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محليات

تحميل صاحب العمل تكلفة تأمينهم الصحي سنويا لعدم إرهاق كاهل الدولة
• إلغاء السماح بتحويل العمال المستقدمين على  6قطاعات منها الصناعة والزراعة
جورج عاطف
عقب نحو  100يوم منذ تصريحات مسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة،
بشأن صدور التعديالت الخاصة بالقرار  ،2020/520القاضي بحظر إصدار
ً
ْ
إذن عمل َلمن بلغ  60عاما وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما
دونها وما يعادلها ،والتي يتسنى بموجبها للعمالة المشمولة به ،استكمال
أعمالها في البالد بصورة قانونية دون مخالفة القرارات المنظمة لسوق
العمل ،وافق مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير التجارة والصناعة د .عبدالله
السلمان ،على قرار يتيح لهذه العمالة تجديد أذونات عملها نظير دفع رسوم
سنوية تقدر بـ  2000دينار.
وقالت مصادر مطلعة بـ «القوى العاملة» لـ «الجريدة» ،إن القرار ،بصورته
ً
ً
ً
النهائية ،سيصدر قــريـبــا ج ــدا ،متضمنا كــل التفاصيل الـخــاصــة بآليات
وضوابط التجديد.
ولفتت المصادر إلى أن تغطية تكلفة التأمين الصحي السنوي للعامل،
يتوقع أن يتحملها صــاحــب الـعـمــل ،شريطة أن يـكــون فــي إح ــدى شركات
التأمين ،أو مستشفيات القطاع الخاص ،موضحة أن الهدف من ذلك ضمان
عدم إرهاق كاهل الدولة ،أو إنهاك المنظومة الصحية في البالد جراء معالجة
العاملين مــن هــذه الفئة الـمــراد التجديد لهم ،ال سيما مــع كثرة األمــراض
المصاحبة ألفرادها.
إلــى ذل ــك ،كشف مــديــر الهيئة أحـمــد الـمــوســى ،عــن إلـغــاء ال ـقــرار الـصــادر
ً
أخيرا بشأن السماح للعمالة المستقدمة على قطاعات «الصناعة ،والزراعة،
والرعي ،والصيد ،والجمعيات واالتحادات التعاونية ،والمنطقة التجارية
الحرة» بالتحويل لكل األنشطة بغض النظر عن القطاع الذي يضمها ،شريطة
موافقة صاحب العمل.
ً
وأوضح الموسى أن القرار الملغى كان وقتيا ،وارتبط بصدور قرار آخر
من الهيئة إليقاف العمل بأحكامه ،على أن يباشر العمل بالقرار الجديد
ً
اعتبارا من اليوم.
٠٣

ثرى الكويت يحتضن الشهداء العشرة

١٥
العبدالجليل :اتفاقية
تعاون بين الكويت
وإيطاليا قريبًا

الثاني إلى  138مليون دوالر
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مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية  10فلوس للسهم الواحد

الخرافي :المجموعة تواصل
سعيها لجني ثمار الفرص المربحة
التي يوفرها الفضاء الرقمي

تقرير اقتصادي:

الكويت في قاع القائمة الخليجية لـ «مناعة كورونا»

08

بتهم إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصلحة الوزارة
أع ـل ـن ــت ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد
(نزاهة) إحالة إشرافيين في وزارة الصحة إلى
النيابة العامة بتهم إلحاق ضرر جسيم بأموال
ومصلحة الجهة التابعين لها ،موضحة أن هذه
التهم مؤثمة بــالـمــادة  14مــن الـقــانــون 1993/1
بشأن حماية األموال العامة.
وقالت «نزاهة» ،في بيان أمس ،إنها مستمرة
فــي ج ـهــودهــا الــرام ـيــة لـمـكــافـحــة ال ـف ـســاد ودرء
مـ ـخ ــاط ــره وآث ـ ـ ـ ــاره وم ــاحـ ـق ــة م ــرت ـك ـب ـي ــه ،عـبــر
استقبالها البالغات الجدية المكتملة الشروط
الـمـقــررة بموجب قــانــون  2016/2بـشــأن إنشاء
الهيئة والئحته التنفيذية.
وأكــدت عزمها مواصلة الجهود واإلجــراء ات
بـــش ـــأن ف ــحـــص وجـــم ـــع االس ـ ـ ـتـ ـ ــدالالت 02

«كامكو إنفست» تتخارج بنجاح
من شركة بالنيت فارماسيز

١٠
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كتاب

«الحضانات» :وقف
أنشطة األطفال
دليل تخبط حكومي
«تحرك بعد العيد للسماح باستئناف العمل»

●

جورج عاطف

انتقد أصـحــاب دور حضانات األطفال
ق ـ ــرار م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء االث ـن ـي ــن ال ـمــاضــي
بإغالق األنشطة الخاصة باألطفال بما فيها
ً
ال ـنــوادي الصيفية ،اعـتـبــارا مــن األح ــد 25
الجاري ،بعد شهر فقط على موافقة اللجنة
ال ــوزاري ــة ل ـط ــوارئ ك ــورون ــا ،ف ــي  15يونيو
الماضي ،على طلب وزير الشؤون االجتماعية
والتنمية المجتمعية د .مشعان العتيبي،
ب ـش ــأن ع ـ ــودة هـ ــذه الـ ـ ــدور ل ـل ـع ـمــل ،وفــق
الخطة المعدة من الــوزارة ،وبالتنسيق
ً
مــع وزارة الـصـحــة ،تــزامـنــا مع 02

ً
لبنان :الحريري مدعوما من الرئيس المصري
يرمي كرة الحكومة في ملعب عون
●

«بوبيان» يطلق « »Nomoأول
بنك رقمي إسالمي عالمي من لندن

05

بيروت -منير الربيع

يعيش لبنان حالة ترقب ،الـيــوم ،وسط
اح ـت ـم ــال أن تـشـهــد ال ـب ــاد والدة حـكــومــة
ج ــدي ــدة ب ـعــد تـسـعــة أش ـه ــر م ــن الـتـعـطـيــل،
الذي ّ
سرع االنهيار االقتصادي .التطورات
األخ ـ ـيـ ــرة ج ـ ــاءت ث ـم ــرة ات ـ ـصـ ــاالت وحـ ــراك
دولــي وإقليمي ،ودخ ــول مجموعة أطــراف

ّ
على ّالخط ،في سبيل الوصول إلى توافق
ولتجنب االعتذار والسعي إلى اتفاق على
ً
تشكيل الحكومة؛ فقد أرسلت فرنسا موفدا
ً
رئاسيا إلى لبنان هو المستشار في قصر
اإلليزيه باتريك دوري ــل ،بينما زار رئيس
الحكومة المكلف سعد الحريري القاهرة
والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي ،في
حين أوفد الفاتيكان سفيره في بيروت إلى

ً
«طالبان» تفرض أحكاما متشددة بمناطقها
وتسيطر على معبر مع باكستان

القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية
ميشال عون.
وف ــور عــودتــه مــن م ـصــر ،ق ــدم الـحــريــري
ً
لـعــون تشكيلة حكومية مــن  24وزي ــرا من
االخـتـصــاصـيـيــن ،وف ــق م ـبــادرتــي بــاريــس
ً
والرئيس نبيه بري ،متمنيا عليه أن يعطي
ً
جوابا عليها خالل أربع وعشرين ساعة.
وأشــار الرئيس 02

روسيا لن تسمح بعودة «اإلمارة اإلسالمية» وبوش االبن «حزين»
ً
ً
حققت حركة «طالبان» انتصارا جديدا
عـلــى ح ــدود أفـغــانـسـتــان مــع دول ال ـجــوار،
بإعالن سيطرتها على معبر استراتيجي
مع باكستان ،فيما يبدو أنه مخطط تكتيكي
للسيطرة على المعابر قبل مهاجمة المدن
الكبيرة.
وبذلك أصبحت «طالبان» تسيطر على
ثالث معبر ح ــدودي ،بعد سيطرتها على
معبر مع إيران وآخر مع طاجيكستان.
إلى ذلك ،وبعد أيام قليلة من استيالئها
ـاء ف ــي والي ـ ــة ت ـخ ــار شـمــالــي
ع ـلــى إق ـل ـيــم ن ـ ـ ٍ

طلبة «العلمي» اختتموا
«الدور الثاني» ونسبة
الحضور %33

مسك وعنبر

اقتصاديات
«نزاهة» تحيل إشرافيين
«زين» ترفع أرباحها  %17في الربع في «الصحة» إلى النيابة

الطاحوس :إدارة «زين» تركز
على المرحلة التالية من النمو
لعمليات المجموعة
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ُ
الحركة اإلمـ َ
ـام المحلي
أفغانستان ،أبلغت
بقواعدها القاضية بوجوب إطالة اللحى
وفرض الوصاية على المرأة.
وق ــال الـمـقـيــم فــي إقـلـيــم كــاف ـغــان ،صفة
ً
ّ
الله ( 25عاما) ،لـ«فرانس برس» ،إن الرسالة
«أوردت منع توجه النساء إلــى الـســوق ما
لم يرافقهن رجل ،وكذلك حظر حلق اللحى
على الرجال».
ّ ً
ّ
محرما ،في حين
وتابع أن التدخين صار
ّ
ّ
أكـ ــدت طــال ـبــان «ال ـت ـصــدي ب ـش ــدة» ل ـكــل من
ينتهك قواعدها.
02
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«مشاهدات عبداهلل بشارة
بين الخارجية واألمم
المتحدة» (األخيرة)

دوليات

16
اإلمارات تفتتح سفارتها
في إسرائيل

دوليات

17
احتجاجات كوبا:
قتيل وقطع لإلنترنت
واعتقاالت

رياضة

18
باكستانيون يلوحون أمس برايات «طالبان» عبر الحدود بعد سيطرة الحركة على معبر بين البلدين (أ ف ب)

المال 4 :مراحل لالنتقال
إلى االحتراف الكلي

الثانية
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األمير هنأ ماكرون بالعيد الوطني
بعث سمو أمير البالد الشيخ
نـ ــواف األح ـم ــد ،بـبــرقـيــة تهنئة
إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل
م ــاك ــرون ،عـ ّـبــر فيها سـمــوه عن
خالص تهانيه بمناسبة العيد
الوطني لفرنسا ،متمنيا سموه
ل ــه م ــوف ــور ال ـص ـح ــة وال ـعــاف ـيــة
ولـلـبـلــد ال ـصــديــق دوام الـتـقــدم
واالزدهار وللعالقات المتميزة
بين البلدين الصديقين المزيد
من التطور والنماء.
وبعث سمو نائب األمير ولي
الـعـهــد الـشـيــخ مـشـعــل األح ـمــد،
ورئ ـيــس مجلس ال ـ ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد ببرقيتي
تهنئة مماثلتين.

نائب األمير يستقبل الخالد والشحومي

نائب االمير مستقبال رئيس الوزراء أمس
استقبل سمو نائب األمير ولي العهد الشيخ
مشعل األحمد ،بقصر بيان صباح أمس ،رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.

«نزاهة» تحيل إشرافيين...
والتحريات في جميع البالغات الجدية مكتملة الشروط التي
ترد إليها ،مثمنة دور المبلغين في مساعدة الهيئة للوصول
إلــى المعلومات والبيانات الــازمــة عــن وقــائــع الـفـســاد ،مع
التزامها بتوفير أقصى درجــات الحماية والسرية الالزمة
لهم ،والتي فرضها القانون والالئحة التنفيذية.

«الحضانات» :وقف أنشطة...
بداية العام الدراسي المقبل.
وفي حين أكدت مصادر «الشؤون» ،أن قرار إغالق أنشطة األطفال
ً
ً
ً
ينطبق على الحضانات أ يـضــا  ،اعتبره أصحابها تخبطا حكوميا
وستكون له تداعيات سلبية واسعة على األطفال وذويهم ،وعليهم
ً
ً
أي ـضــا خـصــوصــا بـعــد اسـتـعــداداتـهــم السـتـئـنــاف اسـتـقـبــال األط ـفــال،
وتكبدهم خسائر فادحة نتيجة توقف أعمالهم.
وكشف أصحاب الحضانات عن تحركات واسعة عقب إجازة عيد
األضحى لمطالبة الحكومة بالتراجع عن هذا القرار ،السيما عقب اتخاذ
الحضانات كل االشتراطات الصحية المؤهلة إلعادة الفتح ،وفق الدليل
االسترشادي الصادر عن «الصحة».

لبنان :الحريري مدعومًا من الرئيس...
المكلف إلى أن هذه التشكيلة يفترض أن تكون قادرة على العمل
ً
إلنقاذ البلد من أزماته ،مضيفا« :بالنسبة إلي هذه ساعة الحقيقة،
بعد مرور نحو  9أشهر».
وبحسب بعض المعطيات ،فإن عون قد يطلب استمرار التفاوض
مع الحريري على بعض األسماء ،أو قد يرفض التشكيلة بالكامل،
ً
أو يرفض إعطاء جواب واضــح ،وعندها حتما سيكون الحريري
أمام خيار االعتذار.
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ً
أم ــا إذا ك ــان ع ــون جــديــا فــي مـقــاربــة الـتـشـكـيـلــة ،ودخ ــل في
التفاصيل وطلب تعديالت ،فحينها تستعد الــدول ،بما فيها
مصر وفرنسا ،للعمل على جولة جديدة من المفاوضات مع
مختلف األفرقاء لتسهيل تشكيل الحكومة ،والوصول إلى اتفاق.
ً
ولم تتسرب معلومات عن موقف عــون ،الــذي كان متشددا
فــي مسألة الحفاظ على صالحياته وعلى الــدسـتــور ،ولذلك
ك ــان يـقــول إن ــه شــريــك أســاســي فــي عملية تشكيل الحكومة،
وأبلغ الحريري بأنه البد من التشاور في آلية إنجاز التشكيلة
الحكومية.
وقد حاول الرئيس نبيه بري توجيه نصيحة للحريري بعدم
االشتباك مع رئيس الجمهورية ،والسعي إلــى االتفاق معه على
ً
صيغة ُمرضية ،وإذا أراد النقاش أو التعديل فليبق منفتحا على
ً
ذلك وال يذهب إلى االعتذار سريعا.
ومــن هنا سيكون لبنان أم ــام ســاعــات فاصلة لظهور الخيط
األبيض من الخيط األسود ،لكن األكيد أن فشل هذا المسعى واعتذار
الحريري يعني أن األمور في لبنان ستذهب إلى أوضاع اقتصادية
ً
ً
واجتماعية ومالية سلبية جدا ،خصوصا إذا لم يكن هناك توافق
على بديل جاهز.
وأفادت المعلومات بأن المبعوث الفرنسي باتريك دوريل ،شدد
على ضرورة تأليف حكومة برئاسة الحريري بسرعة ،وإذا لم يتم
النجاح في تجاوز العقبات فالبد من االتفاق على اسم بديل .وهنا
تشير المعلومات إلى أن الفرنسيين يفضلون اقتراح اسم نجيب
ميقاتي لــرئــاســة الـحـكــومــة ،أو السفير الـســابــق مصطفى أدي ــب،
ً
الذي فشل في تشكيل حكومة بعد تكليفه قبل  11شهرا ،بموجب
المبادرة الفرنسية.
١٦

«طالبان» تفرض أحكامًا متشددة...
وقبل إطاحة حكم طالبان عام  ،2001على يد تحالف دولي
قادته الواليات المتحدة ،كانت الحركة تفرض فهمها المتشدد

كـمــا استقبل س ـمــوه ،رئـيــس مجلس األمــة
باإلنابة أحمد الشحومي.

ُ
ـظــرت األلـعــاب والموسيقى والصور
للشريعة اإلســامـيــة ،وحـ ِ
وأعدم القتلة في األماكن
والتلفزيون ،وقطعت أيدي لصوص،
ِ
وقتل المثليون.
العامة ِ
كما ُمنعت النساء من العمل والخروج بدون مرافق ،في حين
ُح ِظر على الفتيات الذهاب إلى المدرسة ،وتعرضت نساء اتهمن
بارتكاب الزنا للجلد والرجم حتى الموت ،واضطر الرجال إلى
وأجبروا على ارتداء المالبس
إرخاء اللحى وحضور الصالة،
ِ
التقليدية ،وإال تعرضوا للضرب.
ً
يذكر أن بيانا نسب إلــى حركة طالبان تـ ّـم تــداولــه األسبوع
الحالي ،في مواقع التواصل االجتماعي ،يأمر القرويين بتزويج
بناتهم أو أراملهم لمقاتلي الحركة.
وأعاد هذا النص ذكرى مراسيم وزارة األمر بالمعروف والنهي
عن المنكر ،التي أثارت الرعب خالل حكم الحركة.
ً
ونفت «طالبان» الحريصة على إظهار صورة أكثر اعتداال ،في
ً
وقت ُت ِّ
وسع نطاق سيطرتها وتقترب أكثر من االستيالء مجددا
على السلطة ،إصدار البيان ووصفته بالدعاية.
باسم طالبان ذبيح الله مجاهد «هذا اتهام
وقال المتحدث ً ّ
ً
ال أساس له» ،مضيفا «إنها شائعات» .لكن سكانا في المناطق،
التي أخضعتها طالبان في اآلونة األخيرة ،أكدوا عودتها إلى
األساليب القديمة.
وفي منطقة ياوان الواقعة ضمن والية بدخشان -وهي والية
أخ ــرى لــم تـطــأهــا الـحــركــة مــن قـبــل -جـمــع الـمـتـمــردون السكان
المحليين في مسجد عند وصولهم ،وفرضوا على الفور بعض
القواعد الصارمة.
ّ
محمد ( 32عاما) ،لفرانس برس« ،يجب على الجميع
وقال نذير
ً ّ
ارت ــداء العمائم وإطــالــة اللحى» ،مضيفا أن «فتيات الصفوف
األعلى من الصف السادس (من سن  11إلى  12سنة)ّ ،
تم منعهن
من العودة إلى فصول الدراسة».
وك ــررت «طــال ـبــان» فــي الـمــاضــي تعهداتها بــاحـتــرام حقوق
ً
اإلنسان ،وحقوق المرأة على وجه الخصوص ،طبقا لمقتضيات

الخالد يستقبل
سفير السنغال
استقبل رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد ،في
قـصــر ب ـيــان أم ــس ،عـمـيــد السلك
الدبلوماسي ،سفير السنغال لدى
الكويت عبداألحد إمباكي ،وذلك
بمناسبة انتهاء مهام عمله.
واجتمع نائب وزير الخارجية
السفير مـجــدي الظفيري ،أمــس،
مع سفير السنغال لــدى الكويت
عـ ـب ــداألح ــد إمـ ـب ــاك ــي ،بـمـنــاسـبــة
انتهاء مهام عمله.
وعـ ّـبــر نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة
ع ــن ت ـم ـن ـيــاتــه ل ـل ـس ـف ـيــر إم ـبــاكــي
بــالـتــوفـيــق والـ ـس ــداد ف ــي مـهــامــه
المستقبلية.
ح ـض ــر ال ـل ـق ــاء م ـس ــاع ــد وزي ــر
الـخــارجـيــة ل ـشــؤون مكتب نائب
الوزير السفير أيهم العمر.

ً
«القيم اإلسالمية» ،في حال عودتها إلى السلطة .لكن ثمة طرقا
عــديــدة لتفسير وتــأويــل هــذه المسائل فــي العالم المسلم .وال
ً
ت ــزال بعض المناطق األفغانية محافظة ج ــدا ،حتى مــن دون
سيطرة طالبان.
وفي موقف هو األكثر حدة من موسكو ،التي زارها وفد من
«طــالـبــان» قبل أي ــام ،قــال المبعوث الـخــاص للرئيس الــروســي
ألفغانستان ،مدير قسم آسيا بوزارة الخارجية زامير كابولوف،
أمس ،إن «روسيا وكل المجتمع الدولي لن يقبلوا بإعادة تأسيس
ّ ً
مشددا على أن أي محاولة من
إمارة إسالمية في أفغانستان»،
«طالبان» لإلضرار بأمن حلفاء روسيا في منطقة آسيا الوسطى
ستكون محفوفة بخسائر كبيرة للحركة.
وفي حين أعلن وزير الدفاع البريطاني بن واالس أن بالده
ستتعامل مع طالبان ،بشرط أن تحترم بعض المعايير الدولية،
انتقد الــرئـيــس األمـيــركــي األسـبــق ج ــورج دبليو ب ــوش ،أمــس،
ً
االنـسـحــاب األمـيــركــي واألطـلـســي مــن أفغانستان ،معتبرا أنه
«خطأ».
وق ــال الــرئـيــس األس ـبــق ،ال ــذي أرس ــل ال ـقــوات األمـيــركـيــة إلــى
أفغانستان خريف  2001بعد هجمات  11سبتمبر ،إن النساء
والفتيات ،وكــذلــك المتعاونون األفـغــان مــع الجيوش الغربية
ً
ُ
«سيتركون ليذبحوا من قبل هــؤالء الناس المتوحشين جــدا،
وهذا يحزنني».
١٧

ةديرجلا
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• «القوى العاملة» أعلنت موافقتها ...والقرار النهائي يصدر قريبا متضمنا تفاصيل التأمين الصحي
• معاودة العمل بوقف تحويل العمال المستقدمين على  6قطاعات إلى خارجها
جورج عاطف

قال الموسى إن قرار السماح
بتحويل عمالة  6قطاعات إلى
خارجها كان وقتيا ،وارتبط
بصدور قرار آخر إليقاف
العمل بأحكامه.

وا فـ ــق مـجـلــس إدارة الهيئة
العامة للقوى العاملة ،برئاسة
وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة
د .عبدالله السلمان ،على قرار
يسمح بــإدخــال تـعــديــات على
الـ ـق ــرار رق ــم  520لـسـنــة ،2020
القاضي بحظر إصدار إذن عمل
لمن بلغ  60عاما ومــا فــوق من
حملة شهادات الثانوية العامة
وم ــا دون ـهــا وم ــا يـعــادلـهــا ،بما
يتيح للعمالة المشمولة بالقرار
اس ـت ـك ـم ــال ع ـم ـل ـهــا فـ ــي ال ـب ــاد
بصورة قانونية ودون مخالفة
القرارات المنظمة لسوق العمل،
شريطة دفع رسوم سنوية تقدر
بـ 2000دينار.
ووفقا لمصادر "القوى العاملة"
ّ
لـ "الجريدة" ،فإن القرار ،بصورته
النهائية ،سيصدره وزير التجارة
ً
قريبا جــدا ،متضمنا التفاصيل
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ــآل ـ ـيـ ــات وض ـ ــواب ـ ــط
ال ـت ـجــديــد ،مـتــوقـعــة أن يتضمن

الجارالله :المعاقون والحوامل
ضمن أولوية التطعيم
إجراءات ضد المعتدين على كوادر مستشفى الفروانية

•

عادل سامي

أكد رئيس اللجنة االستشارية لمواجهة جائحة
"كورونا" ،د .خالد الجارالله ،أن هناك فئات ذات أولوية
بالتطعيم ،سواء من المواطنين أو المقيمين ،داعيا
إلى المبادرة بالتسجيل في منصة التطعيم.
وقال الجارالله ،في تغريدة على حسابه بـ "تويتر"،
إن هذه الفئات هي الطواقم الطبية وكبار السن من
 65عاما وما فوق وطريحي الفراش وفئة الـ 55عاما
مع أمــراض مزمنة ،وحملة شهادة اإلعاقة الشديدة
والمتوسطة ،والحوامل.
فــي مـجــال اخ ــر ،اسـتـنـكــرت وزارة الـصـحــة حــادث
االعـتــداء على كــوادر العناية المركزة في مستشفى
الفروانية ،وذلك أثناء قيامهم بواجباتهم المهنية.
وأكدت الوزارة ،في بيان صحافي ،متابعة مجريات
الواقعة ،واتخاذ جميع اإلجراءات القانونية الالزمة،
بما يحمي كوادرنا الطبية ويحفظ كامل حقوقهم.
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،اس ـت ـن ـك ــرت ن ـق ــاب ــة ال ـع ــام ـل ـي ــن فــي
وزارة الصحة حادثة االعـتــداء على الـكــوادر الطبية
والتمريضية واإلدارية في العناية المركزة بمستشفى
الفروانية من قبل أقارب أحد المرضى.
ودعــا رئيس النقابة ،حسين السبيل ،الــى اتخاذ
اإلج ــراء ات القانونية ضد المعتدين ،مشيرا إلــى أن
ح ــوادث االع ـتــداء ات على الـطــواقــم الصحية تزايدت
أخيرا.

ال ـم ـب ـلــغ ،ال ـس ــال ــف ذكـ ـ ــره ،رس ــوم
ُ
التأمين الصحي التي ستفرض
على المشمولين بالقرار ،شريطة
أن ي ـ ـكـ ــون ف ـ ــي إحـ ـ ـ ــدى ش ــرك ــات
التأمين ،أو مستشفيات القطاع
الـ ـخ ــاص.وأوضـ ـح ــت ال ـم ـص ــادر،
ل ــ"ال ـجــريــدة" ،أن ال ـهــدف مــن ذلــك
ضمان عدم إرهــاق كاهل الدولة،
أو إنهاك المنظومة الصحية في
البالد جراء معالجة العاملين من
ً
فئة "الــ 60عاما وما فــوق" المراد
الـتـجــديــد لـهــم ،السـيـمــا مــع كثرة
األمــراض المصاحبة لهذه الفئة
العمرية.

وقف التحويل
في موضوع آخر ،كشف مدير
الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـل ـقــوى الـعــامـلــة
أحمد الموسى عن صدور القرار
اإلداري ر ق ــم  683لـسـنــة ،2021
بشأن وقف العمل بأحكام المادة
رقم  1من القرار اإلداري رقم 142

لسنة  ،2021وتطبيق أحكام القرار
اإلداري ر ق ــم  842لـسـنــة ،2015
وتعديالته بشأن تحويل عمالة
بعض القطاعات في سوق العمل.
وأوضح الموسى ،في تصريح
أمس ،أن المادة األولى من القرار
اإلداري ر ق ــم  142لـسـنــة ،2021
كانت تتيح للعمالة المستقدمة
على قطاعات "الصناعة ،الزراعة،
ال ـ ــرع ـ ــي ،ال ـ ـص ـ ـيـ ــد ،ال ـج ـم ـع ـي ــات
واالتحادات التعاونية ،المنطقة
الـتـجــاريــة ال ـحــرة" الـتـحــويــل لكل
األنشطة بغض النظر عن القطاع
الـ ــذي يـضـمـهــا ،شــريـطــة مــوافـقــة
ص ــاح ــب ال ـع ـم ــل ،الف ـت ــا إلـ ــى أن ــه
بـصــدور الـقــرار اإلداري رقــم 683
لسنة  ،2021ستتم ال ـعــودة إلــى
تطبيق الحظر الذي كان مفروضا
على تحويل العمالة المستقدمة
على هذه القطاعات إلى خارجها
وفـقــا ألحـكــام الـقــرار اإلداري رقم
 842لسنة  2015وتعديالته.

عمالة الستين (أرشيف)
وأش ــار إلــى أن ال ـقــرار اإلداري
رقم  142لسنة  2021صدر ليمنح
سوق العمل مرونة كافية النتقال
األي ـ ــدي ال ـعــام ـلــة خـ ــال جــائـحــة

الكويت تشارك باجتماع إقليمي لمناقشة الجائحة واللقاحات
الشطي :إجراء  2078عملية بمركز صباح األحمد للكلى خالل  7أشهر
•

عادل سامي

ش ــارك وزي ــر الـصـحــة د .بــاســل الـصـبــاح فــي االجـتـمــاع
ا لـ ــوزاري ا ل ــذي نظمه المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة
العالمية ،وتناول آخر تطورات جائحة فيروس كورونا.
وأعلنت "الصحة" ،في بيان صحافي ،أن االجتماع االفتراضي
الذي جاء بدعوة من المدير اإلقليمي للمنظمة العالمية استعرض
عددا من المسائل الصحية من أهمها تحديث المعلومات المتعلقة
بجائحة "كوفيد  "19في دول إقليم شرق المتوسط والتحصين
ّ
ضد الفيروس وآخر التطورات المتعلقة بإنتاج اللقاحات.
وأضــافــت أن االجـتـمــاع نــاقــش كــذلــك سبل ت ـبــادل الخبرات
وال ــدروس المستفادة في دول إقليم شــرق المتوسط الحتواء
الجائحة وإتاحة وإدارة الطعوم الواقية ومؤشرات األعباء على
النظم الصحية وال ــرؤى المستقبلية لتعزيز ق ــدرات الترصد
واالستجابة لألوبئة والطوارئ.

 2078عملية جراحية
من جانب آخر ،أعلن مدير منطقة الصباح الطبية التخصصية،
د .أحمد الشطي ،نجاح مركز صباح األحمد للكلى والمسالك
بإجراء أكثر من  2078عملية جراحية اختيارية من نوفمبر 2020
حتى مايو  ،2021مقارنة بـ 600في الفترة ذاتها من العام السابق.
وق ــال الـشـطــي ،فــي تـصــريــح للصحافيين عـلــى هامش
تكريم األطباء والموظفين الفنيين واإلداريين في المركز،
إن االحتفال يأتي فرصة لشكر العاملين في هذا القطاع
الحيوي والمهم على ما قاموا به من جهود مضاعفة خالل
فترة جائحة كورونا.

بينما اختتم أمس طلبة الصف الثاني عشر
بالقسم العلمي اخ ـت ـبــارات الـ ــدور الـثــانــي في
مادة الدستور ،كشفت مصادر تربوية مطلعة
ل ـ "الـجــريــدة" ،أن نسبة الحضور بلغت 33.43
فــي الـمـئــة ،مــوضـحــة أن ع ــدد الـحــاضــريــن بلغ
 223طالبا ،وتغيب  444من أصل  667يحق لهم
حضور االختبارات.
وأش ــارت المصادر إلــى مطالبات بضرورة
تعديل موعد اختبارات الدور الثاني الذي حددته
وزارة التربية عقب انتهاء الدور األول بأسبوعين،
وتمديد هذه الفترة إلتاحة المجال أمام الطلبة
لالستعداد لالختبارات.
من ناحية اخرى ،بدأت وزارة التربية إجراءات
مــراجـعــة ملفات الموظفين العاملين بــديــوان

وأضـ ـ ــاف أن ال ـم ــرك ــز أص ـب ــح ق ـل ـعــة ل ـل ـت ـعــامــل م ــع زخــم
العمليات الـجــراحـيــة االخـتـيــاريــة الـتــي ج ــاء ت مــن جميع
المستشفيات التابعة للوزارة ،مشيرا إلى أن قدرتهم على
مضاعفة أع ــداد ال ـجــراحــات مـقــارنــة مــع قـبــل "كــوفـيــد "19
تعكس اسـتـشـعــار ن ــداء الــواجــب واإلص ـ ــرار عـلــى تلبيته،
وتعكس أيضا المهنية العالية للكادر الطبي.
من جانبه ،قال مدير المركز ،د .سعد الدوسري ،إنه تم
تخصيص المركز إلجراء العمليات الجراحية االختيارية
المجدولة لجراحة المسالك البولية والجراحة العامة حسب
قرار وزارة الصحة ،وذلك في أكتوبر الماضي.
وأوضح أن هذا القرار يشمل المرضى الذين لم يصابوا
والمرضى الذين تشافوا من "كورونا" ،حتى يتسنى تنظيم

ع ــام ال ـ ــوزارة والـمـنــاطــق التعليمية واإلدارات
المركزية وال ـمــدارس ،تمهيدا إلصــدار وتنفيذ
قرارات الترفيع الوظيفي للمستحقين عن العام
الحالي .2021
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،عـلـمــت "الـ ـج ــري ــدة" من
مصادرها ،أن الوزارة شكلت فرق العمل الخاصة
بإجراء وتنفيذ هذا الترفيع ،إذ صدرت قرارات
فرق العمل للمناطق التعليمية الست ،وديوان
عام الوزارة واإلدارات المركزية التابعة للوزارة.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر إن أعـ ـض ــاء فـ ــرق الـعـمــل
سيعملون خــال الفترة المقبلة على مراجعة
ملفات الموظفين المستحقين للترفيع الوظيفي
من الهيئات التعليمية واالدارية ،إلصدار قراراته
وف ــق الـضــوابــط وال ـش ــروط الـتــي أقــرهــا دي ــوان
الخدمة المدنية والقرارات التنظيمية الخاصة
بذلك ،الفتة إلى أن مواعيد الترفيع محددة في

القرارات ،بحيث تكون في األول من يوليو ،واألول
من يناير من كل عام.
وأشارت إلى أن تعليمات صدرت لفرق العمل
بضرورة تحري الدقة ،والحرص على مراجعات
ملفات الموظفين بعناية ،التخاذ قرارات الترفيع
الوظيفي ،وضمان عدم ضياع حقوق أحد منهم،
مـشـيــرة إل ــى أن ع ــدد الموظفين فــي "الـتــربـيــة"
أكثر من  120ألفا ،وبالتالي فإن مراجعة ملفات
الموظفين تتطلب وقتا وجهدا من العاملين في
هذه الفرق إلتمام العمل وفق اللوائح والنظم.
وذكرت أن الوزارة ستعمد إلى تنفيذ قرارات
الترفيع الوظيفي التي ستصدر من فرق العمل
في النظم المتكاملة اعتبارا من االول من يوليو
الجاري ،على أن يتم صرف المستحقات المالية
المترتبة على ذلك لكل موظف مع راتب أغسطس
المقبل بأثر رجعي من راتب يوليو.

ّ
األسرة في المستشفيات األخرى التي تشرف على
تشغيل
عالج المرضى المصابين بـ "كورونا".
وأشار الدوسري إلى أن المركز يضم  5غرف في قسم العمليات
مجهزة تجهيزا كامال إلجــراء العمليات الجراحية تحت تأثير
البنج العام .وقد تم تشغيل غرف العمليات الخمس يوميا لمدة
 5أيام باألسبوع ،مع تفعيل ساعات العمل اإلضافي بمشاركة
أكثر من  45استشاري تخصص جراحة و 300ممرض وممرضة
و 3استشاريي تخدير.
وذكر أن عدد المراجعين للعيادات الخارجية لجراحة المسالك
البولية في المركز بلغ  11031مراجعا في الفترة من نوفمبر 2020
وحتى أبريل  ،2021حيث تم القيام بأكثر من  2150إجراء جراحيا
أو تشخيصيا من غير تخدير في العيادات التخصصية.

«الصحة» شارفت على إنجاز
الهيكل الجديد
توجه لتقليص اختصاصات مديري المناطق
• عادل سامي
علمت "الجريدة" ،أن اللجنة المكلفة وضع الهيكل الجديد لوزارة
الصحة ،برئاسة وكيل الوزارة د .مصطفى رضا ،شارفت على االنتهاء
من مهمتها ،ووضع الهيكل الجديد للوزارة ،وإعادة تحديد القطاعات
واختصاصاتها ،بعد أن تلقت اللجنة مقترحات الوكالء المساعدين
بخصوص اإلدارات التابعة إلشرافهم.
وكشفت مصادر صحية مطلعة لـ"الجريدة" ،أن المشروع المقترح
ينص على تقليص االختصاصات الفنية لمديري المناطق الصحية
والمستشفيات ،وإعطاء المزيد من الصالحيات لإلدارات المركزية،
ســواء القائمة بالفعل ،أو التي اقترح الهيكل الجديد استحداثها،
مضيفة أن الهيكل الجديد لم يحصل حتى اآلن على موافقة وزير
الصحة قبل إرســالــه إلــى ديــوان الخدمة المدنية ،لــدراسـتــه ،وإبــداء
المالحظات حوله.
وذكــرت أن الوقت مــازال مبكرا للحديث عن الوظائف اإلشرافية
بالهيكل الجديد ،وشروط شغلها ،والتي تتقرر بعد اعتماد الهيكل
الجديد بصورة نهائية.

الشايع :إنشاء مركز نظافة بمدينة جابر
ّ
األحمد وحل مشكلة الحدائق
•

الشايع خالل جولته في مدينة جابر األحمد

هنأ سفير املكسيك لدى
البالد ميغيل إيسيدرو،
صاحب السمو أمير البالد
الشيخ نواف األحمد وسمو
ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد ،ورئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد وحكومة
الكويت والشعب الكويتي
الكريم ،بمناسبة حلول
عيد األضحى املبارك،
متمنيا للشعب الكويتي
الصديق مزيدا من االزدهار
واالستقرار.
وقال السفير إيسيدرو ،في
تصريح أمس" ،أتطلع إلى
العمل عن كثب مع حكومة
الكويـت لتعزيز العالقات
الثنائية وتعميق أواصر
التعاون فيما بيننا نحو
مستقبل مزدهر في العالقات
بني املكسيك والكويت".
وأضاف" :كما ّ
نعبر عن
رغبتنا الصادقة في تطوير
وتعزيز التعاون بني البلدين
على جميع املستويات ،مع
السعي الدؤوب إلى توطيد
االستقرار والتنمية على
املستوى اإلقليمي بما فيه
مصلحة الشعبني".

الشطي والدوسري يتوسطان العاملين في المركز

تشكيل فرق عمل الترفيع الوظيفي بـ «التربية»
فهد الرمضان

سفير المكسيك يهنئ القيادة
السياسية بحلول «األضحى»

«الصداقة اإلنسانية» تقدم
دعمًا لمستشفى الفروانية

طلبة «العلمي» اختتموا «الدور الثاني» ونسبة الحضور %33
•

كورونا ،ومنح أصحاب األعمال
فرصة توظيف العمالة من داخل
السوق ،مضيفا أن "القرار المذكور
كان وقتيا ،وارتبط بصدور قرار

آخ ــر م ــن الـهـيـئــة إلي ـق ــاف الـعـمــل
بأحكامه ،واألمر الذي تم بالفعل،
على أن يباشر العمل به اعتبارا
من اليوم".

سلة أخبار

محمد جاسم

ّ
وجــه وزيــر الدولة لشؤون البلدية وزير
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني،
شايع الشايع ،بلدية الكويت بإنشاء مركز
نظافة في مدينة جابر األحمد.
ووعد الشايع خالل لقائه أهالي المدينة،
بحضور مسؤولي المؤسسة العامة للرعاية
السكنية ،بحل مشكلة األماكن المخصصة
للحدائق العامة والمسطحات الخضراء.
ّ
وتفقد الوزير مكونات مشروع المدينة
والفرص االستثمارية في المشروع ،وإدارة
ضبط الجودة بالمشاريع ،والتقى الكوادر

الوطنية التابعة لـ "السكنية" ،حيث استمع
ال ــى ش ــرح تفصيلي عــن أع ـمــال الـمـشــروع،
م ــؤك ــدا حــرصــه عـلــى تــوفـيــر ك ــل الـخــدمــات
للمواطنين ،إضافة الى مطالبات المواطنين
في جميع الجهات التابعة له.
وقال رئيس اللجنة التنسيقية التطوعية
للمدينة ،محمد الـشـمــري ،إنــه تــم التطرق
لمحاور كثيرة تخص المدينة واحتياجاتها
الخدمية واالجتماعية ،ومن أبرزها مواقع
الحدائق العامة المهملة منذ أكثر من 10
سـ ـن ــوات ،وال ـم ـخ ـصــص ل ـهــا م ــوق ـع ــان في
المدينة بالقطعتين  1و ،2كذلك المسطحات
ّ
الخضراء في المحور الخدمي الذي سلمته

"السكنية" لهيئة الزراعة والثروة السمكية،
ً
مـضـيـفــا أن ـهــا ل ــم ت ـقــم ب ــأي أع ـم ــال زراع ـيــة
ّ
خضراء ،مما جعل المواقع مكبات للنفايات
اإلنشائية.
وبـ ـ ّـيـ ــن الـ ـشـ ـم ــري أنـ ـ ــه تـ ــم الـ ـتـ ـط ــرق ال ــى
موضوع النظافة العامة والطرق المتهالكة
في المنطقة ،ووعد الشايع ببحث الموضوع
م ــع وزيـ ــرة األش ـغ ــال ال ـعــامــة رن ــا ال ـف ــارس،
والوقوف على مالبساته وإمكانية تعديل
الـشــوارع التالفة ،إضــافــة إلــى صيانة عدد
من المرافق العامة كالمساجد والمدارس
وبعض المشاريع اإلسكانية.

زار املدير العام لجمعية
الصداقة الكويتية اإلنسانية
خالد بن سبت ،املدير العام
ملستشفى الفروانية د .محمد
البراك ،حيث َّ
قدم له دعما
ماليا لتغطية تكاليف عالج
وأدوية ملرضى معسرين من
مختلف الجنسيات تقطعت
بهم السبل ،لرفع املعاناة
عنهم ،بالتنسيق مع إدارة
املستشفى.
َّ
ووجه البراك ،في تصريح
صحافي ،أمس ،الشكر
والتقدير لرئيس وأعضاء
مجلس إدارة الجمعية
والعاملني بها ،ملا يقدمون
من جهود لتحقيق األهداف
اإلنسانية لكل من يقيم على
أرض الكويت ،دون النظر
إلى الجنسية أو العرق أو
الديانة أو املذهب.
ودعا املدير العام ملستشفى
الفروانية الجميع إلى تقديم
الدعم لـ"الصداقة اإلنسانية"،
وأن تتبع الجمعيات األخرى
نهجها في دعم املشاريع
الخيرية اإلنسانية.

ُ
«التراث» تطلق حملة
«آبار الحياة» اليوم
ُ
تطلق جمعية إحياء التراث
اإلسالمي حملة إنسانية،
اليوم ،تحت شعار "آبار
الحياة" ،والتي تهدف
إلى حفر  16بئرًا ارتوازية
لتوفير املاء الصالح للشرب
واالستخدام في  9دول
بإفريقيا وآسيا.
وأوضحت الجمعية ،في
بيان ،أمس ،أن املرحلة األولى
من هذا املشروع سيتم من
خاللها طرح هذه اآلبار،
وعددها  16بئرًا ارتوازية
موزعة على اليمن والنيجر
وتوغو وتشاد وإندونيسيا
وكمبوديا ،إضافة لتايلند
وباكستان والهند ،بإجمالي
تكلفة  150ألف دوالر ،الفتة
إلى أن املشروع من مشاريع
الصدقة الجارية ،وال يجوز
فيها دفع الزكاة.
وأشارت إلى طرح وقف
"سقي املاء" ،وقيمة املساهمة
فيه  100دينار ،ضمن
املشروع الوقفي الكبير ،الذي
تديره الجمعية ،حيث سيتم
من خالل عائد هذا الوقف
التبرع سنويًا لهذا املشروع،
مع بقاء أصل التبرع
محفوظًا كصدقة جارية.

برلمانيات 4
السيسي :العالقة بين مصر والكويت تاريخية ومفصلية
ةديرجلا

•
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أكد خالل استقباله الغانم بـ «االتحادية» حرصه على ترسيخها وتعزيزها
استقبل رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح
السيسي بقصر االتحادية في القاهرة أمس ،رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم ،الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر تستغرق ثالثة أيام.
ونقل الغانم ،خالل اللقاء رسالة شفوية من سمو أمير البالد
الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد إل ــى الــرئـيــس الـمـصــري تتعلق بالعالقات
الثنائية بين البلدين ،وأواصر التعاون في كل المجاالت.
كما نقل الـغــانــم للرئيس الـمـصــري خــال الـلـقــاء تحيات سمو
نائب األمير ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،وتمنياته له بموفور
الصحة والعافية ،ولمصر الشقيقة بدوام التقدم واالزدهار.
ب ــدوره ،حـ ّـمــل السيسي الـغــانــم نقل تحياته وتـقــديــره للقيادة
السياسية فــي الـكــويــت ،مــؤكــدا تاريخية ومفصلية العالقة بين
البلدين ،وسعيه شخصيا لكل ما من شأنه ترسيخ وتعزيز تلك
العالقة األخوية االستثنائية.
وحضر اللقاء رئيس البرلمان المصري المستشار د .حنفي
الجبالي ،والسفير الكويتي لدى مصر محمد الذويخ.

بوصليب يحذر من تنقالت «الخارجية»
استغرب النائب سعود بوصليب صدور تعديالت من وزير
الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الــوزراء الشيخ د .أحمد
ً
الـنــاصــر لـقــرار الـتـنـقــات ،م ـحــذرا مــن أن تـكــون وراء التعديالت
ضغوط على الوزير لحماية كرسيه.
وصـ ــرح بــوصـلـيــب ب ــأن مـصـلـحــة ال ـكــويــت يـجــب أال تخضع
للترضيات ،فال يعقل أن تصدر  3تعديالت بقرار التنقالت في
وزارة الخارجية ،والتي إن دلت فتدل على وجود ضغوطات كبيرة
تم الخضوع لها من الوزير لحماية كرسيه.
وأكد بوصليب" :لهذا ،ومن موقع المسؤولية ،التي تقع على
ً
عــاتـقــي ،سـيـكــون لــي وقـفــة ج ــادة فــي ه ــذا ال ـمــوضــوع ،وإن غــدا
لناظره قريب".

ً
الرئيس السيسي مستقبال الغانم أمس

 %6نسبة إنجاز مجلس األمة في دور انعقاده األول!

ً
ً
أقر  41تشريعا بينها  3قوانين عامة والبقية ميزانيات من أصل  683موضوعا
خيمت األزمة السياسية التي
عاشتها السلطتان التشريعية
وال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة مـ ـن ــذ بـ ــدايـ ــة دور
االن ـع ـق ــاد األول لـمـجـلــس األم ــة،
الذي انطلق قطار أعماله في 15
ديـسـمـبــر ال ـمــاضــي ،حـتــى وصــل
إل ــى مـحـطـتــه األخـ ـي ــرة  1يــولـيــو
الجاري ،على مستوى أدائه ،حيث
بلغت نسبة إنجاز المجلس في
 199يوما  6في المئة فقط ،فمن
أصل  683موضوعا ،بينها 636
اقـتــراحــا بـقــانــون ،و 47مشروعا
بـقــانــون ،لــم يقر المجلس خالل
دور انعقاده األول ،االستثنائي
فــي أح ــداث ــه ،س ــوى  41تشريعا،
ثــاثــة منها قــوانـيــن عــامــة ،و38
عـ ـب ــارة ع ــن ق ــوان ـي ــن ال ـم ـيــزان ـيــة
ال ـع ــام ــة ل ـل ــدول ــة ،م ـن ـهــا اع ـت ـمــاد
إضافي لصرف مكافأة الصفوف
األمامية.
ول ــم تـسـلــم الـمـيــزانـيــة الـعــامــة
لـ ـل ــدول ــة م ـ ــن تـ ــداع ـ ـيـ ــات األزم ـ ــة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث مـ ـ ـ ــرت فــي
س ـ ــابـ ـ ـق ـ ــة ب ـ ــرلـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،عـ ـن ــدم ــا
صــوتــت الـحـكــومــة عليها واقـفــة
نتيجة جـلــوس عــدد مــن أعضاء

ٔ
االزمة السياسية بين السلطتين انعكست على مستوى ٔاداء المجلس وجلساته
الـمـعــارضــة عـلــى مـقــاعــدهــا ،كما
أقـ ــرهـ ــا ال ـم ـج ـل ــس ك ـ ـمـ ــادة خـ ــام،
ك ـم ــا وردت م ــن ال ـح ـك ــوم ــة ،بــا
ت ـق ــاري ــر م ــن ل ـج ـنــة ال ـم ـيــزان ـيــات
والحساب الختامي البرلمانية،
بسبب تأخرها في إحالتها إلى
الـمـجـلــس ،حـيــث فـعــل المجلس
المادة  161من الالئحة الداخلية.
وعلى عكس تواضع إنجازاته

الـتـشــريـعـيــة ،ك ــان ه ـنــاك تسابق
رقابي في تقديم االستجوابات،
ح ـ ـيـ ــث س ـ ـجـ ــل دور اال ن ـ ـع ـ ـقـ ــاد
األول مـ ــن ال ـف ـص ــل ال ـت ـشــري ـعــي
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادس عـ ـش ــر أعـ ـ ـل ـ ــى م ـع ــدل
ت ـق ــدي ــم اس ـت ـج ــواب ــات بــالـنـسـبــة
ألدوار االنعقاد األولى في تاريخ
الحياة النيابية ،حيث تم تقديم
 9اسـتـجــوابــات ( 5منها لرئيس

الوزراء) ،لكنها ظلت استجوابات
عـ ـل ــى ورق ،حـ ـي ــث ل ـ ــم ي ـن ــا ق ــش
الـمـجـلــس أي اس ـت ـج ــواب مـنـهــا،
بـعــد أن حـصـلــت الـحـكــومــة على
مــواف ـق ـتــه ف ــي جـلـســة  30م ــارس
بتأجيل االستجوابات المقدمة
والمزمع تقديمها لرئيس الوزراء
إلى ما بعد دور االنعقاد الثاني،
وم ــا تــاهــا مــن "لـعـبــة الـكــراســي"

التي تسببت في تطيير الجلسات
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادي ـ ـ ــة نـ ـتـ ـيـ ـج ــة اع ـ ـ ـتـ ـ ــراض
المعارضة على هذا القرار.
وشـهــد ال ــدور األول ،بموجب
احصائية أعدتها األمانة العامة
لمجلس األمــة ،عقد  10جلسات،
والتصديق على  7مضابط و5
ت ـك ـل ـي ـفــات ل ــدي ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة،
وتشكيل  22لجنة ،ضمنها 11
لجنة مؤقتة ،وإقرار  17توصية،
وتـ ــوج ـ ـيـ ــه  2917س ـ ـ ـ ـ ــؤاال ،ك ـمــا
تـسـلــم الـمـجـلــس  6طـلـبــات لرفع
الحصانة ،لكنها سقطت تلقائيا
عــن ال ـن ــواب بـسـبــب ع ــدم صــدور
قرار من المجلس خالل شهر من
تسلم الطلب ،نتيجة عدم قدرته
على االجـتـمــاع بسبب تداعيات
األزمة السياسية.
وت ـج ــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن هــذا
الـ ــدور شـهــد اسـتـقــالــة الحكومة
وقبول استقالتها في  18يناير
 ،2021وتم تشكيلها في  2مارس
من العام نفسه ،كما تم استخدام
ال ـ ـمـ ــادة م ــن  106م ــن ال ــدس ـت ــور
بتأجيل اجتماعات مجلس األمة
لمدة شهر.

majles@aljarida●com

سلة برلمانية
الحميدي يطالب بإلغاء
«كويت مسافر»

طالب النائب بدر الحميدي
بإلغاء تطبيق "كويت مسافر"،
مادام هناك شهادة خلو
من الڤيروس ( )PCRعند
ً
الوصول ،متسائال" :ملاذا هذا
التعقيد ومنع املواطنني ممن
تجاوزت أعمارهم  75سنة
من السفر وإجهادهم بما
يخالف الدستور الذي كفل لهم
الحرية؟" ،مستدركًا بالقول:
"يجب على وزير الدفاع اتخاذ
اإلجراءات الالزمة بأسرع وقت
ممكن".

