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األمير يعود إلى أرض الوطن بعد إجازة خاصة
عاد سمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد إلى أرض الوطن،
مساء أمــس ،بعد قضاء إجــازة
خاصة خارج البالد.
وكـ ــان ف ــي اس ـت ـق ـبــال س ـمــوه،
عـلــى أرض ال ـم ـطــار سـمــو ولــي
الـعـهــد الـشـيــخ مـشـعــل األح ـمــد،
ورئ ـيــس مـجـلــس األم ــة م ــرزوق
الغانم وكـبــار الشيوخ ،وسمو
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــخ ن ـ ـ ــاص ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـح ـ ـمـ ــد،
ورئـيــس مجلس الـ ــوزراء سمو
الـشـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد ،وكـبــار
المسؤولين بالدولة.
راف ـق ــت س ـم ــوه ال ـس ــام ــة في
الحل والترحال.

األمير لدى عودته للبالد أمس وفي استقباله ولي العهد والغانم

الغانم وناصر المحمد وصباح الخالد ووزراء وكبار الشيوخ في استقبال صاحب السمو بالمطار

الناصر :المتغيرات المتسارعة تحتم تضافر الجهود ليتحصن العالم

ألقى كلمة الكويت في مؤتمر «آسيا :الترابط اإلقليمي ...التداعيات والفرص»
وزير الخارجية
دعا لتضافر
الجهود وتعزيز
األمن الصحي
والغذائي والتعليم
والتكنولوجيا

بحث مع عدد من
نظرائه المشاركين
العالقات الثنائية
والتطورات

أكـ ــد وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة وزي ــر
الــدولــة لـشــؤون مجلس ال ــوزراء
الشيخ د .أحمد الناصر موقف
ال ـكــويــت ال ــداع ــي إل ــى م ــزي ــد من
الـ ـتـ ـع ــاون ب ـي ــن أق ــال ـي ــم الـخـلـيــج
ووسط آسيا وجنوبها وبأسلوب
يبرز الروابط اإلقليمية بين تلك
الـمـنــاطــق ويـسـتـثـمــر فـيـهــا عبر
قطاعات منها التنمية والممرات
التجارية واالستثمار.
واع ـت ـبــر ال ـن ــاص ــر ،ف ــي كلمة
له بالمؤتمر الدولي الــذي دعا
إليه رئيس أوزبكستان شوكت
مـ ـي ــرضـ ـي ــاي ــف ت ـ ـحـ ــت ع ـ ـنـ ــوان
«آسيا الوسطى وجنوب آسيا:
الترابط اإلقليمي ..التداعيات
وال ـف ــرص» ،أن الـكــويــت ترتبط
بصالت وثيقة مع وسط آسيا
وجنوبها ،وقد توثقت عرى تلك
الروابط خالل العقود الماضية
عبر التعاون في التنمية حيث
ع ـم ـل ــت دول ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت بـشـكــل
لصيق مع شركائها في وسط
ً
وجنوب آسيا دعما لبرامجهم
الـ ـتـ ـنـ ـم ــوي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة م ـم ـث ـلــة
ب ـم ـشــاريــع ع ــدي ــدة لـلـصـنــدوق

جانب من لقاء الوفد الكويتي برئاسة الناصر مع نظيره التركي
الكويتي للتنمية االقتصادية
ال ـعــرب ـيــة ف ــي ق ـط ــاع ــات الـبـنـيــة
الـتـحـتـيــة والـتـعـلـيــم والـصـحــة
والـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ــات والـ ـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ـ ــة

واالتصاالت والترابط اإلقليمي
وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـق ـط ــاع ــات مـمــا
يشكل مــا نسبته  18فــي المئة
مـ ــن كـ ــل مـ ـش ــاري ــع الـ ـصـ ـن ــدوق

الكويتي للتنمية حــول العالم
وبما يقارب  4مليارات دوالر.
وأضـ ـ ــاف« :وب ـي ـن ـمــا نـنــاقــش
اليوم المفاهيم واألطر الرامية

لـتـشـكـيــل رؤيـ ـ ــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
عابرة لألقاليم فإن دولة الكويت
تؤمن باإلمكانات واإلنـجــازات
التي يمكن تحقيقها عبر تطوير

الكويت تتضامن مع ألمانيا وبلجيكا وهولندا ولكسمبورغ جراء الفيضانات
أعربت وزارة الخارجية عن تضامن الكويت
وتـعــاطـفـهــا م ــع ألـمــانـيــا وبـلـجـيـكــا وهــولـنــدا
ودوقية لكسمبورغ جراء الفيضانات المدمرة،
التي شملت مناطق من تلك الدول ،وأدت إلى
وقـ ــوع ع ـش ــرات م ــن ال ـض ـحــايــا وال ـم ـصــاب ـيــن،
إضافة إلى تشريد آخرين من منازلهم.
وع ـب ــرت «ال ـخ ــارج ـي ــة» ،ف ــي ب ـي ــان ل ـه ــا ،عن
خ ــال ــص الـ ـتـ ـع ــازي وص ـ ـ ــادق الـ ـم ــواس ــاة إل ــى
حكومات وشعوب هذه الدول الصديقة ،وإلى
أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء
العاجل.
ف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،أك ــدت س ـف ــارة الـكــويــت

ف ــي ال ـعــاص ـمــة األل ـمــان ـيــة بــرل ـيــن ع ــدم وج ــود
مواطنين كويتيين ضمن ضحايا المناطق،
ال ـتــي تـعــرضــت لـلـفـيـضــانــات واألعــاص ـيــر في
واليــة «نــوردرايــن فيتفاليا» وواليــة «راينالند
بفالتس» التي سببت وقوع عشرات الضحايا
من المصابين والمفقودين.
وأوضـ ـح ــت ال ـس ـف ــارة ،ف ــي ب ـيــان ل ـهــا ،أنـهــا
تواصلت مــع الجهات والسلطات المختصة
في الواليتين ،التي أكدت للسفارة عدم وجود
مواطنين كويتيين مــن ضمن الضحايا في
تلك المناطق المنكوبة حتى اآلن ،مشيرة إلى
أن ال ـس ـفــارة سـتـقــوم بمتابعة كــل مــا يتعلق

بتطورات هذه األحداث غير االعتيادية.
بدورها ،أكدت سفارة الكويت لدى بلجيكا
والمحالة إلى دوقية لوكسمبورغ عدم وجود
مواطنين كويتيين بين ضحايا الفيضانات
التي اجتاحت الدولتين في األيام األخيرة.
وقــالــت ال ـس ـفــارة ،فــي بـيــان صـحــافــي ،إنها
تواصلت مع السلطات المعنية في البلدين منذ
اللحظات األولى لوقوع الفيضانات ،التي أكدت
عدم وجود مواطنين كويتيين بين ضحايا أو
مصابي هذه الفيضانات حتى اآلن.
ونصحت السفارة المواطنين الكويتيين
بـضــرورة التقيد بتعليمات األمــن والسالمة،

ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـصـ ــدر م ـ ــن الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ف ـ ــي ب ـل ـج ـي ـكــا
ً
ولوكسمبورغ ومتابعة التطورات أوال بأول.
من جهتها ،أكدت سفارة الكويت في هولندا
عدم وجود مواطنين كويتيين ضمن ضحايا
الفيضانات ،التي تعرضت لها هولندا.
ونصحت السفارة المواطنين الكويتيين
بـضــرورة التقيد بتعليمات األم ــن والسالمة
التي تصدر من السلطات الهولندية ومتابعة
ً
التطورات أوال بأول.

التعاون بين مجلس التعاون
لدول الخليج العربية وإقليمي
وسط وجنوب آسيا».
واعـ ـتـ ـب ــر وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
أن الـ ـتـ ـح ــدي ــات وال ـم ـت ـغ ـي ــرات
الـ ـمـ ـتـ ـس ــارع ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـش ـهــدهــا
العالم منذ عــام ونـصــف العام
تحتاج إلى نهج شمولي ثنائي
وج ـم ــاع ــي كـفـيــل بــال ـمــواج ـهــة،
ً
داعيا إلى «تضافر الجهود في
آسيا وحــول العالم فــي تعزيز
مـنـظــومــاتـنــا الـصـحـيــة واألم ــن
الغذائي والمؤسسات التعليمية
وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات،
إضافة إلى الذكاء االصطناعي
واألمن السيبراني».
وقال إن «تلك الجهود بحاجة
إلــى عمل جماعي حيث ال يمكن
أن يحصن أحدنا إن لم يتحصن
العالم أجمع».
وناقش المؤتمر سبل تعزيز
التعاون االستراتيجي اإلقليمي
ال ـم ـش ـتــرك واس ـت ـك ـشــاف ال ـفــرص
واإلمكانيات المتاحة في مختلف
ال ـق ـط ــاع ــات ال ـح ـي ــوي ــة وال ـم ـه ـمــة
ب ـي ــن دول ال ـم ـن ـط ـقــة ،ف ـض ــا عــن

المشاريع االستثمارية الواعدة
وأطر تحقيق التنمية المشتركة
من خاللها.

لقاءات ومباحثات
والـتـقــى وزي ــر الـخــارجـيــة على
ً
هــامــش الـمــؤتـمــر ع ــددا مــن وزراء
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـم ـش ــارك ـي ــن ،مـنـهــم
مـسـتـشــار ال ــدول ــة وزي ــر خــارجـيــة
الصين وانــغ يي ،ووزيــر خارجية
تــركـيــا مــولــود ت ـش ــاووش أوغ ـلــو،
ووزيـ ـ ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة أوزب ــاكـ ـسـ ـت ــان
عبدالعزيز كاملوف.
كـ ـم ــا الـ ـتـ ـق ــى الـ ـن ــاص ــر ن ـظ ـيــره
الطاجيكي سراج الدين مهر الدين،
ونـظـيــره الـبـنـغــادشــي أبــوالـكــام
ع ـبــدال ـمــؤمــن ون ـظ ـي ــره االف ـغــانــي
أشـ ـ ـ ــرف غـ ـن ــي واألوزبـ ـكـ ـسـ ـت ــان ــي
ش ــوك ــت م ـي ــرض ــاي ــف وت ـ ــم خ ــال
ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض م ـج ـمــل
العالقات الثنائية الوثيقة الكويتية
م ــع ت ـلــك ال ـ ــدول وس ـب ــل تـعــزيــزهــا
وتطويرها في مختلف المجاالت
ومناقشة آ خــر المستجدات على
الساحتين اإلقليمية والدولية.

«الخارجية» :ال صحة للوبي
إماراتي يحرض ضدنا
نفت وزارة الخارجية نفيا قاطعا صحة ما تناقلته بعض
مواقع التواصل االجتماعي حول لوبي مزعوم لدولة اإلمارات
يقوم بالتحريض على الكويت.
وأوضحت «الخارجية» أن «الخبر أشار إلى اسم عضو في
البرلمان األوروبي غير صحيح وغير موجود».
وأشــادت بمستوى التنسيق المستمر بين بعثة الكويت
وبعثة اإلمارات الدبلوماسية في بروكسل ،وسعيهما المشترك
للعمل معا في خدمة البلدين وسياستهما الخارجية ،والذي
يــأتــي انـعـكــاســا لـلـعــاقــات األخ ــوي ــة الـمـتـمـيــزة بـيــن البلدين
وقيادتهما وشعبيهما الشقيقين.
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إثم تصنيف الكويت برقبتكم

ل ــم ي ـكــن قـ ــرار وك ــال ــة «س ـت ــان ــدرد آن ــد ب ــورز»
بشأن خفض التصنيف االئتماني السيادي
لدولة الكويت إلى ( )A+مع اإلبقاء على النظرة
ً
المستقبلية السلبية ،خارجا عن التوقعات أو
ً
مفاجئا ألي طرف متابع لألوضاع االقتصادية
في الكويت.
هذا الخفض ليس األول من نوعه للكويت،
فقد سبق لنفس الــوكــالــة فــي مــارس  2020أن
خـفـضــت تـصـنـيـفـنــا ال ـس ـي ــادي درج ـ ــة واحـ ــدة
ال ــى ( )-AAوف ــي يــولـيــو  2020غ ـيــرت الـنـظــرة
المستقبلية للكويت من مستقرة إلى سلبية ،في
وقت خفضت وكالة موديز تصنيفنا درجتين
دف ـع ــة واح ـ ـ ــدة إلـ ــى ( )A1م ــع ت ـغ ـي ـيــر ال ـن ـظــرة
المستقبلية من تحت المراجعة إلى مستقرة.
أم ــا وكــالــة «فـيـتــش» للتصنيف االئـتـمــانــي،
ّ
فثبتت في فبراير الماضي التصنيف السيادي
للكويت عند المرتبة ( )AAمع تغيير النظرة
المستقبلية مــن مستقرة إ لــى سلبية ،وكذلك
خفضت تصنيف ديــونـنــا مــن «مـسـتـقــرة» إلى
«سلبية».
واضح لكل ذي عين وعقل أن الدولة تخلت
في أزمة «كورونا» عن مسؤوليتها االقتصادية،
وتركت أصحاب األعمال يواجهون مصيرهم
دون تــوف ـيــر ح ـتــى الـبـيـئــة ال ـمــائ ـمــة لـتـجــاوز
األزمة ،واختارت اإلجراء السهل المدمر المتمثل

ةديرجلا .تهنئ بالعيد
وتحتجب من األربعاء
حتى السبت

في السحب من االحتياطي العام ،لنصل إلى
استنفاد السيولة النقدية فيه ،إ لــى أن بلغنا
مرحلة بــات فيها خفض التصنيف السيادي
ً
للكويت أمرا ال يعني الكثير لمتخذ القرار.
ولكي نكون صادقين مع أنفسنا وغيرنا دون
مــواربــة ،فــإن مسؤولية خفض هــذا التصنيف
ً
تقع على كاهل الحكومة ،وتحديدا رئيسها -مع
تأكيد مسؤولية جميع النواب بال استثناء  -حيث
ً
ً
يبقى اإلصالح االقتصادي جسدا هامدا ومجرد
ش ـع ــار ب ــا ت ـط ـب ـيــق ،إلـ ــى درج ـ ــة جـعـلــت حتى
الوكاالت االئتمانية تعرب عن مخاوفها ،كما
ورد في تصنيف «ستاندرد آنــد بــورز» مطلع
العام الحالي ،من أن «األموال المتأتية لخزينة
ال ــدول ــة مــن االس ـتــدانــة (ال ــدي ــن ال ـع ــام) ستنفد
خــال  3سـنــوات ،إذا استمر العجز حتى عام
 2024دون اتخاذ إجــراء ات إصالحية هيكلية
ً
ل ــاق ـت ـص ــاد» ،ف ـض ــا ع ــن «ع ـج ــز ال ـمــؤس ـســات
الحكومية عن إيجاد حل مستدام طويل األجل
بشأن االحتياجات التمويلية».
ول ـعــل ت ــزام ــن خـفــض تـصـنـيــف ال ـكــويــت مع
إع ـ ــان وك ــال ــة ف ـي ـتــش ،أمـ ــس األول ،تــأكـيــدهــا
تصنيف السعودية عند ( ،)Aمع رفــع النظرة
المستقبلية من سلبية إلى مستقرة ،يدحض
ف ـكــرة أن ذل ــك ال ـخ ـفــض لـلـكــويــت ج ــاء نتيجة
عــوامــل ال تستطيع الـحـكــومــة الـتـحـكــم فيها،

كانخفاض أسعار النفط أو تداعيات «كورونا»
على االقتصاد.
المشكلة أن الحكومة برئيسها ،كجهاز تنفيذي،
تـعـلــم وتـسـمــع وت ــرى مـخـتـلــف أوج ــه االخ ـت ــاالت
فــي االقـتـصــاد ،لكنها ال تـبــادر إلــى حلها وال إلى
أخــذ أي مــن المقترحات الـتــي قدمها الـعــديــد من
الـجـهــات الــدول ـيــة والـمـحـلـيــة ،السـيـمــا مؤسسات
ً
المجتمع المدني والشخصيات المستقلة ،فضال
ع ــن تـجــاهـلـهــا ت ــوص ـي ــات وم ـق ـتــرح ــات الـمـجـلــس
األعـ ـل ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط الـ ـ ــذي يـ ـش ــارك اآلخـ ــريـ ــن فــي
كشف االختالالت وتحديد العلل ،دون أي مبادرة
إصالحية حكومية.
وخ ـف ــض ال ـت ـص ـن ـيــف االئ ـت ـم ــان ــي ل ـي ــس م ـجــرد
تقييم أص ــم لـلــوضــع االق ـت ـصــادي بــا دالالت ،بل
درجة تترتب عليها مجموعة من التكاليف ،منها
ارتفاع الفائدة على القروض السيادية ،في وقت
تسعى الكويت إلى إقــرار قانون الدين العام ،بما
يمكنها م ــن االقـ ـت ــراض م ــن ال ـمــؤس ـســات الـمــالـيــة
ً
والبنوك المحلية والدولية ،فضال عن انخفاض
جــذب االسـتـثـمــارات األجنبية إلــى ال ـبــاد ،والتي
ً
ً
تعتبر أصال ضئيلة جدا بالمقارنة حتى مع دول
الخليج األخرى ،كما يترتب على خفض التصنيف
بالتبعية خفض تصنيفات البنوك والمؤسسات
المالية المحلية مما يرفع عليها التكاليف واألعباء.
كل هذا الخفض للتصنيف االئتماني للكويت،
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والـتـحــول إلــى الـنـظــرة المستقبلية السلبية ،مع
اح ـت ـمــاالت مـعـلـنــة م ــن ه ــذه ال ـمــؤس ـســات التـخــاذ
ً
قرارات خفض أخرى مستقبال ،لم يقابله أي إجراء
م ــن الـحـكــومــة ف ــي إص ــاح االق ـت ـص ــاد ،ب ــل إن ردة
فعلها ظلت م ـحــدودة وخـجــولــة ،وانـحـصــرت في
اإلج ــراء ات المؤقتة كالدين الـعــام أو السحب من
احتياطي األجيال القادمة ،دون أن تقدم مشروعها
االقتصادي الشامل الذي يعالج اختالالت االقتصاد
الــرئـيـسـيــة ،السـيـمــا تـنــامــي الـمـصــروفــات الـعــامــة،
مـقــابــل ان ـخ ـفــاض أس ـع ــار الـنـفــط أو ت ــراج ــع ق ــدرة
المؤسسات الحكومية على تلبية طلبات العمل
لشباب الـكــويــت ،مما يجعل إثــم تــراجــع تصنيف
الكويت في رقبتها بال جدال.
وكما أن لخفض التصنيف االئتماني تداعيات
وتكاليف فإنه يلقي بمسؤوليةٍ يجب أن يتحملها
أحـ ـ ــد ،ف ــال ـك ــوي ــت الـ ـي ــوم ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى «ن ـف ـضــة»
إصــاح ـيــة ت ـت ـجــاوز بـهــا س ـن ــوات م ــن الـخـطــاب
االق ـت ـصــادي اإلن ـشــائــي الـخــالــي مــن اإلجـ ــراءات
اإلصالحية الفعلية ،وبعضها صعب ،لكن مهما
ً
كانت صعوبته فسيكون ذلك أقل إيالما من كلفة
تأجيله سنوات أخرى.

 60ألف حاج يبدأون المناسك وفق قواعد «التباعد»

بمناسبة قرب حلول
عيد األضحى المبارك،
ت ـت ـقــدم «الـ ـج ــري ــدة» إلــى
الجميع ب ــأرق التهاني
وأطـ ـي ــب األم ـن ـي ــات بــأن
يكون عيد خير وسعادة
وأمن وسالم ،الفتة إلى
أنـ ـ ـه ـ ــا س ـت ـح ـت ـج ــب مــن
األرب ـ ـع ـ ــاء إل ـ ــى ال ـس ـبــت،
لـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــود إل ـ ـ ـ ــى قـ ــرائ ـ ـهـ ــا
صباح األحد المقبل.
و«الجريدة» إذ تدعو
ال ـ ـلـ ــه تـ ـع ــال ــى أن ي ــأت ــي
ال ـع ـي ــد ال ـم ـق ـب ــل ،لـيـجــد
العالم على حال أفضل
م ــن ال ـتــي تــركــه عليها،
وقد تخلص من جائحة
«كورونا» ،فإنها تبتهل
إل ـ ــى ال ـع ـل ــي الـ ـق ــدي ــر أن
يحفظ الكويت وكل َمن
عليها ،وكــل عــام وأنتم
بـ ـخـ ـي ــر ...وعـ ـس ــاك ــم مــن
عواده.
تنظيم دخول الحجاج ألداء طواف القدوم أمس (أ ف ب)

●

عادل سامي

للعام الثاني على التواليُ ،يقام الحج في ظروف
استثنائية ،من حيث التنظيم والعدد ،ووفق قواعد
التباعد االجتماعي ،بسبب تفشي «كورونا».
وي ـتــزامــن مــوســم ه ــذا ال ـع ــام م ــع ارت ـف ــاع ف ــي عــدد
اإلص ــاب ــات بمختلف أرج ــاء الـعــالــم ،السـيـمــا بسبب
انتشار النسخ المتحورة من الفيروس ،رغم حمالت
التلقيح المستمرة منذ أشهر.
ّ
ونظمت السعودية الـعــام الفائت أصغر حــج من
حيث عدد المشاركين في التاريخ الحديث .لكن هذا
ً
العام ،سمح لنحو  60ألفا من السعوديين والمقيمين
الملقحين ضد «كورونا» ،اليوم ،بالتوافد إلى فضاء
ً
منى لقضاء يوم التروية ،ومنها إلى عرفات غدا ،على
بعد عشرة كيلومترات ،ألداء الركن األعظم.
ووسط إجراءات احترازية مكثفة بسبب تطورات
ً
الجائحة ،دخلت بشكل منظم جدا مجموعات تضم
عشرات الحجاج ،الذين تتراوح أعمارهم بين  18و65
ً
عــامــا ،مــرتــديــن مــابــس اإلحـ ــرام ،إلــى البيت الـحــرام،
ّ
المكرمة والسعي بين
لتأدية طواف القدوم إلى مكة
ً
جبلي الصفا وال ـمــروة ،إيــذانــا بـبــدء المناسك على
مدار خمسة أيام.
وبـحـســب وزارة ال ـحــج وال ـع ـم ــرة ،ف ــإن «ك ــل ثــاث
ساعات ،يدخل  6آالف شخص لتأدية طواف القدوم،
وبعد خروج كل مجموعة يتم تعقيم الحرم» ،موضحة
ً
أن شركات حجاج الــداخــل أنهت تجهيز  71مخيما
لتسكين  55ألف حاج ،و 6أبراج الستقبال  5آالف من
زوار بيت الله في يوم التروية وأيام التشريق ،وفق
اإلجراءات االحترازية المعتمدة.

أكد عضو لجنة اللقاحات في وزارة
الـصـحــة د .خــالــد الـسـعـيــد ،أن الـحــالــة
الوبائية بالبالد تحت الترصد واحتواء
الـمـنـظــومــة الصحية لـتــداعـيــاتـهــا ،فال
ً
إجراءات في األفق لقيد أو حظر ،مشددا
ع ـلــى ض ـ ــرورة االلـ ـت ــزام بــالـتــوجـيـهــات
الوقائية العامة لتقليل فرص العدوى،
ورفع وتيرة التطعيم.
من جهتها ،أعلنت الوزارة ،أن تطعيم
ً
األطفال من سن  12إلى  15عاما سيبدأ
ً
ً
اعتبارا من األسبوع الجاري تدريجيا،

●

عـلــى وق ــع إع ــان أح ــد الـمــواطـنـيــن ق ــدرتــه عـلــى ش ــراء
مديونيات الكويتيين لدى البنوك ،وسداد مئات الماليين
عنهم ،وفق اشتراطات محددة ،منها تحويل مديونياتهم
إليه ،وإجراء وكالة له لدى إدارة التوثيق في وزارة العدل،
كشفت مصادر قانونية ،لـ «الجريدة» ،أن الجهات الرقابية،
َ
ممثلة في وزارتي الداخلية والشؤون ،تحقق في حيثيات
هذا اإلعالن ،الفتة إلى أن «الداخلية» استدعت ذلك المواطن
للتحقيق معه حــول مصدر األم ــوال والـهــدف من إعالنه
ّ
التبرع.
وكيفية السداد ،غير أنه أكد أن هدف مبادرته

وبينما أكدت المصادر ضخامة المبالغ المعلن عنها،
أشارت إلى خطورة األمر ،السيما في ظل إمكانية رجوع
المتبرع على المواطنين بتلك المديونيات ،مضيفة أن
«هناك مئات الكفاالت التي وثقها مواطنون لدى وزارة
العدل لمصلحة هذا المواطن».
وعلى صعيد «الشؤون» ،أكدت المصادر عدم اختصاص
الوزارة بمثل هذه القضايا ،السيما أن المواطن ،صاحب
اإلعالن ،لم يطلب جمع التبرع من أحد ،بل رغب في دفع
األم ــوال ،الفتة إلــى أن «ال ـشــؤون» تتدخل فــي حالة جمع
المبالغ ال منحها.
٠٤

إيران :قتيالن في احتجاجات المياه باألهواز هل دخلنا عصر التقلبات المناخية الخطيرة؟

ً
قـبــل نـحــو  20يــو مــا مــن تسليم السلطة
في البالد ،أقرت السلطات اإليرانية ،أمس،
بمقتل شخصين خ ــال ا حـتـجــا جــات على
شح المياه في محافظة خوزستان (األهواز)
المطلة على الخليج ،والتي تعد واحدة من
في إيران ،وتقطنها
أبرز مناطق إنتاج النفط ّ
ة.
السن
أقلية كبيرة من العرب
ُ
وقــالــت الـسـلـطــات إن الـمـتـظــاهــريــن قتال
ال ـج ـم ـعــة فـ ــي بـ ـل ــدة ش ـ ــادك ـ ــان ،ل ـك ــن بـعــض
الناشطين من العرب أكدوا لـ «الجريدة» أن
نحو عشرة جرحى سقطوا خالل األحداث
التي وقعت ليل األربعاء – الخميس مازالوا
ً
مـفـقــوديــن ،وأن هـنــاك تـخــوفــا مــن أن يكون
عــدد منهم قد فــارق الحياة ،لكن السلطات
تتستر على األمر.
وقامت وزارة االتصاالت بقطع االتصاالت
عن األماكن التي شهدت احتجاجات ،لكن
الناشطين هــذه ا لـمــرة استخدموا شرائح
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كرمت
«لوياك» ُ
الفائزين بـ «كن» لريادة
األعمال «أونالين»

06
رومانوسكي :أميركا موطن
أفضل المبرمجين وشركات
التكنولوجيا في العالم

اقتصاد
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«الشال» 392 :مليون
دينار سيولة السوق
العقاري في يونيو

«الداخلية» استدعت صاحبه للتحقيق حول مصدر األموال وكيفية السداد
حسين العبدالله وجورج عاطف

محليات

محليات

«الصحة» :ال قيد أو حظر في األفق إعالن «شراء مديونيات المواطنين»
ً
عاما األسبوع الجاري» يستنفر الجهات الرقابية
«بدء تطعيم األطفال من  12إلى 15
م ــؤك ــدة ،ف ــي ب ـي ــان ل ـه ــا ،أن ـه ــا ل ــن تــألــو
ً
جهدا في تقديم الخدمة لألعداد التي
بادرت بالتسجيل أو ستقوم به من هذه
الفئة العمرية؛ لضمان حصولهم على
جرعتي اللقاح قبل بداية العام الدراسي
في سبتمبر المقبل.
بدوره ،أكد رئيس اللجنة االستشارية
لمواجهة «كورونا» د .خالد الجارالله،
أن موجة تحور «دلتا» تسود التحورات،
وت ـف ــرض أجـنــدتـهــا عـلــى دول الـعــالــم،
ُ
وت ـ ِـعـ ـي ــد الـ ـت ــوصـ ـي ــات ال ــوق ــائـ ـي ــة بـعــد
االنفتاح.
٠٥

«التربية» تطالب المناطق
بترشيح المعلمين
المتميزين

خـلـيــويــة تــابـعــة لـشــركــات مــن دول ال ـجــوار
ً
خـصــوصــا مــن ال ـعــراق لنشر أف ــام وصــور
االحتجاجات.
ورغ ـ ـ ــم أن رئ ـ ـيـ ــس ال ـس ـل ـط ــة ال ـق ـضــائ ـيــة
ً
اإليرانية أرسل وفدا للتحقيق وإعالن وزارة
الـطــاقــة نيتها فتح بعض ال ـســدود لــزيــادة
إمدادات المياه تواصلت التظاهرات مساء
الجمعة لليوم الـثــانــي ،وتجمع عــدد كبير
من الناشطين في مناطق األهواز وشادكان
والحميدية وكوت عبدالله وماهشهر ،وهي
مناطق يسكنها العرب.

دوليات

١٦

األسد يربط أزمة سورية
االقتصادية بتعثر
مصارف لبنان

رياضة

١٨
مدنيون وعسكريون آلمان يساعدون في تنظيف آثار الدمار الذي أحدثه الفيضان في بلدة التيناهر غرب ألمانيا أمس (أ ف ب)

١٧

«األولمبي» يباشر تدريباته
في معسكره التركي اليوم

4
محليات
الجهات الرقابية تحقق في إعالن إسقاط مديونيات المواطنين
ةديرجلا
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● «الشؤون» :غير معنيين بالقضية ...والموضوع بيد سلطات التحقيق المختصة
● شراء الديون ال يندرج ضمن أعمال الخير ...ونتدخل في حال طلب جمع األموال ال منحها»
حسين العبدالله
وجورج عاطف

كشفت مصادر قانونية لـ «الجريدة» أن الجهات الرقابية
بوقائع إعالن
ممثلة بوزارتي الداخلية والشؤون تحقق ّ
أ ح ــد ا لـمــوا طـنـيــن ا لـتـبــرع للمواطنين المتعثرين مقابل
تـحــويــل مديونياتهم إل ـيــه ،وإجـ ــراء وكــالــة لــه ل ــدى إدارة
التوثيق بوزارة العدل بذلك.
وقالت إن وزارة الداخلية استدعت المواطن للتحقيق
معه في مصدر األموال والهدف من اإلعالن وكيفية السداد،
ّ
ّ
التبرع.
إل أن المواطن أكد أنها تهدف الى
ّ
لـكــن الـمـصــادر أك ــدت أن المبالغ المعلن عنها كبيرة،
فضال عن أن المتبرع أعلن ضرورة قيام المواطنين بعمل
وك ــاالت لــه ولمصلحة إح ــدى الـشــركــات ،مما يسمح في
المستقبل بإمكانية الرجوع عليهم بالمديونيات.

«ثانوية السالمية» تقدم تجارب
جديدة في التعليم عن ُبعد

استقبلت مراقبة التعليم الثانويبمنطقة حولي التعليمية ،بدرية
المطيري ،وفــد مــدرســة ثانوية السالمية للبنات وفــريــق التخطيط
االستراتيجي والحوسبة برئاسة مديرة المدرسة آمــال القالف في
مكتبها مــع نهاية الـعــام الــدراســي ،حيث تــم تقديمالكتاب السنوي
بنسختين إلكترونية وورقية لما تضمنه العام الدراسي من تجارب
جديدة في التعليم عن بعد وفق خطط استراتيجية وتشغيلية مرنة
ومشاريع مدرسية افتراضية تصب في مصلحة المتعلمات والنمو
الـمـهـنــي للهيئة التعليمية واإلداري ـ ـ ــة ،ع ــاوةعـلــى الـتـقـيـيــم الــذاتــي
لألداء وفقا للمقاييس المترية والالمترية ونتائجها على المستوى
التحصيلي واإلداري والمجتمعي ،والتي نالت استحسان المنطقة
التعليمية ،مــؤكــدة دع ــم وتـعــزيــز نـقــاط ال ـقــوة والـعـمــل بالتوصيات
واألولويات في العام القادم.

«الشؤون» :ال اختصاص
مــن جهتها ،أكــدت مـصــادر مطلعة فــي وزارة الشؤون

«التربية» تطالب المناطق بترشيح المعلمين المتميزين
عن عام  2021/2020لتكريمهم في يوم المعلم
●

وفد ثانوية السالمية خالل تقديمالكتاب السنوي

وقالت إن تلك الواقعة تثير في حالة عدم إثبات صحة
الـمـعـلــومــات مــن قـبــل ال ـمــواطــن وقــائــع شبهة فــي سالمة
مصدر األموال وشبهة االحتيال ،خاصة أن هناك المئات
التوثيق
من الكفاالت قام بها عدد من المواطنين لدى إدارة
ّ
لمصلحة المواطن مصدر التبرع ،الفتة إلى ضرورة تحقق
الجهات الرقابية من «الداخلية» والنيابة و«الشؤون» من
سالمة تلك اإلجــراء ات ،حتى ال يدخل المواطنون مجددا
في باب واسع من أجل المطالبات القضائية.

االجتماعية ،عدم اختصاص الوزارة بمثل هذه القضايا،
السيما أن المواطن صاحب اإلعالن ،لم يطلب جمع التبرع
من أحد ،بل رغب في دفع األموال ،موضحة أن القضية تقع
ّ
معنية أخرى في الدولة ،مثل
ضمن اختصاصات جهات
النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)
ووزارة الداخلية ،وذلك للتحقق والتأكد من وجود شبهات
غسل أموال من عدمه.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ل ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» أن ـ ـ ــه ف ـ ـ ــور ن ـشــر
«الفيديوهات» الخاصة بتصريح المواطن ،وتناقلها عبر
وسائل التواصل والمواقع اإلخبارية اإللكترونية ،باشرت
الــوزارة التحقق من التصريحات التي أدلى بها ،للتأكد
من عدم طلبه جمع التبرعات ،الفتة إلى أنه عقب التأكد

من ذلك ،باتت القضية بيد ُسلطات التحقيق المختصة
في الدولة.
واعـ ـتـ ـب ــرت الـ ـمـ ـص ــادر أن رغـ ـب ــة هـ ــذا الـ ـم ــواط ــن ش ــراء
مديونيات المواطنين ال تندرج ضمن أعمال الخير ،بل هي
عبارة عن ُتجارة ،السيما في ظل ما أعلنه خالل تصريحاته
بتحصيل ثلث مبلغ المديونية من صاحبها ،مؤكدة حرص
الوزارة الجاد على المتابعة الحثيثة ّ
ألي قضية من شأنها
الـمـســاس بــالـعـمــل الـخـيــري مــن قــريــب أو بـعـيــد ،لضمان
اسـتـمــراره ناصعا ،وتنقيته مــن أي شائبة ،عبر مراقبة
وتمحيص عمليات دخول أموال التبرعات وخروجها من
حسابات الجمعيات الخيرية وإليها ،والتأكد من سالمتها
ّ
المحولة اليها.
وسالمة مصادرها والجهة

فهد الرمضان

طالبت وزارة التربية المناطق
التعليمية واإلدارات المركزية
بــال ـع ـمــل ع ـل ــى ت ــرش ـي ــح أس ـم ــاء
المستحقين للتكريم والمدارس
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة فـ ـ ــي يـ ـ ـ ــوم ال ـم ـع ـل ــم
ال ـع ــال ـم ــي ع ــن الـ ـع ــام ال ــدراس ــي
.2021 /2020
وق ـ ــال وك ـي ــل ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـعــام
أسامة السلطان ،في كتاب وجهه
إلى مديري المناطق التعليمية
وال ـت ـع ـل ـيــم ال ــديـ ـن ــي ،وحـصـلــت
«الجريدة» على نسخة منه ،إن
«الـ ـ ـ ــوزارة وك ـعــادت ـهــا الـسـنــويــة
ب ـص ــدد االحـ ـتـ ـف ــاء بــالـمـعـلـمـيــن
ً
ال ـم ـت ـم ـيــزيــن؛ ت ـكــري ـمــا ل ــدوره ــم
ال ـك ـب ـي ــر ف ـ ــي ت ــربـ ـي ــة األجـ ـ ـي ـ ــال،
ً
وح ــرص ــا مـنـهــا عـلــى اسـتـكـمــال
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـط ـلــوبــة لـتـكــريــم
أع ـ ـض ـ ــاء الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
المتميزين والمدارس المتميزة
عن العام الدراسي ،2020/2021
فإنه يرجى العمل على تكليف
ج ـ ـهـ ــات االخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص ل ــدي ـك ــم
ب ـت ـع ـب ـئ ــة الـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــاذج الـ ـم ــرفـ ـق ــة

والمخصصة لــذلــك عـلــى ضــوء
الـقــرار ال ــوزاري رقــم 2011/ 201
المنظم».
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـس ـ ـ ـل ـ ـ ـطـ ـ ــان عـ ـل ــى
ضرورة مراعاة الدقة في كتابة
البيانات ومراجعتها من جهات
االخـ ـتـ ـص ــاص واع ـت ـم ــاده ــا مــن
المدير العام للمنطقة.
من جهة أخرى ،أكدت جمعية
المعلمين أن نـجــاح «الـتــربـيــة»
ف ــي تـنـظـيــم وع ـقــد االخ ـت ـب ــارات
ال ــورق ـي ــة لـلـصــف ال ـث ــان ــي عشر
يعطي مــؤشــرات تـفــاؤل بعودة
الطالب إلى مقاعدهم الدراسية
ب ــداي ــة ال ـع ــام ال ــدراس ــي المقبل
 ،2021/2022معربة عن تقديرها
للجهود الـكـبـيــرة الـتــي بذلتها
"التربية" في اجتياز مرحلة هذه
االخـتـبــارات التي كانت بمثابة
ت ـح ــد ص ـع ــب فـ ــي ظـ ــل جــائ ـحــة
"كورونا".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،فــي
الوقت نفسه ،بدور وزير التربية
د .علي المضف ،ووكيل الوزارة
د .عـ ـل ــي الـ ـيـ ـعـ ـق ــوب ،وال ــوكـ ـي ــل
المساعد للتعليم العام أسامة

ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــان ،وم ـ ـ ــدي ـ ـ ــري عـ ـم ــوم
المناطق التعليمية ،وموجهي
ع ـمــوم الـ ـم ــواد ،وأع ـض ــاء لـجــان
االختبارات ،ومديري المدارس
والـمــوجـهـيــن ول ـج ــان الـمــراقـبــة
والتصحيح والـكـنـتــرول ،وذلــك
ب ــال ـت ـع ــاون ال ـم ـل ـمــوس وال ـج ــاد
ال ـ ـ ــذي ق ــدم ـت ــه وزارات ال ــدف ــاع
والصحة والــداخـلـيــة ،وجمعية
الهالل األحمر.
وق ـ ـ ــال أمـ ـي ــن سـ ــر ال ـج ـم ـع ـيــة
عــايــض الـسـبـيـعــي ،إن اجـتـيــاز
ه ـ ــذه االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات وس ـ ــط ه ــذه
ال ـج ـهــود ال ـج ـب ــارة ال ـت ــي ُبــذلــت
يـعـطــي مــؤشــرا إيـجــابـيــا يدعو
إلى التفاؤل بإمكانيات الوزارة
ل ـت ـفــادي ت ـحــديــات وص ـعــوبــات
ال ـ ـعـ ــام ال ـ ــدراس ـ ــي ال ـم ـق ـب ــل ،مــن
ح ـيــث االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ،وتــأم ـيــن
الـ ـمـ ـن ــاخ ال ـ ـتـ ــربـ ــوي وال ـص ـح ــي
ال ـم ـن ــاس ــب ل ــأس ــر الـتـعـلـيـمـيــة
ول ـل ـط ـل ـب ــة وألولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء األم ـ ـ ـ ــور،
ول ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــودة اآلمـ ـ ـن ـ ــة
والمستقرة والطبيعية للتعليم
في المدارس .وأعــرب السبيعي
ع ــن أم ـل ــه أن تـسـتـكـمــل ال ـ ــوزارة

ج ـهــودهــا لــان ـت ـهــاء م ــن بعض
الملفات التربوية المهمة ،كملف
ال ـه ـي ـكــل ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي لـلـتــوجـيــه
الفني ،وبطاقة الوصف الوظيفي
الخاص بالتواجيه الفنية ،إلى
جانب األخذ في االعتبار سرعة
ت ـس ـك ـي ــن الـ ــوظـ ــائـ ــف ال ـق ـي ــادي ــة
واالشرافية ،واالنتهاء من ملفي
األعـ ـم ــال ال ـم ـم ـت ــازة ،وتـظـلـمــات

ال ـم ـع ـل ـم ـي ــن والـ ـمـ ـعـ ـلـ ـم ــات فــي
مختلف قضاياهم.

أهل الميدان
من جانب آخر ،هنأ مجلس إدارة
الجمعية أهل الميدان المشمولين
بـتـكــريــم ال ـ ـ ــوزارة ف ــي ي ــوم المعلم
العالمي للعام الدراسي 2020/2019

مــن مــديــري ال ـمــدارس ،والمديرين
ال ـم ـس ــاع ــدي ــن ،وم ــوجـ ـه ــي ع ـمــوم
المواد الدراسية ،ورؤساء األقسام،
ومـ ـش ــرف ــي ال ـ ـمـ ــواد وال ـم ـش ــرف ــات
الفنيات ،والمعلمين والمعلمات،
معربا عن اعتزازه الكبير وتقديره
لجهودهم الكبيرة وما قدموه من
ب ــذل وعـطــاء وإخ ــاص خ ــال عام
دراسي استثنائي.

 %97إنجاز الطريق اإلقليمي الشمالي
«الطرق» :انتهاء المشروع أواخر العام الحالي بتكلفة  149.5مليون دينار
●

سيد القصاص

كشفت مـصــادر الهيئة العامة للطرق
والنقل البري عن إنجاز  97في المئة من
أعمال مشروع «إنشاء وإنجاز وصيانة
الطريق اإلقليمي الشمالي مــن الــدائــري
الـ ـس ــادس إل ــى ت ـقــاطــع رق ــم  »82بــاتـجــاه
السعودية بطول  22كيلومترا ،متوقعة
أن يتم إنجاز المشروع بشكل كامل نهاية
العام الجاري.
وقالت المصادر ،لـ«الجريدة» ،إن قيمة
عقد المشروع تقدر بـ 149.5مليون دينار،
وهو من المشاريع الكبرى التي تنفذها
الهيئة ،والــذي يمثل المرحلة األولــى من
تطوير الطريق اإلقليمي الشمالي ،حيث
يـمـتــد م ــن ال ــدائ ــري الـ ـس ــادس ف ــي ات ـجــاه
السالمي غربا ،ويتقاطع في الكيلو 82

«المهندسين» :تفاؤل
بإنجاز جزيرة الغاز
المسال بـ «الزور»
أشاد أمين صندوق جمعية
المهندسين ،م .علي الفيلكاوي،
بإنجاز «البترولية المتكاملة»
(كيبيك) أكبر جزيرة صناعية
لـلـغــاز الـمـســال وأك ـبــر خــزانــات
بمنطقة الخليج العربي والشرق
األوس ـ ـ ـ ـ ــط ،الفـ ـت ــا الـ ـ ــى أن ه ــذا
اإلنجاز بمنطقة الزور يؤكد أن
السواعد الكويتية من مختلف
المهن الفنية واإلدارية والشباب
المهندسين في القطاع النفطي
قادرة على بناء مثل هذا الصرح
ال ـت ـن ـم ــوي الـ ـكـ ـبـ ـي ــر .وأض ـ ــاف
الفيلكاوي ،في تصريح أمس،
أنــه «مــن دواع ــي الفخر أن نرى
مثل هذا اإلنجاز الذي يؤكد أن
الكويت ماضية لكي تعود الى
ســا بــق عـهــد هــا ّ
در ة للخليج»،
مـشـيــرا ال ــى أن «ال ـج ــزي ــرة تعد
من أكبر مرافق استيراد الغاز
الطبيعي المسال في العالم من
حيث السعة التخزينية».
وقال :نجدد فخرنا بأبنائنا
يبثون روح
المهندسين الذين ّ
ويقدمون الغالي
األمل والتفاؤل ّ
والـ ـنـ ـفـ ـي ــس ل ـت ـن ـف ـيــذ م ـش ــاري ــع
ال ـت ـن ـم ـي ــة ،س ـ ـ ــواء فـ ــي ال ـق ـط ــاع
النفطي والـعــالــم ،الفـتــا الــى أن
استقطاب «كيبيك» المزيد من
الـمـهـنــدسـيــن ال ـش ـب ــاب يجسد
ثقتها بأبناء الكويت.

مــع الطريق اإلقليمي الجنوبي وطريق
الـ ـعـ ـب ــدل ــي ،لـ ـي ــرب ــط بـ ـي ــن ش ـ ـمـ ــال الـ ـب ــاد
وجنوبها ضمن الخطة التنموية لتحديث
شبكة الطرق.

تصاميم عالمية
وب ـي ـنــت ال ـم ـص ــادر أن ال ـم ـش ــروع يعد
أحد مشاريع الطرق االستراتيجية التي
ت ـس ـعــى الـ ــدولـ ــة م ــن خ ــال ــه إلـ ــى تـطــويــر
وت ـح ــدي ــث ش ـب ـكــة الـ ـط ــرق ع ـلــى مـسـتــوى
البالد ،وتحقيق األهداف المرجوة منها،
والمتمثلة في «تسيير الحركة المرورية
والحد من الحوادث ورفع كفاء ة الطرق»،
السـيـمــا أن ال ـم ـشــروع يـتــم تـنـفـيــذه وفقا
لمعايير تصميمية عالمية.
وأكدت حرص الجهاز التنفيذي داخل

المشروع على تضافر الجهود ،وتسريع
وتيرة العمل للحفاظ على مستوى األداء
والتقدم في اإلنجاز حتى نهاية المشروع،
الــذي يهدف إلــى تحقيق االنسيابية في
الـحــركــة الـمــروريــة ،ورف ــع كـفــاء ة الطريق
القائم ،وإعادة تأهيله ليصبح بمواصفات
عالمية قـيــاسـيــة ،وزيـ ــادة ع ــدد ال ـحــارات
لتصبح  4في كل اتجاه ،بدال من حارتين
كما هو الحال في الطريق القديم ،بهدف
رب ــط ال ـكــويــت ب ــال ــدول اإلقـلـيـمـيــة شـمــاال
وجنوبا ،مبينة أن الطريق يربط المدن
اإلسكانية القائمة والـجــديــدة ،وأبــرزهــا
م ــديـ ـن ــة ال ـ ـم ـ ـطـ ــاع ومـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـم ـس ــاك ــن
المنخفضة التكاليف ،وكذلك التوسعات
العمرانية المستقبلية ،وأبرزها مشروع
مدينة نواف األحمد.
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«الصحة» :ال إجراءات في األفق لقيد أو حظر
ةديرجلا
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السعيد :لقاح «فايزر» آمن وفعال لألطفال
عادل سامي

«دلتا» يفرض
أجندته على
دول العالم

الجارالله

بدء تطعيم األطفال
ً
من  12إلى  15عاما
األسبوع الجاري
ً
تدريجيا

أكد رئيس اللجنة االستشارية
ل ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا د .خ ــال ــد
الجارالله ،أن موجة تحور "دلتا"
تـ ـ ـس ـ ــود الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــورات ،وت ـ ـفـ ــرض
أجندتها على دول العالم ،وتعيد
التوصيات الوقائية بعد االنفتاح.
مــن جــانـبــه ،أك ــد عـضــو لجنة
ال ـل ـق ــاح ــات ف ــي وزارة الـصـحــة
د .خ ــال ــد ال ـس ـع ـي ــد ،أن ـ ــه سـيـتــم
استخدام لقاح فايزر في تطعيم
ال ـف ـئ ــة ال ـع ـم ــري ــة مـ ــن  12حـتــى
 15عــامــا ،اعـتـبــارا مــن األسـبــوع
الجاري.
وقـ ــال ال ـس ـع ـيــد ،ف ــي تـغــريــدة
عـ ـل ــى حـ ـس ــاب ــه ب ـ ــ"تـ ــوي ـ ـتـ ــر" ،إن
"فايزر" هو الوحيد المستخدم
ل ـهــذه ال ـف ـئــة ،الف ـتــا إل ــى أن هــذا
اللقاح أثبت أنه آمن وفعال لهذه
الشريحة.
ونـ ـ ـ ـص ـ ـ ــح أولـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاء األم ـ ـ ـ ـ ــور

بتسجيل أ بـنــا ئـهــم ،لحمايتهم
قبل بداية العام الدراسي.
وأكـ ــد الـسـعـيــد أن ال ـل ـقــاح في
وجـ ــود ال ـســالــة األولـ ــى وســالــة
«ألفا» كانت فعاليته ضد دخول
ً
ال ـع ـنــايــة  100ف ــي ال ـم ـئ ــة ،الف ـتــا
إل ـ ــى أن ـ ــه ب ـع ــد ظـ ـه ــور ال ـم ـت ـحــور
«دل ـ ـتـ ــا» ش ــدي ــد االنـ ـتـ ـش ــار بـيـنــت
اإلح ـص ــائ ـي ــات أن ال ـف ـعــال ـيــة أقــل
قليال معه ولكنه فعال.
وقال السعيد ،إن اللقاح مازال
أف ـض ــل اخ ـت ـي ــار ض ــد ال ـجــائ ـحــة،
م ـض ـي ـفــا« :نـ ـح ــن ف ــي حـ ــرب ضــد
فيروس كورونا والمضللين».
وأوضـ ــح أن الـحــالــة الــوبــائـيــة
تحت الترصد واحتواء المنظومة
ً
ال ـص ـح ـيــة ل ـت ــداع ـي ــات ـه ــا ،م ــؤك ــدا
أن ــه ال إج ـ ـ ــراءات ف ــي األفـ ــق لقيد
أو حـظــر ،وم ـشــددا عـلــى االل ـتــزام
بــالـتــوجـيـهــات الــوقــائ ـيــة الـعــامــة

لتقليل فرص العدوى ورفع وتيرة
التطعيم.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أعـ ـلـ ـن ــت وزارة
الصحة اسـتـمــرار العمل بمراكز
تطعيم «كوفيد  »19 -خالل فترة
العيد من الساعة الثامنة صباحا
وحـتــى الثامنة مـســاء على مــدار
األسبوع ،ما عدا يوم السبت.
وأكدت الــوزارة أن المراكز هي
مركز جابر األحمد  N3الصحي،
وم ــراك ــز الـ ـشـ ـه ــداء ،وال ـج ــاب ــري ــة،
وال ــرح ــاب ،والــرق ـعــي ،والـعـقـيـلــة،
وأب ــوف ـط ـي ــرة ل ـل ـع ـمــالــة ال ــواف ــدة،
والنسيم المؤقت بمنطقة تيماء.
وأك ـ ــدت ال ـ ـ ــوزارة أن ـهــا سـتـبــدأ
اع ـت ـب ــارا م ــن األسـ ـب ــوع ال ـج ــاري
البدء التدريجي بتقديم تطعيم
«كوفيد »19-للفئة العمرية من 12
ً
إلى  15عاما.
وأشـ ــارت ،فــي ب ـيــان ،إل ــى أنها

جانب من التطعيمات
لن تألو جهدا في تقديم الخدمة
لــأعــداد الـتــي ب ــادرت أو ستقوم
بالتسجيل من هذه الفئة العمرية،
وذل ـ ــك ل ـض ـمــان ح ـصــول ـهــم عـلــى
جرعتي اللقاح قبل بــدايــة العام

العنزي :الكويتيات أكثر إصابة بسرطان الجلد من الرجال
منطقة الجهراء الصحية وحملة «كان» نظمتا محاضرة للتوعية بالمرض
نظمت الحملة الوطنية
للتوعية بالسرطان (كان)،
بالتعاون مع منطقة الجهراء
الصحية وقسم الجلدية في
مستشفى الجهراء ،محاضرة
توعية عن سرطان الجلد.

