاكل الجوع
وسوء التغذية المتزايدة ،يجب أن تكون محورية في
االنتعاش العالمي.
لـقــد ك ــان الكثير مــن ال ـنــاس فــي حــالــة يــرثــى لها
حتى قبل ظهور كوفيد ،19إذ على الرغم من أن الفقر
المدقع كان آخذا في التراجع ،فإنه ال يزال يصيب ما
يقرب من  700مليون شخص ،في حين أن ما يقرب
من نصف سكان العالم يعيشون على أقل من 5.50
دوالرات في اليوم ،وهو مبلغ يكاد يكفيهم للعيش،
وفــي الوقت نفسه ،يستمر تركيز الـثــروة العالمية
في الزيادة بمعدالت كبيرة ،مع زيادة ثروة أصحاب
المليارات في الواليات المتحدة بأكثر من تريليون
دوالر خالل عام .2020
وفضال عــن ذلــك ،يتزايد الـجــوع وســوء التغذية
على مستوى العالم منذ عام  ،2015وهو العام الذي
حددت فيه خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة
هدف "القضاء التام على الجوع" بحلول عام ،2030
ويعاني أكثر من  700مليون شخص من انعدام األمن
الغذائي ،كما يوجد  265مليون شخص على شفا
المجاعة ،وهو وضع لم نشهده منذ الحرب العالمية
الثانية .ويعاني مليارا شخص من أشكال مختلفة
من سوء التغذية ،بما في ذلك نقص التغذية ،ونقص
الفيتامينات والمغذيات الدقيقة ،كما يعانون من
السمنة ،أضف إلى هذا أن ثالثة مليارات شخص ال
يستطيعون تحمل تكلفة الوجبات الصحية.
ونـظــرا الرتـفــاع مـعــدالت الفقر المدقع وتوسيع
نطاق البطالة بسبب الوباء ،جعل هذا األخير أهداف
التنمية الـمـسـتــدامــة السبعة عـشــر بـعـيــدة الـمـنــال،
وسلط الضوء على ضعف النظم الغذائية الصناعية
المعولمة ،فقد أغلق البلدان متاجر المواد الغذائية،
وأدى إغالق الحدود إلى منع المهاجرين العاملين
في مجال الــزراعــة من العمل ،وتــم تفكيك السلسلة
الغذائية العالمية بأكملها ،وقد أدى ذلك إلى إعاقة
شــديــدة فــي وص ــول الـعــديــد مــن األس ــر إل ــى ال ـغــذاء،
مـمــا أث ــر إل ــى حــد كبير عـلــى الـفـئــات الضعيفة من
الناحية التغذوية ،مثل األطفال الصغار ،والحوامل،
وال ـم ــرض ــى ،وح ـتــى ف ــي ال ـب ـل ــدان ال ـم ـت ـقــدمــة ،كــانــت
مصارف األغذية منهكة.
ُ
لقد أظهر لنا كــوفـيــد 19الخطأ الــذي ارتـكــب في
أنـظـمـتـنــا ال ـغــذائ ـيــة وف ــي اإلشـ ـ ــراف الـبـيـئــي عــامــة،
والسبب الــذي يجب علينا أن نتخلى من أجله عن
نهج العمل بالشكل االعتيادي ،واآلن ،نعلم جميعا أن
التعدي البشري على النظم البيئية هو أحد األسباب

الرئيسة في انتشار األوبئة ،واألزمات ذات الصلة.
وفي عام  ،2021ستوفر التجمعات العالمية بشأن
ال ـت ـنــوع الـبـيــولــوجــي ،والـتـصـحــر ،وتـغـيــر الـمـنــاخ،
وق ـمــة األم ــم الـمـتـحــدة لــأنـظـمــة الـغــذائـيــة الـمـقــررة
هذا الخريف ،العديد من الفرص للعالم حتى يغير
ال ـم ـســار ،ول ـكــن ل ــم يـتـضــح بـعــد م ــا إذا كــانــت هــذه
االجـتـمــاعــات -خــاصــة قمة ال ـغــذاء -سـتـصــادق على
س ـيــاســات تـحــويـلـيــة ج ــدي ــدة ،أو سـتــؤكــد االل ـت ــزام
السائد في "الــزراعــة الدقيقة" واسعة النطاق ،التي
تستخدم الطائرات بدون طيار ،واألدوات الرقمية،
والبيانات الضخمة.
إن الــزراعــة الدقيقة ،إذا استمرت ،ستزيد إنتاج
المحاصيل األحــاديــة ،وتضمن استمرار السيطرة
على احتكار القلة للزراعة العالمية .ولن يتغير شيء،
بــل سيظل ماليين الـمــزارعـيــن أصـحــاب الـحـيــازات
الصغيرة مهمشين ،ولن يقضي العالم على الجوع
وســوء التغذية ما لم يتم مشاركة تقنيات الزراعة
الرقمية وتنظيمها ومراقبتها ،وهو ما تشير إليه
التجارب السابقة على أنه مستبعد.
لذا ،فالسؤال المهم هو ما إذا كان العالم مستعدا
إلجـ ــراء تـغـيـيــرات ج ــذري ــة -عـلــى أسـ ــاس الـتـضــامــن
العالمي ،والتعاون ،والتعاطف ،والكرم -لمواجهة
التحديات المنهجية ،إذ سيتطلب تحويل النظم
الغذائية من الـقــادة تفكيك النظام القائم ،وإعطاء
األولوية للضعفاء على األقوياء ،وتعزيز المرونة،
وإنـ ـش ــاء ســاســل قـيـمــة ش ـفــافــة ،وت ــزوي ــد الجميع
بإمكانية الوصول إلى األطعمة الالزمة لنظام غذائي
صحي بأسعار معقولة.
ويجب أن تكون إحــدى األولــويــات تعزيز النظم
الغذائية المحلية ،ا لـتــي كــان لها أداء مميز خالل
الجائحة ،ولها العديد من المزايا مقارنة بالزراعة
الصناعية المعولمة األحادية المحصول .إن تحقيق
ّ
درجة معينة من االكتفاء الذاتي من شأنه أن يمكن
المجتمعات المحلية مــن التعامل بـصــورة أفضل
مــع حــاالت ال ـطــوارئ ،وفضال عــن ذلــك ،فــإن الــزراعــة
المحلية منطقية من الناحية اللوجستية ،وتحفز
االقـتـصــادات المحلية ،وتـحــد مــن البطالة ،وتنتج
منتجات موسمية تعمل على تحسين النظم الغذائية
للناس ،وتسبب ضررا بيئيا أقل.
ويجب أن تبدأ هذه اإلصالحات بإصالح الروابط
المقطوعة بين النظم الغذائية الريفية والحضرية،
فقد أدت أزمــة كوفيد 19إلــى عــزل الـمــدن ووضعها
َ
ت ـحــت ض ـغــط ش ــدي ــد إلط ـع ــام س ـكــان ـهــا ،وت ـب ـيــن أن
ســا ســل القيمة العالمية المتطورة هشة للغاية؛
وببساطة توقفت الـعــديــد مــن األس ــواق عــن العمل
أثناء الوباء.
وأظهر الوباء أيضا أن اتباع نظام غذائي صحي
يمكن أن ينقذ حـيــاة األش ـخــاص ،فقد كــان العديد
من ضحايا كوفيد 19يعانون أمراضا غير معدية
مرتبطة بنظامهم الغذائي ،والسمنة أيضا ،والتي
غالبا ما كانت تؤدي إلى الموت .ويعتبر األشخاص

الــذيــن ي ـعــانــون ضـعـفــا فــي ج ـهــاز الـمـنــاعــة نتيجة
لألنظمة الغذائية غير الصحية ،والذين يفتقرون
إلى خدمات الرعاية الصحية -ينتمون في كثير من
األحيان إلى الفئات ذات الدخل المنخفض ،واألقليات
اإلثنية والعرقية ،والمهاجرين -أكثر عرضة للخطر.
يجب علينا أيضا أن نتصدى لمحنة العاملين في
نظم الغذاء ممن يقومون بمهام أساسية ،ويعانون
في الوقت نفسه من هشاشة كبيرة ،والذين بدونهم
ال يـمـكــن لـلـطـعــام أن ي ـصــل إل ــى م ــوائ ــدن ــا ،إذ كــان
لـكوفيد 19تأثير كارثي على مصانع تعبئة اللحوم
الصناعية ،ومجتمعات عمال المزارع في الواليات
المتحدة وأوروبا ،حيث غالبا ما يعاني عدد كبير
من المهاجرين غير الموثقين من غياب الحماية،
ومن االستغالل.
وإلنهاء هذه القسوة ،يجب علينا إصالح أنظمة
الغذاء حتى تتصرف الشركات بمسؤولية ،وتحافظ
على بيئات عمل صحية ،وتدفع أجرا معيشيا ،وهذا
يعني وضع قوانين مناسبة لجميع العاملين في
أنظمة إنـتــاج األغــذيــة ،بمن فــي ذلــك الـعــامـلــون في
توصيل الطعام ،واقتصاد العربة.
أخ ـ ـيـ ــرا ،ي ـج ــب م ـن ــاق ـش ــة الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـغ ــذائ ـي ــة
وت ـحــديــدهــا ب ـص ــورة دي ـم ـقــراط ـيــة م ــن ق ـبــل جميع
الجهات المسؤولة ،فــإذا كانت المشاكل العالمية
تـحـتــاج إل ــى حـلــول عــالـمـيــة ،ألن تحقيقها يتطلب
نهجا تصاعديا ،وقد تحتاج مؤسساتنا الحالية إلى
إصالحها حتى تتمكن من سماع أصوات ،وخيارات،
وحجج متعددة ،واالستجابة إليها .وسينبغي على
المجتمع المدني ممارسة الضغط على الحكومات
لتنفيذ ه ــذه اإلص ــاح ــات ،وعـلــى الـقـطــاع الـخــاص
الح ـتــرام حــق كــل ف ــرد فــي ال ـغــذاء وحـمــايـتــه كشرط
لممارسة األعمال التجارية بمسؤولية.
* المقررة الخاصة لألمم المتحدة المعنية
بالحق في الغذاء ،وأستاذة أبحاث في جامعة
كاليفورنيا بسانتا باربرا.
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

تحقيق درجة من االكتفاء الذاتي
ّ
يمكن المجتمعات المحلية
من التعامل األفضل مع حاالت
الطوارئ
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.893

6.357

5.318

2.406 2.813 3.324

استقاالت مديري الرقابة المالية ...ظاهرة تتنامى

ّ
مسؤولية جسيمة على األشخاص المرخص لهم أمام هيئة أسواق المال
محمد اإلتربي

فترة إنجاز البيانات
المالية تثير الشكوك
في حقيقة االستقاالت

ّ
في وقت يترقب المستثمرون في بورصة الكويت نتائج
البيانات المالية لفترة الربع الثاني ،والنصف الثاني إجماال،
سارعت أكثر من  5شركات مدرجة ،بينها بنوك ،لإلعالن عن
استقاالت من مناصب قيادية مالية حساسة ،تشمل مديرا
ماليا ،ورئيس تدقيق داخلي ،ورئيس رقابة مالية ،ونائب
رئيس تنفيذي ،وهي ظاهرة تتنامى في الفترة األخيرة.
وبعض االستقاالت تكون مصحوبة بالمبرر التقليدي
المعتاد ،وهو أنها ألسباب شخصية.
وعـمـلـيــا ،تـمـكــن اإلش ـ ــارة إل ــى أن االسـتـقــالــة ال ـتــي تــأتــي
ألس ـب ــاب شـخـصـيــة ،وغــال ـبــا م ــا ي ـكــون تــوقـيـتـهــا مختلفا
ومناسبا لكل من الطرفين؛ الشركة والمسؤول المالي.
ومعروف أن هذه المرحلة من كل عام سنويا تشهد طوارئ
في كل الشركات المدرجة إلنجاز البيانات المالية الفصلية،

حيث تسابق الشركات الزمن لإلعالن خالل المهلة القانونية
المحددة من جانب الجهات الرقابية ،خصوصا أن العطلة
القسرية ستبدد منها نحو  10أيام تقريبا.
وقــالــت مـصــادر مالية مــراقـبــة ل ـ «ال ـجــريــدة» إن الجهات
الــرقــابـيــة عـلـيـهــا الـتــدقـيــق فــي اإلف ـصــاحــات ال ـتــي تـقـ ّـدمـهــا
ّ
الـشــركــات ،حيث يجب أن يـكــون اإلف ـصــاح شــامــا ،ويتسم
بكل أطــر الشفافية ،وال يحتاج الــى تفسير إضــافــي ،أو أن
يترك اإلفصاح لغطا في السوق ويفتح أبواب االجتهادات
واإلشاعات.
وتــابـعــت الـمـصــادر أنــه يجب على الـجـهــات الرقابية أن
ّ
تحمل أصـحــاب المناصب المرخصة وأص ـحــاب المواقع
الحساسة مسؤولية عــدم إبالغها عن أي أسباب حقيقية
ت ـخـ ّـص ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة وســام ـت ـهــا ،خـصــوصــا أن هــذا

ّ
ال ــدور جــزء مــن مـهــام األش ـخــاص الـمــرخــص لـهــم ،حيث إن
الترخيص للمسؤول يأتي من باب أهمية دوره ومنصبه،
وج ــاء ه ــذا ال ـت ـشــدد م ــن جــانــب هـيـئــة أسـ ــواق ال ـم ــال ،وهــو
حماية المساهمين والمستثمرين ،وتوفير بيئة تشريعية
وقانونية عادلة.
في سياق متصل ،دعت المصادر إلى ضرورة إعادة تقييم
مستوى اإلفصاحات من جانب هيئة أســواق المال ،حيث
ّ
إن غالبيتها يتسم بالغموض وعــدم الوضوح ،ويأتي من
باب «رفع العتب».
ويمكن مقارنة مستوى اإلفصاحات مع أسواق أخرى في
المنطقة أو أســواق متطورة أكثر من أصحاب الممارسات
العالمية المتطورة ،وهذا التزام مادامت هيئة األسواق تنشد
دائما تكريس وترسيخ الممارسة العالمية في السوق المالي.

استمرار تراجع مؤشرات البورصة

ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ت ـح ـتــم ال ـم ـس ــؤول ـي ــة أي ـض ــا ع ـل ــى م ــراق ــب
الـحـســابــات أن يـكــون لــه دور فــي مــرحـلــة إن ـجــاز الـبـيــانــات
ّ
معنية بها ما
المالية ،والتي قد يتسلمها من أطــراف غير
قد يضعه أمام مسؤوليات.
ويمكن اإلشارة الى أن بعض الشركات شهدت استقاالت
حساسة ،مما يوجب على البنك المركزي وهيئة أسواق المال
القيام بمهام التدقيق اإلضافي.
وهيكليا ،يمكن تأكيد أن استقالة مدير الرقابة المالية
أو رئيس الرقابة الداخلية ،توجب التوقف أمامها ،حيث
إنـهــا فــي الـغــالــب تـكــون نــاتـجــة عــن ع ــدم تــوافــق فــي تمرير
أي مالحظات قد يطلبها منه الرئيس التنفيذي أو رئيس
مجلس اإلدارة ،وغالبا ما يؤدي اصطدام وجهات النظر إلى
االستقالة من المنصب.

أخبار الشركات

السيولة  33.7مليون دينار ونشاط انتقائي على أسهم في السوق الرئيسي

ً
«أولى وقود» تجتمع غدا لمناقشة
تسهيالت بنكية

استقالة مدير التدقيق
الداخلي في «المدينة»

يجتمع مجلس إدارة الشركة األولى للتسويق المحلي
ً
للوقود غدا لمناقشة عقود التسهيالت البنكية المقدمة من
بنك الكويت الدولي ومن بنك البحرين والكويت.
وسيناقش االجتماع عرض القرض المقدم من البنك
األهلي الكويتي ،وما يستجد من أعمال.

ق ــال ــت ش ــرك ــة الـ ـم ــديـ ـن ــة ل ـل ـت ـمــويــل
واالسـتـثـمــار ،إن ف ــراس الـحــاج صالح
اس ـت ـق ــال م ــن وظ ـي ـفــة م ــدي ــر الـتــدقـيــق
ً
الــداخـلــي فــي الـشــركــة اع ـت ـبــارا مــن 12
الجاري.

شطب «البيت» من سجل شركات االستثمار لدى «المركزي»
أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ب ـ ـ ـنـ ـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
ً
الـ ـم ــرك ــزي قـ ـ ـ ــرارا ب ـت ــاري ــخ 8
الجاري ،بشطب شركة بيت
األوراق ا ل ـمــا ل ـيــة م ــن سجل
شركات االستثمار لدى البنك
كما في  11يوليو الجاري.
وقالت شركة «البيت» في
بيان للبورصة ،إن «المركزي»
أك ــد ف ــي ال ـم ــادة الـثــانـيــة من
القرار على نشره في الجريدة
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة والـ ـعـ ـم ــل بـ ــه مــن
تاريخ صدوره.
وأض ــاف ــت أن ق ــرار شطب
ال ـشــركــة م ــن س ـجــل شــركــات

االستثمار لدى بنك الكويت
المركزي هو إجــراء تكميلي
لـقــرار الجمعية الـعــامــة غير
ال ـعــاديــة لـلـشــركــة المنعقدة
بـ ـت ــار ي ــخ  3ي ــو نـ ـي ــو ،2021
التي أقرت من خاللها إلغاء
األن ـ ـش ـ ـطـ ــة الـ ـتـ ـم ــويـ ـلـ ـي ــة مــن
ن ـظ ــام ـه ــا األس ـ ــاس ـ ــي ،إذ إن
س ـج ــل ش ــرك ــات االس ـت ـث ـمــار
لــدى «الـمــركــزي» خــاص فقط
ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـمـ ــارس
أنشطة التمويل.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت «الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــت» ف ــي
إفـ ـص ــاحـ ـه ــا لـ ـلـ ـب ــورص ــة أن

«المعامل» توقع تعديل العقد
مع المركز العلمي الكويتي

●

علي العنزي

عـ ـ ـ ــاد ال ـ ـف ـ ـتـ ــور وال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدوء فــي
تـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات ب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
وخسرت أمس ،في ثالث جلسات
األسـ ـب ــوع مــؤشــرات ـهــا الــرئـيـسـيــة
األربعة ،لكن بنسب محدودة.
وفقد مؤشر السوق العام نسبة
 0.2في المئة تعادل  12.43نقطة
ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى م ـس ـت ــوى 6357.85
نقطة بسيولة متراجعة إلى حدود
معدالت هــذا الشهر ،بفارق كبير
عن سيولة جلسة ،أمس األول ،التي
بلغت  50مليون دينار ،إذ توقفت
أم ـ ــس ،ع ـنــد  33.7م ـل ـيــون دي ـنــار
ً
تقريبا تداولت  193.2مليون سهم
عبر  8782صفقة ،وتم تداول 136
ً
سـهـمــا رب ــح مـنـهــا  55وخـســر 59
بينما استقر  22دون تغير.

وكــانــت خـســارة مؤشر السوق
األول أك ـب ــر إذ ح ــذف رب ــع نقطة
مئوية تعادل  17.36نقطة ليقفل
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى  6893.64نـقـطــة
بسيولة متراجعة إلى  17.2مليون
ديـنــار تــداولــت  38.1مليون سهم
عبر  3215صفقة ،وتعادلت األسهم
الرابحة والخاسرة وكانت  9أسهم
في كال الجانبين بينما استقرت 7
دون تغير.
وسجل مؤشر السوق الرئيسي
ً
ً
ً
تراجعا مـحــدودا جــدا مقارنة مع
سابقيه وكانت نسبته طفيفة لم
ت ــزد عـلــى  0.02فــي الـمـئــة تـعــادل
 1.31نـقـطــة ليقفل عـلــى مستوى
 5318.69نقطة بـسـيــو لــة مقاربة
لسيولة السوق األول مناصفة معه
بلغت  16.4مليون دينار تداولت
 155.1م ـل ـيــون س ـهــم ع ـبــر 5567

الكويت» تنتهي من حفر
«نفط ً
 356بئرا جديدة العام الماضي
الشركة أتمت االستعداد لمرفق التصدير البحري
● أشرف عجمي
أفـ ــاد م ـصــدر نـفـطــي مـطـلــع ب ــأن شــركــة ن ـفــط ال ـكــويــت ان ـت ـهــت من
العديد من عمليات الحفر االستكشافية البرية خالل السنة المالية
 ،2020 /2019الفتا الى أن هذه العمليات االستكشافية ستساعد بشكل
كبير في الجهود المبذولة لتحقيق األهداف االستراتيجية للشركة
من خالل إضافة االحتياطيات وزيادة اإلنتاج.
ً
خصيصا إلنتاج
وقال إن العدد اإلجمالي لآلبار التي تم حفرها
ً
النفط (باستثناء النفط الخفيف) بلغ  356بئرا جديدة.
وأضــاف أن الشركة تعمل على تطوير إنـتــاج النفط والـغــاز على
مختلف الصعد ،وجار العمل حاليا على تطوير مكامن النفط الثقيل
في شمال الكويت ،الفتا الى أن إنتاج النفط الثقيل وصل حاليا إلى
 75ألف برميل يوميا عن طريق االستمرار في رفع الطاقة اإلنتاجية
لحقل رتقة «مكمن فــارس السفلي» ،فضال عن االستمرار في تطوير
حقل أم نقا والمحافظة على طاقته اإلنتاجية.
ولفت الــى أن الشركة مستمرة في تنفيذ مشاريع زيــادة اإلنتاج
كمركز التجميع في منطقة شمال الكويت ( ،)31وذلك للمساهمة في
الطاقة اإلنتاجية لمنطقة شمال البالد.
رفع ّ
وتوقع المصدر االنتهاء من عمليات إنشاء مركز التجميع  32في
منطقة عمليات جـنــوب وشــرق الـكــويــت ،خــال الـعــام الـحــالــي ،وذلــك
برقان.
للتعامل مع إنتاج النفط الحمضي من مكمن مناقيش في حقل ّ
وقال المصدر إنه على الرغم من الصعوبات والتحديات التي تمثلها
جائحة كوفيد  ،19فقد أكملت مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط
الكويت ،بنجاح ،جميع االستعدادات اإلنشائية والتشغيلية لمرفق
الناجح
التصدير البحري الـجــديــد ،مبينا أنــه تــم تسليم التصدير
ّ
لشحنتين من النفط الخام إلى ناقالت النفط ،والفتا الى أن ذلك يمثل
بداية فصل جديد لعمليات تصدير الشركة.

ً
صفقة ،وتم تداول  111سهما ربح
منها  46وخسر  50بينما استقر
 15دون تغير.

انتقائية وضغط
اسـتـمــر الـضـغــط عـلــى األسـهــم
الـقـيــاديــة «أس ـهــم األول» ،وبشكل
ت ــدري ـج ــي ان ـت ـهــى إلق ـفــال ـهــا عـنــد
أدنى مستوياتها لجلسة األمس،
ً
خصوصا بيتك وهيومن سوفت
ووطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي وع ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــارات ال ـ ـكـ ــويـ ــت
والـمـبــانــي وبـنــك الخليجي وهي
األسهم التي أثقلت حركة المؤشر
لـيـسـجــل خ ـس ــارة عـلــى ال ــرغ ــم من
تعادل األسهم الرابحة والخاسرة،
حـيــث أوزان ـه ــا كـبـيــرة مـثــل بيتك
وبـ ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج وبـ ـن ــك ب ــوب ـي ــان،
ال ــذي سـجــل أك ـبــر خ ـســارة بينها

تعيين  3رؤساء
فرق في «البترول
الوطنية»
أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر الـ ـ ـ ــرئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي ف ـ ـ ــي ش ــرك ــة
الـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرول ال ـ ــوط ـ ـن ـ ـي ـ ــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،ولـ ـي ــد الـ ـب ــدر،
ت ـع ـم ـي ـمــا إداري ـ ـ ـ ــا يـقـضــي
بـ ـت ـعـ ـيـ ـي ــن خ ـ ــال ـ ــد م ـط ـلــق
الشالحي بوظيفة رئيس
فريق المحاسبة اإلدارية،
ع ـل ــى أن يـ ـك ــون م ـس ــؤوال
أمام مدير الدائرة المالية،
وك ـ ــذل ـ ــك ت ـع ـي ـي ــن ح ـس ـيــن
قـ ــاسـ ــم دش ـ ـتـ ــي بــوظ ـي ـفــة
رئـ ـي ــس ف ــري ــق ال ـم ـخ ــازن،
وي ـ ـ ـكـ ـ ــون م ـ ـ ـسـ ـ ــؤوال أمـ ـ ــام
مــديــر ال ــدائ ــرة الـتـجــاريــة،
كما تم تعيين عبدالحميد
عـ ـ ـب ـ ــاس ال ـ ـ ـقـ ـ ــاف رئـ ـي ــس
ف ــري ــق الـ ـنـ ـظ ــام ال ـش ــام ــل،
ويكون مسؤوال أمام مدير
دائ ــرة الـمـخــاطــر ،عـلــى أن
يتم العمل بهذا التعميم
اعتبارا من اليوم.

وبنسبة  2في المئة ،بينما على
الطرف اآلخــر استمر سهم أعيان
ً
ق ــائ ــدا ألس ـه ــم ال ـس ــوق الــرئـيـســي
وت ـصــدر الـنـشــاط والـسـيــولــة لكن
ً
محا كــل مكاسبه وأقـفــل محايدا
دون تغير ،بينما استفادت أسهم
أرزان والبيت وآسيا ومنازل وهي
األنشط أمس ،من عمليات الشراء
لتسجل مكاسب متفاوتة أفضلها
آلسيا بنسبة  9في المئة ومنازل
 3.5ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وال ـب ـي ــت وأرزان
بنسبة  2في المئة وخسرت أسهم
األول ـ ــى ووط ـن ـي ــة ع ـق ــاري ــة وإي ـفــا
ووط ـن ـي ــة د ق ب ـن ـســب مـ ـح ــدودة
لينتهي مؤشر الـســوق الرئيسي
إلى الحيادية ويقفل على خسارة
ً
محدودة وبتداوالت انتقائية جدا
هذا األسبوع.
ً
خليجيا ،مالت مؤشرات أسواق

ال ـ ـمـ ــال ب ـ ـ ــدول م ـج ـل ــس ال ـت ـع ــاون
الخليجي إلــى الـتــراجــع وخسرت
 4مــؤشــرات مقابل ارت ـفــاع  3كان
أفضلها مــؤشــرا سوقي اإلم ــارات
وم ــؤش ــر ت ــاس ــي ،الـ ــذي ارتـ ــد بعد
عمليات جني أربــاح واسعة منذ
 4جلسات واستقر مؤشر أبوظبي
فوق مستوى  7آالف نقطة بينما
كانت الخسارة من نصيب مسقط
ب ـن ـصــف ن ـق ـطــة م ـئ ــوي ــة واس ـت ـقــر
ال ـب ـق ـي ــة ع ـل ــى خ ـس ــائ ــر مـ ـح ــدودة
وكانت أسعار النفط قد عادت فوق
ً
مستوى  75دوالرا لمزيج برنت
مرة أخرى منتصف جلسة األمس.

وق ـع ــت ال ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة ل ـب ـنــاء الـمـعــامــل
والـمـقــاوالت التعديل رقــم  3للعقد مــع المركز
العلمي الكويتي الخاص بتوريد وبناء وإنجاز
وتـشـغـيــل وص ـيــانــة ال ـتــوس ـعــة ال ـجــدي ــدة غــرب
مبنى المركز العلمي الحالي الكائن في منطقة
السالمية (الواجهة البحرية).
وبينت الـشــركــة فــي إفصاحها أنــه ستكون
ه ـنــاك إضــافــة أع ـمــال الـتـشـطـيـبــات المعمارية
بمبلغ  3.8ماليين دينار كأمر تغييري للعقد
بحيث يصبح ا لـمـبـلــغ اإل ج ـمــا لــي للعقد 18.6
مليون دينار دون أي تعديل على المدة المتفق
ً
عليها في العقد والتي هي  642يوما.

«أهلي متحد» يعين الرئيس التنفيذي
األول للبنك بفرع «دبي المالي»
عين البنك األهلي المتحد فيفيك كاستوار
بـمـنـصــب رئ ـيــس تـنـفـيــذي أول لـلـبـنــك األه ـلــي
المتحد فرع (مركز دبي المالي العالمي).

الـشــركــة ال ت ــزال مسجلة في
قــائـمــة الـشــركــات المرخصة
ل ـ ــدى ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال،
وم ـ ـ ــازال ـ ـ ــت تـ ـ ـم ـ ــارس ج ـم ـيــع
أ نـ ـشـ ـط ــة األوراق ا ل ـم ــا ل ـي ــة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرخ ـ ـ ـصـ ـ ــة ل ـ ـ ـهـ ـ ــا ب ـش ـك ــل
اعتيادي.
وب ـي ـنــت أن ــه ال ي ــوج ــد أي
أثر مالي نتيجة القرار على
ال ـمــركــز ال ـمــالــي لـلـشــركــة أو
نتائج أعمالها.

«السورية» :استقالة الشحات
أفــادت الشركة الكويتية السورية القابضة
بأن أحمد الشحات قدم استقالته من منصبه
ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـش ــؤون الـمــالـيــة
واالداريــة للشركة على أن يكون آخر يوم عمل
هو .2021/7/31

البورصة تعطل أعمالها
األحد المقبل
أعلنت بورصة الكويت عطلة عيد األضحى
ً
الـمـبــارك إذ ستعطل أعمالها اعـتـبــارا مــن يوم
األحد المقبل على أن تستأنف الدوام الرسمي
ً
كالمعتاد اعتبارا من  25الجاري.

«أهلي» :استقالة المطوع
أفاد البنك األهلي الكويتي بأن خالد فيصل
الـمـطــوع مــديــر عــام إدارة ال ـثــروات والـخــدمــات
الـمـصــرفـيــة ال ـخــاصــة ل ــدى الـبـنــك اس ـت ـقــال من
منصبه على أن يكون آخر يوم عمل له هو 31
يوليو الجاري.

تريليون دوالر عائدات «سوق الفضاء» بحلول 2040
هل ستعزز رحلة فيرجن غاالكتيك السياحة الفضائية؟
«سـ ـيـ ـك ــون األمـ ـ ــر مـ ــدعـ ــاة ل ـل ـت ــواض ــع.
ستكون روحانية» .هذه هي الطريقة التي
استقطبت بها شركة Virgin Galactic
العمالء مع احتمال قضاء بضع دقائق
في الفضاء في عام .2004
فــي غـضــون خـمــس س ـن ــوات ،توقعت
شـ ــركـ ــة الـ ـسـ ـي ــاح ــة الـ ـفـ ـض ــائـ ـي ــة  ،أن ـه ــا
ستستوعب مــا يــزيــد عـلــى  3000راكــب
في رحالت سفر غيرت حياتهم في سفن
الفضاء الخاصة بها.
ف ــي  11يــول ـيــو ،ب ـعــد تــأخ ـيــر دام 90
ً
دقـيـقــة أخ ـي ــرا ،ب ــدأت Virgin Galactic
ً
أخيرا في الوفاء بهذا الوعد.
فبحسب «اإليـكــونــومـســت» تــم إطــاق
ط ـ ــا ئ ـ ــرة صـ ــارو خ ـ ـيـ ــة  VSS Unityمــن
ً
طــائــرة دعــم  ،وأطـلـقــت مـحــركــا أدى إلى
ت ـســري ـع ـهــا إلـ ــى ث ــاث ــة أضـ ـع ــاف ســرعــة
ً
ال ـص ــوت وارت ـف ـعــت  85كـيـلــومـتــرا فــوق
سطح األرض.
وم ــن ث ــم ،ل ـم ــدة أربـ ــع دق ــائ ــق ،شــاهــد
ً
ركابها الستة الذين ال وزن لهم مؤقتا،
بمن فيهم المؤسس البريطاني للشركة،
ال ـس ـي ــر ريـ ـتـ ـش ــارد ب ــرانـ ـس ــون ،ان ـح ـنــاء
الكوكب مقابل سواد الفضاء الخارجي
 ،قبل العودة إلى ميناء فضائي في نيو
مكسيكو.
مــن غير الـمـعــروف مــا إذا كــان السير

ريتشارد ،غير المعروف بالتواضع ،قد
شعر بأي شيء هناك.
مرة أخرى على األرض وصف التجربة
بأنها «سحرية».
في  20يوليو ،يخطط رئيس أمازون
ً
ال ـم ـت ـقــاعــد أخ ـ ـيـ ــرا ل ـل ــذه ــاب إل ـ ــى م ـكــان
ً
ً
أعلى قليال ،ووقــت أقــل قليال ،في New
 ، Shepardوهي مركبة اإلطالق العمودي
التي بناها شركته الخاصة فــي مجال
الفضاء .Blue Origin ،
األبــاطــرة مــن بين مجموعة متزايدة
من المتحمسين الذين يعتقدون أن وقت
ً
السياحة الفضائية قد حان أخيرا.
ســافــر ع ــدد قـلـيــل م ــن ال ـع ـمــاء الــذيــن
ً
يــدف ـعــون رس ــوم ــا ف ــي مــرك ـبــة فـضــائـيــة
روس ـي ــة ت ــم ب ـنــاؤهــا ك ـجــزء م ــن بــرنــامــج
فضائي حكومي .على النقيض من ذلك،
قامت  Virgin Galacticو Blue Origin
بتصميم وب ـنــاء الـسـفــن الـخــاصــة بهما
لغرض دفع الركاب الذين يدفعون ما وراء
الروافد العليا من الغالف الجوي لألرض.
يـ ـق ــول م ــاث ـي ــو ويـ ـن ــزيـ ـي ــرل مـ ــن كـلـيــة
ه ــارف ــارد ل ــأع ـم ــال« :ألول م ــرة  ،لــديـنــا
شــركــات كبيرة جـيــدة التمويل مكرسة
ل ـت ـطــويــر س ـيــاحــة ال ـف ـض ــاء ع ـلــى نـطــاق
واسع».
السياحة شبه المدارية هي جــزء من

اق ـت ـصــاد ال ـف ـضــاء األوسـ ــع ال ــذي ازده ــر
على مدى العقد الماضي بفضل التقدم
ف ــي تـكـنــولــوجـيــا ال ـص ــواري ــخ واألق ـم ــار
الـصـنــاعـيــة .رج ــال األع ـمــال والممولين
ً
يـ ـ ـغ ـ ــزون م ـ ــا ك ـ ـ ــان ف ـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق حـ ـك ــرا
عـلــى ال ـح ـكــومــات .ف ــي ع ــام  ،2020ضخ
المستثمرون  28مليار دوالر في أعمال
الفضاء ،على أمل محاكاة نجاح سبيس
إكـ ـ ــس ،الـ ـت ــي خ ـف ـضــت ت ـك ـل ـفــة عـمـلـيــات
اإلطـ ــاق ال ـم ــداري ــة بـفـضــل صــواريـخـهــا
المبتكرة القابلة إلعادة االستخدام ،التي
تقدر قيمتها بـ  74مليار دوالر.
ي ــرى مـحـلـلــو ال ـب ـن ــوك ث ـ ــروات هــائـلــة
في النجوم .يتوقع أولئك العاملون في
م ــورغ ــان س ـتــان ـلــي أن ي ـح ـقــق اق ـت ـصــاد
الفضاء بأكمله عائدات تبلغ تريليون
دوالر بحلول عام  ، 2040من  350مليار
دوالر ،اليوم.
ويتوقع نظراؤهم في يو بي إس 800
مليار دوالر بحلول نهاية هذا العقد.
وتـعـتـقــد مــؤسـســة  UBSأن السياحة
ال ـف ـضــائ ـيــة س ـت ـقــدم «م ـســاه ـمــة كـبـيــرة»
في هذا المجموع إذا أثبتت أنها نقطة
ان ـط ــاق الس ـت ـبــدال ال ـط ـيــران الـجـمــاعــي
ط ــوي ــل الـ ـم ــدى ب ــرح ــات تـ ـف ــوق ســرعــة
الصوت .هذا غير مرجح للغاية.
فــي الــوقــت الـحــالــي  ،سـتـقــدم شركتا

 Blue Originو  Virgin Galacticرحالت
جوية شبه مدارية قصيرة .طاف السير
ً
ريتشارد قليال تحت خط كارمان  ،الذي
ً
ُيـعـ َّـرف عــادة على ارتـفــاع  100كيلومتر
ً
( 62مـ ـي ــا ) فـ ــوق س ـطــح األرض ،حـيــث
ً ً
يصبح الهواء رقيقا جدا بحيث ال يمكنه
تحمل الطيران بدون محرك .إذا سار كل
شيء كما هو مخطط له  ،فسوف يطفو
ً
بيزوس فوقه قليال (وهو تمييز أبرزته
ً
ً
شركة  Blue Originمــرارا وتـكــرارا على
تويتر).
لـكــن سـيــاحــة الـفـضــاء شـبــه الـمــداريــة
لـيـســت ال ـه ــدف الــرئـيـســي لـشــركــة Blue
.Origin
وتــركــز الشركة على تطوير صــاروخ
جديد كبير ،نيو جلين ،إلطالق األقمار
الصناعية ،وبـيــع مـحــركــات الـصــواريــخ
المتطورة لشركات أخرى ،وعلى المزايدة
على عقود ناسا مثل نظام هبوط البشر
على القمر.
على المدى الطويل ،يرى بيزوس أن
 Blue Originتعمل على تعزيز تنمية
ً
االقتصاد الفضائي واســع النطاق بدال
من تقديم خدمات إلثــارة الباحثين عن
اإلثارة.
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السلمي :االستثمار في فيتنام يحتاج إلى ضمانات
أكد خالل لقائه السفير الفيتنامي ضرورة تعزيزها لتشجيع رؤوس األموال الكويتية
لفت السلمي إلى أن قطاع
االستثمار في الكويت ُيعد ً أكبر
قطاع بعد البنوك ،موضحا
أن عدد الشركات المرخصة
العاملة في الكويت حوالي 80
شركة ،منها  31شركة أعضاء
في االتحاد ،وهي من أكبر
الشركات في بورصة الكويت.