خليل الصالح :ضرورة تعزيز
مداخيل فئة المتقاعدين

أشاد النائب خليل الصالح
بتوجيه سمو نائب األمير ولي
العهد الشيخ مشعل األحمد،
خالل استقباله ممثلي لجنة
استثمار أموال التأمينات،
باتخاذ كل السبل لجعل
املتقاعدين شركاء ومستفيدين
من النجاحات والقفزة املالية
التي حققتها كتطوير مشاريع
استثمارية ،يخصص جزء من
أرباحها للمتقاعدين.
وشدد الصالح على ضرورة
تعزيز مداخيل فئة املتقاعدين،
ورفع قدرتهم املعيشية" ،في ظل
الغالء الذي نعيشه ،من خالل
تخصيص نسبة من أرباح
مؤسسة التأمينات ملصلحتهم"،
مؤكدًا ضرورة العناية بهم
ودراسة سبل الدعم لهم ،السيما
أن هؤالء لم يبخلوا على الكويت
بجهد ،وأفنوا شبابهم في
مواقع العمل".

 5نواب لتعديل «الرعاية االجتماعية للمسنين»
قدم النواب أسامة الشاهين ود .عبدالعزيز الصقعبي
ود .حـمــد ا لـمـطــر و م ـبــارك ا لـحـجــرف وا لـصـيـفــي الصيفي،
ا قـتــرا حــا بـقــا نــون بـشــأن اال ق ـتــراح بـقــا نــون بتعديل بعض
أ حـ ـك ــام ا ل ـق ــا ن ــون ر قـ ــم ( )18ل ـس ـنــة  2016ب ـش ــأن ا ل ــر ع ــا ي ــة
االجتماعية للمسنين.
وينص اال قـتــراح على أن "يعفى المسن من د فــع مقابل
ا سـتـخــدام و ســا ئــل ا لـنـقــل ا ل ـعــام ور س ــوم تسجيل مركبته

«التعليمية» :نتطلع
إلى حل مشكلة
االبتعاث اليوم

محمد الحويلة

قال مقرر لجنة شؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد النائب د .محمد
الـحــويـلــة ،إن الـلـجـنــة تتطلع في
اجـتـمــاعـهــا ال ـيــوم "ل ـلــوصــول الــى
ح ـلــول ومـعــالـجــة لـقـبــول أبنائنا
الطلبة خريجي الثانوية العامة
ال ـم ـس ـتــوف ـيــن ل ـل ـش ــروط ،وال ــذي ــن
لــم تـتــح لـهــم الـفــرصــة فــي القبول
بالبعثات الداخلية والخارجية،
وذلـ ـ ـ ــك ألهـ ـمـ ـي ــة ه ـ ــذه ال ـب ـع ـث ــات،
وم ـس ـت ـق ـبــل اب ـنــائ ـنــا الـخــريـجـيــن
وتلبية رغـبــاتـهــم فــي التحصيل
العلمي".
وأضــاف الحويلة أن االبتعاث
ي ـع ــد مـ ــن أه ـ ــم أس ـ ـبـ ــاب االرت ـ ـقـ ــاء
بــالـمـسـيــرة الـتـعـلـيـمـيــة ،وارت ـف ــاع
معيار الكفاءات العلمية ،وتطور
س ــوق العمل وتغذيته بمختلف
التخصصات التي يحتاج إليها.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
الوطني الحقيقي هو االستثمار
ف ــي الـعـنـصــر ال ـب ـش ــري ،وهـ ــذا ما
يجب ان يتم التخطيط الجيد له
ك ــل عـ ــام ،وت ـطــويــر آل ـيــة البعثات
الداخلية والخارجية ،وزيادة عدد
المقاعد المختلفة بما يتناسب مع
تنامي أعــداد الطلبة ،وزيــادة عدد
الجامعات ودول االبـتـعــاث لفتح
المجال أكثر أمامهم حتى ال تتأثر
اعداد المبتعثين.

الخاصة ،ومن أداء كل الرسوم مقابل الخدمات العامة ،كما
تعفى األدوات واألجهزة التعويضية والمركبات المجهزة
لكبار السن من الرسوم الجمركية".
ون ــص أيـضــا عـلــى أن "يـسـتـحــق الـمــوظــف ال ــذي يرعى
ً
ً
ً
مسنا معوزا تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا
ً
مدفوعة األجر ،وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر
بها قرار من ديوان الخدمة المدنية".

ةديرجلا

•
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ثرى الكويت يحتضن رفات الشهداء العشرة

األمير :نستذكر بكل اعتزاز تضحياتهم وأدوارهم البطولية في الذود عن حمى الوطن

نودع أبطال
الكويت
ّ
الذين ضحوا
بأرواحهم
ونبارك
ألهلهم
وألنفسنا

العلي

بعد نحو  31عــامــا مــن الغزو
الـ ـع ــراق ــي ال ـغ ــاش ــم ع ـل ــى ال ـب ــاد،
احتضنت الكويتُ ،أمس ،رفات 10
شهداء من أبنائها أس ــروا خالل
الغزو ،وتم استعادة رفاتهم أخيرا
من العراق.
وق ـ ــد ش ـي ــع ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء ،م ـســاء
أم ـ ــس ،وس ــط ح ـض ــور غـفـيــر من
ال ـمــواط ـن ـيــن ي ـت ـقـ ّـدم ـهــم ع ــدد من
الوزراء ،وتم تشييع  9شهداء في
مقبرة الشهداء بالصليبيخات،
وشهيد في المقبرة الجعفرية.
وب ـع ــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
ال ـ ـبـ ــاد الـ ـشـ ـي ــخ نـ ـ ـ ــواف األحـ ـم ــد
تعاز إلى أسر الشهداء،
ببرقيات
ٍ
ال ــذي ــن احـتـضـنـهــم ث ــرى الــوطــن،
أعـ ــرب فـيـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
تـ ـ ـع ـ ــازي ـ ــه وص ـ ـ ـ ـ ـ ــادق مـ ــواسـ ــاتـ ــه
ً
بــوفــاتـهــم ،مـسـتــذكــرا سـمــوه بكل
اعـ ـت ــزاز تـضـحـيــاتـهــم وأدواره ـ ــم
ال ـب ـطــول ـيــة ف ــي الـ ـ ــذود ع ــن حمى
ال ــوط ــن ال ـع ــزي ــز ،وب ـ ــذل دمــائ ـهــم
الــزكـيــة فــي سـبـيــل ت ــراب ــه ،سائال
سموه الباري تعالى أن يتغمدهم
بـ ـ ـ ــواسـ ـ ـ ــع رح ـ ـم ـ ـت ـ ــه وم ـ ـغ ـ ـفـ ــرتـ ــه
ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم

مليون مــرة على الشهادة ،وهذا
اللي كلنا نبيه ،أن نصل إلــى ما
وصلوا إليه".
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال وزي ـ ــر الـنـفــط
وزي ــر التعليم الـعــالــي ،د .محمد
الفارس" :أنــا فخور اليوم ونحن
ن ـش ــارك اإلحـ ـس ــاس بــال ـحــزن مع
أهالي وذوي الشهداء ،ووجودي
اليوم هو دعم من حكومة الكويت
بمشاركة أهالي الشهداء بواجب
الـ ـع ــزاء ألب ـنــائ ـنــا ال ــذي ــن ضـ ّـحــوا
ب ــأغ ـل ــى ش ـ ــيء ،وهـ ــي ال ـ ــروح فــي
سبيل الكويت وأهلها وترابها،
وفـ ـخ ــورون بـتـضـحـيــاتـهــم أث ـنــاء
الغزو العراقي الغاشم ،ومــا هي
غريبة هذه التضحيات من كافة
أبناء الشعب الكويتي األصيل"،
م ــؤك ــدا أن "ت ـض ـح ـيــات ال ـش ـهــداء
ُ
ل ــن تـنـســى وسـتـبـقــى خ ــال ــدة في
ذاك ــرة كــل أهــل الـكــويــت ،وأتمنى
أن يـتـ ّـم وضــع أسمائهم فــي عدد
مــن الـمــواقــع الحساسة بالبالد،
ومكتب الشهيد سيقوم بواجبه
في هذا االتجاه".
بدوره ،قال المدير العام لمكتب
الشهيد باإلنابة ،صالح العوفان:

ً
العلي مشاركا في حمل رفات الشهداء
"نشيع الشهداء العشرة ،وهناك
كــوك ـبــة ج ــدي ــدة س ـي ـتــم ال ـت ـعــرف
ً
ع ـل ـي ـهــم ق ــريـ ـب ــا ي ـ ـقـ ــارب ع ــدده ــم
 20أس ـي ــرا" ،مــؤكــدا أن "الـكــوكـبــة
الـ ـج ــدي ــدة فـ ــي م ــرح ـل ــة ال ـت ـعــرف
ع ـل ـي ـهــم ع ـب ــر ال ـت ـح ـل ـيــل الـجـيـنــي

خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــف سـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــزي ،وش ـ ـ ــاف ـ ـ ــي
م ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدي ال ـ ـس ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــي،
وعبدالمحسن مصطفى
الـقــاف ،وعــدنــان أحمد
ال ـ ـخ ـ ـلـ ــف ،وع ـ ـلـ ــي أم ـ ــان
المفضي ،وعماد محمد
ال ـب ـنــاي ،ومـحـمــد سالم
الـ ـص ــواغ ،ون ــاج ــي فهد
عـبــدالـلــه ،ونــاصــر فالح
ال ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي ،ون ـ ــاص ـ ــر
محمد العنزي.

الصالة على الشهداء

للبصمة الوراثية".
وذكر أنه "شرف كبير للشهداء
وأهاليهم هذه الدرجة في صورة
تعكس حبهم وتضحياتهم لهذا
الــوطــن ال ـم ـع ـطــاء" ،مضيفا أنها
"فرحة لعودة رفاتهم محمولين

ع ـلــى أك ـت ــاف ال ـش ـعــب ومــراس ـيــم
ّ
تبين مكانتهم في قلب الوطن"،
ّ
ً
س ـ ــائ ـ ــا ال ـ ـمـ ــولـ ــى ع ـ ــز وج ـ ـ ـ ــل أن
يتغمدهم بواسع رحمته ،وينالوا
الدرجة الرفيعة.

الوزراء العلي والمطيري والعتيبي وقادة عسكريون خالل التشييع

المكراد افتتح مركز السور لإلطفاء بمدينة جابر األحمد
محمد الشرهان

بالنيابة عن وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الشيخ د .أحمد الناصر ،افتتح رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد
المكراد ،صباح أمس ،مركز السور لإلطفاء ،الكائن في مدينة جابر
األحمد ،بحضور قيادات القوة.
وقال المكراد ،في تصريح صحافي ،إن االفتتاح جاء ضمن خطة
القوة الفتتاح مراكز اإلطفاء في المدن والمناطق الجديدة ،لتقليل
ً
فترة االستجابة للحوادث ،مشيرا إلــى أن افتتاح مراكز اإلطفاء
مستمر ،ويتم تزويدها بــالـكــوادر البشرية الـمــدربــة ،وتجهيزها
بأحدث اآلليات والمعدات ،لتحقيق األمن المجتمعي ،للحفاظ على
أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين.
وأضاف أن المركز شيد بأحدث نظم البناء ،لكي يلبي احتياجات
العمل وراحة رجال اإلطفاء ،وهو يتكون من سرداب وطابق أرضي
وطابق أول ،ويحتوي على صاالت رياضية مجهزة بالكامل ،إضافة
إلى حمام سباحة بمواصفات حديثة وملعب لكرة القدم والطائرة
ً
ً
والسلة ،ويضم أيضا فصوال دراسية إلقامة الدورات التدريبة.
وأشار المكراد إلى أن المركز يخدم مدينة جابر االحمد ومحطتي
الدوحة الشرقية والغربية ،وشاليهات الدوحة والمخازن العمومية،
باإلضافة إلى مساندة مركزي التحرير والصليبيخات.

المكراد يطلع على عملية تلقي البالغات في المركز الجديد أمس

إصابة  3أشخاص في حريقين بالشعيبة
الصناعية وميناء عبدالله
●

محمد الشرهان

َ
أصيب  3أشخاص في حادثي حريق اندلعا أمس األول في مصنع
للحديد بمنطقة الشعيبة الصناعية ،ومصنع للسيراميك في منطقة
ميناء عبدالله ،وأسفرا عن خسائر مادية لحقت بالموقعين.
وفي تفاصيل الحادث األول ،قال مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم
بقوة اإلطفاء العام العقيد محمد الغريب ،إن غرفة عمليات اإلدارة تلقت
بالغا باندالع حريق في "الشعيبة الصناعية" ،فتم توجيه مراكز ميناء
َّ
وتبين أن الحريق اندلع في
عبدالله وأم الهيمان إلــى موقع البالغ،
منطقة ردم الحديد بالمصنع ،فجرى استخدام آلية السلم للسيطرة
عليه ،ومنع وصوله إلى مواقع أخرى.
وفيما يتعلق بالحادث الثاني ،قال الغريب إن الحريق اندلع في
مصنع للسيراميك بمنطقة ميناء عبدالله ،وقد عمل رجال إطفاء مركزي
ميناء عبدالله وأم الهيمان على مكافحته ،لمنع وصول النيران لباقي
أجــزاء المصنع ،الذي تبلغ مساحته  60ألف متر مربع ،وتمكنوا من
السيطرة عليه وإخماده ،وقد أصيب  3عمال آسيويين بحاالت اختناق
وإجهاد حراري ،وتم عالجهم في نفس موقع الحادث.

رئيس «األمن الوطني»
وسفير اإلمارات بحثا
التعاون المشترك
بحث رئيس جهاز األمن
الوطني باإلنابة ،الشيخ
صباح الشمالن ،أمس ،مع
سفير دولة اإلمارات لدى
الكويت د .مطر النيادي
التعاون املشترك.
وأعلن الجهاز ،في بيان
صحافي ،أن الجانبني بحثا
أوجه التعاون والعالقات
الثنائية التي تجمع بني
الكويت واإلمارات وسبل
تعزيزها وتطويرها ،كما تم
بحث أهم القضايا املشتركة
على الساحتني اإلقليمية
والدولية.

أصدر رئيس األركان العامة
للجيش الفريق الركن الشيخ
خالد الصالح ،بمناسبة
حلول عيد األضحى املبارك،
ً
وبناء على توجيهات نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع الشيخ حمد الجابر،
قرارا أمر فيه باإلفراج
عن العسكريني املوقوفني
انضباطيًا.
كما أصدر وكيل الحرس
الوطني ،الفريق الركن هاشم
الرفاعي ،بتوجيهات من
رئيس الحرس الوطني سمو
الشيخ سالم العلي ،ونائبه
الفريق أول املتقاعد الشيخ
أحمد النواف ،قرارا باإلفراج
عن العسكريني املوقوفني
بعقوبات انضباطية ،حتى
ّ
يتمكنوا من قضاء عطلة
العيد بني ذويهم.

أسماء الشهداء

●

سلة أخبار

«الدفاع» والحرس
الوطني يفرجان عن
الموقوفين انضباطيًا

نعوش الشهداء إلى مثواهم األخير أمس «تصوير جورج ريجي»
منازل الشهداء األبرار ،وأن يلهم
أس ــره ــم الـكــريـمــة جـمـيــل الـصـبــر
وحسن العزاء.
كـمــا بـعــث سـمــو نــائــب األمـيــر
وول ـ ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد الـ ـشـ ـي ــخ م ـش ـعــل
األحمد ،ورئيس مجلس الــوزراء
سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ص ـ ـبـ ــاح ال ـخ ــال ــد
ببرقيات مماثلة.
وقـ ـ ــال وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ثــامــر
العلي ،في تصريح للصحافيين
ع ـل ــى ه ــام ــش م ــراس ــم الـتـشـيـيــع
ودم ــوع ــه تـغـلــب كـلـمــاتــه" :أب ــارك
ل ــذوي الـشـهــداء ،وه ــذا الـلــي كلنا
نبيه أن نصل إلى ما وصلوا إليه".
وأضاف" :نودع أبطال الكويت
الذين ّ
ضحوا بأرواحهم ونبارك
أله ـل ـهــم ونـ ـب ــارك ألن ـف ـس ـنــا ،هــذه
عوايد أهل الكويت األبطال اللي
عودونا على التضحية بالنفس
قـبــل ال ـم ــال ،وه ــذه النتيجة ومــا
ت ـ ــرون ـ ــه م ـ ــن تـ ــاحـ ــم وح ـ ــب حــق
تــراب الكويت ينعكس اليوم في
أن ثـ ــرى ال ـك ــوي ــت ي ــأخ ــذ أب ـن ــاءه
إلــى مثواهم األخـيــر ،وأســأل الله
ل ـهــم ال ـج ـنــة ،وألهــال ـي ـهــم الـصـبــر
والسلوان ،وأبارك لهم بدل المرة

محليات

مكافحة حريق مصنع الحديد

انتحار آسيوي بمستشفى الفروانية
●

محمد الشرهان وعادل سامي

استنفرت األجهزة األمنية في محافظة الفروانية ،صباح أمس،
إثر تلقي غرفة عمليات وزارة الداخلية بالغا من إدارة مستشفى
الفروانية يفيد بإقدام وافد آسيوي ،في العقد الثاني من عمره ،على
االنتحار صباح أمس بالمستشفى ،وذلك بعد أن فتح نافذة إحدى
ً
غرف الدور الثاني ،وألقى بنفسه منها ،فلقي حتفه فورا.
وق ــال مـصــدر أمـنــي ل ـ «ال ـج ــريــدة» ،إن رج ــال األم ــن انـتـقـلــوا الــى
الموقع ،وأبلغتهم الكوادر الطبية بالمستشفى أن المنتحر غافل
الكادر الطبي والتمريضي الموجود بغرفة العناية ،وألقى بنفسه
من الدور الثاني.
وأضاف المصدر أن وكيل النائب العام انتقل الى موقع البالغ،
وأمر رجال األدلة الجنائية برفع الجثة وإحالتها إلى إدارة الطب
الشرعي ،وتسجيل قضية انتحار ،وتكليف رجال المباحث إجراء
التحريات الالزمة حول القضية.
بدورها ،أكدت مصادر صحية ،أن الوافد اآلسيوي ،الذي يبلغ
ً
ً
من العمر  27عاما ،كان يعاني التهابا في البنكرياس جراء تعاطي
الخمر ،وكان يرقد في جناح الباطنية.
وأشارت المصادر إلى أن المنتحر كان يعمل سائقا في إحدى
شركات النفط ،وهو ما قد يفسر أن وضعه المادي جيد ،ولم يكن
يعاني ضائقة مالية ،على سبيل المثال ،بل كان يعاني ،على األرجح،
أمراضا عضوية ال نفسية.

َّ
«تعاونية مشرف» كرمت بدر المطوع
اسـتـقـبـلــت "ت ـعــاون ـيــة مـشــرف"
عميد العبي العالم ،العب منتخب
الكويت األول ون ــادي القادسية،
بدر المطوع .وكان في استقباله،
رئيس مجلس اإلدارة علي الفهد،
ونائب رئيس مجلس اإلدارة وائل
الـمـسـعــود ،ورئ ـيــس لجنة العمل
االج ـت ـم ــاع ــي د .ع ـم ــر ال ـق ـن ــاع ــي،
وأمين الصندوق ورئيس اللجنة
اإلعالمية خالد الفضالة ،والمدير
اإلداري نــاصــر مـعــرفــي ،والمدير
العام عبدالعزيز السريع.
وقال الفهد إن اإلنجاز الذي ناله
المطوع يستحقه ب ـجــدارة ،وهو
تكليل لمجهوداته مع المنتخب
األول ،وإسهاماته في تاريخ الكرة
الـكــويـتـيــة ب ـعــدد ل ــم ي ـصــل ل ــه أي
العب آخر في العالم ( ١٨٥مباراة
ً
دولية) ،فضال عن أدائه القيادي في
الملعب وبطوالته مع المنتخب،
التي طالما أسعدت قلوب عشاق

رئيس وأعضاء جمعية مشرف ّ
يكرمون المطوع
"األزرق" بالكويت وخارجها.
وأضــاف الفهد ،خالل التكريم،
أن "تعاونية مشرف" دائما تشجع
التألق في جميع المجاالت ،وتشيد
بـكــل إن ـج ــاز يـسـهــم ف ــي رف ــع اســم
الكويت عاليا ،و"باسمي وبالنيابة
عن جميع أعضاء مجلس اإلدارة
وأهــالــي المنطقة أب ــارك لـ(عميد
العبي العالم) اإلنجاز ،ونتمنى له
المزيد من العطاء والنجاح".

ب ــدوره ،شكر الـمـطــوع مجلس
إدارة الـجـمـعـيــة ع ـلــى ال ـم ـب ــادرة
الطيبة ُ
وحسن االستقبال ،مشيرا
إل ــى أن ــه الـتـكــريــم األول مــن نوعه
ل ـ ــه عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـج ـم ـع ـي ــات
التعاونية ،كما أنــه ليس بجديد
ع ـل ــى ج ـم ـع ـيــة م ـش ــرف أن ت ـكــون
َّ
سباقة في كل المجاالت ،وتمنى
لـمـجـلــس اإلدارة دوام الـتــوفـيــق
والتميز.

استمرار عمل اللجان
«العلمية» بـ «صيفي
التطبيقي»
أصدرت الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب
قرارًا يقضي باستمرار عمل
لجان األقسام العلمية في
كليات الهيئة خالل الفصل
الدراسي الصيفي ،وذلك بناء
على توصيات لجنة الشؤون
العلمية التي صدرت مؤخرا.
وأكد القرار ضرورة أن يكون
جميع أعضاء اللجان مكلفني
بالتدريس خالل الفصل
الصيفي ،وأن يكون انعقاد
هذه اللجان خالل فترة هذا
الفصل املبينة في التقويم
الدراسي الخاص بكليات
الهيئة.
من جانب آخر ،أعلنت
الهيئة فتح باب التقديم
الستثناءات مدير
"التطبيقي" للعام الدراسي
 2022-2021عبر موقعها
االلكتروني الخاص ،مشيرة
إلى أن أبرز الطلبات املطلوبة
للتقديم هي شهادة الثانوية
العامة ،والبطاقة املدنية
لألب والطالب ،والجواز
واإلقامة للوافدين.

سفير بنين :الكويت من
أوائل الدول المساندة
للمحتاجين

أشاد سفير بنني لدى البالد
مجاهيدو سومانو بالعمل
الخيري واإلنساني الذي
تبذله الكويت على مستوى
العالم ،مثمنا دورها في
إغاثة العديد من شعوب
العالم ،ومشروعاتها الخيرية
املتنوعة ،سواء من خالل
املؤسسات الحكومية أو
الهيئات األهلية.
وأضاف سومانو ،خالل
زيارته جمعية اإلصالح
االجتماعي ،بحضور رئيس
الجمعية د .خالد املذكور،
ونائب الرئيس محمد العمر،
ورئيس قطاع االتصال في
نماء الخيرية عبدالعزيز
الكندري ،أن الكويت من أوائل
الدول التي تهب ملساعدة
املحتاجني واملتضررين في
أماكن النزاعات املختلفة.
من ناحيته ،قال املذكور إن
الكويت مستعدة على املستويني
الرسمي والشعبي لتقديم كل
الدعم املمكن لكل قارات العالم،
وخصوصا مناطق االحتياج،
وجمعية اإلصالح االجتماعي
جزء ال يتجزأ من منظومة
العمل الخيري في الكويت،
ممثلة في "نماء الخيرية".
من جانبه ،أوضح العمر أن
"اإلصالح االجتماعي" من
الجمعيات الرئيسة التي تخدم
العمل الخيري داخل الكويت
وخارجها.
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مشاهدات عبدالله بشارة بين الخارجية واألمم المتحدة

الحلقة (األخيرة)

األمم المتحدة جذبته بوصفها «بيت الخطب»
وتوصيل المواقف السياسية إلى الرأي العام العالمي
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

ال مفر من القراءة
فهي مخزن
الخطابات البالغية
ومصنع يومي
لتلخيص ما يحدث
داخل أروقتها

تحولت في
السبعينيات إلى
ميدان سباق للنفوذ
السياسي لالعبين
الكبار

محمود رياض كان
أفضل رجال الثورة
المصرية معرفة
باألمم المتحدة

العراق أراد تحويل
الكويت إلى ملحق
تابع له بتخصيص
ممرات وقواعد
بحرية بعدأحداث
الصامتة 1973

ً
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».

ً
ك ـنــت أت ــري ــث م ـن ـت ـظــرا وجـ ــود فـ ــراغ ف ــي إح ــدى
السفارات المهمة ،ألن عملي كمدير مكتب الوزير ال
يخضع لقواعد التنقلبين السفارات ،فهو اختيار
شخصي لمعالي الوزير ،ولهذا تريثت في استئذان
معالي الشيخ صباح للعمل خارج الكويتإلى أن
تأتي الفرصة المغرية.
في  ،1971كانت هناك فرصتان؛ اليابان واألمم
المتحدة ،وأطلعت معالي الوزير على رغبتي في
الـعـمــل بــاألمــمالـمـتـحــدة ،حـيــث كــان السفير الــذي
يشغل المنصب السفير مهلهل محمد المضف
يود االستقرار في مكان قريب من الكويتألسباب،
ً
منها عائلية ،وجاء رد معالي الشيخ صباح داعما
لرغبتي مع ترك الخيار لي بين طوكيو ونيويورك.
َّ
وفضلت األمم المتحدة ،فقد كنت أحضر الدورات
بمعية معالي الوزير ،وتابعت العمل فيها ،ووجدت
أنها مناسبة لي،فالمنظمة بيت الخطب ،ومسكن
ال ـم ـف ــردات ،ومـنـبــع ال ـت ـع ـب ـيــرات ،ومـكـنــة لصياغة
العناوين المثيرة ،ومنها خرج خطباءالعالم ،جاء
منها محمد ظفرالله خان وزير خارجية باكستان
ً
ً
محاميا بــارعــا ضــد تقسيم فلسطين عــام ،1947
وكرشينامينون ممثل الهند في األزمات وصديق
ً
ً
ً
المغفور له سمو الشيخ صباح األحمد يلقي كلمة الكويت في األمم المتحدة
نهرو ،خطيبا فصيحا مدافعا عن مصر في حرب
السويس ،واستمر فيها أبا يبانسفير إسرائيل ثم

النقراشي.
باشا
محمود
الوزراء
إسرائيل
وزير خارجيتها في مرافعاته عن موقف
وقرأت محاضر مجلس األمن عن شكوى الكويت حرب  67على
ُ
عام  ،1967وفيها برز وزير خارجية لبنان ،ود.فؤاد
مالك ،وأحمد الشقيري ،وكثيرون من عرب وغيرهم ضد العراق عام  ،1961ومالبسات موقف موسكو ،انقسام العالم بين
وتراخي بعضالدول في فهم الحساسية الكويتية
تناغموا مع إيقاعات األمم المتحدة.
الكويت معسكرين غربي
كان هناك شيء في األمم المتحدة يجذبني ،فهي في رفــض االدع ــاء ات العراقية ،وتوقعات
مزيج من المحاماة ،ومن التثقيف ،وغرس المعرفة ،بالدعم الجماعي على أساس الحق.
واشتراكي
شغلت قضية الكويت مجلس األم ــن فــي ثالث
وتقديم المعلومات،وتوصيل المواقف السياسية
دورات؛ األولــى في يوليو  ،1961وكــان حصيلتها
إلى الرأي العام العالمي.
ً
وجدت فيها خليطا يشابه التعليم ،ودور المعلم فيتو من االتحادالسوفياتي ،والثانية في نوفمبر
ً
ً
فــي الـتــدريــس ،مزيجا مــن المحاماة والمرافعات  ،1961وكانت الحصيلة تكرارا للفيتو السوفياتي،
والــدفــاع ومحامي الخصم،وتذكرت تجربتي مع والجولة الثالثة في مايو  ،1963بعدسقوط النظام
التعليم في ثانوية الشويخ ،وشغفي في التعرف العراقي الذي كان االتحاد السوفياتي يدافع عنه.
ففي «األول ــى» صوتت بعض الــدول باالمتناع،
على أساليب نقل المعرفة.
وكانت موافقة معالي الوزير ،وبدأت التحضير وكذلك في الجولة الثانية ،وفي الثالثة جاء اإلجماع
إلى هناك ،دون اصطحاب عائلتي ،وودعت الشيخ بعد أن اقتنع االتحادالسوفياتي بشرعية الدولة
صباح ،وأتــذكــر كلماته(إذا لم يعجبك العمل في الكويتية ،ثم انتقال توصية مجلس األمن بقبول
ال ـكــويــت إل ــى الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة ،وحـ ــازت الـكــويــت
نيويورك ،فارجع إلى الكويت).
كـ ــان ع ـم ـلــي ف ــي م ـك ـتــب م ـعــالــي ال ــوزي ــر فــرصــة التصفيق الحماسي المساند ،وكانت تونس َمن قاد
تاريخية الستيعاب أهداف الدبلوماسية الكويتية ،المداوالت الترحيبية في القاعة الكبرى.
وتــوجــه الــوزيــر الشيخ صباح األحـمــد بالشكر
وتبني أهدافها ،واالنسجاممع وسائلها ،واإليمان
بها ،كنت أتصور أنه من حق الكويت علينا نحن لألعضاء على مساندتهم ،وأب ــرزت كلمته التزام
جـنــود الــدبـلــومــاسـيــة -أن نـشــرح معاني الكويت ال ـكــويــت ب ـم ـبــادئالـمـيـثــاق وال ــدف ــاع عــن القضيةوقيمها ،وارتباطاتها العربية ،ووهجها المنفتح ،الفلسطينية ،كان ذلك في  13من مايو .1963
ً
جئت إلى األمم المتحدة حامال في صدري آالم
ونــأيـهــا عــن الـتـحــالـفــات ،واب ـت ـعــادهــا عــن مناطق
النفوذ والتحرر منشباك الدول الكبرى ،وخاصة الكويت مــن النظام الـعــراقــي ال ــذي أط ــاح بالنظام
الهاشمي المسالم ،وكماأشــرت ،رأيــت الكثير من
خالل الحرب الباردة.
ً
كــانــت الـكــويــت سـلــة مــن الـنـبــل والـقـيــم ،الـتــزامــا المتاعب ،وشاهدت الكثير من االنفعال ،وتعجبت
ً
بالمبادئ التي رسمتها قيادتها ،السيما معالي كـثـيــرا مــن صـبــر ال ـق ـيــادة الـكــويـتـيــة عـلــى خشونة
الشيخ صباح ،والبد أن نقدمهذه السلة الجميلة النظام العراقي العسكري.
ً
هيأ لي وجــودي مديرا لمكتب الوزير الوقوف
إل ـ ــى ه ـي ـئــة األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ،بــأع ـضــائ ـهــا ال ــذي ــن
ً
يـتـكــاثــرون سـنــويــا ،مــن خ ــال ال ـحــوار مــع ممثلي على العجرفة العراقية في عهدي عارف والبعثيين.
قــدمــت أوراق اع ـت ـم ــادي إل ــى الـسـكــرتـيــر ال ـعــام
األسرةالعالمية ،بهذا التصور طرت إلى نيويورك.
ً
«يوثانت U Thant» الــذي كــان سفيرا لبورما في

األمــم المتحدة ،فيمنتصف سبتمبر  ،1971قبل
من مقعد المدير إلى كرسي السفير
أن تبدأ الدورة االعتيادية لألمم المتحدة المقررة
ً
في األول من سبتمبر  ،1971وصلت إلى مدينة في  21منه ،وكان االحتفال قصيرا لميأخذ أكثر من
ن ـيــويــورك ،وك ــان الــدبـلــومــاسـيــون الـكــويـتـيــون في عشر دقائق ،قال لي السكرتير العام بعد الترحيب،
انتظاري بالمطار ،وكانالوفد يضم دبلوماسيين ان أمامي وقت قادم لنتقابل أكثر ،وهي إشارة إلى
مـ ــن «ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة» ،ك ـم ــا ك ـ ــان ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـم ـف ــوض انتهاء
االحتفال.األمم المتحدة من الدمار المفجع بومدين أبدى
ُولدت منظمة
صبحي خنشت ،الرجل الثاني في الوفد ،وأصله
مــنمسيحيي ســوريــة ،ولــه خـبــرة فــي المنظمات الذي خلفته الحرب العالمية الثانية ،وسط اآلمال إعجابه بدور
العالمية ،وأشبه ما يكون بالخبير الفني ،وكان المتفائلة بعالم جديديسود فيه السالم ،وتزينه
ً
بين الكويت والشيخ
نــائـبــا لـلـسـفـيــر ،واآلخـ ــر هــو الـخـبـيــرفــي القضية نعمة االستقرار ،وتعززه روح التفاهم السائد
الفلسطينية د .فــا يــز ا ل ـصــا يــغ ،ا لـمـلــم بتفاصيل الحلفاء الذين هزموا النازية.
زايد وشجاعتهما
ً
ً
جاء «يوثانت» سكرتيرا عاما بعد وفاة السكرتير
تطورات القضية ،وهو متحدث ومدافع أكثر منه
ً
ً
أستاذا في العلوم السياسية بالجامعة الـعــام الـســابــق «هـمــرشــولــد» الـســويــدي فــي حــادث بفرض الحظر
مفكرا ،وكان
تـحـطــم طــائــرتــه ف ــي أراض ـ ــيزام ـب ـي ــا ،ح ـيــث ذهـ
األميركية في بيروت.
معسكرـب النفطي
وق ــد ج ــاء إل ــى وف ــد الـكــويــت فــي أع ـقــاب هزيمة لمعالجة الحرب األهلية في الكونغو بين
ً
 1967دعما من معالي الوزير للقضية الفلسطينية،
ليشرح حقائقها في األمــمالمتحدة خــال الــدورة
الخاصة للجمعية العامة لألمم المتحدة في يونيو
 ،1967ويتحدث عنها في الجمعية العامة ،وكان
ً
مــؤ ثــرا فــي معركة الصهيونية والعنصرية التي
انفجرت في أعقاب حرب  .1973
في األمم المتحدة ال مفر من القراءة ،فهي مخزن
الـخـطــابــات وال ـبــاغــة ،ومـصـنــع يــومــي لتلخيص
ك ــل م ــا ي ـحــدث ف ــي مـكــاتـبـهــا ب ـن ـيــويــورك وجنيف
فــي منظماتها الــزراعـيــة والصناعية واإلعــامـيــة
والبيئية ،وفي مدن العالم المختلفة.
كان هناك ال يقل عن عشرة آالف صفحة تخرج
كملخص يــو مــي للخطب ،مــن ا لـلـجــان المختلفة،
ليس في نيويورك وحدها،وإنما في كل مكاتبها
ً
المنتشرة عالميا ،مع بيانات صحافية عن نشاط
السكرتير العام ،واجتماعات مجلس األمن ،وتنقالت
رئيس الجمعية العامة.
وب ـ ــدأت ف ــي ق ـ ــراءة ه ــذا ال ـمــوجــز ال ـي ــوم ــي ،لكن
األهم قرأت محاضر مجلس األمن منذ بداية األمم
الـمـتـحــدة ،وخــاصــة عــن ُفلسطين ،وكــانــت فرصة
لالطالع على محتويات خطب قادة العرب في ذلك
ُ
قرأت محاضر شكوى مصر عام1947
الوقت ،كما
في عام  1974أطلق الرئيس بومدين صيحة المطالبة بالعدالة في مبنى األمم المتحدة
ضد بريطانيا ،وكــان يمثل تلك الجلسات رئيس

أميركي ومعسكر سوفياتي مع حركة انفصالية
ً
يقودها«تشومبي» ،الذي أصبح فيما بعد رئيسا
ً
لـلــوزراء ،وانتهى دوره أسـيــرا في الجزائر عندما
ذه ــب ه ـن ــاك ل ـح ـضــور مــؤت ـمــر رغ ــمع ــدم اع ـت ــراف
ً
الجزائر بحكمه ،وظل أسيرا ومات فيها.
ج ــاء الـشـيــخ ص ـبــاح األح ـمــد فــي بــدايــة ال ــدورة
ً
ً
فاستقبلته بوصفي مندوبا دائما ،وكنا في الوفد
أعــددنــا مشروع خطاب،ألنني قــادر على تخمين
األولــويــات التي يريدها الوزير في خطابه ،وهي
ال تخرج عن تأكيد مبادئ الميثاقوالتعايش بين
األم ــم ،ومـنــح التنمية أول ــوي ــة ،وقـضـيــة فلسطين
وارتباطها باألمن في المنطقة.
وكالعادة التقى مع األمين العام لألمم المتحدة
«ي ــوث ــان ــت» ال ـم ــداف ــع ال ـق ــوي ض ــد االس ـت ـع ـمــار في
إفريقيا ،والمؤمن بحق شعبفلسطين في حياة
كريمة دون احتالل ،مع تأييده النسحاب إسرائيل
مــن األراض ـ ــي الـعــربـيــة فــي إط ــار تــوج ـهــات أكـيــدة
نحوالسالم ،وكان الوزير التقى به عدة مرات ،وقد
جاء إلى الكويت في منتصف الستينيات ،وقابل
المرحوم الشيخصباح السالم أمير الكويت ،وجدد
له الدعوة لزيارة الكويت ،ألن تلك الزيارة قصيرة
ً
جدا لم يتوافر فيها الوقت لمباحثاتشاملة وحثه
على االستمرار في عمله ،ألنه قرر االنسحاب بعد
عشر سنوات من العمل.
ُ
كنت أشاهد محمود رياض وزير خارجية مصر
يــدور فــي مـمــرات األمــم المتحدة ،يشرح ويوضح
ً
بــاحـثــا عــن داعـمـيــن مــن آسـيــا وإفــريـقـيــا وأمـيــركــا
الالتينية وأوروب ــا ،معموقف عربي متباين بين
أعضائه في حجمه ،وفــي تأثيره ،وفــي وضوحه،
مـعـظــم ال ـعــرب يــأمـلــون بصيغة تــؤمــن لـهــم عــودة
األراضي دون التزام كامل بشروط الصلح ،واالكتفاء
فقط بإعالن لنهاية الحرب،End of Belligerency
كـ ــانم ـح ـمــود ري ـ ــاض ي ـعــانــي ال ـك ـث ـيــر م ــن تـطــرف
العرب في الجامعة وفي األمــم المتحدة ،فلم تكن
المواقف العروبية قريبة منشروط السالم ،وظلت
ً
االجتماعات العربية استمرارا للمزايدات ،وشكل
وجود نظام البعث في العراق وسورية ،والقذافي
في ليبيا ،واليمن ،وقلق فلسطين ،ومخاوف األردن،
ً
ً
وض ـيــق م ـصــر ،كـلـهــا سـبـبــت اض ـط ــراب ــا سـيــاسـيــا
ً
ً
وأحيانا شخصيا في إطارالجامعة العربية.

اعتداء العراق على مخفر الصامتة
 فــي صـيــف  ،1972زار الـكــويــت وزي ــر خارجية
الـبـعــث مــرتـضــى الـحــديـثــي ،وأج ــرى قـبــل وصــولــه
ً
ح ــوارا مــع إحــدى الصحفالعراقية ،قــال فيها إن
وض ــع الـكــويــت كـلــه مـثــار لـلـجــدل ،ليست الـحــدود
فقط إنما كــل مــا فــي الكويت مثار تـســاؤالت ،ولم
يكتف بذلك إنما عام  ،1973بعد حادثة الصامتة
فــي م ــارس  ،1973وبـعــد مـســاع مــن جـهــات عربية
أدت إلى انسحابالقوات العراقية من المخفر بعد
ً
احـتـجــاجــات قــويــة مــن الـكـ ُـويــت تضمنت تشييعا
ً
رسميا للشرطيين اللذين قتال إثر هجومالقوات
الـعــراقـيــة عـلــى الـمـخـفــر ،وتــأكـيــد الـكــويــت رفضها
لالعتداء العراقي الذي لم يحترم السيادة ،وتجاوز
في توسعاتهالحدود بين البلدين ،جاء هذا الوزير
إلى الكويت ولم يتردد بطرح مقترح ينهي معارضة
العراق لترسيم الحدود كما كانيتصور ،وإنما في
الواقع ّ
يحول الكويت إلى ملحق تابع للجمهورية
العراقية بتفاصيل تتناول العمالة العراقية ،وقواعد
بـحــريــة ،وم ـمــرات مخصصة لـلـعــراق دون سـيــادة
للكويت عليها ،وتنسيق د بـلــو مــا ســي وعسكري
وسياسي واقتصاديواستثماري.
ولم يعمر الوزير في موقعه ،حيث انتهت حياته
في السجن في صراع القوة الذي تتميز به السياسة
العراقية في عهدحزب البعث.
ك ــان بـ ــودي أن أل ـفــت نـظــر األمـ ــم الـمـتـحــدة إلــى
االع ـت ــداء ال ـعــراقــي عـلــى مـخـفــر الـصــامـتــة ،وإب ــاغ
مجلس األمن برسالة نطلبتوزيعها كوثيقة ،لكن
الكويت ،وفق دبلوماسية الصبر والنفس الطويل،
لــم يـكــن فــي بــالـهــا إب ــاغ أي ط ــرف مــع الــرغـبــة في
حصرها بين البلدين ،على أمل أن تنجح مساعي
ترسيم الحدود.
ً
لم أجد دعما لتدويل الحادثة ،وربما من الحكمة
إبقاؤها في اإلطار الثنائي ،ووفق النهج الكويتي
الذي يمتص األزمات.ومرت الحادثة كخبر عادي
في األمم المتحدة.
رغ ــم رغـبـتــي ف ــي لـفــت نـظــر مـجـلــس األمـ ــن إلــى
ً
الــواقـعــة وتسجيلها رسـمـيــا كــوثـيـقــة ،لـكــن تدفق
النوايا الطيبة صدت كلاالحتماالت.

حروب لن أنساها
جلست عـلــى مقعد الـكــويــت فــي مجلس األمــن
أشاهد مناقشة المجلس حول الحرب بين باكستان
والهند ،وشاهدت باكستانتفقد نصفها الشرقي،
ً
ً
ولم تفعل األمم المتحدة شيئا مفيدا سوى اإلشراف
عـلــى وق ــف إط ــاق ال ـن ــار ،فــالـمـيـثــاق يـمـنــح ال ــدول
الدائمة العضوية حق التعطيل لإلرادة الجماعية،
والتنكر لمبادئ الميثاق ،وتجاهل القانون الدولي،
ألنها تتمتع بالفيتوالذي يبطل كل ما تنوي األمم
المتحدة عمله.
فاألمم المتحدة جاء ت من صيغة تم التوافق
عليها بين كل من الــواليــات المتحدة واالتحاد

السوفياتي وبريطانيا وفرنسا ،بعدأن رفض
«سـتــالـيــن» كــل م ـحــاوالت التخلص مــن الفيتو،
ً
كما رفض كل الصيغ التي يرى فيها قيودا على
سيادة االتحادالسوفياتي وعلى حرية تحركه،
كما ر فــض تفعيل اللجنة العسكرية المشتركة
المؤثرة في تأمين السالم العالمي.
ف ـل ــم ي ــرض ــخ ل ـط ـل ـبــات ال ـ ـ ــدول ال ـغ ــرب ـي ــة عـنــد
م ـفــاوضــات تـشـكـيــل األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ،ألن ــه يــرى
الدول الغربية أكثرية في هذه المنظمة،ولم تكن
الواليات المتحدة راغبة في تكرار تجربة عصبة
األمم المتحدة ،التي رفض الكونغرس االنضمام
إليها في  ،1921وخذل الرئيس «ويلسون» ولهذا
ً
وافقت على طلبات «ستالين» ،وصار الفيتو حقا
لن تتخلى عنه الــدول الخمس،السيما روسيا
اآلن ،ألنــه يؤمن سالمة الــدولــة التي تتمتع به،
ويمنحها فرض مصالحها وتعطيل إرادة األسرة
العالمية،وتخريب استراتيجيات الخصوم.
ً
كانت حــرب  ،1967مثاال على انقسام العالم
بين معسكرين ،غربي واشتراكي ،حلف الناتو
وحـلــف وارس ــو ،وكــانــت حمايةموسكو لمصر
بارزة كما كانت الواليات المتحدة مع إسرائيل،
التي صارت حامية ليس الستقاللها وأمنها إنما
الحتاللهالألراضي العربية ،وعدم االنسحاب إال
في إطار تفاوضي مباشر بين إسرائيل والدول
العربية المعنية.
وم ــن ه ــذا ال ـمــوقــف الـمـعـقــد وال ـقــاســي انــدفــع
الــرئـيــس ال ـس ــادات لـلـحــرب ،ثــم لــوقــف ال ـن ــار ،ثم
للتفاوض والسعي لتحقيق ما يريد بحضانة
أميركية ،والشــك أن الموقف األمـيــركــي نبع من
انعدام الثقة بالحكومات العربية ،بعد أن طرد
الرئيس جمالعبدالناصر الـقــوات الدولية من
شرم الشيخ بعد أن انسحبت إسرائيل في مارس
 1957بضغط أميركي ،وتعهد أميركيإلسرائيل
ً
ً
ً
بإبقاء المضيق مفتوحا دائما ثمنا النسحابها
من غزة وسيناء.
ً
وش ـ ـهـ ـ ُ
ـدت ش ـخ ـص ـي ــا االنـ ـفـ ـج ــار ب ـي ــن تــرك ـيــا
وال ـي ــون ــان ح ــول ق ـب ــرص ،وج ـ ــاءت الـ ـش ــرارة من
مؤامرة يونانية لضم قبرص إلىاليونان بإسقاط
نظام قبرص الشرعي في ّ
تحد لالتفاق الثالثي
ال ــذي واك ــب اسـتـقــال قـبــرص  1960بين كــل من
اليونان وتركيا وبريطانيا.

متاعب النفط ودبلوماسية التعقل.
أث ــار الـحـظــر النفطي ال ــذي وضـعـتــه المملكة
الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة وال ـكــويــت واإلم ـ ـ ــارات على
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وعـ ـل ــى ه ــول ـن ــداردة فـعــل
عنيفة في اإلعالم ،وفي شبكات التلفزيون ،وفي
المنتديات الفكرية ،وفــي الكونغرس ،ومجلس
الشيوخ ،وفــيالبيت األبـيــض ،لم يلتزم العراق
وال ليبيا بـحـظــر الـنـفــط ال ــذي اقـتـصــر عـلــى كل
مــن السعودية والـكــويــتواإلم ـ ــارات ،وتعرضت
األمم المتحدة لحالة غريبة من الفزع ،فالسفير
الهولندي يسألني عــن أ سـبــاب المقاطعة ،لكن
التهويش اإلعالمي األميركي وتجاهل المسببات
وانعدام التقدير للمشاعر ،وأثقال اإلحباط وأعباء
االحتالل مع يأسيحطم المعنويات ويغلق أبواب
األمل ،والبقاء الدائم في حياة المخيمات ،كل هذه
العناصر لم تذكر في تحليالت انتقاداتاإلعالم
األم ـيــركــي ،إن ـمــا صــب غـضـبــه عـلــى دول ليست
لها مكانة مرموقة في سلم األمــن العالمي ،كما
يصفها اإلعالماألميركي ،تجرأت على مواجهة
الواليات المتحدة.
لـ ــم ت ـس ـك ــت ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة األمـ ـي ــركـ ـي ــة عـ ـل ــى قـ ــرار
الـمـقــاطـعــة ،ألن ــه يـصـيــب الـحـلـفــاء ال ــذي ــن يتأثر
اقتصادهم مع ارتـفــاع األسـعــار ،وكذلكتصيب
ه ــذه األضـ ـ ــرار االق ـت ـص ــاد ال ـعــال ـمــي ومــرت ـكــزات
االستقرار فيه ،ولهذا واصل «كيسنغر» اتصاالته
مــع الـمـلــك فيصلبــن عـبــدالـعــزيــز مـلــك المملكة
العربية السعودية ومع الرئيس السادات الذي
ً
قــام بجولة إ لــى المملكة ودول الخليج ،دا عـيــا
إلىإعادة التصدير إلى واشنطن ودول أوروبا،
ً
ً
ً
ليكسب سياسيا واقتصاديا ومعنويا ،ويعزز
موقفه القيادي.
ل ــم ي ـفــوت الــرئ ـيــس «الـ ـه ــواري بــومــديــن» هــذه
الفرصة التاريخية ،فدعا في مارس  ،1974على
أث ــر الـحـقــائــق ال ـتــي ب ــرزت م ــعالـحـظــر الـنـفـطــي،
إلــى عقد دورة اقتصادية استثنائية للجمعية
ال ـعــامــة لــأمــم ال ـم ـت ـحــدة ،لـبـحــث ال ـعــاقــات بين
ال ـش ـم ــال وال ـج ـن ــوبم ــع م ـطــال ـبــة ب ــوض ــع نـظــام
اقتصادي جديد عالمي قائم على العدالة بفتح
أبــواب العالم المتقدم لـصــادرات الــدول النامية
وب ــأسـ ـع ــار م ـن ـص ـفــة م ــع ت ـق ـي ـيــم دور ال ـشــركــات
الغربية العابرة للحدود الوطنية واستفادتها
من المواد الطبيعية للدول النامية،وحجم الظلم
الــذي تتعرض له الــدول النامية من هــذا النظام
االقتصادي العالمي.
ُ
ذهبت والسفراء العرب إلى المطار الستقبال
الرئيس بومدين ،والتقينا مع الرئيس الجزائري
فــي الفندق بعد ذلــك ،وكــانيثني على الشعور
العربي األصيل لدول الخليج في فرض الحظر،
وكــان يذكر بإعجاب دور الشيخ زايــد والكويت
لـلـشـجــاعــة ال ـتــي ظ ـهــرت ف ــي ف ــرض الـحـظــر ضد
الواليات المتحدة.
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ال تبخسوا الدبلوماسيين
حقهم
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
نفذت الحكومة الكويتية العام الماضي  ٢٠٢٠أكبر عملية
إجالء لمواطنيها مع بداية جائحة كورونا ،وأعادت قرابة ٣٠
ألف مواطن في القارات حول العالم الى بالدهم ضمن خطة
منظمة وعمل دؤوب لم يوازه عمل من بعد إعادة المواطنين
إلى الكويت سنة تحريرها من غزو العراق .١٩٩١
خطة عملية العودة الشاملة إلجالء المواطنين الكويتيين
ً
ً
تمت خــال  185رحـلــة طـيــران مــن  58جهة وم ـطــارا دولـيــا
أشـ ــرف عـلـيـهــا ج ـنــود مـجـهــولــون ف ــي مـخـتـلــف مــؤسـســات
الدولة وعلى رأسهم العاملون في السفارات ومجال الطيران
ووزارة الصحة ،ليكتبوا في تلك األيام بطولة وطنية حقيقية
ً
ومشرفة سنذكرها دوما بالفخر واالعتزاز لما دلت عليه من
قيمة المواطن الكويتي وإخالص أبناء الوطن في عملهم.
من المؤسف ،والــدولــة بصدد صــرف مكافآت الصفوف
األولـ ــى ه ــذه األي ـ ــام ،أن يـتــم تـجــاهــل تـكــريــم الـعــامـلـيــن في
سـفــارات الكويت أثـنــاء عمليات اإلج ــاء الـكـبــرى ،فــإذا كنا
شــاهــدنــا ف ــي ال ـب ــاد ج ـهــود ال ـط ـي ــران ال ـمــدنــي وال ـخ ـطــوط
الـكــويـتـيــة واألم ــن والـصـحــة آنـ ــذاك ،ف ــإن نـجــاح ه ــذا العمل
الضخم واالستثنائي لم يكن لينجح لوال الجهود العظيمة
والمتواصلة للدبلوماسيين في الخارج بمختلف وظائفهم
خصوصا فــي ال ــدول الواسعة أو التي يوجد فيها جالية
ً
كبيرة من المواطنين أو التي كانت في ظروف صعبة جدا
بسبب إجراءات الجائحة عندهم ،وال شك أن أبناء الكويت من
ً
العاملين في السفارات قد بذلوا جهودا مضنية ،وواصلوا
الليل بالنهار إلنجاح هذه العملية الوطنية الضخمة ،وأظن
أن عدم شمولهم بالتكريم لهو بخس لحقوقهم وتقليل من
جهودهم الكبيرة فــي تلك األي ــام ،فــإن كــان دي ــوان الخدمة
المدنية يــرى عــدم شمولهم بهذه المكافأة فــإن دور وزارة
الخارجية أن تسعى إلى تكريمهم بالصورة المناسبة اسوة
بمن شارك في العمل داخل الكويت في الفترة نفسها التي
شملت الحظر الكلي.
أعتقد أن العمل الدبلوماسي جاذب للشباب الكويتيين
ً
ونـحــن نطالب دوم ــا بتكويت كــل الــوظــائــف فــي السفارات
ً
الكويتية بما فيها اإلداريــة والفنية تحفيزا ألبناء الوطن
وحـمــايــة لخصوصيات وأسـ ــرار الـمـكــان وقـيـمـتــه ،لـكــن ما
نسمعه من التغييرات في حقوق العاملين هناك مثل إلغاء
بدل تذاكر السفر وإيقاف التأمين الصحي وخدمات التعليم
الـخــاص ألبـنــاء الدبلوماسيين وحتى مـصــروفــات التنقل
المحلي في مقار عملهم ،كلها خطوات تثقل كاهلهم وتصرف
األنظار والحماس عن االلتحاق بتلك الوظائف ،وقد تفقد
وزارة الخارجية الكفاءات التي دربتها وصقلتها وجهزتها
لتمثيل الوطن ،وهذه الخسارة الحقيقية التي ال تقدر بمال
وال يعوضها ثمن ،فنداؤنا إلى وزارة الخارجية :ال تبخسوا
حق إخوانكم في الخارج ،والله الموفق.