●

عادل سامي

كـ ـشـ ـف ــت الـ ـمـ ـسـ ـجـ ـل ــة األول ـ ـ ـ ــى
لـ ـلـ ـجـ ـل ــدي ــة وال ـ ـت ـ ـنـ ــاس ـ ـل ـ ـيـ ــة ف ــي
م ـس ـت ـش ـفــى ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء ،د .سـ ــارة
ال ـع ـنــزي ،أن الـنـســاء الـكــويـتـيــات
أكثر إصابة بسرطان الجلد من
الـ ــرجـ ــال ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أنـ ــه وف ــق
أح ـ ـ ـ ــدث إح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات ع ـ ــن ن ـســب
اإلصابة والشفاء بسرطان الجلد
في الكويت ،وجــد أن المصابات
بـنـسـبــة  0.2بــال ـم ـئــة م ــن جـمـيــع
األعـ ـم ــار وب ـم ـع ــدل  8حـ ــاالت في
عـمــر  65عــامــا و 50حــالــة بعمر
الـ 85عاما.
وأكــدت العنزي ،في محاضرة
ألقتها عبر برنامج "تيمز" خالل
مـ ـح ــاض ــرة ل ـل ـت ــوع ـي ــة ب ـس ــرط ــان
الجلد ،نظمتها الحملة الوطنية
ل ـل ـت ــوع ـي ــة بـ ــال ـ ـسـ ــرطـ ــان (ك ـ ـ ـ ــان)،
بــال ـت ـعــاون م ــع مـنـطـقــة ال ـج ـهــراء
ال ـص ـح ـي ــة وقـ ـس ــم ال ـج ـل ــدي ــة فــي
مستشفى ال ـج ـهــراء ،أن ســرطــان
ال ـج ـلــد ه ــو ت ـكــاثــر غ ـيــر طبيعي
ّ
ويتطور في معظم
لخاليا الجلد،
ّ
الـحــاالت في المناطق المعرضة

سارة العنزي

ألش ـع ــة ال ـش ـم ــس ،ومـ ــع ذلـ ــك مــن
الممكن أن يـتـطـ ّـور فــي المناطق
ّ
تتعرض للشمس.
التي ال
وأوضـحــت أن نسبة إصابة
ال ـن ـس ــاء غ ـيــر ال ـكــوي ـت ـيــات 0.1
بــال ـم ـئــة وب ـم ـع ــدل واح ـ ـ ــدة مــن
ج ـم ـيــع األعـ ـ ـم ـ ــار ،أم ـ ــا ال ــرج ــال
الكويتيون فنسبة اإلصــابــة 0
بالمئة ،بينما نسبة اإل صــا بــة
ب ـســرطــان الـجـلــد ل ـلــرجــال غير
الكويتيين بالكويت  0.7بالمئة،

ب ـم ـع ــدل  5ح ـ ـ ــاالت مـ ــن جـمـيــع
األعمار.
وأشارت إلى أنه بسبب اإلغالق
العام العالمي ،بسبب الجائحة،
ّ
فإن نسبة  33بالمئة من الحاالت
ل ــم يـتــم عـمــل فـحــص الـجـلــد لـهــا،
بمعدل  60ألفا لم يتم تشخيصهم
بالميالنوما عالميا.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ّـدم ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزي خـ ـ ــال
م ـ ـحـ ــاضـ ــرت ـ ـهـ ــا ن ـ ـصـ ــائـ ــح حـ ــول
أسباب حدوث الميالنوما ،وهي
كـ ـث ــرة الـ ـتـ ـع ـ ّـرض ل ــأش ـع ــة ف ــوق
البنفسجية الصادرة من الشمس
أو المصابيح أو أسـ ّـرة التسمير
الـ ـت ــي تـ ـع ــد الـ ـمـ ـس ــؤول ــة عـ ــن 20
بالمئة من حاالت الميالنوما ،و67
بالمئة من حاالت السرطان الجلد
الحرشفي ،و 29بالمئة من سرطان
الجلد القاعدي.
وذك ـ ــرت أن اس ـت ـخــدام أجـهــزة
الـ ـتـ ـسـ ـمـ ـي ــر بـ ـكـ ـث ــرة يـ ـ ـ ـ ــؤدي ال ــى
شـ ـيـ ـخ ــوخ ــة ال ـ ـج ـ ـلـ ــد وس ـ ــرط ـ ــان
ال ـج ـل ــد ،الف ـت ــة إلـ ــى أن الـمـعــاهــد
الصحية تعطي معلومات مضللة
ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام أسـ ـ ــرة
التسمير.

وأكــدت أن جــود تاريخ عائلي
ل ــإص ــاب ــة ب ــال ـم ـي ــان ــومــا يـشـكــل
 2بــال ـم ـئــة م ــن ن ـس ـبــة االص ــاب ــة،
الفتة إلــى أن وجــود أعــداد كبيرة
مــن ال ـشــامــات بـمــا ي ـقــارب الـ ــ100
شامة يزيد عامل خطر اإلصابة
بسرطان الجلد إلى  10أضعاف،
كما أن جــود أكـثــر مــن  5شامات
غ ـي ــر اع ـت ـي ــادي ــة ي ــزي ــد م ــن خـطــر
اإلصابة الى  6أضعاف.
ّ
ون ـص ـح ــت الـ ـعـ ـن ــزي ب ـت ـجــنــب
ّ
التعرض ألشعة الشمس في أثناء
الذروة وارتداء المالبس الواقية،
كـمــا أن اس ـت ـخــدام مستحضرات
واقية للشمس يعمل على الحماية
مــن األشـعــة فــوق البنفسجية (أ)
و(ب) ومقاوم للماء.
وشـ ـ ـ ـ ــددت عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة ع ــدم
تـعـ ّـرض األطـفــال بعمر أقــل مــن 3
سنوات ألشعة الشمس والبقاء في
الظل وارتداء القبعات الواقية عند
الخروج ،داعية إلى استخدام واقي
ش ـمــس ف ـيــزيــائــي ب ـتــرط ـيــب عــال
بمركبات زبدة الشيا والخالي من
العطور والمواد الحافظة لألطفال،
ويفضل بعد عمر  6أشهر.

الدراسي في سبتمبر المقبل.
وأه ـ ــاب ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة بـ ـض ــرورة
االل ـت ــزام بـمـكــان وتــوق ـيــت مــوعــد
ال ـت ـط ـع ـي ــم الـ ـمـ ـح ــدد ب ــال ــرس ــال ــة
النصية التي ستصل إلى الفرد،

مـ ـج ــددة دع ــوت ـه ــا إل ـ ــى ض ـ ــرورة
المبادرة بالتسجيل لتلقي اللقاح،
حفاظا على صحة وسالمة الطلبة
وذويهم.

«العون» و«مرحمة» تقدمان
مساعدات طبية لتونس
قــد مــت جمعيتا ا ل ـعــون ا لـمـبــا شــر و مــر حـمــة للمشاريع
الخيرية واالجتماعية الكويتيتان ،أمس األول ،مساعدات
ط ـب ـيــة ل ـب ـلــديــة ت ــون ــس ت ـض ـم ـنــت  30م ـك ـثــف أوك ـس ـج ـيــن
و مـعــدات و كـمــا مــات ،لمساعدتها فــي جهودها لمكافحة
انتشار فيروس كورونا.
وأكد السفير الكويتي لدى تونس ،علي الظفيري ،الذي
أشرف على تسليم المساعدات ،في تصريح صحافي ،أن
الكويت ستواصل دعم تونس حتى تتجاوز األزمة.
وقال الظفيري" :ليس هناك شك في أن تونس تحتاج
ه ــذه األيـ ــام ل ـكــل ال ــدع ــم ال ـم ـم ـكــن ،ح ـتــى ت ـت ـجــاوز أزمـتـهــا
الصحية ،والكويت َّلبت النداء ،وقدمت مساعدات طبية
متنوعة".
وأ ش ــار إ لــى أ نــه بحث مــع رئيسة بلدية مدينة تونس
س ـعــاد ع ـبــدالــرح ـيــم ،زيـ ــادة ه ــذه ال ـم ـســاعــدات ف ــي األي ــام
القليلة المقبلة ،مشددا على أن التونسيين سيتجاوزون
أزمتهم الصحية ،بمساعدة ودعم أشقائهم العرب.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،أوض ـح ــت رئ ـي ـســة ال ـب ـلــديــة ع ـبــدالــرح ـيــم،
أن ا لـ ـ  30مكثفا التي قدمتها جمعيتا "ا لـعــون المباشر"
و" م ــر ح ـم ــة" ا لـكــو يـتـيـتــان سـيـتــم تــوز ي ـع ـهــا ع ـلــى مختلف
الدوائر البلدية تحت إشراف طبي ،لينتفع بها المصابون
بـ"كورونا".
وأضافت أنه تم أيضا دعم بلدية تونس بـ 200مكثف
أوكسجين من الجمعية الدولية للبلديات الفرنكوفونية
سـيـتــم تـسـلـمـهــا ف ــي األيـ ــام الـمـقـبـلــة ،داع ـي ــة إل ــى تـضــافــر
الـجـهــود الــرسـمـيــة والـشـعـبـيــة والــدعــم الـعــربــي والــدولــي
للخروج من األزمة الصحية التي تمر بها البالد.

ُ
«لوياك» كرمت الفائزين بـ «كن» لريادة األعمال «أونالين»
عن الفترة األولى من البرنامج برعاية بنك الكويت الوطني وشركتي زين وأجيليتي
ً
 35منتسبا
شاركوا في
تطبيق 7
مشاريع تحمل
ً
أفكارا ريادية
مبتكرة

العمر

«الوطني»
يعتز بأن
ً
يكون جزءا من
هذا البرنامج
للعام الخامس

المطر

●

فهد الرمضان

اختتمت مؤسسة لوياك الفترة
ُ
األول ــى مــن بــرنــامــج «ك ــن» لــريــادة
األع ـمــال االجـتـمــاعـيــة «أون ــاي ــن»،
الـ ــذي ت ــم تـقــديـمــه بــال ـت ـعــاون مع
كلية بابسون األميركية الــرائــدة
ف ــي م ـج ــال ري ـ ــادة األعـ ـم ــال على
م ـس ـتــوى ال ـع ــال ــم ،وت ـح ــت رعــايــة
الــراعــي البالتيني( ،بنك الكويت
الوطني) ،والراعي الذهبي( ،شركة
زيــن الكويت) ،والــراعــي المساند،
(ش ــرك ــة أجـيـلـيـتــي) ،حـيــث سيتم
تقديم الفترة الثانية من البرنامج
عبر تطبيق «زووم» من  8إلى 26
أغسطس المقبل.
وأعــربــت مديرة قسم التطوير
والـ ـت ــدري ــب ف ــي «لـ ــويـ ــاك» ،إي ـمــان
العمر ،عن سعادتها بمشاركة 35
منتسبا فــي تطبيق  7مـشــار يــع
بأفكار ريادية مبتكرة ،وذلــك من
خ ــال فـتــرة تــدريــب مكثفة دامــت
لــ 3أسابيع ،حيث تــم طــرح أفكار
مميزة أمام لجنة التحكيم تناولت
مـجـمــوعــة م ــن ال ـح ـلــول للقضايا
الـبـيـئـيــة وال ـص ـح ـيــة ومــواض ـيــع
مـ ـهـ ـم ــة ،مـ ـث ــل ح ـ ـقـ ــوق اإلن ـ ـسـ ــان
والفنون والثقافة واللياقة البدنية.
وتــابـعــت الـعـمــر :أود أن أشكر
مرشدي البرنامج والضيوف من

رواد األعمال وكذلك لجنة التحكيم
تشجيعهم
ورعــاة البرنامج على
ّ
المستمر للشباب في طرح وتبني
أفكارهم المبتكرة ،التي ستعود
بالنفع بشكل عــام على القضايا
التي يعانيها المجتمع.
بدورها ،أكدت مساعدة المدير
العام إلدارة العالقات العامة في
«ال ــوط ـن ــي» ،م ـنــال الـمـطــر ،اع ـتــزاز
ً
الـبـنــك ب ــأن ي ـكــون ج ـ ــزءا م ــن هــذا
ال ـبــرنــامــج ل ـل ـعــام ال ـخــامــس على
ال ـت ــوال ــي ،خــاصــة أن ــه يـلـتـقــي مع
ت ــوج ــه ال ـب ـنــك الـ ـه ــادف إلـ ــى دعــم
ال ـش ـبــاب ،وف ـتــح الـمـجــال أمــامـهــم
ل ـيــرت ـقــوا بـمـعــرفـتـهــم ويــوس ـعــوا
آفـ ــاق م ــدارك ـه ــم ،وذلـ ــك م ــن خــال
دعــم مشاريعهم وتقديم البرامج
التدريبية الهادفة إلى االستثمار
بالكفاءات ومنحهم الفرص التي
يستحقونها لالنطالق نحو آفاق
أوس ــع ،الفـتــة إلــى أنــه بالرغم من
الظروف االستثنائية لوباء كوفيد
 ،19فإن البرنامج استمر في توفير
خبراته للشباب ،واستمر اإلقبال
عليه بزخم.

مواد تدريب
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي للعالقات واالتصاالت

●

أطلقت بلدية الكويت ،بالتعاون مع
الهيئة ا لـعــا مــة للبيئة ،حملة  #حــا فــظ_
عليها ،كرسالة توعية بأهمية الحفاظ
على نظافة الجزر الكويتية.
وأوضحت البلدية ،في بيان لها ،أنها
وضعت منشورا توعويا مشتركا في 167
إعالنا تم تركيبها عبر لوحات "الموبي"
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـش ــرة ف ـ ــي ج ـم ـي ــع ال ـم ـح ــاف ـظ ــات
بالشوارع والطرق والتقاطعات ،تحمل
عـ ـ ـب ـ ــارات ت ــوعـ ـي ــة ب ــال ـل ـغ ـت ـي ــن ال ـع ــرب ـي ــة
واإلنكليزية ،مضيفة أنها اختارت عنوان

محافظ األحمدي هنأ
القيادة بعيد األضحى

هنأ محافظ األحمدي الشيخ
فواز الخالد صاحب السمو
أمير البالد الشيخ نواف
األحمد بحلول عيد األضحى
املبارك.
وأعرب الخالد ،في تهنئته،
عن أسمى آيات التهاني
والتبريكات ،مقرونة بأصدق
األمنيات بأن يعيد الله
سبحانه هذه املناسبات
املباركة وقد تحققت اآلمال
لكويت الخير واملحبة
واإلنسانية ،ولألمتني
العربية واإلسالمية ،مبتهال
إلى الخالق جلت قدرته بأن
يعجل باكتمال زوال جائحة
كوفيد  ،19سائال املولى عز
وجل أن يحفظ سموه من كل
مكروه ،وأن ينعم سبحانه
على سموه بموفور الصحة
وتمام العافية وطول العمر.
وتوجه املحافظ بالتهنئة
إلى سمو نائب األمير وولي
العهد الشيخ مشعل األحمد،
وسمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ صباح الخالد.

«إحياء التراث» لدعم
مشروع «الهندسة
الطبية» في السودان

تطرح جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،اليوم ،مشروع
بناء كلية الهندسة الطبية
في السودان ،ضمن جامعة
دلتا ،ملواجهة النقص الحاد
في اليد العاملة الفنية في
هذا املجال ،داعية أهل الخير
في الكويت إلى دعم هذا
املشروع.
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إنها دشنت حملتها
اإلنسانية لتوفير الوجبات
الغذائية للعمال ،انطالقا
من الحاجة الكبيرة لعدد
كبير من العمالة املنقطعة
واألسر املحتاجة ،خصوصا
للمواد الغذائية ،في ظل هذه
الظروف الصحية الحالية.
وأشارت إلى تنفيذ عدة
مشاريع تالمس حاجة الفقراء
واملحتاجني في الكويت
وخارجها ،منها :مساعدة
األسر املحتاجة ،وإطعام
الطعام ،وسقيا املاء ،ومشروع
رغيف الخبز للمحتاجني.
وأكدت أن حمالت سباق
الخير القت تجاوبا وتفاعال
كبيرا من أهل الخير ،حيث
حققت من خاللها الجمعية
الكثير من اإلنجازات داخل
الكويت وخارجهاَّ ،
ولبت
الكثير من حاجات الفقراء
واملحتاجني.

إيمان العمر

في «زين الكويت» ،وليد الخشتي:
ُ
تـهــانـيـنــا لـطـلـبــة وطــال ـبــات «ك ــن»
ّ
ُ
المبدعين على تخطيهم المرحلة
األولــى من البرنامج بنجاح ،فقد
تجاوبوا مع مــواد التدريب التي
قـ ّـدم ـت ـهــا ورش ال ـع ـمــل ل ـهــم بكل
ً
ّ ً
تقدما ملحوظا
كفاءة ،وأظـهــروا
ف ــي ت ـط ــوي ــر م ـه ــارات ـه ــم ب ــري ــادة
األعـمــال ،معربا عن تمنياته لهم
بــالـمــزيــد مــن الـتــوفـيــق والـنـجــاح
خـ ـ ــال الـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ال ـت ــي
ً
ستنطلق قريبا.
بــدورهــا ،قالت رئيسة مجلس
إدارة أجيليتي ،هنادي الصالح:
ً
بسبب الجائحة ،شهدنا تحوال

ُ
جانب من المشاركين في برنامج «كن»
عام  2020إلى التعلم عبر اإلنترنت
في كل من المدارس وبرامج تنمية
الـمـهــارات ،وقــد كــان هــذا التحول
ً
ض ـ ــروري ـ ــا ل ـت ـم ـك ـيــن الـ ـط ــاب مــن
مــواصـلــة دراسـتـهــم ،واالسـتـفــادة
ُ
من برامج مثل «كن» ،ويسعدنا أن
نرى مثل هذه المشاركة اإليجابية
فــي البرنامج االفـتــراضــي بعامه
ال ـث ــان ــي ،ون ـت ـط ـلــع إلـ ــى مــواصـلــة
إشراك المزيد من الطالب وتعزيز
معرفتهم حول أعمالنا وصناعتنا

مــن خــال تعاوننا المستمر مع
«لوياك».
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،ق ــال ــت
مـ ـش ــرف ــة ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ،الـ ـم ــدي ــرة
ال ـم ـس ــاع ــدة ف ــي ش ــرك ــة الــوط ـنــي
لالستثمار ،إيثار الرشيد :بصفتي
إحـ ــدى خــري ـجــات كـلـيــة بــابـســون
األم ـيــرك ـيــة ،ت ـشـ ّـرفــت بمشاركتي
ك ـ ـمـ ــدربـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـ ــذي
ّ
يتميز بمشاركين لديهم شغف
العمل لتنمية المجتمع من خالل

مبادرات عملية مبتكرة ،وتابعت:
هذا البرنامج يجمع بين مفاهيم
التسويق وريادة األعمال واالبتكار
لتحويل تحديات بيئية وصحية
وثـقــافـيــة إل ــى ف ــرص واعـ ــدة ،وقــد
أتـ ــاح ل ــي ه ــذا ال ـبــرنــامــج المميز
ف ــرص ــة ل ـل ـم ـســاه ـمــة ،ولـ ــو ب ـجــزء
بسيط ،في تنمية الطاقات الكامنة
ل ــدى جـيــل ال ـش ـبــاب ال ــواع ــد التي
سـيـكــون لـهــا دور فــاعــل فــي بناء
بيئة أعمال رائدة بالمجتمع.

ً
أطلقت بالتعاون مع «البيئة» حملة «حافظ عليها» تتضمن  167إعالنا بالمحافظات
محمد جاسم

سلة أخبار

«نماء» تطلق مشروع
األضاحي بالشراكة
مع «األوقاف»

ِّ
البلدية :زيادة اإلقبال على الجزر تعرضها النتشار الملوثات
"جزر الكويت حلوه استانس فيها لكن"؛
ل ــزي ــادة وع ــي ال ـمــواط ـن ـيــن والـمـقـيـمـيــن
ب ـض ــرورة ال ـح ـفــاظ عـلــى نـظــافــة ال ـجــزر،
ومنع تلوثها من خالل انتشار الملوثات
نتيجة الـمـمــارســات الـتــي تـضــر البيئة
البحرية.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن هـ ـ ــذه اإلعـ ـ ــانـ ـ ــات تــم
توزيعها على المحافظات ،إذ تم تركيب
 39إع ــان ــا ب ـم ـحــاف ـظــة ح ــول ــي ،و 42ب ـ
"ال ـعــاص ـمــة" ،و 22فــي "م ـب ــارك الـكـبـيــر"،
و 25بـ "األحمدي" ،و 16بـ "الجهراء" ،و23
إعالنا في "الفروانية".
بدوره ،قال المتحدث الرسمي للبلدية

محليات

محمد المطيري لـ "الـجــريــدة" ،إن زيــادة
اإلقبال على الجزر كأماكن سياحية سواء
من مرتادي البحر أو الصيادين يجعلها
عرضة لبعض السلوكيات والممارسات
الـتــي تنشر الـمـلــوثــات والـمـخـلـفــات في
ً
الـبـيـئــة الـبـحــريــة دون رق ــاب ــة ،مــوضـحــا
أن ال ـجــزر الـكــويـتـيــة مـعــروفــة بجمالها
وبـيـئـتـهــا ال ـخ ــاب ــة ،خ ـصــوصــا ف ــي ظل
وجـ ـ ــود الـ ـحـ ـي ــاة ال ـف ـط ــري ــة والـ ـش ــواط ــئ
السياحية.
وأك ـ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـطـ ـي ــري أهـ ـمـ ـي ــة م ـش ــارك ــة
ومساهمة الجميع فــي اتـبــاع تعليمات
الجهات المعنية واإلرشادات التوعوية،

للحيلولة دون تلوث الجزر والقضاء على
كل السلبيات التي تعمل على اإلضــرار
بالشعب المرجانية والتوازن البيئي.
وذكر أن الحملة تتضمن عدة محاور
رئـيـسـيــة تـسـتـهــدف تــوعـيــة المواطنين
وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن ب ــالـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى الـ ـج ــزر
ونـظــافـتـهــا والـقـضــاء عـلــى الـمـمــارســات
الـسـلـبـيــة الـمـسـبـبــة لـلـمـلــوثــات وآثــارهــا
ال ـمــدمــرة للبيئة الـبـحــريــة ،مــؤكــدا أنها
تحث الجميع على الحفاظ على الجزر،
ألن ن ـظ ــاف ــة ال ـب ـي ـئــة وال ـ ـجـ ــزر ال ـب ـحــريــة
مسؤولية مشتركة بين الفرد والمجتمع.

حملة البلدية والبيئة للمحافظة على ُ
الجزر الكويتية

أطلقت "نماء" الخيرية
بجمعية اإلصالح
االجتماعي ،مشروع
األضاحي لهذا العام،
بالشراكة مع األمانة العامة
لألوقاف ،إلدخال البهجة
والسعادة على نفوس الفقراء
واملحتاجني في أيام العيد
املبارك.
وقال مدير إدارة الجهات
املانحة بـ "نماء" مساعد
الرخيص ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن "نماء" من
خالل فروعها املنتشرة في
جميع محافظات الكويت
بدأت استعدادها لتنفيذ
مشروع األضاحي ،وتستقبل
تبرعات أهل الخير للمشروع
حتى يوم عرفة ،مناشدًا أهل
الكويت الخيرين املساهمة
في دعم املشروع الذي تنفذه
داخل الكويت وخارجها،
ويستفيد منه ذوو العوز
وغير القادرين واألسر
املتضررة من أزمة "كورونا".
وأثنى الرخيص على
الشراكة اإلستراتيجية مع
أمانة األوقاف في العديد
من املشروعات الخيرية
واإلنسانية التي تقيمها
"نماء" داخل الكويت ،ومنها
املشروعات التعليمية
واملوسمية ،ومنها مشروع
األضاحي.

محليات
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رومانوسكي :أميركا موطن أفضل المبرمجين والتكنولوجيا بالعالم
ّ
زارت كلية « »KCSTوكرمت المشاركين في مبادرة ستيفنز «شبكة الجيل القادم»
المبادرة
تساهم في
خلق فرص
أكبر للشباب
لالنفتاح على
ثقافات أخرى

البقاعين

قـ ـ ــالـ ـ ــت س ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــرة ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات
المتحدة األميركية لــدى الكويت
أل ـي ـنــا روم ــان ــوس ـك ــي إن م ـب ــادرة
سـتـيـفـنــز "ش ـب ـك ــة ال ـج ـي ــل ال ـق ــادم
م ــن ال ـم ـبــرم ـج ـيــن" ال ـت ــي تــرعــاهــا
وزارة الخارجية األميركية ،تدير
ب ــرام ــج تـ ـب ــادل اف ـت ــراض ـي ــة تــربــط
ال ـش ـبــاب ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
بالطالب في جميع أنحاء الشرق
األوس ــط وشمال إفريقيا ،مشيرة
إل ـ ــى م ـش ــارك ــة ط ـ ــاب جــامـعـيـيــن
مــن الـكــويــت وال ــوالي ــات المتحدة
والعراق واألراضي الفلسطينية في
التبادل االفتراضي لهذا العام مدة
 10أسابيع ،للتعرف على التفكير

مختبرا اإلبداع واألمن السيبراني
تفقدت السفيرة رومــانــوسـكــي ،على هــامــش الــزيــارة ،بعض
ً
المختبرات المتخصصة في الجامعة وخصوصا مختبر اإلبداع
والتطوير " "FALABالمعتمد من شبكة مختبرات ""MIT FABLAB
قناع
الدولية ،والذي تم تسخيره إلنتاج ما يزيد على عشرة آالف ٍ
واق لحماية الخطوط األمامية في مكافحة وباء "كوفيد "19 -خالل
ٍ
فترة النقص الشديد في المستشفيات والمحاجر ،كما تفقدت
مختبر األمن السيبراني ،الذي يعد األول من نوعه في الكويت.

الـتـصـمـيـمــي ،وال ـب ـح ــث الــذه ـنــي،
والبرمجة من أجل التغيير.
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
رومانوسكي لكلية الكويت للعلوم
والتكنولوجيا " "KCSTفي منطقة
الدوحة ،الخميس الماضي؛ لتكريم
الطلبة المشاركين في المبادرة التي
تقام ألول مرة في الكويت.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت رومـ ــانـ ــوس ـ ـكـ ــي أن
البرمجة تعتبر من أهم المهارات
الـتــي يمكن أن يتعلمها الشباب
أميركا تفخر بأن
اليوم ،مؤكدة أن ً
تسمي نفسها موطنا لبعض أفضل
المبرمجين فــي الـعــالــم و ًشــركــات
التكنولوجيا األكثر ابتكارا.
وت ـســاء لــت :أي ــن كـنــا سنصبح
الـ ـي ــوم ب ـ ــدون أمـ ـث ــال ب ـيــل غيتس
أو مــارغــريــت هاميلتون أو الري
بيدج أو إيفلين غرانفيل؟ مضيفة:
"ك ــان مــن دواع ــي س ــروري أن أرى
الشباب والـشــابــات يشاركون في
ه ــذا ال ـبــرنــامــج" ،م ـش ــددة عـلــى أن
"المساواة في الحصول على تعليم
العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والـ ـ ــريـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــات أم ـ ـ ـ ــر ض ـ ـ ـ ــروري
ل ـســد ف ـج ــوة ال ـع ـمــل ودع ـ ــم النمو
االقتصادي".
م ــن جـهـتــه ،أشـ ــاد رئ ـيــس كلية

ال ـكــويــت لـلـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا
البروفيسور خالد البقاعين بفكرة
الـمـبــادرة الـتــي تصبو إلــى تبادل
الـخـبــرات العلمية والعملية بين
ط ــاب ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ودول
الـشــرق ًاألوس ــط وشـمــال إفريقيا،
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مــن
ال ـم ـبــادرات الـتــي تقع تحت مظلة
عالمية يصقل الـمـهــارات الفردية
والجماعية مثل العمل الجماعي،
وإيـ ـ ـج ـ ــاد ال ـ ـح ـ ـلـ ــول ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـحــدي ـثــة ،وإدارة
الـ ـمـ ـش ــاري ــع ،والـ ـكـ ـت ــاب ــة الـتـقـنـيــة
لـ ـ ـل ـ ــوص ـ ــول ل ـ ـل ـ ـهـ ــدف وال ـت ـف ـك ـي ــر
االستراتيجي ،كما يساهم في خلق
فرص أكبر للشباب لالنفتاح على
ثـقــافــات أخ ــرى تـســاهــم فــي الفهم
المتبادل الــذي يعد من أهم ركائز
السالم واالزدهار.
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـب ـق ــاع ـي ــن أن ت ـجــربــة
المبادرة الناجحة في العديد من
الـ ـ ــدول م ـثــل الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة،
وف ـل ـس ـط ـيــن ،والـ ـ ـع ـ ــراق ،وت ــون ــس،
واألردن ومـ ـص ــر ه ــي م ــا دف ـعــت
الـ ـج ــامـ ـ ًع ــة إلـ ـ ــى ت ـب ـن ــي ف ـك ــرت ـه ــا،
موضحا أن دور الجامعة ال يقتصر
على تقديم المادة العلمية فقط ،بل
اقتناص الفرص الشبابية إلبــراز

السفيرة األميركية والبقاعين خالل الجولة في الكلية
مــواه ـب ـهــم وخ ـلــق مـجـتـمــع مـبــدع
ينافس المواهب العالمية بشكل
إي ـجــابــي .وأوضـ ــح أن الـكـلـيــة لها
رؤي ــة خــاصــة فــي مــواكـبــة التطور
ال ـت ـك ـنــولــوجــي "ح ـت ــى ال يتخلف
شبابنا عن أقرانهم في العالم بأي
مهارة أو موهبة فردية".
بدورها ،ذكرت الكلية ،في بيان،
أن ــه تــم تكريم الطلبة المتفوقين
وعـ ــددهـ ــم  9طـ ــاب م ــن أصـ ــل 50

ً
ً
طالبا مشاركا بالبرنامج في حفل
أقامته الجامعة بحضور السفيرة
رومانوسكي ود .ليلى الموسوي
م ـ ــن م ــؤسـ ـس ــة الـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـت ـقــدم
ال ـع ـل ـمــي ون ــائ ـب ــة رئ ـي ــس مجلس
أمناء الجامعة دانــة المال ،إضافة
إلى البقاعين وممثلين عن السفارة
والطلبة وأولياء أمورهم.
ولفتت إلى أن فكرة المبادرة هي
تخليد لذكرى السفير األميركي في

ليبيا كريس ستيفينز الــذي القى
مصرعه في بنغازي خالل الحرب
عام  ،2012مضيفة أن عائلة السفير
ستيفينز استلهمت من ذلك فكرة
ال ـم ـبــادرة الـتــي تـقــوم عـلــى تـبــادل
الخبرات الدولية الشبابية الهادفة
والـتــي عاشها السفير ستيفينز
بنفسه عندما كان شابا وهي التي
ســاعــدت على تشكيل شخصيته
الدبلوماسية.

ً
 29ألف مخالفة مرورية وضبط  27مستهترا
ً
ً
 13حدثا إلى النيابة والقبض على  14مطلوبا وحجز  128مركبة

•

محمد الشرهان

أسـ ـف ــرت الـ ـحـ ـم ــات األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـم ــروري ــة
لمالحقة المستهترين ومرتكبي المخالفات
الجسيمة األسبوع الماضي عن تحرير 29
ً
أل ـفــا و 615مـخــالـفــة م ــروري ــة ،وح ـجــز 128
ً
مركبة و 4دراجات نارية ،وإحالة  27مخالفا
إلى نظارة حجز اإلدارة العامة للمرور ،و13
ً
حدثا إلى نيابة األحداث ،وضبط  9مركبات
مطلوبة من جهات أمنية وقضائية ،كذلك
ً
ً
إل ـق ــاء ال ـق ـبــض ع ـلــى  14ش ـخ ـصــا مـطـلــوبــا
لـ ــإدارة الـعــامــة للتنفيذ الـجـنــائــي وإدارة
التنفيذ المدني.
وقال ضابط العالقات العامة والتوعية
المرورية بــاإلدارة الرائد عبدالله بوحسن،
إن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون
ال ـمــرور والـعـمـلـيــات ال ـلــواء جـمــال الصايغ
طلب من إدارات الحركة الـمــروريــة ،وإدارة
العمليات المرورية ،واإلدارة العامة لشرطة
النجدة ،واإلدارة العامة للعمليات المركزية
تكثيف التواجد األمني وشن حمالت على
المستهترين فــي مختلف مناطق ا لـبــاد،
ً
ً
خصوصا التي تشهد ازديــادا في عمليات
االستهتار والرعونة والتي تعرض حياة
ً
مستخدمي الطريق للخطر وتسبب ازعاجا
للمواطنين والمقيمين.
ول ـفــت بــوحـســن إل ــى أن رجـ ــال دوريـ ــات
ال ـم ــرور ف ــي أق ـس ــام ال ـحــركــة ال ـم ــروري ــة في
ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ال ـ ـسـ ــت ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى إدارة
العمليات المرورية وإدارة المهام الخاصة
وقسم مباحث المرور نفذوا هذه التعليمات
على أرض الواقع.

جانب من حجز إحدى السيارات المخالفة
وأش ــار إل ــى أن اإلحـصــائـيــة األسبوعية
الـ ـص ــادرة ع ــن ق ـطــاع الـعـمـلـيــات ال ـمــروريــة
أظهرت أن إدارة مرور محافظة حولي احتلت
الـمــرتـبــة األول ـ ــى ف ــي تـسـجـيــل الـمـخــالـفــات
ال ـمــروريــة بــواقــع  7184مـخــالـفــة ،وج ــاء ت
إدارة العمليات المرورية في المرتبة الثانية
وسجلت  6846مخالفة ،تلتها إدارة مرور
العاصمة مسجلة  5737مخالفة ،ثم إدارة
مرور الفروانية بتسجيل  3192مخالفة.
وبين أنه جاء ت بعد ذلك إدارة مرور
محافظة األحمدي وبلغ عدد المخالفات
ا ل ـم ـس ـج ـل ــة ف ـي ـه ــا  2489مـ ـخ ــا لـ ـف ــة ،ثــم
م ـح ــا ف ـظ ــة ا لـ ـجـ ـه ــراء ب ـ ـ  2184م ـخــا ل ـفــة،
تلتها إدارة ا لـمـهــام ا ل ـمــرور يــة مسجلة
ً
 1177مخالفة ،وأخيرا إدارة مرور مبارك

ً
إنقاذ  12شخصا تعطل
زورقهم مقابل «الزور»

سحب الزورق المتعطل

ّ
تمكن رجال اإلطفاء من إنقاذ عائلة مكونة من  12شخصا ،بعدما
تعرض زورقهم لخلل أدى إلى تسرب مياه البحر داخله بالقرب من
الجزيرة الصناعية مقابل منطقة الزور.
وفي التفاصيل ،قال مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم بقوة
اإلطفاء العام ،العقيد محمد الغريب ،في تصريح صحافي ،إن "غرفة
ً
عمليات اإلدارة تلقت بالغا مساء أمس األول يفيد بتعطل زورق
على متنه أسرة مكونة من  12شخصا جنوب البالد.
وأشار الغريب إلى تحريك مركز المهلب لإلطفاء واإلنقاذ البحري
إلى الموقع ،وتبين أن الزورق يبلغ طوله  25قدما ،الفتا إلى أن رجال
اإلطفاء عملوا على سحب المياه وتأمين الزورق إلى حين وصوله
إلى بر األمان من دون أي إصابات.

تقرير الطب الشرعي برأ المواطن
من قتل عامل التوصيل
•

محمد الشرهان

برأ تقرير إدارة الطب الشرعي في اإلدارة العامة لألدلة الجنائية
المواطن المتهم بقتل عامل توصيل الطلبات في منطقة أبوفطيرة
األسبوع الماضي ،بعد أن أظهر أن العامل اآلسيوي توفي طبيعيا
نتيجة تضخم في عضلة قلبه.
وأبلغ مصدر أمني مطلع "الجريدة" أن تقرير الطب الشرعي خلص
إلى أن اإلصابة التي حدثت في رأس اآلسيوي ناتجة عن سقوطه على
األرض بعد أن فقد الوعي ،وأن الخدوش التي عثر عليها في صدره
وقدميه ناتجة عن سحب المواطن له بعد سقوطه ومحاولته إدخاله
إلــى المنزل ومساعدته .وأضــاف المصدر أن وكيل النائب العام أمر
باإلفراج عن المواطن بعد وصول تقرير األدلة الجنائية ،الفتا إلى أن
المواطن المتهم أفاد خالل التحقيق معه في النيابة العامة بأنه هرب
من الخوف بعد سقوط العامل ،وأن والده هو من سلمه لرجال األمن.

الكبير مسجلة  806مخالفات مرورية.
وأظـهــرت اإلحصائية أن رجــال دوريــات
ً
المرور تمكنوا من ضبط  13حدثا يقودون
مركبات دون الحصول على رخصة قيادة،
وتمت إحالتهم إلى اإلدارة العامة للمباحث
ً
الـجـنــائـيــة إدارة شــرطــة األح ـ ــداث تـمـهـيــدا
إلحالتهم إلى نيابة األحداث.
وذكر بوحسن أن اإلدارة العامة لشرطة
النجدة نفذت خالل األسبوع الماضي 655
عـمـلـيــة أم ـن ـيــة وس ـج ـلــت  1403مـخــالـفــات
ً
ً
مــروريــة ،وتعاملت مع  66حــادثــا مــروريــا،
ً
ً
فـ ـض ــا عـ ــن ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع  45ش ـخ ـص ــا ال
يحملون إثبات شخصية كذلك التعامل مع
 8حاالت مشاجرة ،وضبط قضيتين تعاطي
مواد مخدرة.

سلة أخبار
«اتحاد أميركا» :تأجيل
التجنيد إلى ما بعد التخرج

كشف االتحاد الوطني
لطلبة الكويت -فرع الواليات
المتحدة األميركية ،أن هيئة
الخدمة الوطنية العسكرية
وافقت على طلب االتحاد
استبدال آلية استخراج كتاب
"ال مانع" الخاص بتأجيل
التجنيد اإللزامي إلى ما بعد
التخرج ،بآلية ربطها مع خطة
البعثات الخارجية.
جاء ذلك خالل لقاء رئيس
وأعضاء الهيئة اإلدارية
التحاد أميركا مع رئيس
"الخدمة الوطنية العسكرية"
اللواء الركن عماد أمان،
والعقيد الركن محمد الرفاعي،
وذلك لمناقشة أهم القضايا
المتعلقة بتجنيد الطلبة
المغتربين وتوعيتهم.
وقال االتحاد إنه "تمت
الموافقة أيضا على التعاون
المشترك بين االتحاد
والهيئة لتنسيق حاالت
الطلبة الدارسين في الواليات
المتحدة" ،فضال عن مناقشة
آلية التأكد من اعتماد تأجيل
االلتحاق بالتجنيد عن طريق
مراجعة موقع .kns.gov.kw

«الراية» نظمت لقاء تنويريًا
لمقبولي «البعثات الخارجية»
نظمت قائمة الراية اللقاء
التنويري للطلبة المقبولين
في خطة البعثات الخارجية
للعام الدراسي ،2022 /2021
أخيرا ،في مجمع .360
وفي هذا السياق ،قالت وزيرة
التربية وزيرة التعليم العالي
السابقة ،د .موضي الحمود،
إن وزارة التعليم العالي تبذ
قصارى جهدها في كل عام
لتقديم أفضل خطط البعثات
التي تجذب من خاللها
نخبة طلبة الكويت بشتى
التخصصات.
من جانبها ،شددت الملحقة
الثقافية الكويتية السابقة
في لندن ،د .نبال بورسلي،
على الطلبة استيعاب دور
المكتب الثقافي في فترة
ً
دراستهم ،وعليهم أيضا
ّ
تجنب خلق المشاكل
وااللتزام ُ
بحسن السمعة
ّ
والسير والسلوك ،فهم
ّ
يمثلون الكويت ،وعليهم
ّ
أيضا مخاطبة موظفي
المكتب الثقافي مخاطبات
رسمية وااللتزام بفترة الرد
المعتمدة.
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 ١٠أسئلة لغزو «كورونا»
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com

الكويت بسكانها كانوا وال يزالون يتأثرون بالكثير من
القرارات والقوانين المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا
ذات األثر المباشر على الجوانب السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والنفسية ،وعلى عالقات الدولة بدول أخرى،
فكيف يجب أن يتم التعامل مع هذا الموضوع؟
أول العمود:
النجاح الوهمي لكثير من خريجي الثانوية العامة حرم
متفوقين حقيقيين من الحصول على بعثات خارجية.
***
جــديــر بمجلس الـ ــوزراء الـمــوقــر أن ُيـعــد لـمـشــروع دراســة
بحثية توثيقية تغطي كل الجوانب السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والنفسية المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا.
لماذا؟ ألن الدولة بسكانها كانوا وال يزالون يتأثرون بالكثير
مــن ال ـق ــرارات والـقــوانـيــن ذات األث ــر الـمـبــاشــر عليهم وعلى
عالقات الدولة بــدول أخــرى ،هــذا الموضوع في ظني يجب
أن يتم التعامل معه بمثل كارثة الغزو العراقي لبلدنا عام
 .١٩٩٠كيف؟
 -١كيف نعالج مسألة العنصرية التي سادت وال تزال في
تفاصيل هذا الملف كأولوية التطعيم ،والتكدس العمالي،
وكثافة جنسيات معينة دون غيرها؟
 -٢بحث ملف مكافأة الصفوف األولــى ،هل هناك مشكلة
في تعريفها أم هو تراثنا في ربط الخدمة العامة بالجوائز
المالية؟
 -٣ل ـم ــاذا أهـمـلـنــا م ــوض ــوع الـتــرفـيــه ف ــي ال ـكــويــت ليكون
للجميع؟ وما تأثير ذلك على آالف األسر واألطفال ممكن كانوا
يعتمدون على السفر فقط في الترفية والذي أوقفه كورونا
ً
قسرا ،وتفشي العنف الجسدي واللفظي؟
 -٤لماذا تخبطنا في موضوع التعليم عن بعد؟ وما تأثير
ً
النجاح الوهمي للخريجين مستقبال؟
 -٥ك ـيــف ي ـم ـكــن ق ـي ــاس ال ــوع ــي الـمـجـتـمـعــي خـ ــال فـتــرة
الـجــائـحــة؟ وه ــل يمكن تنميته لـمــواجـهــة مـشــاكــل متوقعة
ً
مستقبال؟
 -٦ما مقدار ثقة الناس بالحكومة خالل مراحل مختلفة
في زمن الجائحة؟
ً
 -٧هل نحن آمنون غذائيا لسنة كاملة إذا تعثرت إمدادات
الغذاء العالمي؟
 -٨ما تقييمنا لقدراتنا في مواجهة ضغوط الــدول التي
تصدر لنا العمالة والدواء؟
 -٩كيف يمكن تجاوز ملف مالية الدولة وتمويل احتياجات
الحياة اليومية في البالد؟
 –١٠هــل نجحت اإلدارة ا لـصـحـيــة للجائحة فــي مــرا حــل
وتخبطت في أخــرى؟ وكيف كــان يتم اتخاذ هــذه الـقــرارات؟
ومن كان يشارك ويغير فيها؟

إحراج لإلخراج ...لبنان
إلى أين؟!

أ .د .محمد أمين الميداني*

يجب االعتراف باألخطاء
يصعب أحيانا على األفراد االعتراف
ب ــاألخـ ـط ــاء ،ويـ ـك ــون ذلـ ــك أص ـع ــب عـلــى
الدول ألنه يمس تاريخها وسياساتها
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ،وي ـ ــؤث ـ ــر عـ ـل ــى س ـي ــاس ــات ـه ــا
ومشاريعها القادمة أيضا ،ولكنه ال يقل
أهمية و ضــرورة كحال اعتراف األ فــراد،
ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ـف ــردي أو الــوظـيـفــي،
بـمــا تــم ارت ـكــابــه مــن أخ ـطــاء ،وبـخــاصــة
ما أسفرت عنه هذه األخطاء من نتائج
تـكــون أحـيــانــا خـطـيــرة ومــؤثــرة ال على
الـ ــدول ال ـتــي اع ـتــرفــت بــأخـطــائـهــا فـقــط،
ولكن أيضا على ضحايا هذه األخطاء
وما ولدته من آثار ،وما ترتب عليها من
مختلف النتائج.
وس ـن ـق ـت ـصــر ف ــي هـ ــذه ال ـم ـق ــال ــة عـلــى
ذك ــر بـعــض األخ ـطــاء الـتــي وقـعــت فيها
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى مـ ــدى
ّ
ت ــاري ـخ ـه ــا الـ ـق ــري ــب ،وسـ ـن ــرك ــز ع ـل ــى مــا
س ـب ـب ـتــه س ـي ــاس ــات ب ـع ــض ال ـح ـكــومــات
الفرنسية في العقود الفائتة من نتائج
وص ـ ـلـ ــت أحـ ـيـ ــانـ ــا إلـ ـ ــى ارتـ ـ ـك ـ ــاب إبـ ـ ــادة
جماعية!
وليسمح لــي ا ل ـقــارئ ا لـكــر يــم أن أ قــدم
تـعــريـفــا ل ــإب ــادة الـجـمــاعـيــة كـمــا نصت
عليه المادة ( )2من اتفاقية منع جريمة
اإلبـ ـ ــادة ال ـج ـمــاع ـيــة وال ـم ـعــاق ـبــة عـلـيـهــا
لـعــام  " :1948فــي هــذه اال تـفــا قـيــة ،تعني
اإلبادة الجماعية أيا من األفعال التالية،
المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو
ال ـجــزئــي ل ـج ـمــاعــة قــوم ـيــة أو إث ـن ـيــة أو
عنصرية أو دينية ،بصفتها هذه:
أ -قتل أعضاء من الجماعة.
ب -إ لـ ـح ــاق أذى ج ـس ــدي أو رو ح ــي
خطير بأعضاء من الجماعة.
ج -إخضاع الجماعة ،عمدا ،لظروف
معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا
أو جزئيا.
د -فــرض تدابير تستهدف ا لـحــؤول
دون إنجاب األطفال داخل الجماعة.
ه ــ -نقل أ طـفــال مــن ا لـجـمــا عــة ،عنوة،
إلى جماعة أخرى".
وتـ ـ ـص ـ ــادف ف ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـشـ ـه ــر ذك ـ ــرى
ا لـجــرا ئــم ا لـتــي ار تـكـبــت فــي تسعينيات
ال ـقــرن الـفــائــت فــي الـبــوسـنــة والـهــرســك،
وبـ ـخ ــاص ــة الـ ـمـ ـج ــزرة الـ ـت ــي ارت ـك ـب ـت ـهــا
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــربـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة
( ســر بــر نـيـتـشــا) ،حـيــث بـلــغ عــدد القتلى

مــن مسلمي ا لـبــو سـنــة وا ل ـهــر ســك 8372
ضـحـيــة ،كــان مــن بينهم  435طـفــا ،مع
صعوبة التعرف على  1483جثة ،وهذا
حسب آخر اإلحصائيات الرسمية.
وقـ ـ ـ ـ ــرأنـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ُقـ ـ ــالـ ـ ــة ألس ـ ـ ـتـ ـ ــاذيـ ـ ــن
جامعيين فرنسيين نشرت في صحيفة
(ا ل ـ ـلـ ــو مـ ــو نـ ــد) ،بـ ـت ــار ي ــخ ،2021 /7 /15
وب ـ ـع ـ ـنـ ــوان" :بـ ـع ــد رون ـ ـ ـ ــدا ،الـ ـب ــوسـ ـن ــة"،
الدعوة للحديث عما جرى في البوسنة
وا لـ ـ ـه ـ ــر س ـ ــك ،بـ ـع ــد أن ا ت ـ ـخـ ــذ ا ل ــر ئـ ـي ــس
الفرنسي الحالي قرارا شجاعا بتشكيل
ل ـج ـن ــة لـ ـم ــراجـ ـع ــة مـ ــا ح ـ ــدث أيـ ـض ــا فــي
ذل ــك ال ـع ـقــد ف ــي (رون ـ ـ ــدا) .وق ــدم ــت هــذه
اللجنة ،والتي ترأسها أحد المؤرخين
الفرنسيين ،تقريرها المؤلف من 1200
صفحة إلى الرئيس الفرنسي (إيمانويل
ماكرون) بتاريخ  26مارس .2021
وم ـ ـمـ ــا جـ ـ ــاء ف ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـق ــري ــر ب ــأن
ال ـت ــدخ ــل ال ـفــرن ـســي ف ــي (رونـ ـ ـ ــدا) ،تـبـعــا
لألحداث الدموية التي بدأت بتاريخ 7
أ بــر يــل  ،1994وا لـتــي أ سـفــرت على مدى
شـ ـه ــور ب ـم ـق ـتــل ق ــراب ــة م ـل ـي ــون شـخــص
مــن قبيلة (ا لـتــو تـســي) و مــن األ شـخــاص
الـمـعـتــدلـيــن م ــن قـبـيـلــة (ال ـه ــوت ــو) الـتــي
ك ــان ــت ت ـح ـكــم هـ ــذا ال ـب ـلــد اإلف ــري ـق ــي فــي
ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ال ـتــاري ـخ ـيــة؛ ه ــذا ال ـتــدخــل
ا لــذي تمثل بإرسال قــوات تحت مسمى
"عـمـلـيــة ت ــرك ــواز" ،وال ــذي ج ــاء مـتــأخــرا،
ولكنه ساهم مع ذلك بإنقاذ عدد كبير
م ــن األش ـ ـخـ ــاص ولـ ـك ــن ل ــم ي ـك ــن بـيـنـهــم
أفراد من قبيلة (التوتسي) الذين كانوا
أولــى ضحايا اإلبــادة فــي األيــام األولــى
م ـمــا عــرف ـتــه (رون ـ ـ ــدا) م ــن أحـ ـ ــداث ،مـمــا
يـشـيــر ،حـســب الـتـقــريــر ،إل ــى مـســؤولـيــة
هــذه ا لـقــوات الفرنسية ،هــذا مــن ناحية
الـمـســؤولـيــة الـعـسـكــريــة ،أمــا مــن ناحية
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ل ـل ـح ـك ــوم ــة
الفرنسية آ ن ــذاك ،فـقــد تمثل باستمرار
دعم السلطات الفرنسية لنظام عنصري
كان يحكم هذه البلد اإلفريقي ،وما ُعرف
عنه من فساد وعنف.
وبالعودة إلى المقالة المنشورة في
الصحيفة الفرنسية ،تبرز الحاجة اليوم
لـتـكـلـيــف لـجـنــة فــرنـسـيــة ثــانـيــة بــإعــداد
تقرير عما جرى في البوسنة والهرسك،
لنتعرف على حقيقة األحداث ،وما جرى
من وقائع ،ولكن ما تم تأكيده في هذا

برونو ماكيس*

ما وراء التباعد بين الواليات
المتحدة وأوروبا
ال يتعلق أكبر تهديد يواجهه الغرب باالستقاللية األوروبية
بل بالضعف األوروبي ،فقد بدأ مفهوم االستقاللية االستراتيجية
األوروبـ ـي ــة يـتـحــول إل ــى م ـصــدر خـطــر عـلــى ال ـغ ــرب ،ووف ــق هــذه
النظرية ،يسهل أن تنفصل أوروبــا التي ال تتكل على الواليات
المتحدة عن التحالف العابر لألطلسي ،حتى لو كانت واشنطن
ّ
تنشغل باالستعداد لمواجهة بكين ،لكن الواقع مختلف بالكامل:
لن يصمد الغرب من دون أوروبا القوية!
يبدو أن موقف الواليات المتحدة من حلفائها اليوم أصبح
ً
نقيضا لما كان عليه في السابق ،وكــأن آسيا وأوروبــا تبادلتا
األماكن ،فخالل الحرب الباردة ،لم تتردد واشنطن في فرض قوتها
ً
صراحة عند التعامل مع اليابان أو إندونيسيا أو الفلبين ،فقد
كان استعراض القوة بهذا الشكل يستحق العناء لمنع حصول
انقالب شيوعي في جاكرتا أو مانيال.
اليوم ،تبدو أوروبا أشبه بساحة لعب بدل أن تكون العبة مؤثرة
بحد ذاتها ،فقد أوضح وزير الخارجية األميركي السابق ،مايك
بومبيو ،خالل زيارته إلى باريس في نوفمبر الماضي أن واشنطن
ال تهتم إال بمنع نشوء نسخة معاصرة من االنقالب الشيوعي،
مما يعني استيالء الصين على شركات التكنولوجيا األوروبية.
تجازف الواليات المتحدة بهذه الطريقة بإبعاد أوروبــا عن
التحالف الغربي ،حيث يظن عدد كبير من األميركيين اليوم أن
أوروبا لم تعد شريكة لهم بقدر ما أصبحت جائزة بحد ذاتها،
إذ تتعدد العوامل التي ّ
تفسر السبب الذي جعل واشنطن تشعر
بأنها ما عادت بحاجة إلى مراعاة اآلراء أو الرغبات األوروبية.
ً
أوال ،لم تعد أوروبا محور النشاطات األساسية اليوم بعدما
منافسة الواليات المتحدة األساسية بدل روسيا،
أصبحت الصين ِ
وفي المقابل اكتسبت اليابان والهند أهمية متزايدة.
ً
ثانيا ،خسرت أوروبــا قدراتها االقتصادية والعسكرية ،فإذا
اض ـطــرت أوروبـ ــا للخضوع لسيطرة روس ـيــا أو الـصـيــن ،فمن
يستطيع ردع هذين البلدين؟ لن يتمكن األوروبيون من فعل ذلك.
ً
ً
ثالثا ،تشعر واشنطن اليوم أنها أصبحت أكثر ضعفا مما
كانت عليه خالل الحرب الباردة ،فلم يتجاوز االتحاد السوفياتي
ً
يوما عتبة األربعين في المئة من الناتج االقتصادي األميركي،
ً
ّ
تسجل  %70من ذلك الناتج راهنا وقد تختفي هذه
لكن الصين
الفجوة بالكامل خــال أقــل مــن عشرين سنة ،وسـيــؤدي ظهور
خصم متكافئ إلــى تــراجــع سـخــاء الــواليــات المتحدة وتـ ّ
ـوســع
مذهبها التجاري.
بدا وكأن المستشارة األلمانية أنجيال ميركل انشغلت بمسألة
الضعف األوروبي خالل األشهر األخيرة من عهدها ،ويبدو أنها
ُتص ّر على توجيه هذا اإلنذار إلى القادة اآلخرين قبل ّ
تنحيها،
ِ
فحين اجتمع الرئيس األميركي جو بايدن مع الرئيس الروسي
فالديمير بوتين في جنيف ،اعتبرت ميركل أن أوروبــا تحتاج
إلى التعبير عن رأيها الخاص في المسائل التي تطرح المخاطر
على أمنها وازدهارها.
ً
ـص كــان حــاضــرا فــي قـمــة المجلس األوروبـ ــي حيث
وفــق شـخـ ٍ
كان هذا الموضوع محط نقاش ،بدت ميركل عاطفية على نحو
ّ
انضمت إلى
غير مألوف حين تكلمت عن هذه المسألة ،لكن حين
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم قمة بين االتحاد األوروبي
ً
وروسيا ،انهار االقتراح الفرنسي األلماني سريعا نتيجة تبادل
االتهامات بين القادة األوروبيين اآلخرين.
بــرأي عدد من الدبلوماسيين في أوروبــا الوسطى والشرقية،
يستطيع بايدن أن يقابل بوتين وهو في موقع قــوة ،لكن موقف
ً
ضعيفا في المقابل ،وفــي ظل ّ
توسع
االتـحــاد األوروب ــي سيكون
مظاهر االنهزامية ،قد يضطر االتحاد األوروبي للرضوخ لمصيره
ً
ويبدأ باالتكال على اإلمبراطورية األميركية الجديدة سياسيا
ً
واقتصاديا ،فإذا تحقق هذا السيناريو ،قد يكون الدبلوماسيون
ّ
الـخــائـفــون محقين بــاخـتـيــار ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة الـمـتـفــوقــة بــدل
الـخـيــارات األخ ــرى ،لكن يجب أال يحمل أحــد أي أوه ــام حــول ما
سيحصل :لن تكون هذه النتيجة مرادفة إلعادة رسم معالم الغرب،
بل إنها تعني زواله.
ً
حين ّ
يمر أي زواج بأزمة معينة ،تبدأ المشاكل دوما عندما يبحر
الطرفان في مسارات مختلفة ،ويبدو أن الواليات المتحدة تتجه
ّ
ومشوقة ،في حين تتراجع أوروبا
إلى خوض حرب باردة جديدة
وتغرق في جمود جيوسياسي تام.
* «بوليتيكو»
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زوايا ورؤى

د .بالل عقل الصنديد
ال ـم ـجــال هــو أن الـنـيــة بــالـقـيــام بــأعـمــال
إب ـ ــادة ت ــأك ــدت م ــن ال ـنــاح ـيــة الـقــانــونـيــة
ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق ب ـم ـج ــزرة (س ـبــرن ـي ـت ـشــا)،
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ي ـجــب أال ن ـن ـســى فـيــه
بــأن مـســؤو لـيــة مــا حــدث هــو مسؤولية
العديد من ا لــدول والمنظمات الدولية:
األمـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ،والـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
األميركية ،وفرنسا ...وأكدت من جهتها
المحكمة الجنائية ا لــدو لـيــة فــي ال هــاي
أن جريمة اإلبادة الجماعية قد ارتكبت
ف ــي ح ــق الـمـسـلـمـيــن ف ــي (سـبــرنـيـتـشــا)،
بــاإل ضــا فــة إ لــى األ حـكــام التي أصدرتها
مـنــذ فـتــرة قـصـيــرة المحكمة الجنائية
ال ــدول ـي ــة ل ـيــوغ ـســاف ـيــا ال ـســاب ـقــة بـحــق
أ حــد أكبر المجرمين والمسؤولين عن
هـ ــذه ال ـج ــري ـم ــة وج ــرائ ــم أخـ ـ ــرى ،وه ــذا
برأينا خطوة مهمة وأساسية في طريق
تحقيق العدالة الدولية الجنائية.
والـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن هـ ــذه األعـ ـم ــال
الهمجية ،واإلبادة الجماعية التي وقعت
فــي بلدين وا حــد فــي أورو ب ــا (البوسنة
والهرسك) والثاني في إفريقيا (روندا)،
ق ــد جـ ــرت ف ــي ع ـهــد ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي
الـ ـس ــاب ــق (فـ ــران ـ ـسـ ــوا م ـ ـي ـ ـتـ ــران) ،وال ـ ــذي
تقلد الحكم أل طــول فـتــرة كــأ حــد رؤ ســاء
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـفــرن ـس ـيــة ح ـي ــث ام ـت ــدت
فـ ـت ــرة ح ـك ـم ــه مـ ــن ع ـ ــام  1981إ ل ـ ــى ع ــام
 ،1995وتوفي عام  ،1996وتبرز الحاجة
اآلن إ لــى تقييم السياسيات الخارجية
الـفــرنـسـيــة ،وبـخــاصــة تـلــك الـتــي طبقت
فــي أ ثـنــاء أ ح ــداث مــرو عــة انتهكت فيها
الحقوق األساسية لإلنسان.
ال يقلل االعتراف باألخطاء من قيمة
أو م ـكــانــة م ــن ي ـقــوم ب ــه ،ب ــل يـعــززهـمــا،
ويبرز الجوانب األخالقية ،واإلنسانية،
واالج ـت ـمــاع ـيــة ل ـمــن ي ـقــوم ب ــه أف ـ ــرادا أو
دوال .ولعل في اعتراف ا لــدول بالحقب
الـمـظـلـمــة وال ـم ـش ـي ـنــة م ــن تــاري ـخ ـهــا مــا
يساعدها على تبصر معالم سياساتها
ومشاريعها المستقبلة ا لـتــي يجب أن
يـكــون احـتــرام حـيــاة اإلنـســان والحفاظ
ع ـل ــى ك ــرامـ ـت ــه ،وبـ ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ــن أي
تمييز كان ،هدفها الرئيسي.
* أكاديمي وكاتب سوري
مقيم بفرنسا.