استقبل اتحاد شركات االستثمار
سفير فـيـتـنــام ل ــدى ال ـكــويــت ،أمــس
األول ،بـمـقــر االت ـح ــاد .وق ــد حضر
من جانب االتحاد :صالح السلمي
 رئيس االتحاد ،وفدوى درويش –نائب األمين العام لالتحاد.
فـيـمــا ح ـضــر م ــن ج ــان ــب س ـفــارة
فيتنام لدى الكويت:
 H.E Ngo Toan Thang -Ambassador of Vietnam
 Mr. Tran Trung Hieu -Second Secretary, Head of
Commercial Section
ً
واستهل السلمي اللقاء مرحبا
ً
بــالـسـفـيــر وال ـح ـض ــور ،م ـش ـيــرا إلــى
العالقات بين الكويت وفيتنام.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أوض ـ ـ ـ ــح ال ـس ـف ـي ــر
الـفـيـتـنــامــي أن ه ــذا ال ـل ـقــاء يـتــزامــن
مــع احـتـفــالـيــة م ــرور  45سـنــة على
ال ـع ــاق ــات ب ـيــن فـيـتـنــام وال ـكــويــت،
والـ ـت ــي ك ــان ــت أول دول ـ ــة خليجية
اع ـتــرفــت بــاسـتـقــال بـ ــاده .وأش ــاد
بـحـجــم ال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري الـكـبـيــر
بين البلدين على مدار تلك الفترة،
معربا عــن رغبة فيتنام بــأن تكون

ً
مستقبال السفير الفيتنامي
السلمي
على خريطة االستثمارات الكويتية،
ح ـ ـيـ ــث إن هـ ـ ـن ـ ــاك ف ـ ــرص ـ ــا ك ـب ـي ــرة
ومتنوعة لالستثمار في فيتنام.
بدوره ،لفت السلمي إلى أن قطاع
االسـتـثـمــار فــي ال ـكــويــت ُي ـعــد أكبر
ً
قطاع بعد البنوك ،موضحا أن عدد
ال ـش ــرك ــات ال ـمــرخ ـصــة ال ـعــام ـلــة في
الكويت حوالي  80شركة ،منها 31

«التجاري» ّ
يكرم موظفيه خريجي
برنامج تطوير القيادات التنفيذية
بالتعاون مع «هارفارد إلدارة األعمال» وبرنامج «قادة إدارة المخاطر»

خالل التكريم
ق ــام رئ ـيــس مـجـلــس إدارة الـبـنــك الـتـجــاري
ال ـك ــوي ـت ــي ال ـش ـي ــخ أحـ ـم ــد ال ــدعـ ـي ــج واإلدارة
التنفيذية في البنك ،ممثلة بالرئيس التنفيذي
إل ـهــام مـحـفــوظ ،بــاسـتـقـبــال وتـكــريــم ع ــدد من
القياديين التنفيذيين بالبنك ،بعد حضورهم
واس ـت ـك ـمــال ـهــم ب ـن ـج ــاح الـ ـب ــرام ــج ال ـتــدري ـب ـيــة
بــالـتـعــاون مــع كلية هــارفــارد إلدارة األع ـمــال،
وك ــذل ــك الـمــوظـفـيــن ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي بــرنــامــج
"قادة إدارة المخاطر" ،والذي يهدف إلى تطوير
وتأهيل الكفاء ات الوطنية العاملة في مجال
إدارة المخاطر.
ُ
ويعد برنامج "هارفارد إلدارة األعمال" الذي
يستهدف القياديين والتنفيذيين من البرامج
المرموقة ذات المستوى المتميز التي تشتهر
بها كلية هارفارد ،والتي تسعى من خاللها إلى
تطوير القيادات التنفيذية في البنوك المحلية
وقيادتها نحو النجاح ،فيما ُيعد برنامج قادة
إدارة الـمـخــاطــر أح ــد بــرامــج م ـب ــادرة "ك ـفــاء ة"
التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون
مع البنوك الكويتية وإدارة معهد الدراسات
المصرفية.
من جانبه ،أثنى الشيخ أحمد الدعيج على
المبادرات التدريبية التي يطرحها "المركزي"
بالتعاون مــع "الــدراســات المصرفية" ،والتي
تهدف في مجملها إلى صقل مهارات الكوادر
ً
الوطنية ،منوها في هذا الصدد بأن "التجاري"

يـ ـح ــرص عـ ـل ــى إل ـ ـحـ ــاق م ــوظ ـف ـي ــه ب ـ ــال ـ ــدورات
والـ ـب ــرام ــج ال ـتــدري ـب ـيــة ال ـت ــي ت ـن ـمــي قــدرات ـهــم
وكفاء تهم المصرفية ،وتساهم في تزويدهم
بالمعارف المصرفية المختلفة ،وخاصة في
مجال اإلدارة التنفيذية وإدارة المخاطر ،بما
ً
ينعكس إي ـجــابــا عـلــى الـعـمــل الـمـصــرفــي بكل
جوانبه.
ب ـ ــدوره ـ ــا ،ع ـ َّـب ــرت م ـح ـف ــوظ ع ــن س ـعــادت ـهــا
وف ـخــرهــا بـمــوظـفــي "ال ـت ـج ــاري" ال ــذي ــن أتـمــوا
البرامج التدريبية بنجاح ،قائلة" :نؤكد حرص
البنك على إشراك موظفيه في مثل هذه البرامج
ُ
الــرائــدة والـهــادفــة التي تــركــز على االستثمار
في الـمــوارد البشرية ،وتأتي مكملة لمساعي
(التجاري) الرامية إلى تطوير موظفي البنك
والقياديين التنفيذيين الكويتيين ،ودعمهم
لتعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم ألداء المهام
الموكلة إليهم بكل كفاء ة وفاعلية ،وتأهيلهم
لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية".
وفــي الختامَّ ،
عبر المشاركون في البرامج
التدريبية المهنية عن سعادتهم وامتنانهم
لـ"التجاري" لتسجيلهم في مثل هذه البرامج
ال ـم ـم ـيــزة ال ـتــي ت ـســاهــم ف ــي ت ـعــزيــز خـبــراتـهــم
المصرفية ،وتوفر لهم الفرصة اللتقاء مجموعة
مــن المدربين أصـحــاب الـخـبــرات المكثفة في
مجال التدريب والتطوير والعمل المصرفي
بشكل عام.

شركة أعضاء في االتحاد ،وهي من
أكبر الشركات في بورصة الكويت،
وسوق السندات ،وسوق العقارات،
وهـ ــذه ال ـش ــرك ــات ل ـهــا اس ـت ـث ـمــارات
نشطة في كل الــدول ،مثل الواليات
المتحدة األميركية ،أوروبــا ،هونغ
كونغ ،والصين.
وأضاف أن البضائع الفيتنامية

جـ ـي ــدة وأسـ ـع ــاره ــا م ـع ـق ــول ــة ،لـكــن
االستثمار فــي فيتنام يحتاج إلى
ضمانات ،ويجب تعزيزها لتشجيع
رؤوس األموال الكويتية.
وفي النهاية ،شكر السلمي وفد
س ـفــارة فـيـتـنــام عـلــى ال ـتــواصــل مع
االتحاد لعرض الفرص االستثمارية
المتاحة لديهم.

«الخليج» يطلق أغنية «يا
الدانة قومي حظي من مكانه»
ً
تمهيدا لسحب حساب الدانة نصف السنوي
أط ـل ــق ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج أمــس
ع ـمــا ف ـن ـيــا جـ ــديـ ــدا ،تـمـهـيــدا
لسحب حساب الــدانــة نصف
السنوي على جائزة المليون
ديـ ـن ــار ،الـ ــذي سـيـتــم إجـ ــراؤه
الـ ـ ـي ـ ــوم ،ويـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذا ال ـع ـمــل
بـ ـعـ ـن ــوان "يـ ـ ــا ال ـ ــدان ـ ــة ق ــوم ــي
حظي من مكانه" ،وهي أغنية
يـغـنـيـهــا ك ــل م ــن ع ـبــدال ـســام
محمد وه ــادي ،بلحن بحري
يـعـكــس ث ـقــافــة أه ــل ال ـكــويــت،
وروح بنك الخليج.
وعود بنك الخليج عمالء ه
دائما على تقديم أعمال فنية
ممتعة في مختلف المناسبات
الوطنية واالجتماعية .وهذه
ال ـ ـمـ ــرة ،وبـ ـع ــد أن زاد الـبـنــك
م ـ ـكـ ــافـ ــآت الـ ـ ــدانـ ـ ــة ووع ـ ــده ـ ــم
بتقديم مليونيرين جديدين
هذا العام ،أطلق عمال يتغنى
بـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــة الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك بـ ـعـ ـم ــائ ــه
األوف ـي ــاء ،ومـكــافــأتــه لهم كما
يـكــافــئ الـبـحــر الـســاعـيــن فيه،
وي ـ ـت ـ ـضـ ــح هـ ـ ـ ــذا فـ ـ ــي فـ ـي ــدي ــو
األغـنـيــة ال ــذي يبين صعوبة
الغوص على اللؤلؤ والمشقة
ال ـت ــي كـ ــان يـتـحـمـلـهــا اآلب ـ ــاء،
وفـ ـ ــي نـ ـف ــس الـ ــوقـ ــت س ـهــولــة
الفوز بالدانة من بنك الخليج
وأثـ ــرهـ ــا ال ـك ـب ـيــر ع ـل ــى ح ـيــاة
الفائز.
ومـ ـ ــن الـ ـكـ ـلـ ـم ــات ال ـج ـم ـي ـلــة
ال ـت ــي ي ـت ـغ ـنــى ب ـه ــا ال ـف ـنــانــان
ع ـب ــدال ـس ــام م ـح ـمــد وه ـ ــادي
"بــالـحـلــوة وال ـم ــرة كــريــم ومــا
يرخص العشرة مـعــاكــم" ،في
إشـ ــارة إل ــى ال ــزي ــادة األخ ـيــرة
التي قدمها بنك الخليج على
جـ ــوائـ ــز ال ـ ــدان ـ ــة ،واح ـت ـس ــاب ــه
لجميع الفرص التي اكتسبها
الـعـمـيــل فــي الـسـنــة الـســابـقــة،
والـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـضـ ــاف إل ـ ـ ــى الـ ـع ــام
المقبل كمكافأة له على والئه،
ك ـم ــا ت ـش ـيــر ك ـل ـم ــات األغ ـن ـيــة
إل ــى ش ـعــار ب ـنــك الـخـلـيــج "يــا

نجالء العيسى

بـ ــو ش ـ ـ ــراع وسـ ـفـ ـيـ ـن ــة" ،وإلـ ــى
سـحــوبــات الــدانــة وجــوائــزهــا
"يــا بــو الــدانــة الثمينة" ،وإلــى
قيمة جوائز الدانة المتزايدة
"الدانة كل ما تكبر".
و ف ــي تعليقها عـلــى أغنية
"يـ ــا ال ــدان ــة ق ــوم ــي ح ـظــي من
م ـكــانــه" ،قــالــت نــائـبــة الـمــديــر
ال ـع ــام ل ـل ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة
الشخصية  -إدارة التسويق
فـ ـ ــي ب ـ ـنـ ــك ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ،نـ ـج ــاء
الـعـيـســى" :اعـتــدنــا أن نـشــارك
عـمــاء نــا جـمـيــع المناسبات
الوطنية واالجـتـمــاعـيــة .ومع
جوائز حساب الدانة الجديدة
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،أص ـ ـبـ ــح ل ــدي ـن ــا
احتفال كبير لنشارك العمالء
فـ ـي ــه ،وه ـ ــو س ـح ــب مـلـيــونـيــر
الــدانــة لنصف ال ـعــام! أطلقنا
ه ــذه األغ ـن ـيــة ل ـنــؤكــد ج ــدوى
االدخ ـ ـ ــار ف ــي ح ـس ــاب ال ــدان ــة،
ول ـن ــذك ــر ال ـع ـم ــاء بـ ــأن هـنــاك
المزيد من الفرص بانتظارهم
لـلـفــوز بــإحــدى جــوائــز الــدانــة
الثمينة ،مــن بنكهم المفضل
بو شراع وسفينة كما عودهم
دوم".

«الغرفة» تشارك في المؤتمر
االستثماري االفتراضي األول لألردن
ش ــارك ــت وف ـ ــاء ال ـق ـطــامــي رئـيـســة
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار،
الـمـنـبـثـقــة ع ــن مـجـلــس إدارة غــرفــة
تجارة وصناعة الكويت ،في افتتاح
"المؤتمر االستثماري االفتراضي"
األول للمملكة األردنية ،الذي عقد من
 12إلى  13يوليو الجاري.
وعقد الملتقى تحت رعاية رئيس
وزراء األردن بـ ـش ــر ا لـ ـخـ ـص ــاو ن ــة،
وب ـت ـن ـظ ـي ــم م ـ ــن ه ـي ـئ ــة االس ـت ـث ـم ــار
األردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،تـ ـح ــت ش ـ ـعـ ــار "ت ـح ـف ـيــز
االس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ـم ـئــويــة ال ـثــان ـيــة"،
حيث تــم تقديم أوراق عمل ناقشت
خ ـطــط ال ـم ـم ـل ـكــة ل ــدخ ــول مـئــويـتـهــا
الثانية بخارطة طريق استثمارية
على جميع المستويات ،تسهم في
ت ـعــزيــز بـيـئــة االس ـت ـث ـمــار ب ـه ــا ،كما
تـمــت مـنــاقـشــة كـيـفـيــة الـتـغـلــب على
آث ــار جائحة كــورونــا على الصعيد
االقتصادي واالجتماعي.
ك ـمــا ركـ ــز ال ـمــؤت ـمــر ع ـلــى تــرويــج
الفرص االستثمارية والتركيز على
إجراء ات تحفيز االستثمار المقدمة
مــن هيئة االستثمار األردن ـيــة ،وتم
تـنــاول ري ــادة األعـمــال والـتـحــول من
االقـتـصــاد التقليدي إلــى االقتصاد

وفاء القطامي
الرقمي لمواكبة التوجهات العالمية
ال ـح ــدي ـث ــة ،ك ـم ــا ت ــم ع ـ ــرض ال ـم ــزاي ــا
ال ـم ـقــدمــة لـلـمـسـتـثـمــر األج ـن ـب ــي من
الـمـنــاطــق الـتـنـمــويــة واالقـتـصــاديــة،
والـ ـت ــي ت ـه ــدف إلـ ــى ت ـحــويــل األردن
ل ـم ـن ـص ــة انـ ـ ـط ـ ــاق نـ ـح ــو االسـ ـ ـ ــواق
االقليمية والعالمية.

«برقان» :شراكة جديدة مع المركز العلمي
أعلن بنك برقان شراكة جديدة
م ــع ال ـم ــرك ــز ال ـع ـل ـمــي ،وهـ ــو أحــد
ال ـمــراكــز الـتــي أنـشــأتـهــا مؤسسة
ال ـكــويــت لـلـتـقــدم ال ـع ـل ـمــي ،كـجــزء
مـ ــن م ـس ــاع ــي ال ـب ـن ــك ال ـم ـس ـت ـمــرة
ف ــي إطـ ـ ــار ب ــرن ــام ــج ال ـم ـســؤول ـيــة
االجتماعية ومبادرات االستدامة
االستراتيجية لدعم جهود حماية
البيئة وزيــادة الوعي المجتمعي
بالقضايا البيئية.
وتؤكد هذه الشراكة مع المركز
العلمي ،والتي تمتد على مدى عام
كامل ،التزام البنك بتعزيز آليات
التنسيق لدعم جهود رفع مستوى
الــوعــي ال ـعــام بالقضايا البيئية
وبــاألهـمـيــة الـحـيــويــة للمشاركة
الـ ـفـ ـع ــال ــة فـ ـ ــي حـ ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئ ــة،
وتهدف ،على وجه التحديد ،إلى
توفير الفرصة للشباب الكويتي
لـلـمـشــاركــة ف ــي تـجــربــة تعليمية
غنية ،من خالل برنامج التدريب
الداخلي "كــن مـحــاورا علميا" في
المركز العلمي ،والذي يختص في
مجال االتصال العلمي.
ويشمل التعاون أيضا مبادرة
لدعم إنتاج  12حلقة من برنامج
"الوطن ماله مثيل" ،الــذي ينتجه
ال ـمــركــز الـعـلـمــي ،وال ـ ــذي يـعــرض
ح ـصــريــا ع ـلــى ق ـن ــوات ال ـتــواصــل
االجتماعي الخاصة بــه ،إلظهار
الجمال المميز للبيئات الطبيعية

ف ــي ال ـكــويــت وت ـن ــوع الـحـيــوانــات
والـ ـنـ ـب ــات ــات الـ ـت ــي ت ـع ـي ــش عـلــى
أرضها.
وي ـت ــواص ــل بــرنــامــج ال ـتــدريــب
الداخلي "كن محاورا علميا" على
مدى يونيو ويوليو ،ويستهدف
الـشـبــاب الــذيــن ت ـتــراوح أعمارهم
بين  16و 18عاما ،وصمم المركز
العلمي هذا البرنامج ليدعم بناء
قدرات المجتمع في مجاالت تعليم
العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والــريــاض ـيــات ،مــع الـتــركـيــز على
دعم الشباب على توصيل عجائب
ال ـع ـل ــوم ،رس ــائ ــل ح ـمــايــة الـبـيـئــة
وليكونوا قوة للتغيير من خالل
وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي.
وس ـي ـشــارك ال ـم ـتــدربــون الـشـبــاب
في تطوير برامج المركز العلمي
الصيفية لـعــام  2021وإع ــداده ــا
وتقديمها.
وتـعـلـيـقــا ع ـلــى هـ ــذه ال ـشــراكــة
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،قـ ــالـ ــت م ــدي ــرة
الـعــاقــات الـعــامــة فــي بـنــك بــرقــان
حصة النجادة" :يواصل بنك برقان
ال ـتــزامــه ب ـ ــدوره ال ـح ـيــوي الــداعــم
لـمـبــادرات حماية البيئة وزي ــادة
الــوعــي بالمسائل المتعلقة بها،
من خالل حمالت وأنشطة مختلفة
تستهدف جميع أف ــراد المجتمع
بـشـكــل ع ــام وال ـش ـبــاب عـلــى وجــه
التحديد".

حصة النجادة

وأكـ ـ ــد م ــدي ــر إدارة ال ـت ـســويــق
واالت ـص ــاالت فــي الـمــركــز العلمي
خالد الرملي الـتــزام المركز نحو
استدامة مستقبل الكويت ،سواء
من خالل تطوير المهارات وزيادة
المعرفة والـشـغــف بالعلوم لدى
الـ ـشـ ـب ــاب ،أو مـ ــن خ ـ ــال أن ـش ـطــة
التوعية البيئية ،مضيفا" :نحن
على ثقة بأن هذه الشراكة مع بنك
برقان ستؤدي إلى تأثير إيجابي
فـ ــي ت ــوع ـي ــة ال ـم ـج ـت ـم ــع بــال ـن ـظــم
ال ـب ـي ـئ ـيــة الـطـبـيـعـيــة ال ـم ــوج ــودة
فــي بـلــدنــا ،وأش ـكــال الـحـيــاة التي
تتعرض للتهديد بسبب التأثيرات
الخارجية المختلفة التي يمكن
إيقافها من خالل زيادة الوعي".

ً
 ...ويقدم  %10خصما لعمالء
 Youthمن «»Unique Hype

كشف «برقان» عن تقديم عرض مميز جديد لعمالء
حساب  Youthللشباب ،مع خصم  10في المئة على
ً
مشترياتهم من  ،Unique Hypeتماشيا مع التزامه
بتوفير أفضل وأرقــى الـعــروض التي تالئم أسلوب
حياة عمالئه وتطلعاتهم.
ُ
وتعد شراكة "برقان" مع  ،Unique Hypeأول وأكبر
منصة تسوق إلكتروني بالمنطقة متخصصة في بيع
اإلصدارات الخاصة والمحدودة لألحذية الرياضية
والمالبس وأحد أشهر العالمات التجارية للمالبس
ً
الشبابية والرياضية ،جزءا من استراتيجية البنك،

ال ـتــي ت ـهــدف إل ــى تـنــويــع مـجـمــوعــة ال ـع ــروض التي
يقدمها لعمالء حساب  Youthليستمتعوا بأسلوب
حياة وتجربة تسوق استثنائية.
وسـيـتـمـكــن ع ـمــاء ح ـســاب  Youthلـلـشـبــاب من
"برقان" من االستمتاع بالعرض الخاص من Unique
 Hypeعلى تشكيلة محددة حتى نهاية يوليو .2022
ويمكن للعمالء االستفادة من الخصم باستخدام
الرمز الترويجي الخاص بالعرض " "Burgan10عند
التسوق على موقع  Unique Hypeاإللكتروني ،أو من
محل  Unique Hypeبمركز الحمراء التجاري.

«وفرة لالستثمار» تطلق هويتها الجديدة
بالتزامن مع إطالق موقعها اإللكتروني الجديد
أعلنت شركة "وفرة لالستثمار
الــدولــي" إطــاق هويتها الجديدة
التي ترمز إلى الحفاظ على القيم
وبناء القيمة للمستثمرين.
وب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،ق ــال مــديــر
وحدة التسويق وعالقات العمالء
بــالـشــركــة عـبــدالـلـطـيــف الـعـثـمــان:
"الهوية الجديدة تجسد بامتياز
األســس والقيم التي تقوم عليها
أع ـم ــال ال ـشــركــة بــأس ـلــوب بسيط
ّ
ومعبر ،كما تترجم رؤيتها الرامية
ً
إلى تعزيز موقعها الرائد إقليميا

الستثمار رؤوس األموال ،وتحقيق
قيمة للمساهمين والمستثمرين"،
مضيفا أن "وفــرة" تلتزم بتطبيق
أفضل المعايير العالمية المتبعة
ف ــي ق ـطــاع االس ـت ـث ـمــار ،إليمانها
ً
الكامل بأن تلك المعايير تعد ركنا
ً
أساسيا في بناء الشركة وخطتها
االستراتيجية تجاه العاملين فيها
والمساهمين وأصحاب المصلحة،
باإلضافة إلى الدولة.
وأضاف أن الشركة تعتمد أعلى
معايير الشفافية تجاه عمالئها

وال ـم ـســاه ـم ـيــن ف ـي ـهــا ،بتعاملها
م ــع ك ــل األطـ ـ ـ ــراف دون ال ـم ـســاس
بمصالحها االستراتيجية من خالل
تعزيز سبل اإلفصاح والسياسات
العامة في كل تعامالتها وعالقاتها.
ّ
وبين أن "وفرة" تأسست للحفاظ
وتعظيم أم ــوال المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية ،وعليه فإن
سـيــاســات االسـتـثـمــار والحوكمة
اإلداري ــة التي تتبعها ترتكز على
ع ــدة م ـحــاور أســاسـيــة تتمثل في
القيم التي تضعها نصب عينيها
كالتنوع والتحوط والشفافية ،منذ
تأسيسها في  1994حيث تدير ما
يقارب  2.6مليار دينار حتى نهاية
يــون ـيــو  ،2021ف ــي ح ـيــن وصـلــت
حقوق المساهمين إلى  100مليون
ً
دينار تقريبا.
وقال العثمان إن الشركة تعمل
على تعزيز الشعور بالمسؤولية
مــن خــال تشجيع عملية اإلب ــداع
لدى موظفيها ودعمهم ،للمشاركة
فـ ــي صـ ـن ــع ال ـ ـق ـ ــرار لـمـسـتـقـبـلـهــم
ومستقبل الشركة ،وإتاحة الفرصة
للعاملين بـهــا لتقديم الـبــاغــات
ال ــداخ ـل ـي ــة حـ ــول ال ـش ـك ــاوى الـتــي
تتعلق بنظام عمل الشركة للقيام
بتحقيق عاجل وعادل حولها ،مع
ضـمــان منح المبلغ ســريــة كاملة
تـكـفــل حــريـتــه ف ــي م ـمــارســة دوره
وشعوره بالمسؤولية.

وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـع ـ ـث ـ ـمـ ــان أن م ــوق ــع
ال ـشــركــة اإلل ـك ـتــرونــي عـلــى شبكة
اإلنـتــرنــت  wafrainv.comيمتاز
بـتـصـمـيـمــه ال ـجــديــد ك ـل ـيــا ،حيث
يتميز بسهولة تصفحه وسرعة
االطـ ــاع عـلـيــه ،مبينا أن الموقع
أضيفت اليه أحــدث التقنيات في
تصميمه ليتيح للزائرين سهولة
االستخدام ،واالطالع على منتجات
الشركة وخدماتها بطريقة سلسة
وديـنــامـيـكـيــة ،كـمــا يـمـكــن لـلــزائــر
االطالع على كل األخبار المتعلقة
ب ــالـ ـش ــرك ــة ،إضـ ــافـ ــة ال ـ ــى وجـ ــود
معلومات شاملة يمكن للزائر أن
يستفيد منها.
وقال إن هذا التطوير يأتي في
إط ـ ــار س ـعــي ال ـشــركــة الـمـتــواصــل
لـتـعــزيــز ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـقــدمــة الــى
جميع زوار الـمــوقــع ،س ــواء كانوا
من عمالء "وفــرة" أو مساهمين أو
اشخاصا مهتمين باالطالع على
مـعـلــومــات تـقــدمـهــا ،مــوضـحــا أن
الشركة على ثقة بأن كل من سيقوم
بزيارة موقع "وفرة" الجديد سيجد
تـصـفـحــه يـعـكــس االسـتــراتـيـجـيــة
المستقبلية التي انتهجتها الشركة
مؤخرا ،والتي تركز على أعمالها
الرئيسية في مختلف الدول.
وأك ــد أن الـشــركــة تـضــع نصب
عينيها تحقيق رؤيتها على أكمل
وجه وأعلى معايير المهنية التي

عبداللطيف العثمان

تنتهجها شركات االستثمار في
الـعــالــم ،منتهجة فــي ذلــك تطبيق
أعـلــى معايير الــرقــابــة الــداخـلـيــة،
وال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـبــر مـ ــن أه ـ ــم م ـب ــادئ
الـ ـح ــوكـ ـم ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـن ــع إس ـ ـ ــاءة
اس ـت ـخــدام الـسـلـطــة ،وتـســاهــم في
تـ ـس ــري ــع اسـ ـتـ ـج ــاب ــة اإلدارة فــي
الوقت المناسب إلحــداث التغيير
ال ــذي يصب فــي مصلحة الشركة
والعاملين والمساهمين فيها.
وختم العثمان بأن "وفرة" أطلقت
حملة إعــانـيــة فــريــدة مــن نوعها
على مستوى المنطقة تحت شعار
"كما لكل إنجار بداية ،لالستثمار
أصول".
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النفط يصعد بفضل انخفاض متوقع في المخزونات األميركية
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«الطاقة الدولية» :مأزق «أوبك »+يهدد بحرب أسعار وسط ارتفاع الطلب
برميل النفط
ارتفع سعر ً
الكويتي  51سنتا ليبلغ 74.81
ً
أمس
تداوالت،
في
دوالرا
ً
األول ،مقابل  74.30دوالرا
في ًتداوالت الجمعة الماضي
وفقا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.

«سيتي غروب»
يتوقع وصول النفط
ً
ً
إلى  85دوالرا قريبا

صـعــدت أس ـعــار الـنـفــط ،أمــس،
لـتـعـ ّـوض معظم الـخـســائــر ،التي
تكبدتها في اليوم السابق ،إذ تلقى
السوق الدعم نتيجة شح اإلمدادات
وتوقعات بمزيد من السحب من
مخزونات الـخــام األميركية ،بيد
أن المخاوف من انتشار سالالت
"كوفيد  "19كبحت المكاسب.
وارتـ ـ ـف ـ ــع خـ ـ ــام ب ــرن ــت تـسـلـيــم
ً
سبتمبر  36سـنـتــا أو مــا يـعــادل
ً
 0.5فــي الـمـئــة إل ــى  75.52دوالرا
للبرميل بعد أن خـســرت  0.5في
المئة االثنين.
وبـ ـ ـل ـ ــغ خـ ـ ـ ــام غـ ـ ـ ــرب ت ـك ـس ــاس
ً
الوسيط األميركي  74.45دوالرا
ً
للبرميل بــزيــادة  35سنتا أو ما
يعادل  0.5في المئة  ،بعد أن هبط
 0.6في المئة في الجلسة السابقة.
من جانبه ،ارتفع سعر برميل
ً
النفط الكويتي  51سنتا ليبلغ
ً
 74.81دوالرا فــي ت ــداوالت ،أمس
ً
األول ،مـقــا بــل  74.30دوالرا في
تـ ـ ــداوالت ي ــوم الـجـمـعــة الـمــاضــي
ً
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية .وقال توشيتاكا
ت ــازاوا المحلل لــدى فوجيتومي
لـلـسـمـســرة" :ال ـت ـفــاؤل ب ـشــأن شح
اإلمـ ــدادات وانـخـفــاض مخزونات
الخام األميركية يقدمان الدعم".
وأضاف" :لكن المخاوف اآلخذة
في التنامي بشأن ارتفاع حاالت
ً
اإلص ـ ــاب ـ ــة ب ـك ــوف ـي ــد  19عــال ـم ـيــا
وال ـض ـب ــاب ـي ــة ال ـم ـح ـي ـطــة بخطط
اإلنتاج الخاصة بـ"أوبك "+ستكبح
المكاسب على األرجح".
وكـ ـ ـش ـ ــف اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع م ـب ــدئ ــي
أجرته رويترز أمس األول ،أن من
المتوقع أن تنخفض مخزونات
الخام األميركية لألسبوع الثامن
ً
على التوالي ،بينما ستهبط أيضا
مخزونات البنزين.
وتتراجع مخزونات الخام على
نـحــو م ـطــرد ع ــدة أســاب ـيــع ،فيما
هـبـطــت ال ـم ـخ ــزون ــات األم ـيــرك ـيــة
ألدنــى مستوى منذ فبراير 2020
في األسبوع المنتهي في الثاني
من يوليو.
وارتـفـعــت واردات الـصـيــن من

ال ـخــام فــي يــونـيــو مــن مــايــو ،بيد
أنها انخفضت بشدة مقارنة مع
مستواها قبل عــام حين اشترت
ً
ً
شــركــات الـتـكــريــر نـفـطــا رخـيـصــا
إلم ــداد الـســوق ال ــذي يتعافى من
فيروس كورونا.
ً
وتجاهل المستثمرون تقريرا
ً
شهريا بشأن أنشطة الحفر لوكالة
الطاقة الدولية ذكر أن إنتاج النفط
مـ ــن س ـب ـع ــة ت ـك ــوي ـن ــات ص ـخــريــة
رئيسية من المتوقع أن يرتفع 42
ً
ألف برميل يوميا في أغسطس إلى
ً
 7.907ماليين برميل يوميا مقارنة
ً
مع زيادة  28ألفا في يوليو.
لكن التقارير من أنحاء العالم
بشأن ارتفاع اإلصابات بفيروس
كورونا تسبب في استمرار حالة
الحذر بين المستثمرين.
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،ل ـ ــم ت ـح ــرز
ً
"أوبـ ـ ـ ـ ــك "+ت ـق ــدم ــا ب ـش ــأن تـســويــة
الـ ـ ـخ ـ ــاف ـ ــات بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة
واإلم ـ ــارات ،الـتــي منعت التوصل
إلى اتفاق األسبوع الماضي لزيادة
إنـ ـت ــاج ال ـن ـف ــط ،م ـمــا ي ـج ـعــل عقد
اجتماع آخــر هــذا األسبوع بشأن
ً
ً
سياسة اإلنتاج أقل احتماال وفقا
لمصادر في "أوبك."+
وقــال الكرملين أمس األول ،إن
الرئيس الروسي فالديمير بوتين
ونظيره األمـيــركــي جــو بــايــدن لم
يناقشا "أوبــك "+أو أسعار النفط
الـعــالـمـيــة خ ــال مـكــالـمــة هاتفية
استغرقت ساعة يوم الجمعة.
وتــوقــع بـنــك سيتي غ ــروب أن
يصل سعر النفط إلى مستويات
ً
ً
 85دوالرا للبرميل قريبا ،في حال
لم يرتفع إنتاج تحالف "أوبك."+
وت ــوق ــع ت ـقــريــر لـلـبـنــك ارت ـف ــاع
الـ ـطـ ـل ــب الـ ـع ــالـ ـم ــي عـ ـل ــى ال ـن ـف ــط
بـنـحــو مـلـيــون ون ـصــف الـمـلـيــون
ً
برميل يوميا ،خــال شهر يوليو
الـجــاري ،وأن يرتفع بمعدل أكثر
خــال أغسطس ليتجاوز ما كان
ع ـل ـيــه ف ــي أغ ـس ـطــس  ،2019قبل
جائحة كــورونــا ،مــع نمو الطلب
مــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة والصين
لـ ـيـ ـتـ ـج ــاوز الـ ـطـ ـل ــب م ـس ـت ــوي ــات
المعروض النفطي في األسواق.

وتوقف الزخم الصعودي للنفط
األسبوع الماضي بعد الخروج من
اجتماع "أوبك "+دون اتفاق بشأن
مستويات اإلنتاج.
وتكبد النفط الخام أول خسارة
أسبوعية له منذ مايو  -على الرغم
من ارتفاعه نهاية األسبوع  -مع
حــالــة ال ـج ـمــود ال ـتــي تـثـيــر القلق
من أن وحدة التحالف قد تنكسر
وت ــؤدي إل ــى ح ــرب أس ـعــار .وكــان
م ــن ال ـم ـتــوقــع ع ـلــى ن ـط ــاق واس ــع
أن يستعيد التحالف المزيد من
اإلن ـت ــاج ال ــذي تــم تقليصه خــال
الــوبــاء .وارت ـفــع النفط بأكثر من
 50فــي الـمـئــة ه ــذا ال ـع ــام ،إذ أدى
ط ـ ــرح الـ ـلـ ـق ــاح فـ ــي االقـ ـتـ ـص ــادات
الرئيسية مثل الواليات المتحدة
إلى تسريع االنتعاش من الوباء.
لكن تقرير "سيتي" توقع تراجع
األسعار خالل العامين المقبلين،
وســط االرتـفــاع المتوقع لإلنتاج
األميركي بنحو  400ألــف برميل
خالل العام المقبل ،باإلضافة إلى
ارتفاع إنتاج دول "أوبك "+وإيران.
وقــالــت وكــالــة الـطــاقــة الــدولـيــة
أمس ،إن المحادثات المتعثرة بين
كـبــار منتجي الـنـفــط بـشــأن ضخ
المزيد من اإلمدادات قد تفضي إلى
حرب أسعار في الوقت الذي تسهم
فيه اللقاحات للوقاية من كوفيد
 19في ارتفاع الطلب على الخام.
وسـ ـج ــل ال ـط ـل ــب ع ـل ــى ال ـن ـفــط
ً
الشهر الماضي ارتفاعا في وقت
ساهم تسارع وتيرة التلقيح في
تحقيق ن ـشــاط اق ـت ـصــادي قــوي،
لكن مع ضخ دول "أوبك  "+أقل من
الكمية المطلوبة يتوقع أن تشهد
األسـعــار تقلبات إلــى أن تتوصل
ال ـم ـج ـمــوعــة التـ ـف ــاق بـ ـش ــأن رف ــع
اإلنتاج ،كما حذرت الوكالة.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان اجـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاع لـ ـ ـ ـ ـ ــدول
"أوبــك  "+مطلع الشهر انتهى من
دون التوصل التفاق بشأن تخفيف
ً
قيود اإلنتاج تدريجيا ،التي كانت
قــد فــرضــت لــوقــف انـهـيــار أسعار
النفط في بداية األزمة الوبائية مع
تدهور الطلب.
لكن الطلب على النفط يسجل

ان ـت ـعــاشــا اآلن ،وق ـ ــدرت الــوكــالــة
ال ــدولـ ـي ــة أنـ ــه ارتـ ـف ــع ب ـن ـحــو 3.2
ً
م ــاي ـي ــن ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا الـشـهــر
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،أي أك ـ ـثـ ــر مـ ـ ــن ث ـلــث
ال ـتــراجــع اإلج ـمــالــي عـلــى الطلب
العام الماضي .وتتوقع الوكالة
أن ي ــرت ـف ــع ال ـط ـل ــب ع ـل ــى ال ـن ـفــط
ً
 3.3ماليين برميل إضافي يوميا
ً
فــي األش ـهــر الـثــاثــة اع ـت ـبــارا من
يوليو.
وهذا أكثر من ضعفي الزيادة
الموسمية المسجلة خالل الفترة
نفسها من  ،2019وهو ما اعتبرت
الوكالة الدولية للطاقة أنه نتيجة
ت ـخ ـف ـي ــف ال ـ ـق ـ ـيـ ــود الـ ـمـ ـف ــروض ــة
لمكافحة الجائحة وتسارع وتيرة
التلقيح.
وك ـ ــان م ــن ال ـم ـتــوقــع أن تــرفــع
مـ ـجـ ـم ــوع ــة "أوب ـ ـ ـ ـ ــك  "+اإلن ـ ـتـ ــاج
ً
تدريجيا ،لكن األزمة تعني إبقاء
اإلنـتــاج عند مستوياته الحالية
إلى حين التوصل التفاق.
وذك ــرت الــوكــالــة فــي تقريرها
الشهري األخير "تفاعلت أسعار
الـنـفــط ب ـقــوة م ــع أزمـ ــة "أوب ـ ــك "+
األسـبــوع الماضي ،أمــام احتمال

حصول نقص كبير في اإلمدادات
إذا لم يتم التوصل التفاق".
ويـ ـ ـت ـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــداول بـ ــأس ـ ـعـ ــار
ال ـن ـف ــط ف ــي األس ـ ـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة
ً
عـنــد  75دوالرا لـلـبــرمـيــل ،ويــرى
بعض المحللين أن مــن الممكن
أن ت ـ ـص ـ ــل إ ل ـ ـ ـ ـ ــى  100دوالر.
ً
لـ ـ ـك ـ ــن ثـ ـ ـم ـ ــة احـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاال آخ ـ ـ ــر،
وه ــو أن يـنـهــار ات ـف ــاق "أوبـ ــك "+
بــرمـتــه ويـتـخـلــى الـمـنـتـجــون عن
ً
حصص اإلنـتــاج سعيا لتحقيق
مكاسب في السوق ما من شأنه
أن يـ ــؤدي إل ــى ان ـه ـيــار األس ـع ــار.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة
"في الوقت نفسه يرخي احتمال
ح ـ ـص ـ ــول ن ـ ـ ـ ـ ــزاع ع ـ ـلـ ــى ح ـصــص
ً
ال ـ ـسـ ــوق ،وإن كـ ــان ذلـ ــك ب ـع ـي ــدا،
بـ ـظ ــال ــه عـ ـل ــى األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق ،ك ــذل ــك
احـتـمــال أن ت ــؤدي أس ـعــار وقــود
م ــرت ـف ـع ــة إل ـ ــى ت ـض ـخــم وإلـ ـح ــاق
الضرر بانتعاش اقتصادي هش".
وي ـش ـعــر ال ـم ـس ـت ـث ـمــرون بقلق
من أن ارتـفــاع التضخم يمكن أن
يجبر البنوك المركزية على رفع
ً
معدالت الفائدة المنخفضة جدا،
بــالـتــالــي إزال ــة أحــد أهــم الــدعــائــم

األساسية لالنتعاش االقتصادي.
وقــالــت الــوكــالــة ،إنــه فــي غياب
رف ـ ــع اإلن ـ ـت ـ ــاج م ـ ــن جـ ــانـ ــب دول
"أوبـ ـ ـ ــك  ،"+ي ـت ــوق ــع أن تـتـقـلــص
سوق الخام ،فيما تفرغ الكميات
اإلضافية المتراكمة خالل الوباء
وتـتــراجــع الـكـمـيــات االحتياطية
دون ال ـم ـع ــدل ط ــوي ــل األج ـ ــل فــي
الـ ـ ــدول ال ـص ـنــاع ـيــة .إض ــاف ــة إلــى
ذلــك ،تتوقع الوكالة أكبر عملية
سحب للمخزون خالل عقد على
األق ـ ــل ،خ ــال ال ــرب ــع ال ـحــالــي في
وق ــت تـضــخ "أوب ــك  "+كمية تقل
ً
ً
بمليوني برميل يوميا تقريبا عن
طلب السوق .وستتوسع الفجوة
ً
إلى  3.2ماليين برميل يوميا في
األشهر الثالثة األخيرة من العام.
وحذرت الوكالة من أن "أسواق
الـ ـنـ ـف ــط س ـت ـب ـق ــى عـ ـل ــى األرج ـ ـ ــح
متقلبة حـتــى تـتـضــح سـيــاســات
أوبك  +المتعلقة باإلنتاج".
ً
وألمحت أيضا إلى أن ارتفاع
األسـ ـع ــار ل ــن ي ـك ــون ع ـلــى ال ـمــدى
ال ـب ـع ـي ــد فـ ــي م ـص ـل ـحــة مـنـتـجــي
النفط.
وجـ ـ ـ ـ ــاء فـ ـ ــي الـ ـتـ ـق ــري ــر "ف ـي ـم ــا

قـ ــد ت ـ ـسـ ـ ّـرع األسـ ـ ـع ـ ــار ع ـن ــد ه ــذه
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات وت ـ ـي ـ ــرة اعـ ـتـ ـم ــاد
الكهرباء في قطاع النقل وتساهم
ف ــي ت ـســريــع ال ـت ـح ــول ف ــي مـجــال
ً
ال ـط ــاق ــة ،فــإن ـهــا ق ــد تـشـكــل عـبـئــا
عـ ـل ــى االن ـ ـت ـ ـعـ ــاش االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي،
ً
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ف ـ ــي دول ن ــاش ـئ ــة
ونامية" .وإذ تتوقع الوكالة ،التي
تـقــدم ال ـم ـشــورة ل ــدول مستهلكة
ل ـل ـن ـف ــط ،انـ ـتـ ـع ــاش ال ـط ـل ــب عـلــى
النفط بموازاة انتعاش االقتصاد
ال ـعــال ـمــي ،فــإن ـهــا ال تـسـتـبـعــد أن
ي ــواص ــل الـ ــوبـ ــاء ض ـغ ــوط ــه عـلــى
السوق.
وأشار التقرير إلى أن "كوفيد
ً
ً
 19ال يزال يمثل تهديدا ملحوظا
ل ـن ـمــو ال ـط ـلــب ع ـلــى ال ـن ـفــط عـلــى
ال ـم ــدى ال ـقــريــب إل ــى الـمـتــوســط،
ً
وخصوصا خارج منظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي".
وساهمت ال ــدول الناشئة من
خارج منظمة التعاون والتنمية
ف ــي ال ـم ـي ــدان االقـ ـتـ ـص ــادي ،مثل
الصين والهند ،في الجزء األكبر
مــن نمو االقتصاد العالمي قبل
الجائحة.