حمزة عليان

hamzaolayan@icloud.com

ربيع كوبي جديد أم «مرتزقة»؟!
في اليومين األخيرين من جولة قمت
ب ـهــا ف ــي ك ــوب ــا عـ ــام  2018كـ ــان ال ـس ــؤال
ال ــذي يشغلني ،بـعــد مـشــاهــدة الــوقــائــع
ع ـلــى األرض واالس ـت ـم ــاع إل ــى وج ـهــات
نظر مختلفة :إلى أين سيذهب هذا البلد
بالتغيير؟
يــوم ـهــا أن ـه ـيــت ال ـك ــام ف ــي اسـتـطــاع
موسع نشرته مجلة "العربي" ،أن مسألة
الـتـغـيـيــر أص ـعــب وأع ـق ــد م ــن ف ـتــح محل
"مــاكــدونــالــدز" أو الـسـمــاح لفئة محددة
باستيراد السيارات من الخارج ،وحتى
إدخ ـ ــال ب ـعــض ال ـت ـعــديــات ع ـلــى قــانــون
االستثمار.
نـحــن أم ــام نـظــام "وح ـيــد" فــي الـعــالــم،
ً
مضى عليه أكثر من ستين عاما  ،كانت
فـيــه الــدولــة هــي كــل ش ــيء بالنسبة إلــى
الـ ـم ــواط ــن ،ت ـق ــدم ل ــه ال ـت ـمــويــن ك ــل شهر
"ب ـطــاقــة تـمــويـنـيــة تـشـبــه حــالــة الـكــويــت
فــي أحــد وجــوهـهــا" ،والصحة والتعليم
ومـعـظــم ال ـخــدمــات تـقــريـبــا وبــالـمـجــان،
وتلك أنماط من األنظمة لم تعد موجودة،
فــاال تـحــاد السوفياتي نفسه وبعظمته
تعرض للتفكيك واستدار نحو االنفتاح
ع ـلــى األسـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة ،وأدار ظـهــره
للفكرة الشيوعية ،كــذ لــك فعلت الصين
ً
ً
تـقــريـبــا ..ولـهــذا كــان األمــر غريبا بعض
الشيء أن تحافظ كوبا على نظامها.
كان التخوف في حينه ،أن تتحول هذه
الـجــزيــرة إلــى روسـيــا ثانية أو رومانيا

ً
أخرى علما أن "النظام" ممسوك وبإحكام
لكنه غير مضمون العواقب ،ما نشهده
ً
هذه األيام كان مفاجئا لبعض المراقبين،
ً
ً
لكنه قد يكون حدوثه أمرا طبيعيا ،وإن
كانت أو جــه االختالف "بحجم التغيير"
وتوقيته هما الفارق.
خرجت كوبا إلى العالم بثوب مختلف
أثـ ـن ــاء أزم ـ ــة كـ ــورونـ ــا أرسـ ـل ــت  32فــرقــة
طـبـيــة جــالــت فــي مـعـظــم الـ ــدول الغربية
والـخـلـيـجـيــة وغ ـيــرهــا ،وأظ ـه ــرت ق ــدرات
علمية وطبية كانت محل حسد الكثيرين
السيما في قدرتها على السيطرة على
"ال ــوب ــاء" وال ـحــد مــن خـســائــرهــا بـصــورة
مـلـحــوظــة ،أض ــف إل ــى ذل ــك إعــانـهــا قبل
أش ـه ــر ع ــن تـصـنـيــع ل ـق ــاح أط ـل ـقــت عليه
اس ــم "عـبــدالـلــه" كــي تـلـحــق بــركــب ال ــدول
الصناعية المتقدمة.
فـ ـج ــأة ان ـ ـهـ ــارت ت ـل ــك األسـ ـ ـ ــوار وب ــدت
ً
الصورة مغايرة تماما ،فشوارع هافانا
تشبه شــوارع بيروت وبـغــداد! ومظاهر
االح ـت ـجــاج وأصـ ــوات الـشـعــب المطالبة
بــالـتـغـيـيــر ،تـسـمــع ألول م ــرة فــي تــاريــخ
هـ ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـ ـ ــذي أن ـ ـهـ ــى ف ـ ـتـ ــرة ح ـكــم
ً
"ال ـك ــاس ـت ــروي ــة" ق ـبــل س ـنــة ت ـقــري ـبــا ،ذلــك
الــرمــز ال ــذي قــاد كــوبــا مـنــذ ال ـثــورة على
بــاتـيـسـتــا فــي نـهــايــة الـخـمـسـيـنـيــات من
القرن الماضي.
"ا لـفـيــدا لـيـســم" كـمــا يسميها البعض،
نسبة إلى فيديل كاستروّ ،
ودعت البالد
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زوايا ورؤى
الشرطة بحاجة إلى شرطة!!
د .سلطان ماجد السالم

ليتسلمها "أبناء الثورة" من بعده ،وها
ه ــي الـ ـي ــوم أمـ ـ ــام االخـ ـتـ ـب ــار ال ـم ـص ـيــري
والفاصل ،فالكوبيون وكما تنقل وكاالت
األن ـبــاء يـقـفــون فــي الـطــوابـيــر للحصول
ً
ً
على الطعام ويواجهون نقصا جادا في
الدواء ،ويرفعون شعار "نحن جياع"!
كــان مــن الطبيعي أن تـتـبــادل أميركا
وروسيا بيانات التخويف ورسم حدود
المصالح في هذه الجزيرة لكن من غير
الطبيعي أن تختزل التظاهرات "بمرتزقة"
تمولهم الواليات المتحدة ،فما حدث كما
يصفه الـمـســؤولــون عـبــارة عــن "فوضى
واضطرابات ناجمة عن عملية إعالمية
جرى إعدادها خالل فترة محددة صرفت
لها الماليين"!
ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــد ي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــول إن مـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ــرج
للتظاهر مــن جـيــل ا لـشـبــاب المتأثرين
ب ـث ــورة وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
والمنقطعين عــن "كاسترو و غـيـفــارا"...
هـ ـ ــؤالء ل ــدي ـه ــم أح ــامـ ـه ــم وم ـط ــال ـب ـه ــم،
والعقدة األميركية في عقلية الكوبيين
مــا زا ل ــت تفعل فـعـلـهــا ،و لــد يـهــم اعتقاد
را س ـ ـ ـ ــخ أن ا لـ ـ ــا عـ ـ ــب األ مـ ـ ـي ـ ــر ك ـ ــي ل ـي ــس
ببعيد عما جــرى ،بدليل أن المحطات
اإل سـبــا نـيــة ا لـتــي تبث مــن أ مـيــر كــا نقلت
األحداث لحظة بلحظة!
أيا كانت الدواعي ،فقد وضعت كوبا
ً
على سكة التغيير ،فهل سنشهد "ربيعا
ً
كوبيا " على غرار الربيع العربي؟

كثرة التعديات والجرائم واالعتداء ات الجسدية وبكل
أن ــواع الـســاح ضــد عناصر الشرطة فــي اآلون ــة األخـيــرة،
لعمري لهو أمر مقلق ومخيف أكثر مما يتصوره الكثير
م ــن ال ـق ـي ــادات األم ـن ـيــة وع ــام ــة الـ ـن ــاس ،ف ــرج ــل األم ـ ــن ،أو
الشرطي ،أو العسكري ،أو الضابط ،يتعرض العتداء ات
شـتــى وف ــي وض ــح ال ـن ـهــار ب ــل ت ـصــل الـم ـســألــة ال ــى الـقـتــل
وبالطعن العمد أمام المارة ،طبعا كل هذا باإلضافة الى
التعدي اللفظي والجسدي و"بالوي" مختلفة.
لـكــن علينا أن نـتـســاء ل ونـكـشــف الـمـسـتــور وبــوضــوح
و ن ــدرس حيثيات المسألة لنعرف مــا ا لـعـلــة؟!! والمسألة
مركبة و مـعـقــدة وليست بسيطة كما يـتـصــوره البعض،
و قــد تحل بإطالق يد الشرطة وإعطائهم صالحيات في
استخدام السالح وعليه تزول المشاكل وانتهى:
ً
أوال ،يجب أن نحدد من بعد دراسة مستفيضة األسباب
الحقيقية لـتــزايــد عــدد الـجــرائــم بشكل عــام واالع ـتــداء ات
ضد أفــراد الشرطة بشكل أخــص :هل هي حــاالت فردية؟!
وهل هي الظروف المعيشية التي تستدعي من المدنيين
أن يـتـصــادمــوا مــع الـقــانــون؟! وهــل آث ــار كــورونــا والحظر
واإلغـ ـ ــاق ت ـمــت دراس ـت ـه ــا م ــن م ـخ ـت ـص ـيــن؟! أس ـئ ـلــة عــدة
ً
وشــائ ـكــة ،أك ــاد أج ــزم يـقـيـنــا أن ــه ال يــوجــد عـلـيـهــا رد من
القياديين.
لكن األهــم اآلن وهــو حالة االسـتـعــداد ألفــراد وعناصر
األم ــن ،هــل هــي على الـحــال الـتــي مــن المفترض أن تكون
عليه؟! حيث يمر عناصر وضباط الشرطة بتدريبات عدة
ويجتازون مساقات عدة تتعلق بوظيفتهم والقانون وما
شابه ،مع الحرص على اقتناء حقيبة الطالب من إحدى
المحال المعروفة ،لكن هل هذا التدريب يؤهلهم للقادم
من األيام لممارسة أعمالهم في الشارع؟!
أعتقد أن اإلجــابــة واضـحــة ومــن ممارسات عــدة نراها
يوميا منتشرة ومتداولة بين الناس توثق لنا بأن الشرطة
في الكويت هم فعال بحاجة إلى شرطة لتحميهم ،فهم بال
حــول وال قــوة ولربما كانوا غير مدربين بالقدر الكافي
بمهارات الدفاع عن النفس أو استخدام األسلحة ،وذلك
ً
ال ــذي دل ــل عـلـيــه اع ـت ــراف أحــدهــم م ــؤخ ــرا مــن بـعــد إحــدى
جرائم الشارع.
إطالق يد الشرطة اآلن في استخدام السالح وبموجب
التعميم ا ل ـصــادر ر قــم  ١٦٨لسنة  ٢٠٢١حتما هــذا ليس
هو الحل ،بل يجب تقييم الموقف ومعرفة موطن الخلل
لتفادي أي إشكاالت في المستقبل حماية ألرواح العامة
وتطبيقا للقانون وحماية أرواح وهيبة الشرطة.
على الهامش:
العدالة لـ"جوسي باشا" ،لروحك السالم.

محمد زيشان*

نواه ميلمان*

المخاوف الخارجية ُت ّ
حرك
استراتيجية مودي في كشمير

أوروبا تتحول إلى قارة يمينية

ً
غالبا ما تعتبر الهند كشمير "مسألة داخلية" ،لكن يبدو
أن الـسـيــاســة الـخــارجـيــة وال ـم ـخــاوف الـجـيــوسـيــاسـيــة هي
ّ
توجه قرار رئيس الــوزراء ناريندرا مودي بالتواصل
التي
مــع مجموعة مــن الـقــادة السياسيين فــي كشمير ،فقد أدت
ََ
الـتـطــورات الـتــي تــلــت اجـتـمــاع م ــودي مــع ق ــادة كشمير إلى
اقتناع نيودلهي بأهمية استرجاع وضع طبيعي في كشمير،
ً
أيضا أن ّ
تغير
لكن من مصلحة السياسة الخارجية الهندية
مسار الوضع في كشمير ،بما يتجاوز النزاعات الحدودية
ومخاوف األمن القومي ،ففي آخر سنتينّ ،
تغير دور كشمير
في السياسة الخارجية الهندية نحو األسوأ.
ط ـ ــوال ع ـق ــود ،ك ــان ــت ن ـيــودل ـهــي تـبـتـكــر اسـتــراتـيـجـيـتـهــا
ً
على مصالحها
الخارجية ومواقفها الجيوسياسية بناء ُ
في كشمير وخالفها مع باكستان ،لكن بالكاد ذ ِكرت كشمير
في تعامالت العالم الخارجي مع الهند.
المصير في فلسطين،
على عكس الحركات الداعمة لتقرير
ُ
والت َبت ،وشبه جزيرة القرم وأماكن أخرى ،ن ِسبت المشكلة
ِ
القائمة في كشمير إلى المعطيات الجيوسياسية أكثر من
ُ
استبداد الدولة ،فبشكل عام ،اعتبرت معايير الديمقراطية
في الهند واضحة ،على عكس الصين وروسيا ،حيث نجحت
نـيــودلـهــي ف ــي حـصــر تــركـيــز ال ـعــالــم عـلــى اإلره ـ ــاب الـعــابــر
ً
باكستان ،وقــد بذلت الهند جـهــودا كبرى في
للحدود مــن
ً
األمم المتحدة خدمة لهذه األجندة ،ال سيما بعد اعتداء ات
مومباي اإلرهابية في عام .2008
لكن ّ
تغيرت هذه الظروف كلها في أغسطس  ،2019فبعدما
ألغت حكومة مودي استقالل إقليم جامو وكشمير في ذلك
ُ
ً
في
الـشـهــر ،احــتـ ِـجــز ال ـقــادة السياسيون والـنــاشـطــون مـعــا ً
كشمير طــوال أشـهــر ،ثــم توقفت خدمة اإلنـتــرنــت ،ونتيجة
لذلك ،تحولت أنظار العالم إلى المخاوف المرتبطة بحقوق
ّ
اإلنـســان ،وفــي عــام  ،2019نظم مجلس األمــن التابع لألمم
المتحدة سلسلة من االجتماعات حول كشمير للمرة األولى
منذ أكثر من  50سنة.
بشكل جذري في واشنطن
في غضون ذلك ،تغيرت الظروف
ٍ
ً
أ ي ـضــا  ،وأدت ا لـشــرا كــة االستراتيجية الناشئة بين الهند
والــواليــات المتحدة منذ بداية األلفية إلــى تسليط الضوء
على سياسة واشنطن في كشمير ،وعلى عكس ما حصل
خالل الحرب الباردة ،عكست اإلدارات األميركية المتالحقة في
السنوات األخيرة رؤية نيودلهي التي تعتبر كشمير مسألة
ً
نظرا إلى القيود المستمرة هناكّ ،
وجهت لجنة
داخلية ،لكن
الشؤون الخارجية في مجلس النواب األميركي في السنة
َ
الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى
الماضية رسالة من
نيودلهي ،وذكرت بلهجة قلقة أن الظروف القائمة في إقليم
جامو وكشمير لــم تعد إلــى طبيعتها بعد سنة على قــرار
الهند بإلغاء المادة ."370
على صعيد آخــر ،أدى التدقيق العالمي بوضع كشمير
إلى تقييد نطاق السياسة الخارجية في المسائل التي كانت
ً
الهند مؤثرة فيها سابقا  ،ففي ما يخص قضية فلسطين
ً
مثال ،كانت الهند بمختلف أفكارها السياسية تدعم حق
الفلسطينيين بتقرير مصيرهم طوال أجيال ،وفي عام ،2017
اعتبرت وزيرة الخارجية السابقة في عهد مودي ،سوشما
سواراج ،دعم الهند لفلسطين "نقطة مرجعية" في سياستها
وقت الحق من تلك السنة ،صوتت الهند ضد
الخارجية ،وفي
ٍ
ً
وإسرائيل في األمم المتحدة اعتراضا على
المتحدة
الواليات
ً
إلسرائيل.
عاصمة
بالقدس
االعتراف
َ
ّ
لكن الهوس المرتبط بمعادلة كشمير وفلسطين َوضع
نيودلهي في موقف محرج خالل المناوشات في غزة هذه
السنة ،وفي جين تخبطت الهند بين مواقف متفاوتة بشأن
الوضع في الشرق األوسط ،اعتقلت قوات األمن في كشمير
ً
ً
 20شخصا على األقل بتهمة االحتجاج دعما لفلسطين.
أدى جمود الوضع في كشمير وتهميش القادة المحليين
كصوت داعم لحقوق اإلنسان
إلى إضعاف مصداقية الهند
ٍ
في الشؤون الدولية ،وكان تواصل مودي معهم في الفترة
األخيرة يهدف إلى إعادة إرساء وضع طبيعي وإثبات رغبته
في ترميم صورة حكومته ،لكن ال يمكن تحقيق هذا الهدف ما
لم توافق نيودلهي على خريطة طريق استراتيجية مع شعب
ُ
وت ّ
عدل مكانة كشمير في السياسة الخارجية الهندية.
كشمير
* «دبلومات»

السباق إلى الوفرة المستدامة
مايكل بلومبيرغ وسليم الحق وأغنيس كاليباتا*

السباق إلى الوفرة المستدامة
في سبتمبر المقبل ستحفز أول قمة لألنظمة الغذائية تعقدها
األمم المتحدة على اإلطالق الحكومات والقطاع الخاص لاللتزام
بحلول مستدامة لبعض من أكبر التحديات التي يواجهها العالم:
الفقر ،والتفاوت بين النوعين االجتماعيين ،والجوع ،وتغير المناخ.
إن السباق العالمي لتحقيق صافي انبعاثات غ ــازات االحتباس
صـفر في أقرب وقت ممكن هو أيضا سباق لتحقيق
الحراري الكوكبي ِ
نوع جديد من الوفرة :الصحة العامة ،والطبيعة النابضة بالحياة،
والوظائف الجيدة ،وقدر أعظم من المساواة ،والمزيد من الفرص .لبناء
َ
عالـم الوفرة هذا ،يتعين علينا أن نعمل على تسريع وتيرة معركتنا ضد
أسباب تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود في مواجهة التأثيرات
المترتبة عليه ،ويجب أن نفعل هذا اآلن.
الصـفر"
بصفتنا ثالثة من تسعة سفراء عالميين لحملة "سباق إلى ِ
وحملة "سباق إلى الصمود" اللتين أطلقتهما األمم المتحدة ،نعمل
والمناطق والشركات والمستثمرين وعامة الناس
على حشد المدن ُ َ
وراء جهود كبرى تـبذل من اآلن حتى عــام  ،2030يتمثل الهدف في
خفض انبعاثات غــازات االحتباس الـحــراري الكوكبي إلــى النصف،
وتجديد الطبيعة ،وضمان تمكين أربعة مليارات إنسان هم األكثر
ُعـرضة للمخاطر على مستوى العالم من تحمل اآلثار المترتبة على
تغير المناخ وتحقيق الرخاء واالزدهار على الرغم منها.
نحن جميعا ننتمي إلى خلفيات متباينة ،لكننا نتفق على أن اآلثار
الصحية واالقتصادية المدمرة المترتبة على جائحة مرض فيروس
كورونا ( 2019كوفيد )19تسلط ضوءا قويا على مسؤولياتنا ،وتخلق
فرصة فريدة لتخيل مستقبل أكثر ازدهارا ألجل الناس وكوكب األرض.
َ
في عالـم خال من االنبعاثات ،تعني الوفرة االمتناع عن استغالل
وإهدار الموارد المحدودة ،وبدال من ذلك تقدير وتثمين الطبيعة التي
تدعمنا وتحمينا .إنها تعني الحياة في ظل وفرة من الهواء والماء
النظيفين ،والـتـنــوع البيولوجي ،والــوظــائــف ،وال ـغــذاء ،والـمـســاواة،
والعدالة.
لتحقيق هذه الغاية ،تسعى اتفاقية باريس للمناخ التي أبرمت عام
 2015إلى الحد من االحتباس الحراري الكوكبي بما يجعل الزيادة التي
يحدثها في درجات الحرارة العالمية أقل كثيرا من درجتين مئويتين
مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة ،واالجتهاد لجعل هذه الزيادة
عند مستوى  1.5درجــة مئوية .يوضح ال ِـعـلم أن كل جزء من الدرجة
من زيادة الحرارة ُيـفضي إلى عدد إضافي كبير من الوفيات فضال عن
األضرار االقتصادية في مختلف أنحاء العالم ،وعلى هذا فإن الحوافز
قوية لدى القطاع الخاص ،والحكومات المحلية ،والمجتمعات ،واألفراد
للعمل على تحقيق أهداف باريس ،حتى إن كان ذلك يعني التقدم على
حكوماتهم الوطنية.
يجب أن تعالج هذه الجهود العوامل التي تسهم في مشكالت الصحة
الكبرى والــوفـيــات المبكرة -بما فــي ذلــك تلوث الـهــواء بفعل الوقود
األحفوري ،والحرارة الشديدة ،واألنظمة الغذائية غير الصحية -في
حين تعمل على تعزيز النمو االقتصادي وخلق الماليين من فرص
العمل .على سبيل المثال ،من خالل إعادة النظر في النظام الغذائي -من
َ
الطريقة التي ُيـنـتـج بها الطعام وتسويقه وبيعه إلى كيفية التخلص
مـنــه -يصبح بوسعنا تقليل انبعاثات غ ــازات االحـتـبــاس الـحــراري
الكوكبي التي ينتجها القطاع الذي يمثل حاليا ثلث اإلجمالي العالمي،
وفي الوقت ذاته نخلق مصدرا للعمالة ،والصحة ،ومصارف للكربون.
ُي َـعـد تحالف بلدان صافي انبعاثات اإلنـتــاج الغذائي واألراض ــي
صـفر ،وهو تحالف طوعي بتألف من بلدان تلتزم بصافي انبعاثات
ِ
صـفر في مجال اإلنتاج الغذائي
غــازان االحتباس الحراري الكوكبي ِ
واستخدامات األراضــي بحلول عام  ،2050أحد األساليب التي يدفع
بها مؤتمر قمة األمم المتحدة لألنظمة الغذائية إلى الصدارة .يسعى
الـتـحــالــف إل ــى تحقيق ه ــذه الـغــايــة بطريقة تــزيــد إنـتــاجـيــة مــزارعــي

الحيازات الصغيرة وتعمل على تمكينهم من إنتاج المزيد من المغذيات
والمنتجات المستدامة.
اآلن ،يجري العمل على خفض االنبعاثات بالفعل ،وعلى الرغم من
ضرورة التعجيل بهذه الجهود ،فإن الحلول معروفة إلى حد كبير ،األمر
األقل وضوحا هو الدعوة التي أطلقتها اتفاقية باريس لوضع خطط
وطنية لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ،وتعزيز القدرة عل
الصمود ،والحد من الضعف في مواجهة مخاطر تغير المناخ ،لكن
الهدفين -تخفيف تغير المناخ واالستعداد لتحمل تأثيراته -مترابطان.
من الواضح أن انتشار الطاقة الشمسية ومزارع الرياح ،وشبكات النقل
الكهربائية ،وغير ذلك من أشكال البنية األساسية النظيفة يشكل جزءا
بالغ األهمية من االنتقال إلى اقتصاد خال من االنبعاثات الغازية ،ولكن
من األهمية بمكان أن نراعي في تصميم هذه البنية األساسية تمكينها
من تحمل الحرارة الشديدة والبرودة القارسة ،والفيضانات ،والجفاف،
وحرائق الغابات .ينبغي لنا أيضا أن نعمل على تطويرها في البلدان
األكثر ُعـرضة للتأثر بالمناخ لدعم وتمكين سبل المعيشة القادرة على
الصمود وتحقيق الربح ،مثل األنظمة الغذائية المستدامة.
يبدأ بناء القدرة على الصمود بالحلول المحلية المصممة خصوصا
لمجتمع بعينه ،من أنظمة اإلنــذار المبكر من أحوال الطقس الشديدة
الـقـســوة إلــى اسـتـعــادة رأس الـمــال الطبيعي مثل الـغــابــات ،وأشـجــار
المانغروف ،واألنظمة البيئية في المحيطات ،لكن من األهمية بمكان
تبادل ال ــدروس المستفادة من المشاريع ذات القيادات المحلية في
مختلف أنحاء العالم.
سيضطلع التمويل بدور حاسم في هذا السباق إلى الوفرة ،ويجب
تقسيمه بالتساوي -كما دعــا األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو
غوتيريس -بين التخفيف والتكيف ،والقيام بهذا من شأنه أن يؤدي
إلــى إطــاق العنان للفوائد ،تماما كما يفعل تمويل الطاقة النظيفة،
ووفقا للجنة العالمية للتكيف ،فإن استثمار  1.8تريليون دوالر خالل
هــذا العقد فــي مشاريع مثل أنظمة اإلن ــذار المبكر ،وحماية أشجار
المانغروف ،وإدارة المياه ،من الممكن أن يدر  7.1تريليونات دوالر من
الفوائد الصافية.
كشفت جائحة كوفيد 19بوضوح عن مخاطر عدم االستعداد ،ونقاط
الضعف التي تعيب أنظمتنا االقتصادية والصحية الحالية ،وقد أظهرت
كيف تترابط بشكل وثيق الصحة العامة واالقتصادية والكوكبية ،وكيف
أننا يجب أن نعمل اآلن على استعادة أشكال الصحة الثالثة هذه معا،
ويقدم لنا هذا العام ثالث فرص للنهوض بهذه األجندة.
في سبتمبر ،ستحفز أول قمة لألنظمة الغذائية تعقدها األمم المتحدة
على اإلطــاق الحكومات والقطاع الخاص لاللتزام بحلول مستدامة
لبعض من أكبر التحديات التي يواجهها العالم :الفقر ،والتفاوت بين
النوعين االجتماعيين ،والجوع ،وتغير المناخ.
ه ــذا مــن شــأنــه أن يمهد الـطــريــق لمؤتمر األم ــم الـمـتـحــدة للتنوع
البيولوجي في أكتوبر ( )COP15في مدينة كونمنغ في الصين ،حيث
تعتزم الحكومات إنشاء إطار لتعويض خسارة التنوع البيولوجي هذا
العقد ،ثم هناك قمة األمم المتحدة للمناخ ( )COP26التي تستضيفها
مدينة غالسكو في نوفمبر ،والتي يمكنها االستفادة من هذه االلتزامات
لتحويل األنظمة الغذائية وتجديد الطبيعة لتطوير خطط العمل
المناخي المعززة بما يتوافق مع أهداف اتفاقية باريس.
تتيح القمم الثالث للحكومات الوطنية الفرصة لإلنصات إلى جوقة
الشركات واألعـمــال ،والمستثمرين ،والمدن ،والمناطق ،والمواطنين
المطالبين بمستقبل أكثر صحة وقــدرة على الصمود ،حيث يمكننا
جميعا أن نفوز في السباق إلى الوفرة المستدامة ،ولقد انطلقت إشارة
البدء.
* مايكل بلومبيرغ عمدة مدينة نيويورك األسبق ،وحاليا مبعوث
األمين العام لألمم المتحدة الخاص للطموح المناخي والحلول
المناخية ،وسليم الحق مدير المركز الدولي لتغير المناخ والتنمية،
وأغنيس كاليباتا مبعوثة األمين العام لألمم المتحدة الخاصة إلى
قمة النظم الغذائية التي ستنعقد في سبتمبر .2021
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»

بالنسبة إلى فئة معينة من الليبراليين األميركيين ،من
الطبيعي أن يتمنى الجميع أن تصبح الــواليــات المتحدة
مشابهة ألوروبا ،ففي تلك القارة يستفيد الناس من الرعاية
الصحية بطريقة متساويةُ ،
ويعتبر التعليم الجامعي أقل
كلفة بكثير ،حتى أنه مجاني في حاالت كثيرة ،كذلك تكون
ً
األع ـ ــراف الـجـنـسـيــة أك ـثــر ت ـح ــررا ،ويـبـقــى ام ـتــاك األسـلـحــة
ً
ً
نــادرا والدين ظاهرة قديمة والقومية المتشددة جــزء ا من
المحرمات ،وقد أكد االستياء األوروبي من عهد جورج بوش
ً
االبن ودونالد ترامب ما يعرفه الليبراليون األميركيون أصال:
ً
كانت تلك القارة القديمة نموذجا عن األرض المستقبلية التي
يحلم بها األميركيون الليبراليون،
لكن هل ستبقى هذه اآلراء على حالها حين تصبح أوروبا
ً
أكثر دعما لمعسكر اليمين من الواليات المتحدة؟
ً
قد تتغير نتائج استطالعات الرأي في أي لحظة طبعا ،وال
يمكن أن يثبت استحقاق انتخابي واحد حصول ّ
تغير ثقافي
جذري في أي بلد ،لكن من الواضح أن المناخ السياسي العام
في أوروبا بدأ يميل إلى معسكر اليمين منذ فترة.
ً
في أوروبا اليوم ،غالبا ما تكون األحزاب التقليدية األكثر
ً
ّ
قابلية لالستمرار أحزابا يمينية بــارزة سعت إلى التكيف
مع أبرز مسائل اليمين القومي ،ال سيما حزب المحافظين
الذي يقوده بوريس جونسون ونجح في التفوق على "حزب
استقالل المملكة المتحدة" عبر دعم خطة "بريكست" التي
ّ
تصب في مصلحته ،أو األحــزاب التي ترتكز على األوساط
التكنوقراطية بهدف حشد أبرز الجهات المؤثرة ضد اليمين
الـمـتـطــرف ،وف ــي الـمـقــابــل ،تــاشــت ق ــوة األحـ ــزاب اليسارية
الحقيقية ،مثل حزب جان لوك ميلونشون في فرنسا أو حزب
العمال بقيادة جيريمي كوربين في بريطانيا ،وفي غضون
ذلك ،يتابع اليمين المتطرف إطالق ظواهر جديدة ،آخرها
إيريك زمور الذي تفوق على مارين لوبان في معسكر اليمين
في فرنسا عبر طرح نفسه كشخصية قومية أكثر منها.
ً
ً
ً
إذا أنتجت هذه التطورات كلها اصطفافا سياسيا أوروبيا
ً
جــديــدا يشمل اليمين المتطرف عبر إع ــادة إحـيــاء النزعة
ـافـظــة الـتـقـلـيــديــة ال ـتــي تنشغل بــالـمـســائــل الــداخـلـيــة،
الـمـحـ ِ
ّ
فسيصب هذا الوضع في مصلحة أوروبــا وحتى العالقات
األوروبـ ـي ــة م ــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ف ــي نـهــايــة ال ـم ـطــاف ،إذ
تستطيع واشـنـطــن أن تتعايش وتـتـعــاون وتـقـيــم عــاقــات
ً
تجارية مع أوروبا التي تزداد تركيزا على التضامن الوطني
أكثر من المبادرات اإلنسانية العالمية أو الهجرة المفتوحة
أو األسواق الحرة ،وإذا نجحت هذه القارة في توسيع نطاق
االستقرار السياسي والمساءلة الديمقراطية بهذه الطريقة،
ً
فقد يعتبرها معظم المراقبين خيارا أفضل بكثير من التقرب
من اليمين المتطرف أو الغرق في حرب أهلية.
لـكــن قــد يشعر الـيـســاريــون األمـيــركـيــون بــالـصــدمــة حين
يسمعون سياسيين أوروبيين وسطيين من أمثال إيمانويل
مــاكــرون وهــم يلومونهم على إضـعــاف التضامن الوطني
بسبب نزعتهم اليسارية "المعاصرة" ،لكنهم قد يضطرون
لالعتياد على هذا الوضع ،ولتعزيز الوحدة الوطنية ال شيء
الخارجية ،وبما أن أوساط السياسة
أفضل من التهديدات ّ
الخارجية األميركية تفضل على األرجــح أن تبقى الصين
ً
مصدرا لتلك التهديدات ،من المنطقي أن ترفض أوروبا التي
ً
تزداد تركيزا على شؤونها الداخلية التأثير األميركي الخبيث
على نسيجها االجتماعي أكثر مما تستنكر تهديدات الصين
لتايوان أو قمعها لشعب اإليغور.
ً
تتعلق الـمـســألــة األســاس ـيــة إذا بـمـعــرفــة م ــدى اسـتـعــداد
الواليات المتحدة الستخالص درس ّ
قيم من انهيار شركائها
األوروبـيـيــن وإع ــادة النظر بطريقة تعاملها مــع السياسة
ً
ً
قبل أن تواجه انهيارا مماثال وتضطر للتخلي عن القضايا
الثقافية مقابل التركيز على المسائل المعيشية ،وكخيار
ُ
لهم نزعة أوروبا إلى دعم معسكر اليمين اليسار
بديل هل ست ِ
ً
األمـيــركــي وتــدفـعــه إلــى الـتـفــاؤل م ـجــددا بابتعاد الــواليــات
المتحدة عن النزعة القومية التي كانت سائدة في العالم
القديم ،فيعيد البلد ر ســم رؤيته الخاصة لمستقبل مبني
على المساواة الثقافية ،شرط أال تكون هذه المقاربة بمثابة
تعويض حتمي عن تاريخ البلد المليء باألخطاء بل طريقة
إيجابية لتحقيق الوعد األميركي المميز؟
* «ذا ويك»
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٦.٣٦٨

٦.٩٠٤

٥.٣٢٨

2.٤٠٠ 2.٨١٧ ٣.٣٢٥

تقرير اقتصادي

الكويت في قاع القائمة الخليجية لـ «مناعة كورونا»
• إخفاق صحي ينعكس على البالد بأضرار مالية وتجارية ...وال عزاء للتعليم
• تغطية التطعيم للمجتمع ليست مسألة طبية بل لوجستية تتعلق بمدى جودة اإلدارة
تشير األرقام التي نشرتها وزارة الصحة ،األسبوع
الماضي ،بشأن مدى اتساع عملية توزيع اللقاحات
في المجتمع الكويتي إلــى إخفاق جديد للسلطات
ّ
الصحية في مواجهة الجائحة ،بكل ما يترتب على
ً
هذا اإلخفاق من أضرار اقتصادية وتجارية ،فضال عن
التنموية ،السيما المرتبطة بالتعليم مثال.
ف ـب ـعــد ن ـحــو  16ش ـه ــرا م ــن اك ـت ـش ــاف أول حــالــة
«كورونا» في الكويت ،وما تبعها من إجراءات مشددة
ّ
تمثلت في تطبيق الحظر الجزئي مرتين ،و«الكلي»
م ــرة ،مــع سـيــاســات إغ ــاق كــامــل أو مـبـكــر ،وفــرض
اش ـتــراطــات عـلــى الـمـجـمـعــات الـتـجــاريــة واألسـ ــواق
والـعــديــد مــن األنـشـطــة الـتـجــاريــة ،ج ــاءت البيانات
الرسمية لــوزارة الصحة لتبين اإلخفاق الجديد في
التعامل مع الجائحة هذه المرة في ملف التطعيم،
بعد نحو  7أشهر من انطالقه ،بعد أن ّ
سجلت إخفاقا
الجائحة ،عندما
سابقا كان له أثر عميق في تفشي
ّ
تهاونت في مسألة تكثيف «المسحات» لتعقب انتشار
الوباء ،السيما ّ بين العمالة الهامشية التي تعاني،
حتى اليوم ،تأخر حصولها على اللقاح.

تشير الى أن إجمالي عدد جرعات لقاح «كوفيد»19 -
ّ
المقدمة منذ بداية حملة التطعيم في  24ديسمبر 2020
من  2.375مليون جرعة ،بواقع  1.452مليون
بلغ أكثر ّ
شخص تلقوا جرعة واحــدة على األقــل من اللقاحين
إجمالي
المعتمدين ،بما يعادل  31.6في المئة فقط من
ّ
سكان الكويت ،في حين بلغ مجموع عــدد من تلقى
جرعتين أكثر من  923ألف شخص ،أي ما يعادل  20في
المئة من سكان الكويت ،في وقت تستهدف السلطات
الصحية ،حسب تصريحاتها الرسمية ،تطعيم 2.7
مليون شخص من المؤهلين للتطعيم حاليا ،أي ما
يوازي  58في المئة من السكان للوصول الى المناعة
المجتمعية تجاه الوباء ،مع األخذ بعين االعتبار أن
ّ
السنية من 12
الكويت لم تبدأ حتى اآلن بتطعيم الفئات
الى  16عاما ،الذين بدخولهم ضمن الفئات المستهدفة
للتطعيم ،سيرتفع العدد المطلوب لتحقيق المناعة
المجتمعية ربما الى  3.5ماليين شخص.

اعتمدت أنواعا متعددة من اللقاحات األقل موثوقية،
مقارنة بما اعتمدته الكويت من لقاحات عالية الثقة
كأسترازينيكا وفايزر؟
ورغــم أن السعودية مثال تعتمد لقاحات مماثلة
للقاحات المعتمدة في الكويت «أسترازينيكا وفايزر»،
فإن المملكة ّ
تفوقت على الكويت بفارق كبير بمقارنة
الجرعة األولى بـ  %70مقابل .%31
ّ
وفي المجمل ،فإن الحديث عن مدى تغطية التطعيم
للمجتمع ليست مسألة طبية ،بل لوجستية تتعلق
بمدى قدرة الدولة على تغطية أكبر شريحة ممكنة
في المجتمع ،أكثر من أنها عملية مرتبطة بجودة
اللقاحات من عدمها ،أي أنها مسألة مرتبطة بجودة
االدارة وقدرتها على التعامل مع األزم ــات أكثر من
كونها مسألة طبية.
وعلى الصعيد العددي ،نجد أن الكويت استوردت
منذ انطالق التطعيم حتى تاريخ إعــان الجرعات
في  4الجاري ما يتجاوز  4ماليين جرعة من لقاحي
أسـتــرازيـنـيـكــا وف ــاي ــزر ،تــم اسـتـخــدام  2.375مليون
جرعة منها فقط ،مما يشير إلى بطء عمليات تمنيع
المجتمع ،و ه ــي عملية لوجستية محضة ترتبط
بكفاءة وزارة الصحة في تغطية الفئات المستهدفة
في التطعيم.

 %80من سكانها تلقوا جرعتين من اللقاح ،وسلطنة
عمان أعلنت أن  %76من سكانها تلقوا جرعة واحدة
من اللقاح ،و %22جرعتين ،واإلمارات  %83للجرعة
الواحدة ،و %64للجرعتين ،وقطر  %50لجرعة واحدة
و %32لجرعتين ،في حين كشفت السعودية أن %70
من سكانها تلقوا جرعة واحــدة على األقــل ،دون أن
تكشف نسبة من تلقوا الجرعتين.

«حالة» ...ال مواطن أو مقيم

شريحة كبيرة
من العمالة
مقارنة خليجية
ّ
الهامشية لم تتلق
وبالمقارنة مع الدول الخليجية األخرى ،نجد أن
الكويت تــأتــي فــي قــاع قائمة تغطية عملية توزيع
أرقام رسمية
أي جرعة من
اللقاحات على المجتمع ،بنسبة  %31للجرعة األولى،
اللقاح حتى اآلن
فــأرقــام وزارة الصحة المعلنة بتاريخ  4الجاري و %20للثانية ،في حين أن مملكة البحرين أعلنت أن

نسب منح جرعات اللقاح في دول الخليج
الدولة
البحرين
اإلمارات
عمان
السعودية
قطر
الكويت

نسبة الجرعة األولى
غير معلن
%83
%76
%70
%50
%31

نسبة الجرعة الثانية
%80
%64
%22
غير معلن
%32
%20

لوجستية ال صحية
وربما يقول قائل :كيف يمكن مقارنة الكويت بدول

وحتى بشأن الفئات المستهدفةّ ،
ثمة شكوك بشأن
مدى ّ
تقيد «الصحة» بالمعايير العلمية في توزيع
اللقاحات التي تراعي مثال الحالة الصحية أو الفئات
العمرية ،والتعامل مع الجميع كـ «حالة» ،ال كمواطن
أو مقيم ،إذ إن شريحة كبيرة من العمالة الهامشية،
بسبب
التي تعتبر بؤرة تفشي الفيروس في المجتمعّ ،
ســوء أوضاعها المعيشية والصحية ،لــم تتلق أي
جرعة من اللقاح حتى اآلن ،ناهيك طبعا عن شرائح
أخرى لم ّ
تسجل ضمن برنامج التطعيم ،بسبب ضعف

التوعية ،أو لعدم رغبتها في التعامل مع «الدولة»،
لكونها من العمالة المخالفة لقانون اإلقامة.

األعمال التجارية ضحية
ه ــذه الـبـيــانــات تشير إل ــى أن األع ـم ــال التجارية
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحديدا باتت
ضحية إلخفاق المنظومة الصحية في التعامل مع
أزمة «كوفيد  ،»19 -إذ لم يعد ألصحاب هذه المشاريع
الكثير من القدرة على مقاومة اآلثار السلبية لقرارات
ً
إغالق األنشطة ،ولو جزئيا وال حتى حظر التجول،
ومــا يترتب عليهما من خسائر مالية تمتد آثارها
ً
إلى قطاعات أخرى مهمة ،كالبنوك والعقار ،وأيضا
استثمارات مئات اآلالف من المواطنين مدخراتهم في
البورصة ،وصوال الى اتخاذ مجلس الوزراء قرارات
ّ
هذا األسبوع تتعلق بإغالق أي أنشطة لألطفال ،بكل
ما لهذا القرار من تداعيات مالية على المستثمرين،
ونفسية على األطفال ،تمتد في ظل التباطؤ بتمنيع
المجتمع الى مخاطر تعليمية تتعلق بعدم إمكانية
ع ــودة الــدراســة الــى طبيعتها كليا أو جزئيا العام
الدراسي المقبل.
في ظل وجــود اللقاح وتوافره ،لسنا في موقع
المفاضلة الصعبة ،كما كنا في بداية الجائحة بين
صحة الناس ومصالحها ،إنما في موضع التحذير
من خطورة البطء في تغطية الفئات المستهدفة
م ــن الـتـطـعـيــم عـلــى الـصـحــة واالق ـت ـص ــاد ومجمل
ّ
تخلت أو ّ
حجمت
أوجه الحياة ،فدول العالم كلها
برامج التحفيز االقتصادي التريليونية ،بالتوازي
مع التوسع في عمليات التمنيع ضد الــوبــاء ،في
حين أننا في الكويت لم نفلح في تقديم برنامج
تحفيز اقتصادي واحد ناجح خالل الجائحة  -لم
يستفد من قانون الضمان المالي ّ
أي مستثمر  -ولم
ننجح في تحقيق أي درجــة متقدمة من المناعة
المجتمعية.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

في ظل توفر
اللقاح لسنا في
موقع المفاضلة
الصعبة بين
صحة الناس
ومصالحهم
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«زين» ترفع أرباحها  %17في الربع الثاني إلى  138مليون دوالر
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ً
مجلس إدارة الشركة يوصي بتوزيع  10فلوس للسهم أرباحا نقدية نصف سنوية
أوصى مجلس إدارة «زين»،
في اجتماعه أمس ،بتوزيع
أرباح نقدية نصف سنوية
بقيمة  10فلوس للسهم
ضمن االلتزام بسياسة
توزيع األرباح السنوية ً
للشركة بما قيمته  33فلسا
للسهم كحد أدنى ،وهذه
أول مرة في تاريخ الشركة.