بعد تسعة أشـهــر مــن حمل "غـيــر مــرغــوب فـيــه" بالتكليف ،انتهى
مخاض التأليف باعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة
اللبنانية ،وإجهاض آخر محاوالت انتشال لبنان من واقعه المتردي
وأزمته غير المسبوقة.
اإلحراج لإلخراج ،ذلك هو عنوان التكتيك (القصير المدى) الذي العبت
فيه الدوائر المحيطة بالقصر الجمهوري الرئيس المكلف ،وبالمقابل
فإن التمسك "بالمبادرة الفرنسية" ،كانت الذريعة التي سعى من خاللها
سعد الحريري إلى تسجيل أهداف (غير محسوبة) في مرمى العالقة
المتوترة مع الرئيس وصهره! كل ذلك ،و"شعب جهنم العظيم" يزداد
ً
ً
قهرا وفقرا ويئن في القعر الذي أوصله إليه سياسيوه المتخبطون في
آخر أيام وجودهم!
ً
ال شك أن لألزمة اللبنانية أبعادا محلية وحسابات شخصية ومصالح
حزبية ،ولكن في سياق التحليل السياسي الجدي من غير المجدي
االلتفات لها ،إذ إن الكلمة الفصل ستكون ،كما العادة ،للتوازنات اإلقليمية
واإلرادة الدولية التي سترسم مستقبل "الكيان اللبناني الجديد" ،فما
يخطط للبنان ،أبعد من المناكفات بشأن الصالحيات الدستورية،
وأوسع من القلق المبتدع من "المثالثة" الطائفية ،وأخطر من التعلق
النظري بحسنات "الفدرالية" ،وأكثر أهمية من تفاهات الطبقة السياسية،
وأوضح من عمى مناصريها من المرتزقة والطائفيين.
ما أشبه اليوم باألمس ،وما أشبه التاريخ اللبناني في ثمانينيات
القرن الماضي بحاضره المحكوم من جماعة سياسية أقصى ما تقدمه
لشعبها شعارات فارغة ،وأبعد ما تصل اليه طموحاتها مكتسبات
ً
ً
"شعبوية" باسم الطائفة حينا وبقوة التعنت أحيانا وبوجود السالح
ً
دائما!
عندما بلغت "منظمة التحرير الفلسطينية" ذروة قوتها العسكرية
في لبنان ،قامت إسرائيل في عام  -1982بغطاء من المجتمع الدولي-
باستئصالها من خالل اجتياح أغرق لبنان ببحر من الدم والنار ،وأنهك
اقتصاده وعملته الوطنيين! وعندما وصل في عام  1988العماد ميشال
الجمهوري كرئيس لـلــوزراء ،خــاض حربي "اإللغاء"
عــون الــى القصر
ّ
و"التحرير" تحت شعارات جذابة ما زال مناصروه يستذكرونها بنشوة
ّ
المحصلة استطاع "العالم" من خالل الجيش السوري
وتعصب ،وفي
أن "يسحق" لبنان وجيشه والقصر الجمهوري دون أن "يأخذ توقيع
الرئيس" على اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب األهلية!
"حــزب الله" اليوم ،باعترافه وبــإقــرار الداخل والـخــارج ،هو األقــوى
ً
ً
واألع ـتــى واألك ـثــر ح ـضــورا وتــأثـيــرا مــن الــدولــة والجيش وكــل القوى
السياسية والحزبية ،وهو أصلب من أن تنزع مواطن قوته دون مخاض
دمــوي أليم وشديد وبعيد المدى .أمــا "العهد" فعلى عهده القديم؛ ال
يستطيع العالم أن يأخذ توقيعه على حكومة ال يستسيغ سياسة
رئيسها وال يستلطف نديته ،رغم كل االنهيارات االقتصادية والمعاناة
االجتماعية واالنحالالت الكيانية.
لبنان ،في هذه اللحظة المفصلية من تاريخه ،تجاوز مفترق الطرق
ً
الكياني واقتيد جبرا الى درب الجلجلة الدولي ،الطويل ،والمؤلم .درب،
هدفه مصير حزب الله ،وأداتــه التعنت السياسي ،وضحيته الشعب
اللبناني ،ونتيجته الحتمية تبديل لوجه لبنان المعروف ،فاعتذار
الرئيس الحريري ،ومــا سيتبع ذلــك من انهيار مالي وغضب شعبي
قد يصل حد االنفالت األمني ،سينقل الى العلن ما يدور في كواليس
المجتمع الــدولــي الــذي وضــع مصير حــزب الله ومعه مصير الكيان
اللبناني على مشرحة التوازن المحكوم بالثوابت المعروفة وهي :أمن
إسرائيل ،والملف النووي اإليراني ،والصراع السني-الشيعي ،والمصالح
ً
الروسية-األميركية .بعيدا عن نظرية المؤامرة ،أثبت التاريخ أن الدول
الكبرى تحسن استغالل اللحظات المفصلية في مسار البلدان الضعيفة،
ً
فسواء أكان االنهيار االقتصادي والمالي مفروضا بتخطيط دولي أو
ً
ً
ناتجا عن تخبط داخلي أو حصيلة لكليهما معا ،فإن التدويل لألزمة
ً
اللبنانية صار واقعا ال مفر منه ،والعقوبات المالية هي أول إرهاصاته.
في العقود األخيرة نجح المجتمع الدولي برسم وتسويق األهلة
السنية والشيعية ،وحــدد بوضوح قواعد الفصل واالشتباك بينها،
فسمح بتقوية الهالل الشيعي الممتد من طهران الى بعض العواصم
ً
العربية ليكون فاصال بين الهالل السني اآلسيوي الواقع في شرق إيران
والهالل السني العربي الواقع غربها.
وفي هذا السياق يستعد المشرط الدولي للتدخل الجراحي في مصير
ّ ً
مهددا لألمن اإلسرائيلي ،أكثر مما يجب ،وأكثر مما
حزب الله الذي صار
ً
ً
يسمح له فيه ،ومع صعوبة إلغائه شعبيا وخطورة سحقه عسكريا على
األمن اإلسرائيلي ،تخطط دوائر القرار الدولية لسيناريو لبناني يشبه
ً
ً
كثيرا السيناريو السوري والعراقي ،فتبعا للمعطيات والوقائع التي
يمكن أن تستجد تحت وطأة االنهيار المالي واالنفالت األمني ،سيجد
لبنان نفسه أمام خيارين وحيدين ،كالهما مرتبط بما يرسم لحزب الله:
فإما سيلحق "الكيان اللبناني الجديد" بالحصة الروسية ،فيتخذ القرار
ً
ً
بأن يصبح رسميا جزءا من الهالل الشيعي بشرط بقائه تحت سقف
عدم التهديد الجدي للمصالح الغربية واإلسرائيلية ،وإما سيغامر الغرب
ً
ً
بإنهاء قوة حزب الله عسكريا ،األمر الذي سيؤدي حتما الى استنساخ
تجربة الحرب السورية وتكرارها في لبنان ،مما يمهد لنوع جديد من
االنتداب الدولي يتماشى مع مقتضيات القرن الحادي والعشرين.
ً
صار مرجحا ،أن لبنان ذاهب لألسف الى مزيد من الضعف والتبدل
ّ
الجذري في صورته الحضارية ووجهه الثقافي المشع ،وسيذهب معه
العرب الالهون والمنشغلون بأزماتهم الداخلية الى مزيد من التفكك
والهوان والتشرذم الطائفي.

أندرس آسالند*

رواية بوتين الخطيرة بشأن أوكرانيا
يرى بوتين أن قبول
الرئيس األوكراني
فولوديمير زيلينسكي
«اإلدارة الخارجية الكاملة
لبالده» يجعل أي محاولة
لمقابلته غير مجدية ،ومع
ذلك يقول بوتين في
مقال له أشبه بالتقرير:
«روسيا منفتحة على الحوار
مع أوكرانيا» ،ولكن حتى
ينجح هذا الحوار يجب أن
تمثل أوكرانيا «مصالحها
الوطنية الخاصة».

بوتين يرى أن
البت في القضايا
الرئيسة المتعلقة
بأداء أوكرانيا ال
يتم في كييف بل
في واشنطن وإلى
حد ما في برلين
وباريس»

يبدو أن الرئيس الــروســي ،فالديمير بوتين ،مهووس
بأوكرانيا أو بتعبير أص ــح ،بعدم وجــودهــا ،فقد قــال في
برنامجه الـحــواري السنوي الــذي ُعــرض في  30يونيو إن
ً
"األوكرانيين والروس هم شعب واحد" ،ثم نشر مقاال يهدف
إلى تبرير هذا "االقتناع" من خالل تتبع التاريخ المشترك
للبلدين ،والمقال أشبه بتقرير ُمضلل بامتياز ،ويكاد يكون
إعالن حرب.
وتبدأ رواية بوتين في روسيا القديمة ،حيث كان الروس،
واألوكرانيون ،والبيالروسيون متحدين بلغة واحدة؛ وكان
يجمعهم دين واحد حتى القرن الخامس عشر ،بعد "معمودية
روسيا" في الديانة األرثوذكسية ،ويروي بوتين أنه حتى
في ظل االنقسام ،كان الناس ينظرون إلى روسيا على أنها
وطنهم األم المشترك.
وتقول هذه الرواية ،إن الناس كانوا يرون الحرب البولندية
الروسية التي امتدت من  1605إلى  ،1818على أنها َ
"مح ِّررة"،
َ
إذ تم "لـ ُّـم شمل" األوكرانيين مع بقية الشعب األرثوذكسي
ُ
الروسي ،وشكلوا "روسيا الصغيرة" ،وكــان يقصد بكلمة
"أوكرانيا" (على الحدود) أو شيئا من هذا القبيل.
وفي روايــة بوتين ،كان إنشاء (نوفوروسيا) عام 1764
وتوسع اإلمبراطورية الروسية يعكسان أيضا إرادة الشعب،
إذ لم يكن دمج أراضي روسيا الغربية في الدولة المشتركة
نتيجة قرارات سياسية ودبلوماسية فحسب؛ بل حدث ذلك
على أساس اإليمان المشترك والتقاليد الثقافية" و"التقارب
اللغوي".
وم ــن الـمــؤكــد أن ال ـج ـنــرال ،ألكسندر س ــوف ــوروف ،الــذي
تغلب على مـقــاومــة هائلة مــن أجــل تأمين ح ــدود روسيا
الموسعة ،سيختلف مع هذا الرأي ،لكن بوتين يقول إن اللغة
المشتركة -التي تختلف فقط في "السمات واللهجات اللغوية
اإلقليمية" -تلغي احتمال أن تكون أوكرانيا قد طورت ثقافتها
الخاصة ،فعلى سبيل المثال ،رغم أن تاراس شيفتشينكو،
شاعر أوكرانيا القومي ،كتب قصائده باللغة األوكرانية ،فإنه
كتب النثر بالروسية كلغة رئيسة.
كذلك ،كان نيكوالي غوغول -وهو من مواليد محافظة
بولتافا بأوكرانيا ،التي كانت آنذاك جزءا من اإلمبراطورية
َ
الــروسـيــة -وطـ ِـنـيــا تـجــاه روس ـيــا ،وكـتــب باللغة الــروسـيــة:
"كيف يمكن تقسيم هــذا الـتــراث بين روسـيــا وأوكــرانـيــا؟"،
وفي جزء آخر من الرواية دان بوتين "االستقطاب القاسي"
الذي حدث خالل فترة ما بين الحربين العالميتين ،عندما

قمع البولنديون "الثقافة والتقاليد المحلية" ،ثم اعترف
بفضل البالشفة في "تطوير وتقوية" الثقافة واللغة والهوية
األوكرانية من خالل سياسة األكرنة.
ويواصل بوتين قائال إن المشكلة تكمن في أن "األكرنة
ُ
كانت تفرض غالبا على من ال يعتبرون أنفسهم أوكرانيين"،
ولم يذكر روسنة األوكرانيين التي تتجاوز بكثير تلك التي
مارسها البولنديون .ويصف بوتين االتحاد السوفياتي بأنه
أنقذ إعادة توحيد أوكرانيا ،إذ في عام  ،1939أعيدت األراضي
التي استولت عليها بولندا من ْقبل إلى االتحاد السوفياتي،
وحظيت أوكرانيا السوفياتية بحصة األســد ،وهــذا ٌ
سرد
غريب التفاق مولوتوف-ريبنتروب بين السوفيات وألمانيا
ُ
النازية ،ومع ذلك لم يخجل بوتين مما خلص إليه ،وهو أن
"أوكرانيا المعاصرة أنشئت بكاملها في الحقبة السوفياتية".
ويختلف بوتين مع البالشفة ،في قضايا تتجاوز األكرنة
التي تبدو مفرطة ،ومشكلته ليست ،على سبيل المثال،
المجاعة الكبرى التي قتلت ماليين األوكرانيين في الفترة
بين  1932و( .1933يتجنب بوتين ذكر ستالين على اإلطالق،
ويقول إن القادة األوكرانيين المعاصرين يعيدون كتابة
التاريخ عندما يتحدثون عن المأساة المشتركة للتنظيم
المجاعي على أنها إبادة جماعية).
باألحرى ،يعترض بوتين على الطريقة التي تعامل بها
البالشفة مــع األم ــة الــروسـيــة" :كـمــادة ال تنضب للتجارب
االجتماعية" .لقد دفعتهم أحالمهم بالقيام بـ"ثورة عالمية"
وإلغاء الدول القومية بصورة تعسفية إلى "إرساء الحدود"
والتنازل عن هدايا إقليمية "سخية" ،و"الــواقــع أن روسيا
تعرضت للسرقة" .ومع ذلك ،حتى عندما يدين العالم "جرائم
النظام السوفياتي" ،فإنه ال يعتبر ما يتخذه البالشفة من
إجـ ــراءات "لفصل" األراض ــي التاريخية -مثل شبه جزيرة
القرم -عن روسيا أعماال إجرامية ،ويعرف بوتين السبب:
"وه ــذا مــا أدى إلــى إضـعــاف روس ـيــا" ،لــذا فــإن "الحاسدين
راضون عن ذلك".
ويــواصــل بوتين حديثه عــن الحاسدين بعبارة قالها
بشأن االقتصاد" :لقد ظلت أوكرانيا وروسيا تتطوران كنظام
اقتصادي واحد لعقود وقرون" ،وحققتا "عمق نطاق التعاون"
قبل  30عاما ،وهو ما قد يحسدهما عليه االتحاد األوروبي
اليوم ،ويدعي ،على سبيل المثال ،أنه من عام  1991إلى عام
 2013ليس بصورة موثوقة -أن دعــم الغاز الــروســي وفرألوكرانيا أكثر من  82مليار دوالر في ميزانيتها ،ولم يذكر

الخنوع الذي كان على قادة أوكرانيا أن يقدموه في المقابل.
وكتب بوتين ما يلي" :يمكن لمثل هذه العالقة الوطيدة أن
تزيد إمكانات كال البلدين" ،ومع ذلك ،فإن الحقيقة هي أن
تلك العقود من المشاركة أبقت كال االقتصادين متخلفين،
لكن ذلك ال يهم :فبوتين ُي َحمل أوكرانيا مسؤولية "تراجع
تصنيعها وتدهورها االقتصادي" بسبب جهودها لفصل
نفسها عن روسيا منذ عام  ،2014وقــال بوتين إن روسيا
دائما ما كانت تعامل أوكرانيا "بحب كبير" ،وال ينطبق هذا
الوصف على فرض عقوبات تجارية قاسية على بلد في حالة
اضطراب ،كما فعلت روسيا بأوكرانيا عندما تمت اإلطاحة
بالرئيس ،فيكتور يانوكوفيتش ،أحد المقربين من بوتين،
في عام  ،2014كما أن ما قاله ال يتعارض مع حادث إسقاط
طائرة ركاب ،كما فعلت القوات الروسية في يوليو من العام
نفسه ،ولقي  298شخصا حتفهم في ذلك الحادث.
وم ــع ذل ــك ،ت ـقــول روايـ ــة بــوتـيــن ،إن الـنـخــب األوكــران ـيــة
ً
"أهدرت إنجازات العديد من األجيال" ،مبررة استقالل بالدها
"بإنكار ماضيها" ،كما أنهم ُي َّ
حرضون من االتحاد األوروبي
والــواليــات المتحدة األش ــرار البارزين في تاريخ أوكرانيا
الـحــديـثــة ،الــذيــن يـشــاركــون فــي م ـشــروع شــامــل "مناهض
لروسيا".
ويعكس هذا ما قاله بوتين خالل برنامجه الحواري" :ال
يتم البت في القضايا الرئيسة المتعلقة بأداء أوكرانيا في
(كييف) ،بل في واشنطن وإلى حد ما في برلين وباريس"،
وي ــرى بــوتـيــن أن ق ـبــول الــرئـيــس األوك ــران ــي (فــولــوديـمـيــر
زيلينسكي) "اإلدارة الخارجية الكاملة لـبــاده" يجعل أي
محاولة لمقابلته غير مجدية.
ومع ذلك ،يقول بوتين في مقالته" :روسيا منفتحة على
الحوار مع أوكرانيا" ،ولكن ،حتى ينجح هذا الحوار يجب أن
ً
تمثل أوكرانيا "مصالحها الوطنية الخاصة" ،بدال من محاولة
"خدمة المصالح األجنبية" ،وبطبيعة الحال ،يرى بوتين أن
المصلحة الوطنية الوحيدة ألوكرانيا هي االتحاد مع روسيا.
وتجنبا ألي لـبــس :مــن خ ــال إن ـكــار حــق أوكــران ـيــا في
االستقاللُ ،يهيئ بوتين الجو للحرب ،ويجب أن يقرر الغرب
بسرعة ما هو على استعداد لفعله لمنع ذلك.
* زميل أقدم في منتدى استوكهولم للعالم الحر.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٦.٣٩٦

السوق األول السوق الرئيسي

٦.٩٣٤

٥.٣٥٤

ً
«ستاندرد آند بورز» :عجز الموازنة في الكويت ...األعلى عالميا!
2.٤١٤ 2.٨١٦ 3.٣٢٤

ّ
الوكالة خفضت التصنيف السيادي إلى ( )+Aوأبقت النظرة المستقبلية السلبية

• إمكانية لمزيد من التخفيض إذا استمر العجز المرتفع للموازنة على المدى المتوسط
ّ
في ضوء عدم وجود استراتيجية شاملة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة ،خفضت
وكالة "ستاندرد آند بورز" ( ،)Standard & Poor'sأمس األول ،التصنيف
االئتماني السيادي لدولة الكويت إلى المرتبة ( ،)+Aمع نظرة مستقبلية سلبية ،من
المرتبة ( .)-AAوقد جاء القرار بعد تخفيض أجرته الوكالة في  26مارس 2020
من المرتبة ( )AAإلى المرتبة ( ،)-AAمع نظرة مستقبلية مستقرة ،وتغيير النظرة

نواب المعارضة
حصلوا على ما يقرب
 %50من البرلمان
ويعارضون مقترحات
الحكومة بما في ذلك
قانون الدين العام
والسحب من صندوق
احتياطي األجيال

المستقبلية من مستقرة إلى سلبية في  17يوليو .2020
وتناول التقرير أربعة أجزاء رئيسية هي :النظرة العامة للتصنيف (،)Overview
وقرار التصنيف ( ،)Rating Actionوآفاق التصنيف ( ،)Outlookومبررات
التصنيف ( .)Rationaleوفيما يلي عرض موجز ألبرز محتويات التقرير.

ً
أوال – النظرة العامة للتصنيف ()Overview

ً
• متوسط عجز الموازنة سيبلغ  %17من الناتج المحلي سنويا خالل السنوات 2024-2021
بشكل أكبر
• غياب استراتيجية التمويل طويل األجل يشير إلى مخاطر ائتمانية ٍ
• النظرة المستقبلية السلبية تعكس في المقام األول المخاطر المتعلقة بقدرة الحكومة على
التغلب على العوائق التي تمنعها من تطبيق استراتيجية لتمويل العجز
ً
• السعر التوازني للموازنة العامة عند نحو  90دوالرا للبرميل وهو أعلى بكثير من
افتراضات أسعار النفط على المدى المتوسط

• مـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن يـ ـص ــل مـ ـت ــوس ــط عـجــز
الموازنة العامة لدولة الكويت إلى نحو  %17من
ً
الناتج المحلي اإلجمالي سنويا خالل السنوات
.2024-2021
• ومع ذلك ،ال يزال يجب على الحكومة أن تضع
استراتيجية شاملة لــزيــادة مصدرها الرئيسي
لتمويل عجز الموازنة ،وهو صندوق االحتياطي
العام الناضب.
• ما زالــت الوكالة تتوقع أن تتبنى السلطات
ً
قــانــونــا للدين ال ـعــام ،أو تتغلب على المعارضة
البرلمانية للوصول إلــى بدائل التمويل األخــرى
المتاحة مثل صندوق األجيال القادمة .ومع ذلك،
ف ــإن الـغـيــاب الـمـطــول والـمـسـتـمــر الستراتيجية
التمويل طويل األجل يشير إلى مخاطر ائتمانية
بشكل أكبر ،بما يتماشى مع فئة التصنيف ""A
ٍ
الخاصة بالوكالة.
• لــذلــك قــامــت الــوكــالــة بتخفيض التصنيف
االئتماني السيادي طويل األجــل لــدولــة الكويت
إلى المرتبة ( ،)+Aمع نظرة مستقبلية سلبية من
المرتبة (.)-AA
• تعكس النظرة المستقبلية السلبية في المقام
األول الـمـخــاطــر المتعلقة ب ـقــدرة الـحـكــومــة على
التغلب على العوائق المؤسسية ،التي تمنعها من
تطبيق استراتيجية لتمويل العجز في المستقبل.

األجل ،وتعزيز صنع السياسات ،وتحسين اآلفاق
االقتصادية.

األول الـمـخــاطــر المتعلقة ب ـقــدرة الـحـكــومــة على
التغلب على العوائق المؤسسية ،التي تمنعها
من تطبيق استراتيجية لتمويل العجز على مدى
ً
 24-12شهرا القادمة.
• هنالك إمكانية لتخفيض التصنيف االئتماني
السيادي لدولة الكويت إذا استمر العجز المرتفع
للموازنة على المدى المتوسط ،مع عــدم وجود
تــرتـيـبــات تـمــويـلـيــة شــامـلــة وم ـس ـتــدامــة ومتفق
عليها .ويمكن أن يحدث هذا ،على سبيل المثال،
نتيجة المواجهة المستمرة بين الحكومة ومجلس
األمة مما يجعل الحكومة غير قــادرة على تنفيذ
اإلصالحات المالية ،أو تمرير قانون الدين العام،
أو التصريح بمصادر أخرى لتمويل عجز الموازنة
العامة.
• أشــارت الوكالة إلــى إمكانية رفــع التصنيف
االئـتـمــانــي الـسـيــادي لــدولــة الـكــويــت ،إذا أظهرت
ً
ً
السلطات سجال حافال في تنفيذ اإلصالح الهيكلي
الذي ُيعالج احتياجات الكويت التمويلية طويلة

الدولة ال تزال بطيئة.
ُ
• تـقـ ّـدر الــوكــالــة أن يصل العجز فــي الموازنة
العامة إلى نحو  33في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي في السنة المالية  ،2021/ 2020وهي أعلى
نسبة بين جميع الحكومات على مستوى العالم،
بشكل كبير من
مشيرة إلى تعافي أسعار النفط
ٍ
أدنــى مستوياتها فــي الـعــام الـمــاضــي ،ومتوقعة
زيادة صادرات النفط الكويتية مع وقف تخفيضات
ً
ً
اإلنتاج وفقا التفاقية "أوبك "+تدريجيا.
ومــع ذلــك ،من المتوقع أن يبلغ متوسط عجز
ال ـمــوازنــة الـعــامــة نـحــو  17فــي الـمـئــة مــن الناتج
المحلي اإلجمالي خالل السنوات من .2024-2021
ُ
وتـقـ ّـدر الوكالة السعر التوازني للموازنة العامة
ً
عند نحو  90دوالرا للبرميل ،وهو أعلى بكثير من
افتراضات أسعار النفط على المدى المتوسط.
• فــي السنوات األخـيــرة ،أعلنت الحكومة في
مناسبات عديدة عزمها على تسريع زخم اإلصالح
ً
المالي ،لكن التقدم الفعلي ال يزال بطيئا .وأشارت

السيناريو األساسي
للوكالة يفترض
ً
ً
أن الحكومة
رابعا – مبررات التصنيف ()Rationale
ثانيا – قرار التصنيف ()Rating Action
ستستطيع التغلب
ّ
• أشــارت الوكالة إلــى أن تخفيض التصنيف
أمس األول ،خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز"
على المعارضة
الـتـصـنـيـفــات االئـتـمــانــي ال ـس ـيــادي طــويــل األجــل االئتماني لدولة الكويت يعكس االفتقار المستمر
بالعملة المحلية والعمالت األجنبية لدولة الكويت إلـ ــى اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ت ـمــويــل شــام ـلــة ع ـلــى الــرغــم
البرلمانية ربما من
إلى ( ،)+Aمع استمرار النظرة المستقبلية سلبية .مــن العجز الكبير المستمر للحكومة .وبسبب
خالل إصدار مرسوم
المعارضة البرلمانية ،لم تتمكن الحكومة حتى اآلن
ً
من تمرير قانون يمنحها سلطة إصدار الدين أو
ثالثا – اآلفاق ()Outlook
يسمح باستخدام
الوصول الفوري إلى مخزونها الكبير من األصول
• تعكس النظرة السلبية للتصنيف في المقام المتراكمة .كما أن وتيرة اإلصالحات الهيكلية في
صندوق «األجيال»

صافي األصول
الحكومية العامة
للكويت يقدر بنحو
 %460من الناتج المحلي
اإلجمالي في نهاية 2020
وهي أعلى نسبة بين
جميع الجهات السيادية
المصنفة من ِقبل الوكالة

التدابير ُ
المعتمدة
حتى اآلن أقل بكثير
مما هو مطلوب لسد
الفجوة التمويلية
للموازنة

• وتيرة اإلصالحات الهيكلية في دولة الكويت التزال بطيئة
• الموازنة تنحرف عن األهداف المعلنة للسيطرة على اختالل التوازن المالي
• اتباع نهج أكثر واقعية يهدف إلى تقليص الدعوم الحكومية ُالمهدرة وزيادة اإليرادات
خالل مصادر بديلة ُيمكن أن يوفر االستقرار على المدى الطويل ولكن ال يزال
العامة من ً
من الصعب جدا تحقيقه ألسباب سياسية
الوكالة إلى أن العجز المتوقع في الموازنة العامة
المعتمدة في يونيو  2021سيصل إلــى نحو 31
في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة
المالية  ،2022/ 2021مع زيادة اإلنفاق العام بنسبة
 8.5في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة .ورغم
أن الــوكــالــة تعتقد أن رصـيــد الـحـســاب الختامي
ً
للسنة المالية  2022/21سيكون جيدا ،ويرجع ذلك
ً
جزئيا إلى ارتفاع أسعار النفط عما هو مرصود
في الموازنة ،فإنها تعتبر أن الموازنة المعتمدة
تنحرف عن األهداف المعلنة للسيطرة على اختالل
التوازن المالي واحتواء النفقات العامة.
• وعـلــى عكس تــوقـعــات الــوكــالــة الـســابـقــة ،لم
تـضــع الـحـكــومــة حـتــى اآلن استراتيجية شاملة
لتمويل عجز الموازنة ،ومع انتهاء قانون الدين
العام في عــام  2017لم تكن الحكومة قــادرة على
ً
االقتراض منذ ذلك الحين ،واعتمدت بدال من ذلك
على صندوق االحتياطي العام للوفاء بمتطلبات
الموازنة العامة ،وقد أدى هذا إلى نفاد صندوق
االحتياطي العام في ظل عدم قدرة الحكومة على
االعتماد على صندوق األجيال القادمة في تمويل
الموازنة العامة للدولة.
• أشارت الوكالة إلى أنه في حال نفاد صندوق

السعدون :سلسلة تصنيفات ائتمانية سلبية قادمة
قال الخبير االقتصادي ،جاسم
ال ـس ـع ــدون ،إن ــه «إن ك ــان خفض
تصنيف الكويت االئتماني مع
ن ـظ ـّـرة سـلـبـيــة م ــن وك ــال ــة ،S&P
يـمــثــل مـفــاجــأة ألح ــد ،فـقــد سبق
أن كتبنا عن هذا الموضوع قبل
 3أشهر».
وأشار الى أن كل التصنيفات
القادمة ستكون سلبية ،بمعنى
أ نــه سيكون هناك تصنيف الى
األدنى باستمرار ،فالمشكلة أننا
سنرتاح لو أن التصنيف له مبرر
عدم القدرة المالية وعدم وجود
الفكرة لمحاولة تجاوزها.
ً
ّ
وبين أنــه «ذكرنا هــذا سابقا،
وع ـن ــد قـ ـ ــراءة ال ـت ـقــريــر ي ـق ــال إن
ه ـنــاك ع ـجــزا ي ـكــاد ي ـكــون شـلــا،
مبينا أن اإلدارة المالية للبلد ال
تستطيع أن تتصرف في مواجهة
مشكالتها المالية ،فالغرض أن
الـبـلــد فـيــه مــا يـكـفــي مــن م ــوارد،

ومــا يكفي مــن رؤى لكي يخرج
من هذه الحالة ،لكن هناك إدارة
مشلولة.
وأضاف أنه إذا استمرت الحال
على ما هي عليه ،فباعتقادي أن
َ
مؤسستي التصنيف االثنتين
األخـ ــري ـ ـيـ ــن (م ـ ــودي ـ ــز  -ف ـي ـتــش)
سـتـخــر جــان بالنتيجة نفسها،
وإن اسـ ـتـ ـم ــررن ــا ك ــذل ــك فــإن ـهــم
س ـي ـخ ــرج ــون ب ـن ـفــس الـنـتـيـجــة،
بمعنى أنه ستكون هناك سلسلة
مـ ــن ال ـت ـص ـن ـي ـف ــات االئ ـت ـم ــان ـي ــة
السلبية مــادمـنــا مـصـ ّـريــن على
أن نـحـتـفــظ بـ ـ ــإدارة ت ـكــاد تـكــون
مشلولة ،إذن فهذا سيستمر.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ال ـم ـش ـك ـل ــة أن ــه
حـ ـت ــى اآلن ال ي ـ ـبـ ــدو أن ه ـن ــاك
ً
تغييرا  ،فالحكومة و حــد هــا من
دون مـجـلــس أم ـ ــة ،ف ــي ح ـيــن أن
وزي ـ ــر ال ـمــال ـيــة يـ ـص ـ ّـرح بــات ـجــاه
يـقــول إنـنــا قــد نـفــرض الضرائب

أصول قوية
يعكس التصنيف السيادي لدولة الكويت
األوضاع القوية لألصول الحكومية وميزان
الـمــدفــوعــات .ومــن المتوقع أن يصل صافي
ال ــوض ــع ال ــدائ ــن ال ـخ ــارج ــي ل ــدول ــة ال ـكــويــت
إلــى نحو  600فــي المئة مــن الناتج المحلي
اإلجمالي في نهاية  ،2020ما يجعلها من بين
أقوى الدول التي حصلت على نفس التصنيف
االئتماني .وخالل عام  ،2020سجل الحساب
ً
الجاري لميزان المدفوعات فائضا بنحو 31

غـيــر الـمـبــاشــرة االنـتـقــائـيــة على
السلع الفخمة وضريبة القيمة
ال ـ ـم ـ ـضـ ــافـ ــة ،ث ـ ــم ي ـ ـقـ ــوم الـ ــوزيـ ــر
اآلخـ ـ ـ ــر ب ـن ـف ــس الـ ــوقـ ــت بـ ـ ـ ــوزارة
أخ ــرى ،وكأنهما فــي حكومتين
مـخـتـلـفـتـيــن ،ب ـ ـ ــإدراج الـسـلـمــون
والروبيان بالبطاقة التموينية،
وه ــذا يعني أنــه ال تــوجــد هناك
إدارة.
وأكد أن اإلدارة الموحدة تتكلم
ف ــي ح ـ ــدود ن ـه ــج واح ـ ـ ــد ،وال ـك ــل
يـعــرف أن هــذه اللغة تـصــدر من
أي وزير ،وإنما تصدر في اتجاه
واحــد ،ولدينا مشكلة وال بـ ّـد أن
نعالجها ،فليس المهم كم يكلف
السلمون؛ المهم أن هناك حديثا
ف ــي االتـ ـج ــاه ال ـم ـعــاكــس تـمــامــا،
وهذا قد ال يقرأه الكثيرون لدينا
ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،ل ـك ــن ف ــي ال ـخ ــارج
ي ـق ــرأون ـه ــا ،وي ـع ـل ـمــون أن الـبـلــد
ضــائــع ،وأنــه ليست هناك إدارة

جاسم السعدون

ألن كــل شخص حكومة فــي حد
ذاته ،وكل شخص يتصرف كما
يحلو له ،وأنا أعتقد أننا ال نزال
قادرين على تجاوز هذه المحن،
لكن حتما سنعجز عن تجاوز أي
شيء بسيط إن استمرت اإلدارة
على عجزها الحالي.

أداء جيد للقطاع المصرفي
ً
في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة
ب ـفــائــض بـنـحــو  16.3ف ــي ال ـم ـئــة م ــن الـنــاتــج
المحلي اإلجمالي خالل  ،2019رغم انخفاض
أسعار النفط وتآكل قاعدة اإليــرادات العامة
ً
للدولة .وجــاء ذلــك مدفوعا فــي المقام األول
بــارتـفــاع عــوائــد محفظة اسـتـثـمــارات الهيئة
الـعــامــة لــاسـتـثـمــار فــي الـنـصــف الـثــانــي من
 ،2020والتي ساهمت في تحقيق فائض دخل
مرتفع واستثنائي في ميزان المدفوعات.

ً
أشارت الوكالة إلى أن أداء القطاع المصرفي الكويتي كان جيدا خالل
فترة الجائحة ،ومن المالحظ أنه دخل مرحلة االنكماش االقتصادي في
ً
وضــع قــوي نسبيا ،فعند بداية الجائحة كانت القروض غير المنتظمة
منخفضة عند نحو  1.5فــي المئة ،و كــا نــت نسبة تغطية المخصصات
للقروض غير المنتظمة مرتفعة عند نحو  200في المئة ،ومعدالت الرسملة
قوية .وفي بداية الجائحة في عام ّ ،2020
تحرك بنك الكويت المركزي على
الفور لتنفيذ عدد من تدابير الدعم لالقتصاد والنظام المالي .وخالل عام
بشكل هامشي ،وجار
 2020وبداية  ،2021زادت القروض غير المنتظمة
ًٍ
سحب تدابير التخفيف الرقابية والدعم المعتمدة سابقا.

ً
االحتياطي العام تماما ،فقد تواجه دولة الكويت
ً
ً
ً
قيودا صعبة في الموازنة وتتطلب تعديال سريعا
ً
وكبيرا في اإلنفاق العام .ومع ذلك ،حتى في ظل
مثل هذا السيناريو األصعب ،ال تتوقع الوكالة أن
تتأثر خدمة الدين في المقام األول كونها مبالغ
ُ
وت ّ
قدر الوكالة إجمالي الدين الحكومي
صغيرة.
الـعــام لــدولــة الكويت عند نحو  10فــي المئة من
الناتج المحلي اإلجمالي ،في حين تبلغ نفقات
الفوائد نحو  1في المئة من إجمالي اإلنفاق العام.
ومع ذلك ،فإن أي تعديل محتمل لإلنفاق العام غير
المنضبط ُيمكن أن يضعف االقتصاد ويضعف ثقة
ً
المستثمرين األجانب .وقد يكون هذا األخير مهما
بشكل خاص في ظل خطط الحكومة للعودة إلى
ٍ
التمويل من األسواق العالمية في السنوات القادمة.
• أش ــارت الــوكــالــة إلــى أن االرت ـفــاع األخـيــر في
تخفيف بعض الضغوط
أسعار النفط ُيساعد في
ّ
الفورية ،ولكنه قد يؤدي إلى تأخر خطط اإلصالح
الهيكلي للحكومة .وهذا من شأنه أن يجعل دولة
ً
الكويت أقــل استعدادا ألي صدمات معاكسة في
شروط التبادل التجاري في المستقبل.
• ذكــرت الــوكــال ّــة أن جهود اإلص ــاح فــي دولــة
الكويت ال تزال معقدة بسبب عالقة المواجهة بين
الحكومة ومجلس األمة .وكانت هذه سمة مؤسسية
ً
متكررة ،لكنها تصاعدت أخيرا ،حيث حصل نواب
الـمـعــارضــة عـلــى مــا ي ـقــرب مــن  50فــي الـمـئــة من
المقاعد البرلمانية في انتخابات ديسمبر ،2020
ومنذ ذلك الحين يعارضون مقترحات الحكومة،
بما في ذلك اعتماد قانون الدين العام والسماح
بسحب محدود من صندوق احتياطي األجيال.
• أشــارت الوكالة إلى أن تصنيفها االئتماني
ً
لدولة الكويت ال يزال مدعوما بارتفاع احتياطيات
الدولة المالية والخارجية المتراكمة ،مما يخفف
مــن الطبيعة غير المتنوعة لالقتصاد ،وال يــزال
السيناريو األساسي للوكالة يفترض أن الحكومة
"س ـت ـكــون ق ـ ــادرة ع ـلــى الـتـغـلــب ع ـلــى الـمـعــارضــة
البرلمانية" ،ربما من خالل إصدار مرسوم أميري
يسمح بــاسـتـخــدام ص ـنــدوق احـتـيــاطــي األجـيــال
القادمة إذا لم تكن الخيارات األخرى متاحة.
• أش ــارت الــوكــالــة إلــى أن التصنيفات مقيدة
ً
بالظروف المؤسساتية الضعيفة نسبيا مقارنة مع
نظرائهم غير اإلقليميين في نفس فئة التصنيف،
إلى جانب حقيقة أن العالقة بين الحكومة ومجلس
ً
األمة غالبا ما تؤدي إلى الجمود السياسي ،وهناك
فجوة في المعلومات فيما يتعلق بحجم وتكوين
صـنــدوق االحتياطي الـعــام وصـنــدوق احتياطي
األجيال القادمة.
• أشارت الوكالة إلى أن مرونة السياسة النقدية
ً ً
لدولة الكويت محدودة نسبيا نظرا الرتباط الدينار
بسلة من العمالت يهيمن عليها الدوالر األميركي.
ّ
وهذا ُيقلص القدرة على استجابة نقدية مستقلة
لتخفيف شروط التمويل أو تخفيف تقلبات الدورة
االق ـت ـصــاديــة .ويـنـطـبــق ه ــذا بـشـكـ ٍـل خ ــاص على
ّ
ويحركه
االقتصاد الذي يهيمن عليه قطاع النفط،
في الغالب عوامل خارجية وليست محلية.

الملف المؤسساتي واالقتصادي
رك ـ ــود ال ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي الـحـقـيـقــي
المتوقع في عام  2021يأتي في أعقاب االنكماش
االقـتـصــادي العميق بنسبة  9فــي المئة فــي عام
 2020ويعكس استمرار تخفيضات إنتاج النفط
المتفق عليها في اتفاقية (أوبك)+
• ال ي ــزال اقـتـصــاد دول ــة الـكــويــت يعتمد على
الـنـفــط ال ــذي يـمـثــل  90فــي الـمـئــة مــن ال ـص ــادرات

واإليرادات الحكومية على حد سواء.
• م ــن ال ـم ـتــوقــع أن ي ـس ـجــل ال ـن ــات ــج الـمـحـلــي
ً
اإلجمالي الحقيقي نموا بنسبة  0.5في المئة في
عــام  2021وبنسبة  8.5فــي المئة فــي عــام ،2022
ً
م ــدف ــوع ــا بـتـعــافــي ال ـق ـطــاعــات غ ـيــر الـنـفـطـيــة من
الجائحة وتعويض تخفيض إنتاج النفط بموجب
اتفاقية "أوبك."+
• ال يـ ـ ــزال ال ـن ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي ت ـه ـي ـمــن عـلـيــه
المواجهات ما بين الحكومة ومجلس األمة ،التي
ً
غــالـبــا مــا تصل إلــى طــريــق م ـســدود ،مــا أدى إلى
تخلف اإلصــاحــات الهيكلية عــن نظيراتها في
السنوات األخيرة.
• تتسم الترتيبات المؤسساتية في الكويت
بمواجهات متكررة بين مجلس األمة والحكومة،
مما يجعل القرارات السياسية المهمة صعبة.
فعلى سبيل المثال ،لم يتم تمرير قانون يسمح
للحكومة بإصدار َّ
الدين العام بعد انتهاء صالحية
القانون السابق منذ أكتوبر  ،2017فــي حين أن
الترتيبات البديلة لمعالجة استمرار استنزاف
ُ
ً
ص ـن ــدوق االح ـت ـيــاطــي ال ـع ــام ل ــم تـعـتـمــد رسـمـيــا
لغاية اآلن.
كما كانت هناك معارضة برلمانية لعدد من
اإلصالحات الهيكلية ،بما في ذلك إدخال ضرائب
جديدة ،وحسب وجهة نظر الوكالة ،فإن مجلس
بشكل أكبر نحو المعارضة،
األمــة الجديد يميل
ٍ
مما قد يزيد من صعوبة تمرير بعض المبادرات
اإلصالحية المذكورة أعاله.
• أشـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة إلـ ـ ـ ــى تـ ـح ـ ّـس ــن ال ـب ـي ـئ ــة
الجيوسياسية اإلقليمية خــال الـعــام الماضي،
حيث انتهت في مطلع يناير  2021مقاطعة الدول
العربية األرب ــع لــدولــة قطر ،والـتــي مــن شأنها أن
تـسـهــم فــي االس ـت ـقــرار اإلقـلـيـمــي وتـحـسـيــن بيئة
األعمال واالستثمار.

ملف المرونة واألداء
ّ
ُيشكل االستنزاف المستمر لصندوق االحتياطي
العام مخاطر ،على الرغم من أن إجمالي أصول
صناديق الثروة السيادية يتجاوز ما نسبته 470
بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي.
• ُي ّقدر صافي األصول الحكومية العامة لدولة
الـكــويــت بنحو  460بالمئة مــن الـنــاتــج المحلي
اإلجمالي في نهاية عام  ،2020وهي أعلى نسبة
بين جميع الجهات السيادية المصنفة من ِقبل
الوكالة.
• ومع ذلك ،فإن عجز الموازنة العامة هو األعلى
على مستوى العالم مع غياب استراتيجية شاملة
للتمويل.
ً
 من المتوقع أن يبقى الدينار الكويتي مرتبطابسلة عمالت يهيمن عليها الدوالر.
ً
• وفقا لتقديرات الوكالة لمستويات إنتاج النفط
وأس ـع ــاره ،مــن المتوقع أن يصل عجز الـمــوازنــة
العامة للدولة إلى ما نسبته  20بالمئة من الناتج
المحلي اإلجمالي في السنة المالية 2022 /2021
مقارنة بعجز مالي نسبته  33بالمئة من الناتج
المحلي اإلجـمــالــي للسنة المالية .2021 /2020
وأش ــارت إلــى أن األص ــول السائلة الـمـتــوافــرة في
صندوق االحتياطي العام ال تكفي لتغطية هذا
العجز الكبير في الموازنة.
ومن المتوقع أن تسجل الموازنة العامة لدولة
الكويت (بحساب دخل االستثمارات الحكومية)
فوائض مالية خالل أفق توقعات الوكالة ،ويعود
ذلـ ــك ب ـش ـكـ ٍـل رئ ـي ـســي إلـ ــى ع ــوائ ــد االس ـت ـث ـمــارات
ّ
الحكومية الضخمة التي يولدها صندوق األجيال
القادمة.
• اتخذت السلطات الكويتية بعض اإلجراءات
خالل األشهر القليلة الماضية لمعالجة الوضع
الـمــالــي لـلــدولــة ،بما فــي ذلــك تعليق التحويالت
المالية السنوية إلــى صـنــدوق األجـيــال القادمة،
وكـ ــذلـ ــك ضـ ــخ س ـي ــول ــة إض ــافـ ـي ــة إلـ ـ ــى ص ـن ــدوق
االحتياطي العام عن طريق تحويل بعض األصول
األقل سيولة إلى صندوق األجيال القادمة ،بما في
ذلــك مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول
ّ
ـإن التدابير ُ
المعتمدة حتى
الوطنية .ومع ذلــك ،فـ
اآلن أق ــل بـكـثـيــر مـمــا ه ــو مـطـلــوب لـســد الـفـجــوة
التمويلية للموازنة.
• أشارت الوكالة ّإلى أن تمرير قانون الدين العام
الجديد ُيمكن أن يوفر مصدر تمويل للعجز المالي
في الموازنة على مدى السنوات الثالث القادمة.
وأش ــارت إلــى أن اتـبــاع نهج أكـثــر واقـعـيــة يهدف
إلــى تقليص الــدعــوم الحكومية ُ
المهدرة وزيــادة
اإليرادات العامة من خالل مصادر بديلة ُيمكن أن
يوفر االستقرار على المدى الطويل ،ولكن ال يزال
ً
من الصعب جدا تحقيقه ألسباب سياسية.
• رغم أن صندوق االحتياطي العام يتناقص
بشكل مستمر ،فإن حجم إجمالي أصول صندوق
ٍ
الثروة السيادي "بما في ذلك صندوق احتياطي
ً ً
األجيال القادمة" اليــزال كبيرا جــدا ،وهــو العامل
الرئيسي الذي يدعم التصنيفات السيادية ،كما ال
توجد بيانات رسمية متاحة حول إجمالي األصول
ُ
ُ
الذي تديره الهيئة العامة لالستثمار .وت ّقدر الوكالة
إجمالي أصــول صندوق الـثــروة السيادي بأكثر
من  470في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في
نهاية عام .2020
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 %5.3تراجع الودائع الحكومية الخارجية اجتماع مرتقب لـ«أوبك  »+التخاذ قرار بشأن اإلنتاج

ً
ً
انخفضت  729مليون دينار مستقرة عند  13مليارا في  5أشهر البرميل الكويتي يستقر عند  73.50دوالرا
انخفضت الودائع الحكومية في الخارج
من بداية العام حتى نهاية يونيو الماضي
بما قيمته  729مليون دينار ،من مستوى
ً
ً
 13.78مليار دينار إلى  13.05مليارا تقريبا
وفق آخر بيانات لها في مايو الماضي من
عــام  2021مــا نسبته  5.3فــي المئة حسب
بيانات رسمية من بنك الكويت المركزي.
وتلك الودائع عبارة عن ودائع خارجية
لدى بنوك مختلفة متاحة تحت الطلب ،أو
قد تستخدم لسداد مدفوعات ،وهذه األصول
والمبالغ ال تشمل األصول الخارجية لدى
الهيئة العامة لالستثمار.
وي ـق ــدر إج ـمــالــي األص ـ ــول االحـتـيــاطـيــة
الــرس ـم ـيــة ال ـت ــي ت ـحــت ت ـص ــرف الـسـلـطــات
الـنـقــديــة حـســب بـيــانــات مــايــو بنحو 13.9
مليار دينار متراجعة من مستوى 14.65
ً
ً
مليارا أي بنحو  727مليونا.
واألص ـ ـ ــول االح ـت ـيــاط ـيــة الــرس ـم ـيــة هي
األصول الخارجية الموجودة تحت تصرف
السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها
ل ـت ـل ـب ـيــة اح ـت ـي ــاج ــات مـ ـي ــزان ال ـم ــدف ــوع ــات
التمويلية ،أو التدخل في أســواق الصرف
للتأثير على سعر صــرف العملة ،أو غير
ذلك من األغراض ذات الصلة.
وتتكون األصول االحتياطية من الذهب

محمد اإلتربي

النقدي ،وضع االحتياطي لدى الصندوق،
ح ـق ــوق ال ـس ـحــب ال ـخ ــاص ــة ،عـمـلــة أجـنـبـيــة
وودائـ ــع فــي ال ـخ ــارج ،األوراق الـمــالـيــة في
الخارج.
ع ـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،يـمـكــن اإلشـ ـ ــارة إلــى
أن م ـطــالــب ال ـب ـنــوك ع ـلــى ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي
انخفضت من بداية العام بنحو  600مليون
دي ـن ــار نـتـيـجــة ان ـت ـهــاء اسـتـحـقــاقــات آج ــال
ودائع تحت الطلب أول ودائع ألجل وتورق.
وب ـلــغ رص ـيــد إج ـمــالــي م ـطــالــب الـبـنــوك
المحلية على المركزي في نهاية ديسمبر
الماضي  8.4مليارات دينار ،في حين بلغت
في مايو الماضي نحو  7.8مليارات ،وهي
موزعة بواقع  2.7مليار ودائع تحت الطلب
و 2.1مليار ودائع ألجل وتورق ،و 2.9مليار
سندات البنك المركزي والتورق ،ويبلغ سعر
ً
الخصم سنويا بنحو  1.500في المئة.
وتشهد مستويات السيولة في القطاع
ً
المصرفي استقرارا على كل المستويات ،إذ
ً
توجد وفرة في السيولة بكلفة معقولة جدا
على القطاع ،إذ إن نمو االئتمان منخفض
وفي حدود أقل من المعتاد ،إضافة إلى أن
س ــوق الـمـشــاريــع لـيــس فــي أف ـضــل أحــوالــه
سـ ــواء الـحـكــومـيــة او ال ـتــي ت ـعــود للقطاع
الخاص.