النفط يواجه منافسة شرسة بسبب السيارات الكهربائية وضغوط إزالة الكربون
●

أشرف عجمي

فــي خـضـ ّـم حـ ّـمــى األس ـعــار المنخفضة للنفط التي
ســادت خالل عام  ،2020وما رافقها من تراجع للطلب
نتيجة انتشار وباء كوفيد ،19-برزت إلى الواجهة موجة
جديدة من التوقعات بأن الطلب على النفط على وشك
ّ
أن يبلغ ذروته إذا لم يكن قد بلغها بالفعل ،إذ سلطت
الـمــواقــع اإلخـبــاريــة الـضــوء على تنبؤات مختلفة بأن
ّ
سيقرب الصناعة البترولية من النقطة التي يصل
الوباء
فيها الطلب العالمي على النفط إلى الذروة.
ّ
وع ـل ــى ال ـن ـط ــاق ال ـت ـخ ـص ـصــي ،ف ـي ـعــرف الـمـطــلـعــون
على الصناعة البترولية بأنه قد تم التنبؤ بالوصول
إلى ذروة إنتاج النفط مــرات عديدة على مدى العقود

ّ
حتى اليوم ،لكن ذلك لم
السابقة ،وهو أمر لم يحصل ّ
ّ
يحد من ظهور هذا النوع من التوقعات من حين آلخر.
ّ
كما تم التنبؤ عدة مرات بأن الصناعة البترولية باتت
قاب قوسين أو أدنى من نهايتها ،بما في ذلك استبدال
النفط بتقنيات أو وقود أحدث وأفضل.
وربما يمكن الحديث في هذا اإلطار عن الدور الذي
ً
قد تلعبه بعض وسائل اإلعالم أحيانا في رسم صورة
غير دقيقة للواقع ،فموضوع ذروة الطلب يراه البعض
ً
مــرتـبـطــا إل ــى ح ـ ٍـد مــا بــالـتــوجـهــات العالمية للحد من
استخدام الوقود األحفوري.
ولعل البعض يــرى أن ظهور السيارات الكهربائية
والـضـغــوط المتزايدة إلزال ــة الـكــربــون مــن قطاع النقل
يعنيان أن الطلب على النفط يــوا جــه منافسة كبيرة

ّ
ّ
ألول مرة ،وربما يقود ذلك إلى توقف نمو الطلب على
الـنـفــط بـشـكــل كــامــل ،كـمــا أن ت ـطـ ّـور تـقـنـيــات التنقيب
واإلنـ ـت ــاج ،وال ـتـكــامــل ال ـســريــع ل ـل ـثــورة الــرقـمـيــة ضمن
الصناعة البترولية ربما يؤديان إلى اكتشاف المزيد
من االحتياطيات على مدى السنين المقبلة ،إذ يمكن
لـتـقـنـيــة ال ـح ـقــول الــذك ـيــة أن ت ــرف ــع م ــن قـيـمــة الـحـقــول
الـنــاضـجــة حـتــى لــو شــارفــت حـيــاتـهــا اإلنـتــاجـيــة على
االنتهاء ،والفوائد التي يمكن الحصول عليها (خاصة
رفع معامل االستخالص) تبرر االستثمار في تقنيات
الحقول الرقمية.
ّ
أما في الحقول الجديدة ،فإن تطبيق تقنيات الحقول
الرقمية يساعد على وضع الحقول على اإلنتاج بشكل
مبكر ،ويساهم في رفع معدل اإلنتاج منها.

وت ـ ـش ـ ـيـ ــر الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــات إل ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه يـ ـمـ ـك ــن ت ـح ـق ـي ــق
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورات ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــات ت ـ ـصـ ــل إلـ ـ ـ ــى  25ب ــالـ ـمـ ـئ ــة فــي
تـ ـك ــالـ ـي ــف ال ـ ـت ـ ـش ـ ـغ ـ ـيـ ــل ،ك ـ ـمـ ــا يـ ـمـ ـك ــن الـ ـ ــوصـ ـ ــول إلـ ــى
م ـ ـعـ ــدالت إن ـ ـتـ ــاج أعـ ـل ــى ب ـن ـس ـبــة  8ب ــال ـم ـئ ــة ،وت ـق ـل ـيــل
الـتـكــالـيــف اإلجـمــالـيــة لـلـمـشــاريــع بنسبة  4-2بالمئة،
وتحسين مـعــدل اسـتـغــال ال ـمــوارد بنسبة  6بالمئة.
ومــن المالحظ ،حسب بعض المراقبين ،أن العديد
ً
مــن الهيئات والمعاهد العالمية تسعى دوم ــا لوضع
تـصــورات مستقبلية عــن ذروة اإلنـتــاج وذروة الطلب،
وذلك ضمن مساحات زمنية قصيرة أو طويلة المدى.
ل ـكــن هـ ــذه الـ ـتـ ـص ــورات الـمـسـتـقـبـلـيــة ل ـي ـســت ثــابـتــة
ب ــأي ح ــال م ــن األح ـ ـ ــوال ،بـسـبــب ع ــدم ث ـبــات الـبـيــانــات
ال ـت ــي تــرت ـكــز عـلـيـهــا ،وب ـس ـبــب ع ــدم الـيـقـيــن الـمـتـعـلــق

«هيرميس» أتمت خدماتها الستحواذ
«راية» على  %85من «»Gulf CX
أعلنت المجموعة المالية هيرميس ،أن قطاع الترويج وتغطية
االكتتاب أتم بنجاح خدماته االستشارية في عملية استحواذ "راية
لخدمات مراكز االتصاالت" ( )RCCعلى  85في المئة من أسهم شركة
"غلف كستومر اكسبيرينس" ( )Gulf CXومقرها البحرين بقيمة
إجمالية للصفقة  12.2مليون دوالر ،على أن تقوم شركة راية بشراء
الحصة المتبقية خالل ثالث سنوات.
وأعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية
االكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس ،عــن اعـتــزازه بتوطيد
الشراكة مع "راية لخدمات مراكز االتصاالت" من خالل المساهمة
فــي إتـمــام عملية االسـتـحــواذ على شركة " ،"Gulf CXوهــي شركة
االتصاالت الرائدة في البحرين ،إذ تسعى شركة راية إلى التوسع
ً
اإلقليمي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لتصبح مركزا
ً
رئيسيا لخدمات الحوسبة السحابية ومركز البيانات بالمنطقة.
وأكد جاد أن هذه الصفقة تعتبر بمنزلة عالمة فارقة في مسيرة
نمو شركة "راية لخدمات مراكز االتصاالت" وتطلعات المجموعة
المالية هيرميس للتوسع بأنشطتها في الدول التي تساهم بدور
استراتيجي في التنمية االقتصادية بالمنطقة.
وأشــار إلى أن المجموعة سوف تواصل تعظيم االستفادة من
سـجــل اإلن ـج ــازات ال ـقــوي ال ــذي قمنا ببنائه عـلــى م ــدار الـسـنــوات
الماضية ،الذي يضم العديد من األسواق والقطاعات االقتصادية،
بهدف تقديم أفضل الخدمات االستشارية لعمالئنا خالل السنوات
المقبلة ،وذل ــك مــن منطلق الـتــزايــد الـمــرتـقــب فــي صـفـقــات الــدمــج
واالستحواذ وأسواق المال في المنطقة خالل الفترة المقبلة.
ولإلشارة فإن "راية لخدمات مراكز االتصاالت" هي شركة مدرجة
بالبورصة المصرية وتابعة لشركة رايــة القابضة لالستثمارات
المالية ،وهي شركة استثمارية رائدة على الساحة اإلقليمية تدير
مجموعة متنوعة من الحلول الرقمية والمنصات التكنولوجية.
ومنذ نشأتها عــام  ،2001أصبحت الشركة األفـضــل فــي مجال
خدمة العمالء ،وفي مجال الدعم الفني ،والخدمات العالمية ألبرز
المؤسسات المدرجة في قائمة " "Fortune 1000في أسواق أمريكا
الشمالية وأوروبا والشرق األوسط وإفريقيا.
كما تتطلع "راية لخدمات مراكز االتصاالت" إلى تعزيز وجودها
في دول مجلس التعاون الخليجي كخطوة أولى في رحلتها للتحول
إلــى م ــزود عالمي فــي مـجــال خــدمــة الـعـمــاء ،عبر تقديم مختلف
خدمات الدعم لعمالئها.
وسوف تفتح هذه الصفقة المجال أمام الشركة في سوق المملكة
العربية السعودية ،الذي تتطلع الشركة إلى الدخول فيه منذ طرح
أسهمها لالكتتاب العام ،إضافة إلى الوصول لقطاعات جذابة مثل
التجارة اإللكترونية ،وتجارة التجزئة عبر اإلنترنت ،وتكنولوجيا
الخدمات المالية ،وتكنولوجيا الرعاية الصحية.
وتم إدراج شركة "راية لخدمات مراكز االتصاالت" في البورصة
المصرية عام  ،2017حيث قامت المجموعة المالية هيرميس بدور
المنسق العالمي األوحد ومدير الطرح العام.

ً
ب ـكــل نـقـطــة ت ـقــري ـبــا م ــن ن ـقــاط ال ـم ـن ـظــور الـمـسـتـقـبـلــي.
ً
ّولــذلــك غــالـبــا مــا تعمل ه ــذه الـمـعــاهــد عـلــى تعديل
ً
ً
توقعاتها إيـجــابــا وسلبا بشكل سـنــوي ،بــل وشهري
ً
أحيانا ،ومنها إدارة معلومات الطاقة األميركية التي
ً
كثيرا ما ّ تتلقى انتقادات الذعة بسبب تعديالتها الكبيرة
على توقعاتها من حين آلخر.
من ناحية أخرى ،تصور بعض الجهات الوضع وكأن
الوصول إلى ذروة الطلب (أو اإلنتاج) تعني أن العالم
سيستيقظ في اليوم التالي ليجد أن النفط اختفى من
فوق سطح األرض.
ً ّ
لكن الــوصــول إلــى ذروة الطلب يعني عمليا توقف
النمو ال الطلب ،كما أن الوصول إلى ذروة اإلنتاج يعني
أن اإلنتاج سيتراجع بالتدريج خالل فترة طويلة.
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نزوح التدفقات الرأسمالية مع استمرار الحذر ...وبريطانيا تصادر ما قيمته  250مليون دوالر
أظهرت بيانات من «كوين
شيرز» إلدارة األصول الرقمية
أمس األول ،أن صناديق
العمالت المشفرة
ومنتجات ً
شهدت نزوحا للتدفقات
الرأسمالية في بداية النصف
الثاني من العام ،مع استمرار
أجواء الحذر وسط ركود
صيفي في التعامالت.

ارتفعت العمالت االفتراضية
خــال تـعــامــات أم ــس ،لتتداول
ال ـب ـت ـكــويــن أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى 33
ألف دوالر.
وارت ـف ـعــت الـبـتـكــويــن بنسبة
 0.8ف ــي ال ـم ـئــة إل ــى 33172.79
ً
ً
دوالرا ،وف ـق ــا لـبـيــانــات «كــويــن
ماتريكس».
وف ــي الــوقــت نـفـســه ،ارتـفـعــت
اإليثريوم بنسبة  0.19في المئة
ً
عند  2022.7دوالرا ،والريبل 1.9
ً
في المئة إلى  63.54سنتا.
وأظهر بحث أجرته «كريبتو
ك ــو م ـب ـي ــر» CryptoCompare
أن حجم الـتــداول فــي بورصات
العمالت الرقمية الرئيسية بما
يشمل «كوين باس» و«بينانس»
تراجع بنسبة  40في المئة في
ً
يونيو ،وفقا لما نقلته «رويترز».
وأرجع البحث التراجع الكبير
في حجم الـتــداول إلــى استمرار
ال ـس ـل ـطــات ال ـص ـي ـن ـيــة بـتـشــديــد
الـقـيــود ،الـتــي تــم إطــاقـهــا على
تداول البتكوين والتنقيب عنها
قبل شهر.
وأظ ـه ــرت ب ـيــانــات م ــن كــويــن
شـيــرز إلدارة األص ــول الرقمية
أ مـ ـ ـ ـ ــس األول ،أن ص ـ ـنـ ــاد يـ ــق
وم ـن ـت ـجــات ال ـع ـمــات الـمـشـفــرة
ً
شـ ـ ـه ـ ــدت ن ـ ـ ــزوح ـ ـ ــا لـ ـلـ ـت ــدفـ ـق ــات
الــرأسـمــالـيــة فــي بــدايــة النصف

الـثــانــي مــن ال ـعــام مــع اسـتـمــرار
أجواء الحذر وسط ركود صيفي
في التعامالت.
وخـ ــرجـ ــت ت ــدفـ ـق ــات صــاف ـيــة
ب ـق ـي ـمــة أرب ـ ـعـ ــة م ــاي ـي ــن دوالر
مــن األص ــول الرقمية على مــدار
األس ـبــوع المنتهي فــي التاسع
من يوليو ،الذي كان أهدأ أسبوع
للتداول منذ أكتوبر .2020

وجاء النزوج بعد أسبوعين
متتاليين من استقطاب األصول
ال ــرق ـم ـي ــة ل ـت ــدف ـق ــات .وس ـج ـلــت
بتكوين ،العملة الرقمية األشهر
في العالم ،نزوح تدفقات بقيمة
سبعة ماليين دوالر األسـبــوع
الـ ـم ــاض ــي .ل ـك ـن ـهــا اس ـت ـق ـط ـبــت
ت ــدف ـق ــات صــاف ـيــة قـيـمـتـهــا 4.2
مليارات دوالر منذ بداية العام.

وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـع ـثــرهــا،
سجلت أسعار بتكوين مكاسب
بحوالي  14في المئة في .2021
وشـ ـه ــدت ال ـع ـم ـلــة ال ـم ـش ـفــرة
ً
ً
إيثر نزوحا متواضعا للتدفقات
بـلــغ  800أل ــف دوالر األس ـبــوع
الـ ـم ــاض ــي .ل ـك ـن ـهــا اس ـت ـق ـط ـبــت
تدفقات صافية هذا العام بقيمة
إجمالية عند  961مليون دوالر.

وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرت ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــة
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة عـ ـم ــات رق ـم ـيــة
بقيمة  180مليون إسترليني
(  250م ـل ـي ــون دوالر) ضـمــن
تحقيقات حول غسل األموال.
وأ ك ــد المحقق «كونستابل
جو ريان» أن عملية المصادرة
هي األكبر في تاريخ المملكة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة فـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق

ً
ب ــال ـع ـم ــات ال ــرق ـم ـي ــة ،م ـش ـيــرا
إل ــى أن ـهــا تـمـثــل عــامــة مهمة
في التحقيقات التي ستستمر
لـعــدة أشـهــر مقبلة فــي الوقت
ال ـ ــذي ي ـتــم ف ـيــه ال ـتــرك ـيــز على
األفـ ـ ـ ــراد ال ــواق ـع ـي ــن ف ــي مــركــز
عملية غسل األم ــوال ،بحسب
وكالة «رويترز».
وت ـ ـ ـ ــأت ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـلـ ـ ــك الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود
ب ـع ــد أن ص ـ ـ ــادرت بــري ـطــان ـيــا
عـ ـم ــات م ـش ـف ــرة ب ـق ـي ـمــة 114
مـلـيــون إسترليني فــي الــرابــع
والعشرين من يونيو.
وألـ ـ ـق ـ ــت ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ال ـق ـب ــض
ً
على سيدة ( 39عــامــا) بسبب
االش ـ ـت ـ ـبـ ــاه ف ـ ــي ت ــورطـ ـه ــا فــي
أنشطة غسل أموال.
وت ـشــدد الـمـمـلـكــة المتحدة
القيود على تــداوالت العمالت
المشفرة فــي الـفـتــرة األخـيــرة،
إذ ق ـ ـضـ ــت هـ ـيـ ـئ ــة ا ل ـت ـن ـظ ـي ــم
المالي هناك في نهاية الشهر
الـ ـم ــاض ــي ب ـح ـظ ــر أي ن ـش ــاط
تنظيمي لـ«بينانس هولدنغز»
 ،Binance Holdingsوطالبت
المستهلكين بـتــو خــي ا لـحــذر
من إعالناتها.
ويــرى الملياردير الصيني
«وو ج ـ ـي ـ ـهـ ــان» أن ا ل ـت ــد ق ـي ــق
الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــي األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي
تبنته الـصـيــن عـلــى الـعـمــات

ً
االفـ ـت ــراضـ ـي ــة «صـ ـح ــي جـ ـ ــدا»
للقطاع.
وأوضــح «جيهان» في حوار
أج ـ ــراه أمـ ــس ،م ــع «س ــي إن بي
ســي» أن إج ــراء ات التدقيق من
شــأنـهــا الـقـضــاء عـلــى الجهات
الـفــاعـلــة الـسـيـئــة ،مــع تحسين
س ـم ـع ــة الـ ـقـ ـط ــاع ع ـل ــى ال ـم ــدى
الطويل ،ولكنه على الرغم من
ً
ذلــك يــرى أيضا أنها «أشــد من
ذي قبل».
وأثـ ـ ـ ـ ـ ــارت تـ ـل ــك اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
م ـخــاوف المستثمرين بشكل
كبير ،مما أدى إلى الضغط على
أس ـعــار الـعـمــات االفـتــراضـيــة،
بعدما ارتفعت البتكوين إلى
أعلى مستوياتها على اإلطالق
خالل أوائل عام .2021
و يـ ـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ـ ــر أن « جـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـه ـ ـ ــان»
هـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤس ـ ـ ــس ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــارك
ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس مـ ـنـ ـص ــة ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
الـ ـم ــالـ ـي ــة ل ـ ــأص ـ ــول ال ــرق ـم ـي ــة
«ماتريكسبورت» .Matrixport
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ال ــرئ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي الـ ـس ــاب ــق ورئ ـي ــس
م ـج ـلــس إدارة ش ــرك ــة تـعــديــن
البتكوين «بيتمين» ،Bitmain
وقدرت القمية الصافية لثروته
ع ـ ـنـ ــد  1.8م ـ ـل ـ ـيـ ــار دوالر فــي
ً
نوفمبر الماضي ،وفقا لمجلة
«فوربس».

انتشار «متغير دلتا» يلقي بظالله على االنتعاش االقتصادي في أوروبا
االقتصاديون يشعرون بالقلق من تزايد اإلصابات وعودة القيود
يتسبب االنتشار السريع لـ «متغير دلتا»
من فيروس كــورونــا بقلق االقتصاديين من
أن التوقعات االقتصادية المشرقة ألوروبا قد
ّ
تتعرض للتقويض ،بسبب ارتفاع مستويات
الـعــدوى وإع ــادة فــرض قيود السفر والقيود
االجتماعية.
وبـحـســب «فــايـنــانـشــال تــاي ـمــز» ،أدى رفــع
معظم تدابير اإلغالق في جميع أنحاء المنطقة
في األشهر األخيرة إلى زيادة النشاط التجاري
واإلنـ ـف ــاق بــالـتـجــزئــة وث ـقــة األسـ ــر ،مـمــا دفــع
الـ ّعــديــد مــن االقتصاديين إلــى رفــع مستوى
توقعاتهم للنمو األوروبي.
ّ
ومــع ذلــك ،فــإن هــذه االفتراضات أصبحت
ّ
مــوضــع شـّـك اآلن ،ألن متغير دل ـتــا الـشــديــد
العدوى يمثل بالفعل غالبية الحاالت الجديدة
في العديد من البلدان األوروبية ،ويؤدي إلى
ارتـفــاع مـعــدالت اإلصــابــة إلــى أعلى مستوى
لها منذ شهور.
وقــال كبير االقتصاديين في ،UniCredit
إريك نيلسن ،التي رفعت توقعاتها للنمو في
منطقة الـيــورو لهذا الـعــام مــن  4إلــى  4.5في
ً
المئة« :أنا أكثر توترا بعض الشيء من احتمال
خــروج دلتا عــن مـســارهــا»« .يجب أن يصبح

ً
األمر سيئا للغاية قبل أن نحصل على إغالق
ُ
آخر ،لكن بيانات التنقل من  Googleتظهر أنه
ليس عمليات اإلغالق هي التي تدفع السلوك،
التقييد الطوعي».
بل
ّ
وح ـ ـ ـ ـ ــذرت ألـ ـم ــانـ ـي ــا وفـ ــرن ـ ـسـ ــا ،ال ـج ـم ـع ــة،
مواطنيهما مــن السفر إل ــى إسـبــانـيــا ،حيث
ت ـج ــاوز م ـع ــدل اإلص ــاب ــة ب ـف ـي ــروس ك ــورون ــا
البرتغال ،ليصبح األعلى في أوروبا القارية،
مما ّ
وج ــه ضربة لقطاع السياحة فــي بداية
موسم الصيف الحاسم.
هيرنانديز دي كوس ،محافظ
وقال بابلو ّ
بنك إسبانيا ،إن توقعاته للنمو القوي «تستند
إل ــى اف ـت ــراض أن األزمـ ــة الـصـحـيــة ستنتهي
بعد الصيف» ،وأن قطاع السياحة اإلسباني
سيحقق نـصــف د ُخ ـلــه الـســابــق لـلــوبــاء هـ ّـذا
الصيف ،مقارنة بخمس العام الماضي .وحذر
من أنه ال يزال هناك «عدم يقين يحيط بظهور
متغيرات جديدة لـ  Covid-19وتدابير االحتواء
التي قد تتطلبها هذه».
ف ـي ـمــا ق ــال ــت ه ــول ـن ــدا يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة إنـهــا
ستعيد فرض القيود على المطاعم والحانات
وال ـم ـقــاهــي وال ـمــاهــي الـلـيـلـيــة والـفـعــالـيــات
الحية  -بعد أسبوعين فقط من رفعها  -بسبب

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ارتفاع أكثر من  10أضعاف في معدل اإلصابة
اليومي في البالد إلى ما يقرب من  7000في
تلك الفترة.
ً
فيما أعــادت قبرص أيضا إدخــال قواعد
بـشــأن ع ــدد األش ـخ ــاص الـمـسـمــوح بـهــم في
أماكن الضيافة والترفيه األسبوع الماضي،
ب ـع ــد أن ب ـل ــغ مـ ـع ــدل اإلصـ ــابـ ــة بــال ـف ـيــروس
التاجي اليومي أعلى مستوى لهذا العام.

وفي الوقت نفسه ،قالت البرتغال إنه يجب
تطعيم المصطافين أو إجراء اختبار سلبي
أو تعافيهم من الفيروس للبقاء في فنادقها
أو تناول الطعام داخل المطاعم في العديد
من المناطق.
وقال المركز األوروبي للوقاية من األمراض
ومكافحتها ،يوم الجمعة ،إن معدل اإلصابة
بـ  Covid-19األسبوعي في االتحاد األوروبي

ماسك أمام القضاء بسبب
دعوى من مساهمي «تسال»
ُ
َمــثــل الرئيس التنفيذي لشركة «تـســا» ،إيـلــون مــاســك ،أمــام
ال ـم ـح ـك ـمــة أم ـ ــس ،ب ـش ــأن ص ـف ـقــة ت ـع ــود إلـ ــى عـ ــام  ،2016حيث
استحوذت حينئذ «تسال» على شركة «سولر سيتي» المصنعة
لــألــواح الشمسية ،التي كانت على وشــك اإلف ــاس بقيمة 2.6
مليار دوالر.
وامتلك ماسك حينئذ نحو  22فــي المئة مــن الشركتين ،ما
دفع المساهمين إلى رفع دعــوى قضائية ضد ماسك وأعضاء
مجلس إدارة «تسال» ،زاعمين أن أموالها أهدرت على شراء «سوالر
سيتي» إلنقاذها.
وقــرر أعـضــاء مجلس إدارة «تـســا» تسويه الـنــزاع فــي 2020
مقابل  60مليون دوالر ،فيما رفض إيلون ماسك ذلك ،واختار
إحالة المعركة إلى القضاء.
يذكر أن ماسك سيواجه غرامة مالية تتجاوز الملياري دوالر
إذا خسر هذه القضية.
كــان لماسك نصيبه مــن المشاكل القانونية بخالف صفقة
سولر سيتي .على سبيل المثال ،قدمت هيئة األوراق المالية
والبورصات ( )SECدعــوى قضائية ضده في عام  2018بتهمة
االحتيال ،وتمت تسوية القضية مع ماسك و«تسال» ،ودفع كل
منهما  20مليون دوالر.
وجاءت االتهامات بعد أن غرد ماسك بخصوص االستحواذ
ً
على «تسال» مقابل  420دوالرا للسهم ،وهي الخطوة التي أدت
ً
إلى ارتفاع سعر سهمها ،واضطر ماسك إلى التخلي مؤقتا عن
دوره كرئيس في «تسال» كأحد شروط التسوية.
وتواجه «تسال» وماسك العديد من الدعاوى القضائية األخرى،
بما في ذلك واحدة بشأن حزمة مكافآت الرئيس التنفيذي غير
المسبوقة التي حصل عليها ماسك.
وفي قضية سولر سيتي ،سيتعين على القاضي أن يقرر ما إذا
ً
ً
ً
كان ماسك مساهما متحكما متضاربا استوفى معيار «اإلنصاف
الكامل» في تعامله مع عملية االستحواذ على سولر سيتي.
بمعنى آخر ،هل كان ماسك يتصرف في مصلحة مساهمي
«تسال»؟ وهل أخبر المساهمين بكل ما يستحقون معرفته؟
ً
وفقا لدعوى قضائية ،امتلك ماسك  22.1في المئة من أسهم
«تسال» العادية وقت الصفقة ،و 21.9في المئة من  .SolarCityكانت
ً
ً
سولر سيتي أصال مضطربا كان ينزف األموال في السوق كثيفة
رأس المال لنشر الطاقة الشمسية السكنية.
ومــن المتوقع أن يـجــادل محامو مــاســك بــأن صفقة «سولر
سيتي» لم تؤذ المساهمين على اإلطالق ،وأنهم صوتوا بأغلبية
ساحقة للموافقة على االستحواذ .بعد كل شيء ،ارتفعت أسهم
ً
«تسال» من سعر اإلغالق البالغ  43.92دوالرا في  21يونيو 2016
ً
 عندما أعلنت أنها ستقدم عرضا لشراء سولر سيتي  -إلى سعرإغالق قدره  656.95دوالر في  9يوليو .2021
وتم تأسيس «سولر سيتي» وإدارتها من قبل أبناء عمومة
ماسك ،ليندون وبيتر ريــف ،ولكن بدعم من ماسك الــذي شغل
ً
منصب رئـيــس مجلس اإلدارة .وفــي الــوقــت نفسه ،كــان أيضا
الرئيس التنفيذي لـ«تسال» ،وكذلك رئيس مجلس إدارة الشركة.
(العربية .نت)

والمنطقة االقتصادية األوروبية ارتفع إلى
 51.6لكل  100ألــف شخص ،مقارنة بـ 38.6
معدالت
فــي األسـبــوع الـســابــق ،فــي حين أن ّ
االستشفاء والوفيات كانت مستقرة .وتوقعت
أن يتجاوز معدل اإلصابة  90لكل  100ألف
شخص في  4أسابيع.
ق ـ ــال رئـ ـي ــس أبـ ـح ــاث الـ ـم ــاك ــرو ف ــي ING
كــارسـتــن بــرزيـسـكــي« :ه ـنــاك أس ـبــاب تدعو
للقلق ،حيث إن المخاطر موجودة ،ويبدو أن
ً
هناك ً
سلبيا».
زخما
في األسبوع الماضي ،رفعت المفوضية
األوروبية توقعاتها لنمو االتحاد األوروبي
في عام  2021إلى  4.8في المئة ،بعد انكماش
قـيــاســي بـلـ ّـغ  6.2فــي الـمـئــة ال ـعــام الـمــاضــي.
سيكون توقعها هو أسرع توسع يتم رؤيته
منذ عام  ،1976وسيعني أن اقتصاد االتحاد
األوروبــي قد استعاد مستوى اإلنتاج الذي
كان عليه قبل الوباء بحلول نهاية هذا العام.
وق ـ ــال مـ ـف ــوض االقـ ـتـ ـص ــاد فـ ــي االتـ ّـح ــاد
األوروب ــي ،بــاولــو جينتيلوني ،إن توقعات
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ال ت ــأخ ــذ ف ــي االع ـت ـبــار
احتمالية حــدوث موجة ّجديدة ناجمة عن
متغير دلتا ،ولكن هذا يمثل «خطر هبوط».

وق ـلــل م ــن اح ـت ـمــال حـ ــدوث عـمـلـيــات إغ ــاق
ج ــدي ــدة ،ق ــائ ــا« :ال نـ ــرى م ـيــا ن ـحــو قـيــود
ً
جديدة ...نرى اتجاها نحو تخفيف القيود
في البلدان المهمة».
وي ـش ـعــر ب ـعــض االق ـت ـصــادي ـيــن بــالــراحــة
من حقيقة أن معظم عــدوى دلتا كانت بين
الشباب الذين تقل احتمالية إصابتهم بمرض
خطير .ال تزال حاالت االستشفاء والوفيات
الـنــاجـمــة عــن ال ـف ـيــروس منخفضة للغاية،
بينما يتم تطعيم أكثر من  44في المئة من
البالغين في االتحاد األوروبي بشكل كامل.
وقــال الخبير االقتصادي في «بيرنبرغ»،
كالوم بيكرينغ« :بفضل التقدم السريع في
مجال التطعيم ،ما زلنا نعتبر أنــه من غير
المحتمل أن تضطر ال ــدول مــرة أخ ــرى إلى
فرض قيود جدية على النشاط االقتصادي
الحتواء المخاطر الطبية».
وتجادل الحكومة اإلسبانية بأن معدالت
االستشفاء ال تزال منخفضة  -حيث يشغل
مرضى كوفيد  2.6في المئة فقط من األسرة
مقارنة بـ  2في المئة قبل أسبوع  -وأن معدل
اإلصــابــة أق ــل أهمية مــن النسبة المتزايدة
لألشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.

ُ
ّ
 Ooredooتكرم الفيلي لنجاح إطالق
أول قمر صناعي كويتي إلى الفضاء

صورة جماعية في مقر شركة Ooredoo
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة
 Ooredooلـ ــالتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت،
د .بسام الفيلي ،المدير العام
ل ـش ــرك ــة الـ ـفـ ـض ــاء ال ـ ـمـ ــداري
الـكــويـتـيــة ،ون ــدى الـشـمــري،
وع ـ ـبـ ــدالـ ــرؤوف ال ـف ـي ـلــي في
بـ ـ ــرج  Ooredooب ـمــد ي ـنــة
الكويت ،لتكرمه ،بمناسبة
ن ـجــاح أول تـجــربــة إلط ــاق
ق ـمــر ص ـنـ ُـاعــي كــوي ـتــي إلــى
ال ـف ـض ــاء ،أط ـل ــق عـلـيــه اســم
«قمر الكويت» ،ليكون بذلك
أول قمر صناعي كويتي.
وكـ ـ ــان ف ــي اسـتـقـبــالـهـمــا
م ـ ــن  :Ooredooا ل ــر ئ ـي ــس
التنفيذي عبدالعزيز يعقوب
ال ـبــاب ـط ـيــن ،ورئ ـي ــس قـطــاع
ال ـع ـم ـل ـي ــات ف ـ ـ ــادي ق ـ ـعـ ــوار،
ومــديــر أول إدارة االتـصــال
الـمــؤسـســي مجبل األي ــوب،
ومــديــر أول إدارة العالقات
العامة واالتصاالت الداخلية
فــاطـمــة دش ـتــي ،ومــديــر أول
إدارة خدمة العمالء عيسى
الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــى ،وم ـ ــدي ـ ــر إدارة
ك ـ ـبـ ــار ال ـش ـخ ـص ـي ــات ث ــام ــر
الطاحوس ،وفريق العالقات
ال ـعــامــة ف ــي ال ـش ــرك ــة ،حيث
أعربوا عن فخرهم بجهود

الفيلي والشمري المضنية
وإنـ ـ ـج ـ ــازاتـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة
باسم الكويت ،والتي أثمرت
إنجازا تاريخيا ُسمي «قمر
ال ـكــويــت» ،ال ــذي انـطـلــق من
ق ــاع ــدة إطـ ـ ــاق ال ـص ــواري ــخ
الفضائية «كيب كانافيرال»
في والية فلوريدا األميركية.
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـدم د.
ً
ً
الـفـيـلــي شــرحــا مـفـصــا عن
المشروع ،ومراحل تطوره،
ً
موضحا أن الهدف الرئيس
م ــن ال ـق ـم ــر ال ـص ـن ــاع ــي ،هــو
تعليم تكنولوجيا األ قـمــار
ً
الـصـنــاعـيــة ،فـضــا عــن رفــع
اس ـ ـ ــم ال ـ ـكـ ــويـ ــت وت ـش ـج ـي ــع
الشباب الكويتي.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت Ooredoo
اهـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــامـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ودع ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــا
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل ل ـ ـل ـ ـش ـ ـبـ ــاب
والـ ـ ـم ـ ــواه ـ ــب الـ ـمـ ـب ــدع ــة فــي
مـخـتـلــف ال ـم ـج ــاالت ،منها:
ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
واالبـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــارات فـ ـ ــي مـ ـج ــال
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـضـ ـ ــاء ،الف ـ ـ ـتـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى أن
الهدف األسمى من مثل هذه
التكريمات هو تطوير قدرات
الشباب في البحث العلمي،
ورفــع مستوى الوعي حول

التجارب الفضائية ،ودورها
فـ ــي ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة،
وت ـح ـس ـي ــن ج ـ ـ ــودة ال ـح ـي ــاة
على األرض ،وإحداث تغيير
إيجابي في المجتمع.
ُ
ويعد د .الفيلي شخصية
عـ ـلـ ـمـ ـي ــة وط ـ ـن ـ ـيـ ــة م ـت ـم ـي ــزة
ومبدعة ،فهو عالم كويتي
ل ـ ــدي ـ ــه خـ ـ ـب ـ ــرة واس ـ ـ ـعـ ـ ــة فــي
ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـم ـت ـقــدمــة ،بما
في ذلك تكنولوجيا النانو
والـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزر والـ ـ ـض ـ ــوئـ ـ ـي ـ ــات
وتصميم المفاعالت النووية
المتقدمة وتقنيات الفضاء.
وهـ ـ ـ ـ ــو ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا مـ ـسـ ـتـ ـش ــار
ع ـل ـم ــي ومـ ــديـ ــر بـ ــرامـ ــج فــي
إدارة االبـتـكــار والـمـشــاريــع
ف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
ل ـل ـت ـق ــدم ا ل ـع ـل ـم ــي (.)KFAS
وم ــن بـيــن مـســؤولـيــاتــه في
م ــؤس ـس ــة ال ـك ــوي ــت لـلـتـقــدم
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،ت ـن ـظ ـي ــم ب ــرام ــج
تعليمية متعلقة بالعلوم
والـتـكـنــولــوجـيــا واالب ـت ـكــار،
والـ ـت ــي م ــن ش ــأن ـه ــا ت ــزوي ــد
الشركات المحلية باألدوات
والـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــارات لـ ـتـ ـحـ ـسـ ـي ــن
إنـتــاجـيــة األع ـم ــال وال ـق ــدرة
التنافسية.