المجموعة حققت
ً
نموا في األرباح
نصف السنوية
بنسبة  %5لتصل
إلى  285مليون
دوالر وإيرادات
مجمعة بـ 2.5
مليار

 1.03مليار دوالر
قيمة األرباح قبل
خصم الفوائد
والضرائب
واالستهالكات

أعلنت مجموعة «زين» نتائجها
المالية المجمعة نصف السنوية
ً
عــن عــام  ،2021وأظ ـهــرت ارتفاعا
في حجم أرباحها الصافية بنسبة
 5في المئة مقارنة بنفس الفترة
مــن ال ـعــام األخ ـي ــر ،إذ سـجـلــت 86
مليون دينار ( 285مليون دوالر)،
بربحية للسهم الواحد بلغت 20
ً
فلسا ( 0.7دوالر).
وقالت «زين» في بيان صحافي،
أمس ،إن إيراداتها الموحدة بلغت
عن هذه الفترة  750مليون دينار
( 2.5مليار دوالر) ،مقارنة مع 787
مليون دينار ( 2.6مليار دوالر) عن
نفس الفترة من العام األخير.
وأوض ـ ـحـ ــت أن أرب ــاحـ ـه ــا قبل
خـ ـ ـص ـ ــم الـ ـ ـف ـ ــوائ ـ ــد وال ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب
واالستهالكات بلغت  310ماليين
دينار ( 1.03مليار دوالر) ،مقارنة
مع  336مليون دينار ( 1.1مليار
دوالر) ،وهو ما عكس هامش أرباح
ق ـبــل خ ـصــم ال ـض ــرائ ــب وال ـف ــوائ ــد
واالستهالكات بنسبة  41في المئة.
وأوصـ ـ ــى مـجـلــس اإلدارة ،في
اج ـت ـمــاعــه أم ـ ــس ،ب ـت ــوزي ــع أربـ ــاح
نـقــديــة نـصــف سـنــويــة بقيمة 10
فـلــوس للسهم الــواحــد مــن ضمن
االل ـتــزام بسياسة تــوزيــع األرب ــاح
الـسـنــويــة للشركة بـمــا قيمته 33
ً
فلسا للسهم الــواحــد كحد أدنــى،
وهــذه أول مــرة في تاريخ الشركة
(هــذه التوصية خاضعة لموافقة
الجهات المختصة).
وكــانــت الجمعية الـعــامــة غير
الـعــاديــة لمجموعة «زي ــن» وافقت
فــي يــونـيــو الـمــاضــي عـلــى تــوزيــع
أرب ــاح نـقــديــة فصلية بشكل ربــع
أو نصف سنوي ،في حين اعتمد
مجلس اإلدارة تــوصـيــة سياسة
توزيع األرباح السنوية للشركة بما
ً
قيمته  33فلسا للسهم الواحد كحد
أدنى ،لمدة ثالث سنوات بداية من
توزيعات عام .2019
وبـ ـيـ ـن ــت «زي ـ ـ ـ ـ ــن» أن إي ـ ـ ـ ـ ــرادات
خ ــدم ــات ال ـب ـيــانــات سـجـلــت نحو
 1.05مـلـيــار دوالر ،تمثل  42في
المئة من اإليرادات المجمعة ،التي
جاءت مدفوعة بمشاريع التطوير
واالستثمارات التي تجريها على
شبكات الجيلين الرابع والخامس،
والتوسع في أعمال البنية التحتية
لأللياف الضوئية للمنازل ،بينما
بلغت قاعدة العمالء  48.3مليون
ً
عـمـيــل ف ـ ّـع ــال (ت ــأث ــرت ن ـ ــزوال بعد
ان ـت ـهــاء ع ـقــد إدارة شــركــة تــاتــش
لبنان).
وذكرت المجموعة أن نتائجها
ً
المالية الموحدة التي حققت نموا
عـلــى مـسـتــوى األربـ ــاح الـصــافـيــة،
ما زالــت متأثرة بالتداعيات التي
ت ـس ـب ـب ــت ف ـي ـه ــا الـ ـج ــائـ ـح ــة عـلــى
األنشطة االستثمارية والتجارية،
ً
كما تأثرت كثيرا بخفض أسعار
صــرف العمالت ،وبشكل أساسي
انخفاض قيمة العملة في السودان
ً
ً
من  55إلى  444جنيها سودانيا/
دوالر أميركي خــال نهاية شهر

إدارة «زين» تركز على المرحلة
التالية من النمو لعمليات
المجموعة
ً
يــون ـيــو ،وأي ـض ــا ان ـخ ـفــاض قيمة
العملة فــي الـعــراق بنسبة  19في
المئة ،وذلــك مــن  1190إلــى 1470
ً
ً
دي ـنــارا عــراق ـيــا/دوالر أمـيــركــي ،إذ
كلف ذلــك المجموعة  378مليون
دوالر ع ـل ــى م ـس ـت ــوى اإليـ ـ ـ ــرادات
الموحدة ،وما يقارب  233مليون
دوالر عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى األرب ـ ـ ـ ــاح
ق ـبــل خ ـصــم ال ـض ــرائ ــب وال ـفــوائــد
واالستهالكات .EBITDA
وعن النتائج المالية المجمعة
عــن فترة الــربــع الثاني مــن السنة
ال ـم ــال ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة ،ف ـق ــد سـجـلــت
ً
ً
المجموعة نموا قويا في األرباح
الصافية ،إذ بلغت نسبة ارتفاع
األرب ـ ـ ــاح ال ـصــاف ـيــة  17ف ــي الـمـئــة
إذ بلغت  41مـلـيــون دي ـنــار (138
مـ ـلـ ـي ــون دوالر) ،ب ـي ـن ـمــا جـ ــاء ت
اإليرادات المجمعة عن هذه الفترة
ً
مستقرة نسبيا بتسجيلها 369
مليون ديـنــار ( 1.2مليار دوالر)،
وبلغت األرباح قبل خصم الفوائد
وال ـضــرائــب واالس ـت ـهــاكــات 152
مليون دينار ( 506ماليين دوالر)،
وع ـ ـكـ ــس ذلـ ـ ـ ــك هـ ــامـ ــش األربـ ـ ـ ـ ــاح
ق ـبــل خ ـصــم ال ـف ــوائ ــد وال ـضــرائــب
واالس ـت ـهــاكــات  EBITDA 41في
المئة.
وقال رئيس مجلس اإلدارة في
المجموعة أحـمــد الـطــاحــوس ،إن
«زيـ ــن» تــركــز عـلــى تــوفـيــر اتـصــال
هادف ،والحد من التداعيات التي
تسببت فيها جائحة كورونا ،من
خالل تنفيذ سلسلة من المبادرات
ذات القيمة فــي الـقـطــاع الــرقـمــي،
لـخــدمــة الـمـجـتـمـعــات وال ـشــركــات
وال ـك ـيــانــات الـحـكــومـيــة ،إذ كانت
األهداف الرئيسية لمجلس اإلدارة
خ ــال ه ــذه األوقـ ــات الصعبة هو

عمليات «زين» الكويت

إيرادات البيانات
بلغت  1.05مليار
دوالر ممثلة
 %42من إيرادات
المجموعة

تــواصــل عمليات «زيـ ــن» ريــادت ـهــا فــي الـســوق
الـكــويـتــي ،إذ تحتفظ بالحصة السوقية األكبر
بقاعدة عمالء تصل إلى نحو  2.4مليون عميل،
وتعتبر عمليات «زين» الكويت األكثر ربحية في
المجموعة ،وكشفت المؤشرات المالية الرئيسية
لفترة النصف األول من عام  2021عن نمو اإليرادات
بنسبة  4في المئة لتصل إلى  515مليون دوالر
( 155مليون دينار).
وارتفعت األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالكات بنسبة  11في المئة لتصل إلى 194
مليون دوالر ( 59مليون دينار) ،وعكس ذلك هامش
أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالكات
بنسبة  38فــي الـمـئــة ،وسجلت

الطاحوس

دعم اإلدارة التنفيذية في جهودها
لتكون مستعدة للمستقبل بشكل
أفضل ،لالستفادة بشكل كامل من
مرحلة النمو التالية.
مــن ناحيته ،قــال نــائــب رئيس
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
في «زيــن» بدر الخرافي إن «النمو
القوي لعملياتنا عن هــذه الفترة
ً
يبرز مجددا جدوى المسار الذي
تحرز فيه استراتيجينا Sight4
ً
ً
تـقــدمــا كـبـيــرا فــي م ـجــاالت النمو
الجديدة لعملياتنا».
وأوض ــح الـخــرافــي أن توصية
مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية
ن ـصــف س ـنــويــة  10ف ـلــوس تــأتــي
ضـمــن االلـ ـت ــزام بـسـيــاســة تــوزيــع
األرباح السنوية للشركة بما قيمته
ً
 33فلسا للسهم الواحد كحد أدنى،
مما يؤكد التزامنا الــذي قطعناه
تـ ـج ــاه م ـس ــاه ـم ـي ـن ــا« ،فــوض ـع ـنــا
المالي المتين ومراكزنا التنافسية
القوية في أسواق الشرق األوسط،
يجعلنا نرى أنه الوقت المناسب
للبدء في تنفيذ خطوة قوية تجاه
مساهمينا لدفع األرباح الفصلية
أو نصف السنوية».
وأفاد بأن مجموعة «زين» تنظر
بــإيـجــابـيــة إل ــى ت ـطــور عملياتها
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة والـ ـتـ ـج ــاري ــة وس ــط
التحوالت األخيرة التي يشهدها
ق ـط ــاع تـكـنــولــوجـيــا االتـ ـص ــاالت،
«فــالـشــركــة تعتمد فــي توقعاتها
اإليجابية هذه على النمو الصحي
المستمر لعملياتها خالل الفترة
األخيرة ،إذ استفادت من الفرص
االستثمارية التي يقدمها قطاع
ال ـم ـش ــاري ــع واألع ـ ـمـ ــال ،واإلقـ ـب ــال
الهائل على خدمات اإلنترنت ذات
النطاق العريض ،والتحوالت التي

ً
الشركة أربــاحــا صافية بقيمة  123مليون دوالر
( 37مليون دينار) ،بينما نمت إيــرادات البيانات
بنسبة  5في المئة لتمثل  40في المئة من إجمالي
اإليرادات.
ً
ً
وتحرز عمليات «زين الكويت» تفوقا ملحوظا
في جذب العمالء لخدمات النطاق العريض والجيل
الـخــامــس ،إذ اسـتـحــوذت على الحصة السوقية
ً
األكبر لعمالء الجيل الخامس ،فهي تحتل أيضا
ريادة السوق في تطبيقات التحول الرقمي لخدمات
االفراد وقطاع األعمال كما تواصل عمليات الشركة
نـمــوهــا فــي خــدمــات مــركــز ال ـب ـيــانــات ،والـكــوكـبــة
السحابية على مستوى مؤسسات القطاع الخاص
والكيانات الحكومية.

المجموعة تواصل سعيها لجني
ثمار الفرص المربحة التي يوفرها
الفضاء الرقمي

الخرافي

تـشـهــدهــا ال ـق ـطــاعــات الـصـنــاعـيــة
والتجارية والخدمية إلى االعتماد
عـلــى ال ـخــدمــات الــرقـمـيــة  -قـطــاع
النمو الجديد لقطاع االتصاالت».
وب ـيــن أن ه ــذه ال ـف ـتــرة تميزت
بـ ـع ــدد مـ ــن الـ ـسـ ـم ــات الــرئ ـي ـس ـيــة،
«كان أبرزها استهداف المزيد من
االسـتـثـمــارات الــرقـمـيــة ،وتسريع
وتـيــرة التحول الرقمي ألعمالنا،
إذ اسـ ـتـ ـثـ ـم ــرن ــا مـ ـ ــا يـ ــزيـ ــد ع ـلــى
 491م ـل ـيــون دوالر ف ــي الـنـفـقــات
الرأسمالية (تمثل  20في المئة من
حجم اإليـ ــرادات) ،جــاء ذلــك بشكل
رئيسي في توسيع وتطوير البنية
التحتية لأللياف الضوئية للمنازل
( ،)FTTHوش ـ ــراء رس ـ ــوم الـطـيــف
ف ــي ب ـعــض أس ــواقـ ـن ــا؛ بــاإلضــافــة
إل ــى مـشــاريــع الترقية الـتــي نقوم
بها على شبكات الجيلين الرابع
والخامس.
وك ـ ـشـ ــف ال ـ ـخـ ــرافـ ــي أن األداء
التشغيلي لعمليات «زيـ ــن» جــاء
ً
قويا خالل هذه الفترة« ،لكن ذلك لم
ينعكس بشكل كامل على النتائج
المالية الموحدة بسبب تخفيض
سعر الـصــرف للعملة فــي أســواق
رئيسية لنا (ال ـع ــراق وال ـس ــودان)
مقابل سعر صرف الدوالر».
وت ــاب ــع« :ن ـت ـخــذ ف ــي مجموعة
ً
زين حاليا سلسلة من المبادرات
ال ـت ــي ن ـس ـت ـهــدف مـنـهــا ال ـح ــد من
تأثير تخفيض العملة ،إذ اتخذت
اإلدارة التنيفيذية بشكل استباقي
مبادرات حاسمة لتحسين التكلفة
في جميع األسواق ،كما قامت كل
من «زين» العراق و«زين» السودان
ب ـت ـجــديــد األس ـ ـعـ ــار ،وط ـ ــرح حــزم
جديدة جذابة لتسييل البيانات».
وبين أن العمليات التشغيلية
فـ ــي م ـع ـظ ــم أس ـ ـ ــواق ال ـم ـج ـمــوعــة
ً
ً
سجلت نموا قويا عن فترة الربع
ال ـثــانــي ،مـقــارنــة بــالـفـتــرة نفسها
مــن ال ـعــام األخ ـي ــر ،إذ ج ــاء النمو
الصحي لعمليات «زيــن الكويت»
ً
مدعوما بشبكة الجيل الخامس
(ت ـس ـت ـحــوذ ع ـلــى ال ـح ـصــة األك ـبــر
فــي الـســوق الكويتية) ،وساهمت
قائمة الخدمات والمنتجات ذات
ال ـ ـجـ ــودة ال ـع ــال ـي ــة ع ـل ــى شـبـكــات
«زي ـ ـ ــن» ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة ،الـ ـع ــراق،
األردن ،السودان ،جنوب السودان،
والبحرين في تعزيز نسب النمو
عن هذه الفترة.
وأش ــار الخرافي إلــى أن
مـجـمــوعــة «زيـ ـ ــن» تــواصــل
سعيها لجني ثمار الفرص
الـ ـم ــربـ ـح ــة ال ـ ـتـ ــي ي ــوف ــره ــا
الـفـضــاء الــرقـمــي ،مــؤكــدا أن
ه ـن ــاك ح ــال ــة م ــن ال ـت ـفــاؤل

بشأن اإلمكانات التي من الممكن
أن تقدمها التكنولوجيا المالية،
إذ تحرز شركة
«ت ـم ــام» الـتــابـعــة لـشــركــة «زي ــن»
ً
ال ـس ـع ــودي ــة ت ـق ــدم ــا ف ــي عـمـلـيــات
الـتـمــويــل االسـتـهــاكــي المصغر،
ً
وت ـ ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ـ ــل أيـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــا م ـ ـن ـ ـصـ ــات
«زي ـ ـ ــن ك ـ ـ ــاش» ن ـم ــو أع ـم ــال ـه ــا فــي
ً
األردن والـ ـع ــراق ،وأي ـض ــا منصة
« »M-Gurushفي جنوب السودان.
وكشف أن هــذه الفترة شهدت
إطالق أول خدمة اتصاالت رقمية
في العراق « ،»oodiوهي عبارة عن
تطبيق مبتكر على الهواتف النقالة
يمنح السيطرة الكاملة في إدارة
الهواتف العمالء للهواتف الذكية،
لتكون الثانية لعمليات المجموعة
بعد إطالق «ياقوت» في السعودية،
ً
الـتــي أح ــرزت نـجــاحــا فــي الـســوق
السعودية بفضل توفيرها تجربة
رقمية مميزة تركز على البيانات
والتطبيقات الالمحدودة.
وأكد أن مجموعة «زين» تواصل
س ـع ـي ـه ــا الكـ ـتـ ـس ــاب ف ـ ــرص نـمــو
جــديــدة فــي قطاع األعـمــال (،)B2B
ً
ً
الذي يكتسب زخما هائال في هذه
اآلونة في أسواق الشرق األوسط،
ً
ً
إذ حـقـقــت «زي ـ ــن» ن ـم ــوا ق ــوي ــا في
هذا المجال بنسبة  16في المئة،
ً
ً
مبينا أن هذه الفترة شهدت تطورا
في قطاع أعمال «زي ــن» للخدمات
الرقمية والبيع بالجملة.
وذكــر الخرافي أن «زيــن» قامت
ً
أخ ـي ــرا ب ــإع ــادة هـيـكـلــة خــدمــاتـهــا
التجارية الدولية والبيع بالجملة
ح ـتــى تـسـتـفـيــد م ــن ف ــرص الـنـمــو
ال ـهــائ ـلــة ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا أسـ ــواق
الشرق األوسط وإفريقيا ،إذ تقوم
ً
المجموعة حاليا بتوحيد وإدارة
مشاريع سعة الشبكات ،الصوت،
والتجوال عبر االنتشار الجغرافي
الــواســع لعملياتها ،إذ تستهدف
م ـ ــن هـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة أن ت ـص ـبــح
الواجهة الوحيدة لكافة احتياجات
شركاتها التابعة ،باإلضافة إلى
شــركــات الـنــواقــل الــدولـيــة األخــرى
التي لديها متطلبات أعمال داخل
نطاق عملياتها.
ول ـف ــت إلـ ــى أن خ ــدم ــات «زيـ ــن»
ً
الدولية تركز حاليا على قطاعات
الـ ـش ــرك ــات لـتـحـقـيــق ال ـم ــزي ــد مــن
الـ ـت ــآزر وال ـن ـم ــو ،بــالـنـظــر إلـ ــى أن
صناعة البيع بالجملة تتمحور في
جوهرها حول التحول في البنية
التحتية ،لذا تعتبر «زين» تطوير
أعمال البيع بالجملة الخاصة بها
كمجال رئيسي للتحول الشامل
لشركة االتصاالت».
وأوضـ ـ ـ ــح أن ع ـم ـل ـي ــات «زي ـ ــن»

تـتــوســع فــي م ـجــاالت الــريــاضــات
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،مـبـيـنــا أن الـعــامــة
التجارية  Zain esportsتعتبر من
ً
أســرع العالمات نـمــوا فــي أســواق
المنطقة في مجاالت الرياضيات
ً
اإللـكـتــرونـيــة ،مبينا أنـهــا دخلت
في تعاون مشترك مع اليونيسف
إلطالق ُك ّ
تيب حول سالمة األطفال
على اإلنترنت ،ومن المتوقع تفتح
ٍّ
ُ
ُمــذكــرة التفاهم هــذه المجال أمام
الـفــرص الهائلة التي مــن الممكن
أن يـ ــوفـ ــرهـ ــا عـ ــالـ ــم الـ ــريـ ــاضـ ــات
ً
ً
اإللكترونية محليا وإقليميا.
وفــي إطــار تعزيز خطط «زيــن»
في التحول إلــى مشغل اتصاالت
ش ــام ــل ،أكـ ــد ال ـخ ــراف ــي أن منصة
واج ـ ـه ـ ــة بـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـت ـط ـب ـي ـق ــات
لمجموعة «زين» ( )APIتتيح حاليا
نـشــر أسـ ــرع ل ـل ـشــراكــات الــرقـمـيــة،
لمواصلة نمو عملياتها في هذا
ً
المجال الــواعــد ،فهي تقدم حاليا
 26خدمة مباشرة ،وأدى ذلك إلى
زي ـ ــادة صـحـيــة ف ــي اإليـ ـ ــرادات مع
ً
إجراء  5ماليين معاملة شهريا.

السعودية
بلغت اإليرادات نصف السنوية
 3.8مليارات ريال ( 1مليار دوالر)،
وبلغت األرباح قبل خصم الفوائد
وال ـض ــرائ ــب واالس ـت ـه ــاك ــات 1.5
مـلـيــار ( 401م ـل ـيــون) ،مـمــا عكس
هامش أرب ــاح قبل خصم الفوائد
والضرائب واالستهالكات بنسبة
 39في المئة.
وسجلت الشركة أرباحا صافية
عــن ذات الفترة قــدرهــا  83مليون
ريال ( 22مليون دوالر) ،ونجحت
ف ــي امـ ـت ــاك أك ـب ــر ش ـب ـكــة للجيل
ال ـخــامــس ،حـيــث تمتد تغطيتها
إلى  50مدينة في المملكة ،وبفضل
استثماراتها المستمرة في تطوير
وتحديث شبكتها ،مثلت إيرادات
البيانات  50في المئة من إجمالي
اإليــرادات ،واستقرت قاعدة عمالء
ال ـشــركــة ع ـنــد  7.4مــاي ـيــن عميل
ب ــزي ــادة  4ف ــي ال ـم ـئــة ع ــن ال ـف ـتــرة
المشابهة من العام األخير.
وألول مرة في تاريخها حققت
الشركة أرباحا مرحلة بعد تمكنها
م ـ ــن إط ـ ـف ـ ــاء جـ ـمـ ـي ــع خ ـس ــائ ــره ــا
المتراكمة ،وفقا للمسار الزمني
السـتــراتـيـجـيـتـهــا إلع ـ ــادة هيكلة
رأس المال ،ومن المتوقع أن تدخل
الـ ـم ــؤش ــرات ال ـم ــال ـي ــة الــرئ ـي ـس ـيــة
للشركة في حقبة جديدة من النمو.

العراق
وسجلت عمليات زيــن الـعــراق
إيرادات نصف سنوية بقيمة 376
م ـل ـيــون دوالر ،وح ـق ـقــت أرب ــاح ــا
ق ـبــل خ ـصــم ال ـف ــوائ ــد وال ـض ــرائــب
واالستهالكات بقيمة  145مليونا،
وق ـ ــد ع ـك ــس ذل ـ ــك ه ــام ــش أرب ـ ــاح
ق ـبــل خ ـصــم ال ـف ــوائ ــد وال ـض ــرائــب
واالستهالكات بنسبة  39في المئة.
وحققت عمليات الشركة أرباحا
صافية بقيمة  24مليون دوالر عن
ذات ال ـف ـتــرة ،ونـجـحــت ال ـعــروض
والخدمات الجذابة ،التي تقدمها
ال ـشــركــة ،فــي رف ــع قــاعــدة العمالء
بـنـسـبــة  7ف ــي ال ـم ـئــة ،لـتـصــل إلــى
 16.1مليون عميل (الشركة تحتفظ
بــريــادة ال ـســوق) ،وتـجــدر اإلشــارة
إلـ ــى أن تـخـفـيــض قـيـمــة الــدي ـنــار
العراقي أثر على إيرادات شركة زين
العراق بما يقارب  88مليون دوالر
عن فترة الستة أشهر.

السودان
وحققت عمليات زين السودان
إيـ ـ ـ ـ ــرادات ن ـص ــف س ـن ــوي ــة بـقـيـمــة
 160مليون دوالر ،وبلغت األرباح
ق ـبــل خ ـصــم ال ـف ــوائ ــد وال ـض ــرائــب

واالسـ ـتـ ـه ــاك ــات  77م ـل ـيــونــا،
وع ـ ـكـ ــس ذل ـ ـ ــك هـ ــامـ ــش أرب ـ ـ ــاح
قبل خصم الفوائد والضرائب
واالسـتـهــاكــات بنسبة  48في
المئة.
وسـجـلــت عـمـلـيــات الـشــركــة
أرباحا صافية عن ذات الفترة
بقيمة  41مليون دوالر ،مقارنة
ب ــ 15مليونا فــي الـعــام األخير،
ونمت إيرادات البيانات بنسبة
 4في المئة ،لتمثل  28في المئة
مــن إجـمــالــي اإليـ ـ ــرادات ،بينما
نمت قــاعــدة عـمــاء شــركــة زين
ال ـس ــودان بنسبة  8فــي المئة،
لـتـصــل إل ــى  17مـلـيــون عميل،
حـيــث تحتفظ بــإيــرادات ـهــا في
السوق ،وقد تأثرت عمليات زين
ال ـس ــودان بــاالنـخـفــاض الكبير
فــي قيمة الـعـمـلــة مـقــابــل سعر
ص ــرف ال ـ ــدوالر ،وانـعـكــس ذلــك
على إيرادات الشركة بما يقارب
 340مليونا.

األردن
وس ـ ـج ـ ـلـ ــت عـ ـمـ ـلـ ـي ــات زيـ ــن
األردن أداء ت ـش ـغ ـي ـل ـيــا قــو يــا
خــال النصف األول ،وانعكس
ذل ـ ـ ـ ــك ع ـ ـلـ ــى ك ـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات
المالية الرئيسية ،إذ ارتفعت
إي ـ ـ ـ ــرادات زيـ ــن األردن بنسبة
 5ف ــي ال ـم ـئــة ،لـتـصــل إل ــى 245
مـلـيــون دوالر ،ون ـمــت األرب ــاح
قبل خصم الفوائد والضرائب
واالسـتـهــاكــات بنسبة  15في
المئة ،لتصل إلى  118مليونا،
وع ـ ـكـ ــس ذل ـ ـ ــك هـ ــامـ ــش أرب ـ ـ ــاح
قبل خصم الفوائد والضرائب
واالسـتـهــاكــات بنسبة  48في
المئة.
وارتـ ـف ــع ص ــاف ــي ال ــرب ــح عن
ذات الفترة بنسبة  24في المئة،
لـيـصــل إل ــى  43مـلـيــون دوالر،
واستفادت عمليات الشركة من
التوسع المستمر فــي خدمات
الجيل الرابع بمناطق المملكة،
إذ نمت إيرادات البيانات بنسبة
 13في المئة ،لتمثل  49في المئة
من إجمالي اإلي ــرادات ،وتخدم
ع ـم ـل ـيــات ال ـش ــرك ــة ح ــال ـي ــا 3.5
ماليين عميل (حـصــة الــريــادة
في المملكة).

البحرين
وحـ ـ ـقـ ـ ـق ـ ــت ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات زي ـ ــن
البحرين إيرادات نصف سنوية
بقيمة  87مليون دوالر ،بزيادة
بـلـغــت  4ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وسـجـلــت
ال ـش ــرك ــة ارت ـف ــاع ــا ف ــي األرب ـ ــاح
قبل خصم الفوائد والضرائب
واال س ـ ـت ـ ـهـ ــا كـ ــات ()EBITDA
بنسبة  6في المئة ،لتصل إلى
 29مليونا ،وعكس ذلك هامش
أربـ ـ ـ ـ ــاح قـ ـب ــل خـ ـص ــم الـ ـف ــوائ ــد
وال ـ ـضـ ــرائـ ــب واالسـ ـتـ ـه ــاك ــات
بنسبة  33فــي الـمـئــة ،ورفـعــت
الـ ـش ــرك ــة أرب ــاحـ ـه ــا ال ـصــاف ـيــة
بـنـسـبــة  29ف ــي ال ـم ـئــة ،لتصل
إل ـ ــى ن ـح ــو  7.4م ــايـ ـي ــن ،كـمــا
حققت الشركة نموا في إيرادات
الـبـيــانــات بنسبة  5فــي المئة،
لتمثل  45في المئة من إجمالي
اإليرادات.

استثمار 491
مليون دوالر
في النفقات
الرأسمالية تمثل
 %20من حجم
اإليرادات
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سهولة ومرونة
غير مسبوقة وفتح
الحساب خالل 8
ً
دقائق بدال من 3
أشهر

 Nomoحساب
بريطاني متوافق
مع الشريعة
اإلسالمية متاح
على مدار الساعة
في أي مكان في
العالم

أطلق بنك بوبيان العالمة التجارية الجديدة
" "Nomo Bankلـيـكــون أول بـنــك رق ـمــي إســامــي
عــالـمــي م ــن ل ـن ــدن ،م ــن خ ــال بـنــك ل ـنــدن وال ـشــرق
ً
األوسـ ــط " "BLMEال ــذي يـتـخــذ مــن ل ـنــدن م ـقــرا له
ً
ويعتبر جزءا من مجموعة بنك بوبيان والخاضع
لقوانين سلطات الرقابة المالية البريطانية.
وق ــال نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة والــرئـيــس
التنفيذي لمجموعة " بــو ب ـيــان" ور ئ ـيــس مجلس
إدارة بنك لندن والشرق األوسط عادل عبدالوهاب
ً
ً
ا لـمــا جــد ،إن البنك الجديد "يمثل تطبيقا عمليا
ً
الستراتيجية بوبيان في التوسع خارجيا بعد
ً
ً
تأكيد مكانتنا محليا وامتدادا لخططه للتوسع
في الخدمات المصرفية الرقمية".
وأض ــاف الـمــاجــد":نـحــن ف ـخ ــورون ب ــأن Nomo
 Bankأول بـنــك مــن نــوعــه فــي الـعــالــم يجمع بين
الـتـطــور الـتـقـنــي كبنك رقـمــي مـتــوافــق مــع أحـكــام
الشريعة اإلسالمية ،مما يؤكد صــدارة مجموعة
(بوبيان) وسعيها الدائم منذ عام  2010إلحداث
التغيير في صناعة المال والصيرفة اإلسالمية ،بما
ً
ينعكس إيجابيا على العمالء ويلبي طموحاتهم".
وأوضح أن " "Nomo Bankعالمة تجارية خاصة
ببنك لندن والشرق األوسط " "BLMEالذي يمتلك
فيه بوبيان حصة األغلبية ،وبعبارة أخــرى فإنه
بنك بريطاني بالكامل يخضع لرقابة هيئة السلوك
المالي " "FCAوهيئة الرقابة التحوطية " "PRAما
يعني أن جميع معامالت البنك خاضعة للسلطات
الرقابية البريطانية ،كذلك فإن البنك حاصل على
تصنيف ائتماني  A3من وكالة فيتش للتصنيف
االئتماني.
مــن ناحية أخ ــرى ،ذكــر أنــه "تــم تطوير Nomo
 Bankالسـتـيـعــاب شــريـحــة متنامية مــن العمالء
س ـ ـ ــواء فـ ــي الـ ـك ــوي ــت أو ال ـم ـن ـط ـق ــة مـ ـم ــن لــدي ـهــم
احتياجات مصرفية دولية ،إذ يمكنهم الوصول
إلى أموالهم وتحويلها واستثمارها في المملكة
المتحدة والعالم بكل سهولة وأمان".
وبين أن الخدمات المصرفية اإلسالمية على
مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ككل كانت
ً
ً
عامال رئيسيا في الطفرة التي شهدتها الصناعة
المصرفية اإلسالمية على مستوى العالم من حيث
المنتجات والخدمات المقدمة للعمالء في الوقت،
ال ــذي ن ـهــدف فـيــه إل ــى دف ــع ال ـخــدمــات المصرفية
ً
اإلسالمية تجاه مستقبل أكثر إبداعا حيث تكون
راح ــة العميل هــي األول ــوي ــة مــن خــال تقديم كل
الخدمات بشكل رقمي".
وقال الماجد "جاء إطالق البنك الجديد بعد عدة
سنوات من البحث والدراسات الحتياجات العمالء
بمختلف شرائحهم في الكويت والمنطقة والتي
كشفت عــن حاجتهم الـمــاســة لـخــدمــات مصرفية
عالمية ال يمكن أن توفرها البنوك التقليدية ،من
هـنــا ج ــاء ت ف ـكــرة  Nomo Bankكمنصـة رقمية
يمكن أن توفر لهم متطلباتهم من خــال تطبيق
الهواتف الذكية".
ول ـف ــت إلـ ــى أنـ ــه م ــن خـ ــال هـ ــذه الـ ــدراسـ ــات تم
ً
االستقرار على أن لندن تحديدا والمملكة المتحدة
ً
عموما تمثل الخيار األفضل للعمالء في الكويت
والـمـنـطـقــة ك ـم ـكــان يـحـتــل م ـكــانــة خ ــاص ــة لــديـهــم
إلــى جــانــب الثقة فــي الـنـظــام الـمــالــي والمصرفي
البريطاني على مدار العقود الماضية إضافة إلى
المناخ المالئم واآلمن الذي تمنحه للمستثمرين
من مختلف أنحاء العالم.
وأش ــاد بالجهود التي يقوم بها بنك الكويت
الـ ـم ــرك ــزي ،وس ـع ـيــه ن ـحــو وضـ ــع األس ـ ــس الـفـنـيــة
والتشغيلية ا لــاز مــة لتأسيس ا لـبـنــوك الرقمية
فــي الكويت فــي إطــار خططه المستمرة لتطوير
القطاعين المالي والمصرفي.
وأع ــرب عــن الشكر لكل مــن ســاهــم فــي تحقيق
هذا اإلنجاز ،الــذي وقبل أن يضاف إلى إنجازات
مجموعة بنك بوبيان فهو إنجاز سيسجل باسم
الكويت الرائدة في مجال العمل المصرفي ،ويؤكد
مدى اإلبــداع واالبتكار اللذين باتت تتمتع بهما
بنوك الكويت.
وقال الماجد" ،لعل أبرز ما يميز  Nomo Bankأن
شباب الكويت من بنك بوبيان كان لهم دور رئيسي
في انطالقته من خــال التعاون مع الفريق الذي

جانب من حضور ممثلي وسائل اإلعالم

الماجد والتويجري خالل المؤتمر الصحافي

الماجد Nomo :بسواعد كفاءات وطنية
قال الماجد إن بنك  Nomoتم تجهيزه بسواعد كفاءات وطنية
على مدار أكثر من عام ونصف العام يتم االستعداد له ما بين
فرق تعمل في الكويت ودبي ولندن.
ً
ً
ً
وأضــاف الماجد أن امتالك بوبيان بنكا رقميا إسالميا في
سوق عالمي متقدم مثل السوق البريطاني فهذا يعطينا ميزة
تنافسية موضحا أنه مسموح لعمالء البنوك األخرى االستفادة
من خدمات بنك  Nomoالرقمي.

ً
ولفت إلــى أن «بــوبـيــان» يستهدف دائـمــا التطور والسهولة
َّ
ُ
وتوسع الخدمة والمقدمة ويذهب ناحية الشرائح غير المخدمة،
ً
خصوصا أن شرائح كثيرة تحتاج خدمات مصرفية في بريطانيا
ً
تحديدا من الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون.
ً
وأشــار إلى أن بإمكان أي عميل أن يفتح حسابا في Nomo
خالل  8دقائق فقط عبر  35عملية عبر التطبيق تتم بسهولة
ومرونة عالية.

سيقوم بإدارته ويضم
نـ ـخـ ـب ــة مـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء
السابقين فــي العديد
م ــن ال ـب ـنــوك الـعــالـمـيــة
وال ــذي ــن ســاه ـمــوا في
تأسيس بنوك رقمية
عديدة حول العالم" .
يذكر أن  Nomo Bankالعالمة التجارية التابعة
لبنك لندن والشرق األوسط وهو بنك حاصل على
ترخيص مــن هيئة الــرقــابــة التحوطية ويخضع
للرقابة من قبل هيئة السلوك المالي "Financial
 "Conduct Authorityوهيئة الرقابة التحوطية
و حــا صــل على تصنيف ائتماني  A3مــن وكالة
ف ـي ـتــش لـلـتـصـنـيــف االئـ ـتـ ـم ــان ــي ،ك ـم ــا أن ودائـ ــع
 NOMOبالجنيه اإل سـتــر لـيـنــي محمية بموجب
ً
نظام تعويضات الخدمات المالية وفقا للشروط
واالحكام الخاصة بذلك.
ويعتبر بنك لـنــدن وال ـشــرق األوس ــط جــزء من
مجموعة بنك بوبيان الذي يمتلك فيه نسبة تصل
ً
إلى حوالي  71في المئة حاليا.

خدمات رقمية مميزة
م ــن ج ــان ـب ــه ،اس ـت ـع ــرض ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في بنك
بوبيان وعضو مجلس إدارة بنك لندن والشرق
األوس ــط " "BLMEعـبــدالـلــه الـتــويـجــري الـجــوانــب
التشغيلية للبنك ،وكيف يمكن للعمالء الحصول
على الخدمات المطلوبة.
وقال التويجري" :باختصار  Nomo Bankهو
بنك رقمي مقره المملكة المتحدة ،مما يعني أنه
يمكن للجميع سواء كانوا عمالء بوبيان أو غيرهم
مــن فـتــح حـســاب فــي المملكة الـمـتـحــدة والتمتع
ً
بخدماته الرقمية غير المحدودة" ،مؤكدا أن البنك
وبعد استكمال كل الموافقات الخاصة بالسلطات
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة حـ ـص ــل عـ ـل ــى ج ـم ـي ــع الـ ـم ــوافـ ـق ــات
التسويقية الالزمة في الكويت وفي مقدمتها بنك
الكويت المركزي.
وأضـ ـ ــاف أن ــه"ي ـم ـك ــن م ــن خـ ــال Nomo Bank
القيام بالعديد من الخدمات المصرفية األساسية
ً
رقميا إذ ستكون البداية للعمالء في الكويت ثم
التوسع لــدول المنطقة وبعدها ستكون خدمات

بنوك المملكة
المتحدة
موضع
إعجاب العالم
الستقرارها
ومرونتها
والمستويات
العالية
لحوكمتها

أندرو بول

البنك الجديدة لجميع
ً
دول العالم" مشيرا إلى
أن ال ـت ـط ـب ـيــق م ـتــوافــر
ً
ألجهزة اآليفون حاليا
ً
وق ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــا سـ ـيـ ـشـ ـم ــل
اآلندرويد.
وبـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة ل ـف ـت ــح
ال ـح ـســاب أفـ ــاد ب ــأن "األمـ ــر سـهــل وب ـس ـيــط ،وكـمــا
ً
عودناكم في بوبيان فإنه يمكن الحصول دومــا
عـلــى الـخــدمــات المصرفية الــرقـمـيــة بشكل سهل
وميسر مراعين طبيعة العصر التي تتطلب السرعة
ً
والـبـســاطــة ،إذ يمكن أن يـتــم ذل ــك إلـكـتــرونـيــا مع
إمكانية تفعيل الحساب خالل دقائق والحصول
على كافة أنواع البطاقات المصرفية سواء كانت
بطاقات فعلية أو رقمية".
من ناحية أخــرى ،أوضح التويجري أنه يمكن
للجميع سواء كانوا من عمالء بوبيان أو غيرهم
داخــل وخــارج الكويت زيــارة الموقع اإللكتروني
للبنك الجديد  nomobank.comوالتسجيل حيث
سيتم ا لـتــوا صــل معهم عبر بريدهم اإللكتروني
خالل الفترة المقبلة ثم فتح الحساب الخاص بهم
ليصبحوا عمالء للبنك الجديد والبدء في إجرء
معامالتهم المصرفية عبر تطبيق البنك.
وأشــار إلــى أن أكثر ما يبحث عنه العمالء في
معامالتهم المالية والمصرفية هو األمان وضمان
مــدخــرات ـهــم بــالـتــالــي ف ــإن  Nomo Bankيخضع
لـجـمـيــع ال ـج ـهــات الــرقــاب ـيــة الـبــريـطــانـيــة ،كـمــا أن
ودائع البنك تقع تحت إشراف برنامج تعويضات
الخدمات المالية وهــي الجهة الرقابية المعنية
بحماية الودائع المصرفية في المملكة المتحدة
ً
وفقا للشروط واالحكام الخاصة بذلك.
من جانبه ،قــال الرئيس التنفيذي لبنك لندن
وال ـشــرق األوس ــط أن ــدرو ب ــول ،إن بـنــوك المملكة
المتحدة كانت موضع إعـجــاب مــن العالم أجمع
ً
نظرا الستقرارها ومرونتها والمستويات العالية
للحوكمة.
وأضـ ـ ـ ــاف ب ـ ــول "س ـت ـس ــاع ــد رق ـم ـن ــة ال ـخ ــدم ــات
ع ـل ــى ت ـم ـك ـيــن ال ـع ـم ــاء ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط مــن
فـتــح الـحـســابــات الـبـنـكـيــة فــي الـمـمـلـكــة المتحدة
واالستفادة من مزاياها مع االطمئنان إلى توافقها
مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية الغراء".
وذكر "أننا في  Nomo Bankقمنا بتشكيل فريق

التويجري :التشغيل الكامل للبنك في أغسطس
قال التويجري إنه بعد تدشين « Nomoنستهدف العمالء في
الكويت ودول مجلس التعاون والحقا الدول العربية».
ً
وأضاف أن نظام البنك األفضل رقميا ،وهو آمن ومطابق
ً
لألنظمة المصرفية البريطانية األعرق في العالم الفتا إلى أنه
سيتم تقديم خدمة الرهن العقاري واالستثمار في الصكوك
واألسهم حسب الشريعة اإلسالمية السمحة على أن يشهد
شهر أغسطس التشغيل الكامل للبنك.

وتــابــع« :استثمرنا فــي األنـظـمــة التقنية وجلبنا أفـضــل نظم
إلـكـتــرونـيــة س ــواء ف ــي ال ـت ـعــرف عـلــى الـعـمـيــل أو قـ ــراءة الــوثــائــق
ً
والمستندات ،مبينا أن البنك مستقل وله إدارة تنفيذية ومجلس
إدارة وجـهــاز تنفيذي فقط بــوبـيــان يملك ويـســوق خــدمــاتــه في
الكويت.
ً
وأشــار إلى «أننا في بنك بوبيان مختلفون عن اآلخرين فكرا
ً
ً
وطموحا لذلك نمضي عكس السير دائما في التوسع والتطور».

 ...و«المركزي» يرحب
والخالف ضريبي
كشف عــادل الماجد فيما يخص دخول
 Aple Paeyبـ ــأن ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي يــرحــب
بتطوير السوق والمنافسة والنقاش القائم
م ــع ال ـمــال ـيــة ب ـخ ـصــوص ال ـضــري ـبــة ولـيــس
ل ـل ـمــركــزي أي م ــان ــع م ــن دخ ــول ـه ــا ال ـســوق
فالمنافسة تحفز على التطور .
رائع من الخبراء الذين يمتلكون خبرة كبيرة في
إنشاء النظم المصرفية الرقمية ،كما تم تشكيل
فــريــق م ــن خ ـب ــراء ال ــدف ــع وال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
الرقمية العالمية لمساعدتنا على صياغة مستقبل
الخدمات المصرفية الرقمية الدولية اإلسالمية".

معنى كلمة Nomo
هي كلمة مشتقة من كلمة "نمو" باللغة العربية
التي تعنى النمو في كل الجوانب وهــي الوعود
التى يمنحها البنك لعمالئه وقد تم اختيار االسم
ً
ً
ً
ليكون فريدا – بسيطا – مناسبا للنطق والكتابة
ومناسب للخدمات الرقمية.
* مــا الـخــدمــات والـحـســابــات المتاحة للعمالء
ً
حاليا ؟
 الحساب الجاري بالجنيه االسترليني والدوالر. الحصول على بطاقة ماستركارد للسحب اآلليبالجنيه.
 التحويالت المصرفية. ال ــودائ ــع م ـحــددة األج ــل بــالـجـنـيــه اإلسـتــرلـيـنــيوالدوالر.
ً
 الحقا بعد الحصول على الموافقات المطلوبةسيتم
تقديم خدمات أخرى كخدمات التمويل العقاري.

شكر البنك المركزي
تـقــدم الـمــاجــد بالشكر لبنك الـكــويــت المركزي
على الجهود التي يبذلها في سبيل تطوير القطاع
المصرفي ومواكبته للتطورات الحاصلة في مجال
الخدمات المصرفية الرقمية ،وإعداد البنوك لتكون
أكثر جاهزية للمرحلة المقبلة من التغيير .
ً
* كيف نحصل على خدمات البنك حاليا؟
ً
 حاليا البنك في المرحلة التشغيلية األولية،إذ يمكن لعمالء بوبيان وغيرهم في الكويت زيارة
الموقع اإللكتروني  Nomobank.comوالتسجيل
ً
وسوف يتم التواصل معهم الحقا بعد استيفائهم
المتطلبات االساسية لفتح الحساب والـبــدء في
إجراء المعامالت المصرفية عبر تطبيق البنك.
* كيف يبسط  Nomoما يطلبه العمالء؟
 ي ـس ـت ـغــرق إنـ ـش ــاء ال ـح ـس ــاب دق ــائ ــق ويـمـكــناستخدام الحساب عبر التطبيق في أي وقت من
أي مكان في العالم بكل آمان والحفاظ على سرية
المعلمات والبيانات .

 20ألف إسترليني الحد األدنى
أفـ ـ ـ ـ ــاد ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ال ـ ـتـ ــوي ـ ـجـ ــري فـ ـ ــي رده ع ـلــى
االستفسارات بأن الحد األدنــى للحساب  20ألف
ً
جنيه إسترليني ،مؤكدا أن نزول الرصيد عن هذا
الحد يستوجب دفع رسوم بمقدار  9جنيهات وهي
ً
رسوم ضئيلة جدا ال تساوي ثمن فنجاني قهوة.

ةديرجلا
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مكاسب محدودة لمؤشرات البورصة والسيولة  30مليون دينار
علي العنزي

ارتـ ـ ـ ـ ــدت م ـ ــؤش ـ ــرات ب ـ ــورص ـ ــة ال ـك ــوي ــت
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة أمـ ـ ـ ــس ،وأقـ ـفـ ـل ــت بــال ـم ـن ـط ـقــة
الخضراء ،بعد تــردد واضــح في بدايتها،
وانـتـهــى مــؤشــر الـســوق الـعــام الــى ارتـفــاع
بنسبة  0.17في المئة تعادل  10.6نقاط،
ل ـي ـق ـف ــل عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى  6368.45نـقـطــة
ب ـس ـيــولــة ت ـ ـجـ ــاوزت م ـس ـت ــوى  30مـلـيــون
دي ـ ـنـ ــار وب ـل ـغ ــت  30.2م ـل ـي ــون ــا ،ت ــداول ــت
 178.8مليون سهم عبر  8648صفقة ،وتم
ت ــداول  138سهما ربــح منها  ،54وخسر
 ،59بينما ا سـتـقــر  25سـهـمــا دون تغير.
وكــانــت مـكــاســب مــؤشــر ال ـســوق األول
مقاربة لـ "العام" وربح نسبة  0.16في المئة
تـعــادل  11.12نقطة ،ليقفل على مستوى
 6904.76نقاط ،مستعيدا مستوى 6900
نقطة بسيولة مقاربة لسيولة أمس األول
ق ــارب ــت  16م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،ت ــداول ــت 38.1
مـلـيــون سـهــم عـبــر  2817صـفـقــة ،ورب ــح 9
أسهم ،مقابل تراجع  ،11واستقرار  5دون
ت ـغ ـيــر .وح ـقــق مــؤشــر ال ـس ــوق الــرئـيـســي
نسبة  0.18فــي المئة تـعــادل  9.75نقاط،
ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى م ـس ـت ــوى  5328.44ن ـق ـطــة،
بسيولة جيدة بلغت  14.2مليون دينار،
ت ــداول ــت  140.7م ـل ـيــون س ـهــم ع ـبــر 5831
صـفـقــة ،ورب ــح  45سـهـمــا ف ــي "الــرئـيـســي"

مقابل تراجع  ،48واستقرار  20دون تغير.

توقف عن البيع
بعد موجة بيع وضعف السيولة منذ
بداية الشهر وحتى جلسة أمس تراجعت
ن ــواي ــا الـبـيــع واق ـت ـصــرت الـ ـت ــداوالت على
مـحــاوالت بناء مراكز على بعض األسهم
ذات الـتـقــديــرات اإليـجــابـيــة بـشــأن بيانات
الربع الثاني ،وفي مقدمتها قطاع البنوك،

ً
ً
مشاري المذن رئيسا تنفيذيا لـ «أفكار القابضة»
«الخليجي» المالك األكبر ومهتم بدعم نشاطها التشغيلي
اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــدت شـ ـ ــركـ ـ ــة أف ـ ـكـ ــار
الـ ـق ــابـ ـض ــة ت ـع ـي ـي ــن مـ ـش ــاري
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــذن رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــا تـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــا
للشركة ،بعد التوافق عليه،
اس ـت ـنــادا إل ــى خـبــرتــه ورؤي ــة
كبار المالك وطموحهم بشأن
تطوير الشركة.
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاء اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار الـ ـ ـم ـ ــذن
لمنصب ا لــر ئـيــس التنفيذي
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار تـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــات
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن وكـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار
ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن وال ـ ـ ـمـ ـ ــاك فــي
"أف ـك ــار" ،بـقـيــادة شــركــة بيت
االستثمار الخليجي ،الذين
يـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدون اهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام ـ ــا كـ ـبـ ـي ــرا
ب ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر أع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـش ــرك ــة
وتعزيز أنشطتها التشغيلية،
وت ــوسـ ـع ــة نـ ـط ــاق ت ــواج ــده ــا
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــراف ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي أس ـ ـ ـ ـ ــواق
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ت ـم ـل ــك
أذرع صناعية وا لــد خــول في
أن ـش ـطــة تـشـغـيـلـيــة تـتـمــاشــى

مــع تــوجـهــات الـشــركــة ،حيث
تعتبر شركة أفكار القابضة
م ـ ــن أبـ ـ ـ ــرز وأهـ ـ ـ ــم الـ ـكـ ـي ــان ــات
الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـح ــت
مظلتها العديد من المصانع،
س ـ ـ ـ ــواء فـ ـ ــي قـ ـ ـط ـ ــاع األغ ـ ــذي ـ ــة
أو المنتجات االستهالكية.
وي ـعــد الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
ال ـج ــدي ــد م ـش ــاري ال ـم ــذن مــن
أب ـ ـ ــرز الـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــاء ات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة،
ال ـت ــي ت ـم ـلــك خـ ـب ــرات طــوي ـلــة
تـتـجــاوز  17سـنــة فــي العمل
المالي واالستثماري وهيكلة
ا ل ـ ـشـ ــر كـ ــات و ت ـ ـطـ ــو يـ ــر األداء
واستراتيجيات األعمال.
و م ـ ــن ا ل ـم ــر ت ـق ــب أن يـعـمــل
ال ـ ـ ـمـ ـ ــذن ع ـ ـلـ ــى تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ خ ـطــة
ع ـم ــل ت ــرت ـق ــي بـ ـ ــأداء ال ـشــركــة
أكثر خالل المرحلة المقبلة،
بــالـتـعــاون مــع مـجـلــس إدارة
ال ـشــركــة وف ــرق ال ـق ـيــادة بـهــا،
ل ـت ـط ـب ـي ــق وت ـ ـعـ ــزيـ ــز أه ـ ـ ــداف

واسهم قطاع االستثمار التي شكلت دعما
واضحا للمؤشرات ،وحازت سيولة كبيرة
تركزت على أسهمها الرابحة أمــس ،وفي
مقدمتها ارزان والبيت واعيان الذي تراجع
وسط ضغوط جني أرباح سريعة ،بينما
ربحت أسهم ايفا والمركز واسيا واالولى
وج ــي اف ات ــش وجـمـيـعـهــا ض ـمــن قــائـمــة
األسهم العشرين األفضل سيولة.
أمـ ــا األسـ ـه ــم ال ـق ـي ــادي ــة ف ــارت ــدت خــال
ال ـن ـصــف س ــاع ــة األخـ ـي ــرة وفـ ـت ــرة الـ ـم ــزاد،

شـ ـ ــركـ ـ ــة أف ـ ـ ـكـ ـ ــار الـ ـق ــابـ ـض ــة
واالرت ـ ـقـ ــاء ب ـم ـكــان ـت ـهــا بـيــن
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات ف ـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت
والمنطقة.

«المصارف» :عطلة العيد
بالبنوك من االثنين
أع ـل ـنــت شـيـخــة الـعـيـســى
مديرة العالقات العامة في
اتحاد مصارف الكويت ،أن
ال ـب ـنــوك سـتـعـطــل أعـمــالـهــا
لـ ـم ــدة أرب ـ ـعـ ــة أيـ ـ ـ ــام ،ع ـط ـلــة
رس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ع ـيــد
األضحى المبارك في الفترة
بين  19و 22يوليو الجاري،
ع ـل ــى أن ُي ـس ـت ــأ ن ــف ا لـ ـ ــدوام
ا لــر سـمــي  25ا ل ـجــاري ،بناء
عـلــى الـتـعـمـيــم ال ـصــادر من
بنك الكويت المركزي.
و قـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــت ا لـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــى إن
االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد يـ ـ ـغـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــم هـ ـ ــذه
الـمـنــاسـبــة لـيـتـقــدم بــأطـيــب
الـتـهــانــي والـتـبــريـكــات إلــى
س ـمــو أم ـي ــر الـ ـب ــاد وس ـمــو
ن ــائ ــب األمـ ـي ــر ول ـ ــي ال ـع ـهــد
األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن وسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــو رئ ـ ـيـ ــس
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وش ـع ــب
ال ـ ـكـ ــويـ ــت وج ـ ـم ـ ـيـ ــع عـ ـم ــاء

شيخة العيسى

الـ ـبـ ـن ــوك الـ ـ ـك ـ ــرام ،ســائ ـل ـيــن
الله العلي القدير أن يحفظ
الكويت وشعبها ،وأن يعيد
هذه المناسبة على الجميع
بالخير واليمن والبركات.

أخبار الشركات
«جي إف إتش» تعين نائب
شطب «تمدين أ» من سجل
«التسهيالت التجارية» توقع
اتفاقية صانع السوق مع «كميفك» شركات االستثمار لدى «المركزي» رئيس مجلس اإلدارة
وقعت شركة التسهيالت التجارية اتفاقية لخدمات صانع
السوق مع شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي
وفقا
"كميفك" .وقالت "كميفك" في بيان لها ،إن االتفاقية تأتي ً
للقرار رقم  86لسنة  2019الصادر بتاريخ  28أغسطس 2019
الذي حصلت بموجبه "كميفك" على رخصة صانع السوق.
وكشفت أنه سيتم مزاولة النشاط على شركة التسهيالت
اعتبارا من  25يوليو الجاري .وأوضحت أنه تم
التجارية
ً
تسجيل شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي
كـصــانــع س ــوق عـلــى ال ــورق ــة الـمــالـيــة الـ ـص ــادرة ع ــن شــركــة
التسهيالت التجارية "تسهيالت".

مشاري المذن

لتنتقل الى تسجيل مكاسب جيدة بقيادة
ا هـلــي متحد بحريني وبيتك واجيليتي
وزيــن ،الــذي ينتظر اعــان سريع لبيانات
الربع الثاني ،واستمر سهم البورصة في
الـتـقــدم نـحــو سـعــر دي ـنــار ون ـصــف وارت ــد
سهم هيومن سوفت بعد سلسلة خسائر
خ ــال ه ــذا األس ـب ــوع ،وك ــان سـهــم اس تي
سي يتداول بنشاط للمرة االولى خالل هذا
الـعــام ،محققا نموا بنسبة  1.5في المئة،
وكان سهم الوطنية العقارية الوحيد من
قطاعه الــذي حقق نموا وسيولة واضحة
أمس ،لتنتهي الجلسة خضراء ،وترتد قبل
الوصول الى نهاية األسبوع قبل العطلة
مباشرة.
ً
خ ـل ـي ـج ـيــا ان ـت ـه ــت مـ ــؤشـ ــرات األس ـ ــواق
المالية بــدول مجلس التعاون الخليجي
الى تباين ،إذ ربح الكبار أســواق المملكة
الـعــربـيــة الـسـعــوديــة وال ـكــويــت وابــوظـبــي
وق ـط ــر ،وخ ـس ــرت م ــؤش ــرات أس ـ ــواق دبــي
ومسقط والمنامة ،في حين كانت أسعار
النفط تعود مجددا فوق مستوى  76دوالرا
للبرميل على وقع توقعات بعودة التفاهم
بين االمارات ودول "أوبك بلس" لالستمرار
بسياسة متحفظة تجاه اإلنتاج النفطي من
الدول المنتجة أعضاء المجموعة.
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بنك وربة :استقالة رئيس مجموعة
التدقيق الداخلي
كـشــف بـنــك ورب ــة عــن مــوافـقــة مجلس إدارة المصرف
على استقالة عمرو القصبي رئيس مجموعة التدقيق
الداخلي ،على أن يكون  12أغسطس المقبل آخر يوم عمل
له في البنك.