استقر سعر برميل النفط الكويتي عند 73.50
ً
دوالرا للبرميل في تداوالت يوم الجمعة الماضي،
م ـقــابــل ال ـس ـعــر ذاتـ ــه ف ــي تـ ـ ــداوالت ي ــوم الخميس
ً
الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
إلى ذلك ،قال مصدران في «أوبك »+لـ«رويترز» ،إن
المجموعة التي تضم أوبك وحلفاءها ،تعتزم عقد
اجتماع اليوم التخاذ قرار بشأن سياسة اإلنتاج.
وفــي األس ــواق العالمية ،لــم يطرأ تغيير ُيذكر
على أسعار النفط يــوم الجمعة وأنهت األسبوع
منخفضة ،إذ اعتراها الضعف في تداوالت متقلبة
بفعل توقعات بنمو اإلمــدادات في وقت قد تؤدي
زيادة اإلصابات بفيروس كورونا إلى فرض قيود
العزل العام وتراجع الطلب.
ً
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت  12سنتا أو
ً
ما يعادل  0.2في المئة ،لتبلغ  73.59دوالرا للبرميل
عـنــد الـتـســويــة ،بينما صـعــد خ ــام غ ــرب تكساس
ً
الوسيط األميركي  16سنتا أو ما يعادل  0.2في
ً
المئة ليبلغ  71.81دوالرا عند التسوية.
وف ــي وق ــت ســابــق م ــن الـجـلـســة ،ن ــزل الـخــامــان
القياسيان ما يزيد على دوالر للبرميل.
وعلى الــرغــم مــن المكاسب الـمـحــدودة ،تراجع
ب ــرن ــت ق ــراب ــة  3ف ــي ال ـم ـئ ــة هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ،وه ــو
االنخفاض الثالث على التوالي للمرة األولى منذ
أبريل .2020

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط األميركي
نحو  4في المئة هذا األسبوع ،وهو أكبر تراجع
أسبوعي بالنسبة المئوية منذ مارس.
وزادت مبيعات التجزئة األميركية على غير
ً
المتوقع في يونيو إذ ظل الطلب على السلع قويا
ً
حتى مع تحول اإلنفاق مجددا إلى الخدمات ،مما
عزز التوقعات بأن النمو االقتصادي تسارع في
الربع الثاني.
ووس ــط ارت ـفــاع أسـعــار النفط فــي األغـلــب على
مدى عدة أشهر سابقة ،واصل عدد حفارات النفط
العاملة فــي الــواليــات المتحدة زيــادتــه البطيئة،
ليضيف حفارين في األسبوع الجاري ويصل بعدد
الحفارات إلــى  380وهــو األعلى منذ أبريل 2020
ً
وفقا لشركة خدمات الطاقة بيكر هيوز.
وزاد إن ـتــاج ال ـخــام األمـيــركــي  300أل ــف برميل
ً
يوميا على مدى األسبوعين الماضيين ،ليرتفع إلى
ً
 11.4مليون برميل يوميا في األسبوع المنتهي في
التاسع من يوليو  ،وهو أعلى مستوى منذ مايو
ً
 2020وفقا لبيانات اتحادية.
وقالت «أوبــك» أمــس ،إنها تتوقع زيــادة الطلب
العالمي على النفط ا لـعــام المقبل إ لــى مــا يقرب
من المستويات التي كانت عليها قبل الجائحة،
ً
أي حوالي  100مليون برميل يوميا ،بقيادة نمو
الطلب في الواليات المتحدة والصين والهند.
على صعيد متصل ،كشفت بيانات رسمية أن

واردات ألمانيا مــن النفط الـخــام انخفضت 11.4
في المئة على أساس سنوي في الفترة بين يناير
ومايو ،إذ تضررت الصناعة من جائحة كوفيد-19
وإجراءات العزل العام المرتبطة بها.
وأظـ ـه ــرت إحـ ـص ــاءات م ــن ال ـم ـك ـتــب االت ـح ــادي
للشؤون االقتصادية والرقابة على الصادرات (بافا)
المعني بالتجارة الخارجية ،أن كميات النفط في
األشهر الخمسة التي خضعت للمراجعة انخفضت
إل ــى  31مـلـيــون طــن مــن  35مـلـيــون طــن فــي نفس
األشهر من .2020
وشكلت روسيا  34.5في المئة من واردات النفط
األلمانية فــي الـفـتــرة ،تلتها بنسبة  20.2بالمئة
الواردات من بحر الشمال البريطاني والنرويجي،
بينما ساهمت الواردات من أعضاء منظمة البلدان
المصدرة للبترول (أوبك) بنسبة  15.9في المئة.
وت ــوزع ــت بـقـيــة ال ـ ــواردات بـيــن م ـصــادر أخــرى
ومنها الواليات المتحدة.
وأنفقت ألمانيا ( 13.93مليار دوالر) على واردات
الخام في الفترة ،بزيادة  15.7في المئة مقارنة مع
نفس الفترة قبل عــام ،مــا يعكس بشكل أساسي
ارتفاع أسعار النفط هذا العام مدفوعة بالطلب.

َ
تباين أداء مؤشرات األسواق ...والمكاسب في سوقي أبوظبي والكويت

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تراجعات متقاربة في «السعودي» و«دبي» و«القطري» ...و«البحريني» دون تغير
●

علي العنزي

أقفلت مؤشرات األســواق
الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ ــدول م ـج ـل ــس
التعاون الخليجي تعامالتها
األسـبــوعـيــة ،قبل بــدء عطلة
ع ـ ـيـ ــد األض ـ ـ ـحـ ـ ــى الـ ـط ــويـ ـل ــة
ً
ً
نسبيا ،التي تستمر أسبوعا
ً
كــامــا ،عـلــى تـبــايــن ،وكــانــت
محصلة األسـبــوع الماضي
ً
نـمــوا فــي مــؤشــرات سوقين
فقط ،هما أبوظبي والكويت،
م ـقــابــل ت ــراج ــع  4م ــؤش ــرات
واستقرار مؤشر دون تغير.
وس ـ ـ ـجـ ـ ــل مـ ـ ــؤشـ ـ ــر س ـ ــوق
ً
ً
أبوظبي المالي نموا جيدا
بنسبة  1.5في المئة ،بينما
ربح مؤشر بورصة الكويت
ال ـعــام نـصــف نـقـطــة مـئــويــة،
وكانت أكبر بنسبة  1.4في
الـ ـمـ ـئ ــة مـ ــن ن ـص ـي ــب م ــؤش ــر
سـ ـ ــوق قـ ـط ــر ال ـ ـمـ ــالـ ــي ،ت ــاه
م ــؤش ــر سـ ــوق دبـ ــي ال ـمــالــي
بخسارة قريبة بلغت نسبة
 1.3في المئة.
وفقد مؤشر ســوق عمان
المالي نسبة  1.1في المئة،
واستقر مؤشر سوق األسهم
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي عـ ـل ــى خـ ـس ــارة
محدودة بلغت نسبة  0.3في
الـمـئــة ،بينما سـجــل مؤشر
ً
سوق البحرين أداء محايدا
دون تغير يذكر.

مؤشر أبوظبي
عاد مؤشر سوق أبوظبي
الـ ـم ــال ــي إل ـ ــى األداء ال ـق ــوي
ً
مرافقا ألداء األسواق المالية

العالمية ،واخـتــرق مــرة ثانية
مـسـتــوى  7آالف نـقـطــة ،وأقـفــل
على  7068.98نقطة بعد أن ربح
 1.5فــي الـمـئــة ت ـعــادل 105.75
ً
نقاط ،ولم يلتفت كثيرا لعطلة
ً
عيد األضحى الطويلة نسبيا،
ً
وارتــد سريعا فــوق مستوى 7
آالف نقطة للمرة الثانية بعد
أس ـ ـبـ ــوع واح ـ ـ ــد مـ ــن اخ ـت ـب ــاره
ليتماسك ه ــذه ال ـمــرة ويحقق
ً
ً
ً
استقرارا ونموا كبيرا ويصل
بمكاسبه لهذا العام إلى  40في
ً
المئة ،متقدما جميع األسواق
العالمية المهمة سواء األسواق
المتقدمة في الواليات المتحدة
وأوروب ــا واليابان أو األســواق
الناشئة.
ول ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدم عـ ـ ـل ـ ــى س ـ ــوق
أبــوظـبــي س ــوى أس ـعــار النفط
ال ـتــي بـلـغــت مـكــاسـبـهــا  47في
ال ـم ـئــة ل ـن ـفــط ب ــرن ــت الـقـيــاســي
و 50ف ــي ال ـم ـئــة أضــاف ـهــا نفط
نـ ــاي ـ ـم ـ ـكـ ــس ،وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل،
ت ــراج ــع م ــؤش ــر دب ـ ــي ال ـم ــال ــي،
الـ ــذي يـ ـت ــداول ب ـطــريــق مـغــايــر
ً
ومختلف طبقا لهيكلة اقتصاد
اإلماراتيين المختلف وسجل
ً
مؤشر دبي أداء معاكسا وخسر
بـنـسـبــة  1.3ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وك ــان
ث ــان ــي أس ـ ــوأ أداء ب ـعــد مــؤشــر
السوق القطري وحذف مؤشر
دبي المالي  35.47نقطة ليقفل
على مستوى  2744.28نقطة.
وأع ـل ـنــت ش ــرك ــة واح ـ ــدة في
ال ـس ــوق ـي ــن ن ـتــائ ـج ـهــا ال ـمــال ـيــة
ل ـلــربــع ال ـث ــان ــي م ــن هـ ــذا ال ـعــام
وهي بنك المشرق المدرج في
ســوق دبــي المالي الــذي سجل
ً
ً
ت ــراجـ ـع ــا كـ ـبـ ـي ــرا فـ ــي األرب ـ ـ ــاح

بقية الـقـطــاعــات ،وأقـفــل مؤشر
س ــوق الـبـحــريــن عـلــى مستوى
 1575.02نقطة.

قطر وعمان

بنسبة  50فــي الـمـئــة ،مـقــارنــة
من فترة الربع الثاني من العام
الماضي.

بورصة الكويت
ب ـع ــد هـ ـ ــدوء وفـ ـت ــور اسـتـمــر
ح ــوال ــي س ـب ــع ج ـل ـس ــات وم ـنــذ
بـ ــدايـ ــة ش ـه ــر ي ــول ـي ــو الـ ـج ــاري
ارتدت مؤشرات بورصة الكويت
خــال تعامالت الجلسات التي
سـبـقــت عـطـلــة الـعـيــد الـطــويـلــة،
وعلى الرغم من قرب العطلة ،فإن
مؤشر السوق العام ربح نصف
نـقـطــة مـئــو يــة أي  29.31نقطة

ليقفل عـلــى مـسـتــوى 6396.63
نقطة.
بينما سجل مــؤ شــر السوق
األول نسبة أق ــل كــانــت ُعـشــري
نقطة مئوية فقط تعادل 13.83
ن ـق ـط ــة ل ـي ـق ـف ــل عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
 6934.05نـقـطــة ،وك ــان الـتــركــز
وال ـ ــدع ـ ــم عـ ـل ــى أس ـ ـهـ ــم الـ ـس ــوق
الــرئ ـي ـســي ،ورئ ـي ـســي  50ال ــذي
ً
قفز بنسبة كبيرة وحقق نموا
بنسبة  1.6في المئة أي 86.76
ن ـق ـط ــة ل ـي ـق ـف ــل عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
 5603.16نقاط.
وارت ـف ـعــت مـتـغـيــرات الـســوق
الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـث ــاث ــة (ال ـس ـيــولــة

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2021/07/15

وكمية األسهم المتداولة وعدد
ال ـص ـف ـقــات) إذ زادت الـسـيــولــة
بنسبة  13.3فــي المئة مقارنة
بسيولة األسبوع السابق ،ونما
كــذلــك ع ــدد األس ـه ــم ال ـم ـتــداولــة
بنسبة مـقــاربــة كــانــت  14.6في
ال ـم ـئــة وارتـ ـف ــع ع ــدد الـصـفـقــات
بنسبة أقل كانت  7.7في المئة.
وجاء االرتفاع والدعم خالل
آخ ــر جلستين عـلــى ال ــرغ ــم من
إع ـ ـ ــان بـ ـع ــض الـ ـنـ ـت ــائ ــج ال ـت ــي
ل ــم تــدعــم أسـهـمـهــا ك ــان أهمها
إع ــان ــات ب ـنــك ب ــوب ـي ــان وسـهــم
زين.
وعلى الرغم من نمو األرباح،

فــإنـهــا كــانــت دون ال ـت ـقــديــرات،
ولم يؤثر في األداء الذي اعتمد
عـلــى الـتـحـضـيــر ف ـتــرة م ــا بعد
العطلة وتــدفــق بـيــانــات مالية
ً
إيجابية خصوصا في قطاعي
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار والـ ـعـ ـق ــار ال ـل ــذي ــن
اس ـت ـح ــوذا ع ـلــى مـعـظــم نـشــاط
السوق الموجود في «الرئيسي»
و«رئيسي .»50
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــر سـ ـ ــوق
البحرين المالي دون تغير إذ
ربحت  8شركات وخسر مثلها
وس ـ ـ ــط تـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت ج ـ ـيـ ــدة ع ـلــى
أسهم قطاع البنوك الذي ينتظر
ً
إعالنات الربع الثاني مبكرا قبل

سجل مؤشرا سوقي «قطر»
و«ع ـ ـمـ ــان» ت ــراج ـع ــات واض ـحــة
خـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــات األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع
ال ـمــاضــي ،وفـقــد مــؤشــر «قـطــر»
ن ـس ـب ــة  1.4ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ك ــان ــت
أك ـب ــر خـ ـس ــارة أس ـب ــوع ـي ــة بـيــن
مؤشرات األسواق المالية بدول
مجلس الـتـعــاون الخليجي إذ
فقد  146.69نقطة ليقفل على
مستوى  10696.3نقطة.
وج ـ ـ ــاءت ت ــراجـ ـع ــات مــؤشــر
س ــوق قـطــر الـمــالــي عـلــى الــرغــم
م ــن نـمــو أرب ـ ــاح ال ــرب ــع األول لـ
 11ش ــرك ــة ،أبـ ــرزهـ ــا ب ـن ــك قـطــر
ً
الــوط ـنــي الـ ــذي سـجــل ارت ـفــاعــا
بنسبة  22في المئة ،كذلك بقية
أس ـه ــم ق ـط ــاع ال ـب ـنــوك ليسجل
ً
ً
السوق نموا إجماليا للشركات
الـ  13المعلنة بنسبة  37.5في
المئة غير أنه من الممكن كانت
ال ـت ـق ــدي ــرات أف ـض ــل م ـم ــا أع ـلــن
وتراجعت أرباح شركتين فقط
سجلتا خسارة.
وبـعــد نـمــو كبير فــي مؤشر
سـ ـ ـ ــوق عـ ـ ـم ـ ــان تـ ـ ــراجـ ـ ــع خـ ــال
األس ـبــوع بنسبة مــؤثــرة وفقد
نسبة  1.1فــي المئة أي 45.12
ً
نقطة لكنه بقي محافظا على
مـسـتــوى  4آالف نـقـطــة ،وأقـفــل
على مستوى  4075.29نقطة،
وأت ـ ـ ـمـ ـ ــت  54ش ـ ــرك ـ ــة ع ـم ــان ـي ــة
إعالنات الربع الثاني ،وجاء ت
بإجمالي تراجع محدود بنسبة

 2فــي المئة ،وحققت جميع
ً
الـبـنــوك العمانية ن ـمــوا عــدا
ب ـ ـنـ ــك ن ـ ـ ـ ـ ــزوى ال ـ ـ ـ ـ ــذي س ـج ــل
ً
تــراجـعــا فــي أربــاحــه بنسبة
مـ ـح ــدودة ون ـم ــت أربـ ـ ــاح 40
شركة مقابل تراجع أرباح 16
شركة منها  9شركات سجلت
خسائر.

«تاسي» وجني أرباح
وفـ ـ ـق ـ ــد م ـ ــؤش ـ ــر «ت ـ ــاس ـ ــي»
المؤشر الرئيسي في سوق
األس ـه ــم ال ـس ـعــودي خـســارة
مـحــدودة بنسبة ثلث نقطة
م ـ ـئـ ــويـ ــة وب ـ ـ ـعـ ـ ــد ت ـ ـ ـ ـ ــردد ف ــي
بــدايــة األس ـب ــوع أن ـهــاه على
إيجابية وارتفاع جيد خالل
جلستي األربعاء والخميس
الماضيين ،وارت ــد مــن قاعه
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوعـ ـ ــي لـ ـيـ ـقـ ـف ــل ع ـل ــى
ً
خسارة  30.5نقطة مستقرا
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى 10794.51
نقطة.
وأ ع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــت  12ش ـ ــر ك ـ ــة
سـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ع ـ ـ ــن ن ـت ــائ ـج ـه ــا
خـ ـ ــال األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـم ــاض ــي
ل ـي ـك ــون م ـج ـم ــوع ال ـش ــرك ــات
المفصحة عــن نتائجها 15
شركة نمت أرباح  8شركات
وتــراجـعــت أرب ــاح  7شركات
وكان أبرزها شركتا المراعي
وزين وبنسب تراجع متقاربة
ب ـن ـس ـبــة 25و 28ف ــي ال ـم ـئــة،
ويبقى الترقب لنتائج بقية
ال ـشــركــات ال ـك ـبــرى الـمــؤثــرة
وأسـعــار النفط ذات التأثير
ال ـم ـبــاشــر ع ـلــى أداء مــؤشــر
السوق السعودي.

ملخص تداوالت السوق الكويتي العام خالل األسبوع المنتهي في 2021/07/15

مؤشر السوق

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبو ظبي

دبي

األسبوع

2021/07/08
2021/07/15
الفرق
التغير ()%

6.367.32
6.396.63
29.31
%0.5

10.825.01
10.794.51
 30.50%0.3 -

10.842.99
10.696.30
 146.69%1.4 -

4.120.41
4.075.29
 45.12%1.1 -

1.575.02
1.575.02
0.00
%0.0

6.963.23
7.068.98
105.75
%1.5

2.779.75
2.744.28
 35.47%1.3 -

2021/07/08
2021/07/15
الفرق
التغير ()%

عدد
إقفال المؤشر إقفال المؤشر إقفال المؤشر عدد جلسات
الكميـة المتـداولـة القيمـة المتـداولـة
الصفقات
( ديـنـار )
( سهـم )
التداول
رئيسي 50
األول
العام
(صفقة)
176.299.183
993.014.330
199.828.294 1.138.041.226
23.529.110.62 145.026.896.00
%13.3
%14.6

46.579
50.179
3.600.00
%7.7

6.367.32
6.396.63
29.31
%0.5

6.920.22
6.934.05
13.83
%0.2

5.516.40
5.603.16
86.76
%1.6

5
5
0.00
%0.0

«الوطني» :عوائد السندات السيادية العالمية نحو االنخفاض
مع ترقب المستثمرين تحوالت سياسة «الفدرالي» األخيرة وتراجع مخاوف التضخم طويلة األجل
قال تقرير صادر عن بنك الكويت
الوطني ،إن عوائد السندات السيادية
العالمية متوسطة األجل انخفضت
فــي الــربــع الثاني مــن ( 2021بقيادة
سـ ـن ــدات الـ ـخ ــزان ــة األم ـي ــرك ـي ــة ال ـتــي
انخفضت بــواقــع  30نقطة أس ــاس،
على أســاس ربع سنوي) ،إذ يترقب
ال ـم ـس ـت ـث ـمــرون ال ـت ـح ــول ف ــي مــوقــف
بنك االحتياطي الفدرالي ،الــذي من
شــأنــه ال ـحــد م ــن م ـخ ــاوف التضخم
طويلة األجل.
وأكد االحتياطي الفدرالي استمرار
سـيــاسـتــه الـتـيـسـيــريــة ،وأن ارت ـفــاع
التضخم أمر مؤقت ،فيما أشار إلى
احتمال رفــع أسـعــار الـفــائــدة مرتين
خالل عام  ،2023وهو تشديد مبكر
ً
عـ ــن ذي قـ ـب ــل ،ت ـم ــاش ـي ــا مـ ــع ال ـن ـمــو
بوتيرة أقــوى وتعافي سوق العمل.
وعـ ــادة مــا ي ــؤدي تــراجــع الـمـخــاوف

من التضخم إلى ارتفاع الطلب على
أدوات الدخل الثابت ،وبالتالي إلى
انخفاض العوائد (بالرغم من عودة
مخاوف التضخم إثر صدور بيانات
يــونـيــو ،مما دفــع الـعــوائــد لالرتفاع
مرة أخرى).
وحسب تقرير «الــوطـنــي» ،تعتبر
عمليات شــراء االحتياطي الفدرالي
ً
ً
ل ــأص ــول ع ــام ــا م ـس ـت ـم ــرا يـســاعــد
فــي إب ـقــاء ال ـعــوائــد مـنـخـفـضــة ،على
ال ــرغ ــم م ــن عـ ــدم وج ـ ــود تـ ـس ــارع في
هــذا الصدد ،أمــا على صعيد عوائد
ال ـس ـن ــدات ال ـس ـيــاديــة لـ ــدول مجلس
ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ،وال ـت ــي غــالـ ًـبــا
ما يكون لها ديناميكيات مختلفة،
فـقــد تــراجـعــت عـلــى غ ــرار نظيراتها
العالمية ،إذ إن ارتفاع أسعار النفط،
وبالتالي الحد من المخاوف المالية،
يعني ا نـخـفــاض مستوى المخاطر

السيادية ،واستمرار الطلب الدولي
الـقــوي على أدوات الــديــن المصدرة
من تلك الدول.
ً
ً
كما أن هناك عامال آخر أقل تأثيرا
يتمثل في تجدد المخاوف من تفشي
«كورونا» في ظل انتشار المتحور
الـ ـج ــدي ــد «دل ـ ـ ـتـ ـ ــا» ،م ـ ــا يـلـقــى
بـمــزيــد مــن الضبابية،
وبـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــالـ ـ ــي ي ـش ـك ــل
ً
ً
عامال مساهما في
تراجع العوائد.
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت
ذات ـ ــه ،ت ـبــاطــأت
إصدارات الدين
ل ـ ـ ـ ـ ــدول م ـج ـل ــس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي إلــى
 16.5م ـل ـيــار دوالر ف ــي ا لــر بــع
الثاني من  2021مقارنة بنحو
 33مليارا في الربع األول ،ما

قــد يرجع إلــى انخفاض احتياجات
االق ـ ـتـ ــراض ف ــي ظ ــل ارتـ ـف ــاع أس ـعــار
النفط .ومع ذلك ،فالتزال اإلصدارات
الـخـلـيـجـيــة م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـع ــام قــويــة

نـسـبـ ًـيــا ،إذ بـلـغــت  49مـلـيــار دوالر،
عـلــى الــرغــم مــن انـخـفــاضـهــا بنسبة
 18فـ ــي ال ـم ـئ ــة عـ ــن  60مـ ـلـ ـي ــارا فــي
الـفـتــرة نفسها مــن ال ـعــام الـمــاضــي،
الستمرار المصدرين في االستفادة
م ــن االن ـخ ـف ــاض الـنـسـبــي لـلـعــوائــد.
وق ــد هـيـمـنــت ال ـس ـن ــدات الـسـيــاديــة
اإلم ـ ـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى س ـ ـ ــوق
اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات فـ ـ ــي الـ ــربـ ــع
الثاني من  ،2021إذ جاء
أكثر من نصف إجمالي
اإلصـ ــدارات مــن دولــة
اإلمارات.

سندات الخزانة
تقود تراجع العوائد
تراجعت معظم العوائد القياسية
ل ـل ـس ـن ــدات الــرئ ـي ـس ـيــة (بــاس ـت ـث ـنــاء

ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات األل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة) ف ـ ــي ال ــرب ــع
ال ـث ــان ــي م ــن  2021ف ــي ظ ــل تــراجــع
ال ـ ـم ـ ـخـ ــاوف م ـ ــن الـ ـتـ ـضـ ـخ ــم ،ب ــدع ــم
م ــن ظ ـهــور م ــؤش ــرات ع ـلــى تطبيق
ً
ال ـفــدرالــي سـيــاســة أكـثــر ت ـشــددا في
ً
ونظرا الستمرار اعتقاده
المستقبل،
ب ــأن االرت ـف ــاع ال ـحــالــي فــي مـعــدالت
ال ـت ـض ـخــم م ــن ال ـم ـح ـت ـمــل أن يـكــون
ً
ً
أم ــرا مؤقتا .ويمكن تفسير ارتفاع
م ـعــدالت الـتـضـخــم فــي ض ــوء قيود
العرض التي تسببت بها الجائحة،
والـتــأثـيــرات األســاسـيــة للمتغيرات
السنوية ،وزيادة المدخرات ،والطلب
الـ ـمـ ـت ــراك ــم فـ ــي ضـ ـ ــوء إع ـ ـ ـ ــادة فـتــح
االقتصاد ،والتحفيز غير المسبوق
الـ ــذي يـ ــؤدي إل ــى اخ ـت ــال ال ـت ــوازن
بين العرض والطلب ،والــذي يمكن
أن يـعــود إل ــى طبيعته فــي األشـهــر
المقبلة.

وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن عـ ــوائـ ــد س ـن ــدات
الخزانة األميركية ألجل  10سنوات
تراجعت لتسجل أدنــى مستوياتها
خـ ـ ــال  4أش ـ ـهـ ــر ،بـ ــواقـ ــع  30نـقـطــة
أســاس على أســاس ربــع سنوي إلى
 1.44في المئة كما في  30يونيو (ثم
تراجعت إلى  1.36في المئة كما في
 6يــولـيــو) .وق ــد يـكــون ه ــذا الـتــراجــع
ق ــد ن ـت ــج (ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ال ـع ــوام ــل
المذكورة أعاله) عن الطلب األجنبي
ال ـق ــوي بـسـبــب ف ــرق ال ـعــوائــد بينها
وبين البدائل في األسواق المتقدمة
األخـ ــرى .وق ــد يـكــون ضـعــف ال ــدوالر
مستوياته خالل
(الــذي سجل أدنــى
ً
عدة أشهر) قد ساعد أيضا في تعزيز
الـطـلــب ،إذ يمكن ذلــك المستثمرين
األجانب من شراء أدوات دين أميركية
بتكلفة أرخص ،مع وجود مجال أكبر
الرتفاع الدوالر.
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

 392مليون دينار سيولة السوق العقاري في يونيو
ً
 270ألفا معدل قيمة الصفقة في «السكني» بانخفاض  %2.2على أساس شهري

قال «الشال» إن قيمة
تداوالت نشاط السكن
الخاص بلغت نحو 314.9
مليون دينار ،مرتفعة بنحو
 7.7بالمئة ،مقارنة مع مايو
 2021عندما ًبلغت نحو
 292.5مليونا.

ذكــر تقرير الـشــال االقتصادي
األس ـ ـبـ ــوعـ ــي أن آخ ـ ــر ال ـب ـي ــان ــات
المتوافرة في وزارة العدل  -إدارة
التسجيل العقاري والتوثيق( -بعد
استبعاد كل من النشاط الحرفي
ونظام الشريط الساحلي) تشير
إلــى ارتـفــاع بسيولة ســوق العقار
في يونيو  2021مقارنة بسيولة
مايو  ،2021حيث بلغت جملة قيمة
تــداوالت العقود والوكاالت لشهر
يونيو نحو  391.9مليون دينار،
وهــي قيمة أعـلــى بما نسبته 7.9
بالمئة عن مستوى سيولة شهر
مــايــو  2021الـبــالـغــة نـحــو 363.1
مـلـيــون دي ـن ــار ،وكــذلــك أع ـلــى بما
نسبته  407.4بالمئة ،مقارنة مع
سيولة يونيو  ،2020عندما بلغت
الـسـيــولــة آنـ ــذاك مـسـتــوى متدنيا
بلغ نحو  77.2مليون دينار بسبب
جائحة كورونا.
وتوزعت تداوالت يونيو 2021
ب ـيــن ن ـحــو  367.8م ـل ـيــون دي ـنــار
ً
عقودا ،ونحو  24.1مليونا وكاالت.
وب ـل ــغ عـ ــدد ال ـص ـف ـقــات ال ـع ـقــاريــة
لهذا الشهر  1.271صفقة ،توزعت
ً
بـيــن  1.201ع ـق ــودا و 70وك ــاالت.
وحصدت محافظة األحمدي أعلى
عــدد من الصفقات بـ  861صفقة،
مـمـثـلــة ب ـن ـحــو  67.7بــال ـم ـئــة من
إجمالي عدد الصفقات العقارية،
ت ـل ـي ـهــا م ـحـ ّـاف ـظــة ح ــول ــي ب ـ ـ 143
صفقة ،وتمثل نحو  11.3بالمئة،
في حين حظيت محافظة الجهراء
ب ــأدن ــى ع ــدد م ــن الـصـفـقــات بـ ـ 27
صفقة ممثلة بنحو  2.1بالمئة.
وبـلـغــت قـيـمــة ت ـ ــداوالت نشاط
السكن الخاص نحو  314.9مليون
دينار ،مرتفعة بنحو  7.7بالمئة،
مقارنة مع مايو  2021عندما بلغت
نحو  292.5مليون ديـنــار ،بينما
انخفضت قليال نسبة مساهمتها

إلــى نحو  80.4بالمئة مــن جملة
ق ـي ـمــة تـ ـ ـ ــداوالت الـ ـعـ ـق ــار ،م ـقــارنــة
بما نسبته  80.5بالمئة في مايو
 ،2021واستمرار وطغيان سيولة
السكن الخاص في غالبيته ناتج
عن التسامح في تحويل المناطق
السكنية إلى استثمارية.
وبـلــغ الـمـعــدل الـشـهــري لقيمة
تـ ـ ــداوالت ال ـس ـكــن الـ ـخ ــاص خــال

 186مليون دينار أرباح البنوك في الربع األول

 %71.2نمو سيولة بورصات
الخليج في النصف األول
كشف «الـشــال» أن إجمالي سيولة بورصات
الخليج السبع مجتمعة ارتفع من مستوى 258.4
مليار دوالر فــي النصف األول مــن ع ــام ،2020
إلى مستوى  442.3مليارا في النصف األول من
عام  ،2021أي حقق نموا بحدود  71.2في المئة،
ومعظم الفارق الرتفاع السيولة جاء من ارتفاع
السيولة المطلقة للسوق السعودي ،وهذا االرتفاع
كان شامال لمعظم البورصات السبع ،حيث حققت
خمسة أسواق ارتفاعات وبعضها كبيرة ،بينما
حقق سوقان انخفاضا في مستوى سيولتهما،
وحققت جميع بورصات الخليج مكاسب مقارنة
بمستويات مؤشراتها في نهاية عام .2020
وأع ـلــى ارت ـفــاع نسبي فــي الـسـيــولــة ك ــان من
نصيب سوق أبوظبي وبحدود  615.7في المئة،
مـقــارنــة بسيولة النصف األول مــن عــام ،2020
وحقق مــؤشــره مكاسب هــي األعـلــى فــي اإلقليم
وب ـحــدود  35.5فــي الـمـئــة ،وثــانــي أعـلــى ارتـفــاع
نسبي حققته بورصة مسقط وبنحو  89.5في
المئة ،ذلك االرتفاع في مستوى السيولة نتجت
عنه مكاسب لمؤشرها بنحو  11.1فــي المئة،
وحقق السوق السعودي ثالث أعلى ارتفاع نسبي

ً
آخر  12شهرا نحو  215.6مليون
ديـنــار ،أي أن قيمة ت ــداوالت شهر
يــون ـيــو  2021أع ـل ــى ب ـمــا نسبته
 46.1بــالـمـئــة ،م ـقــارنــة بــالـمـعــدل،
وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط
إلى  1.166صفقة مقارنة بـ 1.059
ص ـف ـقــة ف ــي م ــاي ــو  ،2021وبــذلــك
بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة
لنشاط السكن الخاص نحو 270

ألف دينار ،مقارنة بنحو  276ألفا
في مايو  ،2021أي بانخفاض في
حدود  2.2 -بالمئة.
وبـلـغــت قـيـمــة ت ـ ــداوالت نشاط
السكن االستثماري نحو  60مليون
دينار ،أي بانخفاض بنحو 8.2 -
بالمئة ،مقارنة بشهر مايو 2021
ح ـيــن بـلـغــت ن ـحــو  65.4مـلـيــونــا،
وانخفضت مساهمتها من جملة

الـسـيــولــة إل ــى نـحــو  15.3بالمئة
مقارنة بما نسبته  18بالمئة.
وبـلــغ الـمـعــدل الـشـهــري لقيمة
تداوالت نشاط السكن االستثماري
ً
خالل  12شهرا نحو  48.5مليونا،
أي أن قيمة تــداوالت شهر يونيو
أع ـل ــى ب ـمــا نـسـبـتــه  23.8بــالـمـئــة
ً
مقارنة بمعدل آخر  12شهرا.
وانخفض عدد صفقاته إلى 94

صفقة مقارنة بـ  103صفقات في
مايو  ،2021وبذلك بلغ معدل قيمة
الصفقة الــواحــدة لنشاط السكن
االستثماري نحو  639ألفا مقارنة
بنحو  635ألفا في مايو  ،2021أي
بارتفاع في حدود  0.5بالمئة.
وارتفعت قيمة تداوالت النشاط
التجاري إلى نحو  14مليونا ،أي
بنحو  169.7بالمئة ،مقارنة مع

مــايــو  ،2021حين بلغت نحو
 5.2ماليين .وارتفعت مساهمته
مــن قيمة الـ ـت ــداوالت الـعـقــاريــة
إلى نحو  3.6بالمئة مقابل 1.4
بالمئة لمايو .2021
وبـلــغ مـعــدل قيمة ت ــداوالت
ال ـن ـش ــاط الـ ـتـ ـج ــاري خ ـ ــال 12
ً
ش ـهــرا نـحــو  25.6مـلـيــونــا ،أي
أن قيمة ت ــداوالت شهر يونيو
أدنــى بنحو  45.4 -بالمئة عن
ً
متوسط آخر  12شهرا.
وبلغ عدد صفقاته  ،9مقارنة
ب ـ  4لشهر مايو  ،2021وبذلك
بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة
لشهر يــونـيــو  2021نـحــو 1.5
م ـل ـيــون ،م ـقــارنــة بـمـعــدل مايو
 2021البالغ نحو  1.3مليون،
أي بارتفاع بحدود  19.9بالمئة.
كما تمت صفقتان بقيمة 2.9
مليون لنشاط المخازن خالل
شهر يونيو.
وعـ ـ ـن ـ ــد مـ ـ ـق ـ ــارن ـ ــة إجـ ـم ــال ــي
تداوالت شهر يونيو بمثيلتها
للشهر نفسه من السنة الفائتة
(ي ــون ـي ــو  )2020ن ــاح ــظ أنـهــا
ً
حققت ارتـفــاعــا مــن نحو 77.2
مليونا إلى نحو  391.9مليونا،
أي بما نسبته  407.4بالمئة،
كـمــا أسـلـفـنــا .وش ـمــل االرت ـفــاع
سيولة نشاط السكن الخاص
بنسبة  447.4بالمئة ،وسيولة
نـ ـش ــاط ال ـس ـك ــن االس ـت ـث ـم ــاري
بنسبة  309.9في المئة وسيولة
النشاط التجاري بنسبة 176.6
بالمئة ،والمقارنة بين تداوالت
ش ـه ــري يــون ـيــو  2020و2021
مقارنة استثنائية ،وال أهمية
كبيرة لها ،بسبب الهلع الــذي
رافـ ـ ــق ال ـج ــائ ـح ــة ،وكـ ـ ــان شـهــر
يونيو  2020من أشــد الشهور
ً
ذعرا.

المصارف مستمرة في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة

وبنحو  62.3في المئة ،وبارتفاع لمؤشره بنحو
 26.4في المئة ،أي ثاني أعلى األســواق ارتفاعا
في مؤشرات األسعار ،وكانت بورصة قطر رابع
األس ــواق التي ارتفعت سيولتها وبنحو 55.3
في المئة ،ومؤشرها ارتفع بنسبة  2.8في المئة،
وهي أقل األسواق ارتفاعا ،وآخر األسواق ارتفاعا
في السيولة كان بورصة الكويت وبنسبة 55.2
في المئة ،ومؤشرها العام حقق مكاسب بنحو
 15.2في المئة.
وأكبر انخفاض نسبي في السيولة كــان من
نصيب بورصة البحرين بفقدان سيولتها خالل
الفترة نحو  10.3فــي المئة ،ومــؤشــرهــا خالف
مـســار سيولتها وارت ـفــع بنحو  6.6فــي المئة،
واالنخفاض اآلخر في السيولة حققه سوق دبي
الــذي فقدت سيولته خــال الفترة نحو  8.2في
المئة عن مستواها للفترة ذاتها من عام ،2020
وم ــؤش ــره أيـضــا خــالــف مـســار سيولته وحقق
مكاسب بنحو  12.8فــي المئة ،وذل ــك يعني أن
 5أسواق في اإلقليم كانت في توافق بين حركة
السيولة وحركة المؤشرات ،بينما سوقان آخران
خالف فيهما مسار السيولة مسار المؤشرات.

أف ــاد تقرير «ال ـشــال» بــأن قـطــاع البنوك
ويشمل  10بنوك كويتية ،حقق خالل الربع
ً
األول مــن ال ـعــام الـحــالــي ن ـمــوا فــي صافي
األرب ـ ــاح مـقــارنــة بــالـفـتــرة نفسها مــن عــام
 ،2020إذ بلغت أرب ــاح الــربــع األول 2021
بعد خصم الضرائب وحقوق األقلية نحو
ً
 186.03مليون دينار ،بارتفاع قدره  980ألفا
أو بنحو  0.5في المئة ،مقارنة بنحو 185.05
ً
مليونا للفترة ذاتها من عام .2020
فـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ت ـح ـق ــق ذل ـ ــك نـتـيـجــة
انـخـفــاض الــربــح التشغيلي للبنوك (قبل
خـ ـص ــم الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــات) ب ـق ـي ـم ــة أق ـ ــل مــن
ً
انـخـفــاض جملة المخصصات ومـســانــدا
ل ــه ان ـخ ـفــاض إج ـمــالــي ال ـض ــرائ ــب ،إذ بلغ
انخفاض الربح التشغيلي للبنوك نحو 15.3
مليون دينار أو نحو  3.5في المئة ،مقابل
انخفاض أكبر لجملة المخصصات وبنحو
 17مليون دينار أو بنسبة  8.1في المئة.
واستمرت البنوك الكويتية في تطبيق
سياسة حجز المخصصات مقابل القروض
ً
غير المنتظمة وإن أقل قليال ،فبلغ إجمالي
المخصصات الـتــي احتجزتها فــي الربع

األول من العام الحالي نحو  192.9مليون
دينار مقارنة بنحو  209.9ماليين دينار،
ً
أي انخفضت بنحو  17مليونا أو بنحو
 8.1في المئة كما أسلفنا ،وذلك االنخفاض
في مجمل المخصصات ساهم في االرتفاع
الطفيف في األرباح الصافية للبنوك.
وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها
خمسة بـنــوك ،نحو  108.5ماليين دينار
ومثلت نحو  58.3فــي المئة مــن إجمالي
صــافــي أرب ــاح الـبـنــوك الـعـشــرة ،منخفضة
بـنـحــو  1.7ف ــي ال ـم ـئــة م ـقــارنــة م ــع الـفـتــرة
ذاتها من العام الماضي .بينما كان نصيب
البنوك اإلسالمية نحو  77.5مليون دينار،
ومثلت نحو  41.7في المئة من صافي أرباح
الـبـنــوك الـعـشــرة ومــرتـفـعــة بنحو  3.9في
المئة عن مستواها في الفترة نفسها من
العام الماضي ،أي أن أداء الشق اإلسالمي
من البنوك بــدأ التعافي من آثــار الجائحة
بوقت أسرع.
وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية ()P/E
ً
لقطاع البنوك العشرة محسوبا على أساس
سنوي نحو  23.3مرة ،مقارنة بنحو 19.3

مرة للفترة نفسها من العام الفائت ،وثبت
الـعــائــد على إجـمــالــي األص ــول المحسوب
على أساس سنوي عند نحو  0.8في المئة،
وحافظ معدل العائد على حقوق الملكية
ع ـلــى م ـس ـت ــواه ع ـنــد ن ـحــو  6.8ف ــي الـمـئــة
للفترتين.
وع ـن ــد ال ـم ـق ــارن ــة م ــا ب ـيــن أداء الـبـنــوك
العشرة ،استمر بنك الكويت الوطني في
تحقيق أعلى مستوى أرب ــاح بين البنوك
العشرة ببلوغها نحو  84.3مليون دينار
ً
(ربحية السهم  12فلسا) أو نحو  45.3في
المئة من صافي أربــاح القطاع المصرفي،
وبارتفاع بنحو  8.5في المئة مقارنة مع
الفترة ذاتها من عام  ،2020وسبب رئيسي
لـ ــه هـ ــو انـ ـخـ ـف ــاض ج ـم ـلــة ال ـم ـخ ـص ـصــات
بالمطلق بقيمة أعلى من انخفاض الربح
ً
التشغيلي ،وم ـســانــدا لــه انـخـفــاض قيمة
الضرائب.
وحـقــق «بـيــت التمويل الـكــويـتــي» ثاني
أعلى أرباح بنحو  50مليون دينار (ربحية
السهم  5.97فلوس) أو نحو  26.9في المئة
من صافي أرباح البنوك العشرة ،وبنسبة

نمو  12.9في المئة مقارنة مع الفترة نفسها
مــن ال ـعــام الـســابــق نتيجة ارت ـف ــاع صافي
إيرادات التمويل إضافة إلى انخفاض جملة
المخصصات.
وحقق «بنك الخليج» أعلى نسبة نمو
في األرباح وبنحو  39.3في المئة ،إذ بلغت
أرباحه نحو  12مليون دينار مقارنة بنحو
 8.6ماليين نتيجة ارتفاع صافي إيــرادات
الـفــوائــد بنحو  12.9فــي المئة مقارنة مع
الــربــع األول  ،2020إضــافــة إل ــى انخفاض
جملة المخصصات.
بينما حقق «البنك التجاري الكويتي»
ً
أربــاحــا بلغت نحو  40ألــف دينار مقارنة
ً
ً
بنحو  853ألـفــا أي متراجعا بنحو 95.3
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،نـتـيـجــة م ـع ــادل ــة ق ـي ـمــة جملة
ال ـم ـخ ـص ـصــات ب ـش ـكــل ج ــزئ ــي م ــع ال ــرب ــح
التشغيلي للبنك.
فــي حين تــراجـعــت أرب ــاح «بـنــك بــرقــان»
و«ب ـنــك الـكــويــت ال ــدول ــي» و«ال ـب ـنــك األهـلــي
المتحد  -الكويت» خالل الربع ذاته بنسبة
 70.5فــي المئة 63.4 ،فــي المئة و 27.3في
المئة على التوالي.

النفط اليزال في صدارة االستهالك العالمي لمكونات الطاقة
قـ ـ ــال تـ ـق ــري ــر «ال ـ ـ ـشـ ـ ــال» إن عـ ـ ــدد 2021
المعنون مراجعة إحصاء الطاقة العالمية
«والـصــادر عن شركة بريتيش بتروليوم
 ،»BPوالـ ـمـ ـنـ ـش ــور عـ ـل ــى مـ ــوقـ ــع ال ـش ــرك ــة
اإللكتروني ،يشير إلى أن معدل استهالك
الطاقة العالمي ،في عام  ،2020قد انخفض
بنحو  4.5 -في المئة (االنخفاض األكبر
منذ عام  ،)1945وكانت معدالت النمو في
استهالك الطاقة بالعالم مقارنة بمستوى
عــام  ،2019قد بلغت في  9.7 + ،2020في
المئة للطاقة الـمـتـجــددة ،و 1 +فــي المئة
لـلـطــاقــة الـمــائـيــة ،مـقــابــل االن ـخ ـفــاض لكل
من 9.3 - ،في المئة للنفط 4.2 - ،في المئة
للفحم 4.1 - ،في المئة للطاقة الــذريــة ،و-
 2.3في المئة للغاز الطبيعي ،ولعل ذلك
مــؤشــر لـلـتـحــول الـتــدريـجــي لـغـيــر صالح
الوقود األحفوري رغم الوضع االستثنائي
لعام .2020
وأشار التقرير إلى أن حجم االحتياطي
للنفط التقليدي العالمي ،بلغ نحو 1732.4
ً
مليار برميل ،منخفضا بنحو  2.4مليار
برميل ،مقارنة بنهاية  .2019واليزال صلب
االحتياطيات النفطية في منطقة الشرق
األوس ــط ،التي تسهم بنحو  835.9مليار
برميل ،أي بما نسبته نحو  48.3في المئة
من حجم االحتياطي النفطي العالمي- ،
ونحـ ـ ــو  99.3فـ ــي المـ ـئ ـ ـ ــة م ـ ـنـ ــه  -أي من
الـ  48.3في المئة  -يقع في منطقة الخليج
العربي (دول مجلس التعاون الخليجي
عدا البحرين ومع إضافة إيران والعراق).
وتـسـهــم أمـيــركــا الـجـنــوبـيــة والــوسـطــى
بما نسبته  18.7في المئة ،أي نحو 323.4
مليار برميل ،فيما تسهم أميركا الشمالية

بما نسبته  14في المئة ،أي نحو 242.9
مليار برميل ،وكومنولث الدول المستقلة
بما نسبته  8.4في المئة ،أي نحو 146.2
مليار برميل ،وافريقيا بما نسبته  7.2في
المئة ،أي نحو  125.1مليار برميل ،وآسيا
الباسفيك بما نسبته  2.6فــي ا لـمـئــة ،أي
ً
نحو  45.2مليار برميل ،وأخـيــرا ،أوروبــا
بما نسبته  0.8في المئة ،أي نحو 13.6
مليار برميل.
وأنتجت منطقة الشرق األوسط ،في عام
 ،2020ما نسبته  31.3في المئة أي نحو
ً
 27.664مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا مــن حجم
اإلنـتــاج النفطي العالمي ،الــذي بلغ نحو
ً
ً
 88.391مليون برميل يــو مـيــا  ،منخفضا
ً
بنحو  6.6ماليين برميل يوميا عن مستواه
ف ــي ع ــام  ،2019واالن ـخ ـف ــاض األع ـل ــى في
ال ـتــاريــخ وبـنـسـبــة  9.3 -فــي الـمـئــة ،وكــان
نصيب الـسـعــوديــة مــن اإلن ـت ــاج  12.5في
المئة ،العراق  4.7في المئة ،اإلمــارات 4.1
فــي المئة ،إي ــران  3.5فــي المئة ،والكويت
 3فــي الـمـئــة .وتـلــك الـ ــدول تـسـهــم  -كما
سلف -بنحو  48.3في المئة من حجم
االحتياطي النفطي العالمي.
وأضاف «أنتجت أميركا الشمالية
مــا نسبته  26.6فــي المئة مــن حجم
اإلنـتــاج النفطي العالمي (الــواليــات
المتحدة األميركية  18.6فــي المئة)،
وأنتجت كومنولث الدول المستقلة ما
نسبته  15.3فــي المئة مــن حجم اإلنـتــاج
النفطي العالمي (روسيا االتحادية 12.1
فــي الـمـئــة) ،وأنـتـجــت آسـيــا الباسفيك ما
نـسـبـتــه  8.4ف ــي الـمـئــة م ــن حـجــم اإلن ـتــاج
النفطي العالمي (الصين  4.4في المئة)،

وأنتجت افريقيا ما نسبته  7.8في المئة
من حجم اإلنتاج النفطي العالمي ،وأنتجت
أوروبـ ــا مــا نسبته  4فــي الـمـئــة مــن حجم
اإلنتاج النفطي العالمي نصيب النرويج
 2.3فــي الـمـئــة ،أي أكـثــر مــن الـنـصــف .ذلك
يعني أن خفض المعروض من أجــل دعم
أسـعــار النفط فــي معظمه يتحقق مقابل
ً
تضحية دول اإلقليم شامال أثر العقوبات
المفروضة على إيران».
ولـفــت إل ــى آسـيــا الباسفيك استهلكت
نـحــو  38فــي الـمـئــة مــن حـجــم االسـتـهــاك
النفطي العالمي (الصين  16.1في المئة،
الهند  5.3في المئة ،اليابان  3.7في المئة،
وكــوريــا الجنوبية  2.9فــي المئة) ،بينما
استهلكت أميركا الشمالية نحو  23.5في
المئة (الواليات المتحدة األميركية 19.4
فــي ال ـم ـئــة) .ويــاحــظ اق ـت ــراب االسـتـهــاك
الصيني من المستوى األميركي وتفوق
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاك الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــد ع ـل ــى
اليابان.

واس ـت ـه ـل ـكــت أوروب ـ ـ ــا وكــوم ـنــولــث الـ ــدول
المستقلة نـحــو  19.2فــي الـمـئــة (روسـيــا
االت ـحــاديــة  3.7فــي ال ـم ـئــة) ،أي إن النفط
ُيستهلك فــي الغالب خــارج مناطق تركز
احتياطياته ،مع مالحظة أن ثقل االستهالك
ب ــات يـمـيــل إل ــى ش ــرق تــركــز احـتـيــاطــاتــه،
وس ـي ـت ــزاي ــد هـ ــذا ال ـم ـي ــان بـ ـم ــرور الــزمــن
بــدعــم مــن نـمــو اس ـت ـهــاك كــل مــن الصين
والهند ،وإنتاج آسيا الباسفيك من النفط
نحو  31.6في المئة فقط من إنتاج أميركا
الشمالية ،أي أن حاجتها لالستيراد أعلى
بكثير.
وتبلغ

مـ ـس ــاهـ ـم ــة ال ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط م ـ ــن ح ـجــم
احتياطي ا لـغــاز الطبيعي العالمي نحو
 40.3ف ــي ال ـم ـئــة ،وت ـس ـت ـحــوذ إي ـ ــران على
نحو  17.1في المئة من حجم االحتياطي
العالمي ،وقطر على نحو  13.1في المئة،
وال ـس ـع ــودي ــة ع ـلــى ن ـحــو  3.2ف ــي ال ـم ـئــة،
واإلمارات العربية المتحدة على نحو 3.2
فــي الـمـئــة .أمــا أوروب ــا وكــومـنــولــث الــدول
المستقلة فلديهما من حجم االحتياطي
العالمي ما نسبته  31.8في المئة (روسيا
االتحادية  19.9في المئة ،وتركمانستان
 7.2في المئة) ،وتنتج نحو  26.5في المئة
مــن حجم إنـتــاج الـغــاز الطبيعي العالمي
(روسـ ـ ـي ـ ــا االت ـ ـحـ ــاديـ ــة  16.6فـ ــي ال ـم ـئ ــة)،
وتـسـتـهـلــك أوروب ـ ــا وكــوم ـنــولــث ال ــدول
المستقلة نحو  28.3في المئة من حجم
االستهالك العالمي (روسيا االتحادية
 10.8في المئة).
وأشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـتـ ـق ــري ــر إل ـ ـ ــى أن أم ـي ــرك ــا
الـشـمــالـيــة تـنـتــج نـحــو  28.8ف ــي المئة
م ــن حـجــم اإلن ـت ــاج ال ـعــال ـمــي ،رغ ــم انـهــا
ال تملك إال ما نسبته  8.1في المئة من
حجم احتياطي الغاز الطبيعي العالمي.
ً
وتستهلك أميركا الشمالية أقل ،قليال،
مما تنتج من الغاز الطبيعي ،أي نحو
 27فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن ح ـج ــم االس ـت ـه ــاك
العالمي( ،الــواليــات المتحدة األميركية
 21.8في المئة) ،وتستهلك آسيا الباسفيك
نـحــو  22.5فــي ال ـم ـئــة( ،ال ـص ـيــن  8.6في
الـمـئــة) ،ولــديـهــا نـحــو  8.8فــي الـمـئــة من
حجم االحتياطي العالمي ،وتنتج نحو
 16.9في المئة من حجم اإلنتاج العالمي،
وذلـ ـ ــك ي ـع ـنــي أن ت ــرك ــز اسـ ـتـ ـه ــاك ال ـغ ــاز

الطبيعي مازال أكبر في مواقع إنتاجه.
ويـ ـت ــوزع اح ـت ـيــاطــي ال ـف ـحــم ع ـلــى نحو
مختلف ،إذ لدى آسيا الباسفيك نحو 42.8
فــي المئة مــن حجم االحتياطي العالمي،
(أستراليا  14في المئة ،الصين  13.3في
المئة ،والهند  10.3في المئة) ،ولدى أوروبا
وكومنولث الدول المستقلة نحو  30.6في
المئة (روسيا االتحادية  15.1في المئة)،
ولدى أميركا الشمالية نحو  23.9في المئة
(ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة  23.2في
المئة) ،وكذلك في جانب اإلنـتــاج ،تتفوق
آسـيــا الباسفيك على مــا عــداهــا بنصيب
 77.5في المئة من حجم اإلنتاج العالمي
(الصين  50.7في المئة).
وتـ ـنـ ـت ــج أوروبـ ـ ـ ـ ــا وك ــومـ ـن ــول ــث الـ ـ ــدول
المستقلة مــا نسبته  10.1فــي ا لـمـئــة من
حجم اإلنتاج العالمي (روسيا االتحادية
 5.2في المئة) ،بينما تنتج أميركا الشمالية
ما نسبته  7.4في المئة (الواليات المتحدة
األميركية  6.7في المئة) .وتستهلك آسيا
الباسفيك مــا نسبته  79.9فــي ا لـمـئــة من
حجم االستهالك العالمي (الصين  54.3في
المئة) ،وتستهلك أوروبا وكومنولث الدول
المستقلة نحو  9.6في المئة ،فيما تستهلك
أميركا الشمالية نحو  6.5في المئة.
ً
وخـتــامــا ،م ــازال النفط يتمتع بصدارة
االستهالك لمكونات الطاقة ،فهو يستحوذ
على نحو  31.2فــي المئة مــن اإلجـمــالــي،
ً
تاركا نحو  27.2في المئة للفحم ،ونحو
 24.7في المئة للغاز الطبيعي ،ونحو 6.9
في المئة للطاقة المائية ،و 5.7في المئة
لـلـطــاقــة ال ـم ـت ـجــددة ون ـحــو  4.3فــي المئة
للطاقة الذرية.