فيلم أوروبا في مهرجان «كان» السينمائي اليوم
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ُيعرض اليوم ،ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته
الـ ،74فيلم «أوروبا» ،للمخرج حيدر رشيد ،في تظاهرة أسبوع المخرجين،
وهي إحدى التظاهرات والمسابقات األساسية في المهرجان .والفيلم إنتاج
عراقي – كويتي – إيطالي ،وأمسك بدفة اإلنتاج الكويتي المخرج والمنتج
عبدالله بوشهري.
الفيلم عن الرحلة العسيرة لشاب في العشرينيات من عمره يدخل أوروبا
ً
خلسة .يعبر الحدود التركية  -البلغارية سيرا على األقدام ،على طول ما ُيسمى
«طريق البلقان» ،فتقبض عليه شرطة الحدود البلغارية ،إال أنه يتمكن من الفرار،
ً
باحثا عن طريق الخالص عبر غابة ال نهاية لها .يصور «أوروبا» رحلة من أجل
الخالص لنيل الحرية والحياة .الفيلم بطولة آدم علي ،إلى جانب عدد من الممثلين
المحترفين من بلغاريا وإيطاليا وتونس.
ً
بدوره ،أعرب بوشهري عن سعادته للمشاركة في المهرجان العريق ،مشيرا إلى
أنها المرة الثانية التي يتعاون فيها مع المخرج حيدر رشيد ،وكانت المرة األولي
عبر فيلم «مطر وشيك» الذي ُعرض في عدد من المهرجانات السينمائية ،إضافة إلى
عرضه باألسواق اإليطالية والعربية.

لقطة من الفيلم

ريهانا ّ
تصور كليبها الجديد 
آيساب روكي بنيويورك

تيمبرليك يشارك في بطولة
القرن األميركية للغولف

كريستين ستيوارت في «فينيسيا»
السينمائي بـ «»Spencer

تــواصــل الـنـجـمــة الـشـهـيــرة ري ـهــانــا تصوير
كليبها الجديد مع حبيبها مغني الراب ASAP
Rockyفي حي برونكس بنيويورك.
والتقطت عدسات المصورين صورا للنجمين
فــي اس ـتــراحــة بـيــن الـمـشــاهــد ،وي ـبــدو عليهما
التعب واإلرهاق.
وكــانــت ريهانا اشـتــرت مـنــزال جــديــدا بقيمة
 10مــايـيــن دوالر ،عـلــى مـســاحــة نـصــف ف ــدان،
إل ــى جــانــب مـنــزل اشـتــرتــه قـبــل  3أشـهــر بقيمة
 13.8مليون دوالر ،في حي بيفرلي هيلز الراقي
والشهير بوجود منازل المشاهير به.
ُيــذكــر أن ريهانا بــدأت مسيرتها الفنية عام
 ،2003واسـتـطــاعــت أن تـضــع بـصـمــة فــي عالم
ص ـنــاعــة الـمــوسـيـقــى م ـنــذ ظ ـه ــوره ــا ،مكتسبة
شعبية هائلة حول العالم ،ومن أبرز أغنياتها
التي حققت نجاحا كبيرا »STAY« :و»»WORK
و» »Diamondsو» »You da oneوغيرها الكثير.
كما نجحت في استثمار اسمها تجاريا لعدد
من العالمات الشهيرة ،محققة أرباحا طائلة.

شارك نجم موسيقى البوب العالمي جاستن
تيمبرليك في بطولة القرن األميركية للمشاهير
في الغولف .وأنهى جاستن المباراة بالتعادل في
المركز الـ  ،28متجها إلى الدور الثالث.
وكان تيمبرليك أصدر اعتذارا علنيا لصديقته
السابقة مغنية البوب األميركية بريتني سبيرز،
والمغنية غانيت جاكسون ،قائال إنه خذلهما في
وقت سابق .وقال عبر حسابه بـ«إنستغرام»« :أريد
أن أعتذر تحديدا لكل من بريتني سبيرز وغانيت
جاكسون ،ألنني مهتم بهما وأحترمهما ،وأعلم
أنني خذلتهما».
يأتي ذلك ،بعد أن ُوجهت إلى تيمبرليك
هــذا األسـبــوع انـتـقــادات فــي وســائــل اإلعــام
ومواقع التواصل االجتماعي حول مدى ما
تعرضت له سبيرز من تلطيخ ُ
لسمعتها عند
انفصالهما عــام  ،2002إلــى جــانــب اتهامه
بعدم ُّ
تحمله المسؤولية الكافية عن موقف
محرج مع غانيت جاكسون وقع أثناء عرض
مشترك ببطولة «سوبر بول» عام .2004

تشارك النجمة الشهيرة كريستين ستيوارت
فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـم ـق ـب ـل ــة لـ ـمـ ـه ــرج ــان فـيـنـيـسـيــا
السينمائي ،بفيلم الدراما  ،Spencerتزامنا مع
اقتراب طرح الفيلم في دور العرض.
وكتب الفيلم المؤلف ستيفن نايت ،مبتكر
«بيكي باليندرز» ،وتدور أحداث العمل في عطلة
نهاية األسبوع في أوائــل التسعينيات عندما
قررت األميرة الراحلة ديانا االنفصال عن األمير
تشارلز وسط شائعات عن األمــر ،حيث كانت
ديــانــا تقضي عطلة عيد الـمـيــاد مــع العائلة
المالكة في مقاطعة ساندرينغهام في نورفولك.
وكشفت تـقــار يــر فنية فــي و قــت ســا بــق عن
صــور لستيوارت أ ثــارت جــدال كبيرا ،بعدما
تميزت فيها وكأنها صورة طبق األصل من
األ مـيــرة د يــا نــا ،و ظـهــرت مــع طفلين يجسدان
اب ـن ــي األمـ ـي ــرة دي ــان ــا ،ول ـي ــام وه ـ ــاري ،خــال
مرحلة الطفولة ،ضمن أحداث الفيلم Spencer
الـ ـ ــذي تـ ـق ــوم ب ـب ـط ــول ـت ــه ال ـن ـج ـم ــة كــري ـس ـت ـيــن
ستيوارت.

جاستن تيمبرليك

كريستين ستيوارت

منافسة محتدمة بين عمالقة البث التدفقي على جوائز «إيمي» فلك
توقعات بهيمنة «ذي كراون» من إنتاج «نتفليكس»

الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ّ
ً
م ـه ـن ـي ــا :ال ت ـع ــل ــل ن ـف ـس ــك بـتـحـسـيــن
أوضاعك إن لم تتأهب إلى العمل.
ً
عاطفيا :وضعت الحبيب مكان روحك
لذلك أنت تخاف من خيانته.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ـم ـح ـب ــة ال ـع ــائ ـل ـي ــة هــي
ّ
الضامن لك في أوقات الشدة.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
م ـه ـن ـيــا :ال ت ـت ــرك أي ع ـمــل ب ـ ــدأت بــه
وتنتقل إلى غيره فتخسر االثنين.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـقـتـحــم ال ـحــب قـلـبــك ب ــدون
استئذان وال تستطيع سوى الخضوع.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ـص ــدر ال ـم ـلــيء بــاألمــل
ينعش الروح ويرسم االبتسامة على
الوجه.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنياّ :
تتجد قيمتك في عملك من خالل

ملصق مسلسل «ذي كراون»

تـتـنــافــس مـسـلـســات حـقـقــت رواج ـ ــا منذ
بدء الجائحة أو حتى ُصورت خاللها ،لنيل
تــرشـيـحــات جــوائــز «إي ـم ــي» ،وس ــط توقعات
بـهـيـمـنــة مـسـلـســل «ذي ك ـ ـ ــراون» م ــن إن ـتــاج
«نتفليكس» على المنافسة.
ّ
وت ــزاي ــد ع ــدد مـنـصــات ال ـبــث الـتـ ّـدفـقــي في
السباق إلــى جــوائــز «إي ـمــي» ،فــي ظــل تراجع
حضور المجموعات التلفزيونية األميركية
التقليدية.
وقد أمضى األعضاء الـ  25ألفا في أكاديمية
التلفزيون بدورهم عدة أشهر ّوهم معزولون
ف ــي م ـن ــازل ـه ــم ي ـت ــاب ـع ــون ب ـ ـ ــأدق الـتـفــاصـيــل
المسلسالت المرشحةّ .
وستعلن األعمال المرشحة لجوائز إيمي،
ال ـتــي ت ـعـ ّـد ف ــي مـنــزلــة «األوسـ ـكـ ــار» ألوس ــاط
ُ
التلفزيون ،خــال فعاليات ستنقل مباشرة
ع ـب ــر اإلنـ ـت ــرن ــت ،ع ـل ــى أن يـ ـت ـ ّـم ال ـك ـش ــف عــن
الفائزين في سبتمبر.
ّ
وتـســنــى ألعـمــال وازن ــة ،مثل «ذي ك ــراون»
إن ـجــاز الـتـصــويــر فــي الـلـحـظــة األخ ـيــرة قبل
ّ
انكب منتجو
بدء إجراءات اإلغالق ،في حين
أعمال أخرى مثل ديستوبيا «ذي هاندمايدز
التصوير فور تخفيف قيود الحجر.
تيل» على
ّ
ّ
غير أن هذا التوقف القسري حال دون تمكن
مسلسالت شهيرة ،مثل «ساكسيشين» الفائز
درامي،
العام الماضي في فئة أفضل مسلسل ّ
من إنهاء اإلنتاج في الوقت المطلوب للترشح
لجوائز «إيمي».
وقـ ــد أف ـس ــح ذلـ ــك م ـج ــاال أوس ـ ــع لــأع ـمــال
الجديدة ،ففي فئة األعمال الكوميدية مثال،
كومينسكي ميثود» من
ُيـعـ ّـد مسلسل «ذي
ّ
بطولة مايكل دوغالس المرشح الوحيد الذي
خاض غمار المسابقة العام الماضي.
وفي السنوات األخيرة ،حصدت «نتفليكس»
أكبر عدد من الترشيحات ،مطيحة بـ «إتش
بي أو» ،غير أن الترشيحات ال تــؤدي حتما
إلى الفوز ،ولم تفز «نتفليكس» بعد ال بجائزة
أفـضــل مسلسل درامـ ــي ،وال بـجــائــزة أفضل
مسلسل كوميدي ،وال بجائزة أفضل مسلسل
قصير ،هــي على األرج ــح سنة «ذي ك ــراون»
ال ــذي ق ـ ّـدم «موسما رابـعــا رائ ـعــا» ،على قول
ليبي هيل.

اإلنجازات التي تقوم بها.
ً
عاطفيا :ال أحــد يلومك إذا بــدا الغرام
على وجهك ،فأنت محظوظ.
ً
ً
ّ
تتكبر
اجتماعيا :اذك ــر دائـمــا عندما
على الغير أن االنسان من تــراب وإلى
التراب يعود.
رقم الحظ.27 :

أما في فئة المسلسالت القصيرة ،فيبدو
«ذي كوينز غامبيت» من «نتفليكس» األوفر
حظا للفوز.
وال ش ــك ف ــي أن ال ـم ـنــاف ـســة ح ــام ـي ــة ه ــذه
السنة بين «ذي كوينز غامبيت» و«مير أوف
إيستاون» الذي ّ
تؤدي فيه كيت وينسلت دور
ّ
محققة في الشرطة و«ّذي أندرغراوند ريلرود»
لباري جينكينز المتمحور حول االستعباد.
ومن المتنافسين أيضا على هذه الفئة
مسلسال «آي ماي ديستروي يو» من «إتش
بي أو» حول تداعيات جريمة اغتصاب،
و«سمول أكس» لستيف ماكوين.
ّ
وتدخل «مارفل» على خط المنافسة
مع «واندافيجن» وأبطاله الخارقين
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــوريـ ـ ــن ،ومـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــم وانـ ـ ـ ـ ــدا
مــاكـسـيـمــوف ال ـتــي ت ــؤدي دوره ــا
إليزابيث أولـســن ،وقــد نــال هذا
الـمـسـلـســل اسـتـحـســان الـنـقــاد،
إض ــاف ــة إل ــى «ذي فــال ـكــون آنــد
ذي ويـنـتــر ســولــدجــر» و«ذي
ماندالوريين» ،الــذي حصد
 15ت ــر ش ـي ـح ــا و 7ج ــوا ئ ــز
العام الماضي.
وت ـ ـعـ ـ ّـول «آبـ ـ ــل ت ــي ف ــي»
على «تيد الســو» في فئة
المسلسالت الكوميدية
حـ ــول م ـ ـ ـ ّ
ـدرب كـ ــرة ق ــدم
ّ
عسير الحظ ،في حين
تضع «ديزني »+آمالها
في «هاميلتون» ،فضال
عن أبطالها الخارقين.
وتـ ــراهـ ــن «إت ـ ــش بــي
أو» عـلــى المسلسلين
ا ل ـ ـكـ ــو م ـ ـيـ ــد ي ـ ـيـ ــن «ذي
فـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ــت أت ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــدن ـ ـ ـ ــت»
ّ
و«هاكس» ،في حين تتكل
منصة «بيكوك» من «إن بي
سي» على «غيرلز  5ايفا».
(أ ف ب)

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :يلعب القدر لعبته معك ويضع
في طريقك بعض العراقيل.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـجــد راح ـت ــك ع ـنــدمــا يـكــون
ً
شريك عمرك بقربك وهذا حاله أيضا.
ً ّ
اجتماعيا :رتب أمورك العائلية بنظام
لكي تكون في استقرار وسالم.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :قــدراتــك المهنية عــالـيــة ،لكن
ينبغي مواجهة الحقائق كما هي.
ً
عاطفيا :الملذات لن تبقى ،بل العاطفة
الصادقة هي التي تدوم.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :يـحـســن ب ــك أن تستعمل
غضبك بعض األحيان ليصغي األوالد.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

كيت وينسلت

ً
مهنيا :اجمع أفكار الزمالء واختر من
بينها ما يناسب عملك وحققه.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ــرغ ــب ف ــي أن ت ـح ـيــا ألجــل
الحبيب وهذا هو شعوره بالذات.
ً
اجتماعيا  :تمتحنك بعض المشاكل
المنزلية وتحاول إيجاد الحلول لها.
رقم الحظ.56 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
ً
ً ّ
مهنيا :فكر دائما أن تكون منصفا في
عالقتك المهنية مع الزمالء.
ً
ّ
عاطفيا :غيوم رمــاديــة تغطي سماء
عالقتكما فحاوال التفاهم بسرعة.
ً
اجتماعيا :الطويل األناة في معاملة
الغير هو األقرب إلى قلوبهم.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
مهنيا :ال تلجأ إلى الكذب عند إخاللك
بعملك ،فالصدق أفضل لك.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :تـقـلــق أح ـي ــان ــا م ــن أف ـكــارك
ّ
السوداء فيما يتعلق بالحبيب.
ً ّ
اجتماعيا :كل إناء بالذي فيه ينضح
ً
ً
فكن أنت خلوقا وكريما.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :من األفضل الصدق في مواعيدك
فهو الذي يعطيك سمعة طيبة.
ً
ً
عاطفيا :استعمل دائما الكالم اللطيف
مع الشريك فتحصل على مرادك.
ً ّ
اجتماعيا :كل الناس سواء ،فال تعتقد
أنك أفضل من الغير.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـص ـط ــدم ب ـش ــري ــك أو بــزمـيــل
ّ
ّ
يتحداك في عملك ويشكل أزمة بينكما.
ّ
ً
عاطفيا :تتمتع بسعادة عارمة عندما
ً
تجد الحبيب مهتما بجميع تفاصيلك.
ً
ّ
تتعرض لمضايقات كثيرة
اجتماعيا:
وأنت بحاجة ماسة الى الصبر.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
م ـه ـن ـيــا :ب ـعــض ال ـم ـغــامــرة ف ــي حـيــاتــك
المهنية يضفي الحيوية إليها.
ً
ّ
عاطفيا :كل ما يسعك أن تشتهيه فكر
بمشاركة الحبيب به.
ً
اجتماعيا :ال تخلو بعض أيامك من األلم
فانتبه إلى صحتك بشكل صارم.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ً
ّ
مصيري
مهنيا :تكون حاسما في قرار
تتخذه بالتفاهم مع الشريك.
ً
عاطفيا :عالقتك العاطفية في أوجها،
وأنت على وفاق تام مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :كل سالم عائلي ال يخلو من
ً
التجارب والمضايقات فاصبر قليال.
رقم الحظ.22 :

مسك وعنبر
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أدباء :السبتي تميز في كتابة القصيدة ورحيله خسارة
خالل أمسية تأبين الشاعر الراحل في رابطة األدباء
فضة المعيلي

نظمت رابطة األدباء
الكويتيين ،في مقرها ،أمسية
تأبينية للشاعر الراحل علي
السبتي ،حضرها أهل الفقيد،
وتحدث فيها عدد من األدباء،
وتضمنت شهادات ،فكانت
ليلة مليئة بالحديث عن
مشواره الشعري ،باإلضافة
إلى الجانب اإلنساني الذي تميز
ّ
به الراحل من عطاء ،مركزين
على العديد من المواقف التي
جمعتهم به ،وذكريات منتقاة
من مشواره.

أطالب
بتدريس
شعره في
مختلف
المراحل
الدراسية

الشطي

أحد أركان
المربع
الذهبي
في الشعر
بالكويت

الوقيان

أجمع عدد من األدبــاء في الكويت
على رهافة حس ودماثة خلق الشاعر
ال ــراح ــل ع ـلــي ال ـس ـب ـتــي ،وت ـم ـيــزه في
كتابة القصيدة ،مؤكدين أن رحيله
خسارة للمشهد الثقافي .في البداية،
تحدث د .سليمان الشطي عن المواقف
الكثيرة ،التي جمعته بالراحل ،وأعطى
مشاهد من الجانب اإلنساني ،ووصفه
بأنه فنان في إنسانيته ،واستعرض
مجموعة من الصور ،وقال إن صلته
بالراحل مداها الزمني طويل ،وفيها
ع ـم ــق أكـ ـث ــر م ـم ــا ي ـم ـكــن أن ي ـشــرحــه
فــي هــذه الجلسة ،الفـتــا إلــى أن ــه ،من
حيث الزمن ،عرف علي السبتي منذ
سنة  ،1955وكان ذلك الوقت في آخر
ال ـط ـفــولــة وأول ال ـش ـب ــاب ،وفـ ــي تلك
المرحلة عرفه كاسم ،كشاعر وككاتب.
وأض ــاف الشطي أنــه قــدر لــه بعد
ذل ـ ــك أن ي ـل ـت ـق ـيــه ،وأن ـ ــه ك ـ ــان ي ـعــرف
نشاطه في الحركة األدبية ،ومشاركته
ف ــي تــأس ـيــس ال ــراب ـط ــة األدبـ ـي ــة ،لكن
اللقاء المباشر معه كــان فــي مرحلة
ً
الستينيات ،موضحا أنه «بعد جريدة
الشعب كان يكتب في أضواء المدينة،
وأصـ ـ ـب ـ ــح رئ ـ ـيـ ــس تـ ـح ــري ــر ال ـي ـق ـظ ــة،
وأصبح كاتبا إلى آخر حياته الثرية،
كاتبا وصحافيا ،التقينا فــي مجلة
أضـ ـ ــواء ال ـمــدي ـنــة ف ـك ــان يـحـتـفــي بي
ككاتب احتفاء غير عادي ،وأذكر أنه
في شهر نوفمبر أو حول هذا الشهر
دعــانــي وجـلـســت مـعــه ،فـحــدثـنــي في
فكرة إنـشــاء رابـطــة ،وفــي ذلــك الوقت
القضايا .أما الدعوة
كنت رافضا لهذه
ُ
الـثــانـيــة لــي فـكــانــت أن أص ــدر كتابي
األول أثـنــاء الــدراســة وقـبــل التخرج،
وفعال أخــذت بالنصيحة هــذه المرة
وأصــدرت كتابي األول بتوصية منه
قبل تخرجي».
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،قـ ــال د .الـشـطــي
إنــه عندما نشر دراسـتــه عــن الشعر،
كــانــت إح ــدى مـقــاالتــه ،الـتــي نشرها،
عن الــراحــل ليعلق« :هنا في الرابطة
أمسكني وقال لي :من أحسن ما قرأت
في حياتي ،ومن يريد أن يفهم شعري
يقرأ ما كتبت».
وخ ـت ــم ال ـش ـط ــي« :ع ـل ــي الـسـبـتــي
مثل كثيرين من شعرائنا ،لم يأخذوا
حقهم في أن تصل كلمتهم إلى الناس،
فأحمد العدواني وعلي السبتي يجب
أن يكون هذا الشعر الذي أبدعاه هو
الـمــدرســة التي يــدرســون مــن خاللها
واقعنا ،أتعجب أن تغيب قصائدهما
م ــن ك ـتــب وزارة ال ـتــرب ـيــة إال قـلـيــا،
فشعرهما ال يدرس في مرحلة واحدة،

ّ
رثاء رقة المشاعر
د .عادل العبدالمغني

علي السبتي

خليفة الوقيان

سليمان الشطي

فــالـمــرحـلــة الـمـتــوسـطــة ل ـهــا قـصــائــد
وال ـثــانــويــة لـهــا ق ـصــائــد ،والـجــامـعــة
لها قصائد .رحــم الله علي السبتي،
أعزي أوالده وأعزي أنفسنا به ،شاعر
كلما نظرنا في شعره ،سنجد الكثير
والكثير».

وع ــاد إلــى ال ـتــراث الـعــربــي واستشق
ً
رم ــوزا ،مــؤكــدا أن السبتي ذو ثقافه
إســامـيــة عميقة وب ــال ــذات فــي علوم
القرآن والحديث.
وفي نقطة علي السبتي الصحافي،
قــال الوقيان «كما تعلمون ،عمل في
أربـ ــع ص ـحــف :ال ـم ـجــالــس ،واألنـ ـب ــاء،
والـ ـ ـ ــوطـ ـ ـ ــن ،والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــة ،وفـ ـ ـ ــي كــل
الصحف التي عمل بها ،كــان يحمل
ه ـم ــا اج ـت ـم ــاع ـي ــا ،وي ـن ــاق ــش قـضــايــا
اجتماعية دقيقة ،وبعض المقترحات
التي اقترحها على السبتي أخذ بها
القانون ،وبدلت بعض القوانين بناء
على اقتراحاته ،فهو دقيق في التقاط
القضايا الحساسة جدا في الجانب
االجتماعي وإبرازها ومالحقتها حتى
وصولها إلى متخذ القرار».
أما النقطة األخيرة علي السبتي
اإلنـســان ،فأكد الوقيان أن إنسانيته
«لـ ـ ــم تـ ـق ــف عـ ـن ــد الـ ـسـ ـي ــاب ف ـ ـقـ ــط ،بــل
احتضن كل العرب الذين يقيمون في
الكويت ،وبصفة خاصة الفلسطينيون
منهم ،كان يراعي ظروفهم ويساعدهم
بكل اإلمكانات المتاحة».

كانت تتلمس خطواتها في اإلذاعــة،
ومن ثم استذكرت المواقف اإلنسانية
الـتــي ال تنسى لـلــراحــل ،والـتــي تميز
فيها باللطف والمحبة.
وتابعت عبدالله« :علي السبتي،
ه ــذا اإلن ـس ــان ،ه ــذا الــرجــل ال ــذي كــان
إنسانا حكيما في رأيه عندما يسأل،
كــان عــاقــا هــادئــا عندما يتحدث ،ال
يخوض مع الخائضين في كل مجال،
إال ف ـي ـمــا يـ ــرى أنـ ــه صـ ـ ــواب ،ويـ ــؤدي
إل ــى ن ـت ـي ـجــة ،م ـتــواض ـعــا م ــع الـكـبــار
والـصـغــار ،والـكــل لــديــه ســواسـيــة في
ال ــرأي ،وفــي عــدم الموافقة في الــرأي،
هو اإلنسان الرقيب ،األب الحنون على
أبنائه في منتدى المبدعين الجدد،
ً
ك ــان م ـقــا ،ولـكـنــه ك ــان مـتـمـيــزا ،كــان
ً
إنسانا وأورع ما تجلت إنسانيته في
حنوه على الشاعر بدر شاكر السياب،
وتكاد ال تفارقني أبياته الكثيرة في
مجاالت شتى كتبتها».

أربع نقاط
مــن جهته ،قــال األدي ــب د .خليفة
الوقيان إنه سوف يشير باختصار
ش ـ ــدي ـ ــد إلـ ـ ـ ــى أربـ ـ ـ ـ ــع نـ ـ ـق ـ ــاط ت ـت ـصــل
باألستاذ علي السبتي ،وتطرق إلى
الـنـقـطــة األولـ ــى وه ــي عـلــي السبتي
ال ـن ــاش ــط ال ـس ـيــاســي واالج ـت ـمــاعــي،
ليبين أنــه في هــذا الجانب ،الــذي لم
يتحدث عنه الـكـثـيــرون ،كــان نشطا
من خالل نادي االتحاد ،الذي كان ذا
طــابــع اشـتــراكــي تقدمي ،ومــن خالل
لجنة األن ــدي ــة ،وه ــذه اللجنة قامت
بـ ــدور م ـهــم ج ــدا ف ــي دع ــم الـقـضــايــا
ا لـقــو مـيــة مـثــل قضية فلسطين .أ مــا
الـنـقـطــة الـثــانـيــة فـهــي عـلــي السبتي
الشاعر «أظن أنه أحد أركان أو زوايا
المربع الذهبي في الشعر في الكويت
المكون من أحمد العدواني ،ومحمد
أح ـم ــد الـ ـمـ ـش ــاري ،وع ـل ــي ال ـس ـب ـتــي،
ومحمد الفايز».
وأشـ ـ ـ ــار ال ــوقـ ـي ــان إل ـ ــى أن ـ ــه تــأثــر
بالسياب تــأثــرا شــديــدا كحال جيله،
ولكنه استطاع أن يخرج مــن عباء ة
ال ـس ـي ــاب ع ـلــى ع ـج ــل ،وأن ت ـك ــون له
هويته وشخصيته الخاصة ،الفتا إلى
أن قلة من الشعراء الذين استطاعوا أن
يخرجوا من عباء ة السياب وعباء ة
أدون ـيــس فيما بـعــد ،ذل ــك ألن التأثر
بـ ــاألعـ ــام ال ـك ـب ــرى أح ـي ــان ــا يـسـيـطــر
على جيل الـشـبــاب ،فــا يستطيعون
ال ـخ ــاص ،ول ـكــن الـسـبـتــي اسـتـطــاع،

لطيف النفس
بدوره ،قال الروائي وليد الرجيب:
«الــراحــل أحــب الجميع ،وك ــان يشيع
طــاقــة إيـجــابـيــة مــريـحــة فــي جلوسه
ـوجــز،
وحــديـثــه ،وك ــان يتميز بــأنــه مـ ِ
واإلي ـ ـجـ ــاز ب ــرأي ــي أش ـب ــه بــالـمـعـجــزة
اللغوية ،ولذلك أجمل الشعر الموجز
ف ـيــه ،وأج ـم ــل ال ـك ـل ـمــات وال ـح ـكــم هي
الموجزة».
أما اإلعالمية أمل عبدالله فقالت:
«ك ـن ــا ن ـ ــراه ون ـق ـت ــدي بـ ــه ،ف ـه ــو قــامــة
ش ـع ــري ــة ،ورح ـي ـل ــه خ ـس ــارة ك ـب ـيــرة»،
مـضـيـفــة أن أول مـعــرفـتـهــا بــالــراحــل

احتضن الشباب
ب ــدوره ــا ،قــالــت ال ــروائ ـي ــة جميلة
سيد علي« :الــراحــل كــان صديقا لكل
شخص ،ولم يكن يميز بين شاعر أو
أديب» ،مستذكرة تكريم الرابطة له قبل
سنوات ،فكان الحضور الكثيف دليل
محبة الناس له.
أمـ ــا ال ــروائـ ـي ــة ه ــدي ــل ال ـح ـســاوي
ف ــاسـ ـت ــذك ــرت الـ ـم ــوق ــف األول الـ ــذي
جمعها بالراحل« :عند دخولي األول
لـلــرابـطــة ،ك ــان أب ــو ف ــراس واألس ـتــاذ
ح ـم ــد ال ـح ـم ــد ه ـم ــا أول شـخـصـيــن
تـعــرفــت عـلـيـهـمــا ،وق ــرآ ل ــي» ،مــؤكــدة
أن ال ــراح ــل اح ـت ـضــن ال ـش ـب ــاب وق ــرأ
لهم ودعمهم ،وأنهم لم يتعلموا من
الجانب األدبي فقط ،بل ومن الجانب
ً
الحياتي أيضا.

لن أتحدث عن الشاعر واألديب علي السبتي ،لكونه نشر أول قصيدة له عام ،١٩٥٥
ً
ولن أكتب عن دواوينه الشعرية التي جاءت تباعا ،وال عن كتاباته األدبية والفكرية
واالجتماعية في الصحافة والمجالت الكويتية منذ الخمسينيات وحتى مطلع
األلفية الثالثةُ ،ولن أتطرق إلى مشاركته في مؤتمر أدباء العرب الذي عقد بالكويت
 ،١٩٥٨ولن أكتب عن حماسته الشديدة لتأسيس رابطة األدباء في الكويت ،لكونه
عام
ّ
أحد الموقعين على إشهارها عام !١٩٦٤
سيكون الحديث هنا عن الجوانب اإلنسانية واالجتماعية التي وجدتها في هذا
ً
ً
الرجل وال تــزال عالقة بالذهن ،وكأنني أشاهد فيلما جميال ،بل وأعيد مشاهدته
بين الحين واآلخر!
ً
هذه الشخصية عرفتها قبل ثالثين عاما بداخل غرفة صغيرة ،ال يتجاوز طولها في
عرضها ستة أمتار مربعة ،بداخل مبنى رابطة األدباء الكويتيين ،ورغم صغر مساحة
هذه الغرفة المتواضعة ،فإنها ضخمة وكبيرة ّ
وثرية بعقول الموجودين بداخلها،
وكان لكل هؤالء القامات األدبية الكبيرة مكان محدد وزاوية ُتشعره بالراحة ّ
لتعوده
ّ
ً
الجلوس في نفس المكان يوميا ،وهذه الطريقة متبعة في عموم دواوين الكويت!
ّ
خالل وجودي المستمر بداخل هذا المجتمع الصغير الذي ضم النخبة من باحثي
ً
ومؤرخي ومفكري وشعراء وأدباء الكويت  -وهذا الكالم قبل ثالثين عاما  -الحظت
ً
ً
ّ
السن يدخلون هذه الغرفة على استحياء ،ويجلسون بأدب جمّ
شبابا صغارا في
بجانب الشاعر واألدي ــب علي السبتي ،وي ــدور حديث ثنائي بينهم ،ويتكرر هذا
المشهد باستمرار.
ً
ً
ومع مرور األيام ،عرفت أن السبتي ُيعتبر أبا روحيا لهؤالء الشباب ،ويستشيرونه
ّ
ويوجههم إلــى الخط والطريق الصحيح ،دون أن
في أعمالهم األدبـيــة والشعرية
ّ
ينتقص أو يقلل من شأن أعمالهم ،بل يرفع من معنوياتهم لالستمرار في الكتابة،
ّ
وقد أصبح هؤالء الشباب ،فيما بعد ،شعراء وكتاب قصة مرموقين ،وتولى بعض
منهم مسؤولية إدارة الرابطة ،بمشاركتهم في عضوية مجالس اإلدارة ،ويدينون
ً
دائما بالفضل للشاعر واألديب علي السبتي.
جانب آخــر لفت نظري ،هو عالقته المتواضعة مع المستخدمين في الرابطة،
ً
ّ
ومد يد العون والمساعدة المالية لهؤالء المستخدمين البسطاء ،وقد شاهدته مررا
ّ
يجالسهم في حديقة الرابطة ،مثل أي صديق آخــر ،وهنا يتجلى جانب التواضع
وعدم التعالي أو الغرور ،فما أجمل هذه المشاعر الطيبة ،في حين نجد من البعض
ّ
الكبرياء والتعالي والغرور حتى على الزمالء!
ووصـلــت عالقة هــذا اإلنـســان اإلنسانية أنــه كتب قصيدة طويلة عندما شاهد
المستخدم أحمد متولي يعتني بأشجار البرتقال بحديقة الرابطة ،ونشر القصيدة
وإخالصه!
في مجلة العربي ،مع اإلشادة بدور هذا
المستخدم ّ
ُ
وت ّ
جــوانــب أخــرى ّ
عبر عــن رقــة مشاعر الشاعر واألديــب
تلمستها وهــي تتدفق
السبتي ،وذلك عندما سألته عن أحوال مدينة الكويت القديمة ،حيث إنه من مواليد
ً
جدا حياة أهل البحر القاسية والمخاطر ّ
الجمة التي كانت
 ،١٩٣٥فكان يقول :تؤلمني
تصادفهم عند الغوص في البحر القتالع الرزق من فم األسماك المفترسة!
ويـضـيــف :ويــزيــد ألـمــي أكـثــر عـنــد مـشــاهــدتــي أول ـئــك الــرجــال فــي ال ـبــرد الـقــارس
وهم ُحفاة وأقدامهم مشققة وتسيل منها الدماء عند تكسير الصخور من البحر
الستخدامها في بناء البيوت الطينية!
ولمن أراد اإلبـحــار فــي شعر السبتي عــن أح ــوال الماضي ،فسوف يجد الكثير
ً
مدافعا بها عن أصحاب الفئات ُ
المعدمة الضعيفة والفقيرة
من األبيات الشعرية،
بالمجتمع الكويتي في الماضي!
قبل الختام ،أرفع رسالة من القلب إلى أصحاب القرار في كويتنا المعطاء ،للتذكير
ُ
وقبله بشهر الشاعر
بأننا فقدنا األسبوع الماضي الشاعر واألديب علي السبتي،
واألدي ــب عـبــدالــرزاق العدساني ،وقبل ذلــك بأشهر األسـتــاذ وال ـمــؤرخ خالد سالم
األنصاري ،وواجب على الدولة إطالق هذه األسماء على أماكن تليق بمكاناتهم وبما
ّقدموه للكويت ،ونسأل الله الرحمة والمغفرة للجميع.

شجون تغني بصوت دافي في «انتي مشكلة» زواج إلهام الفضالة من شهاب جوهر
●

أغنية أكشن تحتوي على مشاهد كرتونية
●

عزة إبراهيم

يــواصــل مـخــرج أغنية «انتي
مشكلة» أحمد عبدالواحد العمل
ع ـل ــى االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن ال ـع ـم ـل ـيــات
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــاألغـ ـنـ ـي ــة
لطرحها  21الجاري ،كاشفا عن
تفاصيل األغنية التي استغرقت
يومين من التصوير ،بمشاركة
ال ـف ـن ــان ـي ــن شـ ـج ــون الـ ـه ــاج ــري
ودافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ص ـ ـ ــاح ـ ـ ــب ال ـ ـك ـ ـل ـ ـمـ ــات
والتلحين.
وبين عبدالواحد ،في تصريح
ل ـ «الـجــريــدة» ،أن األغنية ليست
رومانسية ،بل تعتبر عمل أكشن
يحتوي على الكثير من المشاهد
الكرتونية بشكل جديد لم يطرح
من قبل ،وهي تبدأ مع تصوير
ال ـم ـغ ـن ــي داف ـ ـ ــي وه ـ ــو فـ ــي أح ــد
استديوهات المونتاج القديمة،
وي ـشــاهــد ع ــدة أفـ ــام كــرتــونـيــة
تـظـهــر فـيـهــا ش ـجــون الـهــاجــري
بأشكال مختلفة.
وك ـشــف أن م ـفــاجــأة األغـنـيــة

شجون الهاجري

أحمد عبدالواحد

أن ش ـ ـجـ ــون س ـت ـغ ـن ــي ب ـص ــوت
دافي بما يخدم القالب الدرامي
لألغنية وبشكل جديد سيجذب
الجمهور ،مشيرا إلى أن األغنية
تخضع حاليا لعمليات الغرافيك
فــي أحــد اسـتــديــوهــات الكرتون
الشهيرة في مصر ،وهي شركة
«كايرو كرتون» التي قدمت من
قبل كرتون «بكار» الشهير.

مــن جــانـبـهــا ،نـشــرت الفنانة
شـ ـ ـج ـ ــون الـ ـمـ ـلـ ـص ــق الـ ــدعـ ــائـ ــي
لـ ــأ غ ـ ـن ـ ـيـ ــة أ مـ ـ ـ ـ ــس األول ع ـب ــر
ص ـف ـح ـت ـهــا ع ـل ــى «إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام»
في انطالق الحملة الترويجية
لألغنية ،وهو نفس الشيء الذي
قــام به دافــي ،األمــر الــذي تفاعل
معه جمهور الفنانين معربين
عن ترقبهم لألغنية الجديدة.

باسمة حمادة وهيا الشعيبي
في «االستراحة» بعيد األضحى
●

عزة إبراهيم

يستعد فريق عمل مسرحية الرعب الكوميدية
«االستراحة» النطالق العروض في عيد األضحى
المقبل ،وتشهد المسرحية حضور الفنانتين
باسمة حمادة وهيا الشعيبي كأبطال العمل.
وتم فتح باب الحجز للمسرحية المقرر انطالق
عروضها على مسرح األوبــرا بمنطقة السالمية
أول أيام عيد األضحى األسبوع المقبل ،بالتزامن
مع البروفات النهائية للعرض والمستمرة حتى
اآلن على قدم وساق استعدادا لمالقاة الجمهور.
وأطلقت الشركة المنتجة «روند لإلنتاج الفني
والـمـســرحــي» للمنتج خــالــد الـشـمــري ،الملصق
الدعائي للمسرحية ،الذي يضم نجوم العمل ،في
بداية الحملة الترويجية للمسرحية المرتقبة.
وي ـشــارك فــي بـطــولــة الـمـســرحـيــة ،إل ــى جانب
حمادة والشعيبي ،مجموعة من نجوم الكوميديا،
كــالـفـنــانـيــن سـلـطــان ال ـفــرج ود .ع ـمــاد الـعـكــاري
ونورة العميري وسامي مهاوش وعلي الجوقا
وس ـع ــاد س ـل ـمــان وب ـي ـبــي بــوش ـهــري وسـلـيـمــان
العنزي وسليمان كايد وبشار النكاس وسعود
الــرشــود ،والمسرحية مــن تأليف وإخ ــراج علي
حسين دشتي.
وت ـس ـلــط ال ـض ــوء ع ـلــى ال ـعــديــد م ــن الـقـضــايــا

مـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـص ـ ـ ــق
المسرحية
المهمة في إطار كوميدي ساخر ممزوج بالرعب
المعتمد عـلــى عـنــاصــر الـسـيـنــوغــرافـيــا واألداء
المتقن للفنانين ،بالتركيز على مشكالت الفساد
واالستغالل والفقر.
يذكر أن آخر عمل مسرحي للفنانة الشعيبي
ك ــان مسرحية «ع ــودة ري ــا وسكينة» ال ـعــام قبل
الماضي ،أما الفنانة باسمة حمادة ،فانقطعت
عن المسرح قبل  4سنوات منذ أن قدمت مسرحية
«الجالدان» ،لتمثل «االستراحة» عودة مرتقبة لها
مع جمهورها بالمسرح.