قالت شركة التمدين االستثمارية ،إنه بناء على كتاب
بنك الكويت المركزي الوارد إليها في  12يوليو الجاري
فـقــد ت ــم شـطــب شــركــة الـتـمــديــن االسـتـثـمــاريــة م ــن سجل
شركات االستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
وأضافت الشركة أن هذا اإلجراء تكميلي لقرار الجمعية
العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ  10مايو
 2021التي ألغت أنشطة التمويل من نظامها األساسي،
علما أن سجل شركات االستثمار لدى بنك الكويت المركزي
ً
خاص فقط بالشركات التي تمارس أنشطة التمويل.
وأكـ ـ ــدت أن ـه ــا م ــازال ــت مـسـجـلــة ف ــي قــائ ـمــة ال ـشــركــات
المرخصة لدى هيئة أسواق المال وتمارس أنشطة األوراق
المالية المرخصة لها بشكل اعتيادي.

إعادة تداول أسهم «م األعمال»
ذكرت بورصة الكويت أنه تقرر إعادة تداول أسهم شركة
اعتبارا من اليوم
مدينة األعمال الكويتية العقارية (م األعمال)
ً
الخميس ،بعد االنتهاء من إجراءات تخفيض راس المال.

أعلنت مجموعة "جــي إف إتــش" المالية
ً
تعيين غازي الهاجري نائبا لرئيس مجلس
ً
اإلدارة اعتبارا من  7يوليو الجاري.

عمومية «التخصيص» تنتخب
ً
عضو مجلس إدارة مكمال
انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة
التخصيص القابضة أمس ،بنسبة حضور
بلغت  54.7في المئة من مساهمي الشركة،
وتـ ـم ــت م ـن ــاق ـش ــة بـ ـن ــود ج ـ ـ ــدول األعـ ـم ــال
وال ـمــواف ـقــة عـلـيـهــا ب ــاإلج ـم ــاع ،ب ـمــا فيها
الموافقة على انتخاب عضو مجلس إدارة
مكمل الستكمال الدورة الحالية لمجلس
اإلدارة ،التي سوف تنتهي في .2024
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ً
الشركة حصدت الجائزة رسميا وفق المؤشر العالمي لسرعة اإلنترنت من ()Ookla
 68مليون
دينار قيمة
استثمارنا
في تعزيز
وتطوير
الشبكة على
مدى العامين
الماضيين

البابطين

Ooredoo
استحقت
لقب الجائزة
بجدارة
نظير أدائها
االستثنائي
خالل 2021

ساتلز

زيادة عدد األبراج
إلى  2000لتعزيز
التغطية في
جميع مناطق
الكويت السكنية
والشاليهات
والمزارع والجزر

حصدت شركة  Ooredooلالتصاالت جائزة
ً
"الشبكة األس ــرع فــي الـكــويــت" لـعــام  ،2021وفقا
للمؤشر العالمي لسرعة اإلنـتــرنــت Speedtest
ً
 global indexمن  ،Ooklaالشركة الرائدة عالميا
في تطبيقات وبيانات وتحليالت اختبارات سرعة
شبكات اإلنترنت الثابتة والمتنقلة.

استثمار وتفوق الشبكة
واستحقت  Ooredooالـكــويــت هــذه الجائزة
والـ ـت ــي مـنـحــت ب ـعــد أن اجـ ـت ــازت ك ــل الـمـعــايـيــر
المطلوبة واختبارات السرعة المعتمدة من Ookla
 .Speedtestكما أحدثت الشركة نقلة نوعية في
عالم االتصاالت وشبكات الهاتف المحمول طوال
العامين الماضين وخالل الجائحة ،واستمرت في
تعزيز شبكاتها حتى يومنا هذا ،فكانت السباقة
كعادتها بتحقيق إن ـجــازات تضاف إلــى مسيرة
نـجــاحـهــا .لـيــس ه ــذا فـحـســب ،بــل خـطــت الشركة
خطوات استباقية في السوق الكويتي ،وتفوقت
على منافسيها في توفير أفضل وأســرع تغطية
خاصة بعد تطوير البنية التحتية لشبكتها على
مدى العامين الماضيين ،حيث استثمرت ما قيمته
 68مليون دينار ،بهدف تطوير شبكتها ،عالوة
على تعزيز وإثراء تجربة العمالء ،وتوفير أفضل
تجربة  5Gوأكثر كفاءة بفضل السرعات الفائقة
ً
ومعدالت االستجابة المنخفضة ( )latencyجدا
لنقل البيانات.

 2000برج 5G
ك ـمــا عـمـلــت  Ooredooب ـج ـهــود حـثـيـثــة من
العاملين فــي قطاعي التكنولوجيا والشبكات،
وبدعم مباشر من اإلدارة العليا على زيــادة عدد
أبراجها لما يقارب ال ــ 2000بــرج ،لضمان تغطية
أوســع وأشـمــل لجميع مناطق الكويت السكنية
والشاليهات والمزارع والجزر ،إلى جانب إطالق
ً
 5Gللنطاقات المستخدمة حاليا لتشمل المناطق
الداخلية المغلقة لتوفير أفضل وأس ــرع تغطية
لتكنولوجيا ال ــ .5Gكما طــورت من تقنية التطور
طــويــل األم ــد ( ،)Long Term Evolutionبهدف
توفير سرعات بيانات أعلى بكثير وتحسين األداء،
باإلضافة إلى انخفاض تكاليف التشغيل.
زيادة حركة البيانات
وفي أوج جائحة كوفيد ،19-احتلت التكنولوجيا
الــرقـمـيــة الـتــي وفــرتـهــا الـشــركــة مــوقــع ال ـص ــدارة،
فارتفع عدد مستخدمي اإلنترنت بصورة كبيرة
ً
جــدا ،وبالتحديد خــال إج ــراءات اإلغــاق وحظر
التجول ،حيث شهدت  Ooredooالكويت زيــادة
ً
ونموا في حركة البيانات واالنترنت بمعدل بلغ
 50في المئة مقارنة بحركة البيانات واالنترنت
فــي الـعــام الـســابــق ،إال أنـهــا استطاعت وبـجــدارة
استيعاب الطلب المتزايد على خدمات االتصاالت
واإلنـتــرنــت ،مما جعلها تتفوق على منافسيها،

وتوفر تجربة رائعة في التعلم واأللعاب اإللكترونية
وخدمات بث الفيديو واستخدام مواقع التواصل
االجتماعي وغيرها.

تكنولوجيا FWA
وأطلقت  Ooredooتقنية  - 5Gالالسكي الثابت
 )Fixed Wireless Access (FWAوالـتــي تضمن
وصـ ــول اإلن ـت ــرن ــت ف ــي الـمـنــاطــق ذات االخ ـت ــراق
المنخفض لأللياف ،أو تلك التي تتضمن تكاليف
تركيب وصيانة باهظة الثمن .كما اتخذت الشركة
خـطــوات رئيسية فــي تحسين اإلنتاجية واألداء
لعمالئها مــن ال ـشــركــات ،فأطلقت خــدمــة حزمة
اإلنترنت المخصصة ( ،)DIAالتي توفر مجموعة
للشركات
مــن الـســرعــات المختلفة .كما تضمن
ً
اإلنترنت السريع مع اتصال إنترنت أكثر أمانا
من خدمات الشبكة ذات النطاق الواسع المتوافرة
ً
حاليا لألعمال.

استثمار  68مليون د.ك
وفي تصريح له بهذه المناسبة ،أعرب الرئيس
التنفيذي ل ــدى  Ooredooالـكــويــت ،عبدالعزيز
البابطين عن سعادته وفخره بهذا اإلنجاز واللقب
ً
قائال" :إن هذا اإلنجاز يعكس جهودنا المتواصلة
لتحقيق رؤيتنا المتمثلة بــإثــراء تجربة األفــراد
الــرقـمـيــة واستراتيجيتنا فــي تمكين المجتمع
الكويتي من خــال قيادة التحول الرقمي ،حيث
عملت هذه االستراتيجية على دفعنا باستمرار
على االستجابة للتغيرات السريعة والمتطلبات
المتغيرة لعمالئنا ،وتــوفـيــر حـلــول ومنتجات
وخ ــدم ــات رقـمـيــة فـعــالــة عـلــى الـ ـ ــدوام ،فـضــا عن
االستمرار في تطوير البنية التحتية لشبكاتنا
واالستثمار فيها لتوفير أسرع وأفضل تغطية على
مستوى الكويت".

وأض ــاف البابطين بالقول" :لقد حرصنا
ع ـل ــى تــوف ـيــر أف ـض ــل وأسـ ـ ــرع تـغـطـيــة على
مستوى الدولة خصوصا بعد تطوير البنية
التحتية لشبكة  ،Ooredooحيث تم استثمار
مــا قيمته  68مليون دي ـنــار على م ــدى العامين
الماضيين ،بهدف تطوير الشبكة ،وتعزيز وإثراء
تجربة عمالئنا الرقمية .واليوم ،نتوجه لهم بكل
الـشـكــر والـتـقــديــر عـلــى ثقتهم الــدائ ـمــة ووالئـهــم
المستمر".

جدارة واستحقاق
من جهته ،قــال الرئيس التنفيذي لــدى شركة
 ،Ooklaدوغ ساتلز" :إن جوائز  Speedtestالمقدمة
مــن  Ooklaتمنح إلــى النخبة فقط مــن مشغلي
الـشـبـكــات الــذيــن يمنحون ً
أداء مـمـيــزا لشبكات
اإلنترنت وتغطية إنترنت استثنائية للعمالء .إنه
لمن دواعــي سرورنا أن نبارك للشركة حصولها
على جائزة "أسرع شبكة في الكويت" لهذا العام.
لقد استحقت  Ooredooلقب الجائزة بـجــدارة،
ويــأتــي هــذا التتويج اعـتــرافــا وشـهــادة منا على
أدائهم االستثنائي لعام  2021استنادا على تحليل
 Ooklaالدقيق لالختبارات المعتمدة من قبلنا
والتي تم إجراؤها باستخدام معايير Speedtest
عالية الدقة".

معايير دقيقة
ويعتمد تصنيف  Ooklaعلى تحليل دقيق جدا
تقوم به الشركة لماليين االختبارات التي يقوم
بها العمالء عبر كل شبكة للتحقق من سرعات
اإلن ـتــرنــت ،بــاسـتـخــدام تطبيقات مختلفة على
منصات الهاتف المتحرك.
وت ـحــدد جــوائــز  Speedtestألفـضــل مشغلي
الشبكات باستخدام "نقاط السرعة" التي تتضمن

لـمـعــر فــة عميل حساب
الدانة المحظوظ الذي
س ـي ـص ـبــح م ـل ـي ــون ـي ـ ًـرا
الـ ـ ـي ـ ــوم! أدع ـ ـ ــو جـمـيــع
عـ ـم ــائـ ـن ــا ل ـم ـت ــاب ـع ــة
ح ـف ــل الـ ـي ــوم ل ــاط ــاع
عـلــى ع ــدد مــن الـمـفــاجــآت التي
سنعلنها خالل الحفل ،إضافة
ّ
إلــى تــرقــب الـجــائــزة ،فقد يكون

مليونيران هذا العام
السحوبات حسب الجدول التالي:
عدد الفائزين
السحب
 10فائزين
الشهري
(ألف دينار)
فائز واحد
ربع السنوي األول
( 100ألف دينار)
فائز واحد
نصف السنوي
(مليون دينار)
فائز واحد
ربع السنوي الثالث
( 100ألف دينار)
السنوي الكبير

فائز واحد

الجائزة
ألف دينار لكل فائز
مئة ألف دينار
مليون دينار
مئة ألف دينار
مليون وخمسمئة
ألف دينار

( 1.5مليون دينار)

بنك الخليج بنك المستقبل

«األهلي» يوفر خدمة تطبيق
«عيديتي» لعمالئه
ك ـشــف ال ـب ـنــك األه ـلــي
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ع ـ ـ ــن دعـ ـم ــه
لتطبيق "عيديتي" ،الذي
يـتـيــح لـلـعـمــاء إرس ــال
واستالم مبالغ العيدية
ً
إلكترونيا .وتم تدشين
هذا التطبيق من خالل
مـ ـب ــادرة طــرح ـهــا بنك
الكويت المركزي ،بالتعاون مع البنوك
الـكــويـتـيــة وش ــرك ــة ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة اآللـيــة
المشتركة (كي -نت).
ُيـشــار إلــى أن تطبيق "عيديتي" ،الــذي يدخل
عامه الثانيُ ،يعد األول من نوعه في المنطقة،
وهو يتيح للمستخدمين إرسال واستالم العيدية
ً
إلكترونيا خالل موسم عيد األضحى عن طريق
الهاتف الجوال بكل أمان وسالسة .وعالوة على
ذلـ ــك ،يـمـكــن إرس ـ ــال الـمـبـلــغ إل ــى أي رق ــم هــاتــف
محمول مسجل فــي ا لـكــو يــت ،حتى للمستلمين
الذين ليس لديهم حسابات مصرفية.
ويتضمن التطبيق مزايا إضافية ،مثل :خيار

دعم الشبكة خالل الجائحة
الجدير بالذكر ان  Ooredooالكويت اتخذت
مواقف مميزة في دعم مختلف الجهات الحكومية
طــوال فترة الجائحة ،حيث عــززت ق ــدرات البنية
التحتية بمجموعة من الخدمات الرقمية المبتكرة
لالتصاالت والشبكات لمركز الكويت للتطعيم في
جسر الشيخ جابر األحمد.
وض ـمــن تـعــاونـهــا م ــع وزارة ال ـص ـحــة ،قدمت
 Ooredooمجموعة من الخدمات لتمكين الجهات
الحكومية من العمل بفعالية أعلى بما في ذلك
الخدمات السحابية وزيادة قدرات البنية التحتية
للمراكز الصحية المخصصة للتطعيم ضد فيروس
كوفيد.-19
كما قامت بالمشاركة فــي "الحملة الميدانية
للتطعيم" ،حيث منحت الطواقم الطبية والعاملين
ً
في ال ــوزارة أع ــدادا كبيرة من األجهزة المحمولة
واألجهزة الشبكية الالسلكية (راوتــر) مع شرائح
اتصال  SIMتشمل خدمة اإلنترنت ،بهدف توفير
جميع االحـتـيــاجــات الرقمية والتقنية للكوادر
الطبية.

التعليم عن بعد

سيحصل على جائزة المليون دينار
ُي ـج ــري ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج ال ـيــوم
س ـح ــب حـ ـس ــاب الـ ــدانـ ــة نـصــف
الـسـنــوي ،ال ــذي سيتوج خالله
ال ـ ـفـ ــائـ ــز الـ ـمـ ـحـ ـظ ــوظ ب ـج ــائ ـ ًـزة
الـ ـمـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـ ـنـ ـ ــار .وت ـط ـب ـي ــق ــا
ً
وتجنبا
لالشتراطات الصحية،
للتجمعات الكبيرة ،يعقد البنك
هذا السحب في حفل افتراضي
ُيعرض على تلفزيون الراي عند
الساعة السابعة مساء الليلة،
إض ــاف ــة إل ــى وس ــائ ــل الـتــواصــل
ـري
ال ـخ ــاص ــة ب ــال ـب ـن ــك ،وس ـي ـجـ ّ
السحب بحضور وإشراف ممثل
مــن وزارة التجارة والصناعة،
وممثل شركة إرنست آند يونغ
.Ernst & Young
وك ـ ـ ــان «الـ ـخـ ـلـ ـي ــج» قـ ــد أع ـلــن
فــي وق ــت ســابــق ه ــذا ال ـعــام عن
ال ـس ـحــوبــات ال ــدوري ــة لـحـســاب
ال ــدان ــة ف ــي عـ ــام  ،2021وأعـ ــاد
ال ـب ـن ــك ت ـق ـس ـيــم الـ ـج ــوائ ــز ال ـتــي
يــوزعـهــا الـحـســاب ،حـيــث تزيد
قيمة الجائزة نصف السنوية
ل ـت ـب ـل ــغ م ـ ـل ـ ـيـ ــون ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،م ـمــا
يجعلها ثاني أكبر جائزة بعد
الجائزة السنوية الكبرى التي
تبلغ  1.5مليون دينار ،إضافة
إلـ ــى الـ ـج ــوائ ــز ال ـم ـح ـ ّـدث ــة ال ـتــي
تـجـعــل ح ـســاب ال ــدان ــة مــن بنك
الـخـلـيــج أح ــد أك ـثــر الـحـســابــات

خصم %50
واح ـت ـف ـلــت ش ــرك ــة  Ooredooال ـك ــوي ــت بـهــذا
اإلنجاز مع عمالئها بمنحهم خصما  50في المئة
على جميع باقات شامل للدفع اآلجــل ،ابتداء من
األسبوع المقبل ،فضال عن المزيد من العروض
المميزة والـحـصــريــة الـتــي ستمكن الـعـمــاء من
االستمتاع بها ،واالستفادة من مزاياها العديدة.
وستعلن التفاصيل حول هذه الباقات الحصرية
على موقعها االلكتروني www.ooredoo.com.
 kwوتطبيق . MyOoredoo

أما عن تعاونها مع وزارة التعليم العالي في
ال ـب ــاد ،أطـلـقــت  Ooredooمـنـصــة Edunation

«الخليج» يعلن الفائز في «الدانة نصف السنوي» اليوم
المصرفية مكافأة لعمالئه خالل
العام ،حيث سيصبح اثنان من
عمالء الــدانــة مليونيرين بعام
.2021
وبهذه المناسبة ،قال المدير
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
ل ـ ـ ــأف ـ ـ ــراد فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ،م ـح ـمــد
ال ـق ـطــان" :اقـتــربـنــا مــن اللحظة
ال ـت ــي ن ـن ـت ـظــرهــا ط ـ ــوال ال ـع ــام،

ً
قياسا لسرعات كل مشغل في "التنزيل والتحميل".
وفي دولة الكويت ،جمع المؤشر البيانات من خالل
آالف االختبارات تم إجراؤها خالل  .2021لتفوز
 Ooredooالـكــويــت بـجــائــزة "أس ــرع شبكة لعام
 "2021مما يعكس أداء الشركة االستثنائي وسعيها
المستمر إلثراء تجربة عمالئها الرقمية .فقد لمع
اسمها كأول شركة في العالم تطلق شبكة  5Gقبل
اإلعالن التجاري في منتصف  ،2018وتبع ذلك أول
مكالمة فيديو دولية عبر شبكة الــ 5Gفي منطقة
الـشــرق األوس ــط وشـمــال إفريقيا بين Ooredoo
الكويت و Ooredooقطر.

تبادل ومشاركة رسائل
وع ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـتـ ـهـ ـنـ ـئ ــة
الشخصية ،واس ـتــرداد
الـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــآت الـ ـنـ ـق ــدي ــة،
إضافة إلى خاصية تتبع
ح ــرك ــة إرسـ ـ ــال واس ـت ــام
األموال.
وم ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـب ـن ـي ــه
ل ـل ـم ـبــادرات ال ــذك ـي ــة ،مثل
تطبيق "عـيــديـتــي" ،وتماشيا مــع استراتيجية
البنك األهلي "بنك أسهل" ،يتولى "األهلي" قيادة
جهود دمج وإتاحة الخدمات المصرفية لجميع
ً
شرائح المجتمع ،حرصا منه على تعزيز الشمول
المالي ،والتشجيع على التحول المتسارع نحو
تبني المعامالت الرقمية.
وي ــواص ــل الـبـنــك تـقــديــم ع ــروض ــه الـمـتـنــوعــة،
ل ـض ـم ــان ت ــزوي ــد ع ـم ــائ ــه ب ـح ـل ــول إنـ ـف ــاق ذك ـيــة
ومجزية وتحافظ في الوقت نفسه على رفاهيتهم
وراح ـت ـه ــم ،م ــن خ ــال م ـي ــزة إن ـج ــاز الـمـعــامــات
المصرفية من دون تالمس.

ألي م ــن ع ـم ــاء ال ــدان ــة
ن ـص ـيــب ف ـي ـهــا ال ـل ـي ـلــة .حـســاب
ال ــدان ــة لـلـتــوفـيــر هــو أح ــد أقــدم
م ـن ـت ـجــات ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج ال ـتــي
وضعها لتشجيع ثقافة االدخار
في الكويت ،ومكافأة المدخرين
ع ـلــى مــواظ ـب ـت ـهــم وانـتـظــامـهــم
في االدخ ــار .لهذا نسعد ً
دائما
بتتويج الفائزين بسحوباتنا
ال ــدوري ــة ،ونــدعــو الجميع إلــى
اتباع هذه الثقافة وتطبيق مبدأ
االدخار قبل الصرف عند إدارة
ً
شهريا".
أمورهم المالية

ً
ً
برنامج الوالء يعني ربحا إضافيا

وك ـ ـعـ ــادة ب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج فــي
تقدير والء عمالئه ومكافأتهم
ع ـل ـي ــه ،ي ـم ـن ــح ال ـب ـن ــك ال ـع ـم ــاء
ف ــرص الـ ــوالء ،وه ــي ع ـبــارة عن
إجمالي الفرص التي اكتسبها
ال ـع ـم ـيــل ف ــي ال ـس ـن ــة ال ـســاب ـقــة،
والتي تضاف إلى العام المقبل
مـكــافــأة لــه عـلــى والئـ ــه .وكــذلــك

محمد القطان

تمت إضافة جميع الفرص التي
استحقها العميل في عام 2020
إلـ ــى عـ ــام  ،2021وي ـت ـك ــرر ذلــك
عــام  2022مــع األع ــوام التالية،
ّ
وتطبق الشروط واألحكام.
ويشجع بنك الخليج عمالء
الدانة على زيادة فرص فوزهم
عــن طــريــق زي ــادة المبالغ التي
يـ ـت ــم إيـ ــداع ـ ـهـ ــا فـ ــي الـ ـحـ ـس ــاب،
بـ ـ ــاس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام خـ ـ ــدمـ ـ ــة ال ـ ــدف ـ ــع
اإللكتروني المتاحة عبر موقع
ال ـب ـن ــك اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي وتـطـبـيــق
الهواتف الذكية.

عبدالعزيز البابطين
التعليمية ،بـهــدف إتــاحــة الفرصة للمؤسسات
التعليمية االستفادة من خدمات الشركة في ظل
أزمة الفيروس .وتعتبر  Edunationإدارة تعليمية،
يمكن مــن خاللها تقديم منصة إلدارة العملية
التعليمية ،باإلضافة إلــى تقديم خدمة الــدروس
االفتراضية بـجــودة عالية ،حيث تتيح للطالب
إمكانية الدراسة في أي وقت ،ومن أي مكان وأي
جهاز ،وحتى إقامة االمتحانات وحل الواجبات
عن بعد .تعتبر هذه المنصة من أحد أهم إنجازات
 Ooredooالكويت والـتــي كــان لها دور أساسي
في دعم المجتمع والهيئات الحكومية في الدولة.
 ،Ooklaالشركة المالكة لـ  ،Speedtestهي الشركة
ً
عالميا فــي تطبيقات اخـتـبــار البيانات
ال ــرائ ــدة
والتحليل للنطاق الـعــريــض وشـبـكــات الهاتف
الـمـحـمــول .نتيجة لحجم االخ ـت ـبــار عـبــر جميع
منصات  Speedtestتمتلك  Ooklaأكثر التحليالت
ً
شموال حول أداء اإلنترنت وإمكانية الوصول إليه
في جميع أنحاء العالم.
ويـعـتـمــد الـمـشـغـلــون وال ـش ــرك ــات والـهـيـئــات
الحكومية على حد ســواء على  Ooklaللحصول
ع ـلــى م ـع ـلــومــات ف ــوري ــة ال مـثـيــل ل ـهــا ع ــن حــالــة
الشبكات والخدمات عبر اإلنترنت .ويقع المقر
الرئيسي للشركة في مدينة سياتل بوالية واشنطن،
باإلضافة إلى مكاتبها في عاصمة ايرلندا ،دبلن.

خصم  %50على جميع
ً
باقات «شامل برو» احتفاال
بهذه المناسبة ابتداء من
األسبوع المقبل

« ٣ :»KIBفائزين بسحوبات
حملة البطاقات االئتمانية
أع ـلــن بـنــك ال ـكــويــت الــدولــي
ً
( )KIBمــؤخــرا أسـمــاء الفائزين
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــة الـ ـمـ ـحـ ـظ ــوظـ ـي ــن ف ــي
السحوبات لحملة "بطاقات KIB
االئتمانية" ،والتي أجريت في
مقر  KIBالرئيسي يوم  8يوليو
الـجــاري ،بحضور ممثل وزارة
ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة ،م ــع عــدد
مــن الـمــوظـفـيــن واإلداريـ ـي ــن في
البنك ،حيث فاز محمد بهبهاني
بسيارة لكزس الفاخرة موديل
 ،2020بينما فازت منيرة الجابر
بــدراجــة نــاريــة مــن نــوع هارلي
ديـفـيــدســون ،أمــا فهد العجمي
فقد حصل على جيت-سكي من
نوع سيدو.
يـ ــذ كـ ــر أن  KIBأ ط ـ ـلـ ــق ه ــذه
الـحـمـلــة ف ــي أب ــري ــل واخـتـتـمـهــا
ً
م ـط ـلــع ال ـش ـه ــر الـ ـح ــال ــي ،عـلـمــا
ً
بأنها صممت خصيصا لمكافأة
مختلف شرائح عمالء بطاقات
البنك االئتمانية المميزة ،بما
يـشـمــل :بـطــاقــة فـيــزا بالتينوم،
بـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزا سـ ـيـ ـغـ ـنـ ـتـ ـش ــر،
وب ـط ــاق ــة م ــاس ـت ــرك ــارد وورل ـ ــد.
وقـ ـ ــد تـ ــم ت ــأه ـي ــل ح ــام ـل ــي تـلــك
ا لـبـطــا قــات االئتمانية المميزة
من عمالء البنك لفرصة دخول
السحب مقابل كل  1500دينار
ي ـت ــم إن ـف ــاق ـه ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ب ــال ـت ـم ـت ــع ب ـم ـيــزة

استرجاع  3في المئة من قيمة
المشتريات ا لـتــي تقدمها تلك
البطاقات.
وف ـ ــي ه ـ ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،ق ــال
نــائــب الـمــديــر ال ـعــام للخدمات
ال ـم ـصــرف ـيــة لـ ــأفـ ــراد ف ــي ،KIB
مصعب الشعالن" :نحن نؤمن
ف ــي الـبـنــك أن ـنــا يـجــب أن نـقــدم
لعمالئنا من حاملي البطاقات
االئتمانية المميزة تجربة عالية
الجودة وشاملة تتضمن العديد
م ــن ال ـم ــزاي ــا وخ ــدم ــات الـقـيـمــة
المضافة ،فإلى جانب مكافأتهم
من خالل منحهم الجوائز ّ
القيمة
التي ترضي تطلعاتهم وتناسب
أسلوب حياتهم ،تقدم بطاقات
 KIBالمميزة لعمالء البنك باقة
من المزايا الحصرية والخدمات
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،ال ـت ــي ت ـل ـبــي كل
م ـت ـط ـل ـب ــات ال ـس ـف ــر وال ـت ـس ــوق
والترفيه ،ســواء داخــل الكويت
أو خــارجـهــا ،مثل الخصومات
وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـط ــاع ــم
والمقاهي ،والــدخــول المجاني
إلــى مئات قــاعــات االنـتـظــار في
المطارات حــول العالم ،إضافة
إلى الحصول على تأمين السفر
المجاني.
والبد من اإلشارة إلى أن KIB
ً
يـسـعــى دائـ ـم ــا إل ــى ك ـســب والء
عـمــائــه وتـلـبـيــة احـتـيــاجــاتـهــم

«وربة» يجري سحب «الحصالة»
أعـلــن بـنــك ورب ــة أس ـمــاء فــائــزي سحوبات
" "Bloomاألسبوعية ،وهو الحساب الخاص
بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  15و25
سنة ،ويجري البنك سحبا أسبوعيا كل يوم
أربعاء طوال العام على جميع عمالء شريحة
 Bloomوممن لديهم حصالة رقمية سارية
طــوال الشهر األسبق للسحب ،ويتم السحب
بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
وموظفي بنك وربة لتتويج  5رابحين بـ100
دينار لكل منهم ،كما يقوم بنك وربة في أول
يــوم أربعاء من بداية كل شهر بعمل سحب خــاص لعمالء Bloom
ممن قاموا بتحويل المكافأة الطالبية التي يستلمونها من الدولة
إلى بنك وربة لتتويج  5رابحين شهريا بمبلغ  200دينار لكل منهم.
وبــارك بنك وربــة لفائزي سحب "الحصالة الرقمية األسبوعي"
لعمالء  Bloomالخامس عشر لهذا العام ،وهم :غاليه جاسم محمد
الظفيري ،دينه فؤاد عبدالرحمن الخراز ،غدير عزمي أحمد عبدالرزاق،
مريم قيس صالح التميمي ،محمد حسان علي.
الجدير بالذكر أن بنك وربة ميز شريحة عمالء " "Bloomبتجربة
مصرفية رقمية فريدة من نوعها ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم
التي تعتبر ركيزة التطور من خالل تطبيق مصرفي خاص ،واألول
من نوعه ليس في الكويت فحسب؛ بل في المنطقة بأسرها ،مستوحى
من تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي ،األكثر استخداما من حيث

التصميم والواجهة وطرق التصفح واختيار
األلوان خصيصا للشباب.
من جانب آخر ،يقدم البنك مكافأة تقديرية
للطالب المتفوقين والحاصلين على معدل
فصلي  3.5أو أكثر مــن أصــل  4نقاط بمبلغ
 50دينارا تودع على هيئة نقاط في برنامج
ال ــوالء "المخبة" المتوفرة على تطبيق بنك
ورب ــة ،إضــافــة إل ــى إص ــدار وتـجــديــد مجاني
لبطاقة  VISAمسبقة الدفع بنسبة استرجاع
 3في المئة بحد استرجاع شهري بقيمة 150
دينارا على هيئة نقاط في "المخبة".
وأوضح البنك أن هناك برنامج مكافآت من شركائه خاصا بتقديم
خــدمــات لعمالء " ،"Bloomباإلضافة إلــى خصم إضــافــي وحصري
لهم ،مضيفا أن مزايا " "Bloomتمتد خارج النطاق المصرفي بهدف
بناء مجتمع للشباب  Bloom Communityتجاه تعزيز المسؤولية
االجـتـمــاعـيــة مــن خ ــال مـشــاركــة ف ــرق وورش عـمــل هــدفـهــا توظيف
الطاقات الشبابية لالبتكار وإيجاد حلول للتحديات ،حيث يحصل
الـفــريــق الـفــائــز عـلــى فــرصــة تــدريــب لـمــدة شـهــر فــي اإلدارة الرقمية
الخاصة في بنك وربــة ،باإلضافة إلــى مكافأة شهرية .يضاف إلى
ذلك اليوم الخاص بعمالء  Bloomلإلعالن عن الفعاليات والعروض
الـخــاصــة بالشريحة عـلــى مـنـصــات الـتــواصــل االجـتـمــاعــي التابعة
لبنك وربة.

مصعب الشعالن

ال ـم ـصــرف ـيــة ،م ــن خـ ــال إط ــاق
العديد من الخدمات والبطاقات
االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة ،فـعـلــى
س ـب ـي ــل ال ـ ـم ـ ـثـ ــال ،بـ ـط ــاق ــة ف ـي ــزا
بـ ــات ـ ـي ـ ـنـ ــوم :صـ ـمـ ـم ــت ل ـت ـل ـب ـيــة
اح ـت ـيــاجــات ال ـع ـمــاء الـيــومـيــة،
ف ــأ م ــا ب ـطــا قــة ف ـي ــزا سيغنتشر
ف ـقــد ت ــم تـخـصـيـصـهــا ل ــأف ــراد
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـبـ ـحـ ـث ــون ع ـ ــن أف ـض ــل
ال ـخــدمــات الـمـتـمـيــزة وال ـمــزايــا
الخاصة ،وأما بالنسبة لبطاقة
مــاس ـتــركــارد وورلـ ــد فمصممة
للنخبة مــن رجــال األعـمــال ،مع
خ ـيــارات دفــع مــرنــة ومجموعة
واسعة من المزايا الحصرية من
ماستركارد.

«برقان» يعطل
خالل عيد األضحى

يعطل بـنــك بــرقــان أعماله
ستة أيام خالل عيد األضحى
ً
ال ـم ـب ــارك ،اع ـت ـب ــارا م ــن وقـفــة
عرفة يــوم االثنين  19يوليو
حـتــى الـسـبــت  24م ــن الشهر
ذاته ،على أن ُيستأنف الدوام
الــرسـمــي األح ــد  25ال ـجــاري،
الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى ان فـ ـ ــرع ال ـم ـط ــار
سـ ـي ــواص ــل خـ ــدمـ ــة ال ـع ـم ــاء
خ ـ ــال ال ـع ـط ـل ــة مـ ــن ال ـس ــاع ــة
 8:00صـبــاحــا حـتــى الـســاعــة
 3:00ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر .وي ـت ـقــدم
البنك بمناسبة العيد بأطيب
التهاني للجميع.
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ً
ً
«العيد لألغذية» موزعا حصريا
لمنتجات «كافتيريا الشويخ»

«كامكو إنفست» تتخارج بنجاح من حصة
 %60من «بالنيت فارماسيز»
التخارج في
هذه الظروف
الصعبة
للسوق دليل
التزامنا
وقدرتنا
على تنمية
االستثمارات

سانكاي

استكمال
دورنا بنجاح
كمستشار
للطرف
البائع يمثل
ً
إنجازا لفريق
االستثمارات
المصرفية

الشارخ

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت «ك ـ ــامـ ـ ـك ـ ــو إنـ ـفـ ـس ــت»
نجاحها في التخارج من حصة
 %60م ــن «بــان ـيــت فــارمــاس ـيــز»
ش.م.م ،ا ل ـم ـم ـل ــو ك ــة ل ـص ـنــاد يــق
الـمـلـكـيــة ال ـخــاصــة ال ـتــي تــديــرهــا
ال ـش ــرك ــة وم ـس ـت ـث ـمــريــن آخ ــري ــن،
ل ـ ـم ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــة شـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــج
ل ـل ـص ـنــاعــات ال ــدوائـ ـي ــة (ج ـل ـفــار)
ش.م.ع.
وشهدت «بالنيت فارماسيز»
ً
م ـن ــذ إن ـش ــائ ـه ــا ف ــي  2007ن ـم ــوا
ً
ه ــائ ــا ،حـيــث وس ـعــت عملياتها
خارج اإلمــارات العربية المتحدة
ل ـت ـص ــل إلـ ـ ــى ال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـعــرب ـيــة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة وسـ ـلـ ـطـ ـن ــة عـ ـم ــان.
وق ــد شــرعــت ال ـشــركــة ف ــي تنفيذ
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـيـ ـتـ ـه ــا ال ـت ــوس ـع ـي ــة
الـنــاجـحــة م ــن خ ــال االس ـت ـحــواذ
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى سـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــة كـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة م ــن
الصيدليات ،وإنشاء أخرى جديدة
فــي مــدن مختلفة ،باإلضافة إلى
ال ـح ـصــول عـلــى ح ـقــوق الـتــوزيــع
بــال ـج ـم ـلــة لـ ــوكـ ــاالت ج ــدي ــدة مــن
شركات إقليمية ودولية لتصنيع
األدوية.
وعلى الرغم من ظروف السوق
غير المسبوقة ،تمكن فريق إدارة
أصول الملكية الخاصة ،بالتعاون
مع فريق االستثمارات المصرفية
فــي «كــامـكــو إن ـف ـســت» ،مــن إتـمــام
عملية التخارج بنجاح نيابة عن
الصناديق وعمالئها.
وقال إحسان سانكاي ،الرئيس
التنفيذي إلدارة الملكية الخاصة
في «كامكو إنفست» :إن «التخارج
مــن بــانـيــت فــارمــاسـيــز ،فــي مثل
ه ــذه ال ـظ ــروف الـصـعـبــة لـلـســوق،
دليل على التزامنا وقدرتنا على
تـنـمـيــة االس ـت ـث ـم ــارات وتـحـقـيــق
ً
تخارجات ناجحة .لقد لعبنا دورا
ً
أساسيا منذ أن بدأنا مشروعنا
الـمـشـتــرك م ــع جـلـفــار ف ــي إنـشــاء

في إطار بناء شراكات مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

لقطة جماعية
بــان ـيــت فــارمــاس ـيــز عـ ــام ،2007
فـ ــي ت ــوس ـي ــع ع ـم ـل ـي ــات ال ـش ــرك ــة
ووجودها الجغرافي ،في كل من
قطاعي البيع بالتجزئة والتوزيع،
لتصبح بالنيت فارماسيز واحدة
مــن ال ـشــركــات ال ــرائ ــدة فــي قطاع
الصيدلة في المنطقة».
وأض ـ ـ ـ ــاف «يـ ـنـ ـص ــب ت ــرك ـي ــزن ــا
اآلن على استكشاف استثمارات
وم ـن ـصــات ج ــدي ــدة ،واس ـت ـهــداف
الشركات التي تتمتع بوضع جيد
يمكنها من النمو في بيئة أعمال
دائمة التطور ،باإلضافة إلى إقامة
شراكات جديدة تهدف إلى توسيع
نظامنا البيئي لألعمال».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـب ـ ــدال ـ ـل ـ ــه
الـ ـش ــارخ ،رئ ـيــس ق ـطــاع األس ــواق
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـم ـصــرف ـيــة في
«كــامـكــو إن ـف ـســت» :إن «اسـتـكـمــال
دورنــا بنجاح كمستشار للطرف
ً
الـبــائــع يمثل إن ـجــازا آخــر لفريق
االس ـت ـث ـم ــارات ال ـم ـصــرف ـيــة على
الرغم من تحديات السوق الحالية.
ً
نحن فخورون بأن نكون جزءا من
هذه الصفقة الناجحة التي تضيء
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اقتصاد

المطيري والخليفي خالل توقيع العقد
على قيمة وإمكانات نمو بالنيت
ف ــارم ــاس ـي ــز .ن ـت ـط ـلــع إلـ ــى إت ـم ــام
المزيد من الصفقات بنجاح من
خالل فريقنا االستشاري لعمليات
االن ــدم ــاج واالسـ ـتـ ـح ــواذ ،وال ــذي
ً
هو دائما على استعداد لتحقيق
ً
أه ــداف عمالئنا مسبقا وتقديم
أفضل النتائج الممكنة لهم».
وس ــاه ــم فــريــق إدارة الملكية
الخاصة منذ  2007فــي عمليات
االستحواذ التي قامت بها شركة
«بــان ـيــت ف ــارم ــاس ـي ــز» ،م ـمــا أدى
ب ــدوره إلــى تعزيز قيمة الشركة.
ف ـق ــد ق ــام ــت الـ ـش ــرك ــة ب ـع ـم ـل ـيــات
تدقيق داخلية ،وعززت الضوابط
ال ــداخ ـل ـي ــة ،وح ـس ـنــت م ــن عملية
توفير المعلومات والمؤشرات عن
األداء المالي والتقارير ،باإلضافة
إلى تنفيذ المقاييس التشغيلية
ال ـ ـتـ ــي ح ـس ـن ــت ه ـي ـك ــل رأس ـ ـمـ ــال
«ب ــايـ ـن ــت ف ــارم ــاسـ ـي ــز» ل ــزي ــادة
الـقـيـمــة للمساهمين ،بــاإلضــافــة
إلى مبادرات خلق القيمة األخرى.
وقــد ســاعــدت هــذه الـخـطــوات في
التوحيد الفعال للعمليات للحفاظ

على تدفقات مستدامة لإليرادات
وتوسيع شبكة التوزيع والبيع
بالتجزئة.
وعـ ـل ــق س ــام ــح ثـ ـ ـ ــروت ،نــائــب
رئيس أول إدارة الملكية الخاصة
ً
في «كامكو إنفست» ،قائال« :هذا
ه ــو أحـ ــد ال ـت ـخ ــارج ــات ال ـعــديــدة
ال ـ ـتـ ــي ن ـس ـت ـه ــدف ـه ــا ف ـ ــي ال ــوق ــت
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،وال ـ ـتـ ــي ت ـت ـم ــاش ــى مــع
استراتيجيتنا الحالية لتسييل
االسـتـثـمــارات وتــوزيــع عوائدها
على المستثمرين».
وقــال روشــانــك بصيري-غرب،
ال ـم ــدي ــر ال ـقــانــونــي ل ــ«ك ــاي ــد آنــد
ك ــوم ـب ــان ــي» ف ــي دب ـ ــي« :يـسـعــدنــا
ً
العمل جنبا إلــى جنب مــع فريق
ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـخ ــاص ــة لـ ــدى كــامـكــو
إنفست وعمالئهم في هذه الصفقة
االستراتيجية .بصفتنا المستشار
ال ـخ ــارج ــي الــوح ـيــد م ــع الـشــريــك
ن ــاج ــي ح ــوي ــك والـ ـش ــري ــك غــالـيــة
راشد علي ،فقد استطعنا بفضل
تعاوننا الفعال من الوصول إلى
نـتـيـجــة نــاجـحــة ف ــي إطـ ــار زمـنــي
قصير.

ً
ً
وقعت شركة العيد لألغذية عقدا حصريا
مع «كافتيريا ومعجنات الشويخ» في مكتبها
الــرئ ـي ـســي ،ل ـتــوزيــع ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـكــام ـلــة من
منتجاتها المثلجة في منافذ البيع المحلية
ل ـل ـم ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة ،كــال ـج ـم ـع ـيــات واألس ـ ـ ــواق
المركزية والموازية والفروع والبقاالت وأسواق
الجملة المنتشرة بكل مناطق الكويت ،إضافة
إلى البيع عبر المنافذ الرقمية (أون الين).
ُ
وتعد كافتيريا ومعجنات الشويخ من أقدم
مـحــات الفطائر فــي الـكــويــت ،حيث تأسست
ف ــي مـنـطـقــة ال ـشــويــخ الـصـنــاعـيــة ع ــام ،1972
واشتهرت بتقديم الوجبات السريعة بأسعار
مناسبة ،ومــذاق فريد تميزت بــه ،وساهم في
زي ـ ــادة اإلق ـب ــال عـلـيـهــا ،وس ــرع ــان م ــا تشكلت
لدى الذواقة ذكريات وحكايات بطلها النكهة
الخاصة بكافتيريا الـشــويــخ ،التي لــم تتغير
بمرور السنوات ،واحتفظت بالسمات المميزة
ل ـهــا ،والـ ـي ــوم تــوفــرهــا «ال ـع ـيــد ل ــأغ ــذي ــة» لكل
محبيها في المنزل.
من جانبه ،أعرب الرئيس التنفيذي لـ«العيد
ل ــأغ ــذي ــة» م .مـحـمــد ال ـم ـط ـيــري ع ــن سـعــادتــه
الـكـبـيــرة بــالـتـعــاقــد م ــع كــافـتـيــريــا ومـعـجـنــات
الشويخ ،التي تتمتع منتجاتها بجودة مميزة
ً
ونكهة خاصة ،مشيرا إلــى أن اعتماد «العيد

لألغذية» كموزع حصري للمنتجات المثلجة
لكافتيريا الشويخُ ،يعد إضافة نوعية مهمة
للنمو الـمـتــواصــل ألع ـمــال ال ـشــركــة ،وتــأكـيــدا
على أحد المحاور األساسية في رؤيتها لدعم
المنتج الوطني ،وبناء شراكات مع المبادرين
الـ ـشـ ـب ــاب وأصـ ـ ـح ـ ــاب الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـص ـغ ـي ــرة
والمتوسطة.
ب ــدوره ،قــال رئيس مجلس إدارة كافتيريا
وم ـع ـج ـنــات ال ـش ــوي ــخ د .خ ــال ــد ال ـخ ـل ـي ـفــي ،إن
الـكــافـتـيــريــا تتمتع بشعبية كـبـيــرة ،وتــاريــخ
ً
طويل ،يمتد لقرابة الخمسين عاما ،وقد تميزت
بجودة منتجاتها ومذاقها الفريد الذي يعرفه
كل من جربها ،إضافة إلى استخدامها أفضل
ً
المواد الغذائية ،موضحا أن التعاقد مع «العيد
لألغذية» سيساهم في استكمال رحلة نجاح
كافتيريا ومعجنات الشويخ ،وسيعزز تطورها
وانتشارها.
واخ ـت ـت ــم ب ـتــأك ـيــد ث ـق ـتــه ال ـك ـب ـيــرة وإي ـمــانــه
ُ
ً
الــام ـحــدود بـشــركــة الـعـيــد ،ال ـتــي تـعــد حــالـيــا
الشريك المفضل لألعمال في القطاع الغذائي
المحلي.

«المركز» :تضاعف حجم إصدارات الصكوك الخليجية إلى  30مليار دوالر
أص ـ ــدر ال ـم ــرك ــز ال ـم ــال ــي الـكــويـتــي
«الـ ـم ــرك ــز» ت ـق ــري ــره األخـ ـي ــر ب ـع ـنــوان:
«أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـ ـص ـ ـ ـكـ ـ ــوك وال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــدات
الـخـلـيـجـيــة – ال ـن ـصــف األول »2021
يتناول إصدارات الصكوك والسندات
ال ـم ـص ــدرة ف ــي مـنـطـقــة دول مجلس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي خـ ــال الـنـصــف
األول ،وأظـ ـه ــر أن س ـ ــوق ال ـس ـن ــدات
ً
ً
األول ــي ال ي ــزال يشهد نـشــاطــا كبيرا
في المنطقة.
ووفق التقرير ،كان ألسواق الدين
ال ـعــام دور مـهــم فــي تــوفـيــر التمويل
لدول مجلس التعاون الخليجي وسط
اس ـت ـمــرار تــداع ـيــات جــائـحــة «كــوفـيــد
 »19م ـم ــا ت ـس ـبــب فـ ــي ح ـ ــدوث عـجــز
الـمـيــزانـيــات لــديـهــا ،إذ بـلــغ إجمالي
إصدارات الصكوك والسندات األولية
الخليجية  83.7مـلـيــار دوالر خــال

النصف األول  2021بارتفاع قدره 18
أساس سنوي مقارنة
في المئة على
ٍ
ً
بإجمالي إصدارات بقيمة  70.8مليارا
خالل النصف األول من  ،2020كما بلغ
عــدد اإلص ــدارات األولـيــة  201إصــدار
خ ــال ال ـن ـصــف األول  2021مـقــارنــة
بـ  176إصدار خالل .2020
يتألف ســوق الصكوك والسندات
فــي دول مجلس الـتـعــاون الخليجي
من الصكوك والسندات الصادرة من
الحكومات والشركات أو المؤسسات
الـمــالـيــة ألغ ـ ــراض ال ـت ـمــويــل ،وتـكــون
م ـقــومــة إم ــا بــال ـع ـمــات الـمـحـلـيــة أو
األجنبية.
تـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ّـدرت ال ـ ـم ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة
الـسـعــوديــة إجـمــالــي إصـ ــدارات سوق
ال ـس ـنــدات وال ـص ـكــوك الخليجية في
الـ ـنـ ـص ــف األول مـ ــن الـ ـسـ ـن ــة ب ـق ـي ـمــةٍ

أسعار صرف العمالت العالمية

إج ـمــال ـيــةٍ بـلـغــت  31.9م ـل ـيــار دوالر
ّ
تشكل  38في المئة من إجمالي قيمة
ً
اإلصدارات الخليجية عبر  21إصدارا.
تليها اإلم ــارات العربية المتحدة
ب ـن ـس ـبــة  34ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن إج ـمــالــي
ّ
قيمة اإلصـ ــدارات الخليجية ،وحلت
ب ـع ــده ــا س ـل ـط ـنــة ُعـ ـم ــان ف ــي ال ـمــركــز
الثالث بنسبة  10في المئة ،في حين
بلغت حصة اإلصدارات الكويتية 3.4
مليارات دوالر تمثل  4في المئة من
إجمالي قيمة اإلص ــدارات الخليجية
خالل النصف األول من العام.
وبلغت قيمة اإلص ــدارات األولوية
السيادية الخليجية في النصف األول
 32.4مليار دوالر ،بانخفاض قدره 23
أساس سنوي ،مقارنة
في المئة على
ٍ
ً
إصدارات بقيمة  42.3مليارا
بإجمالي
ٍ
في النصف األول من .2019

وبلغت إصـ ــدارات الـشــركــات 51.4
مليار دوالر في النصف األول ،بارتفاع
أساس سنوي
قدره  80في المئة على
ٍ
مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 28.6
ً
مليارا خالل النصف األول من .2020
ان ـخ ـف ـض ــت إص ـ ـ ـ ـ ــدارات ال ـس ـن ــدات
الـتـقـلـيــديــة خ ــال الـنـصــف األول من
أساس
 2021بنسبة  3في المئة على
ٍ
سنوي ،إذ بلغت قيمتها  53.7مليار
دوالر،
ل ـك ـن ـه ــا م ـ ــا زالـ ـ ـ ــت ت ـم ـث ــل أغ ـل ـب ـيــة
اإلصدارت ،إذ بلغت  64في المئة من
إج ـمــالــي إص ـ ـ ــدارات س ــوق الـصـكــوك
والسندات الخليجية.
من جهة أخرى ،تضاعفت إصدارات
ـوي لتبلغ
الـصـكــوك على أس ـ ٍ
ـاس سـنـ ٍ
 30.0مليار دوالر خالل النصف األول
ً
من العام مقارنة مع  15.2مليارا في

ال ـن ـ ّصــف األول م ــن ال ـع ــام ال ـمــاضــي،
وم ــث ـل ــت  36ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي
اإلصدارات الخليجية خالل العام.
تصدر القطاع الحكومي في منطقة
دول مجلس الـتـعــاون الخليجي من
حـيــث إجـمــالــي قيمة اإلص ـ ــدارات في
األول ،بقيمة بلغت  32.4مليار
النصف ّ
دوالر  ،تمثل  39في المئة من إجمالي
اإلص ـ ـ ـ ـ ــدارات ،ف ــي ح ـيــن ح ــل ال ـق ـطــاع
بقيمة
الـمــالــي فــي الـمــرتـبــة الـثــانـيـ
ـةّ ،
ً
إجـمــالـيــة بـلـغــت  28.7م ـل ـيــارا تـمــثــل
 34فــي المئة مــن إجـمــالــي إص ــدارات
الصكوك والسندات.
هيمنت اإلصدارات ،التي تراوحت
مـ ـ ــدة اس ـت ـح ـق ــاق ـه ــا مـ ــن خـ ـم ــس إل ــى
عشر سنوات على إجمالي إصدارات
السندات الخليجية ،بقيمة إجمالية
ب ـل ـغــت  30.2م ـل ـي ــار دوالر ع ـب ــر 67

تراجع «بتكوين» دون مستوى
 32ألف دوالر
انخفضت العمالت االفتراضية خالل تعامالت أمــس ،لتتداول
اإليثريوم دون ألفي دوالر ،والبتكوين أدنى  32ألف دوالر.
وتراجعت البتكوين بنسبة  1.5في المئة إلى  31848.3دوالرا،
الساعة  9:57صباحا بتوقيت مكة المكرمة ،وفقا لبيانات «كوين
ماتريكس».
وفي الوقت نفسه ،تراجعت اإليثريوم  2.4في المئة إلى 1877.09
دوالرا ،والريبل  3.6في المئة عند  59.53سنتا.
وقــال نسيم نيكوال ،مؤلف كتاب «البجعة ال ـســوداء» ،في ورقة
بحثية حــد يـثــة ،إن البتكوين فشلت فــي تلبية مفهومها كعملة
مــن دون ضــوابــط حـكــومـيــة أو كـ ــأداة لـلـتـحــوط ضــد الـتـضـخــم أو
كاستثمار آمن.