١١
الثويني لـ ةديرجلا• 2.٩ :مليار دوالر كلفة مرافق الغاز المسال
ةديرجلا
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اقتصاد

«التشغيل الكامل للمشروع في ديسمبر المقبل بسعة  8خزانات»
أشرف عجمي

في الوقت الذي قطعت فيه خطوات واسعة نحو تسريع وتيرة إنجاز
مجمع الزور النفطي ،الذي أسند إليها بناؤه وإدارته عام  ،2016نجحت
الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) يوم 12
الجاري في إطالق المرحلة األولى لتشغيل مرافق استيراد الغاز ،حيث
استقبلت أول شحنة غاز ّ
محملة على متن الناقلة القطرية «الخرسعة»
ّ
من نوع «كيو -فلكيس» ،وتقدر الشحنة بـ  213ألف متر مكعب ،ومن
المقرر استكمال جميع مراحل تشغيل المرفق مع نهاية العام الحالي.
وبهذه المناسبة ،أجرت «الجريدة» لقاء مع مدير مجموعة المشاريع

المرافق
الدائمة
الستيراد
الغاز الطبيعي
المسال من
المشاريع
الحيوية
والتنموية
للدولة

المشروع
يلبي
احتياجات
البالد من
الطاقة
عبر توفير
الوقود األمثل
ً
اقتصاديا

• في البدايةّ ،
نود التعرف على
حجم اإلنجاز الذي قامت به الشركة
أخيرا في تحقيق ّ
تقدم على صعيد
تشغيل المرحلة األولى في مشروع
مرافق استيراد الغاز المسال؟
 استطاعت الشركة الكويتيةللصناعات البترولية المتكاملة
تحقيق إنجاز نفخر به ،وهو نجاح
انـطــاق المرحلة األول ــى لتشغيل
الـمــرافــق الــدائـمــة السـتـيــراد الغاز
الطبيعي المسال ،حيث استقبل
مرفأ الغاز المسال في منطقة الزور
أول شحنة مــن الـغــاز تقدر ب ـ 213
ألــف متر مكعب على متن الناقلة
القطرية (الخرسعة) من نوع كيو-
فلكيس ،وهــي ثاني أكبر ناقالت
ال ـغ ــاز ال ـم ـســال ف ــي ال ـعــالــم بشكل
آمــن فــي  12ال ـجــاري ،وذل ــك ضمن
ّ
الكميات المتفق عليها بين قطاع
الـتـســويــق الـعــالـمــي ف ــي مؤسسة
البترول الكويتية وشركة قطر غاز،
حيث سيقتصر الملء على خزان
واحــد فقط ،نظرا لضخامة حجم
الخزان الذي ّ
تقدر سعته التخزينية
بـ ـ  225أل ــف مـتــر مـكـعــب ،عـلــى أن
تستكمل مراحل التشغيل بحلول
شهر ديسمبر المقبل.

سعة تخزينية
• م ــا األه ـم ـيــة االسـتــراتـيـجـيــة
لمشروع المرافق الدائمة الستيراد
الغاز الطبيعي المسال للبالد؟

الكبرى لمشروع الغاز المسال في «كيبيك» ،م .هشام الثويني ،الذي أكد
أن مشروع المرافق الدائمة الستيراد الغاز الطبيعي المسال هو األول
من نوعه في الكويت واألكبر في العالم من حيث السعة التخزينية ،إذ
ّ
يتكون من  8خزانات سعة كل خزان  225ألف متر مكعب.
وقال الثويني إن ذلك المشروع ّ
يعد جزءا من التوجهات االستراتيجية
الطويلة المدى لمؤسسة البترول الكويتية حتى عام  ،2040التي
تهدف إلى توفير احتياجات البالد الالزمة من الطاقة الحالية
والمستقبلية ،عبر توفير الوقود األمثل اقتصاديا وبيئيا ،مما يحقق قيمة
مضافة لمراحل العمليات المتكاملة وتلبية احتياجات ًمحطات القوى
الكهربائية من الغاز لتوليد الطاقة النظيفة ،خصوصا خالل فصل

 ّيعد مشروع المرافق الدائمة
الستيراد الغاز الطبيعي المسال
األول مـ ـ ــن ن ـ ــوع ـ ــه فـ ـ ــي الـ ـك ــوي ــت
واألكبر في العالم من حيث السعة
التخزينية ،إذ يـتـكـ ّـون الـمـشــروع
من  8خزانات سعة كل خــزان 225
ألـ ــف م ـتــر م ـك ـعــب ،وهـ ــو جـ ــزء من
التوجهات االستراتيجيات الطويلة
المدى لمؤسسة البترول الكويتية
حتى عام  ،2040والتي تهدف إلى
توفير احتياجات الـبــاد الالزمة
من الطاقة الحالية والمستقبلية،
عبر توفير الوقود األمثل اقتصاديا
وبيئيا ،مما يحقق قيمة مضافة
لـ ـم ــراح ــل ال ـع ـم ـل ـي ــات الـمـتـكــامـلــة
وتلبية احتياجات محطات القوى
الكهربائية من الغاز لتوليد الطاقة
النظيفة ،خاصة خالل أوقات الذروة
ف ــي ف ـصــل ال ـص ـي ــف ،إض ــاف ــة إلــى
احتياجات مستهلكين آخرين للغاز
الطبيعي كمصافي النفط ومشاريع
الصناعات البتروكيماوية.

وقود نظيف
• مـ ــا الـ ـ ـج ـ ــدوى االق ـت ـص ــادي ــة
والـ ـبـ ـيـ ـئـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،وك ـي ــف
سينعكس ذل ــك على التنمية في
الدولة؟
 ّيعد المشروع مــن المشاريع
الـحـيــويــة والـتـنـمــويــة ل ـلــدولــة من
خ ـ ــال ج ـع ــل الـ ـم ــزي ــد م ـم ـك ـنـ ُـا ،إذ
سيساهم المشروع في تعزيز قدرة

النفطي على توفير وقود
القطاع ّ
نظيف متمثل في الغاز الطبيعي،
واألمــر الــذي سيقلل من انبعاثات
غ ــاز ثــانــي أكـسـيــد ال ـك ــرب ــون ،كما
يــدعــم ال ـم ـشــروع ال ـســوق المحلي
ً
وال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ،ت ـمــاش ـيــا مع
ّ
توجهات الدولة في دعم المحتوى
المحلي من خالل خلق فرص عمل
جديدة لتطوير المشاريع المحلية
فــي الـصـنــاعــات الــاحـقــة ،وتقديم
خدمات لدعم عمليات المشروع،
كما سيوفر كميات إضافية من زيت
الغاز (الديزل) لبيعها في األسواق
العالمية لضمان االستغالل األمثل
وتعظيم المردود االقتصادي لثروة
الكويت النفطية .وكذلك خلق فرص
ع ـمــل ج ــدي ــدة ل ـل ـك ــوادر الــوطـنـيــة،
م ــع ت ــوف ـي ــر ك ــل ال ـس ـب ــل الـمـتــاحــة
لتطويرهم واالرتقاء بأدائهم.

جودة الهواء
• م ـ ــا ه ـ ــو الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــردود ال ـب ـي ـئــي
للمشروع؟
 يتوافق المشروع مع األهدافّ
البيئية فــي الكويت فيما يتعلق
بتحسين جــودة الـهــواء مــن خالل
تقليل انبعاثات أكاسيد الكربون
والكبريت المنبعثة مــن محطات
تــولـيــد الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة ،األمــر
الـ ـ ـ ــذي ي ـع ـك ــس ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام مــؤس ـســة
الـ ـبـ ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة وشــركــات ـهــا
التابعة بالممارسات الصحيحة

الصيف في أوقات الذروة ،إضافة إلى احتياجات مستهلكين آخرين
للغاز الطبيعي كمصافي النفط ومشاريع الصناعات البتروكيماوية.
وأشار إلى حرص الشركة على اختيار أفضل الشركات ذات السمعة
والخبرة العريقة في مجال إنشاء مرافق الغاز المسال ،الفتا الى
فوز تحالف ثالثي من شركات متخصصة ّ
مكون من شركة هيونداي
الهندسية المحدودة ،وشركة هيونداي للهندسة واإلنشاءات،
الى إن الكلفة اإلجمالية
والهيئة الكورية للغاز لتنفيذ المشروع ،مشيرا ً
تبلغ نحو  2.93مليار دوالر ،بمدة تنفيذ  57شهرا.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء.

دائما ،واهتمامها بحماية البيئة
والمجتمع.

مساحة المشروع
• هل يمكن التعرف إلى المزيد
من التفاصيل حول حجم المشروع
وسعته التخزينية؟
 ي ـق ــع الـ ـمـ ـش ــروع فـ ــي ال ـج ـهــةالبحرية لـمـشــروع مصفاة ال ــزور
بـجــانــب مـيـنــاء تحميل الكبريت
لـ ـلـ ـمـ ـصـ ـف ــاة ،وذلـ ـ ـ ـ ــك ع ـ ـلـ ــى أرض
مستحدثة بمساحة تقديرية ّ
تقدر
بـ ـ  725أل ــف م ،2حـيــث تــم اختيار
ً
موقع الــزور كأنسب المواقع فنيا
واستراتيجيا للتنفيذ ،وذلك بعد
االن ـت ـه ــاء م ــن دراسـ ـ ـ ــات الـ ـم ــردود
البيئي لتغطية الموقع واإلنشاء
والعمليات ،واستعراض نتائجها
عـ ـل ــى الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـب ـي ـئــة،
والحصول على موافقتها ،وشمل
المشروع أعمال ردم للبحر إلنشاء
الخزانات ومرافق التسليم وتبخير
لـلـغــاز الـطـبـيـعــي ال ـم ـســال بطاقة
تبلغ  3آالف مليار وحــدة حرارية
بريطانية  /اليوم من الغاز الطبيعي
ل ـتــزويــده لشبكة ال ـغــاز المحلية،
إضــافــة إل ــى ال ـخــدمــات المساندة
األخــرى ،ويتضمن المشروع بناء
المرافق والمعدات الرئيسة التالية:
 -1رصفين بحريين متكاملين
الس ـت ـي ـع ــاب نــاق ـل ـت ـيــن م ــن ال ـغ ــاز
الطبيعي المسال في

هشام الثويني
وق ــت واح ـ ــد ،حـيــث تـبـلــغ سعة
الـنــاقـلــة ال ــواح ــدة مــن 266 – 122
ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي
المسال.
 8 -2خ ـ ــزان ـ ــات ،وت ـب ـل ــغ سـعــة
الــواحــد  225أل ــف مـتــر مكعب من
نــوع االحـتــواء الكامل ،وتركيب 3
مضخات ذات ضغط منخفض في
كل خزان.
 -3نـ ـ ـظ ـ ــام ل ـ ـض ـ ـغـ ــط أبـ ـ ـخ ـ ــرة
ال ـغــاز الطبيعي ()Boil Off Gas
الـ ـن ــات ــج خـ ـ ــال ع ـم ـل ـي ــات تـعـبـئــة
الخزانات ،والذي يشمل ضاغطات
( )Compressorsع ــدد  4وأنظمة
التحكم .إضــافــة الــى مكثف الغاز
الطبيعي ( ،)condenser-Reمع
مـضـخــات الـضـغــط الـعــالــي للغاز
عدد .14
 -4وحدات تبخير الغاز الطبيعي
المسال ،الذي يشمل ما يلي:
• وحدات التبخير (Open Rack
 )Vaporizersعــدد  12باستخدام
ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـت ـب ـخ ـيــر ال ـع ــادي ــة
بالتبادل الحراري مع مياه البحر.
•  3م ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــرات مـ ـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ــوع
االح ـتــراق المغمور Submerged
Combustion Vaporizers
كــاحـتـيــاطــي ،و 5س ـخــانــات لرفع
درجة حرارة الغاز الطبيعي (Trim
 )Heatersخالل أشهر الشتاء.
• أن ـظ ـمــة ق ـي ــاس ت ــدف ــق ال ـغــاز
ال ـط ـب ـي ـعــي م ــع أجـ ـه ــزة الـتـحـلـيــل

للغاز الـمــرســل إل ــى الشبكة (Gas
)chromatograph
• ّالمرافق والـمـعــدات الخاصة
بضخ وإرجاع مياه البحر .وتشمل
م ــراف ــق ال ـم ـعــال ـجــة ل ـم ـيــاه الـبـحــر
الداخلة للمحافظة على المعدات
وللمياه المرسلة ،بهدف المحافظة
ً
على الحياة البحرية ،وذلك تطبيقا
لمتطلبات الشروط البيئية.
• نـ ـ ـظ ـ ــام شـ ـعـ ـل ــة فـ ـ ــي حـ ـ ــاالت
الطوارئ ،علما بأنه خالل عمليات
التشغيل االعتيادية لن تكون هناك
حاجة لحرق أية كميات من الغاز.
• مــرافــق ال ـخــدمــات المساندة
ك ـن ـظ ــام مـ ـي ــاه اإلطـ ـ ـف ـ ــاء وأن ـظ ـم ــة
وق ــود ال ــدي ــزل لمضخات اإلطـفــاء
وال ـمــولــدات االحتياطية وال ـهــواء
والنيتروجين ،إضــافــة الــى نظام
تنقية المياه.
• ال ـم ـبــانــي وال ـب ـن ـيــة التحتية
الـمـطـلــوبــة ،ال ـتــي تشمل المباني
اإلداريـ ـ ــة وغ ــرف التحكم والـطــرق
والـ ـ ـم ـ ــاج ـ ــئ وأن ـ ـظ ـ ـمـ ــة الـ ـص ــرف
الصحي ،إضافة الى أنظمة األمن.
كما تتضمن المرافق المساندة
ما يلي:
• تركيب خطين لنقل الغاز
إلــى الشبكة المحلية بقطر 52
إنـشــا ،مــع مــا يلزم مــن عمليات
رب ــط ه ــذه الـخـطــوط مــع شبكة
خ ـطــوط ال ـغــاز الـتــابـعــة لشركة
نفط الكويت ،إضافة إلى محطة

الـغــاز رقــم ( ،)180-BSوخطوط
تـغــذيــة الـمـيــاه الـتــابـعــة ل ــوزارة
الكهرباء والماء.
• الربط مع محطات الكهرباء
الفرعية التابعة لوزارة الكهرباء
والماء.

المنفذ والتكلفة
• كيف ج ــاء اخـتـيــار التحالف
ال ـم ـن ـفــذ ل ـل ـم ـش ــروع ،وم ـ ــا تـكـلـفــة
المشروع اإلجمالية؟
 حرصنا على اخـتـيــار أفضلال ـشــركــات ذات السمعة والـخـبــرة
الـعــريـقــة فــي مـجــال إن ـشــاء مــرافــق
ال ـغ ــاز ال ـم ـســال ،وفـ ــاز بــالـمـشــروع
الـتـحــالــف ال ـم ـكــون م ــن  3شــركــات
متخصصة هــي :شركة هيونداي
ال ـه ـنــدس ـيــة الـ ـمـ ـح ــدودة ،وشــركــة
هيونداي للهندسة واإلن ـشــاءات،
والـهـيـئــة ال ـكــوريــة لـلـغــاز ،لتنفيذ
المشروع ،وتبلغ التكلفة اإلجمالية
ن ـحــو  2.93م ـل ـيــار دوالر ،وم ــدة
ً
تنفيذ  57شهرا ،وذلك بعد اعتماد
المشروع من مجلس إدارة مؤسسة
الـبـتــرول الكويتية عقب االنتهاء
من دراسة الجدوى وإعداد دراسة
التصاميم الهندسية األولية عام
 2015وفــي  30مــارس  ،2016ومن
الـمـقــرر أن يتم تشغيل المشروع
بالكامل بحلول ديسمبر المقبل.

استقبال  10شحنات خالل يوليو وأغسطس 2021
ت ـف ـقــد ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـمــؤسـســة
البترول الكويتية هاشم هاشم مشاريع
مـجـمــع الـ ــزور الـنـفـطــي الـتــابـعــة للشركة
الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة
ً
"كيبك" ،احتفاال بوصول أول شحنة من
الغاز المسال للمرافق الدائمة الستيراد
الغاز الطبيعي في المجمع.
وقـ ـ ــال ال ـم ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي ل ــ"ك ـي ـبــك"
عبدالله العجمي لـ"كونا" ،إن الزيارة هدفت
إلــى التعرف والــوقــوف على هــذا اإلنجاز
ال ـم ـه ــم ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـق ـط ــاع الـنـفـطــي
الكويتي ،وعلى الجدول الزمني لتشغيل
مشروع المرافق الدائمة الستيراد الغاز
ال ـم ـســال وت ـط ــور س ـيــر م ـش ــروع مـصـفــاة
الزور.
وأض ــاف الـعـجـمــي ،أن الـجــولــة شملت
زيارة ميدانية لمرفأ الغاز المسال لتفقد

الناقلة القطرية "الخرسعة" للغاز المسال،
التي وصلت إلى البالد االثنين الماضي
بطاقة استيعابية  213ألــف متر مكعب،
وت ـعــد الـنــاقـلــة ثــانــي أك ـبــر نــاقــات الـغــاز
المسال في العالم من نوع "كيو -فلكيس".
ً
وأوضح أن وصول الناقلة يمثل إنجازا
ً
ً
ت ــاري ـخ ـي ــا م ـه ـمــا وي ـم ـثــل ن ـق ـطــة ان ـطــاق
تشغيل المرحلة األولى من مشروع مرافق
استيراد الغاز الطبيعي المسال الواعد
واالن ـت ـق ــال ب ــه م ــن مــرحـلــة الـتـشـيـيــد إلــى
التشغيل مــن خــال هــذه الـشـحـنــة ،وهــي
األولى ضمن الكميات المتفق عليها بين
ق ـطــاع ال ـت ـســويــق ال ـعــال ـمــي ف ــي مــؤسـســة
البترول الكويتية وشركة قطر غاز.
وذكر أن المرفأ من المقرر أن يستقبل
ً
حــالـيــا  10شحنات خــال شـهــري يوليو
وأغ ـس ـطــس  2021بـمـعــدل  3ن ــاق ــات و7

ناقالت على التوالي من نوع "كيو-فلكيس"
إذ ستصل شحنتان إلى المرفأ بتاريخ 27
و 29يوليو الجاري و 7شحنات بتواريخ
 4و 11و 16و 17و 19و 22و 28أغسطس
ً
المقبل ،الفتا إلــى أنــه سيتم االنتهاء من
جـمـيــع م ــراح ــل الـتـشـغـيــل بـنـهــايــة ال ـعــام
الحالي.
وبين العجمي أنه بغية تحقيق التميز
التشغيلي للمرفق تـعــا قــدت " كـيـبــك" مع
الـ ـش ــرك ــة ال ـي ــون ــان ـي ــة ال ـم ـش ـغ ـلــة لـشـبـكــة
ال ـغــازال ـط ـب ـي ـعــي " "DESFAب ـت ــاري ــخ 17
ديسمبر الماضي لضمان التشغيل اآلمن
لمرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال.
وأف ــاد بــأن الـمــرافــق الــدائـمــة الستيراد
الغاز الطبيعي المسال ستسمح باستقبال
 22مليون طن من الغاز الطبيعي المسال
ً
سنويا ،في حين تبلغ الطاقة اإلنتاجية

الـيــومـيــة لـلـمـشــروع  3000مـلـيــار وح ــدة
حرارية بريطانية أي مايعادل استهالك
 540ألــف برميل مــن النفط الـخــام يوميا
إلنتاج نفس القدر من الطاقة.
وق ـ ــال ال ـم ـت ـحــدث ال ــرس ـم ــي ل ــ"ك ـي ـبــك"،
إن هــاشــم أث ـنــى خ ــال زي ــارت ــه التفقدية
ل ـل ـم ـشــروع ع ـلــى ال ـج ـهــود ال ـك ـب ـيــرة الـتــي
تبذل الستكمال إنجازه بسرعة قياسية
تمهيدا لبدء التشغيل الكامل خالل األشهر
المقبلة.
يذكر أن الزيارة التفقدية الزيارة ضمت
ً
عددا من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة
والرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية
ال ــزم ـي ـل ــة وكـ ـ ــان بــاس ـت ـق ـبــال ـهــم الــرئ ـيــس
التنفيذي بالوكالة لـ"كيبك" وليد البدر.

«زين» َّتوجت الطالب والطالبات األكثر
ً
إبداعا بمسابقة «برنامج الشركة»

َّكرمت الفائزين عن فئتي الجامعات والمدارس بمسابقة «إنجاز» السنوية

ت ـ َّـوج ــت ش ــرك ــة زيـ ــن ف ــري ــق DRIVEMART
ع ــن فـئــة ال ـجــام ـعــات ،وف ــري ــق  Kabehع ــن فئة
المدارس بجائزة "أفضل خدمة/منتج مبتكر"،
ً
التي ترعاها سنويا ،ضمن النسخة الخامسة
عشرة من مسابقة "برنامج الشركة" لعام ،2021
التي نظمتها جمعية إنجاز الكويت ،بمشاركة
واسعة من طالب وطالبات الجامعات والمدارس
في الكويت.
وذكرت الشركة ،في بيان صحافي ،أن نسخة
هذا العام من المسابقة انطلقت بشكل افتراضي
ً
ً
تماما على غرار نسخة العام الماضي ،التزاما
ً
باإلجراءات الصحية ،وحفاظا على صحة الطلبة
المشاركين ،حيث قامت لجنة التحكيم المكونة
من مجموعة من رجــال األعـمــال والمسؤولين
التنفيذيين من القطاع الخاص – ومــن بينهم
"زي ـ ـ ـ ــن"  -ب ــاالسـ ـتـ ـم ــاع إلـ ـ ــى ع ـ ـ ــروض ال ـط ــاب
والطالبات عبر تقنية االتصال المرئي ،واختيار
ً
الفائزين ،اعتمادا على مجموعة من المعايير
األكاديمية المعتمدة.
وأضافت "زين" أن مسابقة "برنامج الشركة"
السنوية تتيح فرصة ذهبية لطلبة المرحلتين
الجامعية والثانوية في الكويت لتدريبهم على
كيفية تــأسـيــس وإدارة شــركــاتـهــم الصغيرة
الـخــاصــة بـهــم ،حيث قــام متطوعون مــن ذوي
الخبرة والكفاءة من مختلف مؤسسات القطاع
الخاص الكويتي بتدريب الطلبة المشاركين
على المهارات األساسية في عالم األعمال ،من
أهمها تطوير وترجمة فكرة المشروع على أرض
الواقع ،وإجراء دراسات الجدوى ،وبيع األسهم،
وإدارة الفرق والموارد البشرية ،وإنشاء خطط
الـعـمــل ،وإن ـتــاج وبـيــع الـخــدمــات والمنتجات،
وغيرها الكثير.
وأوض ـحــت الـشــركــة أن مشاركتها فــي هذه
المسابقة بشكل سنوي تأتي في إطار شراكتها

«زين» حاضرة في لجنة التحكيم
االستراتيجية كــ"شــريــك اإلب ـ ــداع" مــع جمعية
إنجاز الكويت ،ضمن استراتيجيتها لالستدامة
واالبتكار ،والتي تساهم من خاللها في تنمية
قطاعي الشباب والتعليم في الدولة.
وبـ ـيـ ـن ــت "زي ـ ـ ـ ـ ــن" أن ـ ـهـ ــا ت ـس ـع ــى م ـ ــن خ ــال
شراكتها االستراتيجية مع مؤسسة "إنجاز"
إلــى تثقيف ودع ــم الشباب الشغوف بتطوير
أف ـكــاره ومـشــاريـعــه وف ــق معايير عالمية ،من
خ ــال مجموعة مــن الـبــرامــج الـتــدريـبـيــة التي
يتم تنظيمها على مدار العام لطالب وطالبات
الجامعات والـمــدارس ،منها مسابقة "برنامج
ُ
الشركة" ،التي تقام على مستوى طلبة الجامعات
وال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــان ــوي ــة ،ح ـيــث تـسـعــى الـشــركــة
بــاسـتـمــرار إل ــى توفير بيئة مناسبة لطاقات
وإبــداعــات شباب الكويت ،حتى تنمو وتثمر
وتسهم بإضفاء قيمة مضافة للمجتمع.
جدير بالذكر ،أن "إنجاز الكويت" تأسست
ف ــي ع ــام  2005كـمــؤسـســة غـيــر ربـحـيــة وغـيــر

حكومية ،بدعم من القطاع الخاص في الكويت،
وعبر شراكة وتعاون استراتيجي مع القطاع
الخاص وقطاع التعليم في الكويت ،وبمساعدة
مـتـطــوعـيــن ذوي خ ـبــرة وكـ ـف ــاءة ف ــي مختلف
المجاالت ،وهي جزء من مؤسسة إنجاز العرب،
ُ
الـتــي تـعــد مــن كـبــريــات الـمــؤسـســات العالمية
المختصة بتعليم وثقيف الطلبة لتأهيلهم
ل ـخ ــوض م ـع ـتــرك ال ـح ـي ــاة ال ـع ـم ـل ـيــة ،وتـنـظـيــم
المشاريع ومحو األمية المالية من خالل التدريب
العملي.
وت ـق ــدم "إنـ ـج ــاز ال ـك ــوي ــت" ب ــرام ــج تعليمية
وتربوية تنمي المهارات القيادية والتنظيمية
في بيئة األعمال منذ تأسيسها في عام ،2005
بـهــدف تعليم وإل ـهــام الجيل ال ـقــادم فــي إدارة
األعمال ،حيث ألهمت "إنجاز الكويت" أكثر من
 70.000طالب وطالبة ،بفضل أكثر مــن 6000
متطوع من القطاع الخاص الكويتي ،وفي أكثر
من  200مدرسة وجامعة بالكويت.

سفينة الخرسعة

 Ooredooترعى فريق اإلنقاذ الكويتي «صقور صباح»
ر عـ ـ ـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ــر كـ ـ ـ ــة Ooredoo
ل ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ف ـ ــري ـ ــق اإلنـ ـ ـق ـ ــاذ
الكويتي "صـقــور صـبــاح" ،وكــان
في استقبالهم الرئيس التنفيذي
لدى  Ooredooالكويت عبدالعزيز
البابطين ،مع فريق عمل الشركة
وقــام بتكريمهم ،حيث أعــرب عن
فخره بجهودهم في خدمة الوطن
وجميع من على أرضها.
وجـ ـ ـ ــاءت ه ـ ــذه االس ـت ـض ــاف ــة
لتؤكد إيمان شركة Ooredoo
ب ـش ـب ــاب ال ــوط ــن ودوره ـ ـ ـ ــم فــي
تنمية وتطور وازدهار الكويت،
فـلـطــالـمــا كــانــت  Ooredooمن
ال ـش ــركــات الـسـبــاقــة ف ــي إط ــاق
ودعم المبادرات التطوعية في

لقطة جماعية
شتى المجاالت ،وبالتحديد تلك
التي تستخرج طاقات الشباب
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ،وت ـش ـج ـع ـهــم عـلــى
المشاركة في األنشطة الخيرية
التي تخدم الوطن.

وف ـ ــري ـ ــق اإلن ـ ـ ـقـ ـ ــاذ ال ـك ــوي ـت ــي
"ص ـقــور ص ـبــاح" هــو مجموعة
م ــن الـمـتـطــوعـيــن ي ـس ـعــون إلــى
المحافظة على نظافة البيئتين
الـبــريــة والـســاحـلـيــة ،ومـشــاركــة

الجهات الحكومية فــي حــاالت
ال ـطــوارئ وال ـك ــوارث الطبيعية
والبحث عن المفقودين ،فضال
عن إنقاذ الناس وممتلكاتهم.

«الكويتية» تطلق أولى رحالتها إلى ميونيخ
أطلقت شــركــة الخطوط الجوية الكويتية،
صباح أمس ،أولى رحالتها التجارية المجدولة
إل ــى مدينة ميونيخ فــي ألـمــانـيــا ،الـتــي سيتم
"كويت
تشغيلها بواقع رحلتين في األسبوع،
ً
ميونيخ" ،يــومــي الخميس والـسـبــت ،اعـتـبــارا
من أمس.
وقالت "الكويتية" ،في بيان صحافي أمس،
إن الرحلة األولى إلى ميونيخ شهدت انسيابية
في إنهاء إج ــراءات السفر للمسافرين ،وتلبية
طلباتهم عـلــى أك ـمــل وج ــه ،إذ أث ـنــوا بــدورهــم
على خدمة موظفي "الكويتية" منذ دخولهم
إلى بوابات مبنى الركاب رقم  4ومرورهم على
منطقة الوزن ،حتى وصولهم إلى بوابة الصعود
مع تقديم أفضل خدمة للمسافرين على متن
طائراتها.
ولفتت إلى حرصها على انضباط مواعيدها
ف ــي إقـ ـ ــاع رح ــات ـه ــا ووص ــولـ ـه ــا ،ف ــي حـيــن
ارتياحهم الختيار طائرات
أبدى المسافرون
ً
الخطوط الكويتية ناقال لوجهتهم بعد إيقاف

التشغيل لبعض وجهاتهم المفضلة.
وأض ـ ــاف ـ ــت أن ذلـ ـ ــك ي ــأت ــي فـ ــي إطـ ـ ـ ــار مـنــح
المسافرين على متن طائراتها خيارات أوسع
وتلبية الحتياجاتهم في السفر وتوفير وتقديم
خدمة أفضل لهم من خالل اطالق ًوجهات جديدة
ومتنوعة ،كما ًتواصل ًتدريجيا إعــادة افتتاح
خطوطها مجددا تماشيا مع قرار مجلس الوزراء
واللجنة الــوزاريــة لـطــوارئ كــورونــا بالسماح
بتسيير رحالت مباشرة إلى  12دولة.
وذك ـ ــرت أن ــه بــإم ـكــان ال ـع ـمــاء حـجــز تــذاكــر
السفر من عدة قنوات مختلفة تتيحها الخطوط
الكويتية بــدايــة مــن زي ــارة مكاتب الشركة في
مجمع "األف ـن ـيــوز" ومـجـمــع الـ ـ ــوزارات ومكتب
الفروانية ومبنى الركاب رقم  4التي توفر العديد
من الخدمات ،منها حجز تذاكر السفر وتعديلها
وترقيتها وإلغائها ،وتلقي كل االستفسارات
والـشـكــاوى والمالحظات مــن العمالء والعمل
على مساعدتهم أو عبر االتصال بخدمة الخط
الـســاخــن  171أو مــن خ ــال تحميل التطبيق

اإللكتروني أو زيارة الموقع اإللكتروني للخطوط
الجوية الكويتية.
وشــددت على سعيها ال ــدؤوب والمتواصل
لخدمة عمالئها وتوفير كل سبل الــراحــة لهم
أثناء سفرهم على متن طائراتها ،إضافة إلى
تـقــديــم خــدمــاتـهــا لمسافريها بشكل متكامل
العقبات أمــامـهــم بــدايــة مــن حجز
وتــذلـيــل كــل
ً
تذاكر السفر مرورا بدخول مبنى الركاب رقم 4
ً
وإنهاء إجراءات السفر ،وصوال إلى الصعود على
الطائرة لالستمتاع بسفر مريح وآمن.
وتـقــدمــت بجزيل الشكر للجهود الحثيثة
ل ـ ــإدارة الـعــامــة لـلـطـيــران الـمــدنــي ولتعاونها
الملموس في خدمة قطاع النقل الجوي التجاري
فــي الـكــويــت ،وتـقــديــم كــل التسهيالت وتذليل
العقبات أمام شركات الطيران التجارية ،مثمنة
في الوقت ذاتــه جميع الجهود الملموسة من
الجهات الحكومية العاملة في مطار الكويت
الدولي وبذلها قصارى جهودها لخدمة الوطن
والمواطنين.
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ً
«بيتك» :بنمو سنوي  %2.8والبنوك جذبت ودائع بـ  146.5مليونا
أبقى بنك الكويت المركزي على سعر
الخصم عند ح ــدود  1.5فــي الـمـئــة ،أي
أدنــى مستوياته ،مع استمرار تطبيق
ّ
مجموعة اإلرشادات ،وحث البنوك على
التمويل وفق ضوابط محددة لتحفيز
األنشطة االقتصادية المتضررة ،كما أقر
قانون ضمان التمويل.
ووفق تقرير لبيت التمويل الكويتي
(ب ـ ـي ـ ـتـ ــك) ،ي ـ ــواص ـ ــل رص ـ ـيـ ــد االئـ ـتـ ـم ــان
الممنوح من البنوك الكويتية حالة من
االس ـت ـقــرار ،فــي ظــل إجـ ــراءات التحفيز
السابقة والسياسة النقدية التوسعية،
ً
مرتفعا بنهاية مــايــو بـحــدود  2.8في
المئة مقابل نمو سنوي مماثل بنهاية
ال ـش ـهــر ال ـســابــق ل ــه ،ومـ ـ ــازال االئ ـت ـمــان

الممنوح عند حاجز  40.4مليار دينار
ً
في مايو  2021مقابل  39.3مليارا في
مايو .2020
وح ـص ـلــت ال ـق ـطــاعــات االق ـت ـصــاديــة
على تمويل بنحو  132مليون دينار
في مايو ،في حين نجحت البنوك في
جذب ودائع بنحو  146.5مليون دينار.
وارتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــت أرصـ ـ ـ ـ ـ ــدة ال ـت ـس ـه ـي ــات
االئ ـت ـم ــان ـي ــة ال ـش ـخ ـص ـيــة ع ـل ــى أس ــاس
سنوي بنحو  1.4مليار دينار أي بنسبة
 8.7في المئة في مايو ،وهى أعلى نسبة
زي ــادة خــال نحو  5س ـنــوات ،وتـجــاوز
حجمها  17.7مليار دينار للمرة األولى،
َ
قطاعي
كما ارتفع االئتمان الممنوح إلى
العقار واإلنشاء ،في رابع أعلى قيمة بين

الـقـطــاعــات ،بنحو  31.7مـلـيــون ديـنــار
بنسبة  0.3فــي المئة مــع بـلــوغ رصيد
االئتمان لهذين القطاعين  11.1مليار
دينار في مايو .2021
وارت ـف ــع االئ ـت ـمــان الـمـمـنــوح لقطاع
الصناعة بأعلى حصة منذ  2016بنسبة
 9.2في المئة بلغت  185مليون دينار
ً
مرتفعا إلــى حــوالــي  2.2مليار ديـنــار،
وارتـفـعــت أرص ــدة االئـتـمــان إلــى النفط
الخام والغاز إلى نحو  1.96مليار دينار
بنمو قدره  124مليون دينار بنسبة 6.7
فــي المئة و هــو مستوى منخفض من
النمو خالل عامين ونصف العام بعدما
كانت تزيد بمعدالت تفوق  30في المئة
في هذه الفترة ،في حين ارتفع االئتمان

«الوطني» يدعم حملة «لنكن على دراية»
للتوعية بمخاطر العمالت االفتراضية
أكد بنك الكويت الوطني حرصه
على تعزيز الثقافة المالية وزيــادة
الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع،
وفي إطار تكثيف جهوده لدعم حملة
التوعية المصرفية "لنكن على دراية"
التي أطلقها بنك الكويت المركزي،
ي ـع ـمــد ال ـب ـنــك م ــن خـ ــال صـفـحــاتــه
على مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي،
وكــل قنوات التواصل إلــى التحذير
مـ ــن م ـخ ــاط ــر ال ـت ـع ــام ــل بــال ـع ـمــات
االفـ ـت ــراضـ ـي ــة ،وم ـ ــا ق ــد ت ـل ـح ـقــه من
خسائر فادحة بالمتعاملين.
ونـ ـ ـش ـ ــر "الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي" فـ ـ ــي األيـ ـ ـ ــام
ً
الـمــاضـيــة مـحـتــوى ت ــوع ــوي ــا يضم
ّ
رسائل وفيديوهات تحث على تجنب
تداول العمالت االفتراضية ،التي ال
تخضع ألي جهة رقابية ،وما يمكن
أن تسببه مــن تـعــرض المتعاملين
بها لالحتيال.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة قـ ــال مـســاعــد
الـمــديــر ال ـعــام إلدارة ال ـتــواصــل في
"الوطني" عبدالمحسن الرشيد" :إننا
نـحــرص على نشر الثقافة المالية

عبدالمحسن الرشيد

لدى كافة شرائح المجتمع في إطار
دعـمـنــا للحملة ال ـتــي أطـلـقـهــا بنك
الكويت المركزي ،والتي تهدف إلى
توعية الـعـمــاء بحقوقهم وكيفية
ح ـم ــاي ــة ب ـي ــان ــات ـه ــم وح ـس ــاب ــات ـه ــم
وأموالهم".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ــرش ـ ـيـ ــد أن ح ـم ــات
التوعية "تتزامن مع خطورة التعامل

بالعمالت االفتراضية ،مع سعينا إلى
تقديم قنوات استثمارية وادخارية
مـ ـتـ ـن ــوع ــة تـ ـن ــاس ــب كـ ــافـ ــة ش ــرائ ــح
العمالء".
وأكد توفير "الوطني" لكل إمكاناته
الـهــائـلــة ف ــي ال ـتــواصــل م ــع الـعـمــاء
وجميع قـنــواتــه اإللـكـتــرونـيــة ،التي
تـحـظــى بـمـتــابـعــة ه ــي األك ـب ــر على
مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة
جـهــود الـبـنــك ال ـمــركــزي فــي حماية
العمالء واالقتصاد.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى ن ـج ــاح ال ـح ـم ـلــة في
تـحـقـيــق أثـ ــر م ـل ـمــوس لـ ــدى عـمــاء
البنوك بشأن كل الموضوعات التي
ركزت عليها خالل الفترة الماضية
من التوعية بحقوق العمالء وكيفية
تفادي عمليات االحتيال ومخاطر
تـكـيـيــش الـ ـق ــروض واالس ـت ـث ـمــارات
غير اآلمنة.
ً
ً
ويعد "الــوطـنــي" داعـمــا وشريكا
ً
رئيسيا لكل حمالت ومبادرات بنك
الكويت المركزي ،التي تهدف إلى رفع
مستوى الوعي المالي ونشر التوعية

الممنوح لقطاعات "أخ ــرى" بنحو 74
مليون دينار أي  2.5في المئة ،وتجاوز
االئـتـمــان الـمـمـنــوح لـهــذه الـقـطــاعــات 3
مليارات دينار (تمثل  7.5في المئة من
إجمالي االئتمان) .وارتفع االئتمان إلى
قطاع الزراعة وصيد األسماك الى 21.9
مـلـيــون دي ـنــار ب ــزي ــادة مـلـيــونــي ديـنــار
بـنـسـبــة  10.1ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى أس ــاس
سنوي.
وت ــراج ـع ــت ال ـت ـس ـه ـيــات الـمــوجـهــة
ل ـق ـطــاع ال ـت ـج ــارة ع ـلــى أسـ ــاس سـنــوي
بنحو  470مليون ديـنــار بنسبة 12.7
في المئة وهي األعلى منذ  ،2003وبلغ
رصيدها  3.2مليارات دينار (يمثل أدنى
حصة من إجمالي االئتمان وقدرها 8.0

في المئة) ،وتراجع رصيد االئتمان إلى
المؤسسات المالية غير البنوك ألدنى
ً
مستوى مقتربا من  937مليون دينار
ً
مـنـخـفـضــا بـنـحــو  270م ـل ـيــون دي ـنــار
بنسبة  22.4في المئة.
وفــي قطاع الخدمات العامة تراجع
االئتمان الممنوح له على أساس سنوي
إلى  123.2مليون دينار بنسبة  5.9في
المئة وبما قيمته  7.7ماليين دينار.
وت ـش ـك ــل ال ـت ـس ـه ـي ــات االئ ـت ـم ــان ـي ــة
الشخصية ،إضــافــة إلــى تلك الموجهة
ل ـق ـطــاعــي ال ـع ـق ــار واإلنـ ـ ـش ـ ــاء ،الـحـصــة
األكبر من حجم التسهيالت االئتمانية،
ومازالت حصة التسهيالت االئتمانية
ال ـش ـخ ـص ـيــة ع ـن ــد أعـ ـل ــى مـسـتــويــاتـهــا

حين مثلت  43.9في المئة من إجمالي
االئتمان الممنوح بنهاية مايو ،وتعد
أع ـل ــى م ـقــابــل ح ـصــة ش ـك ـلــت  41.5في
المئة في مايو العام الماضي ،في حين
انخفضت حصة قطاعي العقار واإلنشاء
ً
معا إلى حدود  27.6في المئة في مايو
 2021مقابل  28.3في المئة من إجمالي
االئتمان الممنوح في نفس الشهر العام
ال ـم ــاض ــي ،وبــال ـتــالــي تـحـسـنــت حصة
ً
القطاعات الثالثة قليال حين مثلت نحو
 71.5فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي االئـتـمــان
الممنوح في مايو مقابل  71.4في المئة
فــي أبــريــل وحـصــة  69.8فــي الـمـئــة في
مايو .2020

«المركزي» يطلق التحديث الثالث
من تطبيق «عيديتي»

المصرفية بين شرائح المجتمع ،وقد
دأب البنك بصفته أكبر المؤسسات
المالية في الكويت والمنطقة على
تـنـظـيــم مـخـتـلــف ال ـف ـعــال ـيــات الـتــي
تـســاهــم ف ــي تــوعـيــة الـمـجـتـمــع بكل
القضايا التي تهم القطاع المصرفي
وت ـن ـظ ـي ــم الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات وال ـ ـ ـ ـ ــدورات
التدريبية في مجال مكافحة عمليات
االحتيال والجرائم المالية.
وكان "المركزي" قد بادر إلى إطالق
حـمـلــة الـتــوعـيــة الـمـصــرفـيــة "لنكن
عـلــى دراي ـ ــة" بــالـتـعــاون مــع البنوك
ال ـكــوي ـت ـيــة ،لـنـشــر ال ـث ـقــافــة الـمــالـيــة
وتعزيز الــوعــي لــدى عمالء البنوك
بحقوقهم وواجباتهم وأفضل السبل
لالستفادة من الخدمات المصرفية
وتعزيز ثقافة االدخار واالستثمار،
وغـ ـي ــره ــا مـ ــن الـ ـم ــوض ــوع ــات ذات
الصلة ،عبر نشر مجموعة متنوعة
مــن الـمــواد التوعوية التي تقدمها
الـحـمـلــة وال ـم ـع ـلــومــات ذات الصلة
بالثقافة المالية.

في إطــار استراتيجية بنك الكويت المركزي
التي تهدف إلى التحول نحو الخدمات الرقمية
وتبني التكنولوجيا الحديثة في تطوير نماذج
أعـمــال وخــدمــات الــدفــع والتحويل اإللكتروني
وت ـس ـخ ـي ــره ــا ل ـت ــوف ـي ــر خـ ــدمـ ــات م ــرن ــة وآم ـن ــة
ً
وســريـعــة ،ون ـظــرا لـقــرب حـلــول عيد األضـحــى،
وما يتصل بذلك من تبادل "العيادي" في هذه
المناسبة ،طـ َّـور "المركزي" تطبيق "عيديتي"،
لـيـطـلــق ت ـحــدي ـثــه ال ـث ــال ــث ،م ــن خـ ــال تطبيق
إل ـك ـتــرونــي ،بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـب ـنــوك الكويتية
وشركة الخدمات المصرفية اآللية المشتركة
(كــي-نــت) ،لتتيح للجمهور إرســال واستقبال العيدية بشكل
إلكترونيُ .
ويعد هــذا التطبيق األول من نوعه على مستوى
المنطقة.
ُ ّ
ويمكن تطبيق "عيديتي" ،بتحديثه الثالث ،الجمهور من
إرســال العيدية إلكترونيا ،وبخطوات سريعة ومرنة ،بحيث
يمكن استخدامها بسهولة من جميع الشرائح العمرية دون
اإلخالل باالشتراطات الرقابية واألمنية .وال تشترط الخدمة
أن يكون لــدى متسلم العيدية حساب مصرفي ،حيث يمكن
لمرسلها إرســال العيادي ألي رقــم هاتف نقال ُمسجل داخل
الكويت ،كما تشتمل الخدمة على مجموعة من المزايا الجديدة،
مثل متابعة حالة العيدية ،بحيث يمكن للمرسل التحقق من
الحالة ،والتأكد من وصول المبلغ لمتلقي العيدية ،إضافة إلى

إمكانية إرسال رسالة خاصة لمتلقيها ،وغيرها من المزايا،
والعديد من الحوافز النقدية والعينية لمرسلها ومتلقيها.
ويمكن التعرف على تفاصيل ذلــك من خــال تحميل تطبيق
"عيديتي" المتوافر على "أبل ستور" و"بالي ستور".
جدير بالذكر ،أن بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية
ستقوم بنشر إرشادات وافية حول طريقة استخدام التطبيق
عـبــر حـســابــاتـهــا بـمـنـصــات ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،لتسهيل
الوصول إلى هذه الخدمة ،واالستفادة منها خالل فترة عيد
ً
األضـحــى ،كما سيتم كذلك الــرد على األسئلة األكثر شيوعا
من خالل تلك المنصات .وتم تخصيص رقم الهاتف الموحد
( )22255484من ِقبل شركة الخدمات المصرفية اآللية المشتركة
(كي-نت) للرد على استفسارات العمالء.

«األهلي» :عرض خاص لحاملي البطاقات من «ديليفرو» «وربة» يعلن فائزي «السنبلة» األسبوعية
أع ـلــن الـبـنــك األه ـلــي الـكــو يـتــي عــن ع ــرض خ ــاص لجميع
حاملي بطاقات االئتمان من البنك ،حيث يمكنهم الحصول
عـلــى قسيمة بقيمة  5د نــا نـيــر مــن  Deliverooط ــوال عطلة
عيد األضحى.
ولــاس ـت ـفــادة مــن ه ــذا ال ـع ــرض ،يـجــب عـلــى ع ـمــاء الـبـنــك
األ هـلــي الكويتي إد خــال ا لــر مــز الترويجي ( ،)ABK5والدفع
باستخدام أي بطاقة ائتمان أو بطاقة مسبقة الدفع من البنك
خالل عطلة العيد ،للحصول على قسيمة بقيمة  5دنانير
لكل طلب من .Deliveroo
وا ل ـع ــرض مـسـتـمــر ل ـمــدة  5أ ي ــام مــن  19حـتــى  23يــو لـيــو
 ،2021وهو صالح فقط بالكويت وعبر تطبيق Deliveroo
للهاتف المحمول.
وسيواصل البنك األهلي الكويتي تشجيع عمالئه على
ا سـتـخــدام ا لـقـنــوات الرقمية لتنفيذ معامالتهم المصرفية
ب ـط ــرق أك ـث ــر أم ــان ــا وم ــوث ــوق ـي ــة ك ـج ــزء م ــن اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه

الـشــامـلــة "بـنــك أس ـهــل" ،عـلـمــا أن الـبـنــك قــد ق ــدم الـعــديــد من
المكافآت والخصومات على مــدار العام لتشجيع اإلنفاق
عبر اإلنترنت.

أع ـلــن الـبـنــك ال ـت ـجــاري عــرضــا
جـ ــديـ ــدا مـ ــع " ،"Talabatإحـ ــدى
ال ـم ـن ـص ــات ال ـ ــرائ ـ ــدة ف ــي طـلـبــات
ال ـط ـعــام ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت بــالـشــرق
األوسط ،خالل فترة عيد األضحى
المبارك ،ضمن فعاليات حملة "بر
 /بحر" التي أطلقها البنك مؤخرا.
وع ـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض،
قــالــت الـمــديــرة التنفيذية لقطاع
الخدمات المصرفية لألفراد بدور
بوخمسين" :يـسـعــدنــا فــي البنك
ال ـت ـجــاري الـكــويـتــي أن نـقــدم هــذا
الـعــرض لجميع حاملي بطاقات
التجاري االئتمانية ،حيث يمكن
للعميل االستفادة بخصم فوري
بنسبة  25في المئة عند الطلب من
 Talabatخالل فترة عيد األضحى"،
مبينة أن هــذه الخطوة تأتي في
إطـ ــار ح ــرص ال ـب ـنــك ال ــدائ ــم على
تقديم أفضل مستوى خدمة لراحة

ال ــدخ ــول عـلــى تطبيق ،Talabat
أو زيــارة موقعهم للحصول على
الخصم ،حيث يتم منح الخصم
ع ـلــى ال ـف ــور ع ـنــد ال ــدف ــع ب ــأي من
ب ـط ــاق ــات ال ـت ـج ــاري االئ ـت ـمــان ـيــة،
علما أن الحد األدن ــى للطلب هو
 10دن ــانـ ـي ــر ،وأن ال ـخ ـص ــم عـلــى
 3عمليات لـكــل بـطــاقــة ائتمانية
خــال فترة العرض ،الفتة إلــى أن
هذا العرض متاح من اليوم حتى
ال ـس ـبــت ال ـم ـق ـبــل .وأضـ ــافـ ــت" :مــن
المعروف أن البنك التجاري يسعى
دومــا إلى توفير أفضل الخدمات
ل ـت ـل ـب ـيــة احـ ـتـ ـي ــاج ــات ع ـم ــائ ـن ــا،
والـعـمــل عـلــى تـطــويــر المنتجات
والخدمات المصرفية ،حيث تقدم
بطاقات البنك التجاري االئتمانية
لحامليها مزايا وفوائد عدة ،منها
ال ـع ــروض الـتــي تشملها الحملة
الصيفية".

أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات
السنبلة األسبوعية ،وسيستمر بنك وربة في
عمل الـسـحــوبــات لعشرة رابـحـيــن أسبوعيا،
بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم الحظ خالل
سحب السنبلة األسبوعي الثاني والعشرين
المؤجل ،فقد توج  10رابحين من عمالء بنك
وربة حصل كل منهم على  1000دينار ،وهم:
م ـن ـيــرة رم ـي ــح ش ـب ــاب الـ ـم ــوي ــزري ،ب ـ ــراك نمر
هدروس السعيدي ،أمينة فريد رزفي ،عبدالله
عادل عبداللطيف المسباح ،محمد مطر ذخير
الهليلي ،مبارك عبدالله هــادي العجمي ،أمل
محمد عتيج العازمي ،منيف عامج ضحوي
العنزي ،شهد مجبل حمود النويعم ،عايض

ً
ً
«المتحد» :استمرار التواصل
«التجاري» يعلن عرضا جديدا
مع « »Talabatخالل «األضحى» مع العمالء أثناء العيد

بدور بوخمسين

عمالئه عند تسوقهم عبر المواقع
التجارية العالمية.
وحـ ـ ـ ـ ــول إمـ ـك ــانـ ـي ــة اسـ ـتـ ـف ــادة
العميل من هذا العرض ،أوضحت
بــوخ ـم ـس ـيــن أنـ ــه ي ـم ـكــن لـلـعـمــاء

 ...وخدماته المصرفية مستمرة في العطلة
سعيا لـلـتــواصــل الــدائــم مــع عـمــائــه لتقديم
أف ـضــل ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة ف ــي ك ــل األوقـ ــات،
أعلن البنك التجاري الكويتي استمرار تقديم
خــدمــاتــه المصرفية للعمالء ال ـيــوم ،فــي الـفــرع
الرئيسي ،وأفرع حولي شارع بيروت ،والقرين،
وشرق األحمدي ،والجهراء ،وخيطان ،واألفنيوز،
الدائري السادس وجنوب الفحيحيل.
وأعـلــن "ال ـت ـجــاري" اسـتـمــرار تقديم خدماته
المصرفية للعمالء خالل العطلة الرسمية ،من
خالل فرع مطار الكويت الدولي من  8:00صباحا
إلــى  8:00مـســاء ،إضــافــة إلــى فــرع األفـنـيــوز من
الـسـبــت إل ــى الـخـمـيــس مــن  10:00صـبــاحــا الــى
 8:00مساء ،ما عدا يوم الجمعة من  4:00عصرا
الى  8:00مساء.
إضــافــة إلــى ذلــك ،سيستمر البنك فــي تقديم
خدماته عن طريق مركز خدمة العمالء ،1888225

ال ـ ــذي يـسـتـقـبــل اتـ ـص ــاالت ال ـع ـم ــاء ع ـلــى م ــدار
الساعة ،ويقوم بالرد عليها في أسرع وقت ،كما
يوفر البنك أيضا فريق عمل مؤهال للرد على
اسـتـفـســارات العمالء مــن خــال تواصلهم عبر
صفحة البنك على مواقع التواصل االجتماعي
وكذلك خدمة الواتساب .50888225
فضال عن ذلــك ،فإن أجهزة السحب واإليــداع
اآللــي التابعة للبنك ،والـتــي تتواجد بمختلف
مناطق الكويت ،تلبي احتياجات العمالء خالل
العطلة وعلى مدار الساعة.
كـ ـم ــا ي ـم ـك ــن ل ـل ـع ـم ــاء إجـ ـ ـ ـ ــراء م ـع ــام ــات ـه ــم
المصرفية بسهولة ويسر وبـصــورة آمنة عبر
الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي ،www.cbk-online.com
وكــذلــك تطبيق  CBK Mobileللهواتف الذكية
وقتما وأينما شــاؤوا ،علما أن البنك سيباشر
أنشطة أعماله المعتادة األحد  25الجاري.