يـ ــذكـ ــر أن ش ـ ـجـ ــون ش ــارك ــت
مـ ــؤخـ ــرا فـ ــي ال ـ ــدرام ـ ــا الــرق ـم ـيــة
«مالك رحمة» ،التي تعتبر عودة
قوية لها للدراما التلفزيونية،
وشـ ـ ــارك ـ ـ ـهـ ـ ــا الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل عـ ــدد
م ــن ال ـن ـجــوم كــالـفـنــانـيــن غــديــر
ال ـ ـس ـ ـب ـ ـتـ ــي وم ـ ـ ـ ـ ـ ــرام الـ ـبـ ـل ــوش ــي
وع ـب ــدال ـل ــه ال ـتــرك ـمــانــي وش ــوق
الهادي وحصة النبهان وأحمد
العوضي وحسين ال ـحــداد ،في
عـمــل مــن إخ ــراج محمد سمير،
وتأليف الكاتب أحمد العوضي،
وإنتاج «إيغل فيلم» ،بالتعاون
م ــع «ك ـت ــوي ــل» ل ـل ـف ـنــان عـبــدالـلــه
عبدالرضا.
وكانت آخــر أغنيات المغني
داف ــي ب ـع ـنــوان «شــوف ـهــا» الـعــام
ال ـم ــاض ــي ،وال ـت ــي حـقـقــت حتى
اآلن  22مليون مشاهدة ،حيث
قدمها بطابع الهيب هوب الذي
يشتهر بــه ،ويحظى بمشاهدة
ومتابعة قوية من جمهوره في
الكويت والخليج.

فضة المعيلي

تـ ـص ـ َّـدر اسـ ــم ال ـف ـنــانــة إل ـهــام
الفضالة قائمة محركات البحث،
إثر إعالن زواجها عبر صفحتها
ب ـ ــ«إن ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام» ،وهـ ـ ــو ال ـخ ـبــر
الـ ــذي ص ــدم ال ـج ـم ـهــور ،وشـكــك
بعضهم فــي صحته ،ورجحوا
أن ي ـ ـكـ ــون م ـ ـجـ ــرد م ـش ـه ــد مــن
مسلسل «ومن بعدي الطوفان»،
خـصــوصــا أن الـفـضــالــة نشرت
قبلها بأيام مقطع فيديو ظهرت
فـ ـي ــه بـ ـج ــان ــب شـ ـه ــاب ج ــوه ــر،
وال ــذي قــال حينها« :انتظرونا
ف ــي مـسـلـسـلـهــا ال ـج ــدي ــد ،ومــن
بـعــدي ال ـطــوفــان» ،ثــم مــازحـهــا،
ً
مـشـيــرا إل ــى أن اس ــم المسلسل
ينطبق عـلــى الشخصية التي
ستجسدها هي.
وأكدت الفضالة نبأ زواجها
خـ ــال م ـق ـطــع ف ـي ــدي ــو شــارك ـتــه
على «سـنــاب ش ــات» ،قالت فيه:
«ك ـثــرة األق ــاوي ــل وك ـثــر الـحـكــي،
أنا من الناس اللي طول عمري
تعرفوني ما أتكلم في حياتي
الخاصة في السوشيال ميديا
ً
أب ــدا ،نعم كنت امــرأة منفصلة،

إلهام الفضالة وشهاب جوهر
ول ـ ـ ــم أتـ ـكـ ـل ــم ع ـ ــن ط ـ ــاق ـ ــي ،وال
ع ـ ــن سـ ـبـ ـب ــه ،وال ع ـ ــن ح ـي ــات ــي
المأساوية اللي كنت عايشتها...
صبرت وصبرت».
وت ــاب ـع ــت« :جـ ــاء ال ـي ــوم الـلــي
أخ ـ ـ ــدت ف ـي ــه ال ـ ـقـ ــرار ال ـص ـح ـيــح
علشان أحافظ على بناتي ،نعم،

بلقيس تغني بدار األوبرا
المصرية  12أغسطس

أمل عرفة تنضم
لمسلسل «حارة القبة »3
أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة انضمامها
إلــى الموسم الثالث مــن مسلسل «حــارة
القبة» ،وتقديم شخصية إخالص شقيقة
أبوالعز ،في حسابها على «إنستغرام».
وق ــال ــت ع ــرف ــة ،ع ـلــى «إن ـس ـت ـغ ــرام»،
«أمل عرفة نجمة الموسم الثالث من
مـسـلـســل حـ ــارة ال ـق ـب ــة» .وي ـع ـيــد هــذا
العمل عرفة إلى الدراما ،بعد غيابها
عــن الموسم الرمضاني لهذا العام،
ورفضها العديد من العروض ،حيث
كشفت عن سبب ذلك.
وأفـ ـ ـ ــادت ب ــأن ـه ــا اع ـ ـتـ ــذرت ع ــن ع ــدم
المشاركة فــي أي مسلسل للعرض في
رم ـض ــان ال ـمــاضــي« ،ل ـع ــدم َ ت ــواف ــر الـنــص
الـجـيــد ،عـلــى األق ــل مــا ُعـ ـ ِـرض عـلـ ّـي لهذه
الـلـحـظــة ...كــل األمـنـيــات بالتوفيق لمن
بقي يحمي الفن والفنانين».
يشار إلى أن آخر أعمال أمل عرفة في
التلفزيون مسلسل «شارع شيكاغو»،
الذي تعرضت خالله النتقادات كثيرة
بعد عــرض مشهد جــريء أثــار حالة
م ــن الـ ـج ــدل ع ـبــر م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل،
جـ ـمـ ـعـ ـه ــا م ـ ـ ــع الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان م ـص ـط ـف ــى
المصطفى.

ً
انفصلنا حفاظا على بناتي...
ً
عموما خلصنا باب وسديناه».
وظهر جوهر مع الفضالة في
الفيديو ،وق ــال« :نحن تزوجنا
على سنة الله ورســولــه ،واللي
ح ـصــل بــالـضـبــط إن ف ــي حفلة
المتميزين أنــا دري ــت ان إلهام

انـ ـ ـفـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــت» ،ث ـ ــم ات ـ ـص ـ ــل ب ـه ــا
ليتأكد منها ،وبالفعل أكدت له
الخبر ،وروى الثنائي تفاصيل
عالقتهما وكيفية ارتباطهما،
م ـش ـيــريــن إل ـ ــى أن ـه ـم ــا ارت ـب ـطــا
ً
رسميا.

أمل عرفة

ت ـس ـت ـعــد ال ـم ـط ــرب ــة ب ـل ـق ـيــس لـتـقــديــم
حـفــل جـمــاهـيــري فــي مـصــر ،بمصاحبة
أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد
طه ،في  12أغسطس المقبل ،على خشبة
مسرح النافورة بدار األوبرا المصرية.
ومن المقرر أن تقدم بلقيس برنامجا
غـنــائـيــا يـتـضـمــن نـخـبــة م ــن أعـمــالـهــا
الخاصة على مــدار مشوارها الفني،
وخــاصــة آخــر أغنياتها الـتــي حققت
نـ ـج ــاح ــا كـ ـبـ ـي ــرا فـ ــي سـ ـ ــوق األغ ـن ـي ــة
الـعــربـيــة ،وه ـمــا« :مـمـكــن» و«ان ـت ـهــي»،
َّ
تصدرتا محركات
حيث إن األغنيتين
البحث على مواقع السوشيال ميديا.
َّ
وتصدرت «ممكن» منصات التواصل
االجتماعي ،وأصبحت تريند «يوتيوب»
لفترة طويلة ،ووصلت نسبة مشاهدتها
ً
إل ــى  70مـلـيــونــا خ ــال أسـبــوعـيــن فقط،
َّ
وه ــي األغ ـن ـيــة ال ـتــي قــدم ـت ـهــا ف ــي شكل
«ديو» غنائي مع المطرب العراقي سيف
نبيل ،وأخرجها دان حداد ،وألحان سيف
نبيل ،وكلمات سيف الـفــارس ،وتوزيع
عمر صباغ.
ً
ً
وحـقـقــت األغـنـيــة رواج ـ ــا كـبـيــرا على
م ـن ـص ــات ال ـس ــوش ـي ــال م ـي ــدي ــا ،ب ـع ــد أن
ق ـ َّـدم الـمـخــرج ح ــداد فـكــرة مختلفة ،من

بلقيس
خالل الفيديو كليب ،الذي سادته أجواء
الرومانسية والـحــب ،المـتــاك الثنائي؛
بلقيس وس ـيــف ،ق ــوة وإحـســاســا عاليا
واحترافية في الغناء.
وأل ـقــت بلقيس ال ـضــوء عـلــى مشكلة
عـ ــدم االه ـت ـم ــام وال ـت ـج ــاه ــل م ــن ال ــرج ــل
للمرأة والتقليل مــن شأنها ،فــي رسالة
قوية ،من خالل أغنية «انتهي» ،التي كتب
كلماتها الشاعر مشاري إبراهيم ،وألحان
عبدالعزيز الويس ،وتوزيع علي المتروك.
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دوليات

ً
ً
ً
ّ
ّ
«حريق الناصرية» يفجر حربا سياسية وغضبا شعبيا

ً
ارتفاع حصيلة ضحايا المأساة إلى  ...93وإقالة وزير الصحة ومحافظ بغداد وأوامر بضبط  13مسؤوال
قبل أشهر من انتخابات
يصفها المراقبون بأنها
األهم منذ سقوط الدكتاتور
صدام حسين ،يشهد العراق
سلسلة أحداث مأساوية،
من حرب األبراج إلى حرائق
المستشفيات ،وآخرها فاجعة
مستشفى الحسين بالناصرية
التي أوقعت  93ضحية.

فـ ـ ـج ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــراق بـ ــال ـ ـحـ ــريـ ــق
ال ـ ـ ـمـ ـ ــأسـ ـ ــاوي الـ ـ ـ ـ ــذي ن ـ ـشـ ــب فــي
م ـس ـت ـش ـف ــى ال ـح ـس ـي ــن ب ـمــدي ـنــة
ال ـ ـن ـ ــاص ـ ـ ّ
ـري ـ ــة ج ـ ـن ـ ــوب ال ـ ـع ـ ــراق
ً
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـص ـ ــص أي ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـع ـ ــزل
الـمـصــابـيــن ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا،
ً
وأدى الى وفاة  93شخصا على
ّ
األقـ ـ ـ ــل ،لـ ـك ــن الـ ـم ــأس ــاة ت ـحــولــت
بسرعة الى حرب تبادل اتهامات
سياسية قبل أشهر من انتخابات
مـ ـق ــررة خـ ــال أكـ ـت ــوب ــر ،ف ــي ظــل
م ــوج ــة م ــن ال ـغ ـضــب واإلحـ ـب ــاط
الشعبي.

الكاظمي
وألـ ـ ـم ـ ــح رئ ـ ـي ـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة
م ـص ـط ـفــى ال ـك ــاظ ـم ــي ال ـ ــى عـمــل
مـ ّ
ـدبــر ،بينما ضــاعــف خصومه
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــون ،ومـ ـعـ ـظـ ـمـ ـه ــم
مـ ــن ف ـص ــائ ــل م ــوالـ ـي ــة ل ـط ـه ــران،
انتقاداتهم للحكومة وتحميلها
مسؤولية الحادث.
ّ
وح ـ ــذر ال ـكــاظ ـمــي ،ف ــي ب ـيــان،
ً
مــن انـجــراف السياسيين بعيدا
ع ــن ال ـم ـبــدأ األخ ــاق ــي واالل ـت ــزام
اإلنساني ،بفرض شريعة الغاب.
وأض ــاف« :وطنيتنا ال تتقبل
ف ـك ــرة أن ي ـت ـعـ ّـمــد ال ـع ــراق ــي قتل
أخـيــه لـهــدف سـيــاســي ،واللعنة
على كل منفعة أو منصب ّتجعل
اإلنسان يستهتر ويستخف بدم
أخيه ،ولعنة الله على كل منفعة
سياسية أو مادية تجعل اإلنسان
ّ
يفجر أب ــراج الـكـهــربــاء؛ مــن أجل
إثـ ـب ــات وجـ ـه ــة نـ ـظ ــره ،وإفـ ـش ــال
العاملين من أجل وطنهم».
وأكد أن «المسؤولية تتضاعف
ب ـت ـكــرار ال ـفــواجــع خ ــال األشـهــر
ً
الماضية ،تزامنا مع أزمات كبيرة
بعضها طبيعي ،مثل االقتصاد،
وأخرى مفتعلة مثل ضرب أبراج
الكهرباء وزعزعة األمن الداخلي
ونشر الفوضى والشكوك ومنع
ً
ّ
مضي القرار الوطني ،منبها إلى
أن «خـطــوات اإلصــاح ومحاربة
الـفـســاد تــواجــه عــرقـلــة ممنهجة
وهـجـمــات إعــامـيــة إلجهاضها
وتشويه صورتها».
وشـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن ح ـك ــوم ـت ــه
«ل ــن تـتـســامــح مــع الـفــاســديــن أو
ً
المتالعبين ب ــاألرواح أي ــا كانت
صفاتهم أو انتماءاتهم» ،مجددا

عراقيون يتابعون محاوالت إخماد الحريق في مستشفى الحسين بالناصرية أمس األول (أ ف ب)
القول إن «خلال بنيويا في هيكلة
ال ــدول ــة يـتـطـلــب عـمـلـيــة إص ــاح
إداري شامل منفصل عن النفوذ
السياسي».

الكعبي والخزعلي
في المقابل ،قــال األمين العام
لـ «حركة النجباء» ،أكرم الكعبي،
فــي بـيــان ،إن تـكــرار الـحــرائــق في
المستشفيات ،بالطريقة نفسها،
يشير إلى وجود تقصير حكومي
ً
واضح ،الفتا إلى أن وزارة الصحة
منهوبة مــن أ ي ــاد خفية تتالعب
ّ
ومقدراتهم.
بمصائر الناس
أمـ ـ ـ ــا األم ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ـح ــرك ــة
«عـ ـص ــائ ــب أه ـ ــل ال ـ ـح ـ ــق» ،قـيــس
ال ـخ ــزع ـل ــي ،فـ ـق ــال ف ــي بـ ـي ــان «إن
رئيس الحكومة وآخرين يبذلون
كل جهدهم لمنع قصف القواعد
ال ـع ـس ـكــريــة األم ـي ــرك ـي ــة ،حـفــاظــا
على أرواح ومعدات األميركيين»،
متسائال« :هل من الممكن أن يبذل
هــذا الجهد للحفاظ على أرواح
العراقيين؟!»

تشييع وقرارات
وعـ ـلـ ــى وقـ ـ ــع االحـ ـتـ ـج ــاج ــات،
شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت مـ ـ ـح ـ ــا فـ ـ ـظ ـ ــة ذي قـ ـ ــار
وعــاص ـم ـت ـهــا ال ـن ــاص ــري ــة ،أم ــس،
مـ ـ ـ ـ ــواكـ ـ ـ ـ ــب تـ ـ ـشـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــع ض ـ ـحـ ــايـ ــا
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــق ،أحـ ـ ــدهـ ـ ــا ضـ ـ ــم  6مــن

عائلة واحــدة في قضاء الدواية.
وعقد مجلس الوزراء ،برئاسة
ال ـكــاظ ـمــي ،جـلـســة ط ــارئ ــة أم ــس،
قــرر فيها تــوقـيــف وزي ــر الصحة
حسن التميمي ومحافظ بغداد
ومدير صحة الرصافة وإحالتهم
إل ـ ــى ال ـت ـح ـق ـي ــق ،وك ـ ــذل ـ ــك م ــدي ــر
مـسـتـشـفــى الـحـسـيــن وال ـم ـعــاون
اإلداري والفني ومدير الهندسة
والصيانة.
ونصت قــرارات الكاظمي على
تـشـكـيــل لـجـنــة عــالـيــة الـمـسـتــوى
بــرئــاســة وزي ــر الــداخـلـيــة عثمان
ال ـغ ــان ـم ــي ل ـل ـت ـح ـق ـيــق ب ــال ـح ــادث
وإن ـج ــازه خ ــال  5أيـ ــام ،وتـقــديــم
نتائجه لمجلس الوزراء وإعالنه
للجمهور.
وس ـب ـق ــت ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ،ال ـت ــي لــم
تـهــدئ ال ـش ــارع ،إع ــان الكاظمي
الحداد  3أيام ،واعتبار الضحايا
شهداء ،وأمر بتشكيل فريق فني
من كل الوزارات لتدقيق إجراءات
ا لـســا مــة بجميع المستشفيات
والفنادق واألماكن العامة خالل
ً
أسبوع واحد ،مؤكدا أن «ما حدث
ج ــري ـم ــة ت ـم ـ ّـس ب ــاألم ــن ال ـقــومــي
وليس خطأ» .كما أصدرت محكمة
اسـتـئـنــاف ذي ق ــار أوامـ ــر قبض
ً
ّ
وتحر بحق  13مسؤوال من دائرة
صحة المحافظة ،بينهم مديرها
صدام الطويل.
ولليوم الثاني تعالت صيحات
المحتجين متهمة المسؤولين

بالفساد واإلهمال وضعف األمن
ف ــي ّ
رد ف ـعــل م ـمــاثــل ل ـت ـظــاهــرات
خــرجــت ع ـقــب حــريــق مستشفى
ابـ ــن ال ـخ ـط ـيــب ف ــي بـ ـغ ــداد خــال
أبــريــل الـمــاضــي ،وال ــذي نجم عن
السبب نفسه ،وهو سوء تخزين
أسطوانات أكسجين وانفجارها.
وتـ ـج ــددت االح ـت ـج ــاج ــات في
الناصرية ،أمــس ،وأغلق خاللها
السكان طرقا مؤدية للكثير من
ّ
الـمـسـتـشـفـيــات وع ــل ـق ــوا الف ـتــات
كتب عليها «مغلق بأمر الشعب»،
م ـطــال ـب ـيــن ب ـن ـقــل ال ـم ــرض ــى إل ــى
م ـس ـت ـش ـف ــى جـ ــديـ ــد يـ ـض ــم 500
سرير تولت تركيا بناءه بأموال
عــراق ـيــة ،وافـتـتـحــه الـكــاظـمــي في
يونيو ،لكنه مازال غير مستخدم
حتى اآلن.
ونـصــب المتظاهرون الخيام
ف ـ ــي س ـ ــاح ـ ــة ال ـ ـح ـ ـبـ ــوبـ ــي م ــرك ــز
االحـتـجــاجــات وســط الناصرية،
لـ ـلـ ـمـ ـط ــالـ ـب ــة بـ ـتـ ـحـ ـسـ ـي ــن واقـ ـ ــع
المستشفيات ،وإحالة المقصرين
ف ـ ــي ح ـ ــادث ـ ــة حـ ــريـ ــق م ـس ـتـش ـفــى
الحسين التعليمي إلــى القضاء،
لينالوا العقاب جراء اإلهمال.

قرارات وحرائق
من جهته ،أصــدر محافظ ذي
ق ــار ،أحـمــد الـخـفــاجــي 7 ،ق ــرارات
م ــن بـيـنـهــا إعـ ــان ال ـح ــداد ال ـعــام
وتعطيل الــدوام الرسمي  3أيــام،

أوروبا تتفهم مخاوف مصر ...والسودان يطالب بقرار من مجلس األمن
في ظل تكثيف دولتي المصب ،مصر والسودان،
جهودهما الدبلوماسية الدولية الرامية للضغط
عليها ،بهدف إبرام اتفاق ملزم بشأن السد الضخم
الذي تبنيه على الرافد األساسي لنهر النيل ،أعربت
إثيوبيا عن أسفها لما ّ
سمته «تسييس» المفاوضات
الثالثية بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة.
وأشار بيان أصدرته «الخارجية» اإلثيوبية ،أمس،
ّ
إل ــى أن االت ـحــاد اإلفــريـقــي تـمــكــن مــن الـتــوصــل إلــى
تفاهم في كثير من القضايا ،وأنه قادر على معالجة
مـخــاوف كــل األطـ ــراف .وأض ــاف البيان أن العملية
التفاوضية كشفت عن التحديات التي وصفها بأنها
طويلة األمد والمتعلقة بغياب معاهدة مياه وآلية
لحوض النيل.
وجدد البيان التزام أديس أبابا بإنهاء مفاوضات
االتحاد اإلفريقي بنجاح ،وتشجيع مصر والسودان
على التفاوض ُ
بحسن نية.
في موازاة ذلك ،وصف عضو المجلس اإلثيوبي
الوطني لسد النهضة ،طــاهــون إردون ــو ،محاولة
الـقــاهــرة وال ـخــرطــوم الـتــوصــل إل ــى اتـفــاقـيــة ملزمة

سلة أخبار
اجتماع رابع بين السعودية
وقطر لمناقشة المصالحة

عقدت لجنة المتابعة القطرية
ـ السعودية اجتماعها الرابع،
لمناقشة تطورات تطبيق بنود
المصالحة التي اتفق عليها
البلدان في "قمة ُ
العال".
وقالت الخارجية القطرية ،في
بيان أمس األول ،إن "االجتماع
ً
يأتي إنفاذا إلرادة القيادتين
السعودية والقطرية في إطار
بيان ُ
العال" ،الفتة إلى أن ذلك
يعزز العالقات األخوية بين
الرياض والدوجة .يذكر أن
"بيان ُ
العال" كان قد وضع أسس
المصالحة الخليجية ،التي
جاءت بوساطة كويتية ،بين
قطر من جهة وكل من السعودية
واإلمارات والبحرين ومصر من
جهة أخرى.

انهيار غير مسبوق
للريال اليمني

تضامن دولي
وع ـلــى غـ ــرار ال ـكــويــت ،أعــربــت
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة والـسـعــوديــة
والـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري ـ ــن وم ـ ـص ـ ــر ولـ ـبـ ـن ــان
وإي ــران وجــامـعــة ال ــدول العربية
عــن تـعــازيـهــا لـلـقـيــادة الـعــراقـيــة،
مــؤكــدة تضامنها ووقــوفـهــا إلى
جانبها لمواجهة تداعيات كارثة
مستشفى الحسين.
وفــي أوج المواجهة الضارية
مع الميليشيات الموالية إليران
والـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــوط الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ع ـلــى
ال ــرئ ـي ــس ج ــو ب ــاي ــدن ل ـل ــرد على
استفزازاتها ،أشارت «الخارجية»
األم ـي ــرك ـي ــة أم ـ ــس إل ـ ــى «ت ـق ــاري ــر
مأساوية من العراق» ،وأعربت عن
تعازيها ألسر الضحايا.
وإذ ع ـ ّـب ــر ال ـس ـف ـيــر األم ـي ــرك ــي
مــاثـيــو تــولــر عــن حــزنــه العميق،
أكد التزام الواليات المتحدة بدعم
ال ـعــراق فــي خـضـ ّـم هــذه الـمــأســاة
وت ـ ــداع ـ ـي ـ ــات ج ــائـ ـح ــة فـ ـي ــروس
كورونا.
(بغداد ـ ـ وكاالت)

في تراجع هو األكبر بتاريخ
البالد ،سجل الريال اليمني
ً
خالل األيام الماضية ،انهيارا
ً
حادا وهبط إلى سعر صرف
ألف ريال مقابل كل دوالر واحد
فقط .وذكر تقارير أن صرافين
في تعز وعدن التي تسيطر
عليها الحكومة الشرعية ،باتوا
يرفضون بيع الدوالر للراغبين
في الشراء ،ويكتفون فقط بشراء
العمالت األجنبية من الزبائن.
بدوره ،توجه رئيس مجلس
الشورى اليمني أحمد عبيد بن
دغر بالمناشدة إلى السعودية،
ً
إلنقاذ الريال اليمني ،محذرا من
انهيار العملة يهدد بمجاعة.

مقترح أميركي بعقد
لقاءات إسرائيلية ـ فلسطينية

ً
ً
متمردو تيغراي يحققون تقدما إضافيا

إثيوبيا تنتقد تسييس أزمة «النهضة»
قانونيا ألديس أبابا ،بأنها تهدف إلى «إدامة وتمديد
المعاهدات االستعمارية األحادية التي تمنح دولتي
المصب حق احتكار مياه النيل».
ورأى إردونو أنه ال يوجد قانون دولي يمكن أن
يجبر أديــس أبابا على قبول اتفاقية ملزمة لملء
السد ،الذي يتوقع أن يكون األكبر بإفريقيا في حال
ّ
يتعين عليها مواصلة المرحلة
االنتهاء منه ،وأنه
الثانية من التعبئة األولية لبحيرة السد دون انقطاع.
وادعـ ـ ـ ــى أن ال ـش ـع ـب ـيــن ال ـم ـص ــري والـ ـس ــودان ــي
ً
«سيفهمان الحقا أن سد النهضة ليس له أي تأثير
ً
سلبي» ،موضحا أن حجم الضغط الدولي سيضاءل
ً
كثيرا بعد استكمال الملء الثاني.
في المقابل ،أكــدت الخرطوم جاهزيتها للدفاع
عن حقوقها المائية ،وأنها تسعى الستصدار قرار
ً
ً
من مجلس األمن وليس بيانا رئاسيا بشأن األزمة.
وقــال وزيــر الــدفــاع ،ياسين إبــراهـيــم ،إن مجلس
األمن والدفاع ببالده استمع إلى إحاطة عن جلسة
مجلس األمن الدولي بشأن «النهضة» أمس.
وأض ــاف إبراهيم أن المجلس ناقش الخطوات

وتشكيل لجنة عليا للتحقيق في
ً
الحادث المأساوي ،محمال وزارة
الصحة ودائرة ذي قار مسؤولية
ال ـتــأخ ـيــر ف ــي اس ـت ـك ـمــال افـتـتــاح
مـسـتـشـفــى ال ـنــاصــريــة ال ـمــركــزي
(التركي).
وق ـ ـ ـ ـ ــرر ال ـ ـخ ـ ـفـ ــاجـ ــي تـ ـح ــوي ــل
مـسـتـشـفــى ال ـح ـس ـيــن إلـ ــى مــركــز
عزل مصابي كورونا ونقل جميع
ً
منتسبيه ف ــورا إ لــى المستشفى
الـتــركــي الـجــديــد ،وإغ ــاق جميع
الـكــرفــانــات واالسـتـعــانــة بمراكز
ً
وم ـش ــاف م ـج ـه ــزة ،مـ ـش ــددا على
ضـ ـ ــرورة ت ــوج ــه ج ـم ـيــع الـ ـك ــوادر
ل ـمــوقــع ال ـحــريــق وتــوف ـيــر الــدعــم
واإلسـنــاد .وتكاد الحرائق تكون
ً
ً
مشهدا يوميا فــي الـعــراق ،حيث
ً
ّ
تمكن الــدفــاع الـمــدنــي الحـقــا من
السيطرة على حريق اندلع داخل
حـ ــدائـ ــق ج ــام ـع ــة واسـ ـ ـ ــط .وق ـبــل
ساعات من فاجعة الناصرية من
إخـمــاد حريق آخــر اشتعل بمقر
وزارة الـصـحــة فــي مــديـنــة الطب
بمنطقة باب المعظم وسط بغداد.
وف ـ ـ ــي الـ ـ ـي ـ ــوم ذاتـ ـ ـ ـ ــه ،أخـ ـم ــدت
ً
حريقا اشتعل في معمل لصناعة
ال ـح ـب ـي ـبــات اإلس ـف ـن ـج ـيــة جـنــوب
ب ـغ ــداد ،فــي حـيــن اشـتـعــل حريق
آخ ــر ف ــي مـنـطـقــة «س ــوق األول ــى»
ً
بمدينة الصدر شرق بغداد أيضا،
كـمــا أخ ـمــدت حــريـقــا اشـتـعــل في
مـحـكـمــة ب ـ ــداءة ال ـب ـي ــاع ،جـنــوب
العاصمة.

وبـ ـحـ ـس ــب الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
«الـ ــدفـ ــاع» ج ـ ــودت ع ـبــدالــرح ـمــن،
ً
فــإن «ب ـغــداد أكـثــر الـمــدن تعرضا
ل ـل ـح ــرائ ــق ،إذ ت ـس ـجــل ف ـي ـهــا 40
بالمئة منها ،وأحصي فيها 2800
حريق خالل األشهر الثالثة األولى
من .»2021

١٥

ً
العملية الالزمة لحفظ حقوق السودان ،مشيرا إلى
أن المجلس قــرر عقد اجتماع عاجل للجنة العليا
لسد النهضة ،وآخر لمجلس األمن والدفاع ،بمدينة
الروصيرص ،التي يقع بها سد صغير قرب الحدود
اإلثيوبية ،لمناقشة التطورات ،في ظل تقارير عن
انخفاض منسوب المياه ال ــواردة من إثيوبيا إلى
النصف.
وك ــان مجلس األم ــن الــدولــي قــد عـقــد ،الخميس
ً
الماضي ،جلسة حــول أزمــة السد ،شهدت تحذيرا
ً
مصريا عبر وزيــر الخارجية سامح شكري من أن
القاهرة «ستصون حقها في البقاء».
إلى ذلك ،أكد االتحاد األوروبي ،أنه يتفهم مخاوف
مصر والسودان فيما يخص قضية "سد النهضة"
ً
اإلثيوبي ،خصوصا بعدما أعلنت أديس أبابا بدء
الملء الثاني.
ودع ــا م ـســؤول الـسـيــاســة الـخــارجـيــة بــاالتـحــاد
األوروب ـ ــي جــوزيــب بــوريــل ،إل ــى ال ـحــوار والتفاهم
ً
السياسي في قضية "سد النهضة" ،مؤكدا" :نتفهم
قلق مصر والسودان".

استعادوا مدينة جنوبية من «قوات أمهرة» و«الفدراليين»
بعد أقل من أسبوعين على هجوم أول
اضـطــر الحكومة إلــى إع ــان وقــف إطــاق
النار ،أعلنت قوات دفاع تيغراي ،التابعة
لحزب جبهة تحرير شعب تيغراي ،الذي
كــان يحكم إقليم تيغراي اإلثيوبي ،أنها
ش ـنــت ه ـجــومــا ج ــدي ــدا ج ـن ــوب اإلق ـل ـيــم،
واشتبكت مع قوات من الجيش اإلثيوبي
الـ ـف ــدرال ــي وقـ ـ ــوات تــاب ـعــة إلق ـل ـيــم أم ـهــرة
المجاور.
وق ـ ــال ال ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـم ـت ـمــرديــن
غـيـتــاشــو ري ـ ــدا« :تـمـكـنــا م ــن ض ـمــان أمــن
مـعـظــم ج ـنــوب ت ـي ـغ ــراي» ،مـشـيــرا إل ــى أن
المتمردين سيطروا على أالمــاتــا ،كبرى
مدن المنطقة ،وأضاف أن «الجبهة» ترغب
في استعادة حدود ما قبل الحرب ،وفتح
رواب ـ ــط ال ـن ـقــل لـلـسـمــاح بــان ـت ـقــال ال ـنــاس
والمساعدات الغذائية.
كـمــا أفـ ــادت مـنـظـمــات إغــاثــة إنـســانـيــة
ب ـ ــان ـ ــدالع م ـ ـعـ ــارك أم ـ ــس فـ ــي م ـ ــاي أي ـنــي

لالجئين اإلريتريين بين «قوات تيغراي»
و«قوات امهرة» .وبحسب التقارير ،تمكن
متمردو تيغراي من السيطرة على معظم
المنطقة.
وشـ ــن رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء اإلث ـي ــوب ــي آبــي
أح ـمــد ،فــي نــوفـمـبــر ،عملية عسكرية في
المنطقة الواقعة شمال البالد ،لنزع سالح
عـنــاصــر «جـبـهــة تـحــريــر شـعــب تـيـغــراي»
والقبض على قادتها .وبعد السيطرة على
عاصمة الوالية ميكيلي ،أعلنت الحكومة
فــي نهاية نوفمبر النصر ،لكن المعارك
استمرت  8أشهر ،وآخر الشهر الماضي،
استعادت «الجبهة» السيطرة على عاصمة
اإلقليم وعلى معظم مناطقه ،لكن حكومة
إقليم أمـهــرة تـقــول إن لها الـسـيــادة على
أجزاء في الغرب والجنوب ،وأجبر الصراع
ق ــراب ــة مـلـيــونــي شـخــص عـلــى ال ـف ــرار من
منازلهم ،كما أجبر نحو  400ألف شخص
على العيش في مجاعة.

ميركل ترفض التطعيم اإلجباري ضد «كورونا»

ذكرت أوساط دبلوماسية،
أمس ،أن المبعوث األميركي
لعملية السالم في الشرق
األوسط هادي عمرو ،اقترح
ً
خالل لقاءاته الجارية حاليا
مع مسؤولين فلسطينيين
وإسرائيليين ،عقد لقاءات
مشتركة بين الجانبين
للتباحث في إجراءات "بناء
الثقة" .وأضافت أن اقتراح
عمرو "ال يزال قيد الدراسة"
من الجانبين ،مؤكدة أن "هناك
ُ
هوة كبيرة تفصل بين المطالب
ُالفلسطينية واإلسرائيلية التي
قدمت للجانب األميركي".
وأوضحت أن مبعوث الرئيس
جو بايدن للسالم "يرى ضرورة
عقد لقاءات مشتركة بين
الجانبين لبحث التفاصيل".

طهران :نفاوض واشنطن
لتبادل كل السجناء

واشنطن ال ترى ضرورة لـ «الجرعة الثالثة» بعد اجتماع مع «فايزر»
وســط جــدل عالمي حــول جعل اللقاح المضاد لفيروس
ً
ً
«كورونا» المستجد إلزاميا ،ويكتسب المؤيديون لذلك زخما
في عدة دول آخرها فرنسا التي قررت إلزامية تلقي المعالجين
الطبيين للقاح ،حثت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل
مواطنيها على تلقي التطعيم بمواجهة ساللة «دلتا» الشديدة
ً
العدوى ،لكنها رفضت جعله الزاميا.
وعقب مـحــادثــات مــع وزيــر الصحة ينس شبان ورئيس
معهد «روب ــرت كــوخ» لمكافحة األم ــراض لــوتــار فيلر ،أكــدت
ميركل في برلين ،أمس ،أنه ال يوجد خطط في ألمانيا لجعل
ً
التطعيم إجباريا على غرار فرنسا ،وقالت« :ال ننوي سلك هذا
الطريق ،الذي اقترحته فرنسا .لقد قلنا إنه لن يكون هناك إلزام
بالتطعيم ،وال أعتقد أن تغيير هذا التعهد سيؤدي إلى كسب
الثقة» ،موضحة أنه يمكن كسب الثقة عبر الترويج للتطعيم.
وم ـســاء أم ــس األول ،أعـلــن الــرئـيــس الـفــرنـســي إيـمــانــويــل
ماكرون إلزام العاملين في القطاع الصحي بتلقي التطعيمات،
ً
ممهال الموظفين فــي المستشفيات ودور رعــايــة المسنين
ً
حتى منتصف سبتمبر للحصول على التطعيم .ووفقا لوزير
الصحة الفرنسي أوليفييه فيران ،لن ُيسمح لألشخاص الذين
لم يتم تطعيمهم بالعمل ،ولن يتم دفع رواتبهم بعد اآلن.

كما أعلنت اليونان بدورها أن التطعيم سيصبح إلزاميا،
اعتبارا من األول من سبتمبر .إلى ذلك ،وعقب اجتماع عقده
مسؤولون من شركة «فايزر» مع عدد من مسؤولي الصحة
االميركيين لمناقشة منح الجرعة الثالثة من التطعيم ،أكد
ناطق باسم وزارة الصحة والخدمات الصحية ،أن األميركيين
الذين تم تطعيمهم بالكامل «ال يحتاجون» إلى الحصول على
جرعة ثالثة .وأوضح أن المسؤولين الصحيين تلقوا إحاطة
من «فايزر» ،أمس األول ،بشأن أحدث بياناتهم األولية حول
اللقاحات ،وسيواصلون مناقشة متى وإذا كانت هناك حاجة
إلى جرعات معززة في المستقبل.
ي ــأت ــي ه ــذا ب ـعــد أن أع ـل ـنــت شــرك ـتــا «ف ــاي ــزر» األمـيــركـيــة
و«بيونتيك» االلمانية المتحالفتان ،الخميس الماضي،
عزمهما طلب ترخيص لجرعة ثالثة في الواليات المتحدة
وأوروبا خصوصا ،إذ يمكن لها أن تعزز مستويات األجسام
المضادة ضد الفيروس ،وأيضا ضد متحور دلتا شديد
الـعــدوى .وفــي حين بــدأت إسرائيل إعطاء جرعة ثالثة من
«فــايــزر» للمرضى الــذيــن يعانون ضعف المناعة ،فــي ظل
ً
ارت ـفــاع اإلص ــاب ــات بــالـفـيــروس م ـج ــددا ،ن ـ ّـدد الـمــديــر الـعــام
لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس

ميركل وشبان وفيلر بعد اجتماعهم في برلين أمس (ا ف ب)
ّ
ّ
بـ «جشع» الدول التي تفكر بتطعيم سكانها بجرعة ثالثة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال غ ـ ـي ـ ـبـ ــري ـ ـسـ ــوس ،خ ـ ـ ـ ــال م ـ ــؤت ـ ـم ـ ــره الـ ـصـ ـح ــاف ــي
ال ـ ـ ـ ــدوري فـ ــي ج ـن ـي ــف« :إذا لـ ــم ي ـن ـج ــح الـ ـتـ ـ ّض ــام ــن ،ف ـه ـنــاك
ُ
ك ـل ـم ــة تـ ـف ـ ّـس ــر إطـ ــالـ ــة ع ـ ــذاب ه ـ ــذا الـ ـع ــال ــم ،إن ـ ـهـ ــا ال ـج ـش ــع».
ّ
ّ
وب ـن ـب ــرة غــاض ـبــة ن ـ ــدد ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام ب ــواق ــع أن «بـعــض
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدان وب ـ ـ ـعـ ـ ــض الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ب ـ ـ ـصـ ـ ــدد طـ ـ ـل ـ ــب م ــايـ ـي ــن
ّ
ّ
الـ ـج ــرع ــات ال ـث ــال ـث ــة ال ـ ـ ُـمـ ـ ـع ـ ــززة ،ب ـي ـن ـمــا لـ ــم ت ـت ـم ــك ــن ب ـل ــدان
اخـ ـ ــرى ب ـع ــد م ــن ت ـح ـص ـيــن ال ـع ــام ـل ـي ــن ف ــي مـ ـج ــال ال ــرع ــاي ــة

ً
ال ـص ـح ـي ــة والـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات األك ـ ـثـ ــر ض ـع ـف ــا مـ ــن س ـك ــان ـه ــا».
وأوضــح غيبريسوس أن «دلـتــا» باتت مــوجــودة في أكثر
من  104دول ،ومن المتوقع أن تنتشر في جميع أنحاء العالم
قريبا .من ناحيته ،أعلن ممثل منظمة الصحة إيف سوتيران،
أن تونس تسجل عدد وفيات هو «األعلى» في المنطقة العربية
وال ـقــارة اإلفــريـقـيــة ،وتـمــر «بــوضــع صـعــب» قــد ي ــزداد ســوءا،
وبالتالي تحتاج البالد إلى مساعدة ولقاحات.
(عواصم -وكاالت)

صرح المتحدث باسم الحكومة
اإليرانية ،علي ربيعي ،بأن
هناك مفاوضات جارية
لتبادل السجناء اإليرانيين
واألميركيين ،وسيتم إعالن
تفاصيلها عند التوصل
إلى نتائج .وقال ربيعي في
تصريحات أمس" :المفاوضات
تشمل السجناء اإليرانيين
في الدول األخرى ،الذين تم
اعتقالهم بطلب من واشنطن.
نحن مستعدون لتبادل كل
السجناء مع واشنطن" .يذكر
أن المبعوث األميركي الخاص
إلى إيران روبرت مالي ،قال إن
إدارة الرئيس جو بايدن تريد
إطالق سراح جميع األميركيين
ً
"المحتجزين ظلما" في إيران. ،
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«طالبان» تدعو سكان المدن لالستسالم وتهدد تركيا
فرنسا تحث مواطنيها على مغادرة أفغانستان ...وواشنطن تتخوف من حرب بالوكالة
هددت حركة «طالبان»،
تركيا بالتعامل معها كمحتل
بحال قررت اإلبقاء على جنود
أتراك لحماية وتشغيل
مطار كابول ،في حين بدا
أن الحركة المتشددة تريد
استعادة االستراتيجية التي
استخدمتها لدى استيالئها
على السلطة في منتصف
التسعينيات وهي محاصرة
المدن وإرغام الزعماء
التقليديين على التفاوض على
استسالم.