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ً
«األوروبي» يطلق مشروعا
ً
تجريبيا إلنشاء «اليورو الرقمي»
أعـ ـ ـط ـ ــى ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي
األوروب ـ ـ ـ ــي الـ ـض ــوء األخ ـض ــر،
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،لـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع مـ ـتـ ـع ــدد
السنوات إلنشاء نسخة رقمية
مــن ال ـيــورو ،أو مــا بــات يعرف
ب ـ «ال ـيــورو الــرقـمــي» ،المعادل
اإللـكـتــرونــي ل ــأوراق النقدية
والعمالت المعدنية.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــة الـ ـبـ ـن ــك
كــريـسـتـيــن الغـ ـ ــارد ف ــي ب ـيــان:
«ي ـ ـهـ ــدف ع ـم ـل ـنــا إل ـ ــى ض ـمــان
اسـتـمــرار حـصــول المواطنين
الرقمي
والشركات في العصر
ً
على أكثر أشكال المال أمانا،
أموال البنك المركزي» .وتستمر
«م ــرحـ ـل ــة ال ـت ـق ـص ــي» األولـ ـي ــة
عــامـيــن ،وتــركــز عـلــى تصميم
«ال ـيــورو الــرقـمــي» ،قبل اتخاذ
قــرار نهائي بشأن مــا إذا كان
المضي به ً
ّ
قدما أم ال.
سيتم
وم ـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــرجـ ــح أن ي ـك ــون
اليورو الرقمي محفظة رقمية
يمكن لمواطني منطقة اليورو
االح ـ ـت ـ ـفـ ــاظ بـ ـه ــا لـ ـ ــدى ال ـب ـنــك
المركزي األوروبي.

ً
ويـعــد ذلــك ج ــزءا مــن حملة
م ــن جــانــب ال ـب ـنــوك الـمــركــزيــة
لتلبية الـطـلــب الـمـتــزايــد على
وس ــائ ــل ال ــدف ــع اإلل ـك ـتــرون ـيــة،
ومعالجة الطفرة في العمالت
المشفرة للقطاع الـخــاص من
بتكوين إلــى  Diemالمقترحة
من شركة «فيسبوك».
وسيكون «الـيــورو الرقمي»
وسيلة للدفع تمنح أصحابها
ً
ح ـ ـقـ ــا لـ ـ ــدى الـ ـبـ ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي
األوروبي  -مثل األوراق النقدية
والعمالت المعدنية  -لكن في
شكل رقمي .ومن المحتمل أن
يشبه الحساب المصرفي عبر
اإلنترنت أو المحفظة الرقمية
لدى البنك المركزي األوروبي،
ولـيــس فــي مــؤسـســة تـجــاريــة،
وفق ما نقلته «رويترز».
وه ـ ـ ــذا فـ ـ ــرق أس ـ ــاس ـ ــي ،ألن
الـبـنــك ال ـمــركــزي األوروب ـ ــي ال
يمكن أن ينفد من اليورو ،مما
يـج ًـعــل عـمـلـتــه الــرق ـم ـيــة أكـثــر
أمانا في جوهرها من أي نظير
في القطاع الخاص.

ّ
ً
إص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارا مـ ـث ــل ــت
ن ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــة  3 6فـ ــي
المئة من إجمالي
قيمة اإلص ـ ــدارات،
فـ ـ ــي حـ ـي ــن ب ـل ـغــت
اإلص ـ ـ ـ ــدارات الـتــي
تراوحت مدة استحقاقها ما بين عشر
ً
إلى ثالثين سنة  28.1مليارا من خالل
ً
 33إصدارا.
وتــراوح حجم إص ــدارات الصكوك
والسندات الخليجية في النصف األول
من  2021ما بين  5ماليين دوالر إلى
 4.4مليارات ،وتفوقت اإلصدارات التي
تبلغ قيمتها مليار دوالر أو أكثر ،إذ
ً
بلغت ّقيمتها اإلجمالية  44.1مليارا،
مــا يـمــثــل  53فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي
قيمة اإلصدارات األولية.
وه ـي ـم ـن ــت اإلص ـ ـ ـ ـ ــدارات ال ـم ـقــومــة

بالدوالر األميركي على سوق الصكوك
والسندات الخليجية خــال النصف
األول  ،2021بقيمة إ جـمــا لـيــة بلغت
 55.0مليار دوالر بنسبة  66في المئة
م ــن إج ـمــالــي قـيـمــة اإلص ـ ـ ـ ــدارات ،من
خالل  108إصدارات ،تلتها اإلصدارات
الـمـقــومــة بــالــريــال ال ـ ّس ـعــودي بقيمة
ً
تعادل  14.8مليارا تمثل  18في المئة
من إجمالي قيمة اإلصدارات من خالل
 9إصدارات.

جنيفر لوبيز تعود للمسرحيات الموسيقية
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قــررت النجمة العالمية جنيفر لوبيز العودة لذكريات طفولتها وبداياتها
الـمــوسـيـقـيــة ،م ــن خ ــال ال ـت ـعــاون م ــن جــديــد عـلــى إطـ ــاق بـعــض الـمـســرحـيــات
الموسيقية.
ويأتي هذا التوجه لدى لوبيز ضمن خطة تطوير جديدة لتلك المسرحيات
التي كان قد أسدل عليها الستار.
وقالت تقارير فنية إن لوبيز تعاونت مع كل من كونكورد ،وفريق  ،Skydanceمن
أجل تصميم بعض المسرحيات الموسيقية ،التي ستعرض عبر منصات إلكترونية
سيتم التفاوض معها فيما بعد.
وصرحت لوبيز« :كانت المسرحيات الموسيقية جزءا من نسيج طفولتي ،نحن
متحمسون جــدا لبدء تعاوننا مــع  Skydanceو Concordفــي إع ــادة إنـتــاج بعض
المسرحيات الموسيقية األكثر كالسيكية ،وإحيائها بطرق جديدة لجيل جديد».
فــي سياق آخــر ،رصــدت عــدســات المصورين لوبيز ،أمــس األول ،وهــي فــي زيــارة
لمدرسة سانتا مونيكا مع ابنها ماكس ،وسط توقعات بأنها تفكر في نقل مسكنها
لتكون أقرب إلى حبيبها بن أفليك ،من خالل االنتقال الدائم إلى جنوب كاليفورنيا.

أوليفيا رودريغو تشجع الشباب
على تلقي لقاح «كوفيد »١٩

 5مسلسالت تتصدر أعلى
الترشيحات في «إيمي»

تحل نجمة األغنية األميركية المراهقة أوليفيا
رودريغو ضيفة على الرئيس األميركي جو بايدن
في البيت األبيض ،للمساعدة في الترويج لحملة
التطعيم ضد «كوفيد  »19 -بين الشباب.
ً
وتلتقي المغنية ( 18عاما) الرئيس بايدن وكبير
مستشاريه لشؤون جائحة «كوفيد ،»19 -أنتوني
فاوتشي ،على أن تساهم الفنانة الشابة ،في دعم
حملة التطعيم ضد الفيروس ،من خالل «تسجيل
مقاطع فيديو عن أهمية تلقي الشباب اللقاح».
وأوض ـ ـ ـ ــح م ـ ـسـ ــؤول فـ ــي الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض ،أن
رودريـغــو ،التي تستقطب  28مليون متابع عبر
الشبكات االجتماعية ،ستجيب عن «أسئلة مهمة
قد تكون لدى الشباب عن اللقاح ،وخاصة أنه رغم
حملة التلقيح الواسعة التي نفذتها أميركاُ ،يعد
ً
الشباب من بين المجموعات األقل إقباال على تلقي
(أ ف ب)
			
اللقاح».

الجوائز توزع في لوس أنجلس  19سبتمبر المقبل
أعـلــن الـمـنـظـمــون لـمـهــرجــان جــوائــز «إيـمــي»
بنسختها الثالثة والسبعين قائمة بالمرشحين
ُ
فــي الـفـئــات الــرئـيـسـيــة لـلـجــوائــز الـتــي ســتــوزع
ب ـ ـلـ ــوس أنـ ـجـ ـل ــس فـ ــي  19س ـب ـت ـم ـبــر ال ـم ـق ـب ــل،
ل ـت ـت ـصــدر  5م ـس ـل ـســات ال ـت ــرش ـي ـح ــات ،وه ــي
«ذي م ــان ــدال ــوري ــان» للنجمة األمـيــركـيــة جينا
كارانو ،و«ذي كراون» بـ 24ترشيحا لكل منهما،
«واندافيجن» بــ 23ترشيحا ،و«ذي هاندمايدز
تايل» ،و«ساترداي نايت اليف» بـ 21ترشيحا،
و«تيد السو» بـ  20ترشيحا.

أفضل مسلسل درامي
«ذي بويز»
«بريدجيرتون»
«ذي كراون»
«ذي هاندمايدز تايل»
«لوفكرافت كاونتري»
«ذي ماندالوريان»
«بوز»
«ذيس إيز آس»

جنيفر لوبيز

كايلي كووكو في «ذي فاليت أتندنت»
تريسي إليس روس في «بالك-يش»
جين سمارت في «هاكس»
أليسون جاني في «مام»

أفضل ممثل ثانوي
جانكارلو إسبوزيتو في «ذي ماندالوريان»
أو تي فاغنبنلي وماكس مينغيال وبرادلي
ويتفورد في «ذي هاندمايدز تايل»
جون ليثغو في «بيري ماسون»
توبياس مينزيس في «ذي كراون»
كريس سوليفان في «ذيس إيز أس»
مــايـكــل ك .ويـلـيــامــز ف ــي «لــوفـكــرافــت
كاونتري»

أوليفيا رودريغو

«»The French Dispatch
فيلم يحتفي بالصحافة

أفضل ممثلة ثانوية
جيليان أندرسون وهيلينا بونهام
كارتر وإميرالد فينيل في «ذي كراون»
مـ ــاد ل ـ ـيـ ــن ب ـ ــرو ي ـ ــر وآن دود وإ ي ـ ـفـ ــون
سـتــراهــوفـسـكــي وس ـم ـيــرة واي ـل ــي ف ــي «ذي
هاندمايدز تايل»
أونجانو إيليس في «لوفكرافت كاونتري»

أفضل مسلسل كوميدي
«بالك-يش»
«كوبرا كاي»
«إميلي إن باريس»
«هاكس»
«ذي فاليت أتندنت»
«ذي كومينسكي ميثود»
«بين »15
«تيد السو»

أفضل ممثل ثانوي بعمل كوميدي
كارل كليمونز هوبكنز في «هاكس»
بــريــت غولدشتاين وبــريـنــدان هــانــت ونيك
محمد وجيريمي سويفت في «تيد السو»
بول ريزر في «ذي كومينسكي ميثود»
كنان تومسون وبــويــن يانغ فــي «ســاتــرداي
نايت اليف»

أفضل ممثل في مسلسل درامي

نجوم الفيلم بمهرجان «كان»
يجمع المخرج األميركي ويس أندرسون
عددا كبيرا من النجوم بفيلمه الجديد The
 French Dispatchأو «الوفد الفرنسي» ،الذي
يحتفي بمهنة الصحافة ،وت ــدور أحــداثــه
في مدينة فرنسية خيالية ال تتسم الحياة
فيها بالملل.
وي ـ ـ ـشـ ـ ــارك ف ـ ــي الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم :ب ـيــل
مــوراي وتيلدا سوينتون وأويــن ويلسون
وبـيـنـيـشـيــو دي ــل تـ ــورو وأدري ـ ـ ــان ب ــرودي
وتيموثي شــاالمـيــه .وشـهــد مـهــرجــان كان

أفضل ممثلة ثانوية بعمل كوميدي

ستيرلينغ ك .براون في «ذيس إيز آس»
جوناثان ميجرز في «لوفكرافت كاونتري»
جوش أوكونور في «ذي كراون»
ريجي جين بيج في «بريدجيرتون»
بيلي بورتر في «بوز»
ماثيو ريس في «بيري مايسون»

إيـ ــدي بــراي ـنــت وك ـيــت مــاك ـي ـنــون وسيسلي
سترونغ في «ساترداي نايت اليف»
هانا اينبيندر في «هاكس»
روزي بيريز في «ذي فاليت أتندنت»
جونو تمبل وهانا وادينغهام في «تيد السو»

أفضل ممثلة في مسلسل درامي

ذا روك ّ
يروج «»Jungle Cruise
من داخل االستوديو

أفضل مسلسل قصير

أوزو أدوبا في «إن تريتمنت»
أوليفيا كولمان في «ذي كراون»
إيما كورين في «ذي كراون»
إليزابيث موس في «ذي هاندمايدز تايل»
ام جي رودريغيز في «بوز»
جورني سموليت في «لوفكرافت كاونتري»

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي
أنتوني أندرسون في «بالك-يش»
مايكل دوغالس في «ذي كومينسكي ميثود»
ويليام إتش ماسي في «شايملس»
جيسون سوديكيس في «تيد السو»
كنان تومسون في «كينان»

المنعقدة حاليا
السينمائي خــال دورتــه ُ
العرض األول للفيلم ،الــذي قوبل بحفاوة
كبيرة ،حيث وقف الجمهور وصفق له.
ويحكي الفيلم قصة مجموعة متنوعة
من الصحافيين الذين يعملون لدى صحيفة
أميركية ،ويسردون قصصا رائعة لما مروا
ب ــه .وق ــال أدري ـ ــان ب ـ ــرودي ،الـحــائــز جــائــزة
األوسكار ،إن الفيلم «رسالة محبة للصحافة
والمراسلة واألدب ،وتقدير للثقافة».
(رويترز)

«آي ماي ديستروي يو»
«مير أوف إيست تاون»
«ذي كوينز غامبيت»
«ذي أندرغراوند رايلرود»
«واندافيجن»

أفضل فيلم تلفزيوني
«دولي بارتونز كريسماس أون ذي سكوير»
«أوسلو»
«روبن روبرتس بريزنتس :ماهاليا»
«سيلفيز لوف»
«أنكل فرانك»
(أ ف ب)

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي
ايدي براينت في «شريل»

إيما كورين

حرص النجم العالمي دواين جونسون،
الشهير بـ «ذا روك» ،على الترويج لفيلمه
الجديد  ،Jungle Cruiseبمقطع فيديو من
جولة بعض عشاق عالم ديزني ،من داخل
االس ـتــوديــوهــات الـتــي تــم فيها تصوير
أشهر األعمال ومنها فيلمه المقبل.
ون ـش ــر ذا روك م ـق ـطــع ال ـف ـيــديــو عبر
ح ـســابــه ع ـلــى «إن ـس ـت ـغ ــرام» ،وي ـظ ـهــر من
خالله بعض عشاق عالم ديزني وهم في
جولة داخل االستوديوهات ،لالطالع على
أماكن التصوير ورؤية ما خلف الكواليس
للفيلم المقرر أن يعرض  30الجاري.
والفيلم مــن بطولة دواي ــن جونسون،
وإميلي بالنت ،وإخــراج جاومي كوليت
س ـي ــرا ،وتــأل ـيــف جـلـيــن ف ـي ـكــارا ،ومــايـكــل
جرين ،وجون ريكا.

ذا روك وبالنت

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
ّ
التحسر على ظروفك
مهنيا  :ب ــدال مــن
البائسة حاول أن ّ
تغيرها.
ً ّ
عــاط ـف ـيــا :فــكــر م ــع الـحـبـيــب ف ــي كيفية
تنظيم لقاءاتكما واإلفادة منها.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ف ـه ــم ال ـ ـ ــذات بــال ـع ـمــق هــو
الخطوة األولى في درب السعادة.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
َّ
تتحسن باالطالع
مهنيا :اجعل قدراتك
ً
دائما على حقول نشاطاتك.
ً
عاطفيا :الحب زينة الشباب إذا كان
االثنان يتمتعان بالصدق.
ً
اجتماعيا :اعط نفسك بعض الراحة،
وحاول أن تمارس الرياضة.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ال ت ـح ـس ــد اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن ع ـلــى
نجاحهم ،فلذلك تأثير سلبي عليك.
ً
ً
عــا طـفـيــا  :تبتعد عــن الحبيب قليال ،
ً
لكنك تعود مسرعا إليه.
ً
ّ
اجتماعيا :تفكر ببعض التغيير في
مفروشات المنزل أو في االنتقال.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :الـتـخـطـيــط لـلـعـمــل أس ــاس
ً
النجاح ،فال تكن اعتباطيا.
ً
عاطفياّ :
ّ
يتحمله من
قدر للحبيب ما
تصرفاتك المسيئة إليه.
ً
اجتماعيا :ما أجمل االستيقاظ كل
صباح والشعور بالحماسة للحياة.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ال ت ـت ـك ـل ــل ج ـم ـي ــع الـ ـتـ ـج ــارب
بالنجاح ،والمهم عدم اإلحباط والهروب.
ً
عاطفياّ :
حبك الصادق يجعل الحبيب
ّ
يقدر فيك صفاتك النبيلة.
ً
اجتماعيا :المحافظة على حياة سعيدة
في التوقف عن التفكير السلبي.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :الـ ــذهـ ــاب إل ـ ــى ع ـم ـل ــك بــرف ـقــة
ابتسامة تجعل النجاح قريبا.
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ـ ًـا :ال ت ـ ـ ّ
ـوب ـ ــخ الـ ـحـ ـبـ ـي ــب ع ـلــى
َّ
تصرفاتهُ ،فالجميع معرض للخطأ.
ً
اجتماعيا :تدعى إلى ندوة ثقافية أو
إلى حضور معرض فني.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
مهنياَ :
انس الماضي وما فعله بك،
ّ
وتطلع بثقة إلى المستقبل.
ً
عاطفيا :ينشأ نزاع بسيط بينكما،
ّ
يتطور نحو األسوأ.
فال تدعه
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :يـعــاتـبــك أح ــد األق ــرب ــاء
البتعادك وعدم السؤال عنه.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :قــد يتأخر الـحــظ ،لــذلــك اتكل
على ساعديك.
ً
عــاط ـف ـيــا :شـخــص م ــن ال ـط ــرف اآلخ ــر
ّ
يحاول إيقاعك ّفي حبه.
ً
اجتماعيا :ال تتأخر في واجباتك تجاه
والديك ،وال في احترامهما.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مـهـنـيــا :ابـحــث دائ ـمــا عــن الـحـلــول ،وال
تتوقف عندما تعترضك مشكلة.
ً
ً
عاطفيا :إذا كان التباين بينكما كبيرا،
ً
فال تكمال الطريق معا.
ً
اجتماعيا :تمضي الكثير من الوقت في
أعمال غير نافعة لك.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :عندما يتفوق زميل لك بادر
ً
إلى تهنئته ،وخذه مثاال لك.
ً
عاطفيا :عالقة الحب ال تقوم باإلكراه،
بل برضا الطرفين.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :سـ ـ ــوء اخـ ـتـ ـي ــار بـعــض
ً
األصدقاء يجعلك خاسرا ،فانتبه.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :مـ ـهـ ـم ــا ج ــابـ ـهـ ـت ــك ال ـ ـظـ ــروف
بقساوتها ،فاستمر وال تيأس.
ً
عــاطـفـيــا :قــد يــأتــي ال ـحــب مــن الـشـبــاك
وأنت تنتظر وصوله من الباب.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ك ــل ي ــوم ق ــد ي ـكــون مـلـيـئــا
بالتوقعات ،فابتسم في مطلع نهارك.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :العمل بجد وفــرح يجلب معه
ً
حظوظا كثيرة.
ً
ً
عاطفيا :تشعران معا بسعادة فائقة،
فحافظا على استمرارها.
ً
ً
اجتماعيا :أحدهم يجلب لك خبرا أو
رسالة تفرح بها كثيرا.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

ً
العبدالجليل :اتفاقية تعاون بين الكويت وإيطاليا قريبا
السفارة اإليطالية قلدته وسام االستحقاق الثقافي برتبة فارس
احتضنت السفارة اإليطالية
بالكويت حفل تقليد األمين
العام للمجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب
كامل العبدالجليل وسام
االستحقاق في المجال
الثقافي برتبة فارس.

معرض
مشترك بين
دار اآلثار
ومتحف
بارجيلو
بفلورنسا في
نوفمبر

قـ ـل ــد س ـف ـي ــر إيـ ـط ــالـ ـي ــا ل ــدى
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ك ـ ــارل ـ ــو ب ــال ــدوتـ ـش ــي
مساء أمــس األول األمـيــن العام
ل ـل ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـث ـقــافــة
وا ل ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــون واآلداب كـ ــا مـ ــل
العبدالجليل وسام االستحقاق
فـ ــي الـ ـمـ ـج ــال ال ـث ـق ــاف ــي بــرت ـبــة
فارس ،نظير جهوده في تعزيز
وت ــوط ـي ــد الـ ـع ــاق ــات الـثـقــافـيــة
والفنية والتراثية بين البلدين.
وأشـ ـ ـ ــاد ب ــال ــدوتـ ـش ــي ،خ ــال
التكريم ،بجهود العبدالجليل
الواضحة في المجال الثقافي،
منوها بالعمل الرائع للمجلس
الوطني ،وتعاونه مع الجهات
المعنية بإيطاليا في المجاالت
ذات الصلة.

واجب وطني
وذكر العبدالجليل ،في كلمة
لــه ،أن منحه هــذا الــوســام يعد
ش ــرف ــا ك ـب ـيــرا واعـ ـ ـت ـ ــزازا بــالـغــا
شخصيا ومهنيا ،موضحا أن
التفاني واإلخــاص في العطاء
ما هو إال واجب وطني خاصة
عندما يتصل بتعزيز وتنمية
وتطوير آفــاق التعاون والعمل

الـمـشـتــرك مــع الـ ــدول الصديقة
الكبرى ،مثل إيطاليا التي تزخر
بموروث ثقافي وفني.
ونــوه بعطاء من سبقوه في
حمل مسؤولية األمــانــة العامة
مـمــن أرسـ ــوا ال ـعــاقــات الطيبة
بـيــن الـجــانـبـيــن ،وه ــي "مسيرة
تتابعية مؤسسية مستمرة"،
مـبـيـنــا أن ال ـعــاقــات الـكــويـتـيــة
اإلي ـطــال ـيــة مـتـمـيــزة وم ـت ـطــورة
عـ ـل ــى م ـخ ـت ـل ــف الـ ـصـ ـع ــد وك ــل
ال ـم ـج ــاالت ،خ ــاص ــة ف ــي م ـيــدان
الثقافة والفنون والتراث واآلثار.
وأضـ ـ ـ ــاف أن "إيـ ـط ــالـ ـي ــا بـلــد
الحضارة اإلنسانية والتاريخ
والـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراث ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــادي الـ ـع ــري ــق
واإلش ـ ـعـ ــاع ال ـث ـقــافــي وال ـف ـنــون
ال ــراقـ ـي ــة ل ـ ـ ــرواد ن ـش ــأة مـ ــدارس
ال ـف ـن ــون الـتـشـكـيـلـيــة وعـمــالـقــة
ال ـ ــرس ـ ــم وال ـ ـن ـ ـحـ ــت والـ ـمـ ـعـ ـم ــار
والموسيقى" ،واستعرض أبرز
مـشــروعــات األع ـمــال واألنشطة
الثقافية الثنائية ،مثل مشاركة
بعثة التنقيب األثرية الجامعية
للبحث واالستكشاف في جزيرة
فيلكا في الفترة من  2010إلى
.2014

وأشــار إلــى مشاركة الكويت
ال ـف ـع ــال ــة فـ ــي مـ ـع ــرض إك ـس ـبــو
مـ ـي ــان ــو الـ ـع ــالـ ـم ــي ب ــإي ـط ــال ـي ــا
( ،)2015باإلضافة إلى مشاركة
فرق أوركسترا موسيقية عالمية
في الفترة من  2014إلى ،2018
وقيام وفد كويتي بإشراف من
"الوطني للثقافة" ،بزيارة مكتبة
إي ـطــال ـيــا الــوط ـن ـيــة ع ــام ،2016
والتعرف على أعمال األرشيف
الوطني اإليطالي.

تعاون ثنائي
وأفــاد العبدالجليل بأنه في
المستقبل القريب سيتم تجديد
وإب ــرام مشروع اتفاقية تعاون
ثنائي في مجاالت ثقافية وفنية
وعمرانية ومتحفية والمكتبات
وإق ــام ــة ال ـم ـع ــارض ،فـضــا عن
إبـ ـ ـ ــرام مـ ــذكـ ــرة ت ـ ـعـ ــاون ث ـقــافــي
وع ـل ـمــي م ــع جــام ـعــة ســابـيـنــزا
اإليـطــالـيــة فــي تخصص اآلث ــار
وال ـ ـتـ ــراث ال ـث ـقــافــي وال ـس ـيــاحــة
المستدامة.
ولفت إلــى العمل على إقامة
معرض مشترك بين دار اآلثــار
اإلســام ـيــة ومـتـحــف بــارجـيـلــو

السفير اإليطالي وكامل العبدالجليل (تصوير :عوض التعمري)
فــي فلورنسا اإليطالية ،ليقدم
 12ت ـح ـفــة ف ـن ـيــة م ــن ال ـع ـصــور
اإلس ــامـ ـي ــة ال ـت ـل ـي ــدة نــوف ـم ـبــر
الـمـقـبــل ول ـمــدة ثــاثــة أســابـيــع،
وه ـنــأ سـفـيــر إيـطــالـيــا وجميع
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـيـ ـي ــن
ب ـم ـنــاس ـبــة ت ـت ــوي ــج الـمـنـتـخــب

عصام الكاظمي« :شبح األوبرا» بنكهة كويتية
•

فضة المعيلي

يشارك الفنان عصام الكاظمي مع الفنان محمد الحملي في مسرحية
"شبح األوبرا" ،التي تنطلق عروضها ابتداء من عيد األضحى.
وقــال الكاظمي إن هــذه النسخة من المسرحية ستكون مميزة عن
َّ
النسخة السابقة ،التي القــت ناجحا كبيرا قبل أزمــة كــورونــا ،وعلق:
"رأينا أن نعطيها شكال جديدا ونسخة في طابع وأزياء ونكهة وثيمة
كويتية جميلة ،تكون أقرب للمشاهد ،وقريبة من نفوس الجماهير".
وعن العمل مع الفنان الحملي ،قال الكاظمي" :التعاون مع الحملي رائع،
فدائما لديه أفكار جديدة وجــرأة في طــرح التجارب الجديدة على خشبة
المسرح ،فأنا دائما أحب العمل معه" ،الفتا إلى أنه يشارك في المسرحية
كوكبة من الفنانين ،منهم :هبة الــدري ،شيماء سليمان ،أحمد إيــراج ،كفاح
الرجيب ،عبدالعزيز السعدون ،عبدالله الشامي ،حمد العماني ودعيج الخميس.
واستذكر الكاظمي الفنان الراحل مشاري البالم ،الذي كان أحد أفراد
العمل في النسخة األولى من المسرحية ،الفتا إلى أنه كان أحد الفنانين
المؤثرين والمهمين ،مضيفا" :كنت أتــذكــره في كواليس المسرحية،
وكيف كان يضفي روح المرح والبهجة بين فريق العمل ،ونحن نفتقده
كثيرا في هذا العمل ،ولن ننساه".

عصام الكاظمي والحملي

اإليطالي ببطولة كأس أوروبا
لكرة القدم .2020
ووسام استحقاق الجمهورية
اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ي ـع ــد أرف ـ ـ ــع ت ـكــريــم
تـ ـمـ ـنـ ـح ــه ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة اإليـ ـط ــالـ ـي ــة
ألصحاب الـجــدارة في مجاالت
اآلداب والـ ـفـ ـن ــون واالقـ ـتـ ـص ــاد

والـ ـخ ــدم ــة الـ ـع ــام ــة واألن ـش ـط ــة
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـخ ـ ـي ـ ــري ـ ــة
واإلنسانية وللخدمة الطويلة
وال ـ ـبـ ــارزة ف ــي مـ ـج ــاالت الـعـمــل
المدني والعسكري.

ً
شفيق السيد عمر مديرا لـ «اإلنتاج
البرامجي» لدول مجلس التعاون

أص ــدر األم ـيــن ال ـعــام لمجلس الـتـعــاون ل ــدول الخليج
العربية د .فــاح الـحـجــرف ،ق ــرارا بتعيين شفيق أحمد
السيد عمر لشغل منصب المدير العام لمؤسسة اإلنتاج
البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون ،خلفا للمدير
السابق علي الريس.
جدير بالذكر ،أن شفيق السيد عمر تبوأ العديد من
المناصب القيادية خــال مـشــواره الحافل ،ومــن أبرزها
المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف  ،2020نائب
المدير العام لقطاع المشاريع الشبابية  ،2018وكيل وزارة
الندب بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب ،2018-2017
الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الشبابية .2018-2014
ومن أهم اإلنجازات التي حققها أيضا كان رئيسا للجنة
التوجيهية ،وراعي مشروع السياسة الوطنية للشباب.
وتحفل مسيرته أيضا على صعيد القطاع الخاص بعدد
من المحطات والمناصب القيادية.

شفيق السيد عمر

خبريات
حفلة روبي في الساحل
تثير الجدل

أثارت الفنانة روبي حالة
من الجدل ،بعدما نشرت
عبر صفحتها بـ"إنستغرام"
ضوابط حضور حفلها األول
في الساحل الشمالي خالل
موسم الصيف ،والذي ُيقام
غدًا .ونشرت روبي الضوابط
التي تشترط حضور الجمهور
باملالبس البيضاء ،ومنع
دخول األشخاص بمفردهم،
لكون الحفل مخصصا
للثنائيات ،إضافة إلى عدم
السماح بدخول من يرتدون
الشورت أو املالبس الرياضية،
علمًا بأن الحفل هو األول لها
منذ فترة طويلة في مصر.
والقت روبي تعليقات نقدية
من جمهورها ،بسبب هذه
الشروط.

أمير كرارة بطل «هجمة
مرتدة »2

يعود الفنان أمير كرارة
للدراما البوليسية مجددًا ،من
خالل الجزء الثاني ملسلسل
"هجمة مرتدة  ،"2الذي
ُ
سيعرض خالل رمضان ،2022
حيث وافق على بطولة الجزء
الجديد من املسلسل ،الذي َّقدم
جزأه األول الفنان أحمد عز
في رمضان املاضي.
ويباشر السيناريست باهر
دويدار كتابة حلقات الجزء
الجديد ،في وقت يجري
اختيار باقي فريق العمل
خالل الفترة الحالية ،تمهيدًا
لبداية التصوير قبل نهاية
العام الحالي.

ةديرجلا
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دوليات

ً
ً
ّ
ّ
الحريري ينال دعما مصريا ويقدم تشكيلة معدلة لعون
ً
• وفد من القاهرة إلى بيروت قريبا • دوريل يبحث تفاصيل «مؤتمر  4أغسطس»
القاهرة  -حسن حافظ

نال رئيس الحكومة المكلف
في لبنان سعد الحريري دعما
مصريا قبل تقديمه تشكيلة
حكومية جديدة للرئيس
ميشال عون طالبا منه الرد
عليها.

ال غطاء
سياسيا
ألي مقصر
أو مرتكب
في انفجار
مرفأ بيروت
والتحقيق
مستمر
لمحاسبة
المسؤولين
وكشف األسباب

عون

دخ ـل ــت م ـصــر ب ـق ــوة ع ـلــى خط
أزمــة تشكيل الحكومة اللبنانية،
إذ ّقدم الرئيس المصري عبدالفتاح
ال ـس ـي ـســي ،أمـ ــس ،دع ـ ًـم ــا م ـبــاشـ ًـرا
لرئيس ال ــوزراء اللبناني المكلف
سـعــد ال ـح ــري ــري ،الـ ــذي زار قصر
االت ـح ــادي ــة ال ــرئ ــاس ــي بــال ـقــاهــرة،
قبل ساعات من ّ
توجهه الى بعبدا
ولقائه الرئيس اللبناني ميشال
عـ ـ ــون فـ ــي قـ ـص ــر بـ ـعـ ـب ــدا ،حــامــا
تشكيلة وزارية ّ
معدلة ،في مسعى
لتأليف حكومة.
وبعد لقائه عون ،قال الحريري
إنــه قــدم تشكيلة حكومية مــن ٢٤
ً
وزيرا من االختصاصيين ،حسب
المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس
مجلس النواب نبيه بري.
وت ـ ــاب ـ ــع« :ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ــي ه ــذه
الحكومة ق ــادرة أن تـقــوم بالبلد،
وتبدأ بالعمل على وقف االنهيار».
وأضاف« :تمنيت على الرئيس
عون اإلجابة غدا حتى نبني على
األمـ ـ ــر م ـق ـت ـض ــاه ،وبــال ـن ـس ـبــة لــي
ه ــذه ســاعــة الـحـقـيـقــة ب ـعــد م ــرور
حوالي  9أشهر» .وأصدرت رئاسة
ّ
ً
الجمهورية بيانا جاء فيه« :تسلم
الرئيس عون من رئيس الحكومة
المكلف تشكيلة حكومية تتضمن
أس ـم ــاء ج ــدي ــدة وتــوزي ـعــا جــديــدا
للحقائب والطوائف ،مختلفا ّ
عما
كان االتفاق عليها سابقا ،وطلب
الحريري من الرئيس عون جوابا
عنها قبل ظهر الخميس (اليوم).
وق ــد أب ـلــغ رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
ال ــرئ ـي ــس ال ـم ـك ـلــف أن الـتـشـكـيـلــة
المقترحة باألسماء الــواردة فيها
وب ــالـ ـت ــوزي ــع ال ـج ــدي ــد لـلـحـقــائــب
س ـت ـكــون م ــوض ــع ب ـحــث ودراس ـ ــة
وت ـ ـ ـشـ ـ ــاور ل ـي ـب ـن ــى عـ ـل ــى الـ ـش ــيء
مقتضاه».
وأك ــد السيسي ،ال ــذي استقبل
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،دعـ ـ ــم مـ ـص ــر ال ـك ــام ــل
«ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــار ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ل ـل ـس ـيــد
الحريري ،الذي يهدف إلى استعادة
االس ـت ـقــرار فــي ل ـب ـنــان ،والـتـعــامــل
مع التحديات الراهنة ،فضال عن
جهود تشكيل الحكومة» ،وشــدد
ال ـس ـي ـس ــي عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة ت ـكــاتــف
م ـس ــاع ــي ال ـج ـم ـي ــع ل ـت ـس ــوي ــة أي
خــافــات فــي هــذا السياق إلخــراج
لـبـنــان مــن الـحــالــة الـتــي يعانيها
ً
ح ــال ـي ــا ،ب ــإع ــاء مـصـلـحــة لـبـنــان
الوطنية ،بما يساعد على صون
ّ
مقدرات الشعب اللبناني الشقيق
ووحدة نسيجه الوطني.

ً
السيسي مستقبال الحريري بقصر االتحادية أمس
وقــال المتحدث باسم الرئاسة
المصرية ،بسام راضــي ،إن اللقاء
الـ ـ ــذي حـ ـض ــره وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
المصري سامح شكري ،ورئيس
المخابرات العامة ،عباس كامل،
تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاول اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــراض ال ـم ـش ـه ــد
السياسي اللبناني ،إضــافــة إلى
سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي
القائمة بين البلدين الشقيقين،
وك ـ ـ ـ ــذا م ـن ــاق ـش ــة ت ـ ـ ـطـ ـ ــورات أب ـ ــرز
األوضاع اإلقليمية.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أشـ ـ ــاد ال ـح ــري ــري
بجهود مصر الحثيثة والصادقة
ل ـح ـش ــد الـ ــدعـ ــم ال ـ ــدول ـ ــي ل ـل ـب ـنــان
ع ـ ـلـ ــى ش ـ ـتـ ــى الـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــد ،ف ـ ــي ظــل
اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـص ـع ـبــة
التي يواجهها الشعب اللبناني،
خاصة على المستويين السياسي
واالقتصادي ،مؤكدا اعتزاز لبنان
بالعالقات التاريخية الوطيدة التي
تربط الدولتين الشقيقتين ،والتي
ت ـق ــوم ع ـلــى أس ــس م ــن الـتـضــامــن
واألخ ـ ـ ـ ـ ّـوة ،وت ـقــديــر بـ ــاده ل ـلــدور
المصري الحيوي كركيزة أساسية
في حفظ االستقرار بها والمنطقة
العربية ككل.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر دب ـلــومــاس ـيــة
رف ّـي ـعــة ال ـم ـس ـتــوى ،إن ال ـحــريــري
تلقى دعما كبيرا في القاهرة ،إذ تم
رفض فكرة اعتذاره عن عدم تشكيل
الحكومة اللبنانية ،مــع وعــود له

بتقديم دعم مصري وعربي خالل
الـفـتــرة الـمـقـبـلــة ،مــن أج ــل تـجــاوز
لبنان أزمته االقتصادية ،الفتة إلى
إمكانية مشاركة شركات مصرية
ف ــي ع ـم ـل ـيــات إعـ ـ ــادة اإلعـ ـم ــار في
لبنان ،مع بحث إمكان توفير ّ
تحرك
إقليمي تحت مظلة جامعة الدول
العربية يعمل على جمع التأييد
الدولي لدعم لبنان اقتصاديا.
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر إل ـ ـ ـ ــى أن
ال ـق ــاه ــرة تــدعــم تـشـكـيـلــة حـكــومــة
ال ـ ـحـ ــريـ ــري الـ ـت ــي سـ ـيـ ـتـ ـق ـ ّـدم بـهــا
إلـ ــى ال ــرئ ـي ــس ع ـ ــون ،وت ـت ـم ـنــى أن
تـسـفــر ه ــذه ال ـخ ـطــوة عــن تشكيل
الحكومة اللبنانية الـجــديــدة في
أسرع وقت كمؤشر لبداية خروج
لبنان من النفق المظلم ،وشددت
ع ـلــى أن ال ــدع ــم ال ـم ـصــري يشمل
جميع طوائف المجتمع اللبناني
ومــؤس ـســاتــه ،وأنـ ــه ح ــال تشكيل
ال ـح ـك ــوم ــة سـ ـي ــزور وفـ ــد مـصــري
ب ـ ـيـ ــروت ل ـم ـنــاق ـشــة مـ ــا ي ـم ـكــن أن
ّ
تقدمه القاهرة على صعيد ملف
إعادة اإلعمار والدعم االقتصادي
واألمني والعسكري.
وأشارت مصادر مصرية مطلعة
ال ــى أن ال ــدع ــم ال ـم ـصــري للشعب
اللبناني يـتـجــاوز جميع أطياف
ال ـع ـم ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وي ـس ـت ـهــدف
لبنان ككل واحد ،وأن القاهرة ترى
ض ـ ــرورة ســرعــة تـشـكـيــل حـكــومــة

لبنانية بقيادة الحريري من أجل
البدء الفوري في معالجة األزمات
األكثر إلحاحا ،التي تواجه لبنان
ح ــالـ ـي ــا ،وفـ ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــا األزمـ ـ ــة
االقتصادية المستفحلة.
وأشـ ـ ــارت إلـ ــى أن م ـصــر تــريــد
استغالل عالقاتها الجيدة بجميع
األطراف في المشهد اللبناني ،من
أجل التوصل إلى تشكيل الحكومة
الـلـبـنــانـيــة ال ـتــي تـعـ ّـبــر عــن لبنان
وش ـع ـبــه ،لـكــي ت ـكــون ق ـ ــادرة على
م ـخــاط ـبــة الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي في
الفترة المقبلة التي تتطلب تكاتف
جميع األطراف لتشكيل الحكومة
المرتقبة لتكون قادرة على التعامل
مع المجتمع الدولي.
ووصــل الحريري إلــى القاهرة
مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس األول ،واس ـت ـق ـب ـلــه
وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة س ــام ــح شـكــري
في مستهل زيارته الرسمية بمقر
ال ـ ـ ــوزارة بـقـصــر الـتـحــريــر صـبــاح
أمــس ،وقــد أكــد شكري دعــم مصر
للبنان الشقيق للخروج من الوضع
الحالي ،وضرورة تغليب األطراف
اللبنانية كــافــة المصلحة العليا
ل ـل ـب ـنــان ب ـم ـنــأى ع ــن أي مـصــالــح
ضيقة.

عون
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،أبـ ـ ـل ـ ــغ رئ ـي ــس

الجمهورية العمادميشال عون،
موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل
مـ ـ ــاكـ ـ ــرون ،ال ـم ـس ـت ـش ــار لـ ـش ــؤون
شمالي إفريقيا والشرق األوسط
ال ـس ـف ـي ــر ب ــات ــري ــك دوري ـ ـ ـ ـل خ ــال
استقباله له أمس في قصر بعبدا،
أن الجهود ال تزال قائمة لتشكيل
حكومة جديدة تعطي أهمية أولى
لتحقيق اإلص ــاح ــات ومكافحة
ال ـف ـس ــاد وال ـم ـض ــي ف ــي الـتــدقـيــق
المالي الجنائي.
وعــرض الرئيس عــون للموفد
الــرئــاســي الـفــرنـســي الـصـعــوبــات
والعراقيل الداخلية والخارجية
الـ ـت ــي واجـ ـه ــت والدة ال ـح ـكــومــة
الـجــديــدة ،معربا عــن أمـلــه فــي أن
يحمل لقاؤه مع رئيس الحكومة
ال ـم ـك ـلــف س ـعــد ال ـح ــري ــري ال ـيــوم
م ــؤش ــرات إي ـجــاب ـيــة ،الس ـي ـمــا أن
 9أشـهــر مـضــت ولـبـنــان مــن دون
حـ ـك ــوم ــة ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم الـ ـظ ــروف
الصعبة التي يعيشها اللبنانيون
على مختلف الصعد.
وفـ ـيـ ـم ــا جـ ـ ــدد ال ــرئـ ـي ــس ع ــون
تأييده للمبادرة الفرنسية ،شكر
الرئيس ماكرون على الجهود التي
يبذلها لدعم لبنان والمساعدات
ال ـع ـي ـن ـي ــة الـ ـت ــي ق ـ ّـدم ـت ـه ــا بـ ــاده
والمؤتمرات التي نظمها الرئيس
الفرنسي لهذه الغاية ،والمؤتمر
الـ ـم ــزم ــع ع ـ ـقـ ــده ف ـ ــي ال ـ ــراب ـ ــع مــن

أغـسـطــس الـمـقـبــل دع ـمــا للشعب
اللبناني .واعتبر الرئيس عون أن
زيارات المسؤولين الفرنسيين الى
لبنان تباعا دليل على االهتمام
ال ـ ـ ـ ــذي ت ــولـ ـي ــه ف ــرنـ ـس ــا ل ـل ــوض ــع
اللبناني والصداقة العميقة التي
تـجـمــع ب ـيــن الـشـعـبـيــن الـلـبـنــانــي
والفرنسي.
وأك ـ ــد رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة أن
التحقيقات مستمرة فــي جريمة
ت ـف ـج ـيــر م ــرف ــأ ب ـ ـيـ ــروت ،تـمـهـيــدا
لـكـشــف األسـ ـب ــاب وال ـم ـســؤول ـيــن
ومـحــاسـبـتـهــم ،م ـش ــددا ع ـلــى أنــه
ال غـطــاء سياسيا ألي مقصر أو
مرتكب.
وح ـمــل الــرئـيــس ع ــون السفير
دوريـ ـ ـ ـ ــل ت ـح ـي ــات ــه الـ ـ ــى ال ــرئ ـي ــس
مــاكــرون وتمنياته لــه بالتوفيق،
معربا عن امتنان اللبنانيين لما
يبذله لمساعدة بلدهم.
وكـ ــان الـسـفـيــر دوري ـ ــل ق ــد أكــد
خالل اللقاء ،الذي حضرته السفيرة
الفرنسية فــي بـيــروت آن غرييو،
حرص فرنسا على االستمرار في
دعم لبنان ومساعدته ،الفتا الى أن
مؤتمر الدعم الذي ينظمه الرئيس
ماكرون بداية الشهر المقبل يدخل
في هذا اإلطار ،مركزا على أهمية
اإلسراع في تشكيل حكومة جديدة
ومباشرة اإلصالحات التي تنادي
بها فرنسا والمجتمع الدولي.

هل انحازت موسكو ضد القاهرة في أزمة «سد النهضة»؟
ينشغل مراقبون في تحليل التغير الذي
طرأ على الموقف الروسي فيما يخص أزمة
ً
سد النهضة اإلثيوبي ،وظهر خصوصا في
كلمة مـنــدوب روسـيــا ،خــال جلسة مجلس
األمـ ـ ـ ــن ،الـ ـت ــي عـ ـق ــدت ال ـخ ـم ـي ــس ال ـم ــاض ــي،
حــول القضية الشائكة ،وقوله إن «التهديد
باستخدام القوة أمر يجب منعه» ،وبعدها
في إعــان أديــس أبابا توقيع اتفاق تعاون
عسكري مع موسكو بالتزامن مع قيام وزيرة
خــارج ـيــة الـ ـس ــودان م ــري ــم ال ـم ـهــدي ب ــزي ــارة
للكرملين.
ووجه اإلعالم المصري انتقادات لموسكو
على مدى األيام القليلة الماضية ،فيما توجه
وزير الخارجية المصري سامح شكري بعد
جلسة مجلس األمن إلى بروكسل اللتماس
الدعم األوروبــي بشأن األزمة في وقت كانت
نظيرته السودانية تزور موسكو.
ويـ ـق ــول أسـ ـت ــاذ ال ـج ـغــراف ـيــا ف ــي جــامـعــة

القاهرة ،عاطف معتمد ،إن روسيا تبحث في
إثيوبيا عن حليف ،بخالف مصر ،التي من
غير المنتظر أن تكون كذلك لموسكو.
ويضيف أن «موسكو كانت قبلة لمصر
بين عامي  2014و  2016وكادت تستثمر هذا
الموقف في تقديم مقترحات بوجود روسي
استراتيجي فعلي ،كقاعدة عسكرية ،لكن مع
حدوث انفراجة مع الغرب وعودة االتصاالت
المصرية ـ األميركية تأكد الروس أن عالقات
ً
القاهرة أوروبيا ومع واشنطن أقوى بكثير،
وأن انتظار تغيرها أمر بالغ الصعوبة ،أما
ً
ً
إثيوبيا فتمثل لموسكو أرضــا بكرا يصلح
فيها االستثمار والحضور الجيوسياسي».
واعتبر مــديــر المركز الــدولــي للدراسات
التنموية واالستراتيجية بكندا ،األكاديمي
مصطفى يوسف ،أن «موسكو تود أن يكون
لها موطئ قــدم فــي إفريقيا ،وإثيوبيا هي
ال ـبــوابــة لــذلــك ،وس ــط تــوتــر عــاقــات رئيس

الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد مع الغرب بسبب
حملته الوحشية على سلطات إقليم تيغراي».
لكن يــوســف استبعد أن تبتعد روسـيــا عن
ً
مـصــر فــي مـلــف «س ــد الـنـهـضــة» ،مــرجـحــا أنها
«ستقف في المنتصف» .ورغم أن وزير الخارجية
المصري ح ــاول التقليل مــن الموقف الروسي
وق ــال ،إن تصريحات مـنــدوب موسكو مبهمة
وي ـم ـكــن حـمـلـهــا ع ـلــى أن ـه ــا مــوج ـهــة لـلـجــانــب
ً
اإلثيوبي «ويسأل فيها من يصدرها» إال أن كثيرا
من المصريين أصابتهم الدهشة ورأى البعض
أنها تأتي في وقت تشهد أغلب اتفاقيات التعاون
ً
االقتصادي جمودا.
في غضون ذلك ،قال مندوب مصر الدائم لدى
األمــم المتحدة ،محمد إدريــس ،إن ذهــاب بالده
لمجلس األمن الدولي في قضية «سد النهضة»
يعد أحد المسارات ،وليس المسار الوحيد أو
المنتظر لحل المشكلة من خالله.
ولفت إدريــس خــال مداخلة تلفزيونية إلى

أن «مصر توجهت لمجلس األمن في  3قضايا
مفصلية وحيوية وهي :قضية الجالء ،وقضية
ً
تـحــريــر األرض عـقــب  ،1967وأخ ـي ــرا أزم ــة سد
ً
ً
النهضة» ،ذاكــرا أن مجلس األمن «لم يكن طرفا
في حل أي منها».
ورأى أن ال ـع ـبــرة لـيـســت بــات ـخــاذ المجلس
ً
الدولي قــرارا ،بل إن مجرد عرض القضية على
ً
المجلس يعد رفعا لمستوى االنخراط السياسي
لدوله األعضاء.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ح ــذر وزيـ ــر خــارج ـيــة النمسا
ألكسندر شالينبرغ ،من أن الخالفات بشأن سد
النهضة قد تقود إلى ما ال تحمد عقباه .وشدد
على أنه ال يمكن ألي دولــة أن تتحكم بمفردها
ً
ف ــي م ـج ــري ــات األم ـ ـ ــور ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن االت ـح ــاد
األوروب ــي منزعج بشدة مما تقوم به إثيوبيا،
ومن تصرفاتها األحادية.
في المقابل ،دعا رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي
أحمد الشعب إلى دعم الجيش بمواجهة أعداء

الخارج والداخل .ووعد بـ»صد هجمات األعداء»
ب ـعــد ه ـج ــوم ج ــدي ــد لـلـمـتـمــرديــن ف ــي ت ـي ـغــراي،
المتاخمة للحدود السودانية ـ اإلريترية ،التي
ً
تشهد حربا وأزمة خطيرة منذ ثمانية أشهر.
وق ــال فــي بـيــان على «تــويـتــر»« :سـنــدافــع عن
أن ـف ـس ـنــا ون ـص ــد هـ ــذه ال ـه ـج ـمــات م ــن أعــدائ ـنــا
الداخليين والخارجيين بينما نعمل على تسريع
الجهود اإلنسانية» .وحــذر من محاوالت لزرع
التفرقة داخل بلده.
وحــث أحمد الشعب على «دعــم الجيش في
كل القضايا والتصدي لضغوطات وعقوبات
محتملة من الخارج وتجاوزها» ،لكنه لم يذكر
من يعني بـ«األعداء الخارجيين».
من جانب آخر ،أعلنت أديس أبابا ،أمس ،عن
جهود مشتركة مع إسرائيل إلنشاء أكاديمية
لألمن السيبراني في إثيوبيا ،بعد أن توصل
ً
البلدان في وقت سابق إلى اتفاق للعمل معا في
قطاع األمن السيبراني.