سالم عايض خزيم .أما بالنسبة للعمالء
الذين حالفهم الحظ خالل سحب السنبلة
األسبوعي الثالث والعشرين ،فقد توج
 10رابحين من عمالء بنك وربة حصل
كــل منهم على  1000دي ـنــار ،وه ــم :بدر
خـلـيــل ال ـع ـنــانــي ،مـحـمــد دع ـي ــج خلف
نهابه حماده ،إبراهيم مصطفى أحمد
المرزوق ،هاشم محمد خير العساف،
صيته حسين ناصر المطيري ،عفاف
ع ـب ــدال ـل ــه ط ــاح ــوس ال ـع ـج ـم ــي ،جــابــر
فــالــح مطلق الـعـنــزي ،اس ــام دسوقي
عبدالمقصود دار ،مبارك شبيب عليان
عادي ،خلف كريم رخيص الحسيني.
ويمثل حساب السنبلة الخيار األمثل لكل
الراغبين فــي توفير األم ــوال وتحقيق عوائد

مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه،
بــاإلضــافــة إل ــى ف ــرص لـلـفــوز ب ـجــوائــز نقدية
طوال العام.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية
بـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة ح ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــول عـ ـي ــد
األضحى المبارك ،يتقدم البنك
األهلي المتحد إلى سمو أمير
ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد،
وسمو ولي عهده األمين الشيخ
مـشـعــل األح ـم ــد ،وم ــن الـكــويــت،
ح ـكــومــة وش ـع ـب ــا ،والـمـقـيـمـيــن
ف ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــا ،بـ ـ ــأط ـ ـ ـيـ ـ ــب ال ـ ـت ـ ـهـ ــانـ ــي
والتبريكات داعين الله عز وجل
أن يعيده على األمة اإلسالمية
باليمن والبركات.
بهذه المناسبة ،ذكــر البنك،
في بيان صحافي ،أنه سيغلق
فروعه من الغد حتى الخميس
الـمـقـبــل ،عـلــى أن ي ـعــاود العمل
األحــد  25الجاري ،ومن المقرر
أن يـسـتـمــر ال ـع ـمــل ف ــي الـمــركــز
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ل ـ ـخـ ــدمـ ــة الـ ـعـ ـم ــاء
كالمعتاد اليوم ،إضافة إلى عدد
مــن ف ــروع البنك االخ ــرى وهــي:
األنــدلــس (محافظة الفروانية)،
والجابرية (حولي) ،والبوليفارد
(ح ــول ــي) ،والـعـيــون (ال ـج ـهــراء)،
واألحـ ـم ــدي (األح ـ ـمـ ــدي) ،وف ــرع
صباح السالم (مبارك الكبير).
في سياق متصل ،أشار البنك

إل ــى أن ــه يـمـكــن ل ـل ـع ـمــاء خــال
فترة العطلة إنجاز معامالتهم
عبر القنوات اإللكترونية ،التي
ت ـت ـض ـمــن ت ـط ـب ـيــق ال ـب ـن ــك عـبــر
الهاتف النقال ،ومن خالل موقع
ال ـب ـن ــك ع ـل ــى ش ـب ـكــة اإلن ـت ــرن ــت
(،)www.ahliunited.com.kw
وخـ ــدمـ ــة حـ ـي ــاك ــم الـ ـت ــي تـعـمــل
ع ـل ــى م ـ ـ ــدار  24س ــاع ــة يــوم ـيــا
ع ـل ــى ر ق ـ ــم  ،1812000لـتـلـبـيــة
ك ــل االحـ ـتـ ـي ــاج ــات وال ـخ ــدم ــات
واإلج ـ ـ ــاب ـ ـ ــة ع ـ ــن اسـ ـتـ ـفـ ـس ــارات
العمالء ،وكذلك يمكن لعمالئنا
إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ج ـ ـم ـ ـيـ ــع عـ ـمـ ـلـ ـي ــاتـ ـه ــم
المصرفية عبر أجهزة السحب
اآلل ـ ــي ال ـم ـن ـت ـشــرة ف ــي مختلف
مناطق الكويت ،وكذلك من خالل
نقاط البيع اإللكترونية ،وخدمة
ب ــواب ــة ال ــدف ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي من
البنك األهلي المتحد وغيرها
م ـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
التي تمثل حلوال سهلة وآمنة
للعمالء.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

«غولدن غلوب» تمنع أعضاءها من قبول الهدايا
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الدمية «Chucky

منعت الجهة المنظمة لحفل توزيع جوائز «غولدن غلوب» ،التي تتهمها هوليوود
بالمحاباة وحتى بالفساد ،أعضاءها من قبول أي هدايا أو رحالت مدفوعة أو مزايا
أخرى.
وتعتمد رابطة الصحافة األجنبية في هوليوود (إتش اف بي ايه) ،القائمة على هذه
الجوائز التي تعتبر األبــرز سينمائيا في الواليات المتحدة بعد األوسكار ،سياسات
متشددة في الفترة األخيرة ،في محاولة لتهدئة الجدل الدائر بشأنها منذ أشهر.
واتهمت المجموعة المؤلفة من نحو  80صحافيا متخصصا في السينما باستغالل
األهمية المرتبطة بالترشيحات لهذه الجوائز «غــولــدن غـلــوب» ،بهدف الحصول على
امتيازات وإقامة روابط خاصة مع نجوم هوليوود.
وبحسب اإلرش ــادات الجديدة ،لم يعد مسموحا ألعضاء هــذه المجموعة «قبول مواد
ترويجية أو هدايا أخرى من االستوديوهات أو شركات اإلعالن أو الممثلين أو المخرجين».
واعتبر نجوم بينهم سكارليت جوهانسون وتوم كروز أن هذه اإلصالحات بطيئة وغامضة
جدا ،بينما استقال عضوان من رابطة الصحافة األجنبية بعدما وصفا األجواء بأنها «سامة».
(أ ف ب)

 Chuckyتطل عبر
الشاشة أكتوبر المقبل

«»Swedish House Mafia
تعود بعد  9سنوات

ك ـش ــف ال ـق ــائ ـم ــون ع ـل ــى م ـس ـل ـســل ال ــرع ــب
 ،Chuckyعن المالمح األولــى للعمل الدرامي
الذي طال انتظاره ،حيث طرحت منصة Syfy
أول فيديو ترويجي للمسلسل ،لتكشف الستار
عن الموعد الرسمي النطالقه ،وسيكون في 12
أكتوبر المقبل.
يــدور مسلسل  Chuckyحــول ظهور دمية
تـشــاكــي الـشـهـيــرة فــي ســاحــة ك ـبــرى بــإحــدى
ضــواحــي الـمــديـنــة ،بـعــدهــا تـبــدأ سلسلة من
جرائم القتل المرعبة في الضواحي.
وأكــد القائمون على الشبكة التلفزيونية،
ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ،حـمــاسـهــم لـلـتـجــربــة،
قائلين« :فخورون جدا بإحضار  Chuckyإلى
التلفزيون ألول مرة مع المبدعين األصليين،
فقد حققت الدمية األكثر رعبا في العالم شهرة
كبيرة ،وانتقلت من شباك التذاكر والسينمات
إلــى ألـعــاب الـفـيــديــو ،محققة شعبية هائلة،
وح ــان الــوقــت لـحـضــورهــا إل ــى ال ـم ـنــازل عبر
الشاشة الصغيرة».

أعــاد نجوم الثالثي السويدي «Swedish
ّ »House Mafia
لم شملهم رسميا ،وأصدروا
عـمــا مـنـفــردا هــو األول لـهــم مـنــذ  9سـنــوات،
تمهيدا أللـبــوم جــديــد مــن الـمـقــرر طــرحــه في
نهاية العام الحالي بعنوان «بارادايس أغاين».
ّ
وقــد شكلت الفرقة السويدية سنة ،2008
وه ــي تـضــم الـفـنــانـيــن :أك ـســويــل ( 43عــامــا)،
وستيف أنجيلو ( 38عــا مــا) ،وسيباستيان
إينغروسو ( 38عاما) ،قبل أن يفترقوا في أوج
شهرتهم بعد جولة عام  .2013وبعد أغنيات
حققت لهم نجاحا عالميا ،مثل« :دون ــت يو
ووري تشايلد» و«سايف ذي وورلــد» و«وان»
و«يور نيم» ،أطلق الثالثي عملهم الجديد «إت
غيتس بيتر» ،وهي أول أغنية لهم منذ .2012
ُيــذكــر أن الـثــاثــي حقق نجاحا كبيرا في
حفالته المحلية والعالمية بالسويد والواليات
المتحدة األميركية ،وغيرهما من البلدان ،ما
ُيعد خبر ّلم شملهم مفاجأة كبيرة لجمهورهم.
(أ ف ب)

الثالثي السويدي

سكارليت جوهانسون

كيرا كوفالينكو تحصد
جائزة بمهرجان «كان»

كيرا كوفالينكو

فلك

 200مليون دوالر لتسوية النزاع
حول «»The Walking Dead

الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا  :االجتهاد فــي عملك يوصلك
إلى مراكز المسؤولية.
ً
ً
يستلزم شوقا ،والشوق
عاطفيا :الحب
ّ
ً
يستلزم أنسا ،فتعلم ذلك.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :اصــغ دوم ــا إلــى نصائح
والديك ،وعاملهما بالحسنى.
رقم الحظ.17 :

يحصل عليها المخرج من القناة العارضة

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مـهـنـيــا :الـخـصــومــة ف ــي ال ـع ـمــل ،غير
ال ـم ـن ــاف ـس ــة ،ف ـ ـحـ ــاول ال ـت ـف ــري ــق بـيــن
االثنين.
ً
ً
عــاطـفـيــا :لــن تسلم مــن الـحــب بـتــاتــا،
والبد أن تقع في شباكه.
ً
اجتماعيا :الحياء من اإليمان ،فال تكن
ً
فاجرا مع اآلخرين.
رقم الحظ.53 :

فرانك دارابونت بالكواليس
وصلت قيمة التسوية في القضية المقامة
بـيــن ق ـنــاة  AMCوش ــرك ــات اإلن ـت ــاج المنفذة
لمسلسل  ،The Walking Deadإلى تعويض
قـيـمـتــه  200مـلـيــون دوالر ،ت ـســددهــا الـقـنــاة
للكاتب والمخرج فرانك دارابونت ،الذي أطلق
المسلسل عام .2010
يأتي ذلك بعد استمرار قضية النزاع حول
نصيب مخرج العمل من األرباح فترة طويلة
في المحاكم األميركية ليحصل بعد  8سنوات
على حقه.
و ق ــررت المحكمة أن قيمة التسوية التي
ستدفعها القناة للمخرج  200مليون دوالر
ع ــن نـصـيـبــه م ــن أربـ ـ ــاح ال ـس ـن ــوات الـثـمــانــي
ً
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،ل ـي ــس هـ ـ ــذا ف ـح ـس ــب ،بـ ــل أي ـض ــا
م ــع تـنـظـيــم عـمـلـيــة ت ـل ـقــي ح ـصــص األرب ـ ــاح
الـمـسـتـقـبـلـيــة م ــن ص ـف ـقــات ال ـب ــث الـمــرتـبـطــة
بالمسلسل لمصلحة المخرج.
وكــان الكاتب والمخرج فــرانــك دارابــونــت،
الذي أسس المسلسل عام  2010وحقق شعبية
كبيرة لقناة  ،AMCرفــع دعــوى ضد الشركة
عام  2013بعد طرده من العرض ،ورفضت من
بعدها القناة منحه نصيبه من األرباح التي
يحصدها المسلسل.
و»  »The Walking Deadأو «ا ل ـم ــو ت ــى
السائرون» مسلسل رعــب ودرامــا تلفزيوني
أميركيَ ،طـ ُ
ـوره فرانك دارابــونــت ،مبني على
سلسلة القصص المصورة بنفس العنوان
ال ـتــي أعــدهــا روبـ ــرت كـيــركـمــان ،تــونــي مــور،
وتشارلي أدالرد».
لـعــب الممثل الـبــريـطــانــي أن ــدرو لينكولن
دور بطل المسلسل بشخصية نائب المأمور
ريك غرايمز ،الذي يستيقظ من غيبوبة ليرى
ً
العالم ُمدمرا من حوله ،والموتى السائرون
يجوبون الشوارع .يلتقي ريك بعائلته التي
هربت من المدينة مع مجموعة من الناجين
ويصبح ريك قائد المجموعة.

ت ـم ـكــن ف ـي ـلــم ال ـم ـخــرجــة ال ــروس ـي ــة كـيــرا
كوفالينكو (أنلينشينغ ذا فيستس) من
اقـ ـتـ ـن ــاص جـ ــائـ ــزة فـ ــي مـ ـه ــرج ــان ك ـ ــان فــي
ف ـئــة «نـ ـظ ــرة مـ ــا» أمـ ــس األول ،وهـ ــي الـفـئــة
األكثر تركيزا على الفنيات في المهرجان
السينمائي العالمي.
وي ـح ـكــي ال ـف ـي ـلــم الـ ــدرامـ ــي ،ال ـ ــذي ت ــدور
أح ــداث ــه فــي ب ـلــدة تـعــديــن ســابـقــة بمنطقة
أوسـيـتـيــا الـشـمــالـيــة بـجـنــوب روس ـي ــا ،عن
ش ــاب ــة ي ــاف ـع ــة تـ ـح ــاول ال ـف ـك ــاك م ــن قـبـضــة
أسرتها.
ول ـ ــم ت ـت ـم ـكــن ك ــوف ــال ـي ـن ـك ــو ،الـ ـت ــي أل ـفــت
وأخرجت الفيلم ،من الحضور خالل المراسم
شخصيا ،إذ كانت في موقع تصوير فيلم
آخر .ورغم عدم حضورها ،أعربت المخرجة
كيرا كوفالينكو عن سعادتها بهذا التكريم
الــرفـيــع مــن مـهــرجــان لــه مـكــانــة خــاصــة في
قلوب السينمائيين حول العالم.
(رويترز)

وت ـكــافــح الـمـجـمــوعــة
م ـ ــن أجـ ـ ــل ال ـ ـب ـ ـقـ ــاء عـلــى
قـيــد ال ـح ـيــاة ،وللتكيف
فــي الـعــالــم ال ـم ــروع الــذي
ُم ـل ـئــت ش ــوارع ــه بــالـمــوتــى
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــن ،ووجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
ال ـج ـمــاعــات ال ـم ـعــاديــة الـتــي
ً
غ ــال ـب ــا م ــا تـ ـك ــون أخـ ـط ــر مــن
الموتى السائرين نفسهم.
كما تتصدى لبطولة المسلسل من موسمه
الثالث وحتى اآلن النجمة العالمية لورين
كوهان بدور ماغي غرين؛ أكبر بنات هيرشل
وزوجة غلين ،وتدور ُمعظم أحداث ُ
المسلسل
في مدينة أتالنتا بوالية جورجيا ،في المدينة
نفسها وال ـم ـنــاطــق الــريـفـيــة مــن حــول ـهــا ،ثم
تنتقل مـســار األح ــداث إلــى اإلسـكـنــدريــة ،في
والية فيرجينيا.
بـ ـ ـ ــدأ عـ ـ ـ ــرض الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل فـ ـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات
ً
المتحدة عام  ،2010حصريا على قناة AMC
التلفزيونية ،وحول العالم على قنوات شبكة
فــوكــس العالمية ،فــي الــوطــن العربي عرض
ً
المسلسل متزامنا على القناة السابقة فوكس
للمسلسالت.
وبـنــاء على التصنيف ونـســب المشاهدة
ال ـع ــال ـي ــة الـ ـت ــي ت ـل ـقــاهــا جـ ـ ــددت قـ ـن ــاة AMC
ـال ك ــل س ـنــة م ـنــذ بــدء
ســم ت ـ ـ ٍ
ال ـم ـس ـل ـســل ل ـمــو ً
عــرضــه ،واع ـت ـبــارأ مــن موسمه الـثــالــث جلب
المسلسل أكبر عدد مشاهدين من أعمار ما
بين  49-18سنة مــن أي بــرنــامــج تلفزيوني
آخــر .وســوف يعرض الموسم الـحــادي عشر
واألخـ ـي ــر م ــن الـمـسـلـســل يـ ــوم  22أغـسـطــس
المقبل.
والقى المسلسل استحسان النقاد ورشح
للعديد من الجوائز؛ منها جائزة نقابة الكتاب
األمـيــركـيــة ألفـضــل ُمسلسل جــديــد ،وجــائــزة
غولدن غلوب ألفضل ُمسلسل دراما ،في .2015

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــا :الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــي مــع
ً
المسؤولين يثمر ،ويفتح لــك آفاقا
جديدة.
ً
عاطفيا :انتبه من ألسنة الحاسدين،
فهم ال يريدون عالقتك الغرامية.
ً
اجتماعيا :تعب كلها الحياة ،لكنها
جميلة باألهل واألصدقاء.
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :المشروع الذي وضعت خطته
ً
سابقا قد يتأخر إلنجازه.
ً
عاطفيا :تذليل العقبات الموجودة
في طريقكما يحتاج إلى تعاون وثيق
بينكما.
ً
ّ
تسبب
اجتماعيا  :تحديات عائلية
ً
لك ضغوطا نفسية أنت بغنى عنها.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :أعد النظر في المجهود الذي
ق ـمــت ب ــه ،وح ـ ــاول تـقـيـيـمــه لـمـعــرفــة
وضعك.
ً
عاطفيا :ال تخف من النقاش بينكما
طالما هو في إطار الهدوء واالحترام.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :يـ ـج ــب ع ـل ـي ــك إصـ ــاح
ال ـعــاقــات ال ـم ـتــوتــرة م ــع األص ــدق ــاء
لعدم اتصالك بهم.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

لورين كوهان

ً
مهنيا :أنت تعمل بصورة جيدة مع
فريق ،وتستمتع بهذا التعاون.
ً
عاطفياّ :
يسبب الشريك لك مشكلة من
ً
ُ
دون قصد ،فكن صبورا معه.
ً
اجتماعيا :استمتع بأوقات فراغك،
وحـ ـ ــاول م ـم ــارس ــة ه ــواي ــة ريــاض ـيــة
جديدة.
رقم الحظ.56 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :الخبرة التي تكتسبها حاليا
أثمن بكثير من الشهادة التي تحملها.
ً
عاطفيا :عــدم التفاهم يظلل حبكما،
ومن األفضل وضع حد لهذا األمر.
ً
ّ
اجتماعيا :تحن إلى رؤية العائلة ،بعد
ابتعاد عنها أو سفر.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
مهنيا :قــال ابــن المقفع «إن العاقل
ُ
قد يبلغ بحيلته ما ال يبلغ بالخيل
والجنود!».
ً
عاطفيا :الحب الذي تغسله العيون
ً
ً
بدموعها يظل جميال ونقيا.
ً
اجتماعيا :تستطيع خداع كل الناس،
لكنك ال تستطيع خداع نفسك.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :اتفق مع زمالء العمل ،قبل أن
ً
تتطور مشكلتكم كثيرا.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :ي ـبــدو ظــاهــر حـبــك جميال
ً
قاس.
ناعما ،لكنه في الواقع عنيف
ٍ
ً
اجتماعياَ :من ال يعرف قيمة الحياة
ال يستحقها ،فهل أنت تعرفها؟
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا  :ال تتباطأ في تنفيذ برنامج
ً
عملك ،فقد تتبدل الظروف سريعا.
ً
عاطفيا :قد يكون االبتعاد عن طريق
الحبيب هو الحل األنسب لكما.
ً
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ات ـب ــع بــرنــام ـجــا غــذائ ـيــا
ً
ص ـح ـيــا ،فـقــد ح ــان ال ــوق ــت لــاهـتـمــام
بجسدك.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مـهـنـيــا :هــدفــك الـعـمـلــي أص ـبــح خــارج
ال ـس ـي ـط ــرة ،وع ـل ـي ــك ان ـت ـظ ــار ال ـفــرصــة
المناسبة.
ً
ً
عاطفيا :حاول النظر هادئا مع الحبيب
إلى ما ينتظركما في المستقبل القريب.
ً
اعتن بصحتك ،وال تصل إلى
اجتماعيا:
ِ
ً
مرحلة اإلرهاق ،فيصبح الوضع سيئا.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـيــا :ال ي ـجــب أن يـنـتــابــك ال ـيــأس
واإلح ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاط ،فـ ـل ــدي ــك ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة ع ـلــى
االستمرار.
ً
عاطفيا  :تضع جميع األ خـطــاء على
الشريك ،فيما هو بريء من أكثرها.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ي ـع ـلــن ب ــرج ــك مـصــاعــب
ً
ُ
عائلية وشيكة الحدوث ،فكن فطنا.
رقم الحظ.22 :

١٤ fitness
هل يمكن أن تصاب الديناصورات بـ«كوفيد »19؟
توابل ةديرجلا

•
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• انقراضها حدث قبل نشأة جينوم الفيروس وتأثرت بأمراض أخرى
• «تي ريكس» المراهقة تفوقت على منافستها مما يفسر ندرة أحافير متوسطة الحجم
کریستیان جونز،
النيلي

مجتمعات
الديناصورات
كانت مثل مراكز
التسوق بعد ظهر
السبت مزدحمة
بالمراهقين

ال يمكننا أن نعرف على وجه
الـيـقـيــن إذا ك ــان م ــن الـمـمـكــن أن
يصاب ديناصور بـ"كوفيد ،"19
لكن الدراسات التي أجريت على
جينومات فيروس كورونا تشير
إلـ ــى أن ـه ــا ن ـش ــأت ب ـعــد ان ـق ــراض
الــدي ـنــاصــورات ،وم ــع ذل ــك هناك
أدلة على أن الديناصورات تأثرت
بأمراض أخرى.
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزل عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء األح ـ ـ ــافـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر
ً
ع ــدي ــدا م ــن األم ـ ـ ــراض ال ـقــدي ـمــة"
 Palaeopathologiesمــن عظام
الـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــاصـ ـ ــورات ،األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ــذي
ي ـش ـيــر إلـ ــى إصــاب ـت ـهــا ب ــأم ــراض
مـخـتـلـفــة ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ســرطــان
ال ـ ـع ـ ـظ ـ ــام والـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــرس وم ـ ـ ــرض
يـصـيــب ال ـع ـظــام يـسـمــى الـتـهــاب
العظم ونخاعه ،Osteomyelitis
وكــذلــك بالطفيليات .فــي إحــدى
الحاالت الشهيرة عثر في الهيكل
العظمي لتيرانوصورس ريكس
 Tyrannosaurus rexسميت "سو"
 Sueعـلــى عــديــد مــن الـثـقــوب في
عظم الفك السفلي ،تشبه الثقوب
إص ــاب ــات ش ــوه ــدت ف ــي الـطـيــور
ال ـحــدي ـثــة ال ـم ـصــابــة بـطـفـيـلـيــات
تسمى التريكوموناس المشعرات
 ،Trichomonasمما يجعل البلع
والتنفس عمليتين صعبتين .SB
يـعـتـقــد ب ــاح ـث ــون م ــن جــامـعــة
نيومكسيكو University
of New Mexico
وج ـ ــام ـ ـع ـ ــة نـ ـب ــراسـ ـک ــا
لـيـنـكــولــن University
of Nebraska-Lincoln
أن الحيوانات العمالقة
التي تعود إلى عصور
م ــا ق ـبــل ال ـت ــاري ــخ مثل
تیرانوصورات ریکس
 T.rexر بـ ـم ــا ت ـفــو قــت
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـن ــافـ ـس ــاتـ ـه ــا
ً
األصـغــر حجما وهي
فـ ــي سـ ــن الـ ـم ــراهـ ـق ــة،
وه ـ ــذا م ــا س ـبــب عــدم
احـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــواء ال ـ ـس ـ ـجـ ــل
األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري عـ ـل ــى
ال ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــورات
متوسطة الحجم.

ت ـح ـيــر ع ـل ـمــاء األح ــاف ـي ــر منذ
ف ـ ـتـ ــرة ط ــويـ ـل ــة أمـ ـ ـ ــام ان ـخ ـف ــاض
التنوع العالمي للديناصورات،
ً
وخ ـص ــوص ــا األن ـ ـ ــواع الـصـغـيــرة
ً
إل ــى مـتــوسـطــة ال ـح ـجــم .وحــالـيــا
تشير دراس ــة جــديــدة نـشــرت في
مجلة ســايـنــس  Scienceإل ــى أن
هـ ــذا ق ــد ي ــرج ــع إلـ ــى أن األنـ ـ ــواع
األصغر تخلفت عن الديناصورات
الـمــراهـقــة ال ـث ـيــروبــودا العمالقة
( Megatheropodsالديناصورات
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة آك ـ ـلـ ــة ال ـ ـل ـ ـحـ ــوم ال ـت ــي
تسيرعلى قدمين) التي مع أنها

تنمو لتصل إ لــى حجم حافالت
ذات طــابـقـيــن ،لـكــن ديـنــاصــورات
م ـثــل ت ــي .ري ـكــس بـ ــدأت حياتها
ً
صغيرة نسبيا  -قريبة من حجم
ك ـلــب ال ـت ـش ـي ــواوا -Chihuahua
ف ـق ــد كـ ــان ع ـل ـي ـهــا أن ت ـف ـقــس مــن
ب ـي ـضــة .وم ــن ث ــم ف ـمــن المحتمل
أن ــه ك ــان عـلـيـهــا أن تـتـنــافــس مع
ً
ديناصورات أصغر حجما أثناء
نموها ،كما يقول الباحثون.
أنـ ــه ق ــال ــت كـ ــات ش ـ ــرودر Kat
 ،Schroederطــال ـبــة ال ــدراس ــات
العليا التي قادت الدراسة" :أردنا

اختبار فكرة أن الديناصورات قد
تحل محل أنواع متعددة في أثناء
ن ـمــوهــا ،فـتـحــد مــن ع ــدد األن ــواع
الموجودة فعليا التي كان يمكن
أن تتعايش في مجتمع واحد".
وأضافت" :كانت مجتمعات
الـ ــدي ـ ـنـ ــاصـ ــورات مـ ـث ــل م ــراك ــز
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــوق بـ ـ ـع ـ ــد ظـ ـ ـه ـ ــر ي ـ ــوم
السبت :مزدحمة بالمراهقين.
ل ـق ــد ش ـك ـلــت (ال ــديـ ـن ــاص ــورات
المراهقة) جزءا كبيرا من أفراد
ن ــوع واح ــد وك ــان مــن الممكن
أن ي ـك ــون ل ـهــا تــأ ث ـيــر حقيقي

كبير في الموارد المتاحة في
المجتمعات.
ل ـل ـت ـع ـم ــق ف ـ ــي بـ ـح ــث م ـس ــأل ــة
ان ـخ ـفــاض ت ـنــوع الــدي ـنــاصــورات
جمع الـفــريــق بـيــانــات مــن مواقع
حـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم حـ ـي ــث عـ ـث ــر عـلــى
ً
أح ــافـ ـي ــر أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  550ن ــوع ــا
م ــن ال ــديـ ـن ــاص ــورات .ث ــم نـظـمــوا
ال ــديـ ـن ــاص ــورات ب ـح ـســب الـكـتـلــة
والـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام الـ ـ ـغ ـ ــذائ ـ ــي والـ ـحـ ـج ــم
والمكان.
بــاسـتـخــدام هــذه المعلومات،
ك ـ ــون ـ ــوا ف ـ ـكـ ــرة عـ ـم ــا ب ـ ــدت عـلـيــه
م ـج ـت ـم ـعــات ال ــديـ ـن ــاص ــورات مــن
خالل الجمع بين بيانات معدالت
النمو (التي توصلوا إليها بفضل
الخطوط الموجودة في القطاعات
العرضية للعظام) وعدد الصغار
ا لـتــي بقيت على قيد الحياة كل
عام ،بناء على السجل األحفوري
ثم عمل الفريق على تحديد نسبة

الديناصورات المراهقة في نوع
من الثيروبودا العمالقة.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرودر" :هـ ـ ـن ـ ــاك
ً
فـجــوة؛ إذ يــوجــد عــدد قليل جــدا
مــن الــدي ـنــاصــورات آكـلــة اللحوم
ب ـ ـيـ ــن  100ك ـ ـغـ ــم و  1000ك ـغــم
ف ــي ال ـم ـج ـت ـم ـعــات الـ ـت ــي عــاشــت
فـ ـيـ ـه ــا الـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــروب ـ ــودا ال ـع ـم ــاق ــة
والديناصورات األحداث من تلك
ال ـث ـي ــروب ــودا ال ـع ـمــاقــة تغطيها
ً
تماما.
ً
وج ـ ــد الـ ـب ــاحـ ـث ــون أيـ ـ ـض ـ ــا أن
الـفـجــوة كــانــت أصـغــر بكثير في
الـمـجـتـمـعــات ال ـجــوراس ـيــة الـتــي
وجدت قبل  200إلى  145مليون
سنة مضت ،مقارنة بمجتمعات
العصر الطباشيري Cretaceous
 communitiesالتي وجــدت قبل
 145إلــى  65مليون سنة مضت،
ً
عـ ـن ــدم ــا كـ ـ ــان تـ ــي ري ـ ـكـ ــس م ـل ـكــا
ً
مهيمنا عليها.

وأض ــاف ــت ش ـ ــرودر" :ال تتغير
الثيروبودا العمالقة الجوراسية
ً
ك ـ ـث ـ ـي ـ ــرا .فـ ــال ـ ـمـ ــراه ـ ـقـ ــون أشـ ـب ــه
بالبالغين مما يترك مساحة أكبر
في المجتمع لعائالت متعددة من
ال ـث ـيــروبــودات الـعـمــاقــة .وكــذلــك
بـعــض الـحـيــوانــات آكـلــة الـلـحــوم
الصغيرة ...العصر الطباشيري.
من ناحية أخرى ،هيمنت عليه
التيرانوصورات Tyrannosaurs
واألبيليصورات  Abelisaursالتي
تتغير كثيرا في أثناء نموها.
• المصدر :مجلة مدار
سلسلة مقاالت تنشر بالتنسيق
مع التقدم العلمي للنشر.
تابع قراءة الموضوع عبر
الموقع اإللكتروني:
www.aspdkw.com

األكل الممنوع للحامل في األشهر األولى
عندما تكتشف المرأة أنها
حامل ،تبدأ في تغيير
الكثير من روتينها اليومي
ونظامها الغذائي ،لضمان
سالمة الحمل والجنينً ،
فماذا عن الطعام تحديدا؟

هـ ـ ـن ـ ــاك بـ ـع ــض األك ـ ـ ـ ــل ال ـم ـم ـن ــوع
لـلـحــامــل ف ــي األش ـه ــر األول ـ ــى ،وآخ ــر
من المهم التركيز عليه ،وفيما يلي
نوضح أبرز هذه األطعمة.
تلعب التغذية خالل فترة الحمل،
ً
ً
دورا مهما في سالمة الحمل ،ونمو
وتـ ًـط ــور ال ـج ـن ـيــن بــال ـش ـكــل الـسـلـيــم
أيضا ،بــدوره يلعب النظام الغذائي
أهمية كبيرة في األشهر األولــى من
الحمل.
ه ـ ـنـ ــاك مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن األط ـع ـم ــة
يفضل تجنب تناولها خالل األشهر
األولـ ــى مــن الـحـمــل ،فـهــي قــد تسبب
الضرر للجنين والخطر للحمل.

الجبن الطري

اللحوم النيئة
تحتوي على
أنواع مختلفة من
البكتيريا ال يتم
التخلص منها إال
عن طريق الطهي

يصنع الجبن الطري من الحليب
غـيــر الـمـبـسـتــر ،وه ــذا يـعـنــي أن ــه قد
يحتوي على بعض أنواع البكتيريا
ا لـتــي لــم يـتــم التخلص منها مثلما
ي ـح ــدث ف ــي ع ـم ـل ـيــة ال ـب ـس ـت ــرة .ه ــذه
ال ـب ـك ـت ـيــريــا مـ ــن ش ــأن ـه ــا أن تـسـبــب
التسمم الغذائي ،وهي حالة تترافق
م ــع الـكـثـيــر م ــن األع ـ ــراض الـمــزعـجــة
أهمها اإلسهال والقيء ،وهي أعراض
تؤثر على صحة الحمل ً
سلبا.

الطعام المعلب والمصنع
تنصح الحوامل في األشهر األولى

بالتحديد من الحمل بمحاولة تجنب
تناول األطعمة المعلبة والمصنعة
مثل:
 - 1العصير.
 - 2األطعمة التي يتم تحضيرها
من خالل استخدام الميكرويف.
 - 3بودرة الكعك الجاهز.
 - 4الحليب المكثف.
على كميات
تحتوي
هذه األطعمة
ً
عالية من السكر والملح أيضا ،كما
أنها غنية بالمواد الحافظة ،وخالية
بالسعرات الحرارية والمغذيات ،أي ال
تقدم الفائدة لحملك وجنينك .إضافة
إل ــى ذلـ ــك ،بـعــض األط ـع ـمــة المعلبة
ق ــد تـحـتــوي عـلــى أنـ ــواع مـعـيـنــة من
البكتيريا ا لـتــي قــد تسبب التسمم
الغذائي.

المأكوالت البحرية
هي من األكل الممنوع للحامل في
األشهر االولى ،إال أنه ال ينطبق على
جـمـيــع أنـ ــواع ال ـم ــأك ــوالت الـبـحــريــة.
التحذير هنا يشمل تلك المأكوالت
الغنية بالزئبق ،والتي من شأنها أن
تسبب اإلصابة بتسمم الزئبق ،والذي
يؤثر بشكل سلبي على الجنين .إن
كـنــت تـحـبـيــن ال ـم ــأك ــوالت الـبـحــريــة،
ً
تحديدا،
عليك التركيز على السلمون
مـ ــع الـ ـت ــأك ــد مـ ــن ت ـح ــدي ــد ال ـك ـم ـيــات
المتناولة.

نصائح مهمة
إليك أهم النصائح التي يجب اتباعها خالل األشهر األولى من الحمل:
• تأكدي من تناول فيتامينات الحمل التي يصفها لك الطبيب ،وأهمها
حمض الفوليك.
• تحدثي مع طبيبك قبل إحداث أي تغييرات في نظامك الغذائي.
• االعتدال في تناول كل أنواع الطعام هو المفتاح لحمل سليم ،قومي
بإدراج الخضراوات والفواكه إلى نظامك الغذائي.
• تأكدي من شرب كمية مناسبة من الماء ً
يوميا.
• تذكري أن األشهر األولى من الحمل ،هي الوقت الذي يحدث تغييرات كبيرة
في جسمك ،سواء من مستويات الهرمونات أو أعراض الحمل المبكرة ،بالتالي
التغذية الجيدة تساعدك في التغلب عليها بسالم وأمان.

البابايا
تحتوي ا لـبــا بــا يــا غير الناضجة
على مادة الالتكس ،والتي من شأنها
أن تحث ا لــر حــم على التقلص ،مما
يــرفــع مــن خـطــر الـ ــوالدة الـمـبـكــرة أو
اإلجـ ـه ــاض ف ــي األش ـه ــر األول ـ ــى من
ال ـح ـم ــل .ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل م ــن الـمـمـكــن
تناول البابايا الناضجة لما تحتويه
مــن م ـعــادن وفـيـتــامـيـنــات ضــروريــة
لـ ـلـ ـجـ ـس ــم ،ول ـ ـكـ ــن ب ـ ــاعـ ـ ـت ـ ــدال وب ـع ــد
استشارة الطبيب.

األناناس
إن ك ـن ــت م ــن م ـح ـبــي األنـ ــانـ ــاس،
ننصحك اآلن بــاالبـتـعــاد عـنــه ،فهو
يحتوي على مادة تدعى بروميلين
( ،)Bromelainا لـ ـ ــذي ي ـس ــا ع ــد فــي
اسـتــرخــاء الـعـضــات ،مما يــرفــع من
خطر اإلصابة باإلجهاض.

اللحوم النيئة
وغير المطهية جيداً
فهذه اللحوم تحتوي على أنواع
مختلفة مــن البكتيريا ا لـتــي ال يتم
التخلص منها إال عن طريق الطهي
والـ ـح ــرارة ال ــازم ــة ،األمـ ــر الـ ــذي من
شأنه أن يؤثر

ً
سلبا على صحة الحمل والجنين
ً
أيــضــا .إن رغبت في تناول اللحوم،
ً
تأكدي أن يتم طهيها جيدا لضمان
التخلص مــن البكتيريا الموجودة
بها.

الكافيين
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـكــاف ـي ـيــن ،ف ـه ــو غـيــر
ً
ممنوع بتاتا ،فإنه من الضروري

ت ـح ــدي ــد ال ـك ـم ـيــة ال ـم ـت ـن ــاول ــة ،ف ـهــذه
الـمــادة مــن شأنها أن تلحق الضرر
بـجـنـيـنــك .ت ــأك ــدي م ــن طـبـيـبــك حــول
مــا إذا كــان وضـعــك الصحي يسمح
ب ـت ـن ــاول ال ـكــاف ـي ـيــن ،م ــع ال ـت ــأك ــد من
ال ـك ـم ـي ــة ال ـم ـس ـم ــوح ــة ل ـ ــك .ن ـصــائــح
مهمة لتغذيتك فــي األش ـهــر األول ــى
من الحمل.

من الضروري تحديد
الكمية المتناولة من
الكافيين ألن اإلكثار
منها يلحق بالجنين
الضرر

عادات تجنبيها أثناء الحمل
نصائح للحامل فــي األشـهــر الثالثة األول ــى مــن الحمل ،وهــي أهــم فترة
للحامل ،إذ تتكون فيها األعضاء الحيوية للجنين ،وتحدث داخل الجسم
ً
تدريجيا التغيرات التي تؤهل الستكمال الحمل والوالدة ،إليك مجموعة من
العادات التي يجب أن تتجنبيها في األشهر األولى من الحمل :التدخين أو
التدخين السلبي ،فالسجائر تحتوي على المواد الكيميائية التي يمكن
أن تضر بالجنين ،كما أنها يمكن أن تسبب تمزق الكيس األمنيوسي،
ومن ثم يحدث اإلجهاض .التعرض للملوثات البيئية ،تجنبي التعرض
للملوثات وجميع المواد السامة ،التي قد توجد في الجو أو في األدوات
المنزلية مثل :منتجات التنظيف والطالء ،وحاولي االبتعاد عن استنشاق
ً
خطرا على صحة الجنين .التعرض لألشعة
هــذه السموم ،ألنها تشكل
السينية أو تحت الحمراء ،فهناك بعض األشعة قد تسبب تشوهات لألجنة
عند التعرض لها .عدم تناول أي أدوية في أثناء الحمل دون استشارة الطبيب
الخاص.

توابل ةديرجلا

•
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ً
«المهمة الصعبة» تقدم عرضا
ً
خاصا للقيادات األمنية

حفالت متفرقة بالدول العربية في عيد األضحى

ً
الجسمي يحيي حفال بجزيرة بني ياس ثالث أيام العيد
القاهرة – هيثم عسران

يـشـهــد مــوســم ع ـيــد األض ـح ــى عـ ــددا م ــن ال ـح ـف ــات ،ب ـعــدمــا منعت
جائحة كورونا إقامة العديد منها في الصيف الماضي ،بوقت تتركز
الفعاليات في مصر والسعودية واإلمارات ،مع غياب للحفالت الكبرى
في لبنان ،بسبب الظروف السياسية ،وفي تونس بسبب تفشي
جائحة كورونا ،بوقت تقام الحفالت وفق إجــراءات احترازية أقل
ً
تشددا من األوقات الماضية.

تستضيف ًبعض الدول
العربية عددا من نجوم الغناء
إلحياء حفالت موسم عيد
مهرجان موسيقي
األضحى المبارك.

ي ـش ـهــد الـ ـس ــاح ــل ال ـش ـم ــال ــي فـ ــي م ـص ــر مـ ـه ــرج ــان ال ـمــاســة
للموسيقى ،الذي يضم  3حفالت كبرى ،منها حفل للمطربين
الشعبيين محمود الليثي وأمـيـنــة ،وحـفــل آخــر للفنان
اللبناني وائل جسار ،بوقت ُيحيي الفنان تامر حسني
حفال ثاني أيــام العيد في المهرجان ،قبل أن يطير
فــي ال ـيــوم الـتــالــي ل ــإم ــارات ،إلح ـيــاء حـفــل فــي رابــع
أي ــام الـعـيــد بالعاصمة (أبــوظ ـبــي) بـجــزيــرة يــاس،
وهو الحفل الذي يشترك فيه مع الفنانة اللبنانية
ميريام فارس.

نفاد جميع تذاكر

ُ
ويحيي الفنان حسين الجسمي حفال بنفس
الـجــزيــرة ثــالــث أي ــام الـعـيــد ،حيث سيقدم للمرة
األولى أغنيته الجديدة "فوق" ،وستشاركه الحفل
الفنانة السورية أصالة نصري .وأعلن الثنائي
قـبــل أي ــام عـبــر حساباتهما بـمــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي نفاد جميع تذاكر الحفل في األيام
الماضية ،فيما تتشارك الفنانة اللبنانية يارا
مــع الفنان سيف نبيل فــي حفل كبير بدبي
مساء ثاني أيام العيد.

صيف جدة

وائل جسار وأمينة
ومحمود الليثي
يغنون في الساحل
الشمالي

وض ـمــن ح ـفــات صـيــف ج ــدة ،تـتـشــارك
الفنانة أنغام مع محمد الشرنوبي وتامر
عــاشــور فــي حـفــل كـبـيــر ي ــوم الـسـبــت (24
يــولـيــو) ،وهــو الـحـفــل ال ــذي ب ــدأت الفنانة
المصرية بروفاته بالفعل في األيام الماضية،
فـيـمــا س ـي ـعــود "س ـل ـطــان الـ ـط ــرب" جـ ــورج وس ــوف
للحفالت الغنائية بحفل في جدة يوم الجمعة المقبل.

١٥

مسك وعنبر

حسين الجسمي

ب ــرع ــاي ــة وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـش ـيــخ
ثـ ــامـ ــر ال ـ ـع ـ ـلـ ــي ،وحـ ـ ـض ـ ــور ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات
األمنية ،تفتتح المسرحية الكوميدية
االجتماعية الوطنية "المهمة الصعبة"
ً
عروضها غدا على مسرح حولي بارك
بعرض خاص.
الـمـســرحـيــة م ــن تــأل ـيــف وبـطــولــة
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـم ـس ـلــم ،وش ــارك ــه في
ال ـت ــأل ـي ــف الـ ـك ــات ــب أيـ ـم ــن ال ـح ـب ـيــل
وال ـشــاعــر ســامــي الـعـلــي والـشــاعــر
الشيخ دعيج الخليفة ،ومن إخراج
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـم ـس ـل ــم ،وي ـ ـشـ ــارك فــي
مل
ص
ق
مسرحية «ال
البطولة :عبدالرحمن العقل وجمال
مهمة الصعبة»
ال ــرده ــان وزه ـ ــرة ال ـخــرجــي وم ــرام
وعبدالله المسلم وعبدالله الحمادي وأحمد التمار وعلي القريشي،
ونخبة كبيرة من فناني الكويت.
من جهته ،كشف الفنان عبدالعزيز المسلم عن زيارته لوزير الداخلية ،وقــال:
َّ
"قدمنا له أبرز الرسائل والقيم التي نود طرحها للجمهور الكويتي في المسرحية،
وقد استمعنا منه عن الجهود المبذولة في تحقيق األمن واألمان ،كما أن العالقات
العامة ب ــوزارة الداخلية مشكورة كانت متعاونة ألبعد الـحــدود" ،منوها إلــى أن
الحضور سيكون طبقا للشروط الصحة.
وأوضح أن المسرحية تتناول بعض القضايا االجتماعية واألمنية ،وتتصدى
للظواهر السلبية الدخيلة على ثوابت المجتمع الكويتي ،مثل :قضايا الفساد،
وأضرار السوشيال ميديا ،وارتفاع معدل الجريمة ،السيما جرائم الطعن ،وتعزيز
منظومة االكتفاء الذاتي من المنتجات والصناعات ،وإبراز جهود المزارع الكويتي،
وأصحاب المصانع ،وكيفية تحقيق تنوع في مصادر الدخل ،ومساعدة أصحاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة والرائدة بالقطاع الخاص ،للخروج من هذه األزمة
وما يترتب عليها مستقبال ،وحماية المجتمع الكويتي ،وإبراز الدور األمني الجاد
في التصدي لهذه الظواهر وتضحيات العيون الساهرة من أجل أمن وأمان "وطننا
العزيز الكويت".
ولفت إلى أن ذلك سيكون من خالل إيقاع كوميدي مشوق ومتعة بصرية ،في
إطار فني مسرحي مكتمل فيه عناصر اإلبهار من أزياء وديكور وتقنيات وشاشات
عمالقة.
وأضاف" :اعتمدنا على العديد من األبحاث والمصادر العلمية والدراسات األمنية،
منها رسالة دكتوراه للعقيد خالد رميح عن غسل األموال ،وغيرها من الدراسات،
ونحن نعد لهذا العرض المسرحي" ،مشيرا إلى أن الحديث على خشبة المسرح
سيكون عن الواقع الحالي ،في ظل هذه الظروف االستثنائية والمستقبل أيضا.
واختتم المسلم" :نراهن على مسرحية (المهمة الصعبة) بعد عودة المسرح إلى
الحياة من جديد ،عقب توقفه بسبب اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار فيروس
كورونا ،حيث تم إعداد المسرح بشكل الئق ،مستخدمين فيه كل عناصر اإلبهار"،
متمنيا أن تحظى المسرحية بقبول الجمهور.

خبريات
رامي صبري ينتقد تعامل
اإلعالم مع وفاة شقيقه

انتقد الفنان رامي صبري
تعامل اإلعالم مع قضية
وفاة شقيقه في تدوينة
كتبها عبر حسابه
بـ"إنستغرام" ،مؤكدًا أن
وسائل اإلعالم لم تراع
ُحرمة الوفاة وصدمة
العائلة ،وهو ما يتطلب
ضرورة التدخل ،لوضع
ضوابط حول الحياة
الشخصية للفنانني.
انتقاد رامي جاء بعد نشر
أخبار ومعلومات غير
صحيحة حول شقيقه
بعد الوفاة مباشرة،
واستباقًا لتحقيقات
النيابة التي تجريها في
الواقعة ،والتحريات التي
تقوم بها الشرطة حول
املستشفى الذي كان يتلقى
فيه عالجه في آخر يومني
قبل محاولته الهروب منه
وتعرضه للغرق.
رامي ألغى حفال كان
يفترض أن يشارك فيه،
حدادًا على شقيقه الراحل،
الذي كان يرتبط بعالقة
قوية معه ،في وقت ال يزال
إلى جوار والده ملواساته.

شيرين رضا تشارك في
فيلم «مربع برمودا»

بلقيس تستعد للغناء باللهجة المصرية
ّ
ليلى علوي تصور «قصة  200جنيه»

ك ـش ـفــت ال ـف ـن ــان ــة ال ـي ـم ـن ـيـ ـة
بلقيس فتحي عن تحضيرها
ألغـ ـنـ ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ب ــال ـل ـه ـج ــة
ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة ،بـ ـسـ ـب ــب ت ـف ــاع ــل
ال ـم ـص ــري ـي ــن مـ ــع أغ ـن ـي ـت ـهــا "
ممكن" ،التي أطلقتها "د يــو"
م ــع الـ ـفـ ـن ــان الـ ـع ــراق ــيسـيــف
ً
ً
نبيل ،وحققت نجاحا كبيرا
على "يوتيوب".
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت ب ـ ـل ـ ـق ـ ـيـ ــس خ ـ ــال
م ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــة ل ـ ـهـ ــا ع ـ ـبـ ــر إذاعـ ـ ـ ــة
" ،"9090ضمن برنامج "مش
بالليل أوي" ،إنها لم تتوقع
ه ـ ــذا الـ ـنـ ـج ــاح ال ـك ـب ـي ــر الـ ــذي
حـقـقـتــه أغ ـن ـيــة "م ـم ـكــن" ،وان
تبقى متصدرة "الترند" على
مواقع التواصل االجتماعي
لفترات طويلة.
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن ـه ــا كــانــت
تشعر بنجاح األ غـنـيــة لعدة
عـ ــوامـ ــل ،مـ ــن ب ـي ـن ـهــا ال ـش ـكــل
الـ ـ ـم ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــي والـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــات
الرومانسية ،غير أن النجاح
ف ـ ـ ــاق كـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات الـ ـت ــي
رسمتها من قبل.

ب ــدأت النجمة ليلى عـلــوي تـصــويــر مـشــاهــدهــا بفيلم "قـصــة  200جنيه"،
وهو الفيلم الذي يعتمد على  8قصص مختلفة ومتنوعة ،منها الكوميدي
والتراجيدي ،ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم ،كل بطل له حدوتة
مختلفة عن األخرى ،والفيلم ينتمي للبطولة الجماعية.
وانتهى  3نجوم من  3قصص في أحداث الفيلم ،على رأسهم الفنان
هاني رمــزي ،الــذي انتهى من تصوير مشاهده الفترة الماضية ،يليه
الفنان أحمد رزق ،الذي ّ
يجسد دور مدرس ملتزم يعاني بعض ضغوط
الحياة اليومية ،وآخرهم الفنانة نيللي كريم ،التي انتهت أخيرا من
تصوير مشاهدها ،حيث تظهر في دور راقصة خالل أحداث الفيلم.
وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول  200جنيه تنتقل من
شخص إلى آخر ،من مختلف الطبقات االجتماعية وأماكن المعيشة،
لكن تربطهم هذه العملة الورقية ،فيما يتنقل العمل بين مجموعة
قصص مختلفة .والعمل من تأليف أحمد عبدالله ،وإخراج محمد
أمين.
فيلم " 200جنيه" يعتمد على البطولة الجماعية ،حيث يضم
إسعاد يونس ،هاني رمزي ،ليلى علوي ،عمرو عبدالجليل ،خالد
الصاوي ،أحمد رزق ،محمد فراج ،آسر ياسين ،ملك قورة ،مي
سليم وعدد آخر من الفنانين ،ومجموعة كبيرة من ضيوف
الشرف.
ُيــذكــر أن الـفـنــانــة ليلى عـلــوي ُي ـعــرض لـهــا حــالـيــا في
السينمات فيلم "ماما حامل" ،الذي تعود به بعد غياب
 5سنوات عن شاشة السينما ،حيث كانت آخر أفالمها
"الماء والخضرة والوجه الحسن" ،ويشاركها في
بطولته :بيومي ف ــؤاد ،حـمــدي الميرغني ،محمد
سالم ،تأليف لؤي السيد ،وإخراج محمود كريم.

ليلى علوي

بلقيس

رعيدي تتعرض النتقادات الذعة
تعرضت ملكة جماللبنان
مايا رعيدي النتقادات الذعة،
بعد أن نشرت عبر صفحتها
ال ـخ ــاص ــة ب ـم ــوق ــع ال ـت ــواص ــل
ً
االجتماعي ،صورا لها ظهرت
ً
ف ـي ـه ــا م ــرت ــدي ــة ف ـس ـت ــان ــا مــن
تصميم مايكل سينكو ،باللون
األصفر.
واع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد م ــن
المتابعين أن الفستان غريب،
وتـصـمـيـمــه ض ـخــم ،مشيرين
الى أنها لم توفق في اختيار
إطاللتها.
وكانت مايا وثقت الفوضى
في مطار بيروت الدولي عند
عــودتـهــا إلــى لبنان األسـبــوع
ال ـم ــاض ــي ،م ــن خ ــال ال ـصــور
التي نشرتها عبر صفحتها
الخاصة ،وظهرت في الصورة
األولــى مرتدية الكمامة ،وفي
الـ ـص ــورة ال ـثــان ـيــة ع ـ َّـب ــرت من
خ ـ ــال ت ـع ـل ـي ـق ـهــا ع ـل ـي ـهــا عــن
غضبها مما رأته ،فقد ّ
صورت

الزمام :الكتب اإللكترونية ازدهرت خالل جائحة كورونا

ّ
أكد أن ّ
تطور األجهزة وفر تجربة قراءة مماثلة لـ «الحقيقية»
قال الروائي أحمد الزمام إن
الكتب اإللكترونية ازدهرت
خالل جائحة كورونا ،في حين
ال يزال الكتاب الورقي هو
المتصدر.

مايا رعيدي

أم ـت ـع ـت ـهــا ف ــي حـ ــرم ال ـم ـط ــار،
وكتبت" :عيب أن نرى كل هذه
الـ ـف ــوض ــى ونـ ـق ــص الـتـنـظـيــم
لحظة هبوطنا في المطار".
وت ــاب ـعــت" :م ــن الـمـمـكــن أن
ي ـك ــون ال ـف ـس ــاد ح ــول ـن ــا ،لـكــن
يجب أال يفرقنا".

عمرو دياب يطرح «إتقل»
طــرح عمرو ديــاب أغنيته الجديدة "إتـقــل" ،التي تعد ثاني
أغنياته في صيف  2021بعد أغنية "الدنيا بترقص" ،كلمات
تامر حسين ،وألحان مدي ،وتوزيع أحمد إبراهيم ،وميكساج
وديجيتال ماستر أمير محروس.
وظهر دياب في األغنية وسط أجواء صيفية مبهجة ،ورافقه
في الغناء جمهوره على إيقاعات األغنية الراقصة.
يذكر أن الهضبة طرح منذ أيام أغنية "الدنيا بترقص" ،إخراج
ط ــارق ال ـعــريــان ،وكـلـمــات م ــاك ع ــادل ،وأل ـحــان محمد يحيى،
وتوزيع أحمد إبراهيم.
و"إتـقــل" أغنية إيقاعية بامتياز ،والقــت رواج ــا كبيرا على
مواقع التواصل االجتماعي ،حيث تداول المتابعون كلماتها
الـتــي تـقــول" :إتـقــل وراض ــي هــو انــت حــد ع ــادي ،وال انــت زينا،
شيء ال إرادي."...