الجيش األفغاني
لم يعد يبدي
مقاومة شديدة
بعد فقده اإلسناد
الجوي األميركي

دع ــت حــركــة ط ــال ـب ــان ،أم ــس،
سـ ـ ـك ـ ــان ال ـ ـ ـمـ ـ ــدن األفـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــان إلـ ــى
االسـ ـتـ ـس ــام ل ـت ـج ـنــب ال ـم ـع ــارك
داخلها ،وحذرت تركيا من إبقاء
قــوات ـهــا ف ــي ال ـب ــاد بـعــد إنـجــاز
االنسحاب األميركي الكامل.
وقــال أمير خــان متقي ،وهو
م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول كـ ـبـ ـي ــر فـ ـ ــي الـ ـح ــرك ــة
فـ ـ ــي ت ـ ـغـ ــريـ ــدة ن ـ ـشـ ــرهـ ــا ن ــاط ــق
بـ ــاسـ ــم «طـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــان»»:اآلن وم ــع
انـ ـتـ ـق ــال الـ ـمـ ـع ــارك م ــن ال ـج ـبــال
والصحـ ـ ــارى إلــى أبــواب المدن
ال يريد المجاهدون القتال داخل
المدن من األفضل أن يستخدم
مواطنونا والعلماء كل القنوات
للدخول في اتصال» مع طالبان
بـ ـه ــدف «الـ ـت ــوص ــل الـ ـ ــى ات ـف ــاق
منطقي لتجنيب تعرض مدنهم
ألضرار».
وأمير خان متقي وزير اإلعالم
والثقافة السابق في نظام طالبان
السابق ( )2001-1996يدير «لجنة
الــدعــوة واإلرشـ ــاد» فــي الحركة،
ال ـتــي يـتــوجــه إلـيـهــا عـسـكــريــون
أو رجـ ــال ال ـشــرطــة وم ـســؤولــون
حكوميون وموظفون في القطاع
ال ـع ــام أو م ـجــرد مــواط ـن ـيــن ،إذا
كـ ــانـ ــوا ي ـ ــري ـ ــدون االن ـ ـش ـ ـقـ ــاق أو
االسـتـســام للمتمردين .وتــابــع
في رسالة صوتية نشرها على
«تـ ــوي ـ ـتـ ــر» ذبـ ـي ــح الـ ـل ــه م ـجــاهــد
الناطق باسم الحركة ،أن طالبان
«تؤكد لكل السكان أن أفغانستان
ً
ستكون وطنهم جميعا وأنه لن
يسعى أحد لالنتقام».
بعد االستيالء في الشهرين
الماضيين على مناطق ريفية
واسعة خالل هجوم أطلقته مع
بدء االنسحاب النهائي للقوات
األجـنـبـيــة مــن ال ـبــاد فــي مطلع
م ــاي ــو ،تـ ـط ــوق «ط ــالـ ـب ــان» ع ــدة
عواصم واليات.
ال ي ـب ــدي ال ـج ـيــش األف ـغــانــي
ً
الذي بات محروما من اإلسناد
الجوي األميركي المهم ،مقاومة
شديدة ولم يعد يسيطر سوى
ع ـلــى الـ ـم ــدن ال ـك ـب ــرى وم ـح ــاور
الطرق الرئيسية.
هـ ــذه ال ــدع ــوة م ــن «ط ــال ـب ــان»
ت ــذك ــر ب ــاالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـتــي
اسـتـخــدمـتـهــا ع ـنــد اسـتـيــائـهــا
عـ ـل ــى الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ف ـ ــي م ـن ـت ـصــف
التسعينيات :محاصرة المدن
وإرغام الزعماء التقليديين على
التفاوض على استسالم.
سقطت عدة مناطق في والية
مـ ـ ـج ـ ــاورة لـ ـك ــاب ــول فـ ــي اآلونـ ـ ــة
األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي أيـ ـ ــدي «ط ــال ـب ــان»
مما أثار مخاوف من أن تهاجم
ً
قريبا العاصمة أو مطارها ،الذي
يشكل طــريــق ال ـخــروج الوحيد
للرعايا األجانب من المدينة.
وفي يوليو هاجمت «طالبان»
للمرة األولى منذ بدء هجومها

عناصر من الوحدات الخاصة يشربون الماء بعد مواجهات عنيفة مع «طالبان» في قندهار أمس
ال ـح ــال ــي عــاص ـمــة واليـ ـ ــة ،قلعة
ن ــو (شـ ـم ــال غـ ـ ــرب) ،ل ـكــن وزارة
الدفاع األفغانية أعلنت أمس ،أن
القوات األفغانية طهرت بالكامل
المدينة ،عاصمة والية بادغيس،
بعد عدة أيام من المعارك.
ل ـك ــن ال ـم ـت ـم ــردي ــن س ـي ـط ــروا
ً
أيضا على منطقتين في والية
باميان (وس ــط) بعد «انسحاب
ت ـك ـت ـي ـكــي» ل ـل ـق ــوات األف ـغ ــان ـي ــة.
وه ـ ــذه ال ــوالي ــة تـسـكـنـهــا أقـلـيــة
الهزارة الشيعية التي تعرضت
لـ ـتـ ـج ــاوزات ك ـث ـي ــرة م ــن جــانــب
طالبان خالل حكمها.
مـ ـن ــذ س ـ ـقـ ــوط نـ ـظ ــامـ ـه ــا ،لــم
تتمكن حركة طالبان من دخول
ه ــذه ال ــوالي ــة ح ـيــث ف ـج ــرت في
مارس  2001تمثالين عمالقين
بوذيين مما أثــار موجة تنديد
عالمية.
ف ــي م ـ ــوازاة ذل ــك ،قـتــل أربـعــة
مدنيين وج ــرح خمسة آخــرون
ف ـ ـ ــي انـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــار ف ـ ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة
األفغانية أمس ،حسبما أعلنت
الشرطة.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد ي ـ ـ ـ ــوم م ـ ـ ــن إعـ ــان ـ ـهـ ــا
القضاء على رئيس استخبارات
«طالبان» قاري شاغاسي واثنين
م ــن مــرافـقـيــه ف ــي عـمـلـيــة أمنية
بـ ــواليـ ــة لـ ــوغـ ــار شـ ـ ــرق الـ ـب ــاد،
أف ــادت وزارة الــدفــاع األفغانية
أمس ،بمقتل قائد ميداني كبير
فــي الحركة يدعى عزيز رحمن
الملقب «بادشاه» ،في غارة جوية

في منطقة ألينغار بوالية لغمان
شرق البالد.
إل ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أظ ـ ـ ـهـ ـ ــر فـ ـي ــدي ــو
ب ـث ـتــه ش ـب ـكــة  CNNاإلخ ـب ــاري ــة
األميركية عناصر من «طالبان»
ً
وهــم يعدمون ع ــددا مــن القوات
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة األف ـ ـ ـغـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة رغ ـ ــم
استسالمهم.

تركيا ومطار كابول
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ح ـ ــذرت «ط ــال ـب ــان»
أم ـ ــس بـ ـش ــدة ت ــرك ـي ــا م ــن إب ـق ــاء
قوات لحماية مطار كابول بعد
انجاز انسحاب القوات األجنبية
المرتقب بحلول نهاية أغسطس
المقبل.
وأعلنت الحركة ،في بيان ،أن
ً
«قرار القادة األتراك ليس حكيما،
إنــه انتهاك لسيادتنا ولوحدة
وسالمة أراضينا وهو مخالف
لمصالحنا الوطنية» ،وذلك بعد
أيام على إعالن الرئيس التركي
رج ــب طـيــب إردوغ ـ ــان أن أنـقــرة
ووا شـنـطــن اتفقتا على «سبل»
ض ـم ــان أمـ ــن م ـط ــار ك ــاب ــول فــي
المستقبل بعد انسحاب القوات
األجنبية.
وأضافت «نعتبر إبقاء قوات
أجنبية في وطننا من أي دولة
كـ ـ ــان ومـ ـهـ ـم ــا كـ ــانـ ــت ال ــذريـ ـع ــة
عـلــى أن ــه اح ـت ــال ،والـمـحـتـلــون
سيعاملون على هذا األساس».
وتابعت الحركة «إذا لم تعد

ال ـس ـل ـطــات ال ـتــرك ـيــة ال ـن ـظــر في
قرارها مواصلة احتالل بالدنا»
ف ــإن طــال ـبــان «س ـت ـقــاوم ـهــا كما
ً
ق ــاوم ــت  20ع ــام ــا م ــن اح ـتــال»
أجنبي.
ً
وردا على هــذا التهديد ،قال
وزي ــر الــدفــاع الـتــركــي ّخلوصي
أكار ،أمس ،إن بالده «تنفذ جميع
أنشطتها فــي أفـغــانـسـتــان بما
يتماشى مع مصالح األفغان».
وأض ــاف أن ال ـقــوات التركية
م ــوج ــودة فــي أفـغــانـسـتــان منذ
ً
 20عـ ــامـ ــا ،واق ـت ـص ــر نـشــاطـهــا
على أعمال الصيانة واإلصالح
والبناء ،من دون تولي أي مهام
ً
قتالية ،موضحا أن تركيا تشغل
مطار كابول منذ  6سنوات.
وتفيد المعلومات بأن انقرة
س ـت ـس ـح ــب جـ ـن ــوده ــا بــال ـف ـعــل
حسب األجندة األطلسية لكنها
ستعيد قوة جديدة وقف اتفاق
مع حكومة كابول.
وف ــي واشـنـطــن ،ق ــال الناطق
باسم وزارة الخارجية األميركية
نيد برايس ،إن المناقشات بين
حول حجم الدور األمني لتركيا
في حماية مطار كابول مستمرة.

الدوحة
ً
س ـيــاس ـيــا ،أجـ ــرى الـمـبـعــوث
األميركي للسالم في أفغانستان
زلـ ـم ــاي خ ـل ـيــل زاد م ـفــاوضــات
منفصلة فــي الــدوحــة مــع وزيــر

إيران
وفـ ـ ـ ــي طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران ،قـ ـ ـ ــال أمـ ـ ــس،
ال ـ ـ ـنـ ـ ــاطـ ـ ــق ب ـ ـ ــاس ـ ـ ــم ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
اإليــرانـيــة ،علي ربيعي« :نراقب
الـتـطــورات األمنية والسياسية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ع ـل ــى الـ ـح ــدود
م ـ ـ ــع أف ـ ـغـ ــان ـ ـس ـ ـتـ ــان وات ـ ـخـ ــذنـ ــا
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدادات ال ـ ــازم ـ ــة ل ـكــل
السيناريوهات» .وأكد أن بالده

ُ
أميركا هزمت ...فلتبدأ «لعبة التالوم»

بعد سقوط جنوب فيتنام عام  ،1975دار جدل أميركي
ح ــاد ح ــول م ــن خـســر ح ــرب فـيـتـنــام ،واش ـت ــرك الـكـثـيــر في
الجيش والحزب الجمهوري في أسطورة «الطعن في الظهر»،
وألقوا باللوم على السياسيين ووسائل اإلعالم في منعهم
المفترض للقوات المسلحة من هزيمة فيتنام الشمالية .من
ناحية أخرى ،جادل العديد من الليبراليين بأنها حرب ما
كان ينبغي للواليات المتحدة أن تخوضها وما كان يمكن
أن تكسبها.
هـكــذا استهل الكاتب مــاكــس بــوت مقاله فــي «واشنطن
تضع بعد ،ولكن مع
بــوســت» ،الفتا إلــى أن أفغانستان لم ِ
تـقــدم حــركــة طــالـبــان بـســرعــة ف ــإن ال ـجــدل ح ــول مــن «خسر
أفغانستان؟» قد بدأ بالفعل وبدأت معه لعبة التالوم.
فقد بــدأ الجمهوريون ،متجاهلين أن الرئيس السابق

دونــالــد ترامب هو الــذي بــدأ االنسحاب ،يلومون الرئيس
جــو بــايــدن على «كــارثــة تختمر» .وداف ــع بــايــدن عــن نفسه،
األسبوع الماضي ،باالدعاء أننا حققنا «أهدافنا بالقضاء
على اإلرهابيين».
والم مستشار األمــن القومي لترامب الجنرال المتقاعد
إت ــش آر مــاكـمــاسـتــر وســائــل اإلعـ ــام عـلــى «ع ــدم االهـتـمــام
واالنـهــزامـيــة لتهيئة ظ ــروف االسـتـســام» ،فــي حين جــادل
مضيف شبكة «إم إس إن بي سي» ( )MSNBCمهدي حسن بأن
«الغزو األصلي نفسه كان بمثابة غضب ،بالنظر إلى أنه لم
يكن هناك أفغان على متن أي من الطائرات األربع» ،في إشارة
إلى الهجمات على الواليات المتحدة في  11سبتمبر .2001
ومع ذلك يرى الكاتب أن هناك الكثير من اللوم الذي يجب
إلقاؤه ،فيما من المحتمل أن نتذكره على أنه الحرب الكبرى

الـثــانـيــة ،بـعــد فـيـتـنــام ،الـتــي خسرتها الــواليــات المتحدة.
وقال إن اللوم الحقيقي يقع بشكل مباشر على السياسيين
ً
والجنراالت ،أميركيين وأفغانا ،وقد ارتكب رؤساء أميركا
المتعاقبين خطأ تلو اآلخر.
ال يـمـكــن للجيش األم ـيــركــي اإلف ــات مــن ال ـلــوم فــي هــذا
الفشل الذريع ،فقد فشلت القوات األميركية في بناء جيش
أفغاني وقوة شرطة كفؤة ،أو في قول الحقيقة حول مدى
سوء الحرب.
يعف الكاتب السياسيين وقادة الجيش األفغان من
ولم
ِ
اللوم ،وأن ما فعلوه كان أسوأ من نظرائهم األميركيين ،نظرا
لضعف القيادة والفساد المستشري .لكنه أردف بأن هذا
الخلل الوظيفي والفساد في الطبقة السياسية األفغانية
يغريان أميركا ببساطة ،لنفض يديها عن أفغانستان ،كما

باريس تفرض غرامة
كبيرة على «غوغل»

انتقلت الهيئة الفرنسية
المسؤولة عن ضبط المنافسة
من الوعيد إلى العقوبات ،إذ
فرضت على مجموعة «غوغل»
أمس ،غرامة  500مليون يورو
في ملف «الحقوق المجاورة»،
في أول قرار يصدر عن هيئة
رقابة حول هذا الموضوع في
أوروبا .وأخذت الهيئة على
مجموعة اإلنترنت الكبرى
عدم تفاوضها بـ «حسن نية»
مع الناشرين في المجال
الصحافي حول تطبيق
«الحقوق المجاورة» القاضية
بتسديد بدل مالي للناشرين
لقاء استخدام محتوياتهم .وفي
نهاية المطاف ،أمرت «غوغل»
بـ «تقديم عرض» إلى الناشرين
ووكاالت األنباء «لتسديد
بدالت لالستخدامات الحالية
لمحتوياتهم المحمية» ،تحت
طائلة فرض تدابير عليها
«يمكن أن تصل إلى  900ألف
يورو لكل يوم تأخير» ،مع حد
أدنى قدره  300ألف يورو.

(رويترز)

ال ـخــارج ـيــة ال ـق ـطــري مـحـمــد بن
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ووف ـ ــد ال ـح ـكــومــة
األف ـ ـ ـغـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا أفـ ـ ـ ـ ــادت
معلومات قطرية بــأن الرئيس
الـســابــق حميد ك ــرزاي ورئـيــس
ل ـج ـن ــة ال ـم ـص ــال ـح ــة األف ـغ ــان ـي ــة
توجها إلــى الــدوحــة للقاء وفد
«طالبان».
إلى ذلك ،برز تصريح للسفير
األم ـ ـيـ ــركـ ــي فـ ــي ك ـ ــاب ـ ــول ،روس
ويـ ـلـ ـس ــون ،ق ـ ــال فـ ـي ــه« :ال نــريــد
ً
حروبا بالوكالة في أفغانستان.
نـ ــريـ ــد م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـم ـ ـجـ ــاورة
ألف ـ ـ ـغـ ـ ــان ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــان ال ـ ـم ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة
باستقرارها».
وهناك مخاوف من أن تبادر
دول جوار أفغانستان مثل إيران
وبــاك ـس ـتــان وروس ـي ــا والـصـيــن
إلــى الـتــدخــل عبر ق ــوات محلية
لحماية نفسها مــن أي ا مـتــداد
للعنف أو مــن تـكــرار سيناريو
نمو المنظمات االرهابية برعاية
أو غض الطرف من «طالبان».

سلة أخبار

«تدين الحرب والعنف والصراع
الداخلي في أفغانستان ،ونسعى
لتتمكن حكومة قــو يــة تدعمها
أص ـ ـ ـ ــوات الـ ـشـ ـع ــب مـ ــن تـ ـج ــاوز
التحديات».

جنوب إفريقيا :انتشار
الجيش ال يوقف العنف

رفض روسي
في غضون ذلك وبينما أعلنت
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة األوزبـ ـكـ ـي ــة،
أمـ ـ ــس ،إجـ ـ ــاء الــدب ـلــومــاس ـي ـيــن
الــروس العاملين في القنصلية
العامة في مدينة مزار الشريف
إلـ ـ ــى أوزب ـ ـك ـ ـس ـ ـتـ ــان ،قـ ـ ــال وزيـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ــروسـ ــي س ـيــرغــي
الفروف في مؤتمر صحافي ،أن
واشنطن ترغب في إنشاء قواعد
عسكرية جديدة لها في منطقة
آسيا الوسطى بهدف مهاجمة
ً
أفغانستان مستقبال.
أض ــاف« :ال أعـتـقــد أن ظهور
قوات ومنشآت أميركية جديدة
ف ــي آس ـي ــا ال ــوس ـط ــى ق ــد يصب
فـ ــي م ـص ـل ـح ــة األم ـ ـ ــن فـ ــي ه ــذه
المنطقة».
وفـ ـ ـ ــي مـ ــؤشـ ــر عـ ـل ــى خ ـط ــوة
ال ــوض ــع األم ـن ــي ،دع ــت فــرنـســا،
أم ـ ـ ــس ،ج ـم ـي ــع م ــواط ـن ـي ـه ــا فــي
أف ـغــان ـس ـتــان إلـ ــى مـ ـغ ــادرة هــذا
البلد ،في خطوة سبقتها إليها
الصين ،بينما بدأت قنصليات
ع ــدة تـغـلــق أبــواب ـهــا ف ــي الـمــدن
األفغانية.
(عواصم  -وكاالت)

يفعل بايدن اآلن من خــال اإليـحــاء بأننا فعلنا ما يكفي،
واآلن األمر متروك لهم.
وعلق بأنه وإن كــان هناك منطق فــي هــذه الحجة ،لكن
في أفغانستان الواليات المتحدة نفسها متواطئة في سوء
الحكم ،تماما كما كانت في جنوب فيتنام.
واختتم مقاله بأن حرب العصابات ال تسود بالقتال ،بل
بالتغلب على عدو أقوى ،وهذا ما فعلته طالبان بالضبط،
فهي لم تهزم بعد الحكومة في كابول ،لكنها هزمت بالفعل
الحكومة فــي واشـنـطــن ،ومــن ثــم فليبدأ تـبــادل االتهامات
المضادة وتوجيه أصابع االتهام.
وخ ـلــص إل ــى أن ــه إذا كــانــت فـيـتـنــام م ــؤش ــرا ،ف ــإن «لعبة
التالوم» في أفغانستان قد تعكر صفو السياسة األميركية
لعقود مقبلة.

رغم نشر قوات من الجيش
بعد أيام من التظاهرات
العنيفة وأعمال النهب في
جنوب إفريقيا بعد سجن
الرئيس السابق جاكوب زوما،
إال أن أعمال العنف والنهب
لم تتوقف وأودت بحياة 45
ً
شخصا بينهم  4شرطيين،
في حين ال تبدو في األفق أي
مظاهر تهدئة .وأعلنت مقاطعة
كوزاولو ناتال ،حيث اندلعت
االضطرابات غداة سجن زوما
الذي ال يزال يحظى بشعبية
كبيرة في إقليم الزولو ،ارتفاع
ً
عدد القتلى إلى  26شخصا.
ً
يضاف إليهم  19قتيال في
منطقة جوهانسبرغ ،العاصمة
االقتصادية للبالد ،أكد
سقوطهم مساء االثنين رئيس
البالد سيريل رامابوزا.

مادورو :مقتل  10مسلحين
كولومبيين في مواجهات كراكاس

أعلن رئيس فنزويال نيكوالس
مادورو مقتل  10عناصر
من «جماعات شبه عسكرية»
كولومبيين في مواجهات
مسلحة بين عصابات إجرامية
وقوات األمن في كراكاس.
وقال مادورو إن « 20عنصرا
كولومبيا من جماعات شبه
عسكرية شاركوا في تدريب
عصابات إجرامية تقف خلف
عمليات إطالق النار المتكررة
التي تفاقمت منذ  7الجاري،
وقتل فيها عدد غير محدد من
المدنيين».

احتجاجات كوبا 3 ...عوامل أججتها ومستقبلها يلفه الغموض
واشنطن ترفض اتهامها بالوقوف وراء التظاهرات ...ودول أميركا الالتينية تنقسم

عناصر من الشرطة الكوبية خالل دوريــة راجلة في أحد أحياء
(أ ف ب)
			
هافانا أمس األول

تقف خلف احتجاجات األحــد فــي كــوبــا ،التي
وصفت بأنها األوسع منذ ثورة  ،1959عدة عوامل؛
أبرزها ثالثة :األزمة االقتصادية التي تسبب بأسوأ
نقص في المواد الغذائية منذ ربع قــرن ،وتفشي
«ك ــورون ــا» وق ـي ــود ال ــوب ــاء ،إض ــاف ــة إل ــى منصات
التواصل االجتماعي ،التي ساهمت في حشد الرأي
العام الغاضب.
رغم هذه العوامل يشكك المحللون في أن تؤدي
تلك التظاهرات إلى تغيير الحكم الشيوعي ،لكنهم
يــؤكــدون أنها كسرت حاجز الخوف بوجه نظام
ً
فرض سطوته على البالد منذ أكثر من  62عاما.
وكــانــت كــوبــا فــي أزم ــة قـبــل ب ــدء انـتـشــار وبــاء
كــوف ـيــد ،19 -ف ــي مـ ــارس  .2020وه ـن ــاك سـبـبــان
رئيسيان لذلك :االنهيار االقتصادي في فنزويال،
أبــرز داعــم لها ،وتشديد الحصار عليها من قبل
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب (-2017
 )2021الذي فرض  243عقوبات إضافية.
وعانى كل من السكان والحكومة بسرعة من هذه
اإلجراءات ،ومنها تعليق خدمة ويسترن يونيون،
األكثر استخداما من قبل الكوبيين لتلقي المال
من جاليات الخارج ،ومنع سفن سياحية أميركية
من التوقف في الجزيرة وتطبيق البند الثالث من
قانون هلمس-بورتون ،الذي أدى الى فرار عدد من
المستثمرين والمصارف .وحتى اليوم ،لم يتراجع
الرئيس األميركي جو بايدن عن هذه السياسة.
يضاف إلى ذلك أثر الوباء ،الذي حرم البالد من

العمالت الصعبة ،التي تدرها السياحة ،أحد أبرز
مصادر العائدات.
ً
وشهد االقتصاد الكوبي ،المتضرر أساسا من
بطء االصالحات والثقل اإلداري لنظامه االشتراكي،
تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة  %10.9عام
 ،2020في أسوأ انخفاض له منذ .1993
بالنسبة للكوبيين ،بــاتــت طــوابـيــر االنـتـظــار
طويلة في حين تزايد نقص األغذية واألدوية.
وف ـت ـحــت ال ـح ـكــومــة ،ال ـتــي تـنـقـصـهــا الـعـمــات
الـصـعـبــة ،مـئــات «مـتــاجــر ال ـ ــدوالر» ،الـتــي ال تبيع
المنتجات سوى بالعملة االميركية التي يحصل
عليها السكان من عائالتهم في الخارج ،أو يتعين
عليهم ش ــراؤه ــا فــي ال ـســوق الـ ـس ــوداء ،مـمــا أثــار
ً
استياء كبيرا.
ودفعت الصعوبات االقتصادية وعــدة أعطال
ً
في المحطات أيضا الى قطع الكهرباء عدة ساعات
ف ــي ال ـي ــوم ،مـمــا أزع ــج ال ـس ـكــان ف ــي أوج الصيف
االستوائي.
في الوقت نفسه ،أعطت خدمة اإلنترنت النقال
فــي نـهــايــة  2018للمجتمع الـمــدنــي وخصوصا
الـشـبــاب ،ال ـقــدرة على التعبئة .وبفضل شبكات
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،ت ـظــاهــر عـ ــدة م ـئ ــات من
الفنانين على مدى عشر ساعات أمام وزارة الثقافة
في  27نوفمبر  2020للمطالبة بالمزيد من حرية
التعبير.
تظاهرات األحــد بثت أيضا بشكل واســع على

شبكات التواصل ،مما تسبب في انتشار واسع في
كل أنحاء البالد ،ودفع السلطات إلى قطع الوصول
إلى اإلنترنت عبر الهاتف النقال.
بعد أربع سنوات ونصف السنة على وفاة فيدل
كاسترو وثالثة أشهر على رحيل شقيقه راوول
عن السلطة ،يريد الكثير من الكوبيين وخصوصا
الجيل الشاب التغيير.
ويقول المحلل السياسي ،أرتورو لوبيز ليفي،
لمجلة «تــايــم» األميركية ،إن ما يحدث في بالده
«لحظة فاصلة» ،مؤكدا أنها «المرة األولى منذ 62
ً
عاما التي نرى فيها احتجاجات ال تقتصر على
حي أو بـلــدة» ،ويضيف« :إذا لم تتمكن الحكومة
من السيطرة على األوضاع االقتصادية والصحية
فال نعلم كيف ستتطور األزمة في غضون ثالثة أو
أربعة أشهر».
ويبدو أن الحراك الشعبي الذي فاجأ الرئيس
ال ـكــوبــي ،ميغيل دي ــاز كــانـيــل ،جعله يلقي ســوء
األوضاع في البالد على واشنطن ،واصفا عقوباتها
بـ»سياسة الخنق االقتصادي» ،وزاعما في الوقت
نفسه أن المحتجين هم مرتزقة تستأجرهم أميركا،
ً
داعيا أنصاره إلى الخروج إلى الشوارع والدفاع عن
«مكتسبات الثورة» التي أوصلت الزعيم الشيوعي
الراحل ،فيدل كاسترو ،إلى سدة الحكم.
ويقول العديد من الكوبيين إن كانيل «الشيوعي
المخضرم» يفتقد إلى الكاريزما والجاذبية ،اللذين
يتمتع بهما جيل القادة الثوريين الذين وصلوا

إلى السلطة مع األخوين فيدل وراؤول كاسترو.
وتعاملت إدارة الرئيس جو بايدن بسرعة مع هذه
المفاجأة الكوبية .وقال وزير الخارجية األميركي
ً
أنتوني بلينكن إنه سيكون «خطأ فادحا» أن تفسر
هافانا االحتجاجات «على أنها بسبب أو نتيجة
ألي شيء فعلته الواليات المتحدة» .ودعا بايدن
نـظــام هــافــانــا الــى «االسـتـمــاع إلــى شعبه وتلبية
ً
احـتـيــاجــاتــه فــي ه ــذه اللحظة الـحـيــويــة ب ــدال من
إثراء أنفسهم».
وبعد أن دخلت روسيا الحليفة القديمة لكوبا
على خــط األزم ــة ،مـحــذرة الــواليــات المتحدة من
التدخل فــي الـشــؤون الكوبية أو محاولة زعزعة
الوضع من خالل «أعمال مدمرة»؛ انقسمت اميركا
الالتينية بشأن التطورات.
وطالب الرئيس األرجنتيني ألبرتو فرنانديز
ً
ب ــرف ــع ال ـح ـص ــار ال ـم ـف ــروض ع ـلــى ك ــوب ــا ،راف ـض ــا
أي تــدخــل خ ــارج ــي مـحـتـمــل لـتـســويــة الـخــافــات
السياسية الداخلية.
ّ
كما أكد الرئيس الفنزويلي االشتراكي نيكوالس
مــادورو ،الحليف الوثيق لهافانا« ،دعمه الكامل»
لنظيره الكوبي.
في المقابل ،أعرب الرئيس البرازيلي اليميني
جايير بولسونارو عن «تضامنه» مع المتظاهرين
الكوبيين الذين يطالبون بإنهاء «الديكتاتورية
الوحشية ،التي ّ
تدمر الحرية منذ عقود ،من خالل
ّ
إيهام العالم بالجنة االشتراكية».
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رياضة
وفد األزرق األولمبي إلى تركيا السبت
يواجه منتخب عمان في المعسكر ضمن مبارياته التجريبية الخمس
حازم ماهر

في إطار استعداداته لبطولة
غرب القارة والتصفيات
المؤهلة لنهائيات آسيا يواجه
المنتخب الوطني األولمبي
ً
نظيره العماني ،فضال عن
خوضه  4تجريبيات أخرى في
معسكره بتركيا.

الكونغولي مبوكاني رابع صفقات الكويت
أعـ ـل ــن نـ ـ ــادي الـ ـك ــوي ــت ،إب ـ ــرام
صـ ـفـ ـقـ ـت ــه الـ ـ ــراب ـ ـ ـعـ ـ ــة ،لـ ـت ــدعـ ـي ــم
صفوف الفريق األول لكرة القدم
ب ــال ـن ــادي ،بــال ـت ـعــاقــد م ــع ه ــداف
ال ــدوري البلجيكي ،الكونغولي
دي ــومـ ـي ــرس ــي مـ ـب ــوك ــان ــي ل ـم ــدة
عامين.
وكان الكويت تعاقد مع ثالثة
الع ـب ـيــن ق ـبــل إعـ ــان ت ـعــاقــده مع
مبوكاني ،هــم :النيجيري أوبــي
مـ ـيـ ـكـ ـي ــل ،والـ ـمـ ـغ ــرب ــي ال ـم ـه ــدي
بـ ــن رح ـ ـمـ ــة ،واألس ـ ـتـ ــرالـ ــي ريـ ــان
ماكجوان.
وخ ــاض مبوكاني ( 35عاما)
العديد من التجارب االحترافية،
الـ ـت ــي حـ ـق ــق نـ ـج ــاح ــا الفـ ـت ــا فــي
بعضها.
وان ـط ـل ـق ــت رحـ ـل ــة م ـبــوكــانــي
االحترافية ابـتــداء مــن مازيمبي
الكونغولي ،حيث لعب لفريقي

أنـ ــدرل ـ ـخـ ــت وسـ ـت ــان ــدرلـ ـي ــغ فــي
ب ـل ـج ـي ـكــا ،إل ـ ــى ج ــان ــب مــونــاكــو
الفرنسي ،وفولفسبورغ األلماني،
ونـ ـ ــوروي ـ ـ ـتـ ـ ــش وهـ ـ ـ ـ ـ ــال س ـي ـت ــي
اإلن ـك ـل ـيــزي ـيــن ،ودي ـن ــام ــو كييف
األوكراني ،ثم اختتم مشواره في
الدوريات األوروبية مع أنترويب
البلجيكي.
ومن المقرر أن يعلن مسؤولو
الكويت الصفقة الخامسة عقب
إجازة عيد األضحى ،إذ يفاوض
أكثر من العب.
ُي ــذك ــر أن الـمـكـتــب الـتـنـفـيــذي
التحاد الكرة وافق على مقترح 10
أندية خالل اجتماعه الذي عقده
األحد الماضي ،باإلبقاء على عدد
المحترفين ( 5محترفين) كما هو
دون تغيير ،وإلغاء قرار مجلس
إدارة االتـحــاد السابق بتقليص
العدد إلى  4محترفين.

أعـلــن م ــدرب الـفــريــق األول لـكــرة اليد
ب ـن ــادي الـســالـمـيــة أح ـم ــد ف ـ ــوالذ ،عــدم
تجديد عـقــده مــع الفريق فــي الموسم
ال ـجــديــد ،بسبب ظــروفــه الـخــاصــة التي
تحول دون استمراره على رأس الجهاز
الفني للفريق.
وحـ ـق ــق ف ـ ـ ــوالذ نـ ـت ــائ ــج جـ ـي ــدة مــع
السماوي في الموسمين الماضيين،
وقاد الفريق للمشاركة في منافسات
الـبـطــولــة اآلس ـيــويــة ال ـ ـ  23لــانــديــة
ً
أبطال الــدوري ،التي أقيمت مؤخرا
في السعودية.

●

جابر الشريفي

نجحت إدارة نادي كاظمة في تجديد التعاقد مع العب كرة
السلة عبدالعزيز الفضلي لمدة موسم آخــر ،لتدعيم صفوف
الفريق األول استعدادا للموسم المقبل.
ولعب الفضلي لعدة أندية ،حيث بدأ مشواره في الساحل،
ثــم انتقل إلــى الكويت وبعدها بــرقــان ،فيما لعب الموسم
الماضي مع كاظمة وبــرز معه بشكل الفــت ،السيما بعد
حصوله مع البرتقالي على وصيف الدوري وثالث الكأس.
على صعيد متصل ،ينتظر كاظمة مــوا فـقــة مجلس
الوزراء على استثناء مدرب كرة السلة الجديد
األميركي اودينز ،الذي تعاقدت معه اإلدارة
خلفا للصربي ايفان جيرمج ،استعدادا
للموسم المقبل ،من دخول البالد
بسبب إجراءات الحد من انتشار
فيروس كورونا.
كما اقتربت إدارة النادي
أي ـ ـض ـ ــا م ـ ــن ال ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــع م ــع
م ـ ـح ـ ـتـ ــرف ـ ـيـ ــن أمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن
أحــدهـمــا يـلـعــب فــي مركز
االرتـكــاز "سنتر" واآلخــر
في مركز الجناح ،بعد
قرار االتحاد بالسماح
ب ـم ـش ــارك ــة مـحـتــرفـيــن
داخل الملعب.

حسم القائمة
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ح ـس ــم ال ـج ـهــاز
الفني القائمة التي ستدخل المعسكر
وت ـ ـضـ ــم  30العـ ـ ـب ـ ــا ،ب ــاسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد 5
العبين بعد اعـتــذار الـنــادي العربي
عن انضمام بندر السالمة وحسين
أشكناني ،ورغــم ذلك يتكتم الجهاز
الفني على األسماء المختارة حتى
إجراء المسحات تحسبا إلصابة أي
من الالعبين بـ "كورونا" ،أو تعرض
العب آخر لإلصابة في التدريبات.
ويـ ــواصـ ــل ال ـم ـن ـت ـخــب تــدري ـبــاتــه
عـلــى مـلـعــب ال ـمــرحــوم عـبــدالــرحـمــن
البكر باتحاد الكرة ،ويجري الجهاز
الفني لالعبين تقسيمة في نهاية كل
تدريب ،لتنفيذ بعض الجمل الفنية
والتكتيكية.