اإلمارات تفتتح سفارتها في إسرائيل
تل أبيب تصف الخطوة بأنها «مسمار في نعش إيران»
افـ ـتـ ـتـ ـح ــت اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،أم ـ ــس،
سـفــارتـهــا فــي مبنى بــورصــة تل
أبيب ،بعد أقل من عام على تطبيع
العالقات وتوقيع اتفاق إبراهيم
برعاية الواليات المتحدة ،ومرور
أس ـب ــوع ـي ــن ع ـل ــى ت ــدش ـي ــن وزي ــر
الخارجية يائير البيد أول سفارة
إسرائيلية بالخليج في أبوظبي،
وكذلك أول قنصلية في دبي.
وخــال مراسم احتفال رسمي
حـ ـض ــره ال ــرئـ ـي ــس اإلس ــرائ ـي ـل ــي
إسـحــق هـيــرتـســوغ ،ق ــال السفير
اإلم ـ ــارات ـ ــي م ـح ـمــد الـ ـخ ــاج ــة ،إن
ً
«ال ـس ـفــارة سـتـكــون م ـقــرا لتأمين
أس ـ ـ ــس ال ـ ـس ـ ــام والس ـ ـت ـ ـمـ ــراريـ ــة
الـتـعــاون بين أمتين مبتكرتين،
ّ
ون ــأم ــل أن ت ـشــكــل مـحـطــة فــارقــة
ً
بين بلدينا وشعبينا» ،مؤكدا أن
«اتفاق إبراهيم لتطبيع العالقات

ً
ثابت وصلب ،وبات اآلن ملموسا
في تل أبيب».
وعـ ّـبــر هــرتـســوغ عــن سـعــادتــه
الفتتاح سفارة اإلمارات في بداية
واليته ،مؤكدا أنه يتطلع لزيارتها
والعمل مع قياداتها لتوسيع دائرة
السالم .وأضــاف« :السالم ال يولد
بالمؤتمرات ،بل في قلوب الناس»،
مردفا« :يجب أن ّ
نوسع اتفاقيات
السالم لدول أخرى».
وكتب البيد ،في تغريدة« ،يوم
ت ــاري ـخ ــي ،ع ـلــم اإلم ـ ـ ــارات مــرفــوع
على مبنى السفارة في تل أبيب.
سنواصل توسيع دوائ ــر السالم
ً
وال ـت ـط ـب ـي ــع» ،م ــوجـ ـه ــا الـتـهـنـئــة
للسفير اإلم ــارات ــي عـلــى «خـطــوة
مهمة أخرى نحو مستقبل أفضل
للمنطقة».
وفــي سلسلة تغريدات باللغة

العربية ،اعتبرت وزارة الخارجية
اإلســرائـيـلـيــة أن افـتـتــاح السفارة
اإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة لـ ـحـ ـظ ــات س ـت ـب ـقــى
م ـح ـفــورة فــي ال ــذاك ــرة» ،مضيفة:
«ح ـ ـمـ ــائـ ــم ال ـ ـس ـ ــام م ــا ّضـ ـي ــة فــي
مسيرتها ،والـيــوم تم دق مسمار
آخ ــر ف ــي ن ـعــش إي ـ ــران ووكــائ ـهــا
الذي ـ ــن ألحق ـ ــوا الـخــراب والدمار
بـ  4دول عربية :الـعــراق وسورية
ولـ ـبـ ـن ــان وال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،مـ ــع تــدش ـيــن
ال ـس ـفــارة اإلم ــارات ـي ــة فــي قـلــب تل
أبيب».
ف ــي الـمـقــابــل ،س ــارع ــت حركتا
ح ـم ــاس وال ـج ـه ــاد إلـ ــى الـتـنــديــد
بافتتاح الـسـفــارة اإلمــارات ـيــة في
تل أبيب .وأعلنتا رفضهما التام
لكل أشكال التعامل والتطبيع مع
إسرائيل.
وفي وقت سابق ،قاطع سفراء

ع ـ ــدد م ــن الـ ـ ـ ــدول األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة فــي
م ـقــدم ـت ـهــم ف ــرن ـس ــا وبــري ـطــان ـيــا
ً
وألـمــانـيــا ،حـفــا أقــامـتــه السفارة
األم ـيــرك ـيــة ف ــي ال ـق ــدس المحتلة
بمناسبة يوم االستقالل في الرابع
من الشهر الجاري.
وب ـح ـســب م ــوق ــع وايـ ـن ــت ،فــإن
س ـ ـب ـ ـ ـ ــب المق ـ ــاطـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أن أوروبـ ـ ـ ـ ــا
ال تـ ـعـ ـت ــرف بـ ــال ـ ـقـ ــدس ع ــاص ـم ــة
ً
إلس ــرائـ ـي ــل ،وأن ق ـس ـمــا م ــن مـقـ ّـر
السفارة األميركية يقع في أراضي
القدس الشرقية المحتلة.
وف ــي ال ـح ـفــل األص ـغ ــر مـقــارنــة
مع السنوات الماضية ،حيث كان
المشاركون باآلالف ،حضر رئيس
الحكومة نفتالي بينيت ،ووزيــر
االتصاالت يوعاز هندل ،ورئيس
ب ـل ــدي ــة الـ ـق ــدس م ــوش ـي ــه ل ـي ـئــون،
والمفتش العام للشرطة يعقوب

سلة أخبار
واشنطن :اتهام  4إيرانيين
بالتآمر لخطف صحافي

ذكرت وزارة العدل األميركية،
في بيان ،أن محكمة في
نيويورك اتهمت  4إيرانيين،
بالتآمر لخطف صحافي يقيم
في الواليات المتحدة.
وأضافت ،في بيان ،أن المشتبه
فيهم األربعة من وكالء أو عمالء
المخابرات اإليرانية.
ً
ووفقا للمسؤولين األميركيين،
استهدفت الشبكة اإليرانية
ضحايا آخرين في دول أخرى
مثل كندا والمملكة المتحدة
واإلمارات.
ً
والحقا ،أكدت الناشطة
اإليرانية األميركية البارزة
مسيح علي نجاد ،التي قادت
حملة ضد فرض الحجاب في
طهران ،أنها كانت الشخصية
المستهدفة.
في المقابل ،نفى المتحدث
باسم الخارجية اإليرانية سعيد
خطيب صحة االدعاء األميركي،
ً
قائال ،إن «هذه ليست المرة
األولى التي تقوم فيها واشنطن
بمثل هذه السيناريوهات
الهوليوودية».

انتخاب رئيس جديد
لـ«االئتالف السوري»

أثار انتخاب سالم المسلط
ً
ً
رئيسا عاشرا لـ«االئتالف
الوطني لقوى الثورة
والمعارضة السورية»،
ً
خلفا للرئيس السابق نصر
الحريري ،ردود فعل واسعة
ومتباينة على مواقع التواصل
االجتماعي.
واعتبر ناشطون ،أن المسلط
مجرد أداة لتنفيذ األجندة
التركية في سورية ،فيما نظر
إليه آخرون كشخصية جديدة
ُ
ً
ً
ستحدث حراكا حيويا في
مسيرة االئتالف بعد عشر
سنوات من عمر األزمة السورية.
وينحدر سالم المسلط ،الذي
ً
كان فوزه متوقعا بحسب
مراقبين ،من خلفية عشائرية،
فهو يترأس «مجلس القبائل
ُ
والعشائر السورية» ،وانتخب
ً
بحصوله على  71صوتا من
إجمالي  81خالل انتخابات
الهيئة العامة لالئتالف ،التي
بدأت في إسطنبول االثنين
واختتمت أمس.

الحكومة اليمنية تسيطر
على مركز رحبة بمأرب

أكدت الحكومة اليمنية ،أمس،
أن قواتها سيطرت على مركز
مديرية رحبة بمحافظة مأرب
وسط البالد ،في أبرز تقدم
ميداني لها منذ أشهر.
وقال وكيل وزارة اإلعالم
محمد قيزان ،عبر «تويتر»،
إنه «تم تحرير مركز مديرية
رحبة جنوب غربي مأرب من
الميليشيات الحوثيين».

وزير االستخبارات اإليراني
في زيارة مفاجئة لبغداد

افتتاح السفارة اإلماراتية في تل أبيب أمس
شـبـتــاي ،إضــافــة إل ــى أع ـضــاء من
«ال ـك ــون ـغ ــرس» األم ـي ــرك ــي ،الــذيــن
زاروا األراضي المحتلة يوم الحفل،
وبينهم رئيس لجنة الخارجية في
مجلس النواب.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني
محمد اشتية قد دعا إلى اإلسراع
ً
بفتح القنصلية األميركية ،مطالبا
باستعادة العالقات وإعادة النظر
في قوانين اتخذها «الكونغرس»

(رويترز)

بخصوص القضية الفلسطينية.
وبحث اشتية خالل استقباله
ف ــي رام ال ـل ــه م ـب ـعــوث واش ـن ـطــن،
ه ــادي ع ـمــرو ،أم ــس األول ،إع ــادة
إع ـم ــار ق ـط ــاع غـ ــزة وم ـ ــلء ال ـف ــراغ
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال مـ ـس ــار
ً
سياسي جــدي ،مؤكدا أن «إطالق
عملية سياسية جــديــة يـجــب أن
تسبقه إجــراءات بناء ثقة والتزام
الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة الـجــديــدة

ّ
بــاالتـفــاقـيــات الـمــوقـعــة بـمــا فيها
إجراء االنتخابات في القدس».
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أفـ ـ ـ ــادت الـ ـقـ ـن ــاة 13
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،م ـســاء أم ــس األول
بأن «القطيعة الطويلة بين القيادة
اإلسرائيلية والسلطة في رام الله
سـتـنـتـهــي قــريـ ًـبــا ب ـل ـقــاء محتمل
بين هيرتسوغ والرئيس محمود
ّ
عباس».
(عواصم  -وكاالت)

بالتزامن مع التصعيد في
وتيرة الهجمات التي تنفذها
فصائل عراقية مسلحة ضد
أهداف ومواقع أميركية شمال
وغرب بغداد ،أفادت تقارير،
ّ
أمس ،بأن وزير االستخبارات
اإليراني محمود علوي وصل
إلى بغداد ،في زيارة مفاجئة،
برفقة وفد كبير ،للقاء قيادات
عراقية عدة بينها حكومية
ً
وسياسية ،فضال عن زعامات
بفصائل مسلحة.

ةديرجلا
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دوليات

«طالبان» تسيطر على أهم معبر حدودي مع باكستان

• روسيا :لن نسمح بإعادة تأسيس إمارة إسالمية • بريطانيا ستتعامل مع الحركة وفق شروط
• كابول تتهم الحركة بإجبار األقلية القرغيزية في الشمال على اعتناق اإلسالم

حققت ً حركة ً«طالبان»
انتصارا جديدا على حدود
أفغانستان مع دول الجوار،
بإعالن سيطرتها على معبر
استراتيجي مع باكستان،
فيما يبدو أنه مخطط تكتيكي
للسيطرة على المعابر قبل
مهاجمة المدن الكبيرة.

قائد الجيش
اإليراني يزور
الحدود ...واألمم
تحذر من
المتحدة ّ
أزمة إنسانية

أعلنت حركة "طالبان" ،التي تشن منذ
ً
شهرين هجوما على جبهات عــدة ضد
القوات األفغانية ،سيطرتها على معبر
"تشمن" الحدودي الرابط بين باكستان
وأفغانستان ،والذي يعتبر أحد المعابر
الرئيسية بين والي ــة قندهار األفغانية
وإقليم بلوشستان غربي باكستان ،وكانت
تمر منه معظم مــواد الــدعــم اللوجستي
الـخــاصــة بــالـقــوات الــدولـيــة الـعــامـلــة في
أفغانستان ،خالل األعوام الـ 20الماضية.
وبذلك أصبحت "طالبان" تسيطر على
ثالث معبر حدودي رئيسي تسيطر عليه
ّ
مسجلة
الـحــركــة اإلســامـيــة الـمـتـشــددة،
ً
ً
تقدما جديدا منذ تسريع القوات الدولية
انسحابها من أفغانستان.
ورغم إعالن وزارة الداخلية األفغانية،
أن "الـ ـ ـق ـ ــوات األف ـغ ــان ـي ــة ص ـ ـ ّـدت ه ـجــوم
طالبان" ،أكد مصدر أمني باكستاني أن
راية "طالبان" البيضاء ُرفعت في البلدة
الحدودية.
كما انـتـشــرت على وســائــل التواصل
صور لمقاتلي "طالبان" ،وقد بدا عليهم
االرتياح فيما يبدو أنها بلدة حدودية.
وإذا ت ــأك ــدت الـسـيـطــرة عـلــى المعبر
فسيكون الـتـقــدم األحـ ــدث ،ال ــذي تـحــرزه
الـحــركــة الـمـتـشــددة بـعــد الـسـيـطــرة على
"إسالم قلعة" ،أهم معبر حدودي أفغاني
مع إيــران ،وعلى شير خان بندر ،المعبر
ال ـ ـحـ ــدودي الــرئ ـي ـســي ب ـيــن أفـغــانـسـتــان
وطاجيكستان.
وي ـع ــد ال ـم ـع ـبــر ال ـ ـحـ ــدودي أحـ ــد أكـثــر
المعابر أهمية من الناحية االستراتيجية
بالنسبة لــ"طــالـبــان" ،إذ يمكن الــوصــول
ع ـب ــره م ـبــاشــرة إل ــى إق ـل ـيــم بـلــوشـسـتــان
الباكستاني ،حيث تتمركز قيادة "طالبان"
منذ عقود ،وينتشر عدد غير معروف من
المقاتلين االحتياطيين الذين ُيرسلون
إلى أفغانستان للقتال.
وأكـ ـ ـ ــد م ـ ـسـ ــؤولـ ــون أف ـ ـغـ ــان أن قـ ــوات
ال ـح ـك ــوم ــة تـ ـص ــدت ل ـم ـق ــات ـل ــي ط ــال ـب ــان
ودفعتهم للتراجع .وقــال مسؤولون في
"تشمن" إن طالبان أوقفت حركة السفر
عبر البوابة.
وق ــال شفيق الـلــه أت ــاي ،رئـيــس غرفة
الـ ـتـ ـج ــارة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار األف ـغ ــان ـي ــة فــي
العاصمة كابول ،إن السيطرة على النقاط

هجوم يقتل  9صينيين في باكستان
بكين ترفض رواية إسالم أباد عن وقوع «حادث تقني»
ُ
ق ـ ـ ـتـ ـ ــل  12ش ـ ـخ ـ ـصـ ــا بـ ـيـ ـنـ ـه ــم 9
صينيين أمــس ،فــي انفجار حافلة
س ـق ـط ــت بـ ـع ــده ــا فـ ــي واد بــإق ـل ـيــم
كوهيستان ،شمال غربي باكستان،
ونددت بكين بما اعتبرته "هجوما"،
فيما تحدثت إسالم أباد عن "حادث
تقني" .وكانت الحافلة تقل نحو 40
مهندسا وخبراء مساحة وعاملين
ف ــي م ـجــال ا لـصـيــا نــة الميكانيكية
ص ـي ـن ـي ـيــن ي ـع ـم ـل ــون فـ ــي مـ ـش ــروع
ب ـن ــاء س ــد داس ـ ــو ف ــي إق ـل ـيــم خـيـبــر
بختونخوا.
وبينما أعلنت وزارة الخارجية
الباكستانية ،في بيان ،أن الحافلة
"نزلت في واد بعد حادث فني نجم
عن تسرب غاز كان وراء االنفجار"،
مؤكدة أنه تم فتح تحقيق بالحادث،
دعا الناطق باسم وزارة الخارجية
الصينية جــاو ليجيان "إل ــى إنــزال
عـ ـق ــاب ش ــدي ــد ب ـم ـن ـف ــذي ال ـه ـج ــوم،
وض ـمــان أم ــن وســامــة المواطنين
الصينيين والمؤسسات والمشاريع
الصينية" في هذا البلد.
وجاء في بيان للسفارة الصينية
ّ
"تعرض مشروع شركة
بباكستان:
صينية في باكستان لهجوم تسبب
في مقتل مواطنين صينيين" ،داعية
كل الشركات الصينية في البالد إلى
تعزيز اإلجراءات األمنية.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ــح ا لـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤول اإلداري
المحلي الكبير عارف خان يوسفزاي
أن  28ص ـي ـن ـيــا أص ـي ـب ــوا ب ـج ــروح
أيـ ـض ــا ،ون ـق ـل ــوا إلـ ــى مـسـتـشـفـيــات
عسكرية.

ً
ودائـ ـ ـم ـ ــا ش ـك ــل أم ـ ــن ال ـمــوظ ـف ـيــن
الصينيين العاملين فــي مشاريع
بنى تحتية مختلفة في باكستان،
مثل سد داسو على نهر السند ،الذي
بدأ بناؤه في  ،2017على أن يستمر
خمس سـنــوات ،مصدر قلق لبكين
التي استثمرت مليارات الــدوالرات
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـبـ ـل ــد خ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
األخيرة.
ففي أبريل ،تبنت حركة "طالبان
ـ باكستان" هجوما انتحاريا على
فندق فخم في كويتا ،عاصمة إقليم
بلوشستان ،كان يمكث فيه السفير
الـصـيـنــي الـ ــذي ل ــم ي ـص ــب ،وتـبـنــت
الحركة أيـضــا أخـيــرا هجمات عدة
ع ـل ــى نـ ـط ــاق أصـ ـغ ــر ف ــي ال ـم ـنــاطــق
القبلية الباكستانية ،شمال غربي
البالد ،على الحدود مع أفغانستان،
لـكــن أي ـضــا ف ــي بـعــض ال ـم ــدن ومــن
بينها العاصمة إسالم أباد.
وأثـ ــارت الـمـشــاريــع الـمـمــولــة من
ال ـص ـيــن ام ـت ـعــاضــا ف ــي بــاك ـس ـتــان،
خ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـج ـ ـم ـ ــاع ـ ــات
االنفصالية ،وأهمها "جيش تحرير
بلوشستان" التي تعتبر أن السكان
المحليين ال يستفيدون من مشاريع
"الـ ـمـ ـم ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـص ـي ـن ــي ـ ـ
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ــي" ،الـ ـت ــاب ــع ل ـم ـش ــروع
"الحزام والطريق" الصيني العمالق،
إذ إن معظم الــوظــائــف تــذهــب إلــى
اليد العاملة الصينية.
(بيشاور  -وكاالت)

سلة أخبار
ميركل تلتقي هاريس
قبل بايدن

تلتقي اليوم ،أنجيال ميركل،
في زيارتها األخيرة لواشنطن
بصفتها املستشارة األملانية،
بنائبة الرئيس األميركي كاماال
هاريس ،ثم الرئيس جو بايدن.
وقال الناطق باسم الحكومة
األملانية شتيفن زايبرت أمس،
إن ميركل وهاريس ستتبادالن
األفكار فيما يتعلق بالنطاق
الواسع للعالقات بني البلدين
خالل مأدبة إفطار.
وعقب االجتماع مع هاريس،
ستجتمع ميركل مع ممثلني عن
ُ
االقتصاد األميركي ،ثم تمنح
درجة الدكتوراه الفخرية من
جامعة «جونز هوبكنز» ،وبعد
ذلك ،سيستقبل بايدن املستشارة
في البيت األبيض.

جونسون ُي ّ
هدد وسائل
التواصل بغرامات ضخمة

ً
وزير الدفاع األميركي لويد أوستن مستقبال أمس في قاعدة أنــدروز الجوية الجنرال مارك ميلي
القائد السابق للقوات األميركية في أفغانستان بعد انتهاء مهمته هناك (رويترز)
الحدودية يسمح لطالبان بجمع إيرادات.
وأض ـ ـ ــاف "ب ـ ـ ــدأت اإليـ ـ ـ ـ ــرادات ت ــذه ــب إلــى
طالبان".

جورج بوش «حزين»

الجانب الباكستاني

انتقد الرئيس األميركي السابق ،جــورج بــوش االب ــن ،أمــس ،انسحاب القوات
األميركية واألطلسية من أفغانستان ،قائال إن المدنيين األفغان ُيتركون ُليقتلوا
على أيدي "طالبان".
وأضــاف بوش" :ستعاني النساء والفتيات األفغانيات من أذى ال يوصف .هذا
خطأ ...سيبقين فقط ُليذبحن من هؤالء الناس الوحشيين للغاية ،وهذا يحطم قلبي".
ولفت الرئيس الجمهوري السابق ،الذي أرسل القوات األميركية إلى أفغانستان في
خريف عام  2001بعد هجمات  11سبتمبر ،إلى أنه يعتقد أن المستشارة األلمانية
أنجيال ميركل "تشعر بالشعور نفسه".

وبعد ساعات من إعالن سقوط المعبر،
أفــاد مصدر أمني باكستاني أنــه شوهد
نحو  150من مقاتلي "طالبان" يركبون
دراجات نارية ّ
ويلوحون برايات الحركة
البيضاء ،خالل مطالبتهم بالسماح لهم
بالعبور إلى أفغانستان.
وبلوشستان وجهة يقصدها المقاتلون
لـتـلـقــي الـ ـع ــاج ال ـط ـب ــي ،وت ـع ـيــش فيها
عائالت كثير منهم.
ويربط طريق سريع رئيسي الحدود
بالعاصمة التجارية الباكستانية كراتشي
ومينائها الواسع على بحر العرب ،والذي

ُيـعــد ركـيــزة أســاسـيــة لـتـجــارة الهيروين
األفغاني ،التي تــدر مليارات ال ــدوالرات،
وشكلت مصدرا أساسيا لتمويل حرب
"طالبان" على مر السنين.
على صعيد آخر ،قال عمر الله صالح،
نــائــب الــرئـيــس األف ـغــانــي ،على
"تـ ــوي ـ ـتـ ــر" إن طـ ــال ـ ـبـ ــان تـجـبــر
المنتمين لجماعة عرقية صغيرة
ع ـلــى اع ـت ـن ــاق اإلسـ ـ ــام أو تــرك
منازلهم في إقليم بدخشان في
شمال البالد.
وأضـ ـ ـ ــاف" :ه ـ ـ ــؤالء ه ــم أقـلـيــة
ال ـق ــرغ ـي ــز ال ــذي ــن ع ــاش ــوا ه ـنــاك
قرونا ...إنهم اآلن في طاجيكستان
ينتظرون مصيرهم".
ولم يتسن بعد الحصول على
تعليق من متحدث باسم طالبان،
ل ـك ــن ب ـع ـثــة األم ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة فــي
أفغانستان قالت إن قلقها يتزايد
إزاء تقارير عن انتهاكات لحقوق
اإلنسان مع اتساع نطاق القتال.
وقالت البعثة ،في بيان" ،التقارير
التي تتحدث عن أعمال قتل وسوء
معاملة واضطهاد وتمييز منتشرة
ومقلقة وتثير الخوف وعدم األمان".
وأض ــاف ــت" :أف ـضــل طــريـقــة لكف
األذى عـ ــن ال ـم ــدن ـي ـي ــن هـ ــو إع ـ ــادة
تنشيط محادثات السالم للتوصل
إلى تسوية عبر التفاوض".
وبينما زار القائد العام للجيش
اإليراني اللواء عبد الرحيم موسوي،
ص ـبــاح أمـ ــس ،نـقـطــة ح ــدودي ــة بين
إيــران وأفغانستان وتفقد الوحدات
العسكرية الموجودة على الحدود،
قـ ـ ــال ال ـم ـب ـع ــوث ال ـ ـخـ ــاص ل ـلــرئ ـيــس

الــروســي ألفـغــانـسـتــان ،مــديــر قسم آسيا
بوزارة الخارجية ،زامير كابولوف ،أمس،
إن "روسـ ـي ــا وك ــل الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي لن
يقبلوا بإعادة تأسيس إمارة إسالمية في
ّ ً
مشددا على أن أي محاولة من
أفغانستان"،
"طالبان" لإلضرار بأمن حلفاء روسيا في
منطقة آسيا الوسطى ستكون محفوفة
بخسائر كبيرة للحركة.
وب ـع ــد أسـ ـب ــوع ع ـل ــى زي ـ ـ ــارة وفـ ــد من
ً
الحركة لموسكو سعيا لطمأنتها بأنها
لن تسمح باستخدام أفغانستان قاعدة
لمهاجمة اآلخــريــن ،أعــرب كابولوف عن
قلق روسيا إزاء إمكانية استغالل تنظيم
"داعش" اإلرهابي لفوضى الحرب شمال
أفغانستان ،اال أنه اعتبر أن "طالبان هي
العدو اللدود للدواعش ،فهم يكرهونهم
وال يأخذونهم أسرى ،بل يقضون عليهم.
وب ـح ـســب ت ـقــديــرات ـنــا ،ف ـقــد ب ـقــي في
الشمال نحو  4آالف من مسلحي داعش".

منظمة شنغهاي
ّ
وبينما حـ ــذرت الـمـفــوضـيــة السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين من أن
أفغانستان على شفا أزمة إنسانية أخرى،
حيث يتسبب الصراع المتصاعد بارتفاع
عــدد الضحايا المدنيين ،ويــدفــع مئات
اآلالف إلى الفرار ،دعا وزراء خارجية الدول
األعضاء في "منظمة شنغهاي للتعاون"
في بيانهم الختامي ،أمس ،أطراف النزاع
في أفغانستان إلى االمتناع عن استخدام
ال ـق ــوة واإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي ق ــد تـ ــؤدي إلــى
عــواقــب ال يمكن التنبؤ بها على حــدود
الدول األعضاء في المنظمة.
وشـ ّـدد البيان على أن "وزراء خارجية

م ـن ـظ ـم ــة ش ـن ـغ ـه ــاي يـ ـ ــؤيـ ـ ــدون تـشـكـيــل
أفـغــانـسـتــان ك ــدول ــة مـسـتـقـلــة ومـحــايــدة
وموحدة وسلمية وديمقراطية ومزدهرة،
وتحقيق السالم واالستقرار في هذا البلد
من أهــم األمــور لضمان األمــن في منطقة
منظمة شنغهاي".

بريطانيا
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،أع ـلــن وزيـ ــر الــدفــاع
البريطاني بن واالس في مقابلة نشرتها،
أمـ ـ ــس ،صـحـيـفــة "تـ ـيـ ـلـ ـغ ــراف" ،أن ب ــاده
"سـتـتـعــامــل مــع طــال ـبــان ،إذا دخ ـلــت إلــى
الحكومة بشرط أن تحترم بعض المعايير
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،ل ـك ــن ك ـم ــا ي ـح ـصــل بــالـنـسـبــة
للحكومات األخرى في العالم ،اذا تصرفت
بشكل يتعارض بشكل خطير مع حقوق
اإلنسان ،فسنعيد النظر في عالقتنا".
وفيما ال ت ــزال الـمـفــاوضــات الرسمية
التي أطلقت في الــدوحــة في جمود ،دعا
واالس "ط ــالـ ـب ــان" وال ــرئ ـي ــس األف ـغــانــي
أشرف غني "إلى العمل معا من أجل إقرار
االستقرار في البالد بعد عقود من النزاع".

محادثات الدوحة
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،نـ ـقـ ـل ــت وك ــال ــة
"سبوتنيك" الروسية عن مصدر حكومي
أفـغــانــي ،أن وف ــدا رسـمـيــا سيتوجه إلــى
ً
الدوحة غــدا ،إلجــراء محادثات مع حركة
"طالبان" ،ومسؤولين قطريين.
وذكرت الوكالة أن الوفد ،الذي سيبحث
التوصل إلــى حــل لــأزمــة ،يضم الرئيس
السابق حامد ك ــرزاي ورئـيــس المجلس
األعـ ـل ــى لـلـمـصــالـحــة الــوط ـن ـيــة عـبــدالـلــه
عـبــدالـلــه ،إضــافــة إل ــى مـســؤولـيــن آخــريــن
بينهم نائبان سابقان للرئيس األفغاني
هما يونس قانوني وكريم خليلي.
وكان كل من كرزاي وعبدالله قاال ،أمس
األول ،في مؤتمر صحافي ،إن محادثات
السالم تدخل "وضعا خطيرا".
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،ت ـب ــدأ الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
ف ــي األسـ ـب ــوع األخ ـي ــر م ــن يــول ـيــو إج ــاء
األفغان الذين ساعدوا الجيش األميركي
وعائالتهم بواسطة طائرات ،وفق ما أعلن
مسؤول أميركي كبير.
(عواصم -وكاالت)

احتجاجات كوبا :قتيل وقطع لإلنترنت واعتقاالت
الكنيسة تدعو للتوصل إلى تفاهم واحترام حق الناس في التعبير
أقرت السلطات الكوبية بمقتل شاب
ً
كــوبــي ( 36ع ــام ــا) خ ــال مـشــاركـتــه في
تظاهرة احتجاجية في حي ال غوينيرا
ف ـ ــي ض ــاحـ ـي ــة هـ ــافـ ــانـ ــا ،حـ ـي ــث وق ـع ــت
صــدامــات بين المتظاهرين والشرطة،
أصيب خاللها عدة أشخاص بجروح،
بـيـنـمــا م ــا زال أك ـث ــر م ــن م ـئــة شخص
رهن التوقيف وشبكة اإلنترنت الجوال
مقطوعة منذ احتجاجات األحد الماضي
المناهضة للنظام الشيوعي الحاكم.
وأعــربــت وزارة الداخلية عــن "أسفها
لحدوث وفاة" .لكن وزير الخارجية برونو
رودريغيز نفى في مؤتمر صحافي وجود
ً
"احـتـجــاجــات اجتماعية" ،معتبرا أن ما
حدث "اضطرابات على نطاق محدود جدا".
وق ــال رودري ـغ ـي ــز" :صـحـيــح أن ــه ليس
لــديـنــا إن ـتــرنــت عـبــر ال ـهــاتــف الـمـحـمــول،
ولكن تنقصنا األدوية أيضا ...ويجدر بي
أن أقول إن كوبا لن تتخلى عن حق الدفاع
عن نفسها".
وب ـع ــد ت ـصــري ـحــات مـمــاثـلــة للرئيس
مـيـغـيــل دي ـ ــاز ك ــان ـي ــل ،ات ـه ــم رودري ـغ ـي ــز
واشـنـطــن بأنها تقف مــن خــال سياسة
الـعـقــوبــات وحـمـلــة عـلــى اإلن ـتــرنــت وراء
التظاهرات التي اندلعت األحــد الماضي
فــي حــوالــي أربعين مدينة وقــريــة وسط
هتافات "نحن جائعون" و"حرية" و"تسقط
الديكتاتورية".
وحـ ـت ــى أم ـ ــس األول ك ـ ــان ن ـح ــو 130
شخصا موقوفين أو في عداد المفقودين
ف ــي ك ــوب ــا وفـ ــق الئ ـح ــة اس ـم ـيــة نشرتها
على "تويتر" حركة سان ايسيدرو .ومن

متظاهر في ميامي حيث تعيش جالية كوبية كبيرة يحمل الفتة تدعو
إلى تدخل عسكري أميركي في كوبا (أ ف ب)
بين الموقوفين معارضون بــارزون مثل
خوسيه دانيال فيرير ،ومانويل كويستا
مــوروا وبيرتا سولر ،إضافة إلى كاميال
أكوستا البالغة من العمر  28عاما وفق
ما أعلنت صحيفة "أ ب ث" الـصــادرة في
مدريد ،والتي تعمل معها منذ ستة أشهر.
وأوقفت الشرطة الكوبية دينا ستارز
فــي مـنــزلـهــا أث ـنــاء حــديـثـهــا عـلــى ال ـهــواء
مباشرة خالل برنامج تلفزيوني إسباني
أمس األول.
ومــن واشـنـطــن ،ن ــددت جولي تشونغ
مساعدة وزير الخارجية األميركي لشؤون
األميركيتين "بالعنف وباعتقال متظاهرين
ك ــوب ـي ـي ــن ،وكـ ــذلـ ــك ب ــاخ ـت ـف ــاء نــاشـطـيــن
مستقلين" ،مطالبة "باإلفراج عنهم فورا".
وقــالــت شــركــة "ن ــت بـلــوكــس" لمراقبة

اإلن ـت ــرن ــت ف ــي ال ـع ــال ــم ،إن كــوبــا فــرضــت
قـيــودا على الــوصــول لوسائل التواصل
االجتماعي ومنصات المراسلة ،بما في
ذلك فيسبوك وواتـســاب ،في أعقاب أكبر
احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عقود.
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية
األمـيــركـيــة نـيــد بــرايــس "قـ ــادة كــوبــا إلــى
التحلي بضبط النفس ،واحـتــرام صوت
ال ـش ـعــب م ــن خـ ــال ف ـتــح جـمـيــع وســائــل
االتصال سواء عبر اإلنترنت أو خارجها".
من جهتهم ،دعا األساقفة الكاثوليك
ف ــي ك ــوب ــا ال ـح ـك ــوم ــة وال ـم ـت ـظــاهــريــن
إل ــى "ال ـت ــوص ــل إل ــى ت ـف ــاه ــم" ،لتجنب
العنف بعدما تحولت االحتجاجات
إلى صدامات مع الشرطة .وقالوا في
بيان إن "للناس الحق في التعبير عن

احتياجاتهم ورغباتهم وآمالهم".
وانطلقت الـتـظــاهــرات الـتــي لــم يسبق
ل ـهــا مـثـيــل م ـنــذ ث ـ ــورة  1959ب ــداف ــع من
األزم ــة االقتصادية ،وأغضبت الحكومة
الشيوعية ،ودفعت الرئيس ميغيل دياز
كــانـيــل ال ــى الـتـحــذيــر فــي تـغــريــدة مــن أن
"الثورة الكوبية لن تدير الخد اآلخر ألولئك
الذين يهاجمونها في مساحات افتراضية
وحقيقية ...سنتجنب العنف الثوري ،لكننا
سنقمع عنف الثورة المضادة".
ودعا الرئيس الكوبي "كل ثوار البلد،
كــل الشيوعيين ،لـلـخــروج إل ــى الـشــوارع
والـتـصــدي (لــاسـتـفــزازات) بكل تصميم
وحزم وشجاعة".
وخ ــرج ــت ع ــدة ت ـظــاهــرات لـمـنــاصــري
الـنـظــام بـعــد ظـهــر األح ــد وي ــوم االثـنـيــن،
وجــرت خاللها صدامات اتسمت أحيانا
بالعنف بين الطرفين.
وف ــي مــؤشــر ع ـلــى خ ـط ــورة ال ـمــوقــف،
حـضــر راوول كــاسـتــرو ال ــذي تـقــاعــد في
أبريل اجتماعا للمكتب السياسي للجنة
المركزية للحزب الشيوعي األحــد "جرى
خالله تحليل االستفزازات التي دبرتها
عناصر مـعــاديــة لـلـثــورة ،وتــم تنظيمها
وتمويلها انطالقا من الواليات المتحدة
بهدف زعزعة االسـتـقــرار" ،وفــق صحيفة
الحزب الرسمية غرانما.
ّ
وفـ ــي ط ـ ـهـ ــران ،دانـ ـ ــت إي ـ ـ ــران "ت ــدخ ــل"
الواليات المتحدة في االحتجاجات التي
تشهدها كوباّ ،
محملة واشنطن مسؤولية
ال ـم ـشــاكــل االق ـت ـصــاديــة ال ـت ــي تــواجـهـهــا
هافانا.

ّ
توعد رئيس الوزراء البريطاني
بوريس جونسون ،أمس ،بفرض
غرامات ضخمة على شركات
وسائل التواصل االجتماعي
قيمتها لـ 10في املئة من
إيراداتها العاملية ،في حال لم
ّ
تتصد لالنتهاكات العنصرية
التي تصدر عبر منصاتها.
وفي كلمة أمام البرملان ،قال
جونسون ،إنه «التقى بممثلي
شركات فيسبوك وتويتر
وتيك توك وسناب تشات
وإنستغرام ،وأبلغتهم أن لندن
ستشرع بفرض الغرامات في
حال لم تتخذ هذه الشركات أي
خطوات للحد من االنتهاكات
العنصرية».
وتأتي تصريحات جونسون
بعد أيام من تعرض ثالثي
منتخب إنكلترا ماركوس
راشفورد وجايدون سانشو
وبوكايو ساكا إلساءات
عنصرية على خلفية فشلهم
في تنفيذ ركالتهم الترجيحية
األحد في نهائي كأس أوروبا
لكرة القدم الذي خسرته إنكلترا
أمام إيطاليا.

هاييتي« :صلة»
أميركية باغتيال مويز

كشف متحدث باسم وكالة
مكافحة املخدرات األميركية،
أن أحد املشتبه فيهم باغتيال
الرئيس الهاييتي جوفينيل
مويز كان مخبرًا سريًا للوكالة
التي ساعدت السلطات املحلية
القبض عليه.
في
ّ
وقال« :حض ضابط وكالة
مكافحة املخدرات املسؤول
عن هايتي (املشتبه فيه) على
االستسالم للسلطات املحلية،
وقام مع ممثل وزارة الخارجية
األميركية بتزويد الحكومة
الهاييتية بمعلومات ساهمت
في تسليم املشتبه فيه واعتقاله».
في غضون ذلك ،أفادت وسائل
إعالم محلية في هاييتي بأن
الشرطة تبحث عن العضو
السابق في مجلس شيوخ البالد،
جون جويل جوزيف لالشتباه
في ضلوعه باغتيال الرئيس.

مقتل جندي أرمني
على الحدود مع أذربيجان

ُ
قتل جندي أرمني أمس ،في
تبادل إطالق نار مع القوات
األذربيجانية التي «تكبدت أيضًا
خسائر» وفق ما أعلنت وزارة
الدفاع األرمينية.
وهذه أحدث مواجهة بني
البلدين املتخاصمني الواقعني
في القوقاز بعد انتهاء النزاع
حول إقليم ناغورني كاراباخ
العام املاضي.
ّ
واتهمت وزارة الدفاع األرمنية
أذربيجان بأنها فتحت النار
على قواتها ،ما أرغمها على ّ
الرد.

ةديرجلا
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المال 4 :مراحل لالنتقال إلى االحتراف الكلي

ً
• «األولى» بداية العام المقبل و«الرابعة» بعد  5سنوات • «الجزئي» سينتهي تدريجيا
جابر الشريفي

استعرض د .صقر المال،
اإلطار ً العام لالحتراف الكلي،
موضحا أن أنه ّ
سيمر
بـ  4مراحل ،إذ تنطلق األولى
بداية العام المقبل ،وتكون
الرابعة بعد  5سنوات ،تحتاج
من خاللها الهيئة إلى تشريع
رياضي متكامل.

ك ـش ــف ن ــائ ــب م ــدي ــر الـهـيـئــة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ــريـ ــاضـ ــة
التنافسية ،د .صقر المال ،عن
خـطــة اإلط ــار ال ـعــام لــاحـتــراف
ً
ّ
سيمر
الـكـلــي ،مـشـيــرا ال ــى أن ــه
بـ  4مراحل؛ كل واحدة ّ
تمهد لما
بعدها ،جاء ذلك خالل المؤتمر
الصحافي الذي نظمته الهيئة
على مسرحها صباح أمس.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــا إن ال ـم ــرح ـل ــة
األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى تـ ـتـ ـضـ ـم ــن ال ـت ـق ـي ـي ــم
والتمهيد ،وسيتم من خاللها
وضـ ــع ال ـت ـف ــرغ ــات الـمــوسـمـيــة
لــا عـبــي المنتخبات الوطنية
لأللعاب الجماعية والـفــرديــة،
حسب الضوابط التي تضعها
ً
الهيئة ،مشيرا الى أن الالعبين
س ـي ـك ــون ــون م ـت ـف ـ ّـرغ ـي ــن طـ ــوال
الـمــوســم الــريــاضــي ،وه ــو أول
متطلبات االحتراف الكلي الذي
يتطلب تحسين بيئة الرياضي
عبر الـتـفـ ّـرغ وإزال ــة المعوقات
التي تقف في وجه الرياضي.
ولفت إلى أن الهيئة ستتابع
الـتـفــرغــات وتـلـتــزم بـهــا بشكل
دوري ،موضحا أن التفرغات
ً
س ـت ـش ـم ــل أي ـ ـض ـ ــا الـ ـم ــدربـ ـي ــن
الوطنيين واإلداريين.
وق ـ ــال إن ال ـمــرح ـلــة الـثــانـيــة
يـتــم االن ـت ـقــال الـيـهــا م ــن خــال
شـ ـم ــول َم ـ ــن ه ــم ف ــي ال ـمــرح ـلــة
األولى ومتابعة التزام الالعبين
بها ،مع مراقبة الوضع بشكل
ً
دوري ،مـشـيــرا ال ــى أن الـبــدايــة
ستكون عبر لعبة كــرة الـقــدم،
حيث سيتقاضى الالعب راتبا
شـ ـه ــري ــا م ـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
ل ـل ــري ــاض ــة ،إض ــاف ــة الـ ــى رات ــب
وظيفته الحكومية ،وكذلك األمر

صقر المال

بالنسبة إ لــى الالعبين الذين
يعملون فــي الـقـطــاع الـخــاص،
حيث سيتقاضى الالعب راتب
الهيئة ،إضــافــة الــى راتــب دعم
ال ـع ـم ــال ــة ،وراتـ ـ ــب م ــن ال ـشــركــة
مـ ـح ــدد ب ـح ــد أدنـ ـ ــى م ــن هـيـئــة
الرياضة ،وسيكون راتب الهيئة
نوعا من التحفيز.

حقوق الالعبين
وأش ــار الـمــا إل ــى أن جميع
ح ـ ـقـ ــوق ال ــاعـ ـبـ ـي ــن سـ ـت ــراع ــى
مـ ــن خ ـ ــال ال ـت ــأم ـي ــن ال ـص ـحــي
الــذي يجب ان يكون في عقود
الالعبين ،وتوثيق العقود عبر
ّ
مقدم العقد ،ووضــع حد أعلى
للعقود ،حتى تتوافر العدالة
بين األندية إذا ما رغبت بشراء
الالعب ،إضافة الى مدة العقد،
وكذلك وضع الئحة النتقاالت
الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن وح ـ ـمـ ــايـ ــة ح ـق ــوق
ال ــاع ــب أثـ ـن ــاء ف ـت ــرة ت ـع ــاق ــده،
وب ـع ــد ان ـت ـه ــاء ال ـع ـقــد وإن ـش ــاء

المال متحدثا خالل المؤتمر أمس
ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن ُي ـع ـن ــى
برعايتهم و حـمــا يــة حقوقهم،
ّ
معنية
ورابطة الالعبين تكون
بــوضــع اح ـت ـيــاجــات الــاعـبـيــن
وإيـ ـص ــال مــاح ـظــات ـهــم ،حتى
ت ـس ـت ـط ـيــع ج ـم ـي ــع م ــؤس ـس ــات
الدولة أخذ مالحظات الالعبين
بشكل منظم وعلمي.
ولفت إلى أن كل هذه النقاط
تقع تحت اإلطار العام ،وستكون
تـ ـف ــاصـ ـي ــل ه ـ ـ ــذه األم ـ ـ ـ ـ ــور ب ـعــد
الجلوس مع المعنيين لنخرج
ب ـن ـظــام مـتـكــامــل وم ـمـ ّـيــز ينقل
الرياضة الى المرحلة المثالية.

نقلة نوعية
وق ـ ـ ــال الـ ـم ــا إن ه ـ ــذا األمـ ــر
س ـ ـي ـ ـكـ ــون نـ ـقـ ـل ــة نـ ــوع ـ ـيـ ــة ف ــي
ً
ال ــري ــاض ــة ال ـكــوي ـت ـيــة ،م ـش ـيــرا
ال ــى أن هـيـئــة الــريــاضــة تؤمن
ّ
ب ــأن االح ـتــراف الكلي ال يمكن
أن يـ ـك ــون ه ــو الـ ـح ــل الــوح ـيــد
للنهوض بالرياضة الكويتية،
ومشددا على ضرورة االهتمام
بالبراعم والناشئين والشباب

تقي« :الهيئة» ال تتدخل في «االتحادات»

دعم المشاركين
في األولمبياد
تمنى د .صقر المال ،ألبطال الكويت
ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي أول ـم ـب ـي ــاد "طــوك ـيــو
 "2020الـ ـت ــوفـ ـي ــق وت ـح ـق ـي ــق ال ــذه ــب
األولمبي ،مشيرا إلى أن الهيئة وفرت
كــل الــدعــم لـهــوالء األب ـطــال ،عبر إقامة
المعسكرات ،وتوفير السبل المتطلبة
للمشاركة بأفضل الظروف.

قــال نــائــب رئـيــس مجلس إدارة الهيئة العامة
للرياضة ،أسد تقي ،إن الهيئة حــذرة في التدخل
بشؤون االتحادات ،وعلى رأسها اتحاد كرة القدم،
وذلــك لما ّ
تعرضت لــه الكويت سابقا مــن إيقاف
رياضي بسبب دعوات التدخل بشؤون اتحاد الكرة.
وأضــاف أن االتـحــاد مـســؤول عــن أمــور ّ
معينة،
والهيئة كجهة داعـمــة مسؤولة عــن أم ــور أخــرى،
وه ــذا مـعـتــرف بــه مــن الـهـيـئــات الــدول ـيــة ،غـيــر أن
الطرفين ،على
هناك خطوطا حمرا موجودة بين
ّ
الهيئة أن تعمل وتـ ّ
ـوجــه ،لكن من دون تدخل في
أمور االتحادات.

وقال إن "الشارع الرياضي غير راض عن نتائج
منتخب كرة القدم ،لكننا نعمل على تحسين هذه
النتائج و فــق مالحظاتنا وتوجيهاتنا لالتحاد
المعني".
وأثنى تقي على جهود وزير اإلعالم وزير الدولة
لشؤون الشباب ،عبدالرحمن المطيري ،في الدفع
ً
إلقرار االحتراف الكلي ،مشيرا الى أن مجلس إدارة
الـهـيـئــة يـعـمــل وف ــق تــوجـيـهــاتــه لتحسين البيئة
الــريــاضـيــة بـشـكــل ع ــام ،والف ـتــا ال ــى أن االح ـتــراف
ّ
الكلي تطلب تشكيل فريق متكامل قادر على العمل
لتحقيق توجيهات الوزير.

ّ
النصف يكرم خالد بلعيد
كـ ـ ـ ـ َّـرم أم ـ ـيـ ــن الـ ـصـ ـن ــدوق
ال ـم ـس ــاع ــد ورئـ ـي ــس ق ـطــاع
ال ـ ـ ـكـ ـ ــرة الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة ب ـ ـنـ ــادي
ال ـك ــوي ــت م ـح ـمــد ال ـن ـصــف،
مــدرب الفريق األول للكرة
ال ـط ــائ ــرة ال ـتــون ـســي خــالــد
بـلـعـيــد ،ب ـعــد ان ـت ـهــاء فـتــرة
ع ـم ـل ــه مـ ــع ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ،ال ـت ــي
اس ـت ـمــرت  5س ـن ــوات حقق
خاللها بلعيد العديد من
اإلن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات وال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت
المحلية والخارجية ،وذلك
ف ــي ح ـضــور مــديــر الـفــريــق
منصور الشمري.
وتـقــدم النصف بالشكر
واالمتنان للمدرب بلعيد،
على مــا قــدمــه لــ"األبـيــض"،
ً
م ـت ـم ـن ـيــا ل ــه ال ـت ــوف ـي ــق فــي
المرحلة المقبلة.

وذكـ ــر أن ال ـمــرح ـلــة الـثــالـثــة
ستشمل الرياضات الجماعية
األخـ ـ ـ ــرى ،إض ــاف ــة ال ـ ــى الع ـبــي
ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات الـ ـف ــردي ــة حـســب
ال ـ ـ ـضـ ـ ــوابـ ـ ــط ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـض ـع ـه ــا
هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــة ،وبـ ـع ــده ــا
سننتقل ال ــى "ال ــراب ـع ــة" ،التي
س ـي ـتــم م ــن خ ــال ـه ــا اس ـت ـي ـفــاء
م ـت ـط ـل ـب ــات الـ ـم ــراح ــل ال ـث ــاث
السابقة ،والعمل على الخروج
بتشريع رياضي يدعم دوري
المحترفين والنقل التلفزيوني
ورابـ ـ ـط ـ ــة األن ـ ــدي ـ ــة ال ـم ـح ـتــرفــة
ً
والدعاية واإلعالن ،متوقعا أن

تكون المرحلة الرابعة بعد 5
سنوات من اآلن.

ً
واألول ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــي ،وص ـ ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ــى
المنتخبات األولــى ،كما يجب
أن تكون هناك استراتيجية.
وأوضـ ـ ــح أن هـ ــذه ال ـخ ـطــوة
سـتـصــل ال ــى ال ـه ــدف األس ـمــى
ب ـعــد  5س ـن ــوات م ــن اآلن ،وأن
المرحلة األولى ستنطلق فور
تفعيل النظام اآللي لالحتراف
ً
ال ــذي تــم اإلع ــان عنه مسبقا،
حـيــث ت ــم الـتـنـسـيــق بـيــن قسم
االح ـ ـتـ ــراف ال ـج ــزئ ــي بــرئــاســة
فـ ـه ــد ال ـص ـه ـي ـب ــي والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات
الــريــاض ـيــة م ــن أج ــل التمهيد
ً
للعمل بالنظام اآللي ،متوقعا

شخصيات بارزة وضعت
اإلطار العام لـ «االحتراف»
ق ــال د .صـقــر ال ـمــا إن الـشـخـصـيــات التي
وضعت اإلطار العام لالحتراف الكلي كثيرة،
وعلى رأسها وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون
الشباب عبدالرحمن المطيري ،وكــذلــك أسد
تقي وحمود فليطح وجمال مبيلش وفيصل
المتلقم وعبدالرضا عباس والشيخ حمود
المبارك وعلي مــروي ومحمود أبــل ود .بدر
ليلي ونايف الركيبي وعبدالعزيز الكوت.