•

فضة المعيلي

قــال ال ــروائ ــي ،صــاحــب مـنـشــورات جــدل،
أح ـم ــد ال ــزم ــام ،إن ّ ال ـت ـط ــور الـتـكـنــولــوجــي
ّ
وتطور األجهزة وفرا تجربة قراء ة مماثلة
لقراء ة كتاب حقيقي ،فهي العامل الرئيس
الذي يقود سوق الكتاب اإللكتروني العالمي
نحو الصعود.
وفــي فترة "كــورونــا" ،زاد االعتماد على
ال ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة م ـ ّـن أجـ ــل قـ ـ ــراءة الـكـتــب
اإللكترونية التي يتوقع أن تدفع ،بدورها،
الطلب العالمي عليها.
وقـ ــال ال ــزم ــام إن ــه ف ــي ال ـم ــاض ــي ،وعـلــى
ً
الـمـسـتــوى ال ـعــربــي ت ـح ــدي ــدا ،كــانــت هـنــاك
قـ ـل ــة ف ـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام الـ ـكـ ـت ــاب
ّ
اإللكتروني ،لكن سوقه
ازده ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــع ج ــائ ـح ــة
كورونا.
وأوضـ ــح أن الــدلـيــل
عـ ـ ـل ـ ــى ن ـ ـ ـجـ ـ ــاح الـ ـكـ ـت ــب
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة عــال ـم ـيــا
بـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب م ـ ـ ـ ــا ت ـ ـت ـ ـل ـ ـقـ ــاه
الـمـكـتـبــات وال ـن ــاش ــرون
بشكل مـتــزايــد مــن طلب
على الكتب اإللكترونية،
ف ـقــد ح ـق ـقــت إح ـ ــدى أكـبــر
دور ال ـن ـش ــر ف ــي ال ـع ــال ــم،
و ه ــي "Hachette Book
 "Groupعــام  2019عائدا
م ـ ــادي ـ ــا كـ ـبـ ـي ــرا ف ـ ــي س ــوق
الكتاب اإللكتروني ،وأشار
إلــى أنــه قــرأ مقاال تنبأ فيه
ّ
بـ ـ ـ ــأن ق ـي ـم ــة سـ ـ ــوق ال ـك ـت ــاب
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ال ـع ــال ـم ــي مــن
ال ـم ـت ــوق ــع أن ت ــزي ــد بـحـلــول
عام .2026
من إصداراته
أم ـ ــا فـ ــي الـ ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي،

ف ـن ـجــد مـ ـ ـب ـ ــادرات دور ال ـن ـش ــر وال ـم ـتــاجــر
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ع ـلــى اه ـت ـمــام كـبـيــر بالكتب
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،ف ـقــد أع ـلــن مـعـظـمـهــا تــوفـيــر
النسخ اإللكترونية بجانب الكتب الورقية.
وأضاف :في الوقت الحالي هناك سرعة
وص ـ ــول ل ـم ـج ـمــوعــة واسـ ـع ــة م ــن مـكـتـبــات
الكتب اإللكترونية من خالل التطبيقات أو
الـخــدمــات عبر اإلنـتــرنــت ،وبالتالي تظهر
كبدائل منخفضة التكلفة لطريقة الشحن
التقليدية ،خصوصا خالل جائحة كورونا،
فقد أغلقت المكتبات في جميع أنحاء البالد
معظم خدماتها للتخفيف من حدة انتشار
الفيروس ،ويــرى الــزمــام أن المنافسة بين
ال ـك ـت ــاب ال ــورق ــي واإللـ ـكـ ـت ــرون ــي أصـبـحــت
واضحة في سوق الكتب ،وال يزال "الورقي"
هو المتصدر.

مجموعة مختارة
من ناحية أخرى ،أكد الزمام أن منشورات
جدل تفتح أبوابها للقراء ،حيث تعمل على
تقديم مجموعة مختارة من الكتب العالية
الجودة لجميع فئات المجتمع ،الفتا إلى
أنهم يسعون للمساهمة الجادة في الميدان
الثقافي من خالل إنتاج الكتب وغيرها من
األفكار الموضوعة لتنفيذها في المستقبل
القريب وتستهدف المجتمع ،حيث إن "جدل"
انطلقت مــن فـكــرة مكتبة تعمل على مبدأ
"ك ــل الـحـيــاة مـكـتـبــة" ،وأن ـهــا ليست للبيع،
فالمكتبة لها دور كبير فــي المجتمعات،
ً
لـيــس م ـح ـصــورا فــي بـيــع الـكـتــب ،فــالـهــدف
األســاســي لـ "ج ــدل" ،في الوقت الــراهــن ،هو
تعزيز مكانتها على الصعيدين المحلي
والـعــربــي ،وتقديم خدماتها والعمل على
ت ـطــويــرهــا ب ـمــا ي ـت ـنــاســب م ــع اح ـت ـيــاجــات
ّ
ال ـكــتــاب والـ ـق ــراء ،وال ـم ـشــاركــة ف ــي قضايا
المجتمع ،موضحا أنه ستكون للمنشورات
م ـســاه ـمــات ع ــدي ــدة م ــن بـيـنـهــا ال ـن ـشــر في

أحمد الزمام
شـتــى ال ـم ـجــاالت األدب ـي ــة والـمـعــرفـيــة ،كما
تسعى ال ــدار إلــى إص ــدار مــؤلـفــات تتناول
مختلف المواضيع ،واالهتمام بالترجمة
التي الحظنا أن سوقها قد اكتسح العالم
العربي ،كما أن "جــدل" تسعى جاهدة إلى
تحقيق هدف الترجمة المتبادلة مع الدور
األجنبية ،وعمل تعاون حقيقي وواسع مع
بقية الدور المحلية والعربية.
ّ
وأضاف شريكه نواف العياشي أنه "مع
ً
اإلعـ ــان سـتـقــدم م ـن ـشــورات ج ــدل عــروضــا
ومــزايــا على بعض الكتب سنكشف عنها
عبر منصات الـتــواصــل ،كما أن الخطوات
الـتــي تـقــوم بـهــا مـنـشــورات ج ــدل مــدروســة
ـدأت من اجتهادات
بشكل كامل ،والتي ابـتـ ّ
خـ ــاصـ ــة .وأك ـ ـ ــد ال ـ ــزم ـ ــام أن ـ ـهـ ــم ك ـ ـ ــدار نـشــر
ي ـح ــاول ــون أن ي ـق ـ ّـدم ــوا ن ـم ــوذج ــا مختلفا
ل ـل ـقــارئ لـلـمـســاهـمــة ف ــي الـ ـح ــراك الـثـقــافــي
ً
المحلي الــذي مــن شأنه أن ُيـحــدث تغييرا
ّ
ً
كـبـيــرا .وعــلــق الــزمــام بــأن إع ــان ال ــدار جاء
ف ــي وق ــت يـتـنــاســب م ــع ع ــودة ال ـح ـيــاة إلــى
طـبـيـعـتـهــا ب ّـع ــد ان ـق ـط ــاع ب ـس ـبــب جــائـحــة
كورونا ،متوقعا أن تكون هناك سوق كبيرة
لشراء الكتب بعد فترة ركود طويلة.

أبدت الفنانة شيرين رضا
موافقتها على االشتراك
في فيلم «مربع برمودا»
مع مصطفى خاطر وعمرو
عبدالجليل ،وهو العمل
الذي سينطلق تصويره
خالل الخريف املقبل
للعرض خالل  ،2022وفق
االتفاقات املبدئية بني
الشركة املنتجة وفريق
العمل .الفيلم الذي كتبه
هشام هالل ،ويخرجه
جار ترشيح
طارق رفعتٍ ،
باقي فريق العمل الخاص
به خالل الفترة الحالية،
تمهيدا لبدء جلسات
التحضير وانطالق
التصوير ،فيما يجري
رفعت معاينات مواقع
التصوير وعملية تجهيز
الديكورات خالل الفترة
الحالية.
شيرين رضا تنتظر
مشاركة أحدث أفالمها (قمر
 )14في مهرجان الجونة
السينمائي خالل أكتوبر
املقبل ،حيث سيعرض
بالصاالت السينمائية فور
عرضه باملهرجان.

رحيل «صديق» الهيب
هوب بيز ماركي

رحل مغني الراب الشهير
بيز ماركي ،امللقب "صديق"
الهيب هوب ،واملعروف
خصوصا بأغنيته "جاست
إيه فريند" ،أمس األول،
عن  57عاما ،بعد مسيرة
موسيقة امتدت ألكثر من
 35عاما".
واشتهر املغني ماركي
بموهبته في محاكاة
أصوات اآلالت املوسيقية
بحنجرته (بيت بوكس)،
وبكلمات أغنياته املفعمة
بالسخرية من الذات.
وقد شكلت أغنيته "جاست
إيه فريند" نقطة انطالق
املغني املعروف أيضا
بـ"مهرج الهيب هوب" إلى
الشهرة سنة  .1989كما
حقق نجاحا كبيرا مع
أغنيته "فيبرز" ،والتي
قدم سنوب دوغ النسخة
الخاصة منها عام .1997
كذلك شارك ماركي في فيلم
"من إن بالك  ،"2بطولة ويل
سميث ،بدور كائن فضائي،
وكان له إطالالت كثيرة
على الشاشة الكبيرة ،كما
وضع صوته على إحدى
شخصيات مسلسل الرسوم
املتحركة "سبونغ بوب".
(أ ف ب)

ةديرجلا

•
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دوليات

األسد يربط أزمة سورية االقتصادية بتعثر مصارف لبنان
• اعتبر خالل تأديته اليمين للوالية الرابعة إخراج األميركيين واألتراك أولوية
• وزير خارجية الصين يطلق في دمشق  6مشاريع محورها «الحزام والطريق»
في مؤشر على أن «التشبيك»
بين الملفين السوري واللبناني
االتساع
سيمضي نحو مزيد من
ً
في المرحلة المقبلة ،كان الفتا
أن يوجه الرئيس السوري
بشار األسد في كلمته خالل
أداء اليمين لوالية رابعة اللوم
على مصارف لبنان في األزمة
االقتصادية التي تشهدها
بالده.

وسط أزمة اقتصادية ومعيشية
خــان ـقــة تـعـصــف ب ـس ــوري ــة ،الـتــي
ً
ً
تشهد نــزاعــا دامـيــا منذ أكثر من
عشر سنوات ،أدى الرئيس بشار
األســد ،أمــس ،اليمين الدستورية
ل ــوالي ــة رئــاس ـيــة راب ـع ــة م ــن سبع
ً
سنوات ،ملقيا في خطاب القسم
باللوم في ما تشهده سورية على
مصارف لبنان المتعثرة بالدرجة
األولـ ــى ث ــم الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة
واألوروبية في الدرجة الثانية.
وق ــال األس ــد ،فــي خـطــاب ألقاه
إثر قسمه على نسخة من الدستور
والـ ـ ـق ـ ــرآن ال ـك ــري ــم ف ــي اح ـت ـفــال ـيــة
ضخمة أقيمت فــي قصر الشعب
ب ــدم ـش ــق أم ـ ـ ــام أع ـ ـضـ ــاء مـجـلــس
الشعب وبـحـضــور أكـثــر مــن 600
ضيف ،بينهم وزراء ورجال أعمال
وفنانون ورجال دين وإعالميون،
ّ
إن "ن ـت ــائ ــج االن ـت ـخ ــاب ــات أثـبـتــت
ق ـ ــوة ال ـش ــرع ـي ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ا ّل ـتــي
يمنحها الشعب للدولة وسفهت
تصريحات المسؤولين الغربيين
ح ــول شــرعـيــة الــدولــة والــدسـتــور
والوطن".
وفي خطاب القسم ،الذي قوطع
ً
م ـ ـ ـ ــرارا بــال ـت ـص ـف ـيــق وال ـه ـت ــاف ــات
ال ـم ــؤي ــدة وأبـ ـي ــات ال ـش ـع ــر ،حــدد
األس ـ ــد تــوج ـهــاتــه ف ــي ال ـس ـنــوات

الدبيبة :توحيد الجيش
الليبي صعب

األسد يلقي خطابه بقصر الشعب أمس (أ ف ب)
ً
السبع المقبلة ،معتبرا أنه "خالل
عـشــر س ـنــوات ونـيــف مــن الـحــرب
كانت هواجسنا متعددة فطغت
األمـ ـنـ ـي ــة م ـن ـه ــا وال ـ ـخ ـ ــوف عـلــى
وح ــدة الــوطــن ،أم ــا ال ـيــوم فجلها
حول تحرير ما تبقى من األرض

اللبنانية بين  40و 60مليار دوالر ،بمعنى
أن ــه ال يمكن أن يـكــون جميع الـمــودعـيــن غير
المقيمين من حملة الجنسية السورية.
وينقل "المدن" عن مصرفي سوري فضل عدم
ذكر اسمه ،تأديه أن أموال السوريين فيما لو
تم اإلفراج عنها من قبل المصارف اللبنانية ال
يمكن أن تعود إلى سورية "فمودعو تلك األموال
لو أرادوا االستثمار في سورية لما أخرجوا
أم ــوال ـه ــم إل ــى ال ـق ـطــاع ال ـم ـصـ ُـرفــي الـلـبـنــانــي".
وي ـجــزم ب ــأن تـلــك األمـ ــوال لــو ق ـ ّـدر ألصحابها
تحويلها وإخراجها من لبنان ،فإن وجهتها
ً
ستكون إلى "األماكن األكثر استقرارا وأضمن
ً
ربحا" ،مثل القاهرة أو دبي أو اسطنبول.

ومواجهة التداعيات االقتصادية
والمعيشية للحرب".
وك ـ ــرر دع ــوت ــه "ل ـك ــل م ــن راه ــن
عـ ـل ــى سـ ـق ــوط الـ ــوطـ ــن وانـ ـهـ ـي ــار
الدولة أن يعود لحضن الوطن ألن
الرهانات سقطت وبقي الوطن"،
ً
مضيفا "نـقــول لكل واح ــد منهم،
ّ
أنــت مستغل من قبل أعــداء بلدك
ضد أهلك ،والثورة التي خدعوك
بها وهم".

أموال مجمدة
وعلى وقع االنهيار االقتصادي
ورفـ ــع حـكــومـتــه أس ـع ــار الـبـنــزيــن
والمازوت والخبز والسكر والرز
وتفاقم مشكلة انقطاع الكهرباء،
شدد األسد على أن "العائق األكبر
أمام االستثمار يتمثل في األموال
ال ـس ــوري ــة ال ـم ـج ـمــدة ف ــي الـبـنــوك
ً
اللبنانية المتعثرة" ،موضحا أن
بعض التقديرات تشير إلى أنها
ما بين  40و 60مليار دوالر.
وإذ نبه األسد إلى أن "الحصار
المفروض على سورية لم يمنعه
من تلبية االحتياجات األساسية
ل ـك ـنــه س ـبــب اخـ ـتـ ـن ــاق ــات" ،تعهد
بـ"مواصلة العمل من أجل التغلب

ع ـلــى ال ـص ـع ــوب ــات ال ـنــاج ـمــة عن
العقوبات الغربية".

تحرير األرض
وأع ــاد األس ــد الـتــأكـيــد عـلــى أن
"قضية تحرير ما تبقى من سورية
مــن اإلرهابيين ورعاتهم األتــراك
واألميركيين" ستبقى نصب أعينه،
وأعرب عن بالغ ثقته بـ "األصدقاء
اإليرانيين وال ــروس ودوره ــم في
تحرير األرض".
وأثنى األسد ،في خطاب القسم
على دور روسيا مع الصين إلعادة
ً
سورية إلى الساحة الدولية ،مشيدا
ب ـج ـهــوده ـمــا "فـ ــي تـغـيـيــر وجـهــة
ً
المسار الدولي انطالقا من دفاعها
عن القانون والشرعية الدولية".

الصين واإلعمار
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،وبـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـتـ ــوافـ ــق
األم ـيــركــي ـ ال ــروس ــي ال ـن ــادر على
م ـش ــروع ق ــان ــون م ـع ــدل بمجلس
األم ـ ــن ي ـت ـيــح االسـ ـتـ ـم ــرار بـتــدفــق
المساعدات الى سورية عبر معبر
ب ــاب ال ـه ــوى م ــع تــركـيــا ل ـمــدة 12
ً
شهرا ،وصل وزير خارجية الصين

لبنان :اتصال روسي بالحريري ودعوة
إيطالية للجوء للفصل السابع
«االستشارات» مؤجلة ...وترقب لما سيقوله معاون بري اليوم
رغ ــم االضـ ـط ــراب ــات ف ــي ال ـش ــارع،
وظـ ـ ـه ـ ــور تـ ــداع ـ ـيـ ــات ج ـ ــدي ـ ــدة ع ـلــى
اسـ ــاس يــومــي ل ــأزم ــة االقـتـصــاديــة
ال ـحــادة الـتــي يعيشها لـبـنــان ،تفيد
المعلومات بأن االستشارات النيابية
ال ـم ـلــزمــة ال ـت ــي ي ـجــب أن ي ــدع ــو لها
الرئيس ميشال عــون لــن تعقد قبل
ع ـي ــد األض ـ ـحـ ــى ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ،ع ـل ــى أن
تتكثف االتصاالت خالل ذلك ،لبحث
ال ـس ـي ـن ــاري ــوه ــات ال ـم ـط ــروح ــة بـعــد
اع ـتــذار سـعــد الـحــريــري عــن تكليفه
تشكيل حكومة جديدة بعد  9أشهر
على استقالة حكومة حسان دياب،
ال ـت ــي ي ـف ـتــرض أن ت ـق ــوم بـتـصــريــف
األعمال ،لكنها تعمل بالحد األدنى.
وأمس عاد الهدوء قبل الظهر إلى
مـنـطـقــة ج ـبــل مـحـســن ف ــي طــرابـلــس
بشمالي لبنان وسط انتشار كثيف
لوحدات الجيش في مختلف شوارع
المدينة بعد مواجهات عنيفة بين
م ـح ـت ـج ـي ــن عـ ـل ــى تـ ـ ـ ــردي األوضـ ـ ـ ــاع
المعيشية وف ـقــدان مــادتــي البنزين
وال ـم ــازوت وعـنــاصــر الـجـيــش ،على
خلفية قطع طريق سكة الحديد التي
تربط منطقة جبل محسن بمناطق
القبة والتبانة والبداوي.
ً
وك ـ ـ ـ ــان الـ ـجـ ـي ــش اس ـ ـت ـ ـقـ ــدم ل ـي ــا
تعزيزات عسكرية ،وعملت عناصره
ع ـل ــى ض ـب ــط ال ــوض ــع وإعـ ـ ـ ــادة فـتــح
ج ـم ـيــع الـ ـط ــرق الـ ـم ــؤدي ــة إلـ ــى جـبــل
محسن بعد انسحاب المحتجين.
وأكـ ـ ـ ــدت ف ــاع ـل ـي ــات ال ـم ـن ـط ـقــة أن
وزارة ال ـطــاقــة ت ـجــاوبــت بـمـســاعــدة
الجيش مع مطالب األهالي ،وعملت
على تأمين مادة المازوت ألصحاب
المولدات إلعادة التيار إلى المنطقة.
وأعـ ـ ـل ـ ــن الـ ـجـ ـي ــش الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي أن
ً
 15ع ـس ـكــريــا أص ـي ـبــوا ب ـج ــروج في
مواجهات مع محتجين أقدموا ،أمس
األول ،على قطع الـطــرق فــي منطقة
جبل محسن.
وبانتظار مؤتمر صحافي اليوم
ل ـل ـنــائــب ع ـلــي ح ـســن خـلـيــل م ـعــاون

قاتل الهاشمي يتبع «حزب
الله» وقبيلة كنانة تتبرأ منه

كشف مصدر أمني عراقي لوكالة
فرانس برس أن الضابط أحمد
الكناني (قاتل املحلل السياسي
البارز واملستشار الحكومي
هشام الهاشمي) في بغداد قبل
نحو عام قريب من «كتائب حزب
الله» ،إحدى أقوى الفصائل
ّ
في الحشد الشعبي .وبعد بث
مكتب رئيس الوزراء اعترافات
للكناني أشار فيها إلى أنه
ينتمي «ملجموعة ضالة خارجة
عن القانون» دون تسميتها ،أعلن
الشيخ العام لقبيلة كنانة في
بغداد ،عدنان الدنبوس ،مساء
أمس األول ،التبرؤ منه ،مطالبًا
السلطات التنفيذية والقضائية
بإنزال أشد العقوبات والقصاص
العادل منه ومن خطط له أمام
الشعب ،وفي مكان ارتكابه
الجريمة النكراء.

األموال السورية في لبنان  60مليار
دوالر أم  6مليارات؟
يقول الرئيس السابق للجنة الرقابة على
الـ ـمـ ـص ــارف ،س ـم ـيــر ح ـ ّـم ــود ،ل ـمــوقــع "الـ ـم ــدن"
اللبناني ،إن حجم أموال المودعين السوريين
فــي ال ـم ـصــارف الـلـبـنــانـيــة ي ـت ــراوح بـيــن  6و8
مليارات دوالر بالحد األقصى.
وحسب األرقام ،فإن مجمل حجم الودائع في
المصارف اللبنانية العائدة لجميع المودعين
"غير المقيمين" ،وهم من المغتربين اللبنانيين
ورج ـ ـ ــال األع ـ ـمـ ــال ال ـس ــوري ـي ــن والـخـلـيـجـيـيــن
وغيرهم ،تقارب نسبة  20في المئة فقط من
مجمل الــودائــع المصرفية ،أي أن جميعها ال
يزيد على  40مليار دوالر .وبالتالي ،ال يمكن
أن يتراوح حجم األموال السورية في المصارف

سلة أخبار

عناصر من الجيش اللبناني بين رواد أحد المطاعم في منطقة البترون الشمالية مساء أمس األول (أ ف ب)
رئيس مجلس النواب نبيه بري ،وما
إذا كان سيتطرق فيه إلى مفاوضات
تأليف الحكومة ،والعوامل التي أدت
ً
إل ــى اف ـشــال م ـبــادرة ب ــري فـضــا عن
موقف حركة أمــل من كيفية السعي
لتأليف حكومة جديدة ،أسفت الهيئة
السياسية في "التيار الوطني ُ
الح ّر"
العـ ـت ــذار ال ـح ــري ــري ودعـ ــت حـكــومــة
تصريف األعمال إلى أن "تخرج من
حـ ــال ش ـب ــه االس ـت ـن ـك ــاف وم ـعــال ـجــة
مشاكل الناس".
ً
وكـ ــان الف ـت ــا ات ـص ــال نــائــب وزي ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـ ــروس ـ ــي م ـي ـخ ــائ ـي ــل
بـ ــوغـ ــدانـ ــوف أم ـ ــس مـ ــع الـ ـح ــري ــري،
وتمنيه "قيام رئيس البالد ميشال
عون بإجراء المشاورات التي ينص
عليها الدستور مع ممثلي الفصائل
الـبــرلـمــانـيــة فــي الـمـسـتـقـبــل الـقــريــب
التـ ـخ ــاذ ق ـ ــرار ب ـش ــأن رئ ـي ــس وزراء
ج ــدي ــد ،وت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة مــؤه ـلــة
تحظى بدعم جميع القوى السياسية
والطائفية القيادية في الجمهورية
اللبنانية".
كـمــا أعــربــت الـخــارجـيــة الــروسـيــة

عن أسفها العتذار الحريري ،وأكدت
"استعدادها لمواصلة االتصاالت مع
جميع ممثلي ا لــدوا ئــر االجتماعية
والسياسية الـمــؤثــرة فــي لبنان من
أجل تعزيز العالقات الودية والتعاون
ذات المنفعة المتبادلة".
وفيما بــدا أنــه مؤشر جديد على
اه ـت ـمــام م ـتــزايــد الي ـطــال ـيــا بـلـبـنــان،
قــال السفير اإليـطــالــي الـســابــق لدى
العراق ماركو كارنيلوس ،إن "لبنان
أصبح دولة فاشلة بالفعل ،وإن الدول
الغربية لم تمنح ما يحدث في البلد
االهـتـمــام ال ــذي يستحقه باستثناء
فرنسا".
وحذر كارنليوس من أن "االنهيار
ال ـتــام لـلــدولــة قــد ينجم عـنــه انهيار
ً
الجيش اللبناني أيضا ،وذلك سيترك
الساحة خالية لحزب الله للسيطرة
على الـبــاد ،وقــال إن اإلخـفــاق التام
للدولة قد يؤدي إلى انقسام الطوائف
اللبنانية الرئيسية ،وقد يزج بلبنان
في أتون حرب أهلية أخرى".
ورأى أن "انـهـيــار لـبـنــان ستكون
له تداعيات يصعب التنبؤ بها على

ً
جـيــرانــه ،خـصــوصــا عـلــى إســرائـيــل،
وقد يــؤدي إلى تدفق موجة جديدة
من الالجئين نحو أوروبا".
وقال إن على بعض المستشارين
الغربيين واإلقليميين ممن يحلمون
"بفوضى خالقة" التفكير في كل تلك
العواقب المحتملة النهيار لبنان.
وخ ـت ــم ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي اإلي ـط ــال ــي
مقاله بأن االختبار الجاد األول لعزم
المجتمع الــدولــي عـلــى حــل مشكلة
لبنان ينبغي أن يتضمن عقد جلسة
خاصة لمجلس األمــن التابع لألمم
المتحدة لمناقشة األزمــة ،يمكن من
خاللها معرفة مــا إذا كــان األعضاء
الدائمون في المجلس يوافقون على
ً
أن ان ـه ـيــار لـبـنــان سـيـشـكــل تـهــديــدا
سـلــم واألم ـ ــن ال ــدول ـي ـي ــن ،وم ــن ثم
لـلـ ّ
يتبنون ً
قرارا بشأنه بموجب الفصل
السابع من ميثاق األمم المتحدة.
وك ــان ــت روم ـ ــا اقـ ـت ــرح ــت إرس ـ ــال
بارجة بحرية لالنضمام الــى قوات
"اليونيفيل" البحرية ما دفع محللين
للحديث عــن ب ــوادر تــدخــل عسكري
دولي.

وانــغ يي إلــى العاصمة السورية،
أمس ،في أول رحلة من نوعها منذ
اندالع الحرب األهلية السورية في
مارس .2011
وقالت مصادر سورية إن الوزير
الصيني عقد جلسة مباحثات مع
نـظـيــره ال ـس ــوري فيصل الـمـقــداد
في مبنى وزارة الخارجية ،قبل أن
ً
يعقد اجتماعا مع األسد عقب أدائه
القسم الـقــانــونــي لــواليــة رئاسية
ج ـ ــدي ـ ــدة ،م ــوض ـح ــة أن الـ ــزيـ ــارة
تـتـضـمــن ت ــوق ـي ــع م ــذك ــرة تـفــاهــم
إلط ــاق مـشــاريــع اقـتـصــاديــة بين
الصين وسورية.
وفـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت سـ ـ ــابـ ـ ــق ،ك ـش ـفــت
وك ــال ــة "سـبــوتـنـيــك" الــروس ـيــة أن
محادثات وزيــر خارجية الصين
ستركز على المسائل االقتصادية
والــدبـلــومــاسـيــة وإطـ ــاق مرحلة
ج ــدي ــدة م ــن الـ ـتـ ـع ــاون ،ت ـش ـمــل 6
مشاريع اقتصادية استراتيجية
ً
تــم التفاهم عليها سابقا ،بينها
مشاريع حيوية في البنى التحتية
تـتـفــرع ع ــن م ـب ــادرة "حـ ــزام واح ــد
طريق واحد" الصينية.
وتـ ـ ــدعـ ـ ــم ال ـ ـص ـ ـيـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة
الـســوريــة منذ ان ــدالع ال ـحــرب في
 2011وقـ ــدمـ ــت ل ـه ــا م ـس ــاع ــدات

اقتصادية وخــاصــة فــي مشاريع
الخدمات والبنية التحتية ،إضافة
إلى أنها أبطلت مع روسيا أكثر من
ً
 15ق ــرارا في مجلس األمــن إلدانــة
األسد وحكومته.
ووف ـ ـ ـ ــق م ـح ـل ـل ـي ــن ،ل ـ ــن ي ـك ــون
بمقدور األسد المضي في عملية
إعــادة اإلعـمــار من دون الحصول
على أم ــوال المجتمع الــدولــي ،إذ
ال يـمـكــن أن يـحـصــل ذلـ ــك خ ــارج
تسوية سياسية تحت مظلة األمم
المتحدة ،يعمل ومن خلفه حلفائه
على ج ــذب "مانحين محتملين"
على رأسـهــم دول الخليج ،وسط
مؤشرات على بدء انفتاح خليجي
نحو سورية.
وخالل السنوات األخيرة ،راهن
الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي ع ـلــى تـســويــة
ً
سياسية تحدث تغييرا في بنية
الـنـظــام قـبــل االنـتـخــابــات ،بعدما
ّ
تخلت قــوى غربية وعــربـيــة عدة
ّ
عن مطلب تنحي األسد .لكن جهود
األمم المتحدة التي قادت جوالت
تفاوض بين الحكومة والمعارضة
ف ــي ج ـن ـيــف اص ـط ــدم ــت بـعـقـبــات
كثيرة ولم تحقق أي تقدم يذكر.
(دمشق ،وكاالت)

ّ
حذر رئيس وزراء حكومة
الوحدة الوطنية الليبية
عبدالحميد الدبيبة من صعوبة
توحيد الجيش ،مشيرًا إلى
تواصله مع املشير خليفة حفتر
ّ
بالهي».
«رغم أن األمر ليس
وقال الدبيبة ،لوكالة رويترز:
«أنا ملتزم بإجراء االنتخابات في
 24من ديسمبر املقبل ،وبعض
ّ
النواب قد يحجمون عن التخلي
عن السلطة» .وتعقيبًا على
تصريحات أميركية وأملانية
بشأن سحب املقاتلني األجانب
من ليبيا ،أضاف الدبيبة« :لم
أسمع بهذا االتفاق ،لكننا نحن
نرحب بأي اتفاق ،ونرحب
بخروج أي قوات أو مقاتلني أو
مرتزقة ّ
بأي دعم من أي طرف».

غوتيريش يوصي بإرسال
ألفي جندي إضافي إلى مالي

تداعيات الملء الثاني لـ «النهضة»
تصل إلى العتبة السودانية

ّ
أديس أبابا تحذر من فيضانات خطيرة
●

القاهرة  -حسن حافظ

مــع استمرار إثيوبيا فــي الـمــلء الثاني
لخزان ّ
سد النهضة خالل موسم الفيضان
الحالي ،بدأت اآلثار السلبية للملء المنفرد
في الظهور على مناسيب المياه في دولتي
المصب ،خاصة سد الروصيرص الذي ال
النهضة إال بـ  100كليومتر،
يبعد عن سد
ّ
بــال ـتــوازي مــع تـعــثــر مــزمــن لـلـمـفــاوضــات،
على الرغم من محاوالت المجتمع الدولي
إعادة إحياء المسار التفاوضي تحت مظلة
االتحاد اإلفريقي.
وك ـش ـف ــت إدارة س ــد ال ــروصـ ـي ــرص فــي
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــودان ،أم ـ ـ ــس األول ،ع ـ ــن اسـ ـتـ ـم ــرار
ان ـخ ـفــاض وارد ال ـم ـيــاه م ــن الـنـيـ ّـل األزرق
بنسبة تصل إلــى  50بالمئة ،وح ــذرت من
ّ
سيعرض
أن تأخر استئناف المفاوضات
ال ـســد ال ـس ــودان ــي لـلـخـطــر ،إذ يــرتـبــط سد
ال ــروصـ ـي ــرص ب ـش ـكــل ح ـس ــاس ب ــإم ــدادات
ال ـم ـيــاه ال ـق ــادم ــة م ــن الـهـضـبــة اإلث ـيــوب ـيــة،
وسيتأثر مباشرة بالوضع الجديد الذي
سيفرضه سد النهضة على عملية توزيع
المياه في النيل األزرق.
وجــاء تراجع مناسيب السد السوداني
فــي وق ــت أعـلـنــت الـلـجـنــة الــوطـنـيــة العليا
إلدارة الكوارث في إثيوبيا أن نحو نصف
مليون شخص مهددون بخطر الفيضانات
في عــدد من األقاليم اإلثيوبية ،من بينها
إقليم أمـهــرة الــذي توجد فيه بحيرة تانا
م ـن ـبــع ال ـن ـي ــل األزرق ،ووص ـ ـفـ ــت الـلـجـنــة
الفيضانات بالخطيرة ،بما يكشف عن أن
معدل الفيضان للعام الحالي سيكون أعلى
من المتوسط.
مــن جهته ،قــال أسـتــاذ ال ـمــوارد المائية
بجامعة القاهرة عباس شراقي ،لـ "الجريدة"،
إنه "من المبكر قياس مدى شدة الفيضان
الحالي ،وأنه سيتم تحديد حجم الفيضان
عند نهاية انتهاء موسم األمطار في أكتوبر،
لـكــن بـحـســب ال ـشــواهــد وم ـع ــدالت األم ـطــار
الغزيرة المتساقطة على الهضبة اإلثيوبية،
نـسـتـطـيــع ال ـق ــول إن ال ـف ـي ـضــان ه ــذا ال ـعــام
سيكون فــوق المتوسط ،وربما يصل إلى
مستوى قريب من فيضان العام الماضي
القياسي".

في غضون ذلك ،قالت وزيرة الخارجية
السودانية مريم المهدي ،إن انعقاد اجتماع
ل ـم ـج ـلــس األمـ ـ ــن الـ ــدولـ ــي ل ـم ـنــاق ـشــة أزم ــة
ســد النهضة يعد انـتـصــارا لـلـســودان ،من
حيث أنــه اعـتــرف بــوجــود قضية تستحق
المناقشة ،متوقعة أن يصدر المجلس الذي
عقد جلسته يــوم  8ال ـجــاري ،خــال األيــام
ّ
الـمـقـبـلــة ،قـ ــرارا ي ـعــزز االج ـت ـمــاع ،ويـعــالــج
ّ
الموضوعات التي تحدث عنها السودان.
مــن جـهـتــه ،ع ــاد وزي ــر ال ـم ــوارد المائية
وال ـ ـ ـ ــري الـ ـمـ ـص ــري م ـح ـم ــد ع ـب ــدال ـع ــاط ــي،
إل ــى ال ـقــاهــرة أم ــس ،بـعــد زيـ ــارة للكونغو
الــديـمـقــراطـيــة ،وص ــرح خ ــال ال ــزي ــارة بــأن
مصر حريصة على استكمال مفاوضات
سد النهضة ،للتوصل إلى اتفاق قانوني
عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع
الــدول في التنمية ،وأشــار إلى طلب مصر
وال ـس ــودان بـمـشــاركــة أط ــراف دولـيــة لدعم
منهجية التفاوض.
وأش ــار عبدالعاطي خــال لقائه رئيس
وزراء ال ـك ــون ـغ ــو ،مــاي ـكــل ل ــوك ــون ــد ،أمــس
األول ،إل ــى أن مـصــر والـ ـس ــودان يطالبان
بمشاركة أطــراف دولية تقودها الكونغو
تشارك فيها الــواليــات المتحدة واالتحاد
األوروب ــي واألمــم المتحدة لدعم منهجية
التفاوض بين الــدول الثالث بشكل فاعل،
لتعظيم فرص نجاحها ،خاصة مع وصول
المفاوضات الى مرحلة من الجمود ،نتيجة
للتعنت اإلثيوبي ،وأكد في الوقت ذاته أن
مصر والسودان لن تقبال بالقرار األحادي
للملء.
يــأتــي ذل ــك فــي وق ــت تشهد مـصــر حالة
من واسعة من التأييد الحزبي والبرلماني
وال ـش ـع ـب ــي ل ـك ـل ـمــة ال ــرئـ ـي ــس ع ـبــدال ـف ـتــاح
السيسي التي ألقاها حول أزمة سد النهضة
في احتفالية جماهيرية الخميس الماضي،
أكــد خاللها أن المساس باألمن المصري
"خـ ــط أحـ ـم ــر" ،الف ـت ــا إلـ ــى أن م ـصــر لــديـهــا
خـيــارات متعددة للحفاظ على أمــن مصر
القومي ،وتابع" :قبل ما تحصل أي حاجة
لمصر يبقى الزم أنا والجيش نروح عشان
حاجة تحصل لمصر".

أوصى األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوتيريش مجلس
األمن بزيادة نحو ألفي جندي
إلى عديد قوة السالم في مالي
من أجل تغطية وسطها بشكل
أفضل وتعزيز قدرتها على
التحرك .وقال غوتيريش ،في
تقرير« :هذا االقتراح يهدف إلى
توسيع نطاق عمليات البعثة
وقدرتها على التحرك بتكامل،
على أن يؤخذ في االعتبار أمن
األفراد خصوصا وقدرات البعثة
على االستيعاب والحاجة إلى
الجمع بني أفراد إضافيني من
القوات العسكرية والشرطة،
بموازاة استراتيجية االستقرار
في املركز» (مينوسما).

قوات تيغراي تطلق
 1000أسير إثيوبي

كشف زعيم الجبهة الشعبية
لتحرير تيغراي ،دبرصيون
جبرمكئيل ،ليل الجمعة  -السبت
عن إطالق قوات اإلقليم ،الواقع
في شمال إثيوبيا ،سراح نحو
ألف جندي من القوات الحكومية
األسرى لديها خالل املعارك
ألخيرة ،بينما يستعد الجانبان
ملواجهة على أراض متنازع
عليها في غرب املنطقة.
وأوضح زعيم الجبهة أن هؤالء
من رتب منخفضة ،وأن ما يزيد
على  5000جندي ال يزالون
باألسر ،وسيبقى كبار الضباط
الذين سيخضعون للمحاكمة،
مبينًا أن الجنود اقتيدوا إلى
حدود تيغراي الجنوبية مع
منطقة أمهرة الجمعة ،دون ذكر
َمن الذي استقبلهم أو كيف تم
التفاوض على إطالق سراحهم.
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دوليات
سلة أخبار
إصابة وزير الصحة
البريطاني بـ«كوفيد»19-

• أوروبا تحت صدمة أسوأ فيضانات منذ عقود بعد مقتل أكثر من 150
• حرائق هائلة في الغرب األميركي وكندا بسبب الحر والجفاف والصواعق

سيارات غارقة في غرب ألمانيا
يـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــذر عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء وخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــراء
وسـيــاسـيــون بشكل مـتــزايــد منذ
تـسـعـيـنـيــات ال ـق ــرن ال ـمــاضــي من
ظاهرة االحتباس الحراري وتغير
ال ـم ـن ــاخ .ول ـطــال ـمــا أثـ ــار الـحــديــث
عــن هــذا التغير المحتمل ،ومــدى
تــأث ـيــر األن ـش ـط ــة ال ـب ـشــريــة عليه
س ـ ـجـ ــاالت ع ـل ـم ـي ــة واقـ ـتـ ـص ــادي ــة
ودينية ،وكان للسياسة نصيبها
ً
منه ،خصوصا بعد نشوء أحزاب
«الخضر» ،وبدء الحكومات باتخاذ
إجراءات ملموسة بدفع من تنسيق
دولي حول قضية تعني مستقبل
ومصير الكوكب.
ً
وأخـ ـي ــرا بـ ــدأت ح ــدة التقلبات
الـ ـمـ ـن ــاخـ ـي ــة تـ ـشـ ـت ــد م ـ ــع زي ـ ـ ـ ــادة
الظواهر المناخية المتطرفة ،ما
أثار تساؤالت إذا كان العالم الذي
يعيش أزمة صحية غيرت الكثير
مــن أن ـمــاط الـحـيــاة ف ـيــه ،قــد دخــل
عصر تقلبات مناخية خطيرة قد
تــزيــد مــن حــالــة ع ــدم اليقين التي
تخيم منذ أواخر .2019
ولــم تتردد «المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية» بالقول إن نصف

سحابة هائلة من الدخان تسبب فيها حريق في أوريغون

(رويترز)
ال ـك ــرة ال ـش ـمــالــي ك ـلــه يـشـهــد هــذا
الصيف أنماطا «غير عــاديــة» من
التقلبات الجوية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ــة ب ــاس ــم
المنظمة كلير نوليس ،أمس األول،
إلى األمطار الغزيرة التي تسببت
في حدوث فيضانات مدمرة بغرب
أوروبا ،الفتة في الوقت نفسه الى
أن أجزاء من الدول اإلسكندنافية،
ذات المناخ البارد ،تشهد «موجة
حــارة دائـمــة» ،بينما أثــرت أعمدة
الدخان القادمة من سيبيريا على
ج ـ ــودة ال ـ ـهـ ــواء ،وت ـس ـبــب ارت ـف ــاع
الحرارة «غير المسبوق» في غرب
أميركا الشمالية أيضا في حرائق
غابات مدمرة.
وقــالــت المتحدثة إن «ك ــل تلك
الظواهر المتناقضة انتشرت في آن
واحد ،وهي حالة غير مسبوقة» في
حين تشير األدلة إلى أن «التغيرات
ال ـم ـنــاخ ـيــة الـسـلـبـيــة ه ــي بسبب
األنشطة البشرية».
وأشارت نوليس إلى أن تقريرا
خاصا أعــدتــه «الهيئة الحكومية
الــدولـيــة المعنية بتغير المناخ»

جانب مما أحدثته الفيضانات في التينهار غرب المانيا أمس (أ ف ب)
كشف عن اتجاهات في شدة بعض
ظواهر المناخ والطقس المتطرفة،
وتواترها على مدى فترات زمنية
ارتفعت خاللها درج ــة «االحـتــرار
ال ـع ــال ـم ــي» بـنـسـبــة ن ـصــف نقطة
مئوية.
وأك ـ ــدت اف ـت ـتــاح ـيــة «ال ـتــاي ـمــز»
البريطانية ،أم ــس ،أهمية اتخاذ
إجــراء عاجل بشأن تغير المناخ،
ب ـس ـبــب تـ ـس ــارع وتـ ـي ــرة األح ـ ــداث
المناخية المتطرفة أكثر بكثير من
ّ
توقعات العلماء.
ورأت «التايمز» أن هذه األحداث
الـ ـمـ ـن ــاخـ ـي ــة الـ ـمـ ـتـ ـط ــرف ــة ت ـحــذيــر
للحكومات لكي تكثف جهودها
للتكيف م ــع تـغـ ّـيــر ّال ـم ـنــاخ ال ــذي
يحدث بالفعل ،بغض النظر ّ
عما
تفعله لـلـحــد مــن االن ـب ـعــاثــات في
المستقبل.
وذكـ ــرت أن الـتـقــاعــس ف ــي ذلــك
يؤدي إلى مخاطر وأضرار تلحق
بــالـتـنــوع الـبـيــولــوجــي وال ـمــوائــل
والتربة والمحاصيل والماشية،
ب ـس ـبــب ال ـج ـف ــاف وال ـف ـي ـضــانــات،
فـضــا ع ــن االضـ ـط ــراب المحتمل

(أ ف ب)

لسالسل التوريد وأنظمة الطاقة
والبنية التحتية األخرى في أرجاء
العالم.
ويعتقد عالم الـمــوارد المائية
في جامعة بوتسدام كاي شروتر
أنه «في الوقت الحالي ،ال يمكننا
أن نقول على وجه اليقين إن هذا
الحدث مرتبط بتغير المناخ» ،لكن
هذه الظواهر المناخية القصوى
أص ـب ـح ــت «أك ـ ـثـ ــر ت ـ ــوات ـ ــرا وأك ـث ــر
اح ـت ـمــاال» بسبب ارت ـف ــاع درج ــات
الحرارة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ي ــرف ــض الـيـمـيــن
المتطرف في ألمانيا ،على سبيل
المثال ،فرضية أن تكون األمطار
ال ـغــزيــرة ال ـتــي هـطـلــت عـلــى غــرب
المانيا نتيجة للتغير المناخي،
وي ـت ـح ــدث ع ــن «اسـ ـتـ ـغ ــال» لـهــذه
المسألة.
ً
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ،ارتـ ـفـ ـع ــت حـصـيـلــة
ضحايا العواصف والفيضانات
في ألمانيا امس إلى  133شخصا
عـلــى األق ـ ــل ،كـمــا أعـلـنــت الـشــرطــة
المحلية فــي بـيــان ،مــا يــرفــع عدد
ً
القتلى في أوروبا إلى  153شخصا.
وكـ ـث ــف ع ـن ــاص ــر مـ ــن ال ـج ـيــش
ور ج ـ ـ ــال اإل طـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــاء لـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الجـ ـم ـ ـع ـ ـ ــة  -السبت جهود البحث
عــن ضـحــايــا الــدمــار ال ــذي خلفته
أســوأ الفيضانات التي اجتاحت
غرب أوروبا منذ عقود.
وهذه الحصيلة مازالت أولية،
إذ اليزال العديد من األشخاص في
عداد المفقودين في غرب ألمانيا
وبـلـجـيـكــا ،م ــا يـثـيــر م ـخ ــاوف من
ازديـ ــاد الـخـســائــر الـبـشــريــة خــال
الساعات القليلة المقبلة.
ً
وفي المناطق األكثر تضررا في
ألمانيا في شمال الراين وستفاليا
وراينالند-باالتينات ،كان السكان
الذين فروا من الفيضانات يعودون
ً
ت ــدري ـج ـي ــا إل ـ ــى م ـن ــازل ـه ــم وس ــط
مشاهد الخراب.
ويتضح اآلن الحجم الحقيقي
ل ـل ـكــارثــة ،إذ ح ـيــث ي ـج ــري مسح
المباني المتضررة التي سيتعين
ُ
هدم بعضها ،فيما تبذل الجهود
الستعادة خدمات الغاز والكهرباء
والهاتف.

وأدى تعطل شبكات االتصاالت
إلــى تعقيد الجهود لمعرفة عدد
ال ـم ـف ـق ــودي ــن ،ف ـي ـمــا ب ــات ــت معظم
ال ـ ـطـ ــرق فـ ــي وادي أهـ ـ ــر الـ ـغ ــارق
بالمياه ،خارج الخدمة.
وقالت الحكومة إنها تعمل على
إنشاء صندوق مساعدات خاص
فيما يتوقع أن تصل كلفة األضرار
إلى عدة مليارات من اليوروهات.
وأكــد وزيــر الداخلية ،هورست
سـ ـيـ ـه ــوف ــر ،أن ألـ ـم ــانـ ـي ــا «ي ـج ــب
أن ت ـس ـت ـعــد ب ـش ـك ــل أف ـ ـضـ ــل» فــي
المستقبل ،مضيفا أن «هذا الطقس
القاسي هو نتيجة تغير المناخ».
وذك ـ ــرت مـجـلــة «ديـ ــر شبيغل»
اإلخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاري ـ ـ ــة أن ال ـ ـع ـ ــاق ـ ــة ب ـيــن
االحـ ـ ـت ـ ــرار الـ ـع ــالـ ـم ــي واألحـ ـ ـ ـ ــداث
الـمـنــاخـيــة ال ـقــاس ـيــة م ـثــل هـطــول
األم ـط ــار ال ـغ ــزي ــرة ،ال ـتــي تسببت
في الفيضانات ،ستسلط الضوء
على استجابة المرشحين لمسألة
تغير المناخ.
مــن جهته ،قــال رئـيــس ال ــوزراء
الهولندي ،إن هذا الطقس الرديء
هو «بال شك» عواقب تغير المناخ
بينما ت ـج ــاوزت قيمة التبرعات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـم ـق ــاط ـع ــة ل ـي ـم ـب ــورغ
الـمـنـكــوبــة بــالـفـيــاضــانــات مليون
يورو.
ً
وردا عـلــى س ــؤال خ ــال زي ــارة
لليمبورغ حــول تأثير االحتباس
ال ـ ـحـ ــراري ،ق ــال مـ ــارك روتـ ـ ــي ،إنــه
«هذا هو الحال بال شك» ،وأضاف:
«ال أري ــد اإلدالء ب ــأي تصريحات
ّ
م ـت ـس ــرع ــة ،ل ـك ــن ه ـن ــاك ش ـي ـئــا ما
يحدث بالفعل فلنكن واضحين».
وفي الواليات المتحدة ،تستعد
منطقة غرب الواليات المتحدة التي
ضربها جـفــاف شــديــد لمزيد من
الــدمــار من جــراء حرائق الغابات،
مع فشل الجهود المبذولة الحتواء
ح ــري ــق ه ــائ ــل ف ــي جـ ـن ــوب والي ــة
أوريغون ،وتوقع حصول صواعق
جافة خطيرة في كاليفورنيا.
وام ـتــد حــريــق «بــوتـلـيــغ فــايــر»
ق ــرب ح ــدود والي ــة أوري ـغ ــون مع
كاليفورنيا بين عشية وضحاها
إل ــى  240أل ــف ف ــدان ،أي أكـبــر من
مساحة مدينة نـيــويــورك وأكبر

حريق نشط في الواليات المتحدة،
فيما تم احـتــواء سبعة في المئة
ً
فـقــط مـنــه .يشكل الـحــريــق أيـضــا
ً
خ ـطــرا عـلــى إم ـ ــدادات الـطــاقــة في
واليـ ـ ــة كــال ـي ـفــورن ـيــا الـ ـمـ ـج ــاورة،
ك ـمــا ي ـه ــدد ب ــإغ ــراق ال ـس ـك ــان في
العتمة ،مثلما حدث في السنوات
الماضية ،عندما تسببت موجات
ح ــر ف ــي إج ـه ــاد شـبـكــة الـكـهــربــاء
في الوالية.
وقــال حاكم واليــة كاليفورنيا،
غافين نيوسوم ،إن «تأثيرات تغير
المناخ تساهم في حرائق الغابات
التي تــزداد خطورة وحــدة في كل
غرب الواليات المتحدة».
أنحاء ّ
وحـ ـ ــذر ع ــال ــم ال ـم ـن ــاخ دانـ ـي ــال
سوين من أن خطر انــدالع حرائق
غــابــات بسبب الـصــواعــق الجافة
المتوقعة في كاليفورنيا في نهاية
هذا األسبوع «مرتفع جدا».
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي ك ـ ـنـ ــدا فـ ـيـ ـفـ ـت ــرض أن
يصل نحو مئة من رجــال اإلطفاء
المكسيكيين إلى تورونتو السبت
لمكافحة الحرائق في شمال غرب
أونتاريو ،وفق ما أعلنت سلطات
المقاطعة أمس األول.
وصدرت تحذيرات بشأن نوعية
الهواء في أربع مقاطعات في البالد
فيما تسببت الحرائق في سحب
مــن ال ــدخ ــان .ويـتــوقــع مـســؤولــون
أن تسيطر درجات حرارة مرتفعة
خــال األي ــام القليلة المقبلة على
ام ـتــداد ألـبــرتــا إل ــى أون ـتــاريــو ،إال
أنـهــا لــن تـكــون شــديــدة على غــرار
درجــات الحرارة التي وصلت إلى
 49.6درجــة مئوية ،وسجلت قرب
فانكوفر قبل ثالثة أسابيع.
وي ـ ـق ـ ــول عـ ـلـ ـم ــاء إن م ــوج ــات
الحر التي تضرب غــرب الواليات
المتحدة وكندا منذ أواخر يونيو
كانت ستكون «مستحيلة عمليا»،
ل ــوال ظ ــاه ــرة تـغـيــر ال ـم ـنــاخ الـتــي
يسببها النشاط البشري.
ويؤدي تغير المناخ إلى زيادة
حــدة مــوجــات الـجـفــاف ،مــا يخلق
ظ ــروف ــا م ـثــال ـيــة المـ ـت ــداد حــرائــق
ال ـغــابــات خـ ــارج ن ـطــاق الـسـيـطــرة
وإحداث أضرار مادية وبيئية غير
مسبوقة.

أفغانستان :مفاوضات على وقع المعارك وتهديدات «طالبان»
على وقع المعارك الطاحنة بين
الطرفين في جبهات عدة ،اجتمع
ممثلون عــن الحكومة األفغانية
وحركة طالبان في الدوحة ،أمس،
واتفقوا على تشكيل لجنة مكونة
من  14عضوا بالتساوي ،لمناقشة
أج ـنــدة الـمـفــاوضــات الـتــي تبحث
«ملفات مصيرية».
وف ـ ـ ــي ك ـل ـم ــة ل ـ ــه ف ـ ــي ال ـج ـل ـســة
االفتتاحية للمفاوضات ،قال رئيس
لجنة المصالحة األفغانية رئيس
وفد الحكومة عبدالله عبدالله إن
تحقيق السالم يتطلب مرونة من
الطرفين ،مشددا على أنــه «ال حل
ع ـس ـكــريــا» ل ــأزم ــة ،وأن «الـشـعــب
األفغاني هو الخاسر من محاولة
طالبان االنتصار عسكريا».
من جانبه ،ذكر رئيس المكتب
السياسي لـ»طالبان» في الدوحة
المال عبدالغني بارادار أن حركته
تـمـلــك ال ـق ــدرة لـلـسـيـطــرة عـلــى كل
األراض ـ ــي األفـغــانـيــة لكنها تريد
الـســام ،مشددا على أن «طالبان»
لن تسمح بأي محاولة للنيل من
وحدة األراضي األفغانية.
وبالتزامن مع جولة المحادثات
ال ـج ــدي ــدة ف ــي ال ــدوح ــة ،احـتــدمــت
المعارك على األرض ،وأعلنت وزارة
الدفاع األفغانية ،أمس ،أن قواتها
اسـ ـتـ ـع ــادت ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ع ــدة
مناطق سقطت سابقا في قبضة
مسلحي «طالبان».

فــي الـمـقــابــل ،أعلنت «طــالـبــان»
سيطرتها على كل مديرية دند في
واليــة قندهار جنوب الـبــاد ،كما
قتل دانـيــش صديقي ،الصحافي
في وكالة رويترز ،أمس األول ،أثناء
تغطيته اشتباكا قرب الحدود مع
باكستان.