رئيسة وفد الكويت غادرت إلى طوكيو
غ ــادرت رئـيــس وف ــد الكويت
األول ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــي ،عـ ـ ـض ـ ــوة ال ـل ـج ـن ــة
األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة فــاط ـمــة
حـيــات ،وبـعــض أعـضــاء الــوفــد،
مـ ـنـ ـه ــم الـ ـمـ ـلـ ـح ــق الـ ـصـ ـح ــاف ــي
نـجــاة الـصــايــغ ،واختصاصية
إع ــادة التأهيل دالل الــرويـشــد،
إلــى العاصمة الـيــابــانـيــة ،التي
تستضيف منافسات أولمبياد
"طوكيو ."2020
وك ـ ــان وفـ ــد ال ـس ـبــاحــة غ ــادر
إل ــى مــدي ـنــة ن ـي ـهــون الـيــابــانـيــة
قبل أربعة أيام ،لدخول معسكر
تــدري ـبــي مـغـلــق ه ـن ــاك يستمر
حتى موعد انـطــاق مسابقات
اللعبة في األولمبياد ،ويتشكل
ال ــوف ــد م ــن :ع ـب ــاس ق ـل ــي ،والرا
دش ـ ـتـ ــي ،وال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب اإلي ـط ــال ــي
سيمون نيستاسيكا.
ف ـي ـمــا غـ ـ ــادر وفـ ــد مـنـتـخـبـنــا

فوالذ لن يجدد عقده مع «يد» السماوي

سلة كاظمة تجدد للفضلي
وتقترب من أميركيين

ضمن مبارياته التجريبية التي
سيخوضها في معسكره التدريبي
ف ــي مــدي ـنــة ان ـطــال ـيــا ال ـتــرك ـيــة خــال
ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة م ـ ــن  18ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري حـ ـت ــى 8
أغسطس المقبل ،يــوا جــه منتخبنا
األولمبي نظيره العماني.
يـ ــذكـ ــر أن م ـن ـت ـخ ـب ـنــا األولـ ـمـ ـب ــي
يستعد ل ـخــوض مـنــا فـســات بطولة
غ ـ ـ ـ ــرب آس ـ ـي ـ ــا ال ـ ـت ـ ــي ت ـس ـت ـض ـي ـف ـه ــا
السعودية مطلع أكتوبر المقبل ،إلى
جانب منافسات المجموعة الرابعة
الـ ـت ــي تـسـتـضـيـفـهــا ال ـك ــوي ــت خ ــال
الـفـتــرة مــن  27حـتــى  31مــن الشهر
ذاتـ ـ ــه ،ض ـمــن ال ـت ـص ـف ـيــات الـمــؤهـلــة
لنهائيات كأس آسيا تحت  23سنة.
ويقيم المنتخب العماني بالقرب
م ــن م ـع ـس ـكــر األزرق ،وي ـح ـت ــاج أي
منهما ،في حال الموافقة ،إلى السفر
مدة  ٣٠دقيقة.
وك ــان الـجـهــاز اإلداري للمنتخب
األول ـم ـب ــي ،بــالـتـنـسـيــق م ــع مجلس
إدارة االت ـحــاد ،قــد اتـفــق على إقامة
 4مـبــاريــات تجريبية أخ ــرى ،حيث
يــوا جــه منتخبي البحرين وتركيا،
ونــاديــي األهـلــي وال ـخــور القطريين
ضمن المعسكر ذاته.
إلى ذلك ،استقر األمر بشكل نهائي
ع ـلــى ال ـم ـغ ــادرة إل ــى تــرك ـيــا الـسـبــت

الـمـقـبــل لــدخــول الـمـعـسـكــر ،وم ــن ثم
تـقــرر إخـضــاع الالعبين للمسحات
السبت المقبل ،سواء صباحا بوحدة
م ـك ــاف ـح ــة الـ ـ ـ ـ ــدرن ،أو ق ـب ــل ان ـط ــاق
التدريب بمقر اتحاد الكرة ،من أجل
اسـتـخــراج شـهــادة ال ـ ــ ،PCRالخاصة
بسفر الوفد.

ً
وتعكف إدارة الـسـمــاوي حاليا على
دراس ــة بـعــض الـسـيــر الــذاتـيــة لمدربين
خليجيين وأجــانــب مــن ضمنهم مــدرب
خيطان السابق البحريني علي العنزور،
للتعاقد مع األفضل منهم ،لتولي المهمة
في الموسم الجديد.
يذكر أن مدرب حراس مرمى السماوي
ع ـلــي ال ـخ ـضــر ان ـت ـقــل ،ف ــي وق ــت ســابــق،
لتدريب حراس مرمى الكويت في الموسم
المقبل.

قسطرة ناجحة
لعبدالمجيد البناي

أجرى رئيس اللجنة الطبية
باتحاد الكرة وطبيب املنتخبات
الوطنية د .عبداملجيد البناي،
عملية قسطرة ناجحة في القلب،
أمس ،وجاءت نتيجتها إيجابية
ومطمئنة.
القسم الرياضي يعرب عن
َّ
أمنياته بأن يمن املولى ،عز وجل،
على البناي بالشفاء العاجل،
ويلبسه ثوب الصحة والعافية.

عمومية «اليد» تعتمد
التقريرين المالي واإلداري

اعتمدت الجمعية العمومية
العادية التحاد كرة اليد ،التي
ُعقدت أمس األول ،في مقر
االتحاد بمركز الشهيد فهد
األحمد في الدعية ،التقريرين
املالي واإلداري عن أعمال السنة
املنتهية في  ،2021-3-31وكذلك
اعتمدت خطة العمل في املوسم
الجديدَّ ،
وفوضت الجمعية
مجلس اإلدارة تعيني مراقب
الحسابات.
ترأس االجتماع رئيس االتحاد
الفريق متقاعد ناصر بومرزوق،
بحضور أمني السر قايد
العدواني ،وأمني الصندوق
فيصل باقر ،وممثلي  15ناديا،
وممثل اللجنة األوملبية الكويتية،
فيما َّ
تغيب ممثل نادي الكويت.

بوسلر وصل ويباشر مهمته
مع الحكام في أنطاليا

حيات تتوسط الصايغ والرويشد
الوطني للرماية ،الــذي يتشكل
م ــن ع ـب ــدال ـل ــه وطـ ـ ــال مـنـصــور
ال ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي وعـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــن
ال ـ ـف ـ ـي ـ ـحـ ــان ،لـ ـ ــدخـ ـ ــول م ـع ـس ـكــر

ت ــدريـ ـب ــي فـ ــي ال ـم ــدي ـن ــة ذات ـه ــا
يـسـتـمــر أس ـبــوع ـيــن ،اس ـت ـعــدادا
النـ ـ ـط ـ ــاق مـ ـن ــافـ ـس ــات ال ـل ـع ـب ــة
باألولمبياد.

«الجمباز» يحل المنتخب األول بسبب عدم االلتزام
اتخذ مجلس إدارة اتحاد الجمباز
خالل اجتماعه ،أمس األول ،برئاسة
فـ ـه ــد ال ـ ـصـ ــولـ ــة ،وب ـ ـح ـ ـضـ ــور ج ـم ـيــع
األعـ ـ ـض ـ ــاء ،ع ـ ــدة قـ ـ ـ ــرارات م ـه ـم ــة ،مــن
أبــرزهــا حــل المنتخب األول ،بسبب
عدم انتظام الالعبين في التدريبات،
وع ــدم الـتــزامـهــم بتعليمات الـجـهــاز
الفني والخطط الموضوعة ،ما أدى
إل ــى ان ـخ ـفــاض مـسـتــويــاتـهــم .وكـلــف
م ـج ـل ــس اإلدارة الـ ـجـ ـه ــازي ــن ال ـف ـنــي
واإلداري ب ــإ ع ــادة تـقـيـيــم المنتخب،
وبنائه من جديد ،واختيار الالعبين

باختصار

ً
ً
األكـثــر الـتــزامــا وحــرصــا على تمثيل
ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـت ـم ـث ـي ــل الـ ـمـ ـش ــرف فــي
االستحقاقات المقبلة.
واع ـت ـم ــد م ـج ـلــس اإلدارة ن ـتــائــج
مـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــات ـ ــه لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي
( ،)2021– 2020ف ـي ـم ــا وا ف ـ ـ ــق عـلــى
ت ـس ـج ـي ــل أك ــاديـ ـمـ ـي ــة جـ ـمـ ـن ــازي ــا فــي
ك ـش ــوف ــات االتـ ـ ـح ـ ــاد ،ل ـت ـص ـبــح ثــالــث
أكاديمية تنتسب لالتحاد وتحصل
على ترخيص رسمي بعد أكاديميتي
"أكرو" و"هيلي".
وأك ــد الـصــولــة عقب االجـتـمــاع ،أن

مجلس اإلدارة حريص على تطوير
ري ــاض ــة ال ـج ـم ـبــاز ،وال ـن ـه ــوض بـهــا،
وات ـ ـخـ ــاذ الـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـت ــي ت ـص ــب فــي
ً
م ـص ـل ـحــة ال ـل ـع ـب ــة ،مـ ـشـ ـي ــدا ب ـخ ـطــوة
"ج ـم ـنــازيــا" ف ــي االن ـت ـســاب لــاتـحــاد،
وال ـ ـتـ ــي مـ ــن ش ــأنـ ـه ــا ت ـش ـج ـي ــع بـقـيــة
األكاديميات على ممارسة أنشطتها
بصفة رسمية تحت مظلة اال تـحــاد،
وه ـ ـ ــو م ـ ــا سـ ـيـ ـع ــود ب ــالـ ـف ــائ ــدة ع ـلــى
جـمـيــع مـنـتـسـبــي ه ــذه الــريــاضــة من
الالعبين والالعبات الذين سيدعمون
المنتخبات الوطنية.

وصل إلى البالد ،أمس األول،
السويسري مايك بوسلر ،الذي
سيشغل املدير الفني للجنة
الحكام في املوسم الرياضي
املقبل (.)2022-2021
وكان اتحاد الكرة تعاقد مع
بوسلر في مايو املاضي ،من أجل
التخطيط لالرتقاء بحكام الكرة
الكويتية.
وأنهى مسؤولو االتحاد
إجراءات دخول بوسلر ،أمس،
بعد إخضاعه للمسحة في مطار
الكويت الدولي ،وتقرر مغادرته
مع وفد الحكام الذي سيدخل
معسكرا في مدينة أنطاليا
التركية ،استعدادا للموسم
املقبل ،على أن يباشر مهمته
رسميا في هذا املعسكر.

«يد» العربي تجدد
إعارة الصقر

«ناشئي الطائرة» يغادر إلى معسكره بإسطنبول
●

محمد عبدالعزيز

يـغــادر مـســاء الـيــوم وفــد منتخبنا
الــوط ـنــي للناشئين لـلـكــرة ال ـطــائــرة،
ً
متجها إلى إسطنبول التركية ،لدخول
ً
مـعـسـكــر ت ــدري ـب ــي هـ ـن ــاك ،اس ـت ـع ــدادا
للمشاركة في البطولة العربية الـ 16
لمنتخبات الناشئين مواليد ،2003
المقرر أن تستضيفها تونس من
 5حتى  16أغسطس المقبل.
ويـ ـ ـت ـ ــرأس وفـ ـ ــد ال ـم ـن ـت ـخــب
ع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس ا إل د ا ر ة
عـبــدالــرحـمــن الـسـهــو ،ويـتـكــون
ً
مـ ــن طـ ـ ــال ج ــاس ــم إداري ـ ـ ـ ــا،
وجـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــراروة
ً
مدربا ،وأسامة مدكور
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب،
ومـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــز ع ـ ــزال ـ ــدي ـ ــن
اخـتـصــاصــي الـعــاج
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي ،إض ــاف ــة
إل ـ ــى  14الع ـ ـبـ ــا ،ه ــم:
ع ـبــدالــوهــاب مـتـعــب،
ط ــال ال ـيــاقــوت ،علي
دشتي ،سعد العنزي،
حـمــد الـظـفـيــري ،طــال
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــوري ،عـ ـم ــر
الرشيدي ،نواف الصانع ،فارس
ال ـســراج ،مـشــاري عبدالله ،علي

منتخب الناشئين للكرة الطائرة
سمير ،علي الصليلي ،حسن العامر
وعبدالعزيز العنزي.

 7مباريات تجريبية
وأكد الطراروة أن المرحلة التدريبية
األول ــى كــانــت ج ـيــدة ،واسـتـفــاد منها
الالعبون بشكل كبير ،وسينعكس ذلك
ً
إيجابيا على استيعابهم للجرعات
التكتيكية والفنية خالل المعسكر.
وأشـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ال ـم ـن ـت ـخ ــب يـضــم

مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـتـ ـمـ ـي ــزة م ـ ــن ال ــاع ـب ـي ــن
الواعدين المنتظر أن يقدموا مردودا
جيدا خالل البطولة العربية المقبلة،
وك ــذل ــك سـيـظــل ال ـب ــاب مـفـتــوحــا أم ــام
صغار السن الذين حرمهم التطعيم من
االنضمام للمنتخب في هذه المرحلة.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــراروة إن ال ـم ـن ـت ـخ ــب
سيخوض فــي المعسكر  7مباريات
تجريبية ،ضمنها مباراة مع منتخب
بلغاريا للناشئين الموجود بتركيا
فـ ــي نـ ـف ــس الـ ـت ــوقـ ـي ــت ،والـ ـمـ ـب ــاري ــات

المتبقية مع فرق من الدوري التركي،
بهدف االحتكاك بمستويات قوية في
اللعبة.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ح ـ ــث رئـ ـ ـي ـ ــس ل ـج ـنــة
ا لـتــدر يــب والمنتخبات الوطنية بدر
ال ـ ـكـ ــوس ،ف ــي كـلـمـتــه لــاع ـب ـيــن ،على
ض ــرورة االل ـت ــزام بتعليمات الجهاز
الفني داخل الملعب وخارجه ،وااللتزام
بــال ـت ـع ـل ـي ـمــات ال ـص ـح ـيــة ف ــي تــرك ـيــا،
ً
متمنيا التوفيق للفريق في المعسكر
والبطولة المقبلة.

جدد النادي العربي إعارته
لالعب نادي الصليبيخات لكرة
اليد حمد الصقر ،ملدة موسم
واحد ،بعد املستوى املتميز
الذي ظهر به الالعب مع الفريق
األول لكرة اليد بالنادي خالل
منافسات املوسم املاضي.
من جانبه ،أكد مدير كرة اليد
بالعربي حامد العلي ،في
تصريح لـ"الجريدة" ،أن تدريبات
الفريق ستنطلق بعد إجازة عيد
األضحى تحت قيادة املدرب
املساعد حسني حبيب ،بهدف
إنهاء مرحلة التأهيل واإلعداد
البدني لالعبني ،ورفع معدالت
اللياقة البدنية ،لحني التعاقد مع
املدرب الجديد للفريق.
وأشار إلى أن "األخضر" اقترب
ثان
من التعاقد مع محترف ٍ
للفريق األول لكرة اليد ،وغالبًا
سيكون أوروبيًا ،ليكون داعما
للفريق بجانب املحترف اإليراني
سجاد استكي ،الذي تعاقد معه
النادي في وقت سابق ،متمنيًا
أن يقدم "األخضر" املردود
املنتظر في املوسم الجديد،
وأن يكون منافسًا على جميع
األلقاب.

١٨
رياضة
أتلتيكو مدريد يضم دي بول ويبدأ معسكره اإلعدادي
ةديرجلا

•
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أعلن نادي أتلتيكو مدريد
بطل الدوري اإلسباني لكرة
القدم أمس ،تعاقده مع الدولي
األرجنتيني روديريغو دي
بول العب وسط أودينيزي
اإليطالي مدة خمسة أعوام
مباشرة عقب تتويجه مع
منتخب بالده بلقب «كوبا
أميركا» على حساب البرازيل.

دي بول

مع الوفاء للتقليد الذي يقوم به في
شهر يوليو مــن كــل ع ــام ،بــدأ أتلتيكو
مدريد ،بطل الليغا ،أمس األول ،معسكره
اإلع ــدادي للموسم الجديد ()22-2021
ب ـم ـن ـط ـقــة ل ـ ــوس أن ـخ ـي ـل ـيــس دي س ــان
رافائيل في مدينة سيجوبيا اإلسبانية.
وعلى وقع بداية االستعدادات تعاقد
النادي اإلسباني مع النجم األرجنتيني
ً
دي باول قادما من أودينيزي اإليطالي.
ويعود دي بول البالغ من العمر 27
ً
عاما إلــى الــدوري اإلسباني بعد فترة
أمضاها مع فالنسيا بين عامي 2014
و.2016
ولم يكشف القطب الثاني للعاصمة
مدريد عن قيمة الصفقة ،بيد أن وسائل
إعالم إسبانية قدرتها بـ
 35مليون يورو.
و تـ ـ ـ ـ ــأ لـ ـ ـ ـ ــق دي ب ـ ـ ــول
بشكل الفت في المباراة
النهائية لكوبا أميركا
الـسـبــت الـمــاضــي ضد
ال ـب ــرازي ــل بـتـمــريــرة
ح ــاس ـم ــة سـجــل
م ـ ـن ـ ـهـ ــا ن ـج ــم
ب ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــس
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
جـ ــرمـ ــان
الفرنسي
أن ـخــل دي
ماريا هدف الفوز.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دي ب ـ ـ ـ ــول،
إل ـ ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ـ ــه وص ـ ـ ـ ـ ــل إلـ ـ ــى
"ب ـط ــل ال ـل ـي ـغــا" وي ـعــرف
"الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــي
ي ـن ـطــوي عـلـيـهــا ذلـ ــك"،
ً
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن األمـ ــر
ك ــذل ــك ي ـع ـت ـبــر "خ ـط ــوة
رائـ ـ ـع ـ ــة" فـ ــي م ـس ـيــرتــه
وس ـ ـلـ ــط الـ ـ ـض ـ ــوء عـلــى
"االمـتـيــاز" ال ــذي يمثله

جيرو على أعتاب االنضمام
إلى ميالن عامين
بــات مهاجم منتخب فرنسا
ونـ ـ ـ ـ ــادي ت ـش ـل ـس ــي اإلن ـك ـل ـي ــزي
لكرة القدم أوليفييه جيرو على
مشارف توقيع عقد لمدة سنتين
مــع نــادي ميالن اإليـطــالــي ،كما
ذكـ ــرت وس ــائ ــل إعـ ــام إيـطــالـيــة
أمس.
وقالت شبكة "سكاي سبورت"
الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة" :الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ب ـ ــدأت
ت ـت ـضــح .س ـي ـتــواجــد ج ـي ــرو في
إيطاليا اعـتـبــارا مــن الخميس،
لـ ـلـ ـخـ ـض ــوع ل ـل ـف ـح ــص ال ـط ـب ــي
وتوقيع" العقد.
أمـ ـ ـ ــا صـ ـحـ ـيـ ـف ــة "ال غ ــازيـ ـت ــا
ديـ ـل ــو سـ ـ ـب ـ ــورت" فـ ـق ــال ــت" :م ــن
ال ـمــرجــح ج ــدا أن يـتــأجــل قــدوم
ج ـيــرو إل ــى الـخـمـيــس" مــن أجــل
إتمام الصفقة ،مبينة أن جيرو
سـ ـيـ ـتـ ـق ــاض ــى م ـب ـل ـغ ــا ق ـ ـ ـ ــدره 3
مــايـيــن ي ــورو سـنــويــا ،عـلــى أن
يــدفــع مـيــان مـلـيــون ي ــورو بــدل
تعويض انتقال إلى تشلسي.
وت ـ ــاب ـ ـع ـ ــت" :مـ ـ ـ ـ ـ ــدرب مـ ـي ــان
ستيفانو بيولي ينتظر قــدوم
جيرو بفارغ الصبر" ،السيما أن
عودة مهاجم الفريق اللومباردي
ال ــدول ــي ال ـس ــوي ــدي الـمـخـضــرم

جيرو

زالت ـ ــان إبــراهـيـمــوفـيـتــش ال ــذي
خـ ـض ــع ل ـع ـم ـل ـيــة ج ــراحـ ـي ــة فــي
ركبته فــي يونيو الماضي إلى
المالعب ال تزال "غير أكيدة".
وتوج جيرو ،العب مونبلييه
وأرسنال اإلنكليزي السابق ،مع
تشلسي ب ــدوري أبـطــال أوروبــا
ال ـمــوســم ال ـف ــائ ــت ،وكـ ــان ضمن
تشكيلة منتخب بالده في كأس
أوروبـ ــا عـنــدمــا خ ــرج مــن الــدور
ث ـم ــن ال ـن ـه ــائ ــي أم ـ ــام ســوي ـســرا
بركالت الترجيح.

ال ـل ـعــب ت ـحــت إم ـ ــرة م ــواط ـن ــه ديـيـغــو
سيميوني.
وق ـ ـ ــال دي ب ـ ـ ــول ،ف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
لموقع النادي على اإلنترنت وردت في
نفس الـبـيــان ،ال ــذي أعـلــن فيه التوقيع
خمسة مواسم مع األتلتي" ،أنــا سعيد
ً
جدا ،أنا ذاهب إلى بطل الليغا وأعرف
المسؤولية ا لـتــي ينطوي عليها ذ لــك.
إنها خطوة رائعة في مسيرتي الكروية،
ً
أي ـضــا تــأتــي فــي لحظة وصــولــي ،بعد
الفوز بكأس بطولة كوبا أميركا ،وهذا
يمنحني المزيد مــن الـقــوة .لتلبية كل
التوقعات".
ً
وتابع" :أنا سعيد جدا ألنني سأكون
ً
قادرا على العمل تحت إمرة سيميوني.
ً
أوال وقبل كل شيء بسبب البراعة التي
يـتـمـتــع ب ـهــا كـ ـم ــدرب ،إن ــه أح ــد أفـضــل
ال ـمــدرب ـيــن .أح ــب ك ــرة ال ـقــدم وأعيشها
ك ــل يـ ــوم .وأن ي ـق ــودك مـ ــدرب م ــن عـيــار
سيميوني يعد ذلك امتيازا .إنه يمنحك
ً
الفخر أيضا كمواطن ،أحب أن أكون في
خدمته ألنني ولدت وأنا أشاهده وهو
يلعب بقميص المنتخب األرجنتيني".
كما تحدث عن مواطنه وزميله أنخيل
كوريا" ،كذلك عن المشجعين" :إنه دعم
ً
كبير لي .لقد تحدث بشكل جيد جدا عن
أتلتيكو والنادي بأكمله .وقبل كل شيء
أنا فخور بالذهاب إلى ناد لديه جمهور
ً ً
يجعله كبيرا جدا".
واستطرد" :عندما بــدأت الشائعات
تنتشر حول وصولي إلى أتلتيكو ،كانت
تعليقات ورسائل المودة التي أرسلها
لي جمهور أتلتيكو ال تعد وال تحصى".
وأض ـ ــاف":أن ـ ــا ش ـغ ــوف ب ـك ــرة ال ـق ــدم،
ً
وأيضا بسبب الفترة التي أمضيتها في
ً
الدوري اإلسباني ،أعرف أتليتكو جيدا".

غيابات عديدة
وت ـحــت أع ـيــن ال ـم ــدرب األرجـنـتـيـنــي

sports@aljarida●com

جانب من تدريبات سابقة ألتلتيكو مدريد
دييغو سيميوني ،الذي مدد عقده مع
"الروخيبالنكوس" حتى  2024منذ أيام
قليلة ،كــان المشهد األب ــرز فــي الـمــران
األول للفريق الـمــدريــدي هــو الغيابات
الـ ـع ــدي ــدة الـ ـت ــي س ـت ـس ـت ـمــر خـ ــال ه ــذا
ً
ً
األسبوع ،إذ إن عددا كبيرا من الالعبين
الدوليين الذين شاركوا مع منتخباتهم
المختلفة في بطولتي األمم األوروبية

(يــورو  ،)2020وكوبا أميركا ،يحظون
اآلن بعطالتهم السنوية.
ون ـف ــس األم ـ ــر سـيـنـطـبــق ع ـلــى آخــر
ص ـف ـق ــات األتـ ـلـ ـت ــي الـ ـت ــي أعـ ـل ــن عـنـهــا
اليوم ،وهو النجم األرجنتيني الدولي
رودري ـ ـ ـغـ ـ ــو دي ب ـ ـ ـ ــاول الـ ـمـ ـنـ ـض ــم مــن
أودي ـن ـيــزي اإلي ـطــالــي لـخـمـســة مــواســم
مقبلة.

وش ـه ــد الـ ـي ــوم األول م ــن الـمـعـسـكــر
مشاركة كل من ثالثي حراسة المرمى
الـسـلــوفـيـنــي يـ ــان أوبـ ـ ــاك وال ـك ــروات ــي
إيـفــو غربيتش وميغيل س ــان روم ــان،
ال ـم ــون ـت ـي ـن ـغ ــري س ـت ـي ـف ــان ســاف ـي ـتــش
وماريو إيرموسو والفرنسي جيوفري
كوندوغبيا وساؤول نييغيز والصربي
إيفان شابونييتش ،باإلضافة للمنضم

غالطة سراي يتهم اليونان بالتمييز ضده
ات ـه ـم ــت ال ـح ـك ــوم ــة ال ـتــرك ـيــة
ون ـ ــادي غــال ـطــة سـ ــراي الـتــركــي
السلطات اليونانية بـ "التمييز"،
لرفضها قبول نتائج اختبارات
( )PCRالـتــي أجــريــت فــي تركيا
ألع ـ ـضـ ــاء ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،الـ ـ ـ ــذي ق ــرر
إلغاء المباراة الودية التي كان
مــن ال ـم ـقــرر أن يـخــوضـهــا أمــام
أولمبياكوس اليوناني والعودة
إلى الوطن مرة أخرى.
وقال غالطة سراي ،في بيان
له" ،في أثينا حيث ذهبنا للعب
مـ ـ ـب ـ ــاراة ودي ـ ـ ــة فـ ــي جـ ــو ودي،
تعرض الفريق التركي للتمييز".
وعاد الفريق إلى تركيا الليلة
ال ـم ــاض ـي ــة ،ب ـعــد أن قـ ــرر إل ـغــاء
المباراة التي كانت مقررة مساء
الثالثاء.
وات ـهــم الـسـلـطــات اليونانية
بـ ـمـ ـع ــامـ ـل ــة فـ ــريـ ــق إس ـط ـن ـب ــول
بطريقة "غير الئقة ومتعجرفة''
ف ــي م ـط ــار أث ـي ـن ــا ،ب ـس ـبــب عــدم
االع ـ ـتـ ــراف ب ـن ـتــائــج اخ ـت ـب ــارات
(ك ــوفـ ـي ــد )-19ال ـتــي أج ــري ــت في
ت ــركـ ـي ــا ،ومـ ـط ــالـ ـب ــة ال ــاع ـب ـي ــن
بالخضوع الختبار جديد على
األراضي اليونانية.
وق ــال الـمــديــر الـفـنــي لغالطة
س ـ ـ ــراي ،ف ــات ــح ت ــري ــم ،لــوســائــل

نورويتش سيتي يضم ليس ميلو
أعلن نادي نورويتش سيتي اإلنكليزي لكرة القدم ،تعاقده مع
ً
العب الوسط بيير ليس ميلو ،قادما من نيس الفرنسي.
للنادي اإلنكليزي ،أمس ،أن ميلو ،الذي
وذكر الموقع الرسمي
َّ
كان القائد الثاني في نيس ،وقع على عقد مع نورويتش سيتي
لـمــدة ثــاثــة أع ــوام حتى صيف عــام  ،2024ولــم يتم الكشف عن
قيمة العقد.
وأضاف أن الالعب ( 28عاما) وصل إلى النادي بخبرة كبيرة
في الدوري الفرنسي.
َ
وشارك ميلو في  150مباراة بالدوري الفرنسي مع فريقي ديغون
ونيس ،كما أن لديه خبرة في الدوري األوروبي ودوري األبطال.
وقاد ميلو فريق نيس في  16من إجمالي  33مباراة خاضها
ً
مع نيس الموسم الماضي ،مسجال خمسة أهداف.

جماهير غالطة سراي
اإلع ـ ـ ــام ال ـت ــرك ـي ــة "ال ـم ـب ــاري ــات
الـ ــوديـ ــة ت ـق ــام ب ـي ــن األصـ ــدقـ ــاء.
هــذا الـسـلــوك ليس ودودا على
اإلطالق ،ولذلك قررنا العودة".
كما انتقدت الحكومة التركية
مـعــامـلــة ال ـس ـل ـطــات الـيــونــانـيــة
لغالطة سراي ،ووصفتها بأنها
"سيئة".
وكـ ـ ـت ـ ــب وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــركـ ـ ــي ،م ـ ـ ــول ـ ـ ــود ج ـ ــاوي ـ ــش
أوغلو ،على حسابه على موقع

(تويتر) "المعاملة السيئة وغير
الرياضية التي واجهها غالطة
س ـ ـ ــراي فـ ــي الـ ـي ــون ــان ال يـمـكــن
قبولها".
ومن جانبها ،أكدت أثينا أن
إخـضــاع القادمين مــن الـخــارج
الخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ف ـح ــص اإلص ــاب ــة
ب ـ ـ (ك ــوفـ ـي ــد )19-ع ـلــى األراضـ ــي
اليونانية ينطبق على "جميع
ال ـم ـس ــاف ــري ــن" ال ــذي ــن يــدخ ـلــون
البالد.

يـ ـ ـش ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
الثنائية بين اليونان وتركيا،
والـ ـت ــي ل ـه ــا ت ــاري ــخ ط ــوي ــل مــن
التوترات ،تدهورت بشكل أكبر
ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة بسبب
قـ ـض ــاي ــا عـ ـ ــديـ ـ ــدة ،م ـ ــن ب ـي ـن ـهــا
الهجرة ،وقرار أنقرة بالتنقيب
ع ــن الـنـفــط وال ـغ ــاز ف ــي مناطق
بــالـبـحــر الـمـتــوســط يــدعــي كال
البلدين تبعيتها إليه.

رئيس ليفركوزن ينضم لعضوية
رابطة األندية األوروبية
أعلنت رابطة األندية األوروبية لكرة القدم (إيكا) ،أمس،
أن فيرناندو كارو رئيس نادي باير ليفركوزن أصبح ثالث
ممثل من الدوري األلماني لكرة القدم (بوندسليغا) ينضم
إلى مجلس إدارة الرابطة.
وبــاإلضــافــة إل ــى كـ ــارو ،يـتــواجــد كــل مــن هــانــز يواكيم
فــاتــزكــه الــرئـيــس التنفيذي ل ـنــادي بــروسـيــا دورتـمــونــد،
ومــاي ـكــل غـيــرلـيـنـغــر مــديــر الـ ـم ــوارد الـبـشــريــة وال ـش ــؤون
الـقــانــونـيــة ل ـنــادي بــايــرن مـيــونـيــخ ،ضـمــن مجلس إدارة
الرابطة.
ويتواجد  24عضوا في المجمل كجزء من مجلس إدارة
الرابطة ،والتي تمثل  230ناديا أوروبيا.
وغادر ستة أعضاء الرابطة ،بعد محاولة  12ناديا إقامة
بطولة دوري السوبر األوروبـ ــي ،ومنهم أنــدريــا أنييلي
رئيس الرابطة السابق ورئيس نادي يوفنتوس اإليطالي،
والــذي تم استبداله بناصر الخليفي مالك نادي باريس
سان جرمان الفرنسي.
وإلى جانب كارو ،انضم دان فريدكين رئيس نادي روما
اإليطالي ،وأوليغ بيتروف رئيس نادي موناكو الفرنسي،
إلى عضوية مجلس إدارة الرابطة.
وقال كارو" :كرة القدم األوروبية تواجه تحديات كبيرة،
ليس فقط بسبب جائحة كورونا وعواقبها ،بل ألن هناك
الكثير من العمل في األعوام القادمة".
وأض ـ ــاف" :أن ــا سـعـيــد ألن ـنــا ،كممثلين لبوندسليغا،
سيكون لنا كلمة أكبر ووزن لتشكيل مستقبل كرة القدم".
(د ب أ)

بيريز :كاسياس وغونزاليس خدعتا مدريد الكبيرتان

بيريز

كـشـفــت ب ـعــض الـتـسـجـيــات ال ـصــوت ـيــة ،الـتــي
التقطت لرئيس ن ــادي ري ــال مــدريــد فلورنتينو
ب ـي ــري ــز عـ ـ ــام  ،2006ونـ ـش ــره ــا أمـ ـ ــس م ــوق ــع El
 ،Confidencialعــن هجمات قاسية مــن جانبه
على الالعبين راؤول غونزاليس وإيكر كاسياس،
اللذين كانا في رأيه "خدعتي مدريد الكبيرتين"،
وفقا لهذه المحادثات.
ويأتي في التسجيالت الصوتية ،التي أجريت
بعد مغادرة فلورنتينو بيريز رئاسة ريال مدريد
عام  ،2006من بين أمور أخرى ،أن "كاسياس ليس
حــارس مرمى لريال مدريد ،ما الــذي تريدني أن

البورتا :محادثات تجديد عقد ميسي تتقدم بشكل جيد
ق ــال رئـيــس ن ــادي بــرشـلــونــة اإلسـبــانــي لكرة
الـقــدم خــوان البــورتــا إن المحادثات بين ناديه
والنجم األرجنتيني ليونيل ميسي ،بخصوص
تجديد عقده ،تتقدم بشكل جيد ،وأصبح ميسي،
الفائز بجائزة أفضل العــب في العالم  6مــرات،
والذي قضى كل مسيرته الكروية في برشلونة،
العبا حرا بعد نهاية عقده مع الفريق الكتالوني
بنهاية يونيو الماضي.
وارتبط اسمه باالنتقال إلى مانشستر سيتي
اإلنكليزي وبــاريــس ســان جرمان الفرنسي في
الـمــاضــي ،لكن التوقعات تشير إلــى أن الالعب
الـبــالــغ  34عــامــا سيبقى الع ـبــا ضـمــن صفوف
بــرشـلــونــة رغ ــم األزمـ ــات الـمــالـيــة الـتــي يـمــر بها
الـنــادي ،ورغــم ذلــك فــإن برشلونة سيكون عليه
أن يخفض رواتبه في حال أراد االمتثال لقواعد
اللعب المالي النظيف في الدوري اإلسباني ،من
أجل منحه العرض الذي ينتظره.

الفوز بـ «كوبا أميركا»
البورتا

ً
ح ــدي ـث ــا ال ـم ـه ــاج ــم ال ـب ــرازي ـل ــي ال ـش ــاب
ماركوس باولو .وركز سيميوني خالل
الحصة التدريبية على العامل البدني
في أول أيام االستعداد للموسم الجديد.
وخــاض الفريق  3حصص تدريبية
أم ـ ــس ،وتـ ــم خــال ـهــا ال ـع ـمــل ع ـلــى رفــع
المعدل البدني لالعبين.
(إفي)

وعاد مستقبل ميسي ليفرض نفسه مجددا،
بعدما نجح في قيادة منتخب بالده إلى الفوز
بلقب كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا)،

بينما مــازال البورتا يأمل الوصول إلى اتفاق،
متابعا" :تجديد عقد ميسي يسير بشكل جيد،
ال شيء مستحيل".
وق ــال البــورتــا ،للصحافيين خــال حضوره
ح ـ ـفـ ــا خ ـ ــاص ـ ــا بـ ـ ـع ـ ــرض "مـ ـ ــاجـ ـ ــو ب ـ ـ ـ ـ ــوب"" ،كـ ــل
الكتالونيين وبرشلونة وكتالونيا وعالم كرة
القدم بأسره كان سعيدا ألن ليو فاز بلقب كوبا
أمـيــركــا" ،مضيفا" :انــه مــن المثير رؤيــة الالعب
األفضل في تاريخ كرة القدم متحمسا لتحقيق
لقب مثل هذا ،لقد جعلنا جميعا نبكي من الفرح.
أنا سعيد لعائلة ميسي ولألرجنتين ولبرشلونة
الذي أصبح يعرف ولديه معجبون لوجود نجم
كبير مثل ليو".
وكــان ميسي مؤثرا مــرة أخــرى مع برشلونة
في الموسم الماضي ،حيث أنهاه هدافا للدوري
اإلسباني مسجال  38هدفا ،وصنع  12لزمالئه
في كل البطوالت.
ورغ ــم الـتـكـهـنــات ال ــدائ ــرة ح ــول مستقبله فــإن
مـيـســي نـجــح فــي الـتــألــق عـلــى الـســاحــة الــدولـيــة،
وقيادة منتخب بالده للفوز بـ"كوبا أميركا" للمرة
األول ــى منذ عــام  ،1993وسـجــل ميسي  4أهــداف
وصنع  5لــزمــائــه ،ليحقق أول لقب مــع منتخب
بالده.

أقوله لك .هو ليس كذلك .لم يكن أبدا كذلك .ولكن
حسنا ،إنها واحدة من أكبر الخدع .والثانية هي
راؤول" ،كما ينقل الموقع اإللكتروني استنادا
للتسجيل.
ويسود في ريال مدريد شعور باستياء شديد
لنشر هذه العبارات من قبل رئيس ريال مدريد،
والتي تعود لما قبل  15عاما.
ويشغل إيكر كاسياس حاليا منصب سفير
النادي ونائب رئيس المؤسسة ،وراؤول هو مدرب
ناشئي ريال مدريد.

ريال سوسييداد يضم
األسترالي ماثيو ريان
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
سـ ـ ــوس ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــداد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس
األسـ ـ ـت ـ ــرال ـ ــي م ــاثـ ـي ــو ري ـ ــان
مدة موسمين ،مع إمكانية
الـ ـتـ ـج ــدي ــد لـ ـم ــوس ــم ث ــال ــث،
ً
ق ــادم ــا م ــن نـ ــادي بــراي ـتــون
اإلنكليزي.
وسـيــرافــق مــاثـيــو أليكس
ريميرو في حراسة المرمى.
وك ــان رحـيــل ميغل أنخل
م ــوي ــا فـ ــي نـ ـه ــاي ــة ال ـم ــوس ــم
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ت ـ ـ ــرك ف ـ ــراغ ـ ــا فــي
حــراســة مــرمــى ســوسـيـيــداد،
والذي سيشغله اآلن حارس
دول ــي سبق لــه اللعب أيضا
في فالنسيا وأرسنال.
وق ـ ـ ـ ــال ري ـ ـ ـ ــان ل ـت ـل ـف ــزي ــون
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي" :سـ ــأع ـ ـمـ ــل بـ ـق ــوة،
وأن ــاف ــس لـتـحـقـيــق أه ــداف ــي
الطموحة".
(إفي)

ماثيو ريان

ةديرجلا
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النزعة الهجومية والمرونة
الخططية أهم دروس «اليورو»
لمحات كثيرة برزت خالل
منافسات بطولة «يورو
 »2020التي توج بها
المنتخب اإليطالي بعد فوزه
على نظيره اإلنكليزي بركالت
الترجيح في النهائي.

العديد من األهداف العكسية،
الـمــرونــة الـهــائـلــة فــي الـنــواحــي
ال ـخ ـط ـط ـيــة ،الـ ـك ــرة الـ ـج ــذاب ــة...
اتجاهات وضعتها بطولة كأس
األم ــم األوروب ـي ــة (ي ــورو )2020
قد تؤثر في مسيرة كــرة القدم
خالل المواسم القليلة المقبلة،
كـمــا مـنـحــت أن ـصــار ك ــرة الـقــدم
ً
الهجومية أمال في المستقبل.
وقال نجم كرة القدم األلماني
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق وال ـ ـ ـقـ ـ ــائـ ـ ــد األس ـ ـبـ ــق
للمنتخب األلماني (مانشافت)
م ــاي ـك ــل ب ـ ـ ــاالك" :كـ ـ ــان ج ـي ــدا أن
نرى أن معظم الفرق ال تنتظر،
ولكنها تبحث عن الخالص من
ً
خالل الهجوم" ،مضيفا أنه من
دواع ــي ال ـســرور "أن تـعــود كرة
القدم الهجومية".
وق ــد ت ـتــرك ه ــذه االتـجــاهــات
الخططية أثرها على مستقبل
الـلـعـبــة ،وم ــن ه ــذه االتـجــاهــات
واللمحات يبرز عدة نقاط منها:

المرونة الخططية
ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات ال ـ ـتـ ــي ق ــدم ــت
أف ـ ـ ـضـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ـ ــروض كـ ـ ــانـ ـ ــت ه ــي
المنتخبات التي لديها مدربون
يمكنهم التفاعل طبقا ألحداث
المباراة دون االعتماد الصارم
على نظام لعب واحد ،ففي دور
الستة عشر على سبيل المثال،
لجأ غاريث ساوثغيت المدير
الفني للمنتخب اإلنكليزي إلى
تغيير تشكيله الدفاعي وأثمر
هـ ــذا بـتـحـقـيــق ال ـفــوز
ع ـ ـل ـ ــى ال ـم ـن ـت ـخ ــب
األلماني.
وواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــب
اإلنـكـلـيــزي اللعب
ب ـ ـ ــأسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوب مـ ـ ــرن

جانب من نهائي «اليورو» بين منتخبي إيطاليا وإنكلترا
خ ــال م ـبــاريــاتــه ف ــي الـبـطــولــة،
واالعـتـمــاد على أربـعــة العبين
فــي خــط الــدفــاع مــع تغيير هذا
م ـ ــرارا إل ــى ثــاثــة الع ـب ـيــن فقط
لـحـظــة ب ـن ــاء ال ـل ـعــب ف ــي ات ـجــاه
مرمى المنافس.
وفي الوقت نفسه ،كانت لدى
كاسبر هيلماند المدير الفني
للمنتخب الدنماركي الشجاعة
لتغيير تشكيلته أكثر من مرة.