●

اع ـ ـت ـ ــذر العـ ـ ــب ن ـ ـ ـ ــادي الـ ـق ــادسـ ـي ــة
حـسـيــن حــاج ـيــة ع ــن ع ــدم االس ـت ـمــرار
م ــع مـنـتـخـبـنــا األول ـم ـب ــي ل ـك ــرة ال ـقــدم
فــي الــوقــت ال ـحــالــي ،بسبب إج ــراءات
تسلم عمله.
وتمت الموافقة من القائمين على
ال ـم ـن ـت ـخــب ب ـق ـب ــول اع ـ ـتـ ــذار ال ــاع ــب،
لـ ـيـ ـصـ ـب ــح ب ـ ــذل ـ ــك عـ ـ ـ ــدد الـ ـمـ ـعـ ـت ــذري ــن
ثــاثــة ،حـيــث اع ـتــذر الـعــربــي عــن عــدم
مـ ـش ــارك ــة ال ــاع ـب ـي ــن بـ ـن ــدر ال ـس ــام ــة
وح ـس ـيــن اش ـك ـن ــان ــي ،وال ـل ــذي ــن تــأكــد
عــدم انضمامهما فــي الــوقــت الحالي،
كما أن فرصة انضمام العــب الكويت
ع ـبــدال ـع ــزي ــز ال ـع ـت ـي ـبــي ت ـب ــدو صـعـبــة
بسبب اإلصابة.
إلى ذلك ،استقر األمر داخل الجهاز
الفني على إعالن القائمة ،التي ستضم
ً
 30الع ـبــا مــن بـيــن  37تــم اخـتـيــارهــم،

وقــال إن االحـتــراف الجزئي
سـيـنـتـهــي ف ــور دخـ ــول اللعبة
ً
لالحتراف الكلي ،مشيرا الى أن
ً
"الجزئي" سيتالشى تدريجيا،
ولن يكون هناك احتراف جزئي
بـ ـع ــد  5س ـ ـن ـ ــوات ،وأن هـيـئــة
الــريــاضــة ستدعم "الـكـلــي" الى
أن يكون هناك تشريع رياضي
متكامل يزيد من دخل األندية
واالتحادات الرياضية.
وأض ــاف أن الهيئة تستمع
الـ ــى ال ـج ـم ـي ــع ،وت ـس ـت ـف ـيــد مــن
جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارب الـ ــدول ـ ـيـ ــة
وتتطلع على الدراسات ،مؤكدا
أن المرحلة المقبلة سيتم بها
مراعاة ظروف الالعبين الطلبة
لشمولهم في االحتراف الكلي،
ّ
ألن الهيئة تهتم بالتحصيل
العلمي لالعبين ،كما أن الالعب
سـيـعــود ال ــى عـمـلــه الحكومي
فور اعتزاله اللعب ،وسيشمل
ً
االح ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراف الـ ـ ـكـ ـ ـل ـ ــي أيـ ـ ـض ـ ــا
الالعبين من مواليد الكويت،
ّ
بغض النظر عــن جنسياتهم،
ّ
وسـ ـتـ ـك ــون لـ ـه ــم آلـ ـي ــة م ـعــي ـنــة
تحمي حقوقهم.

محمد عبدالعزيز

أعلنت هيئة تــدر يــب المنتخبات
الــوطـنـيــة فــي ات ـحــاد ك ــرة ال ـيــد ،عقب
اجتماعها التنسيقي الذي ُعقد أمس
األول ،برئاسة أمين سر االتحاد قايد
العدواني ،بداية المرحلة األولــى من
خطة إعــداد منتخبنا الوطني األول
ً
عقب إجازة عيد األضحى ،استعدادا
لالستحقاقات القادمة ،وفي مقدمتها
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـ ـ ـ ــدورة الـخـلـيـجـيــة
ا ل ـم ـج ـم ـعــة ،ا ل ـم ـق ــرر أن تستضيفها
الكويت في ديسمبر المقبل.
ً
وم ــن الـمـقــرر أن يـصــل غ ــدا مــدرب
المنتخب األول والشباب السلوفيني
بوريس دنيتش ،ومساعده الصربي
ال ـجــديــد ف ـيــوســاف جــوف ـي ـتــش ،من
إجــازتــه الـسـنــويــة ،كما مــن المنتظر
أن يـصــل فــي الـتــوقـيــت نـفـســه مــدرب
منتخب الـسـيــدات ،األلـمــانــي أبوبكر

ً
بلعيد متوسطا النصف والشمري

زرمـ ـ ــانـ ـ ــي ،ل ـت ـس ـل ــم مـ ـه ــام ع ـم ـل ــه مــع
المنتخب ،الذي يستعد ألول مشاركة
في تاريخه بالبطولة اآلسيوية في
كـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة خ ـ ــال سـبـتـمـبــر
المقبل.
وس ـت ـش ـهــد ال ـم ــرح ـل ــة األول ـ ـ ــى مــن
ال ـب ــرن ــام ــج ال ـت ـح ـض ـيــري لـلـمـنـتـخــب
الوطني األول للرجال إقامة معسكر
تــدريـبــي خــارجــي لـمــدة  15يــومــا في
ً
ال ـبــوس ـنــة ،اع ـت ـب ــارا م ــن  5أغـسـطــس
المقبل.
من جانب آخر ،قررت هيئة تدريب
المنتخبات الوطنية في اجتماعها،
ً
تعيين معاذ الفودري إداريا لمنتخب
األشبال.

فتح باب التسجيل
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،قـ ـ ـ ـ ــررت ل ـج ـنــة
ال ـم ـســاب ـقــات ف ــي االتـ ـح ــاد ف ـتــح بــاب

تـسـجـيــل الــاعـبـيــن ال ـج ــدد للموسم
الـمـقـبــل ل ـم ــدة ش ـهــر م ــن  1ح ـتــى 31
أغسطس المقبل.

الخميس :االرتقاء بمستوى
المنتخبات
مــن جهته ،أكــد مدير المنتخبات
الوطنية ،محمد الخميس ،أن خطة
الـ ـنـ ـه ــوض ب ــال ـل ـع ـب ــة مـ ــن جـمـيــع
النواحي وتطوير نظام الدوري
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي بـ ـشـ ـك ــل خـ ـ ــاص،
سـ ـيـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي االرتـ ـ ـق ـ ــاء
ب ـم ـس ـت ــوى ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات
الــوط ـن ـيــة خـ ــال الـفـتــرة
المقبلة ،والتي "نسعى
فيها إلــى هــدف واحــد،
وهــو اسـتـعــادة مكانة
ك ـ ــرة الـ ـي ــد ال ـكــوي ـت ـيــة
لسابق عهدها".

حاجية ثالث المعتذرين عن عدم االستمرار مع «األولمبي»
حازم ماهر

نهاية «الجزئي»

«أزرق اليد» يبدأ برنامج إعداده بعد إجازة العيد
●

غدا ،بعد ظهور نتائج المسحات ،التي
سيخضع لـهــا الــاع ـبــون مــع أعـضــاء
األج ـه ــزة الـفـنـيــة واإلداريـ ـ ــة والـطـبـيــة،
صباح اليوم ،بمركز مكافحة الدرن.
وتــأتــي المسحات للتأكد مــن عدم
إصابة أي من أعضاء المنتخب ،ومن
ثم الحصول على شهادة  ،pcrللمغادرة
إلى تركيا ،بعد غد ،للدخول هناك في
معسكر تدريبي يستمر  21يوما.
ويأتي المعسكر ضمن االستعدادات
لخوض منافسات بطولة غرب آسيا،
ا ل ـتــي تستضيفها ا لـسـعــود يــة مطلع
أكتوبر المقبل ،والمجموعة الرابعة
التي تستضيفها الكويت خالل الفترة
من  27حتى  31من الشهر ذاته ،ضمن
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس
آسيا تحت  23سنة.
ويــواصــل المنتخب تــدريـبــاتــه في
ال ـســاعــة  7:30ع ـلــى مـلـعــب ال ـمــرحــوم
عبدالرحمن البكر ،مساء اليوم ،كما قرر

أن تنطلق المرحلة األولى بداية
العام المقبل.

الجهاز الفني إجــراء تدريب في نفس
الموعد مساء غد ،على أن يكون األخير
قبل المغادرة إلى تركيا.
وكان منتخبنا قد أجرى تدريباته،
أمس وأمس األول ،على فترتين؛ األولى
فــي صــالــة حــديــد لــرفــع مـعــدل اللياقة
البدنية عند الالعبين ،والثانية على
ملعب االتحاد.

تدريبات الشباب تنطلق اليوم
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـن ـط ـل ــق الـ ـي ــوم
تدريبات منتخب الشباب ،تحت قيادة
الـمــدرب كــارلــس مارتينيز ومساعده
محمد الفيلكاوي ،ضمن االستعدادات
للمشاركة في بطولة غرب آسيا ،التي
يستضيفها العراق في نوفمبر المقبل.
وخضع الالعبون للمسحات ،صباح
أم ـ ــس ،وبـ ـن ــاء ع ـلــى نـتـيـجـتـهــا سيتم
إرسال قائمة الفريق إلى األندية.

جانب من تدريب المنتخب االولمبي أمس األول

سلة الجهراء تسترد العثمان
وتقترب من الشمري
نجحت إدارة نــادي الـجـهــراء فــي استرجاع
نجم الفريق بدر العثمان لتدعيم صفوف الفريق
ً
األول لكرة السلة ،استعدادا للموسم المقبل.
وك ــان الـعـثـمــان انـتـقــل إل ــى كــاظـمــة الموسم
ً
ال ـمــاضــي ،وف ـقــا لـلـقــانــون ال ــذي يسمح لالعب
باالنتقال دون موافقة النادي ،شريطة أن يتعدى
ً
عمره الثالثين عاما،
وقد فضلت إدارة النادي استرجاع الالعب
وفق عقد جديد.
إلـ ــى ج ــان ــب ذل ـ ــك ،بـ ــات ان ـت ـق ــال ن ـجــم فــريــق
الشباب إبراهيم الشمري إلى الجهراء مسألة
وقت ،إذ اتفق الطرفان على جميع بنود العقد.
وع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـصــل ،ع ـل ـمــت "ال ـج ــري ــدة"
ً
أن إدارة ن ــادي ال ـج ـهــراء تـتـفــاوض حــالـيــا مع
ً
المحترف األمـيــركــي مايكل هــاريــس ،تمهيدا
لضمه ،السيما بعد أن بــرز هاريس مع فريق
األهلي البحريني في بطولة األندية الخليجية
األخيرة.

ةديرجلا
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البرشا يرفض عرضين
لشراء حارس مرماه نيتو
رفض نادي برشلونة عرضين
لشراء بطاقة حارس مرماه
البرازيلي نيتو ،ويبدو أن إصابة
تير شتيغن جعلت من الصعب
على النادي الكتالوني التخلي
عنه.

ك ـش ـف ــت تـ ـق ــاري ــر ص ـحــاف ـيــة
مـحـلـيــة ،أم ــس األول ،أن إدارة
ن ـ ـ ـ ــادي ب ــرشـ ـل ــون ــة اإلسـ ـب ــان ــي
رف ـضــت عــرض ـيــن أحــده ـمــا من
إن ـك ـل ـت ــرا واآلخ ـ ـ ــر م ــن إي ـطــال ـيــا
لـ ـ ـش ـ ــراء ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس الـ ـب ــرازيـ ـل ــي
ن ـي ـت ــو ،رغـ ــم أن ال ــاع ــب نـفـســه
أعـ ــرب ع ــن رغ ـب ـتــه ف ــي الــرحـيــل
م ـن ــذ ف ـ ـتـ ــرة ،ب ـح ـث ــا عـ ــن فــرصــة
حقيقية للمشاركة في ظل تألق
األلماني الدولي مــارك أندريه-
تير شتيغن.
وك ـش ـف ــت ص ـح ـي ـفــة "م ــارك ــا"
اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ن ـس ـخ ـت ـه ــا
اإللـكـتــرونـيــة ،أن صــاحــب ال ــ31
عاما قد أخبر إدارة البلوغرانا
بــرغ ـب ـتــه ف ــي ال ــرح ـي ــل م ــن أجــل
الحصول على فــر صــة حقيقية
فــي ال ـم ـشــاركــة ،فــي ظــل الـتــألــق
الكبير لتير شتيغن ،وهو األمر
الـ ــذي يـجـعــل مـشــاركـتــه بصفة
مستمرة صعبة.
وأض ــاف ــت الـصـحـيـفــة ،ذائـعــة

الـصـيــت ،أن ــه رغ ــم إص ــرار نيتو
عـلــى الــرحـيــل ،ف ــإن ب ـقــاءه يبدو
ال ـس ـي ـنــاريــو األقـ ـ ــرب ل ـل ـحــدوث،
ألكثر من سبب ،أولها أن البرشا
يرغب في أن يدفع النادي الراغب
في الحصول على خدماته على
قـيـمــة الـصـفـقــة ،بــاإلضــافــة إلــى
تحمل الجزء المتبقي من راتبه،
حـيــث إن ال ـن ــادي دف ــع نـحــو 26
م ـل ـيــون يـ ـ ــورو ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
 9م ــاي ـي ــن أخ ـ ـ ــرى ك ـم ـت ـغ ـيــرات
لفالنسيا ،ليتبقى ما ال يقل عن
 13مليونا أخرى.
ورغـ ـ ـ ـ ـ ــم اه ـ ـت ـ ـم ـ ــام ع ـ ـ ـ ــدد م ــن
األندية بالحصول على خدمات
الحارس البرازيلي ،فإنه لم يتم
الـتــوصــل حـتــى اآلن إل ــى اتـفــاق
نهائي لرحيله ،حيث إن النادي
تفاوض مع ناديين ،أحدهما من
ال ــدوري اإلنكليزي "البريميير
ل ـ ـ ـيـ ـ ــغ" ،واآلخـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدوري
اإليطالي "السيري آ" ،ولكن لم
تسفر المفاوضات عن شيء.

جراحة محتملة لراشفورد
يــواجــه مـهــاجــم منتخب إنـكـلـتــرا ومانشستر
يونايتد ماركوس راشفورد ،الذي يتعرض لحملة
إهانات عنصرية واسعة ،على خلفية إهداره ركلة
ترجيح في نهائي كأس أوروبا لكرة القدم ،خطر
الغياب عن المالعب لفترة ثالثة أشهر ،عقب قراره
بالخضوع لعملية جــرا حـيــة فــي كتفه ،حسبما
أفادت وسائل إعالم إنكليزية.
وأجرى راشفورد 23 ،عاما ،والذي يعاني من
آالم في كتفه منذ نهاية الموسم المنصرم ،صورة
باألشعة فــي وقــت ســابــق ،أمــس األول ،حيث من
المرجح أن يخضع لجراحة نهاية الشهر الجاري،
حسبما ذكرت صحيفة "ديلي تيليغراف" وشبكة
"ب ــي ب ــي سـ ــي" ،فـيـمــا أض ــاف ــت األول ـ ــى أن غـيــاب
المهاجم الــدولــي عن المستطيل األخضر يمكن
أن يستمر حتى أكتوبر المقبل.
وت ــأت ــي هـ ــذه ال ـت ـق ــاري ــر ف ــي خ ـضــم اإله ــان ــات
العنصرية التي تطال راشفورد صاحب البشرة
السمراء مع زميليه جــايــدون سانشو وبوكايو
ســاكــا عـلــى مــواقــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،على
خلفية إهدارهم ركالتهم الترجيحية أمام إيطاليا
في نهائي كــأس أوروبــا لكرة القدم ،ما ادى إلى
خسارة منتخب "األسود الثالثة"  3-2بعد التعادل
 1-1في الوقتين األصلي واإلضــافــي على ملعب
ويمبلي الشهير.
وحــرمــت إنكلترا مــن تتويجها الـقــاري األول،
والثاني في بطولة كبرى منذ كأس العالم .1966
وعـ ـم ــدت ب ـعــض ال ـج ـمــاه ـيــر اإلن ـك ـل ـيــزيــة إلــى

حارس المرمى نيتو خالل مباراة سابقة لبرشلونة
وفـ ــي ال ــوق ــت الـ ـح ــال ــي ،تـبـقــى
مـســألــة رح ـيــل ال ـح ــارس صعبة،
الس ـي ـمــا أن ت ـيــر شـتـيـغــن الي ــزال
يـ ـتـ ـع ــاف ــى م ـ ــن ج ـ ــراح ـ ــة ال ــركـ ـب ــة
الـتــي أجــرهــا مــع نهاية الموسم،
وأب ـع ــدت ــه ع ــن "ال ـمــان ـشــافــت" في
ال ـ ـيـ ــورو ،ول ـي ـت ـضــح ب ـعــد إذا مــا

االعتماد على كومان
وإزاء هــذا الـمــوقــف ،سيعتمد
كومان بشكل أساسي على نيتو
ل ـح ـمــايــة ع ــري ــن ال ـب ـل ــوغ ــران ــا في

كيمبيس يوجه انتقادات الذعة لميسي

روما يتعاقد مع باتريسيو
أعلن نادي روما رسميا ،ضم الحارس البرتغالي الدولي روي
ً
باتريسيو ( 33عاما) ،قادما من وولفرهامبتون ،بعقد يمتد حتى
 30يونيو .2024
وفي بيان صدر أمس األول ،قال النادي اإليطالي" :يسعد ايه إس
روما إعالن التعاقد مع الحارس البرتغالي روي باتريسيو" ،مقابل
 11.5مليون ي ــورو ،إلــى جانب سلسلة مــن المتغيرات المرهونة
بتحقيق أهداف رياضية محددة.
ً
وأصبح الحارس ،الذي توج بطال لكأس يورو  2016مع البرتغال،
أول صفقة يبرمها فريق روما تحت إمرة مدربه الجديد ،البرتغالي
أيضا جوزيه مورينيو.
وفي تصريحات نشرها النادي اإليطالي ،قال باتريسيو" :هذا
ـاد عظيم ،وبالنسبة لي يمثل تحديا جديدا .يسعدني أن أكون
نـ ٍ
قادرا على مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه .جوزيه مورينيو
واحد من أعظم المدربين في العالم ،وأنا متحمس لبدء العمل معه".
(إفي)

ً
ريال مدريد يواجه ميالن وديا
تغطية لوحة جدارية تشبه راشفورد في مدينة
ويثينغتون (شمال إنكلترا) بكتابات عنصرية
على ال ـجــدران ،والحـقــا تــم إخـفــاء هــذه الكتابات
بأعالم إنكليزية ورســائــل دعــم متعددة األلــوان،
غالبا على شكل قلب.

يلتقي ريال مدريد وميالن في  8أغسطس المقبل في مباراة ودية
ستقام على ملعب فورترسي بمدينة كالجينفورت النمساوية،
في آخر لقاء تحضيري للكتيبة الملكية قبل بدء الموسم الجديد.
وستقام المواجهة بين الفريقين ،اللذين دربهما المدرب الحالي
لـ"الملكي" كارلو أنشيلوتي ،تحت شعار "،"AthletesVersus Cup#
بهدف تعزيز مكافحة التمييز والعنصرية.
وسيكون الملعب ،الذي يسع  32ألف متفرج ،من حيث المبدأ،
مفتوحا أمام الجمهور.

في الدوري القطري ،ينتظر
أن يكون ألوباميكانو
دور ق ـيــادي في
دفـ ــاع الـفــريــق
ت ـحــت ق ـيــادة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب
جـ ـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــان
نــاغ ـل ـس ـمــان الـمــديــر
الفني الجديد لبايرن.
وأشـ ـ ـ ـ ــار ح ـم ـي ــدي ـت ــش إلـ ـ ــى أن
أوبــامـيـكــانــو يمكنه أن يـبــدأ قـيــادة
الفريق من خط الظهر ،وقــال" :نحتاج هذا،
وهو يعلم ذلك أيضا".
ويخوض أوباميكانو تجربته مع بايرن
وسط توقعات هائلة ،وخاصة بعد المشاركة
غير المقنعة لنيكالس سوله مدافع بايرن
مع المنتخب األلماني (مانشافت) في بطولة
كــأس األمــم األوروبـيــة (يــورو  ،)2020التي
اختتمت قبل أيام ،وشهدت مشاركة واحدة
فقط لالعب مع "المانشافت" في مباريات
البطولة.

َّ
وج ــه الــاعــب الــدولــي السابق مــاريــو كيمبيس ،بطل العالم مع
األرجنتين في  ،1978أمس األول ،انتقادات الذعة لنجم وقائد
"األلبيسيليستي" ،ليونيل ميسي ،الذي قاد بالده أخيرا
للتتويج بلقب "كوبا أميركا" ،حيث أكد أنه لن يكون مثل
األسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا" ،حتى وإن
فاز بكأس العالم  4مرات متتالية".
و ف ــي تـصــر يـحــات لشبكة " "ESPNالمكسيكية،
انـتـقــد مـهــاجــم فالنسيا اإلس ـبــانــي ســابـقــا ميسي
بقوة ،رغم قيادة األخير لـ"راقصي التانغو" للتتويج
بلقب "كوبا أميركا" للمرة الــ 15في التاريخ ،وهو
اللقب الدولي األول لألرجنتين منذ  1993في نفس
البطولة ،حيث يــرى أن أسطورة نابولي اإليطالي
وبرشلونة اإلسـبــانــي سابقا سيبقى دائـمــا أفضل
من "ليو".
وقــال في هذا الصدد" :فيما يتعلق بميسي ،لسوء
الحظ أنه هو الذي حل محل مارادونا .وبالنسبة لدييغو،
مع كل هذا العشق الذي حظي به أينما ذهب ،من الصعب
جدا أن يقترب منه أحد .إذا أراد ميسي أن يكون أفضل
من مارادونا ،فلن يستطيع ،حتى إن فاز بكأس العالم
 4مرات متتالية .هو لم يفز بعد بلقب بطل العالم".
ويـ ـ ــرى ص ــاح ــب الـ ـ ـ ــ 66ع ــام ــا ،أن ق ــائ ــد بــرش ـلــونــة
اإلسباني ال يمكنه فعل أي شيء لكي يرتقي لمستوى
األسطورة الراحل في نوفمبر الماضي.
وأت ــم" :مهما يفز مــن ألـقــاب ،فليفعل مــا يفعل ،لن
يقارن مطلقا بما فعله دييغو".
(إفي)

ميسي

فيدرر ينسحب من أولمبياد طوكيو

أوباميكانو يستعد لقيادة دفاع بايرن
بعد فترة قصيرة من انتقاله إلى صفوف بايرن
ميونيخ األلماني لكرة القدم ،يستعد المدافع الفرنسي
دايوت أوباميكانو اآلن ليلعب دورا قياديا في دفاع
الفريق البافاري.
ولخص حسن صالح حميديتش ،المدير الرياضي
أوباميكانو لبايرن في عبارة
لبايرن ،صفقة انتقال
َّ
واح ـ ــدة ،قــائــا إن الــاعــب وق ــع عـلــى الـعـقــد وأدل ــى
بكلمات قليلة.
لكن أوباميكانو ،الذي ال يزال الصفقة األعلى قيمة
مالية لبايرن فــي الصيف الحالي ،يستعد حاليا
ليصبح القائد الجديد لخط الدفاع البافاري.
وتـعــاقــد بــايــرن مــع أوبــامـيـكــانــو ( 22عــامــا) من
اليبزيغ األلماني ،ليلعب دورا مؤثرا في الفريق بداية
من الموسم المقبل .وبلغت قيمة الصفقة  42.5مليون
يورو ( 50.27مليون دوالر).
وقال حميديتش خالل تقديم الالعب إلى وسائل
اإلعــام ،أمس األول" :ال يحتاج (أوباميكانو) لفترة
تأقلم طويلة ،وسيبدأ االعتماد عليه من البداية".
وبعد رحيل المدافع النمساوي ديفيد أالبا إلى
ريــال مدريد هذا الصيف ،ورحيل جيروم بواتينغ
عن صفوف البايرن ،وانتقال خافي مارتينيز للعب

كان سيلحق ببداية الموسم مع
الفريق الكتالوني.

األسابيع األولى لليغا ،السيما أن
الحارسين إينياكي بينيا وأرناو
ت ــوري ــس ،ال يـتـمـتـعــان بــالـخـبــرة
الكافية التي تؤهلهما لحراسة
مرمى الفريق في منافسات بهذا
المستوى.
و قـ ـ ــد ت ـف ـك ــر اإلدارة فـ ــي بـيــع

ال ـ ـح ـ ــارس الـ ـمـ ـخـ ـض ــرم إذا ك ــان
الـعــرض الـمـقــدم ال يمكن رفضه،
أو في حالة إجراء صفقة تبادلية،
وهو ما لم يحدث حتى اآلن.
يذكر أن نيتو أظهر أنه يمكن
االعتماد عليه في حراسة مرمى
ب ــرش ـل ــون ــة خ ـ ــال ال ـم ـب ــاري ــات

التي شارك فيها رغم قلتها.
وخـ ـ ـ ـ ــاض م ـ ـنـ ــذ ان ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــه مــن
صـفــوف فالنسيا فــي 17 ،2019
مـ ـب ــاراة ف ــي جـمـيــع الـمـســابـقــات،
استقبل خاللها  15هدفا ،بينما
حــافــظ على نظافة شباكه فــي 7
مباريات.

أوباميكانو

أعلن أسطورة كرة المضرب السويسري روجيه
فيدرر أمس األول انسحابه من أولمبياد طوكيو
الــذي ينطلق  23الـجــاري ،نتيجة "انتكاسة" في
عملية تعافيه من العملية الجراحية التي أجراها
في ركبته.
ويأتي قــرار انسحاب السويسري ،المتوج
بعشرين لقبا فــي بـطــوالت الـغــرانــد س ــام ،من
األلعاب األولمبية عقب خروجه من الــدور ربع
النهائي لبطولة ويمبلدون على يد البولندي
هوبرت هوركاش.
وخ ـضــع ف ـي ــدرر ،الـ ــذي يحتفل
الـ ـشـ ـه ــر ال ـم ـق ـب ــل ب ـم ـي ــاده
األربـعـيــن ،لعمليتين
جـ ــراح ـ ـي ـ ـت ـ ـيـ ــن فــي
رك ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــه ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
ال ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،مــا
ت ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــب فـ ــي
ع ـ ـ ـ ــدم إكـ ـم ــال ــه
الموسم الذي
ت ـ ــأث ـ ــر ك ـث ـي ــرا

بتداعيات فيروس كورونا ،ثم بقراره عدم إكمال بطولة
روالن غاروس الشهر الفائت واالنسحاب منها عشية
مباراته في ثمن النهائي مع اإليطالي ماتيو بيريتيني
ألنه أراد االحتفاظ بقوته لبطولة ويمبلدون.
وكشف فيدرر أمس األول أنه "خالل موسم الدورات
العشبية ،عانيت لــأســف مــن انتكاسة فــي ركبتي،
وتقبلت فـكــرة أن ــه يجب علي االنـسـحــاب مــن ألعاب
طوكيو األولمبية" ،حيث كــان يمني النفس بإحراز
الذهبية األولمبية في فئة الـفــردي للمرة األول ــى في
مسيرته األسطورية.
وسبق للمصنف أول عالميا سابقا أن غــاب عن
أولمبياد ريو  2016بسبب اإلصابة في ركبته اليسرى
ما حرمه من المشاركة األولمبية الخامسة بعد أعوام
 2000و 2004و 2008و.2012
وتـبـقــى أفـضــل نتيجة لـلـســويـســري عـلــى صعيد
ال ـف ــردي نيله فضية ل ـنــدن  2012بـعــد خـســارتــه في
النهائي على مــاعــب عـمــوم إنكلترا فــي ويمبلدون
أمام البريطاني أندي مــوراي ،فيما توج بالذهب في
فئة الزوجي عام  2008في بكين برفقة ستانيسالس
فافرينكا.

قطر تستهل مشوارها بالتعادل مع بنما في «الكأس الذهبية»

جانب من مباراة قطر وبنما

اس ـت ـه ـل ــت ق ـط ــر مـ ـش ــواره ــا كـضـيـفــة
ف ــي ب ـطــولــة الـ ـك ــأس الــذه ـب ـيــة لـمـنـطـقــة
ك ــون ـك ــاك ــاف ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ب ـت ـع ــادل مــع
بنما  3-3أمس األول ،ضمن المجموعة
الــراب ـعــة فــي هـيــوسـتــن ،وت ـخــوض قطر
البطولة المخصصة لمنتخبات أميركا
الشمالية وا لــو سـطــى وا لـكــار يـبــي ،بعد
ح ـص ــول ـه ــا ع ـل ــى ب ـط ــاق ــة دعـ ـ ــوة ضـمــن
تحضيراتها الستضافة مونديال 2022
نهاية العام المقبل.
وت ـ ـقـ ــدم "الـ ـعـ ـن ــاب ــي" ث ـ ــاث م ـ ـ ــرات فــي
الـ ـمـ ـب ــاراة ،ل ـك ـنــه أف ـس ــح ال ـم ـج ــال لـبـنـمــا
بالعودة ،وتأخرت المباراة المقررة في
ه ـيــوس ـتــن ن ـح ــو ثـ ــاث س ــاع ــات بـسـبــب
ظروف الطقس.
وتقدمت قطر ،بطلة آسيا  ،2019في
الدقيقة  ،48عندما هز أكرم عفيف الشباك
بتسديدة صاروخية قريبة ،وعادلت بنما
برأسية ذكية من روالندو بالكبيرن (،)51
ل ـكــن ال ـم ـعــز ع ـلــي ،أف ـضــل الع ــب وه ــداف
كأس آسيا ،استعاد تقدم القطريين بعد
دق ـي ـق ـت ـيــن ،م ـتــرج ـمــا ب ـت ـســديــدة أرض ـيــة
ت ـمــريــرة جـمـيـلــة لـعـفـيــف ( ،)53وعــادلــت
بنما مستفيدة من تــردد دفاعي قطري،
وع ـبــر بــاكـبـيــرن أي ـضــا ال ــذي سـجــل في

مرمى الحارس مشعل برشم مرة ثانية
( ،)58لتهتز الشباك  4مرات في  10دقائق.

ركلة جزاء لقطر
بعدها بخمس د قــا ئــق ،حصلت قطر
عـلــى ركـلــة ج ــزاء تــرجـمـهــا الـقــائــد حسن
الهيدوس على طريقة بانينكا ( ،)63لكن
عبدالكريم حسن كلف فريقه ركلة جزاء
ترجمها إري ــك ديفيس مـعــادال النتيجة
مــرة نهائية ( ،)79فــي ظــل إه ــدار محمد
م ــون ـت ــاري ف ــرص ــة أخـ ـي ــرة ك ــان ــت كفيلة
بتحقيق الـفــوز ،وكانت بنما ،المصنفة
 78عالميا (قطر مصنفة  ،)58قد شاركت
في  2018للمرة األولــى في تاريخها في
كأس العالم وخرجت من دور المجموعات
بثالث هزائم.
ورأى مــدرب قطر اإلسباني فيليكس
سانشيس قبل البطولة أنها ستمنحه
فــرصــة ل ـلــوقــوف ع ـلــى جــاهــزيــة الـفــريــق
"لهذه البطولة أهمية كبيرة ،فالمشاركة
في بطوالت رسمية والتعرف على مدارس
كروية مختلفة ستمنحنا فرصة لتقييم
م ـس ـتــوانــا م ـق ــارن ــة بــال ـم ـن ـت ـخ ـبــات الـتــي
سنواجهها في بطولة كأس العالم".
وأعقب تتويج قطر بلقب كــأس آسيا

خوضه العديد من المنافسات الدولية،
منها بطولة كوبا أميركا بالبرازيل في
 ،2019وتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس
العالم  2022التي واجه خاللها منتخبات
أوروبـ ـي ــة ،بـعــد دعــوتــه لـلـمـشــاركــة فيها
ض ـمــن إعـ ـ ــداد مـنـتـخــب ال ـب ـلــد الـمـضـيــف
للنسخة المقبلة من المونديال.
يـ ـش ــار إلـ ـ ــى أن مـ ـن ــافـ ـس ــات ال ـن ـس ـخــة
الـمـقـبـلــة مــن ك ــأس الـعــالــم ستنطلق في
 21نوفمبر  ،2022حيث يلعب المنتخب
القطري مباراة االفتتاح على استاد البيت
ال ــذي يتسع ل ــ 60أل ــف مـشـجــع ،وتختتم
منافساته في استاد لوسيل بحضور 80
ألف مشجع  18ديسمبر  ،2022تزامنا مع
احتفاالت قطر باليوم الوطني.
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة عـ ـيـ ـنـ ـه ــا ،فـ ـ ــازت
هندوراس على غرينادا 4-صفر ،بأهداف
جـيــري بنغتسون ( ،)28إدوي ــن سوالنو
( ،)52جوني ليفيرون ( )86وروميل كيوتو
( ،)88وفي الجولة المقبلة السبت ،تلعب
قطر مع غرينادا وهندوراس مع بنما.
ويـ ـ ـت ـ ــأه ـ ــل ب ـ ـطـ ــل ووصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف ك ـ ـ ــل م ــن
الـمـجـمــوعــات األربـ ــع لــربــع الـنـهــائــي من
البطولة المقامة في الــواليــات المتحدة
حتى  1أغسطس المقبل.

ةديرجلا
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ارحموا هذا
المجتمع

بانتظار الحالق

د .ناجي سعود الزيد

ً
كل األطباء يتبعون نفس األسلوب تقريبا في تشخيص
أي مرض...
االستماع لألعراض ،المدة الزمنية لألعراض ،توقيتها،
تاريخ المرض ،التاريخ المرضي لعائلة المريض ،ثم االنتقال
إلى أية عمليات جراحية أجريت له ،وبعد الفحص ال يعطي
ً
ً
رأيـ ــا قــاط ـعــا ،لكنه يطلب فـحــوصــات نــوعـيــة لـلــدم والـبــول
وال ـخ ــروج ،ثــم يطلب أشـعــات مبدئية ،وفــي الـغــالــب يطلب
ً
أشـعــات متقدمة وأكـثــر دقــة ،وفـقــا لما تستدعيه األعــراض
ونتائج الفحوصات ،وفي النهاية يشخص المرض ويبدأ
العالج.
ما ورد هو ما درسه أي طبيب وما يمارسه أي طبيب أو
من المفترض ذلك.
من يعتقد أنني أشرح المنهج الدراسي لدراسة الطب له
الحق في ذلك ،ولكن المريض الذي أمامي ليس بإنسان...
الـمــريــض ال ــذي أمــامــي هــو التعليم فــي الـكــويــت ،وهناك
أعراض كثيرة ،ولكنني سأختصر الطريق بتلخيص المآسي،
التي يعاني منها ذلك المريض واسمه التعليم!
انظروا لهذه األرقام كأعراض للمرض:
هـنــاك زي ــادة  %400فــي عــدد الحاصلين على  %90في
المنهج األدبي و %130زيادة في عدد الحاصلين على %90
في المنهج العلمي!!
كما أن األوائل الحاصلين على  %100من الدرجات عددهم
ال يمكن تصديقه وهو يفوق أية توقعات!
هل هذه األرقــام تدل على أن التعليم في الكويت بصحة
وعافية ومتكامل ،ألننا اكتشفنا فجأة أن كل نتائج السنوات
السابقة مقارنة بهذا الـعــام كانت ظالمة للطلبة ولــم تكن
تمثل الحقيقة؟!!
ّ
الـعــلــة واض ـحــة وض ــوح الـشـمــس يــا س ـعــادة ال ــوزي ــر ،وال
تحتاج إلى تشخيص ،وال تعتمد على األوهام والشعبوية
في تشخيص األمراض التربوية ،التي تعاني منها وزارتك
الفتية.
فيا حبذا لو تتحلى بالشجاعة وتعترف بفشل الجهاز
التربوي بإقناع أي شخص بأن هذه األرقــام تشكل حقائق
وتحاكي الواقع التعيس؟!
إنها أوهام وترضيات في أهم مجال من مجاالت الحياة،
ً
وال أعتقد أن هناك عاقال في وزارتك بالذات من هو مقتنع
بأنه في عام واحد فقط أصبح لدينا طلبة نوابغ بهذا العدد
المخيف!!
فيا حبذا لو تم التشخيص والعالج بأسرع وقت ممكن،
فهؤالء هم األطباء وأطباء األسنان والصيادلة والمهندسون
والمحامون والمدرسون والمهنيون اآلخرون في المستقبل.
وإذا لم تــريــدوا أن ترحموا هــذا المجتمع من شرورهم،
فعلى األقل ارحموا هذه المهن من تدني مستواها!!

 17دقيقة على النقال تصيب بالسرطان
ُ
خــل ـصــت دراس ـ ــة م ـث ـيــرة ل ـل ـجــدل إل ــى أن
استخدام الهاتف المحمول لمدة ال تقل عن
ً
يوميا على مدى  10سنوات يزيد
 17دقيقة
من خطر اإلصابة بأورام سرطانية بنسبة
تصل إلى  60بالمئة.

ً
ون ـق ـل ــت "ال ـع ــرب ـي ــة ن ـ ــت" ،أم ـ ــس ،ت ـق ــري ــرا
نشرته "ديلي ميل" البريطانية ،أشارت فيه
إلى قيام باحثين من جامعة كاليفورنيا في
بيركلي ،بإجراء تحليل إحصائي لـ  46دراسة
مختلفة حول استخدام الهاتف المحمول

الكوسا تحافظ على المرارة والشرايين
ت ـ ـ ـقـ ـ ــول خ ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــرة ال ـ ـت ـ ـغـ ــذيـ ــة
األوك ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،د .سـ ـفـ ـيـ ـت ــان ــا
فـ ــوس ،إن ال ـكــوســا لـيـســت غنية
بــالـفـيـتــامـيـنــات وال ـم ـع ــادن ،ومــع
ً
ذل ــك تــؤثــر إيـجــابـيــا فــي األم ـعــاء
وتخفض خطر تصلب الشرايين،
ّ
وتكون حصى بكيس المرارة.
وقـ ــالـ ــت ف ـ ـ ــوس ،فـ ــي ت ـصــريــح
نقله موقع روسـيــا الـيــوم ،أمــس،
إن الكوسا من الخضراوات ،التي
لــم تـقــدر قيمتها الـغــذائـيــة ،على
الرغم من أنها غنية بالكاروتينات

واللوتين وأيزومير زياكسانثين
(تحتوي  100غرام على  35.4في
المئة من حاجة الجسم اليومية
م ـن ـهــا) ،م ــؤك ــدة أن "هـ ــذه ال ـمــواد
قـ ــادرة عـلــى ال ـتــراكــم فــي أنسجة
ال ـع ـي ــن وت ــوفـ ـي ــر ح ـم ــاي ــة ف ـعــالــة
لـلــرؤيــة" .وتـضـيــف :كما تحتوي
الكوسا على حمضي األسكوربيك
والفوليك بنسبة  17و 5في المئة
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ،وت ـح ـت ــوي عـلــى
البوتاسيوم بنسبة  11في المئة،
باإلضافة إلى األلياف الغذائية.

والصحة في جميع أنحاء العالم.وكشفت
ال ـن ـتــائــج أن اس ـت ـخ ــدام ال ـهــاتــف الـمـحـمــول
مدة  1000ساعة ،أو ما يقرب من  17دقيقة
ي ــوم ـ ًـي ــا ع ـل ــى مـ ــدى  10س ـ ـنـ ــوات ،ي ــزي ــد مــن
خطر اإلصــابــة ب ــاألورام السرطانية بنسبة
 60بــال ـم ـئــة ،بـسـبــب اإلشـ ـع ــاع الـ ـص ــادر عن
إشــارات الهاتف المحمول ،والــذي "يتداخل
مــع اآللـيــات الخلوية" ويمكن أن يــؤدي إلى
تكوين بروتينات إجهاد ّ
تسبب تلف الحمض
ال ـنــووي واألورام وحـتــى مــوت الـخــايــا في
الحاالت القصوى.
لكن إدارة الغذاء والدواء األميركية ()FDA
نفت أي صلة ،قائلة إنه ال يوجد دليل علمي
ثــابــت أو مــوثــوق على المشكالت الصحية
ّ
التعرض لطاقة التردد الالسلكي
الناجمة عن
المنبعثة من الهواتف المحمولة.
واشتمل البحث الذي أجراه الباحثون على
تحليل دراسات سابقة في الواليات المتحدة
والسويد والمملكة المتحدة واليابان وكوريا
الجنوبية ونيوزيلندا للحصول على صورة
واسعة لتأثير استخدام الهاتف المحمول
على صحة اإلنسان.

حسن العيسى

"لنحلق رؤوسنا قبل أن يحلقها لنا اآلخرون" ،عبارة
شهيرة وعقالنية لرئيس دولة خلت إدارتــه من العقل،
هــو الرئيس السابق لليمن علي عبدالله صــا لــح ،قال
ً
هــذه العبارة مــع أيــام الربيع العربي ،داعـيــا لإلصالح
الذاتي قبل أن يفرض على دولنا من الخارج .لم يصلح
علي عبدالله صــالــح الــوضــع فــي الـيـمــن ،وتـحــالــف مع
الحوثيين ولم يحلق رأسه ،بل طارت رقبته من حلفائه،
إال أن حكمته تظل قائمة ،والحديث هنا عن وضع دول
الكارتل "األوبك".
خـ ــاف ع ـلــى ح ـجــم اإلنـ ـت ــاج ب ـيــن الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
السعودية ،التي تريد المحافظة على سعر البرميل اليوم
باالستمرار في تحديد سقف اإلنـتــاج لــدول المنظمة،
واإلمارات العربية التي تريد زيادة حصتها من اإلنتاج
لتزيد مواردها المالية ،وإذا لم يمكن هذا فهناك تهديد
بـخــروج اإلم ــارات مــن المنظمة ،وهــذا سيضعف كيان
ً
يقض عليه .أيا كانت نهاية األمور
الكارتل النفطي ،إن لم
ِ
بين الدول األعضاء ،فهناك تحذير من أن ارتفاع سعر
ً
البرميل هذه األيام سيكون محدودا في عمره ،والدول
المتقدمة تتسابق في العمل والبحث عن بدائل للنفط،
وأن أيــام العز والرفاهية لــدول الخليج انتهت من غير
رجعة ،وعلى هذه الدول أن تشد الحزام لأليام الصعبة
القادمة.
معظم دول المنطقة شرعت في اإلصالح االقتصادي،
ولم تنتظر الفأس حتى يقع على الرأس .أخبار المشاريع
االس ـت ـث ـمــاريــة الـضـخـمــة وروح االن ـف ـتــاح ف ــي المملكة
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة ت ـمــأ ك ــل ي ــوم ص ـف ـحــات وســائــل
ً
اإلعالم ،أيضا في اإلمارات التي سبقت دول المنطقة في
خلق مصدر رديف لدخل النفط من السياحة وتسهيل
االستثمار األجنبي بها ،ومثلها سلطنة عمان والبحرين
وقطر.
لم يبق غير "هذي الكويت صل على النبي" تراوح
فــي مكانها وتــؤجــل مواجهة الــواقــع ،الحكومة تلوم
ال ـم ـج ـلــس وال ـم ـج ـلــس ي ــؤش ــر ع ـلــى ح ـكــومــة ال ـبــركــة،
والـمـكـتــوب عـلــى الجبين الزم تـشــوفــه الـعـيــن ،وتظل
الـسـلـطــة عـلــى حــالـهــا تـنـتـظــر وتـحـلــم بــارت ـفــاع سعر
البرميل ،محتارة كيف تخصص بعض المرافق وكيف
تفتح البلد ،مترددة حول ردود الفعل المحتملة على
التخصيص واالنفتاح ،أو خيار إصالح إدارة القطاع
ال ـع ــام "الـ ـخ ــارب م ــن ع ــرج ــه" ،لتنتهي قـمــة العبقرية
التنموية الكويتية بــإ ضــا فــة ا لــرو بـيــان بالبقصمات
لـلـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيــة .بــالـتــأكـيــد ال ـكــويــت هــي الــدولــة
الوحيدة من دول المنطقة ،التي تنتظر اآلخرين كي
يحلقوا لها شعرها األبيض.

ذبحته وتناولت اإلفطار مع أمه!
خ ـ ـ ّـي ـ ــم ال ـ ـ ـحـ ـ ــزن ع ـ ـلـ ــى أهـ ــالـ ــي
مــر كــز الخانكة التابع لمحافظة
ال ـق ـل ـي ــوب ـي ــة ،شـ ـم ــال ال ـع ــاص ـم ــة
المصرية الـقــاهــرة ،عقب تشييع
جـ ـثـ ـم ــان طـ ـف ــل ذبـ ـحـ ـت ــه ج ــارت ــه
ودفنته في قبو المنزل بمساعدة
زوجـ ـه ــا واب ـن ـي ـه ــا ،ب ـعــد خـطـفــه،
بسبب خــاف مــع والــدتــه على 8
آالف جنيه.
وقالت والدة الطفل القتيل إنها
فــوجـئــت ي ــوم ال ـح ــادث بــاخـتـفــاء
ابنها ّ
عمار ( 6سـنــوات) من أمام

وتـ ـ ـق ـ ــول فـ ـ ـ ــوس ،إن ال ـك ــوس ــا
ضـ ـ ـ ـ ــروريـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة خـ ــاصـ ــة
لــأشـخــاص قليلي ال ـحــركــة ،ألن
ً
األلـيــاف الغذائية تؤثر إيجابيا
في ميكروبيوم األمعاء ،وتزيد من
البكتيريا المفيدة وتكبح نشاط
الـضــارة .وإضــافــة إلــى هــذا تربط
األلـيــاف الغذائية الكوليسترول
واألحماض القاعدية في األمعاء
وتخرجها من الجسم ،وهي بذلك
ت ـق ـل ــل خ ـط ــر ت ـص ـل ــب ال ـش ــراي ـي ــن
ُّ
وتكون الحصى في كيس المرارة.

القمر يغمر األرض بالماء في العقد المقبل

ال ـم ـنــزل أث ـن ــاء تـنــاول ـه ـمــا وجـبــة
اإلفطار مع جارتها المتهمة بذبح
الـطـفــل ،مـشـيــرة إل ــى أن المتهمة
ذب ـح ـتــه ه ــي وزوجـ ـه ــا ،وبـعــدهــا
جاءت لتناول الطعام معها!
وذك ــرت أن المتهمة وزوجـهــا
وابـنـيـهــا ،كــانــوا يبحثون معهم
طوال فترة اختفاء ابنها ،موضحة
أن المتهمة كانت ُتوهمها أثناء
البحث بأنه ّربما خطف.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــت األم أ ث ـ ـ ـنـ ـ ــاء
التحقيقات ،أن الدافع وراء ارتكاب

خالف مالي
جارتها الجريمة هو
ً
على  8آالف جنيه كانت َدينا على
المتهمة.
وقـ ـ ــال بـ ـي ــان ل ـل ـشــرطــة ون ـق ـلــه
"سكاي نيوز" ،أمس ،إن المتهمة
اسـ ـ ـت ـ ــدرج ـ ــت ال ـ ـط ـ ـفـ ــل ل ـم ـن ــزل ـه ــا
وذبحته بسالح أبيض ،ودفنته
في قبو المنزل بمساعدة زوجها
ً
( 47ع ــام ــا) ،وابـنـيـهـمــا ( 22و25
سنة).

وفيات
وسناء يوسف محمد مبارك الضاعن

زوجة حسين أحمد حمود المطاوعة
 46عاما ،شيعت ،ت66488944 ،60411221 ،99715877 :

نورة ثامر حمد العازمي

 55عاما ،شيعت ،ت96778890 :

جاسم دهش مساعد الخضاري

 74عاما ،شيع ،ت99678789 ،99331473 :

منور فويزان عبدالله المطيري

 95عاما ،شيع ،ت55550477 ،99446559 :

حميدة طاهر حسن البغلي

 80عاما ،شيعت ،ت97862163 :

بشرى سند سبيل الرشيدي

أرملة حباب السندي الرشيدي
 77عاما ،شيعت ،ت55552493 ،55552232 ،99892428 :
غثيت منيف حمد المطيري
 84عاما ،شيع ،ت90005444 :

خالد فهد ناصر الهاجري

 53عاما ،شيع ،ت90019009 ،90999526 ،66662397 :

حمزة عباس غلوم الرئيس

 65عاما ،شيع ،ت60045533 :

مواعيد الصالة

يقول علماء إن "التذبذب" في مدار
القمر على وشك أن يجعل الفيضانات
ً
الـســاحـلـيــة عـلــى األرض أس ــوأ كـثـيــرا،
ً
وذلك اعتبارا من العقد المقبل.
ّ
وتحدث فيضانات المد العالي في
المناطق الساحلية عندما يصل المد
إلــى نحو  0.6متر فــوق متوسطالمد
المرتفع اليومي ،ويبدأ بالفيضان في

ال ـش ــوارع ،أو يـتـسـ ّـرب عبر المصارف
الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــة لـ ـلـ ـفـ ـيـ ـض ــان ــات خـ ــال
العواصف.
ّ
وتحذر دراسة جديدة بقيادة "ناسا"
من أن الفيضانات المزعجة ستصبح
ً
أكثر تواترا في الواليات المتحدة عند
ثالثينيات القرن العشرين ،حيث من
الـمـتــوقــع أن تشهد غالبية الـســواحــل

األمـ ـي ــركـ ـي ــة  3إلـ ـ ــى  4أض ـ ـعـ ــاف أيـ ــام
الفيضانات المرتفعة ،كــل ع ــام ،لمدة
على األقل.
عقد ّ
وتــوقــع العلماء أن يتسبب تذبذب
ال ـق ـم ــر ف ــي م ـج ـم ــوع ــات مـ ـت ــزاي ــدة مــن
الفيضانات التي من شأنها أن تعطل
الـحـيــاة بشكل كـبـيــر ،وت ـضـ ّـر بالبنية
ال ـت ـح ـت ـي ــة فـ ــي ج ـم ـي ــع أن ـ ـحـ ــاء ال ـم ــدن

الساحلية التي تأقلمت مع فيضانات
ً
ً
أكثر اعتداال وأقــل تكرارا ،وهو تذكير
غريب بعالقة األرض الوثيقة بقمرها
الطبيعي.
ُ
ّ
وح ــذرت ال ــدراس ــة ،الـتــي نـشــرت في
 21يــو نـيــو بمجلة Nature Climate
 ،Changeو نـ ـقـ ـلـ ـه ــا مـ ــو قـ ــع رو سـ ـي ــا
ال ـيــوم ،أم ــس ،مــن أن أي ــام الفيضانات

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلضــافـيــة هــذه لــن تنتشر بالتساوي
على م ــدار ال ـعــام ،لكن مــن الـمـ ّ
ـرجــح أن
ً
ّ
تتجمع مـعــا على مــدى بضعة أشهر
فقط ،وقــد تواجه المناطق الساحلية
ّ
تتعرض اآلن لفيضانين أو  3في
التي
ً
الشهر قريبا ،نحو عشرات الفيضانات
أو أكثر.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:25

العظمى 44

الشروق

04:58

الصغرى 29

الظهر

11:54

ً
أعلى مد  04:11صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:28

 02:28م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:49

ً
أدنى جزر  09:21صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:19

 09:49م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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