الروح الهجومية
الكرة الدفاعية غير الجذابة

ن ـ ـ ـ ـ ـ ــادرا م ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـ ــؤدي لـ ـلـ ـنـ ـج ــاح،
وم ـ ـقـ ــارنـ ــة ب ــال ـن ـس ــخ ال ـس ــاب ـق ــة
مــن ال ـب ـطــوالت األوروبـ ـي ــة ،حل
أسلوب االستحواذ على الكرة
ب ــدي ــا لــاع ـت ـمــاد ال ـب ـحــت على
خطط الهجمة الـمــرتــدة ،وكــان
للمنتخبات الكبيرة النصيب
األكبر في المباريات.
ورغـ ــم هـ ــذا ،أشـ ــاد الـفــرنـســي
آرسـ ـي ــن فـيـنـغــر ال ـم ــدي ــر الـفـنــي
ال ـس ــاب ــق ألرس ـ ـنـ ــال اإلن ـك ـل ـيــزي
بما يطلق عليها "المنتخبات
الصغيرة" وذلك مقارنة بالنسخ

السابقة من البطوالت األوروبية.
وصرح فينغر لمجلة "كيكر"
األل ـم ــان ـي ــة" :لـ ــم ي ــدافـ ـع ــوا فـقــط
ع ــن ح ـي ــات ـه ــم ،وإنـ ـم ــا ح ــاول ــوا
أي ـضــا أخ ــذ زم ــام ال ـم ـبــادرة في
االس ـت ـح ــواذ ع ـلــى الـ ـك ــرة" ،غير
أن االستحواذ على الكرة بدون
وجود مهاجمين لديهم فعالية
كبيرة ،ال يؤدي للنجاح.

قواعد الوباء
ع ــدد األه ـ ــداف ال ـتــي سجلت
في الشوط األول من المباريات

ت ــزاي ــد بـشـكــل مـعـتــدل وبنسبة
 20ف ــي ال ـم ـئــة م ـق ــارن ــة ب ـيــورو
 ،2016ولكن العدد المسجل في
الشوط الثاني تزايد بشكل أكبر
وبمعدل الثلث عن نسخة .2016
ول ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى ف ــي ت ــاري ــخ
بطولة كبيرة يسمح للمدربين
ب ــإج ــراء خـمـســة تـغـيـيــرات بــدال
من ثالثة ،وذلــك طبقا للقواعد
الخاصة المطبقة بسبب جائحة
كورونا.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة وجـ ـ ــود
العبين منتعشين في الناحية

الـهـجــومـيــة حـتــى فــي الـمــراحــل
األخيرة من المباريات.
وقرر صانعو القرار في كرة
القدم العالمية أن هذا االستثناء
قــد يظل مطبقا فــي المباريات
الدولية حتى صيف .2022

«النيران الصديقة»
أص ـ ـ ـبـ ـ ــح ت ـ ـ ـصـ ـ ــدر األه ـ ـ ـ ـ ــداف
ال ـع ـك ـس ـي ــة لـ ـق ــائـ ـم ــة األه ـ ـ ـ ــداف
المسجلة فــي البطولة بسرعة
بـ ـمـ ـث ــاب ــة مـ ــاح ـ ـظـ ــة م ـث ـي ــرة
للضحك فــي يــورو ،2020

التي شهدت تسجيل  11العبا
ألهـ ـ ـ ـ ـ ــداف فـ ـ ــي شـ ـب ــاكـ ـه ــم ق ـبــل
المباراة النهائية.
وشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت جـ ـمـ ـيـ ــع الـ ـنـ ـس ــخ
السابقة من البطولة األوروبية
مجتمعة تسعة أهداف عكسية
فقط.
ول ـ ـ ـكـ ـ ــن ظـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــرة األهـ ـ ـ ـ ـ ــداف
العكسية لم تكن جديدة ،حيث
شهدت بطولة كأس العالم 2018
في روسيا رقما قياسيا من هذه
األهداف بلغ  12هدفا.

دوناروما على رأس التشكيلة راشفورد :أعتذر عن ركلة
المثالية لبطولة أوروبا
الترجيح ال عن أصولي

دوناروما

اخ ـت ــار االت ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـك ــرة
الـ ـ ـق ـ ــدم (ي ـ ــويـ ـ ـف ـ ــا)،
أمس ،خمسة العبين
مــن إيـطــالـيــا (الـفــائــزة
باللقب) ،وثالثة العبين
مـ ـ ــن إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا (وصـ ـيـ ـف ــة
الـ ـبـ ـط ــل) ،ض ـم ــن ال ـت ـش ـك ـي ـلــة
المثالية لبطولة أوروبا .2020
وت ـ ــم اخـ ـتـ ـي ــار ح ـ ـ ــارس إي ـطــال ـيــا
ج ـيــان ـلــوي ـجــي دونـ ــارومـ ــا  -ال ـفــائــز
بـجــائــزة أفـضــل الع ــب فــي الـبـطــولــة،
ب ـجــانــب ث ـنــائــي ال ــدف ــاع ل ـي ــون ــاردو
بونوتشي ولـيــونــاردو سبيناتزوال،
والعب الوسط جورجينيو ،والجناح
فيدريكو كييزا في التشكيلة المثالية.
وفـ ـ ــازت إي ـطــال ـيــا ب ـب ـطــولــة أوروب ـ ــا

ألول مرة منذ  ،1968بعد أن أنقذ دوناروما
محاولتين مــن عــامــة ال ـجــزاء فــي الطريق
ن ـح ــو ال ـ ـفـ ــوز  2-3ع ـل ــى إن ـك ـل ـت ــرا ب ــرك ــات
الترجيح ،بعد تـعــادل الفريقين  1-1عقب
وقت إضافي في المباراة النهائية ،األحد.
كـ ـم ــا ضـ ـم ــت ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة ال ـم ـث ــال ـي ــة ال ـت ــي
اختارتها لجنة فنية في "يويفا" الظهير األيمن
للمنتخب اإلنكليزي كايل ووكر ،وقلب الدفاع
هاري مغواير ،والمهاجم رحيم سترلينغ.
ودخل التشكيلة المثالية أيضا العب وسط
إسبانيا بيدري ،الفائز بجائزة أفضل العب
شاب في البطولة ،بجانب الدنمركي بيير-إميل
هويبيرغ والبلجيكي روميلو لوكاكو.
وسـ ـج ــل س ـت ــرل ـي ـن ــغ ث ــاث ــة أهـ ـ ـ ــداف مــع
إنكلترا ،فيما أحــرز لوكاكو أربـعــة أهــداف
مع بلجيكا التي خرجت من دور الثمانية
على يد إيطاليا.

تقدم ماركوس راشفورد ،العب منتخب إنكلترا ،الذي
كان ضحية اإلهانات العنصرية بعد ركلة الترجيح التي
أهدرها أمام إيطاليا في نهائي بطولة األمم األوروبية
(يورو  ،)2020باعتذار عن خطئه في الملعب ،لكنه أوضح
أنه لن يعتذر "مطلقا" بسبب ماهيته أو بسبب أصوله.
وكتب مهاجم مانشستر يونايتد في رسالة نشرها
عبر وسائل التواصل االجتماعي" :من الممكن أن أتقبل
االنتقادات ألدائي ،أو عن ركلة الترجيح التي لم تكن جيدة
بالشكل الكافي ،وكان يجب أن تسكن المرمى ،لكني لن
أعتذر مطلقا بسبب ماهيتي ،أو بسبب أصولي .لم أشعر
بفخر أكبر من ارتداء قميص األسود الثالثة ،ومشاهدة
عائلتي وهي تشجعني أمام عشرات آالف من المشجعين".
وأضاف صاحب الـ 23عاما" :ال أعلم حتى من أين أبدأ،
وال حتى الكلمات الـتــي تعبر عما أشـعــر بــه فــي الوقت
الحالي تحديدا" ،متابعا" :لألسف ،لم تكن النتيجة التي
أريدها .شعرت بأنني أحبطت زمالئي في الفريق .شعرت

أنني أحبطت الجميع .ركلة الترجيح هي كل ما
طلب مني للمساهمة في فــوز الفريق .أستطيع
تسجيل ركــات الترجيح حتى وأنــا نائم ،ولهذا،
لم ال هذه؟".
وأردف" :كل ما يمكنني قوله هو أنني أعتذر .أتمنى
لو خرجت الركلة بشكل مختلف" ،مضيفا" :لطالما
حلمت بــأيــام مـثــل نـهــائــي األحـ ــد" ،وش ــدد عـلــى أنــه
رغم االنتقادات فإن رسائل الدعم التي تلقاها بعد
الخسارة كانت "إيجابية جدا".
واخـ ـتـ ـت ــم مـ ـه ــاج ــم ال ـ ـمـ ــان ي ــون ــايـ ـت ــد رس ــالـ ـت ــه:
"ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ال ـت ــي تـحـيــط ب ــي تــدعـمـنــي بشكل
مستمر .أنا ماركوس راشفورد ،وعمري  23عاما.
رجــل أســود من ويتنغتون ،جنوبي مانشستر.
أ شـكــر الجميع على رسائلهم الطيبة .سأعود
أقوى .سنعود أقوى".
(إفي)

ً
خسارة ودية ثانية تواليا لمنتخب السلة األميركي سيلفا ينتقد تشجيع البرازيليين لألرجنتين

ُمني المنتخب األميركي لكرة السلة بهزيمة
وديــة ،أمــس األول ،أمــام أستراليا  ،91 -83هي
ً
الثانية له تواليا ضمن استعداداته ألولمبياد
طوكيو ،الذي ينطلق  23الحالي ،حيث سيشارك
فــي لـبــاس الـمــرشــح األبـ ــرز لـلـفــوز بالميدالية
الذهبية.
ً
وه ــي ال ـخ ـســارة الـثــانـيــة تــوال ـيــا بـعــد أول ــى
تاريخية على يد منتخب من القارة اإلفريقية
في الس فيغاس أمام نيجيريا  ،90 -87والرابعة
فــي خمس مباريات للمنتخب األميركي منذ
ّ
كأس العالم  ،2019حيث حل في المركز السابع.
ودخـ ـ ـ ـ ــل الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي م ـ ـبـ ــاراتـ ــه

االسـتـعــداديــة الـثــانـيــة مــن أص ــل  5م ـقــررة قبل
السفر الى العاصمة اليابانية للدفاع عن لقبه
ً
األولمبي ،على خلفية  54فوزا مقابل  3هزائم
فـقــط عـلــى صعيد الـمـبــاريــات ال ــودي ــة ،مـنــذ أن
سمح لالعبي دوري المحترفين بالمشاركة
األولمبية عام  1992في أولمبياد برشلونة مع
منتخب "األحالم" األول.
وت ـخ ـل ــو ال ـت ـش ـك ـي ـلــة األم ـي ــرك ـي ــة م ــن بـعــض
األس ـمــاء الــرنــانــة عـلــى غ ــرار لـيـبــرون جيمس،
وستيف كوري ،وكواهي لينارد ،إال أنها تزخر
بــأس ـمــاء ن ـج ــوم ك ـب ــار أم ـث ــال دامـ ـي ــان ل ـي ــارد،
وجايسون تاتوم ،وكيفن دورانت ،أفضل مسجل

فــي مـبــاراة االثنين مــع  17نقطة ،ولكنه تميز
بفشله في تسجيل سلة من رمية ثالثية قبل
صافرة النهاية.
في المقابل ،تألق في صفوف استراليا ،التي
سجلت  6نقاط مقابل صفر للمنتخب األميركي
في الثواني الثالثين األخيرة من المباراة ،باتي
ميلز مع  22نقطة.
و لــم يسبق ألستراليا ،الباحثة عــن هيمنة
على الصعيد العالمي والمرشحة للفوز بإحدى
الميداليات األولمبية ،أن فــازت على الواليات
المتحدة فــي دورة أولمبية منذ ألـعــاب أثينا
.2004

ّ
وجه مدافع المنتخب البرازيلي تياغو سيلفا انتقادات على
حساباته على مواقع التواصل االجتماعي لجماهير بالده التي
دعمت منتخب األرجنتين في نهائي كوبا أميركا الذي أقيم على
استاد ماراكانا ،الذي خسره منتخب بالده بهدف مقابل ال شيء.
وهنأ المدافع المخضرم ( 36عاما) منتخب "األلبيسيليستي"
بقيادة ليونيل ميسي ،وشكر الجماهير التي "هتفت وعانت'' مع
منتخب الكناري ،الذي دافع عن اللقب الذي فاز به في عام ،2019
لكن هدف أنخيل دي ماريا حرمه من االحتفاظ به.
وق ــال مــدافــع تشيلسي اإلنـكـلـيــزي فــي رســالــة نـشــرهــا على
حسابه على موقع (إنستغرام) "حان الوقت اآلن إلعــادة شحذ
الهمم والعودة أقوى".
ً
وأخيرا ،بعث برسالة إلى الجماهير البرازيلية التي أرادت

بداية جيدة لجامايكا وكوستاريكا في كأس «الكونكا كاف»

العبو جامايكا يحتفلون بعد تسجيل هدف في سورينام

استهل منتخبا جامايكا وكوستاريكا
مـشــوارهـمــا فــي الـكــأس الذهبية لمنطقة
ال ـك ــون ـك ــاك ــاف ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ب ــال ـف ــوز عـلــى
سورينام -2صفر وغوادلوب  1-3تواليا في
أورالندو ،في الجولة األولى من منافسات
المجموعة الثالثة.
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األولـ ـ ـ ـ ــى ،م ـن ــح م ـهــاجــم
ش ــار ل ــروا البلجيكي شــا مــار نيكولسون
منتخب بالده جامايكا ،وصيف نسختي
 2015و ،2017التقدم في الدقيقة السادسة،
مسجال هدفه الثالث في الكأس الذهبية
واألول مع المنتخب منذ عامين ،وأضاف
مهاجم فولهام اإلنكليزي بوبي ريد الهدف
الثاني في الدقيقة .26
وفـ ــي ال ـث ــان ـي ــة ،ض ــرب ــت كــوس ـتــاري ـكــا،
حاملة اللقب أعوام  1963و 1969و،1989
ووص ـي ـفــة نـسـخــة  ،2002ب ـقــوة وتـقــدمــت
بهدفين نظيفين سجلهما جويل كامبل
( )6وأري ــال السيتر ( ،)21قبل أن يقلص
رافايل ميرفال الفارق في الدقيقة األخيرة
من الشوط األول.
وتلقت غوادلوب ضربة موجعة مطلع
الشوط الثاني ،إثر طرد ستيف سولفيه في
الدقيقة  ،54فاستغلت كوستاريكا النقص

العددي وأعــادت الفارق إلى سابق عهده
بهدف ثالث سجله سيلسو بورغيس في
الدقيقة .70

تعادل سلبي
وكـ ـ ــانـ ـ ــت الـ ـمـ ـكـ ـسـ ـي ــك ،ح ــامـ ـل ــة ال ـل ـق ــب
واألك ـثــر تتويجا فــي البطولة ( 11لقبا)،
استهلت حملة الدفاع عن لقبها بتعادل
سـلـبــي مـخـيــب م ــع تــري ـن ـيــداد وتــوبــاغــو،
ضـ ـم ــن مـ ـن ــافـ ـس ــات ال ـمـ ـج ـم ــوع ــة األولـ ـ ــى
الـتــي تـتـصــدرهــا سـلـفــادور بـفــوزهــا على
غواتيماال -2صفر.
فــي الـمـقــابــل ،ب ــدأت الــواليــات المتحدة
وصيفتها وصــاحـبــة الـمــركــز الـثــانــي في
عدد األلقاب ( )6مشوارها بفوز صعب على
هايتي -1صفر أمس األول ضمن منافسات
المجموعة الثانية التي شهدت فوز كندا
على مارتينيك .1-4
واسـ ـتـ ـهـ ـل ــت ق ـ ـطـ ــر ،ض ـي ـف ــة ال ـب ـط ــول ــة،
م ـش ــواره ــا م ـســاء أم ــس ب ـمــواج ـهــة بـنـمــا،
ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي
تلتقي خاللها أيضا هندوراس مع غرانادا.

ً
أن ترفع األرجنتين اللقب القاري ،قائال" :وبالنسبة لمن كانوا
ضدنا ،أتمنى أن تكونوا سعداء! لكن بعد ذلك ال تأتوا كأصدقاء
للحصول على مقابالت أو تذاكر الصطحاب أطفال أو أصدقاء
إلى المباريات أو قمصان أو صور".
كانت هناك مجموعات من البرازيليين قد عبروا على مواقع
التواصل االجتماعي عن رغبتهم في أن تكون األرجنتين هي
بطلة كــوبــا أمـيــركــا ع ــام  2021فــي األي ــام الـتــي سبقت نهائي
ماراكانا في ريو دي جانيرو.
وهكذا أظهرت هذه المجموعات عدم ارتياحها إلقامة البطولة
في البرازيل في خضم تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد
 ،)19الذي أودى بالفعل بحياة ما يقرب من  535ألف شخص
في البالد.

رئيس األرجنتين لميسي ورفاقه:
منحتم الشعب فرحة كبيرة
قال رئيس األرجنتين ألبرتو فرنانديز ،أمس األول ،إن ليونيل
ميسي وزمالءه في المنتخب "منحوا الشعب األرجنتيني فرحة
كبيرة" بالفوز في نهائي بطولة كوبا أميركا على البرازيل بهدف
نظيف.
وفي حوار مع محطة (راديو  )10المحلية ،قال فرنانديز ،الذي
لم يلتق بعد مع الالعبين "طلبوا منا الذهاب إلى مطار إيزيزا (في
العاصمة األرجنيتينة بوينس آيرس) الستقبال األبطال ،لكنني
رفضت على الفور".
وتابع "يجب أن نعتني بأنفسنا .أنا ال أستخدم هذه األشياء
لممارسة السياسة ،وال أريــد أن يفسر أحد أن هناك من يريد أن
يالئم ما حصل عليه".
وأضاف "سيكون لدينا الوقت الستقبالهم .لقد منحوا الشعب
األرجنتيني فرحة كبيرة وأنا ممتن بشكل كبير لهم".
واعترف الرئيس األرجنتيني بأنه خالل المباراة النهائية كان
ً
ً
"متوترا جــدا" وسلط الضوء على "العمل الصامت" الــذي قام به
المدرب ليونيل سكالوني.
وكــان الرئيس البرازيلي ،جايير بولسونارو ،قد قال لنظيره
األرج ـن ـت ـي ـن ــي يـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي ف ــي خ ـت ــام ق ـم ــة ات ـح ــاد
ً
(ميركوسور) التي عقدت افتراضيا إن منتخب "السيليساو" سيفوز
في المباراة النهائية (.)0-5
وأصبحت األرجنتين بطلة كوبا أميركا في البرازيل يوم السبت بفوزها
على أصحاب األرض بهدف نظيف حمل توقيع أنخيل دي ماريا.
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

العنصرية اإلنكليزية
بين الثابت والمتحول

أ .د .غانم النجار

بمحض المصادفة ،كــان نهائي بطولة أمــم أوروب ــا لكرة
ال ـقــدم بـيــن إنـكـلـتــرا وإيـطــالـيــا ،ي ــوم األح ــد الـمــاضــي ،فرصة
الختبار الحالة العنصرية في إنكلترا.
وكــان أن فــازت إيطاليا بالبطولة ،عبر ضــربــات الـجــزاء،
وتركت الحسرة واأللم على وجوه اإلنكليز ،الذين لم يحصلوا
على أي بطولة رئيسة منذ فوزهم بكأس ّ العالم سنة .١٩٦٦
كــانــت فــرصــة تــاريـخـيــة لــإنـكـلـيــز ،لكنها ضــاعــت بسبب
إهـ ــدار  3العـبـيــن إنـكـلـيــز س ــود ل ــأه ــداف .وق ــد ص ــار وجــود
ً
الالعبين الـســود فــي منتخبات الـفــرق األوروب ـي ــة ملحوظا
ً
وكبيرا ،وبالطبع هم لم يصلوا إلى المنتخب بسبب لونهم،
بل بسبب كفاءتهم.
حتى اآلن والمسألة عادية ،إال أنه ما إن انتهت المباراة
بهزيمة إنكلترا حتى اشتعلت وسائل التواصل اإللكتروني
بـكـ ّـم هــائــل مــن الـعـبــارات العنصرية البذيئة ضــد الالعبين
ً
اإلنـكـلـيــز ال ـســود ،وض ــد ال ـســود عـمــومــا .ولـكــن م ــاذا لــو كــان
الالعبون السود قد أحرزوا األهداف وجلبوا الكأس التاريخية
إلنكلترا؟
ً
االستجابة المضادة في بريطانيا كانت مؤشرا على الرغبة
ً
في التغيير ،وليست دليال على انتهاء العنصرية .فجاء ت
ردود الفعل على المستويين الرسمي والشعبي على مستوى
ً
الحدث ،بدءا بالعائلة المالكة ،إلى رئيس الوزراء البريطاني
وعدد من وزراء حكومته ونواب البرلمان ،إلى رئيس اتحاد
الكرة ،إلى أفواج من الالعبين والمنظمات الحقوقية ،تستنكر
ً
ً
ما جــرى ،بل إن "فيسبوك" ألغى عــددا كبيرا من التعليقات
العنصرية ،وأغلق حسابات عنصرية.
مــاركــوس راش ـفــورد ،وهــو ممن تـعـ ّـرضــوا للشتم ،والعــب
ً
مانشستر يونايتد ،ومؤيدوه ،أسسوا صندوقا لمناهضة
العنصرية ،وكان هدفهم الحصول على  ٢٠٠٠جنيه إسترليني،
ً
إال أنهم حصلوا خالل فترة وجيزة على أكثر من  ٢٠ألفا ،حتى
يوم أمس ،وربما زاد على ذلك بكثير.
ّ
بالهم العام ،فحين
وراشفورد هذا مواطن بريطاني مشغول
قــررت الحكومة إيقاف التغذية المدرسية منذ فترة قريبة،
ّ
وهي التي يستفيد منها التالميذ الفقراء ،نظم حملة إنشاء
ً
صندوق لدعم التغذية المدرسية ،وكان التجاوب مذهال حتى
ألغت الحكومة ذلك القرار.
على مـنــوال مشابه ،أعلنت الحكومة البريطانية ّ
نيتها
ّ
فتعرضت لنقد
تخفيض برامج مساعداتها للدول الفقيرة،
ّ
واسع ،فما كان من كبريات المنظمات الخيرية إل أن دشنت
حملة واسعة لسد النقص.
العنصرية ال ديــن لها وال جنسية ،بل هي حالة ذهنية،
تعبير عن الخوف ،الذي يتحول إلى نظرة دونية لآلخر ،ومع
تراجع االقتصاد ،تصبح أكثر حدة.
الـعـنـصــريــة مــوجــودة لــديـنــا ،كـمــا أنـهــا مــوجــودة لديهم،
والشجاعة ليست في تصعيد خطاب الكراهية ،بل في القدرة
على تغيير الجمود العنصري ،وقبول اآلخرين والتعايش
معهم مهما كــان لونهم أو جنسيتهم أو دينهم أو عرقهم.
ً
ً
حينها تصبح الحياة أكثر نفعا وتعددية واستقرارا.

الحي يقلب

درايش
د .ناجي سعود الزيد

ً
الحكومة مرتاحة جدا لوجود جبهة
ً
ً
ً
من  17نائبا يقفون صفا واحدا معها…
ه ـ ــذا ص ـح ـيــح إل ـ ــى أن ت ـع ـيــد ق ـ ــراء ة
مــانـشـيــت "ال ـج ــري ــدة" األح ــد الـمــاضــي،
لـتــرى أن ــه قـلــب الـمـعــادلــة ،واستبدلها
بالقول الشائع" :الحي يقلب"!
مانشيت "الجريدة" يؤكد أن" :نواب
الحكومة يشترطون استبعاد  7وزراء
الستمرار دعمها…".
كل ذنب هؤالء الــوزراء السبعة أنهم
رفـضــوا طلبات ال ـنــواب غير المقبولة
والمخالفة للقانون!
تحالف الحكومة مــع ن ــواب كهؤالء
ي ــري ــدون كـســر ال ـقــانــون والـ ُـم ـضــي في
واسطات بها شبهات قانونية يجعل
هذا التحالف الحكومي-النيابي نكتة

ً
مخز!
ساذجة ،ووضعا أقل ما فيه
ٍ
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا اش ـ ـت ـ ـكـ ــى ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـن ـ ــواب
المعارضين من أن الوزراء ليسوا على
اس ـت ـع ــداد ل ـت ـمــريــر م ـعــامــات ـهــم ألنـهــم
مـعــارضــون ،وأن الحكومة تريد منهم
االنضمام لصفوفها ،لكي تتم الموافقة
على معامالتهم وواسطاتهم.
لماذا ال تتعلم الحكومة من دروس
الـ ـت ــاري ــخ ل ـع ــدة م ـجــالــس أب ــاح ــت بها
معامالت غير قانونية مقابل التأييد
ال ـم ـط ـل ــق؟ وه ـ ــا ه ــي اآلن تـ ـغ ــوص فــي
أوحال الواسطة التي تكسر أبوالقانون،
وتـ ـقـ ـض ــي عـ ـل ــى أه ـ ـ ــم أس ـ ـ ــس الـ ـع ــدال ــة
والمساواة…
ً
حـسـنــا فـعــل ال ـنــواب الــذيــن يــؤيــدون
ال ـح ـكــومــة ب ـت ـهــديــد الـ ـ ـ ــوزراء الـسـبـعــة،

ً
الصيني نقل إلى القمر  40غراما،
وأعادها إلى األرض نهاية العام
الماضي.
وأشارت الوكالة إلى أن بعض
البذور قد تتحور بعد تعرضها
لألشعة الكونية وحالة انعدام
الـ ـ ــوزن ،م ـمــا يـ ــؤدي إل ــى زي ــادة
مـحـصــولـهــا بـعــد عــودت ـهــا إلــى
األرض.
وأعادت الوكالة إلى األذهان

لقي  23شخصا حتفهم في
واد
حـ ــادث س ـقــوط حــافـلــة ف ــي ٍ
ب ـج ـنــوب شـ ــرق بــولـيـفـيــا أمــس
األول ،فــي أســوأ حــادث مــروري
عرفته البالد منذ مطلع السنة.
وق ـ ــال ق ــائ ــد ال ـش ــرط ــة خ ــوان
ل ـ ـ ــو ي ـ ـ ــس كـ ـ ــو ي ـ ـ ـفـ ـ ــاس إن ف ـ ــرق
اإلسـ ـع ــاف أش ـ ــارت "إلـ ــى وق ــوع
 34قتيال و 10جــرحــى" ،ووقــع
ال ـ ـحـ ــادث ع ـل ــى إحـ ـ ــدى ط ــرق ــات

أن الـصـيــن تــرســل األرز وغـيــره
م ــن ال ـم ـن ـت ـجــات ال ــزراع ـي ــة منذ
عـ ــام  .1987وقـ ــد أقـ ــر ال ـع ـل ـمــاء
الصينيون مــا يــزيــد عـلــى 200
نوع من نباتات الفضاء.
وقـ ــد تـ ـج ــاوزت ب ـح ـلــول عــام
 2018ا لـ ـمـ ـس ــا ح ــة اإل ج ـم ــا ل ـي ــة
لزراعة "المحاصيل الفضائية"،
الـ ـ ـت ـ ــي واف ـ ـ ـقـ ـ ــت ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ع ـلــى
استخدامها 2.4 ،مليون هكتار.

(صدى من روح الراحل عبدالله السالم الصباح)
"ل ـ ـق ـ ـيـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ــدار مـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــد الـ ـحـ ـب ــاي ــب
َ
خـ ـ ـل ـ ـ ّـي ـ ــه وب ـ ــاكـ ـ ـي ـ ــه وابـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ع ـ ـجـ ــايـ ــب"
َ ْ
وقـ ـ ـ ــفـ ـ ـ ــت اب ـ ـ ـهـ ـ ــا ون ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــران س ــاع ــه
ودمـ ــع ال ـع ـيــن م ــن مــوقــي ص ـبــايــب"**
ّ
عـ ـ ـج ـ ــب ي ـ ـ ــا دار ق ـ ــطـ ـ ـي ـ ــت ا لـ ـ ـم ـ ــرا س ـ ــي
ْ
وب ـ ــذل ـ ــت الـ ـجـ ـه ــد فـ ــي وجـ ـ ــه ال ـه ـبــايــب
وأفـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــت ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــر أبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي وأع ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ــر
مـ ــن الـ ــدس ـ ـتـ ــور ،سـ ـ ــور مـ ــن الـ ـن ــواي ــب
وسـ ـ ـ ــاويـ ـ ـ ــت ال ـ ـب ـ ـشـ ــر ف ـ ـ ــي مـ ـسـ ـط ــرات ــه
مـ ـث ــل مـ ـش ــط اسـ ـ ـت ـ ــوى ال ِس ـ ـ ــن ع ــاي ــب
ومـ ـ ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون فـ ـ ــي أرض ـ ـ ـ ــك زرع ـ ـنـ ــا
ُ
وروى م ــاض ـي ــك وبـ ــل م ــن ال ـس ـحــايــب
ّ
خ ـ ـ ـضـ ـ ــار الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار إن هـ ـ ــلـ ـ ــت وع ـ ـ ّـم ـ ــت
ّ
وإذا خ ـ ـ ـ ّـص ـ ـ ــت ...ت ـ ــول ـ ــت ب ــالـ ـخ ــراي ــب
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ــوف ا ل ـ ـ ـيـ ـ ــوم دورات ا لـ ـلـ ـي ــا ل ــي
ـاع غ ـ ــراي ـ ــب
وط ـ ـ ـبـ ـ ــع الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس بـ ـ ــأط ـ ـ ـبـ ـ ـ ٍ
وع ـ ـ ـ ــود ال ـ ـ ـ ـ ــروض ظ ـ ــام ـ ــي فـ ـ ــي ب ـل ــدن ــا
وي ــاب ــس مـنـحـنــي م ــن ال ـش ـمــس ذاي ــب
أ ال ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا د ا ر عـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــك خ ـ ـ ـبـ ـ ــر ي ـ ـ ـنـ ـ ــي
عـ ـس ــى م ـ ــا ش ـ ــر ف ـ ــي روح ـ ـ ـ ــك ع ـط ــاي ــب
ـاف ــت
أشـ ـ ـ ــوف ن ـ ـجـ ــوم ف ـي ـه ــا الـ ـ ـن ـ ــور خ ـ ِ
وجـ ـ ـي ـ ــش الـ ـ ـه ـ ــم مـ ـ ــن ح ـ ــول ـ ــك كـ ـت ــاي ــب
ّ
تـ ــرى صـ ــوت الـ ـص ــدى ي ــوص ــل مـحــلــي
ّ
ول ـ ـ ـ ـ ــو إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــواف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن غـ ــايـ ــب
و"ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ع ـ ـق ـ ـبـ ــك غ ـ ـ ــادرون ـ ـ ــي
ّ
وخـ ـ ــلـ ـ ــونـ ـ ــي لـ ـ ـ َـعـ ـ ـ ّـيـ ـ ــات الـ ـ ـهـ ـ ـب ـ ــاي ـ ــب"**

مقاطعة تشوكيساكا ،و كــا نــت
الـحــافـلــة تـقــل ال ــرك ــاب مــن بلدة
ب ــات ــول ــو ال ــري ـف ـي ــة إل ـ ــى مــدي ـنــة
سوكره عاصمة المقاطعة ،على
ً
بعد  50كيلومترا.
وأظ ـ ـهـ ــرت م ـق ــاط ــع م ـص ــورة
نـشــرت على شبكات التواصل
االجتماعي جثث نحو  10قتلى
مـ ـم ــددة ع ـل ــى الـ ـط ــري ــق .وأف ـ ــاد
خوسيه لويس عساف ،رئيس

ش ــرط ــة الـ ـ ـم ـ ــرور فـ ــي م ـقــاط ـعــة
ت ـش ــوك ـي ـس ــاك ــا ،بـ ـ ــأن ال ـح ــاف ـل ــة
سقطت مــن على ارت ـفــاع "يزيد
على  150مترا".
وفي المشاهد تظهر الحافلة
مـ ــدمـ ــرة ب ــالـ ـك ــام ــل عـ ـن ــد أقـ ـ ــدام
جرف صخري ،في حين ينشط
عناصر فرق اإلغاثة في المكان.
وأعلنت الشرطة بدء تحقيق
حول أسباب الحادث( .أ ف ب)

وفيات
فاطمة موسى حسين البلوشي زوجة أحمد خليفة ناصر البلوشي
 50عاما ،شيعت ،ت66632370 :
نبيلة أحمد عبدالله العيدان زوجة فهد عبدالوهاب الخضر
 61عاما ،شيعت ،ت97905350 ،67767770 ،55514112 :

قــالــت إدارة الـطـيــران االت ـحــاديــة ،فــي ساعة
متأخرة أمس األول ،إنه تم اكتشاف عيب جديد
في تصنيع طائرات بوينغ  787دريمالينر ،وإن
الـشــركــة ستعكف على إصــاحـهــا قبل تسليم
الطائرات.
وذكــرت اإلدارة أن العيب "قريب من ّ
مقدمة
طــائــرات ّ
معينة مــن ط ــراز  787دريـمــايـنــر في
مخزن الطائرات التي لم يتم تسليمها .وقد تم
اكتشافه في إطار الفحص المستمر لعمليات
تدعيم طائرات بوينغ  787التي تتطلبها إدارة
الطيران االتحادية".
وأضــافــت أن ــه "عـلــى الــرغــم مــن أن الـعـيــب ال
ً
ً
ّ
يشكل تهديدا فوريا لسالمة الطيران ،فإن بوينغ
تعهدت بإصالح هذه الطائرات قبل استئناف
التسليم".
وذكرت أنها بعد مراجعة البيانات "ستحدد
ما إذا كان ينبغي إدخال تعديالت مماثلة على
ً
الطائرات  787المستخدمة فعليا" ،وامتنعت
"بوينغ" عن التعليق ،ولدى الشركة حوالي 100
طائرة  787لم يتم تسليمها.
كانت "بوينغ" قد أوقفت تسليم طائرات 787
في أواخــر مايو الماضي ،بعد أن أثــارت إدارة
الـطـيــران االتـحــاديــة مـخــاوف تتعلق بأسلوب
الفحص المقترح ،وقالت إنها "تنتظر بيانات
ّ
إضافية من بوينغ قبل أن تحدد ما إذا كل حل
الشركة يتماشى مع اللوائح المتعلقة بالسالمة".
وواجهت طائرات بوينغ  737ماكس و،787
مشاكل كهربائية ،وغـيــرهــا ،منذ أواخ ــر العام
الماضي ،ولم تلبث أن ّاستأنفت تسليم طائرات
 787في مارس ،بعد توقف  5أشهر حتى توقف
التسليم مرة أخرى في مايو.
(رويترز)

عثمان سبتي جمعة زايد

 64عاما ،شيع ،ت50456667 ،99511898 :

غنام نواف محمد الغنيم المطيري

 11عاما ،شيع ،ت94452655 :
جوزة هويج سعود العجمي زوجة فرحان هادي عايض العجمي
 42عاما ،شيعت ،ت65899999 ،99056552 :
مريم علي المريخي أرملة محمد إبراهيم الخضير
 86عاما ،شيعت ،ت66690007 :

آمنة عاشور محمد عابدين

 40عاما ،شيعت ،ت99525876 :

علي عطية محمد العطية

 73عاما ،شيع ،ت99000930 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

nashmi22@hotmail.com

واد وقتلت ركابها
سقطت في ٍ

عيب مصنعي في « 787دريمالينر»

www.aljarida.com

*

* أغنية للمطرب اإلماراتي ميحد حمد من كلمات الشاعر
الراحل أحمد بن علي الكندي
** األبيات بين المزدوجين من قصيدة الكندي.

الصين تحصد األرز الفضائي
حصد المزارعون الصينيون
أول مـحـصــول ل ــأرز الفضائي
الـ ـم ــزروع م ــن ح ـب ــات ك ــان ــت قد
أرسلتها الصين إلى القمر.
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت وكـ ـ ــالـ ـ ــة ب ـل ــوم ـب ــرغ
الروسية عن التلفزيون الصيني
ال ـح ـك ــوم ــي ،أن ال ـص ـيــن تــرســل
البذور إلى الفضاء.
وق ـ ــال م ــوق ــع روسـ ـي ــا ال ـي ــوم،
أم ــس ،إن مـسـبــار ""Chang’e 5

الــذيــن أوق ـفــوا الـمـعــامــات المشبوهة،
باالستجوابات…
ال ـ ـ ـ ــوزراء م ــن األس ـ ـ ــرة ال ـح ــاك ـم ــة مــن
يـ ـه ــدده ــم هـ ــم ن ـ ـ ــواب م ـت ـح ــال ـف ــون مــع
الحكومة ،وهذا يدل على هشاشة هذه
األغلبية الحكومية ،والمطالبة برحيلها
واج ـ ــب ،ألن ـهــا اع ـت ـمــدت عـلــى مــؤيــديــن
لها من بين النواب أصحاب المصالح
الخاصة والرخيصة ،مما جعلها فريسة
سهلة ،ورحيلها في أقرب فرصة أفضل
من بقائها!

لقيت الدار

ّ
وضاح

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:24

العظمى 45

الشروق

04:58

الصغرى 30

الظهر

11:54

ً
أعلى مد  03:41صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:28

ً
 01:42ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:50

ً
أدنى جزر  08:37صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:20

 09:13م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