باكستان
وبينما يحتدم القتال في الداخل
األفغاني ،تتصاعد حــرب كالمية
ب ـيــن إس ـ ــام أب ـ ــاد وكـ ــابـ ــول ،الـتــي
تتهم الجيش الباكستاني بتقديم
دعــم جــوي للمتمردين في بعض
المناطق.
فــي هــذا الـسـيــاق ،أعـلــن النائب
األول للرئيس األفغاني عمر الله
صالح أن باكستان وجهت إنــذارا
إلى كابول توعدت فيه بالرد على
أي غـ ـ ــارات ج ــوي ــة مـحـتـمـلــة على
مواقع «طالبان» في محيط معبر
«تشمن» الـحــدودي الرئيسي بين
الدولتين.
وأعـ ـ ــرب ع ــن اس ـت ـع ــداده لنشر
أدلــة تؤكد أن باكستان طلبت من
طائرات حربية أفغانية كانت على
بعد  10كلم عن سبين بولداك إما
الـتــراجــع أو الـتـعــرض الستهداف
بصواريخ جو  -جو.
و نـ ـ ـف ـ ــت وزارة ا ل ـ ـخـ ــار ج ـ ـيـ ــة
الباكستانية صحة هــذه األنـبــاء،

مئات األفغان يعبرون من باكستان إلى بلدهم بعد فتح معبر تشمن الحدودي بين البلدين أمس
األضـحــى مــع عــائــاتـهــم ،ألسباب
إنـســانـيــة ب ـح ـتــة» ،مـشـيــرا إل ــى أن
القرار اتخذ بسبب «الهدوء النسبي
السائد في الجانب المقابل» ،إال أنه
شدد على أن المعبر سيبقى مغلقا
أمام األعمال التجارية.

االستخبارات األميركية
فــي غـضــون ذل ــك ،كشف تقرير
لشبكة  CNNأن أح ــدث تقييمات
دوائ ـ ــر االس ـت ـخ ـب ــارات األمـيــركـيــة
تـ ـح ــذر مـ ــن تـ ـق ــدم «طـ ــال ـ ـبـ ــان» فــي
أفغانستان «بــوتـيــرة متسارعة»،
وحذرت من أن الحركة قد تسيطر
قــريـبــا عـلــى ج ــزء كبير مــن الـبــاد
في أعقاب انتهاء انسحاب القوات
األميركية نهاية الشهر المقبل.
وأش ــارت  CNNإلــى أن مصادر
عــدة مطلعة على آخــر التقييمات
اعتبرت أن العاصمة كابول ستكون
«م ـح ـط ــة أخ ـ ـيـ ــرة» ل ـل ـحــركــة ال ـتــي

مــن الـمــرجــح أن تستهدف مــراكــز
سكانية كبيرة قبل الـتـقــدم نحو
العاصمة.
ووسـ ـ ــط ح ــدي ــث ع ــن «ه ـج ـمــة»
استثمارية صينية محتملة على
أفغانستان في المرحلة المقبلة،
أعلنت وزارة الخارجية األميركية
أن أميركا وأفغانستان وباكستان
ّ
وأوزبـ ـكـ ـسـ ـت ــان ش ــك ـل ــت «م ـن ـتــدى
دبلوماسيا جديدا» لدعم السالم
واالستقرار في أفغانستان وتعزيز
الـعــاقــات اإلقليمية فــي الـتـجــارة
واألعمال.

ترويكا موسعة
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،ق ـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـ ــروسـ ـ ــي س ـي ــرغ ــي
الفروف ،في مؤتمر بأوزبكستان،
إن «موسكو ستواصل العمل مع
األميركيين والـصـيــن ،على شكل
تــروي ـكــا مــوس ـعــة» ح ــول الــوضــع

فــي أفـغــانـسـتــان ،مــؤكــدا أن بــاده
«ج ــاه ــزة لـلـمـســاعــدة ف ــي تسهيل
ال ـحــوار بين األط ــراف المتحاربة
بهدف إنـهــاء الـحــرب الــدائــرة منذ
سـنــوات والتأسيس ألفغانستان
سلمية ومستقلة ومحايدة».
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،أعـ ـ ــرب مـبـعــوث
ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي الـ ـخ ــاص إلــى
أفغانستان زامـيــر كــابــولــوف عن
اعتقاده أن «طالبان» ال تسعى من
وراء الهجوم الكبير الــذي شنته
مـ ــع بـ ـ ــدء االنـ ـسـ ـح ــاب األم ـي ــرك ــي
واألطلسي لالستيالء على السلطة
بل تعزيز موقفها في مفاوضات
السالم.
إل ــى ذل ــك ،قــالــت وســائــل إعــام
روسـ ـي ــة ،إن ال ــرئ ـي ــس فــاديـمـيــر
بوتين عرض على نظيره األميركي
جو بايدن استخدام قواعد روسية
ف ـ ــي آس ـ ـيـ ــا الـ ــوس ـ ـطـ ــى ل ـم ـتــاب ـعــة
األوضاع في أفغانستان.
ووج ـ ـهـ ــت روس ـ ـيـ ــا فـ ــي األي ـ ــام

الرئيس الكوبي :الحديث
عن االضطرابات «كذبة»

اعتبر الرئيس الكوبي
ميغيل دياز كانيل ،أمس ،أن
الحديث عن اضطرابات في
الجزيرة «كذبة».
وقال في تصريحات خالل
ّ
تجمع تقدمه راوول كاسترو
وحضره آالف األنصار في
هافانا ،إن «ما يراه العالم
في كوبا كذبة» ،مستنكرا
نشر «صور مضللة»
على شبكات التواصل
االجتماعي« ،حيث يتم
التشجيع على تدمير
الممتلكات».
يأتي ذلك بعد  6أيام من
تظاهرات تاريخية ضد
النظام الشيوعي.
وأضاف« :ليست هناك
حكومة تقمع شعبها»
في كوبا ،حيث أسفرت
االحتجاجات عن مقتل
شخص وإصابة العشرات
واعتقال أكثر من مئة.

ُ ّ
بكين تعلق العمل
بمشروع في باكستان

• باكستان تنفي اتهامات كابول بتقديم دعم جوي للمتمردين
• بوتين يعرض على بايدن مشاركة قواعد في آسيا الوسطى
مشددة على أن إسالم أباد تعترف
بحق أفغانستان في تنفيذ عمليات
داخل أراضيها.
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أعـ ـ ـ ـ ــادت
باكستان ،أمس ،جزئيا فتح معبر
«تشمن» ،الذي أغلقته بعد سيطرة
«طالبان» على بلدة سبين بولداك
الحدودية في والية قندهار جنوب
البالد األسبوع الماضي.
وفي دليل آخر على التوتر بين
البلدين ،أعلنت وزارة الخارجية
األفغانية ،في بيان امــس ،أن ابنة
سـفـيــرهــا ل ــدى بــاكـسـتـ ّـان سلسلة
علي خيل "اختطفت ُ
وعذبت بشدة
ع ـل ــى م ـ ــدى سـ ــاعـ ــات ع ـل ــى أيـ ــدي
مجهولين ،عندما كانت في طريقها
إلى منزلها".
ودع ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـحـ ـك ــوم ــة
الـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــانـ ـي ــة إل ـ ـ ـ ــى "تـ ـح ــدي ــد
ال ـ ـم ـ ـس ـ ــؤول ـ ـي ـ ــن عـ ـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ــادث ـ ــة
وم ـع ــاق ـب ـت ـه ــم وتـ ــأم ـ ـيـ ــن سـ ـف ــارة
أفغانستان وقنصلياتها بالكامل،
وضمان حصانة الدبلوماسيين
األفـ ـ ـغ ـ ــان ف ـ ــي أراض ـ ـي ـ ـه ـ ــا ،وف ـق ــا
لالتفاقيات والمعاهدات الدولية".
وصرح المسؤول في مجموعة
شبه عسكرية باكستانية محلية
محمد ّ
طيب« :فتحنا الحدود عند
تشمن حتى الـمـســاء ،بما يسمح
ل ـمــا ي ـصــل إلـ ــى  4آالف أف ـغــانــي،
بمن فيهم نساء وأطفال ،بالعبور
إل ــى أفـغــانـسـتــان لــاحـتـفــال بعيد

أعلن وزير الصحة البريطاني
ساجد جاويد ،أمس ،إصابته
بـ«كوفيد ،»19 -قبل يومين
ً
من رفع جميع القيود تقريبا
في البالد ،في خطوة تثير
القلق بسبب الزيادة الكبيرة
في الحاالت المرتبطة
بالمتحور «دلتا».
وقال جاويد في مقطع
فيديو نشره على «تويتر»:
«كنت أشعر بوعكة الليلة
ً
الماضية ،لذا أجريت فحصا
ً
سريعا لكشف اإلصابة هذا
الصباح ،وجاءت النتيجة
إيجابية .لذلك أعزل نفسي
اآلن في المنزل مع عائلتي
حتى أحصل على نتيجة
فحص بي سي آر».
وأنهى جاويد تطعيمه،
ويؤكد أن عوارضه «خفيفة
ً
جدا».
وحث الوزير من لم يتلقوا
بعد الجرعة الثانية من
اللقاح على القيام بذلك «في
أقرب وقت» وأن يتم فحصهم
في حال ظهرت عليهم
ً
أعراض أو خالطوا شخصا
ثبتت إصابته.
وتحدث الوزير بدون كمامة
في مجلس العموم بعد ظهر
االثنين الماضي لتأكيد
رفع معظم القيود المرتبطة
بفيروس كورونا في البالد
ً
اعتبارا من الغد ،بما في ذلك
الوضع اإللزامي للكمامة
والتباعد االجتماعي ،وعاد
إلى مجلس النواب في اليوم
التالي لإلجابة عن أسئلة
النواب.

(أ ف ب)

الـ ـس ــابـ ـق ــة انـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذارات ل ــواش ـن ـط ــن
ب ـض ــرورة أال يـتـحــول االنـسـحــاب
من أفغانستان إلــى عملية إعــادة
تموضع أميركية في دول بآسيا
الوسطى حيث لدى موسكو نفوذ
تاريخي.
من ناحيته ،دعا وزير الخارجية
التركية مولود جاويش أوغلو الى
«ضــرورة تشجيع آليات التعاون
الثالثية بين دول المنطقة ،مثل
أفغانستان ،أذربيجان ،جورجيا،
إيــران ،باكستان وتركيا» ،مشددا
على «أهمية التواصل في سبيل
تعزيز التجارة والرفاه والتفاعل
ب ـيــن دول ال ـم ـن ـط ـقــة» ،مـسـتــذكــرا
طريق الحرير التاريخي والمبادرة
الصينية الحالية.
وجدد استعداد تركيا لمواصلة
تشغيل وضمان أمن مطار حامد
كرزاي الدولي في العاصمة كابول
«من أجل مصلحة األشقاء األفغان».
(عواصم  -وكاالت)

عشية زيارة لوزير
الخارجية الباكستاني
لبكين ،بعد  5أيام من هجوم
ً
دموي أسفر عن  12قتيال
بينهم  9صينيين بانفجار
استهدف حافلة ،أعلنت
شركة «تشاينا جيزوبا
غروب» الصينية للبناء،
تعليق العمل في مشروع
للطاقة الكهرومائية في
شمال غربي باكستان يشكل
ً
جزء ا من مبادرة «الحزام
ّ
والطريق» ،وسرحت جميع
العمال الباكستانيين .وبعد
أن كانت إسالم آباد نفت
سابقا وقوع هجوم ،تعهد
وزير الداخلية الباكستاني،
شيخ رشيد أحمد ،أمس
بـ«عدم التسامح مع مرتكبي
ً
الهجوم» ،مؤكدا أنه تم
تكثيف اإلجراءات األمنية
بالنسبة للمواطنين
الصينيين في البالد.
وزار فريق من المحققين
الصينيين يضم  15عضوا
الموقع الذي تعرضت فيه
الحافلة المكوكية ،التي تقل
عماال صينيين ،النفجار
األربعاء الماضي.

ةديرجلا
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رياضة

«األولمبي» يباشر تدريباته في معسكره التركي اليوم
خضع لتدريب استشفائي ...و«كورونا» يؤجل سفر  4العبين وإداري

صورة جماعية للمنتخب األولمبي قبل المغادرة

حازم ماهر

أجلت اإلصابة بـ «كورونا»
مغادرة  4العبين وإداري
مع المنتخب األولمبي أمس
إلى تركيا للدخول هناك في
معسكر تدريبي ،وتقرر مغادرة
الخماسي بعد تعافيهم.

يـبــا شــر منتخبنا األو لـمـبــي
لكرة القدم تدريباته اليوم في
م ـع ـس ـك ــره ال ـت ــدري ـب ــي بـمــديـنــة
أزميت ،والذي يستمر  21يوما؛
اس ـت ـع ــدادا ل ـخــوض مـنــافـســات
ب ـ ـط ـ ــول ـ ــة غ ـ ـ ـ ـ ــرب آسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ال ـ ـتـ ــي
تستضيفها السعودية في مطلع
أك ـتــوبــر ال ـم ـق ـبــل ،والـمـجـمــوعــة
ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـض ـي ـف ـهــا
ال ـك ــوي ــت خـ ــال ال ـف ـت ــرة م ــن 27
حتى  31من الشهر ذاته ،ضمن
التصفيات المؤهلة لنهائيات
كأس آسيا تحت  23سنة.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان الع ـ ـ ـبـ ـ ــو الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
ق ـ ــد خـ ـضـ ـع ــوا أم ـ ـ ــس لـ ـت ــدري ــب
اس ـت ـش ـف ــائ ــي؛ إلزالـ ـ ـ ــة اإلره ـ ـ ــاق
واإلجهاد عنهم بعد المجهود
الذي بذلوه في الفترة الماضية،
إلى جانب وصولهم إلى تركيا
قبل التدريب.
وضـ ـم ــت ق ــائـ ـم ــة ال ـم ـن ـت ـخــب
 27الع ـبــا هــم يــوســف الـحـقــان،
م ـه ــدي دشـ ـت ــي ،ول ـي ــد الـ ـت ــورة،
ناصر فالح ،فواز مبیلش ،مبارك
ال ـف ـن ـي ـنــي ،ح ـم ــد ال ـ ـقـ ــاف ،عـيــد

الــرش ـيــدي ،عـبــدالـلــه المطيري،
عقيل الهزيم ،سلمان البوص،
فـهــد زيـ ــاد ،عـبــدالـعــزيــز نــاجــي،
عبدالله حسين ،طالل القيسي،
عـبــدالــرحـمــن ال ـشــرهــان ،جاسم
ع ـت ـي ــق ،م ـن ـص ــور بـ ـن ــدر ،راش ــد
ال ــدوس ــري ،يــوســف الــرشـيــدي،
عـلــي ع ـبــدالــرســول ،عبدالعزيز
ال ـ ـب ـ ـش ـ ــر ،م ـ ـح ـ ـمـ ــد ال ـ ـح ـ ـجـ ــرف،
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـف ـض ـل ــي ،خــالــد
ا لـعـجــا جــي ،عبدالعزيز البحر،
وطالل مزيد.
ّ
وتخلف عن السفر مع الوفد
الــاعـبــون خــالــد صـبــاح ،وفــواز
ال ـص ـعــب ،وس ـل ـمــان ال ـعــوضــي،
وعـبــدالـلــه ال ـج ــزاف ،إل ــى جانب
إداري المنتخب مشعل مشاري،
التي جــاء ت نتيجة مسحاتهم
الـتــي أجــريــت صـبــاح الخميس
الماضي إيجابية ،ومن المقرر
التحاق الخماسي بعد تعافيهم
مباشرة بالوفد ،نظرا للحاجة
إليهم ،وكــان الجهاز الفني قد
اسـتـبـعــد ال ــاع ــب مـحـمــد صفر
من القائمة.

تدريبات العربي تنطلق األحد
بقيادة الرشيدي
•

عبدالرحمن فوزان

ِّ
يدشن الفريق األول لكرة القدم بالنادي
ا لـ ـع ــر ب ــي ت ــدر يـ ـب ــا ت ــه  25ا ل ـ ـجـ ــاري ب ـق ـي ــادة
مساعد المدرب الوطني يوسف الرشيدي؛
ً
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا النـ ـط ــاق م ـن ــاف ـس ــات ال ـمــوســم
الكروي المقبل.
ً
وكان مقررا أن يقود التدريبات المدرب
ا لـمـســا عــد األول أ حـمــد ا لـعـثـمــان إال أن ذ لــك
تعذر بسبب خضوعه للحجر المنزلي بعد
ثبوت إصابته بفيروس كورونا.
ً
وستستمر تدريبات األخضر محليا 10
أيام قبل المغادرة إلى معسكره الخارجي في
تركيا ،الــذي سيستمر أسبوعين ويخوض
خــالــه مــا ال يـقــل عــن  3م ـبــاريــات تجريبية
يعمل خاللها الجهاز الفني
على تجهيز العبيه بأفضل
صورة ممكنة قبل انطالق
منافسات الـمــوســم الــذي
َّ
سيدشن بانطالق بطولة
َّ
كأس سمو األمير المرحلة
من الموسم المنصرم.
ومــن المقرر أن

يوسف الرشيدي

يلتحق م ــدرب الـفــريــق ال ـكــرواتــي أنـتــي ميشا
بوفد الفريق خالل معسكر تركيا الذي سيشهد
ً
أي ـضــا الـتـحــاق مـهــاجــم الـفــريــق ال ـســوري عــاء
الدين دالــي ،في حين سيلتحق النجم الليبي
السنوسي الهادي بالتدريبات بعد انطالقها
بأيام.
من جانب آخر ،يكثف جهاز الكرة مفاوضاته
خالل الفترة الحالية مع عدة العبين محترفين؛
إلبرام  3صفقات في مراكز قلب الدفاع ووسط
الملعب والمهاجم الصريح ،لتعويض رحيل
الفلسطيني عــدي الــدبــاغ لـلــدوري البرتغالي،
وال ـ ـسـ ــوري أح ـم ــد ال ـص ــال ــح وال ـغ ــان ــي عيسى
يـعـقــوبــو ال ـلــذيــن ل ــم ي ـجــدد ال ـن ــادي عقديهما
بنهاية الموسم الماضي ،الذي حقق فيه الفريق
بطولة الدوري الممتاز بعد
ً
غياب  19عاما.

انتي ميشا

الـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن مـ ــدرب
المنتخب ،اإلسـبــانــي كــارلــوس
غــونــزالـيــس قــد الـتـحــق بالوفد
مساء أمس ،ومن المقرر قيادته
للتدريب اليوم.
وفي السياق ذاته ،تم تحديد
مواعيد المباريات التجريبية
ا ل ـتــي سيلعبها ا لـمـنـتـخــب في
مـ ـعـ ـسـ ـك ــره ،وال ـ ـتـ ــي يـسـتـهـلـهــا
بمواجهة المنتخب البحريني
ي ـ ــوم  22الـ ـ ـج ـ ــاري ،ث ــم األه ـل ــي
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــري فـ ـ ـ ــي  4أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس،
والمنتخب العماني  6أغسطس،
ومن المقرر أن يتم حسم مصير
مباراتين أخريين في المعسكر،
ويعد المنتخب التركي األقرب
ل ـل ـعــب م ــع األزرق ،إلـ ــى جــانــب
بـعــض األن ــدي ــة الـتــركـيــة لنفس
المرحلة العمرية ،في حين يتم
التنسيق مع مسؤولي المنتخب
البحريني إلقامة مباراة ثالثة.

ً
 30العبا في قائمة الشباب

من جانب آخر ،اختار الجهاز

الفني لمنتخبنا للشباب قائمة
تضم  30العبا سيشاركون في
التدريبات التي ستنطلق عقب
إج ــازة عيد األضـحــى الـمـبــارك،
والتي يعقبها معسكر تدريبي
فـ ــي م ــدي ـن ــة أزم ـ ـيـ ــت ال ـت ــرك ـي ــة؛
ً
وذل ــك يــأتــي اسـتـعــدادا لخوض
م ـنــاف ـســات ب ـطــولــة غ ــرب آسـيــا
ا ل ـتــي يستضيفها ا لـ ـع ــراق في
نوفمبر المقبل.
وال ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــون ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن وق ـ ــع
االخـ ـتـ ـي ــار ع ـل ـي ـهــم هـ ــم :س ـعــود
ال ـع ـي ـبــانــي ،ع ـبــدال ـلــه ال ـحــربــي،
عبدالله المصعب (التضامن)،

ب ــدر الـعـجـمــي ،ب ــدر الـمـطـيــري،
س ـ ـ ــال ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوي ،طـ ـ ــال
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرف ،م ـ ـ ـعـ ـ ــاذ ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي
(الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــراء) ،أسـ ــامـ ــة ال ـع ـن ــزي،
عـبــدالـعــزيــز الـهــذيــل (خـيـطــان)،
عبدالعزيز ياسر ،فهد العازمي،
يوسف القالف (السالمية) ،علي
الصايغ (العربي) ،أحمد الظاعن
(الـفـحـيـحـيــل) ،أح ـمــد الـشـمــري،
ف ـه ــد الـ ـغـ ـن ــام ،مـ ـع ــاذ ال ـك ـن ــدري
(ال ـقــادس ـيــة) ،صــالــح المحطب،
ع ـمــر ال ـس ـل ـيــم ،ف ـهــد ال ـع ـم ـيــري،
يوسف الفجي (كاظمة) ،أسامة
ال ـش ـمــري ،حـمــود السنعوسي،

ص ــال ــح الـ ـبـ ـن ــاي ،ع ـب ــدال ـه ــادي
ال ـع ـنــزي ،عـلــي الـبـلــوشــي ،علي
ولـ ـي ــد ج ـم ـع ــة ،م ـح ـمــد ال ــراش ــد
(ال ـ ـكـ ــويـ ــت) ،إب ــراهـ ـي ــم ع ـبــدال ـلــه
الشاهين (اليرموك).
ي ـ ــذك ـ ــر أن إعـ ـ ـ ـ ــان الـ ـق ــائـ ـم ــة
ج ـ ــاء ب ـع ــد إخـ ـض ــاع الــاع ـب ـيــن
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـس ـ ـحـ ــات تـ ـ ـح ـ ــت إشـ ـ ـ ـ ــراف
وزارة الصحة صباح األربـعــاء
الماضي.

تجديد عقود  3مدربين
ج ــدد م ـســؤولــو ات ـح ــاد ال ـك ــرة ع ـق ــود م ــدرب
حراس المرمى سمير دشتي ،والمدربين محمد
العزب وطارق الخليفي لمدة عام.
ويعمل الثالثي في الجهاز الفني لمنتخبنا
األولمبي ،الذي غادر الساعة  11.00صباحا إلى

تركيا ،لدخول معسكر تدريبي هناك.
ويبذل الثالثي جهودا مضاعفة مع المنتخب
األولـمـبــي منذ اخـتـيــارهــم لـهــذه المهمة ،علما
بــأن دشتي تتم االستعانة بــه لتدريب حــراس
المنتخب األول.

الكويت في مجموعة صعبة بـ«آسيوية الطائرة»

•

محمد عبدالعزيز

أسفرت قرعة البطولة اآلسيوية الـ 21لمنتخبات
ال ــرج ــال الـمـقــرر أن تستضيفها ال ـيــابــان ،خــال
الفترة من  12حتى  19سبتمبر المقبل ،عن وقوع
منتخبنا الــوطـنــي األول لـلـكــرة ال ـطــائــرة ضمن
المجموعة الثالثة "الصعبة" ،إلى جانب منتخبات
أستراليا والصين وسريالنكا.
وجاء منتخب اليابان صاحب الضيافة ضمن
المجموعة األولــى ،التي ضمت منتخبات الهند
وق ـطــر وال ـب ـحــريــن ،ف ــي حـيــن جـ ــاءت إيـ ــران على
رأس المجموعة الثانية مع منتخبات باكستان
ً
وتايالند وهونغ كونغ .وأخيرا ضمت المجموعة
الرابعة منتخبات كوريا الجنوبية والصين تايبيه
وكازاخستان والمملكة العربية السعودية.
وكانت مراسم القرعة جــرت ،أمس األول" ،عن
بـ ـع ــد" ،ت ـحــت إشـ ـ ــراف وحـ ـض ــور م ــدي ــر االت ـح ــاد

اآلسيوي للكرة الطائرة ،وشارك فيها من الكويت
رئ ـيــس لـجـنــة ال ـتــدريــب والـمـنـتـخـبــات الــوطـنـيــة
بــدر الكوس وممثلو أغلب الــدول المشتركة في
البطولة ،كما تم سحب قرعة البطولة اآلسيوية
للسيدات.

بدر الكوس

أزرق السلة خاض وديتين في إسطنبول
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض م ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــا
ا ل ــو ط ـن ــي األول ل ـك ــرة ا لـسـلــة
م ـ ـ ـبـ ـ ــارات ـ ـ ـيـ ـ ــن ودي ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــن ف ــي
م ـع ـس ـك ــره الـ ـت ــدريـ ـب ــي الـ ــذي
ً
ي ـق ـي ـمــه ح ــالـ ـي ــا فـ ــي مــدي ـنــة
إسطنبول ،ويستمر حتى
ن ـه ــاي ــة ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري،
ً
ا سـتـعــدادا لالستحقاقات
الـمـقـبـلــة ،وع ـلــى رأس ـهــا
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــات ودورة
األلعاب الخليجية.
ولـعــب المنتخب مـبــاراتــه
األولـ ـ ــى أم ـ ــام مـنـتـخــب تــركـيــا
تـحــت  23سـنــة ال ــذي يستعد
ً
حاليا لخوض غمار نهائيات
أوروبا وخسر أمامه ،93-65
فيما لعب مباراته الثانية،
أ مـ ــس األول ،أ م ـ ــام منتخب
تــرك ـيــا ت ـحــت  19س ـنــة ال ــذي
يستعد هو اآلخــر لنهائيات
أوروبا ونجح في الفوز عليه
بنتيجة .63-75
وسـ ـ ـيـ ـ ـخ ـ ــوض م ـن ـت ـخ ـب ـن ــا
خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة مــن 3
إ ل ـ ــى  4مـ ـب ــار ي ــات ت ـجــر ي ـب ـيــة
ً
خالل المعسكر المقام حاليا.
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ــادل
ال ـ ـتـ ــات ـ ـلـ ــي الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر الـ ـفـ ـن ــي
لـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخـ ـبـ ـن ــا الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي إن
بـعــض ال عـبــي المنتخب غير

كاظمة يطلب المشاركة
في البطولة العربية للسلة
وجهت إدارة نادي كاظمة
ً
كتابا إلى اتحاد كرة السلة
تطلب فيه المشاركة بالبطولة
العربية لألندية التي ستقام
في اإلسكندرية أكتوبر المقبل.
وجاء طلب كاظمة للمشاركة
في البطولة المذكورة ،التي
يمثل السلة الكويتية فيها
ً
نادي الكويت بصفته بطال
لكأس االتحادً ،
بناء على كتاب
االتحاد العربي الذي أبلغ
من خالله االتحادات العربية
بقراره السماح بتمثيل
فريقين في البطولة لكل دولة
من الدول التي تسمح لها
السلطات الصحية بالمشاركة
في البطوالت الخارجية بعد
عزوف العديد من الدول عن
المشاركة بسبب ظروف
جائحة كورونا وانتشار
فيروس كوفيد  19المستجد.
واستند كاظمة في كتابه على
أنه األحق بترشيح االتحاد
ألنه وصيف بطل الدوري
وصاحب المركز الثالث في
بطولة كأس االتحاد.

«األزرق» يقتنص لقب
«غرب آسيا» اإللكترونية

ّ
توج منتخبنا الوطني بلقب
بطولة غرب آسيا لكرة القدم
الثانية اإللكترونية ،إثر فوزه
على المنتخب السعودي في
المباراة النهائية بنتيجة .1-2
َّ
مثل منتخبنا الوطني في
البطولة ،التي أقيمت تحت
مظلة االتحاد الدولي لكرة
القدم (فيفا) ،الالعبون :أحمد
سالم وعبدالله الريش ومشعل
الفيلكاوي وعبدالرحمن بندر.
شارك في البطولة منتخبات
السعودية واإلمارات وقطر،
إضافة إلى منتخبنا الوطني،
الذي استحق اللقب عن جدارة
واستحقاق.

انطالق تدريبات التضامن
األحد المقبل

مجموعة قوية
من جانبه ،أكــد الكوس قــوة المجموعة ،التي
وقع فيها منتخبنا الوطني في البطولة ،وقال:
"المجموعة تضم منتخب أستراليا ،الذي شارك
فــي آخــر بطولة للعالم ،وكــذلــك الصين صاحب
الـخـبــرة والـتــاريــخ الـطــويــل ،وأيـضــا سريالنكا"،
ً
مضيفا" :لــدي ثقة كبيرة في الالعبين وقدرتهم
ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم م ـس ـت ــوي ــات ق ــوي ــة فـ ــي ال ـب ـط ــول ــة،
والظهور بشكل يليق باسم وسمعة الكرة الطائرة
الكويتية".

باختصار

يدشن التضامن تدريباته
األحد المقبل ،استعدادا
للموسم الرياضي المقبل
( ،)2022-2021الذي يشارك فيه
بدوري  stcللدرجة الممتازة،
بعد عودته مجددا ،إثر تربعه
على قمة دوري الدرجة األولى
في الموسم الماضي.
ُ
تقام التدريبات تحت إشراف
المدرب التشيكي رومان
بفارنيك ،والذي تعاقد معه
مجلس اإلدارة لقيادة الفريق
ً
خلفا للمدرب جمال القبندي،
الذي سيتواجد في منصب
"المساعد" بالجهاز الفني،
بناء على رغبته الشخصية.
إلى ذلك ،تعاقد مجلس اإلدارة،
بالتنسيق مع جهاز الكرة،
مع المحترفين الهولنديين؛
العب الوسط روليني لويس،
والمهاجم اليسون كوينسي،
علما بأنهما من مواليد .1991

قياسات جسمية ألشبال
اليد

جانب من تدريب سابق ألزرق السلة
ً
جاهزين بدنيا مما أ ثــر على
مستوياتهم خالل المباراتين،
ً
مـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــرا إلـ ـ ـ ــى أن م ـ ـثـ ــل هـ ــذه
ال ـم ـبــاريــات ال ــودي ــة ه ــي الـتــي
ت ــرف ــع ال ـم ـس ـت ــوى ال ـف ـن ــي ألن
الع ـبــي الـمـنـتـخــب يـحـتــاجــون
إلـ ــى اح ـت ـك ــاك م ــع مـنـتـخـبــات
دولية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارن الـ ـ ـت ـ ــاتـ ـ ـل ـ ــي ب ـي ــن

ال ـم ـن ـت ـخ ــب الـ ـسـ ـع ــودي بـطــل
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــج ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي واج ـ ـ ـهـ ـ ــه
مـنـتـخـبـنــا ف ــي ن ـهــا ئــي دورة
الخليج  2019بــاإل شــارة إلى
أ ن ـ ـ ــه خ ـ ـ ــاض ح ـ ـتـ ــى االن 27
مباراة دولية بينما لم يلعب
منتخب الكويت سوى ثالث
مـبــاريــات واح ــدة أم ــام نــادي
الكويت ،إضافة إلى مباراتي

ً
تــركـيــا م ـش ــددا عـلــى ض ــرورة
تطوير المنتخبات الكويتية
عـ ـ ـب ـ ــر خ ـ ـ ـ ــوض الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات
الدولية.

أجرى الجهاز الفني لمنتخبنا
الوطني لالشبال "األمل" لكرة
اليد مواليد ،2007-2006
بقيادة المدرب الوطني
محمد مبارك ومساعده
المخضرم مساعد الرندي،
بالتنسيق وحضور المدير
الفني لالتحاد ،د .خالد
الشرجي ،قياسات جسمية
"انثروبومترية واختبارات
بدنية" لالعبي المنتخب.
يأتي ذلك للوقوف على مدى
احتياجات العبي المنتخب
البدنية والفنية للتركيز عليه
الفترة المقبلة ضمن الخطة
ً
التدريببة ،تماشيا مع الخطة
طويلة األجل التي وضعتها
هيئة تدريب المنتخبات
الوطنية بالتنسيق مع المدير
الفني لالتحاد إلعداد جميع
المنتخبات بالشكل الالئق.
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الشرطة اليابانية تتصدى لمظاهرات بعنوان «أوقفوا األولمبياد»
سجلت القرية األولمبية
بالعاصمة اليابانية أول حالة
إصابة بعدوى فيروس كورونا،
قبل أيام من انطالق دورة
األلعاب األولمبية بطوكيو،
وفق ما أعلنته اللجنة المنظمة
لألولمبياد ،أمس.

قبل أسبوع من انطالق األلعاب
األولمبية الصيفية فــي طوكيو،
أع ـ ـلـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــون ،أمـ ـ ـ ــس ،أول
حــالــة إص ــاب ــة ب ـف ـيــروس كــورونــا
فـ ــي الـ ـق ــري ــة األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة ،لـكـنـهــم
طمأنوا بشأن فاعلية اإلجــراءات
الصارمة المتخذة للحد ّمن انتقال
"كوفيد."19-
وقــال تاكايا ماسا ،المتحدث
بـ ــاسـ ــم ال ـل ـج ـن ــة الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة ،فــي
مؤتمر صحافي" :هناك شخص
َّ
مسجلة
في القرية .هذه أول حالة
داخ ـ ــل الـ ـق ــري ــة ،وت ـ ــم اك ـت ـشــاف ـهــا
عند الــوصــول" ،دون أن يحدد ما
إذا ك ــان ريــاض ـيــا أو أح ــد أف ــراد
البعثات.
ووف ـ ــق ال ـص ـح ــف ال ـي ــاب ــان ـي ــة،
يتعلق األمر بشخص أجنبي ،من
دون إيضاح المزيد.
وكــانــت األل ـعــاب الـمـقــررة بين
 23يوليو ال ـجــاري و 8أغسطس
المقبل ،تأجلت من العام الماضي،
بسبب جائحة كورونا ،واتخذت
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ص ـح ـي ــة صـ ــارمـ ــة فــي
ال ـ ـيـ ــابـ ــان ،ب ـغ ـي ــة إقـ ــامـ ــة ال ـح ــدث
ال ـعــال ـمــي ال ـم ـق ــرر مـ ــرة ك ــل أرب ــع
سنوات.
وأوضــح المدير العام أللعاب
طــوك ـيــو  2020تــوش ـيــرو مــوتــو،
أن "نتيجة هــذا الشخص جــاء ت
إيجابية خالل فحوص القرية .ال
نعرف إذا كان تلقى اللقاح أم ال.
في القرية ،ستكون هناك إجراءات

ص ـ ــارم ـ ــة ل ـم ـك ــاف ـح ــة (كـ ــوف ـ ـيـ ــد).
سيخضع الرياضيون لفحوص
يومية ،وإذا جاءت نتيجة أحدهم
إيجابية ،فسيتم عزله".
وتــابــع" :نحن متأكدون أن كل
الجهود ستبذل لضمان السالمة
في القرية األولمبية .المهم هو رد
الفعل السريع ،والتأكد من حماية
وسالمة كل الرياضيين".

طوكيو 2020
المنظمة سيكو هاشيموتو" :نحن
ن ـبــذل ق ـصــارى جـهــدنــا لـمـنــع أي
تطور لـ(كوفيد .)19-إذا وجدنا في
ً
النهاية أن هناك تفشيا ،فلدينا
خطة للتعامل معه".
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ه ــاشـ ـيـ ـم ــوت ــو أن
"الــريــاض ـي ـيــن ال ــذي ــن ي ــأت ــون إلــى
الـ ـي ــاب ــان ربـ ـم ــا ي ـك ــون ــون قـلـقـيــن
جـ ـ ـ ـ ــدا .لـ ـ ـه ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـبـ ــب ي ـ ـج ــب أن
ً
نتحلى بالشفافية تماما .علينا

فيتر فخور بإنجازه في 2020
أع ــرب نجم رمــي الــرمــح األلـمــانــي يــوهــانــس فيتر عــن شعوره
بالفخر بما حققه من نتائج جيدة خــال العام الماضي ،مؤكدا
أنه يتطلع إلى تحقيق المزيد عبر دورة األلعاب األولمبية المقبلة
بالعاصمة اليابانية طوكيو .ونجح فيتر في تخطي رقــم ال ـ 90
ً
م ـتــرا سـبــع م ــرات خ ــال ع ــام واح ــد ،وق ــد اق ـتــرب بشكل كبير من
تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم التشيكي يــان جيليزني.
ورغم التحديات الهائلة والصعوبات التي واجهها الرياضيون
خــال عــام  2020بسبب
جــائـحــة ك ــورون ــا ،شهد
ال ـعــام نـفـســه واحـ ــدا من
أكثر المواسم الناجحة

األلماني فيتر

في مسيرة فيتر من الناحية الرياضية .وسجل فيتر ( 28عاما)
ً
 97.76مترا خالل المنافسات التي أقيمت في بولندا خالل سبتمبر
 ،2020ضمن سلسلة لـقــاء ات "كونتينينتال تــور جــولــد" أللعاب
القوى ،التي تحتل المرتبة الثانية خلف منافسات الدوري الماسي،
ليقترب بشكل كبير من الرقم القياسي ( 98.48مترا) المسجل باسم
جيليزني عام .1996
وقال فيتر ،في مقابلة للموقع الرسمي ألولمبياد طوكيو" :أنا
فخور حقا بما قدمته في العام الماضي .خاصة أنني أظهرت أمام
الجميع أنه ال يزال باإلمكان تحقيق شيء جيد وإنجازات كبيرة في
هذه األوقات الصعبة" .وكان فيتر قد عانى إصابة في عام ،2019
واستمرت آالمها مع بداية عام  ،2020لكنه تغلب على اآلالم في
قدمه اليسرى ،ونجح في إحراز ميدالية برونزية خالل بطولة العالم
 2019أللعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.
وواصل فيتر عروضه القوية في العام الجاري ،إذ فرض تفوقه
بشكل كبير عـلــى بــاقــي المنافسين ،وه ــو مــا يــرشـحــه للتتويج
في أولمبياد طوكيو المقرر خالل الفترة ما بين  23الجاري و8
أغسطس المقبل بمشاركة  11ألف رياضي من  206دول يتنافسون
في  33رياضة بواقع  339مسابقة في  42منشأة رياضية.

سلة أخبار
جيرو ينتقل من تشلسي
إلى ميالن

أعلن نادي ميالن اإليطالي
لكرة القدم ،أمس ،ضم املهاجم
الفرنسي أوليفيه جيرو،
من صفوف نادي تشلسي
اإلنكليزي.
ومن املنتظر أن يلعب
جيرو ( 34عاما) ،الفائز مع
منتخب بالده ببطولة كأس
العالم  2018في روسيا،
بجوار السويدي زالتان
ابراهيموفيتش ضمن صفوف
ميالن .ولم يعلن ميالن
تفاصيل عقد جيرو.
وكان جيرو انتقل في عام
 2012من مونبلييه الفرنسي
إلى أرسنال اإلنكليزي ،الذي
فاز معه بكأس إنكلترا ثالث
مرات ،قبل أن ينتقل في بداية
عام  2018إلى تشلسي.

تزايد أعداد اإلصابات
وق ـ ـبـ ــل أق ـ ـ ــل م ـ ــن أس ـ ـب ـ ــوع مــن
حفل افتتاح األولمبياد ،لم يكن
للعاصمة (طوكيو) وسكانها وجه
لالحتفال بهذا العد التنازلي ،إذ
تتزايد أعــداد اإلصــابــات بحاالت
"كوفيد ،"-19مع إعادة فرض حالة
طوارئ جديدة األسبوع الماضي
تستمر حتى  22أغسطس.
وس ـي ـصــل إلـ ــى ال ـي ــاب ــان نحو
 11ألف رياضي وعشرات اآلالف
من المسؤولين ووسائل اإلعالم،
ُ
لحضور دورة األلعاب التي تفتتح
يوم الجمعة المقبل.
وس ـت ـق ــام جـمـيــع الـمـنــافـســات
ً
األول ـم ـب ـيــة ت ـقــري ـبــا خ ـلــف أب ــواب
مـ ـ ـغـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــة ،وي ـ ـخ ـ ـض ـ ــع ع ـ ـش ـ ــرات
اآلالف مــن المشاركين ،إن كانوا
ري ــاضـ ـيـ ـي ــن أو مـ ـس ــؤولـ ـي ــن أو
صحافيين أجانب ،لقيود صارمة،
بسبب المخاطر الصحية.
من جهتها ،أكدت رئيس اللجنة

رياضة

االسـتـعــداد بعناية ،والـتــأكــد من
ً
أننا جميعا نتبع اإلجراءات".

انسحاب األسترالية كامباج
إلــى ذلــك ،انسحبت العبة كرة
الـسـلــة األس ـتــرال ـيــة لـيــز كــامـبــاج،
ً
خ ــوف ــا ع ـل ــى ص ـح ـت ـهــا الــذه ـن ـيــة
فــي الفقاعة الصحية "المرعبة"،
وفــق قــولـهــا ،فيما قــالــت الرباعة

ً
البريطانية س ــارة ديـفـيــز" :حـقــا،
أشعر وكأننا في السجن".
وأب ـ ـ ـ ـ ـ ــدت نـ ـسـ ـب ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة م ــن
الـيــابــانـيـيــن مـعــارضـتـهــا إلقــامــة
األل ـع ــاب ،وف ــق اسـتـطــاعــات عــدة
للرأي.
ومـ ـنـ ـع ــت ال ـ ـشـ ــرطـ ــة نـ ـح ــو 30
ً
متظاهرا كانوا يهتفون "أوقفوا
األولمبياد" و"احموا األرواح قبل
األولمبياد" أثناء محاولتهم تقديم

رســائــل احـتـجــاج إل ــى ب ــاخ أثـنــاء
حضوره محادثات في فندق فخم.
وأعرب رئيس الوزراء الياباني
يوشيهيدي سوغا عن أمله في أن
تجلب األلعاب األولمبية اإلثــارة
"حتى من دون متفرجين" .وقال
عـبــر الـقـنــاة الـيــابــانـيــة الرسمية:
"حتى من دون جماهير أعتقد أنه
من المهم إثارة الحماسة ،للناس
في اليابان والعالم".

ً
البرازيل تستبعد رباعا بسبب المنشطات
أعلنت اللجنة األولمبية البرازيلية مساء أمس األول
استبعاد الرباع فيرناندو ريس من فريق رفع األثقال،
ضمن الــوفــد الـمـشــارك فــي دورة األل ـعــاب األولمبية
المقبلة بالعاصمة طوكيو.
وأوضـحــت اللجنة ،عبر موقعها على اإلنترنت،

أن فيرناندو ريس سقط في اختبار المنشطات بعد
تحليل العينة التي سحبت منه في  11يونيو الماضي،
وتقرر استبعاده من المشاركة في دورة طوكيو ،مؤكدة
التزامها بالمنافسة النزيهة ،كما أنها تواصل العديد
من المبادرات التوعوية للتصدي للمنشطات.

كيفن لوف خارج منتخب السلة األميركي
انسحب العب ارتكاز كليفالند كافالييرز كيفن لوف
من منتخب كرة السلة األميركي المشارك في أولمبياد
ً
طوكيو ،وذلك لعدم تعافيه كامال من إصابة في ربلة
الساق اليمنى ،بحسب ما أعلن أمس األول.
ً
وقال ابن الـ 32عاما بحسب ما نقلت عنه شبكة "أي
أس بي أن" الرياضية "أشعر بخيبة كبيرة لعدم تمكني
من الذهاب الى طوكيو مع منتخب السلة األميركي ،لكن
تحتاج أن تكون في قمة عطائك من أجل خوض األلعاب
األولمبية ،وأنا لست كذلك بكل بساطة".

ً
وكان اختيار لوف بين تشكيلة الـ 12العبا ألولمبياد
ً
طوكيو الذي ينطلق في  23الحالي ،مفاجئا للكثيرين
ً
ً
السيما أنه خاض موسما سيئا في دوري المحترفين
وشارك في  25مباراة فقط.
لكن ال ـمــدرب الـفــذ غــريــغ بوبوفيتش اخـتــار لوف
ألنــه رأى فيه "الــاعــب المثالي مــن أجــل الــدفــاع على
العبين مثل رودي غوبير" في إشارة الى العب االرتكاز
ً
ً
الفرنسي الذي قدم موسما استثنائيا في "أن بي أيه"
مع يوتا جاز.

تاديتش يجدد عقده
مع أياكس
جدد املهاجم دوسان تاديتش،
أمس األول ،عقده مع نادي
أياكس حتى  ،2024لينهي
الشائعات حول انتقاله إلى
ميالن اإليطالي.
وقال املدير الرياضي للنادي
الهولندي مارك أوفرمارس
إن الالعب الصربي "في حالة
بدنية رائعة ،ويمثل قيمة
كبيرة ألياكس في السنوات
القادمة".
وينص العقد على تمديد
عقد املهاجم الصربي ملوسم
آخر ،حيث كان النادي أعلن
قبل عامني تجديد عقده حتى
.2023
وكانت تقارير مختلفة ربطت
الالعب باالنتقال إلى ميالن،
لكن أوفرمارس أكد األسبوع
املاضي أن الالعب "ليس
معروضا للبيع".
وانضم الالعب ( 32عاما)
للفريق الهولندي في
صيف  ،2018قادما من
ساوثهامبتون ،وظل منذ ذلك
الحني من الركائز األساسية
لفريق املدرب إريك تن هاج.

آرثر يغيب عن يوفنتوس
 3أشهر

إصابة أشرف حكيمي بـ «كوفيد  »١٩-غاراي يعلن اعتزاله كرة القدم
أصيب العــب بــاريــس ســان جــرمــان المغربي أشــرف حكيمي ،بفيروس
كورونا المستجد وخضع للعزل ،وفق ما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية
الرياضية أمس .ولم يعلن النادي أو الالعب حتى اآلن عن إصابة حكيمي
الذي يعتبر أحد أبرز الالعبين الذين انضموا إلى باريس سان جرمان في
ً
هذا الموسم قادما من إنتر ميالن.
وتعانق الظهير األيمن المغربي يوم االثنين الماضي مع زميله السابق
فــي ري ــال مــدريــد سرجيو رام ــوس خــال أول م ــران لألخير مع
النادي الباريسي ،وفق ما عرضته صور قناة باريس
سان جرمان.
وغاب حكيمي عن مباراة أقيمت صباح أمس،
فــي إط ــار فـتــرة االس ـت ـعــداد لـلـمــوســم الـجــديــد،
وخاضها باريس سان جرمان أمام شامبلي
مــن دوري الــدرجــة الثانية الفرنسي وانتهى
بالتعادل .2-2

أخبار منوعة
• أعلنت اللجنة التنفيذية لالتحاد األوروب ــي لكرة القدم ،أمــس األول ،أن
مدينة اسطنبول التركية ستستضيف نهائي دوري أبطال كرة القدم .2023
وبعد نقل نهائي دوري أبطال أوروبا  2021من اسطنبول إلى بورتو ،تقرر
إقامة نهائي التشامبيونز ليغ نسخة  2023على ملعب أتاتورك األوليمبي
في المدينة التركية.
من ناحية أخرى ،ستستضيف ميونيخ نهائي التشامبيونز  ،2025بعدما
كان من المقرر أن يقام على أرضها نهائي دوري األبطال .2023
وتقرر أن يظل ملعب ويمبلي مكانا لنهائي التشامبيونز نسخة  ،2024كما
كان مقررا في األساس.
وأخيرا ،ستستضيف دبلن نهائي الــدوري األوروبــي نسخة  ،2024بينما
سيقام في بلباو نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات عام  2024والدوري
األوروبي في .2025
• حققت كل من كوستاريكا وجامايكا فوزها الثاني تاليا وبلغتا معا ربع
نهائي مسابقة الكأس الذهبية لمنطقة كونكاكاف في كرة القدم.
وتغلبت جامايكا على غوادلوب  ،1-2وكوستاريكا على سورينام بالنتيجة
عينها أمس األول في أورالندو ،فرفعتا رصيدهما إلى  6نقاط في المجموعة
الثالثة.
• توصل نادي أياكس وفينورد إلى اتفاق انتقل بموجبه المدافع الدولي
الهولندي ستيفين بيرجيز إلى أياكس بعقد يمتد حتى يونيو  2025بعد
اجتياز الفحص الطبي.
وقال الالعب في بيان ألياكس "لدي  29عاما وكان معلوما انني أريد اتخاذ
خطوة أخــرى .كنت أسعى للفوز ببطوالت والمشاركة في دوري األبطال
والبقاء في منتخب هولندا".
ولــم يعلن الناديان قيمة الصفقة لكن وسائل إعــام محلية تقدرها بــ5.5
ماليين يورو.
• أنهى فريق أتلتيكو مدريد معسكر اإلعداد للموسم الجديد بمنطقة لوس
أنخيليس دي سان رافائيل في مدينة سيجوبيا اإلسبانية ،بجلسة مران
أخيرة صباح أمس.

أشرف حكيمي

أعلن المدافع األرجنتيني إيزيكيل غاراي،
أمس األول ،اعتزاله كرة القدم ،على خلفية
اإلص ــاب ــات ال ـت ــي لـحـقــت ب ــه ف ــي ال ـس ـنــوات
الثالث األخيرة ،وأثرت على مسيرته بشكل
ملحوظ ،بعد انتقاله إلى صفوف فالنسيا
اإلسباني.
وأكد العب ريال مدريد وبنفيكا السابق
أنه يعاني منذ فترة طويلة ،بعد أن تعرض
لـمـشـكـلــة ف ــي ال ـف ـخــذ تـسـبـبــت ف ــي تـغـيـيــره
للغضروف ،وهو ما تسبب في عدة مشاكل
له على مــدار الفترة الماضية ،مشيرا إلى
أنه كان يتمنى أن يواصل المسيرة لفترات
أطول.
وق ــال الــاعــب ،فــي رســالــة وداع ـيــة" ،منذ

يومية سياسية مستقلة

غاراي
كـنــت ســأغـيــب عــن كــل مـبــاراتـيــن مــن أصــل
ثالث ،بسبب المشكلة التي أعاني منها".

ثان لموهوريتش في طواف فرنسا
فوز ٍ

حقق ّ
دراج فريق البحرين السلوفيني
م ــات ــي م ــوه ــوري ـت ــش ،ف ـ ــوزه ال ـث ــان ــي في
النسخة  108من طواف فرنسا للدراجات
الهوائية ،بعد أقل من يومين على مداهمة
ف ـنــدق فــريـقــه ف ــي إطـ ــار تـحـقـيــق مرتبط
بالمنشطات ،فيما بقي مواطنه تــاداي
ً
بوغاتشار متمسكا بالصدارة والقميص
األصفر قبل يومين على الختام.
وقطع موهوريتش خط نهاية المرحلة
التاسعة عشرة ،التي امتدت لمسافة 207
ً
كلم بين مورنيكس وليبورن ،وحيدا بفارق
ً
مريح جدا عن أقرب مالحقيه ،ليحقق ابن
ً
الــ 26عاما فوزه الثاني في هذه النسخة
ً
(فاز بالمرحلة السابعة) ،مانحا في الوقت
ذات ــه فــريــق الـبـحــريــن ف ــوزه الـثــالــث (فــاز
البلجيكي ديالن تونز بالمرحلة الثامنة).
ويأتي هــذا الفوز بعد المداهمة التي
قامت بها الشرطة لغرف فريق البحرين،
فــي إط ــار تحقيق مــرتـبــط بالمنشطات،
واستمرت المداهمة مــن مساء األربـعــاء
ً
حتى الثانية فجرا ،وفق ما أفادت مصادر
لوكالة فرانس برس.
ولـ ــدى تـ ـج ــاوزه خ ــط ال ـن ـهــايــة ،وضــع
ً
موهوريتش اصبعه على فمه أفقيا ،وكأنه
ُيسكت المشككين بنزاهته وفريقه ،وهذا
ً
ما أكــده الحقا بالقول" :كانت إشــارة كي
أظهر لكل الناس أن يكونوا واعين بأننا
ً
ّ
نقدم تضحيات من خالل عملنا بعيدا عن

يغيب العب الوسط البرازيلي
آرثر ميلو عن يوفنتوس
اإليطالي لثالثة أشهر ،وبالتالي
لن يكون مع الفريق عندما يبدأ
مشواره نحو استعادة لقب
الدوري املحلي من إنتر ميالن،
بعد خضوعه لعملية جراحية
في ساقه اليسرى.
وعانى العب برشلونة اإلسباني
السابق في األشهر األخيرة من
مشكلة في الغشاء املوجود بني
قصبة الساق وشظية ساقه
اليمنى ،ما اضطر ابن الـ 24عاما
إلجراء عملية جراحية "ناجحة"،
حسبما أفاد يوفنتوس ،مضيفا:
"عملية التعافي تحتاج تقريبا
ثالثة أشهر".
وتنازل يوفنتوس املوسم
املنصرم عن لقب الدوري
اإليطالي ملصلحة إنتر ميالن،
بعدما احتكره طوال  9أعوام،
ما تسبب في إقالة أندريا
بيرلو واالستعانة مجددا
بماسيميليانو أليغري
لإلشراف على الفريق بعد
عامني على رحيله.

اإلصابة تحرم بايرن
ميونيخ من جهود روكا

جانب من منافسات طواف فرنسا
المنزل والعائلة وفي معسكرات التدريب.
لدينا مستوى جيد هنا ،وقد تمتعنا به
ً
أيضا في الماضي".
ورغم إنهائه مرحلة الجمعة في المركز
السادس والعشرين بفارق  20دقيقة و50
ثانية عن مواطنه موهوريتش الذي قطع
خط النهاية بفارق  58ثانية عن كل من
الفرنسي كريستوف البورت والدنماركي
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ثالث سنوات وأنا أخوض حربا في صمت،
مـحــاوال حــل مشكلة صحية تعرضت لها
(ب ـعــد تـغـيـيــر ال ـغ ـض ــروف) ،وال ـت ــي ظـهــرت
بشكل غير متوقع ،وعانيت بسببها من آالم
مبرحة ،كانت تمنعني في كثير من األحيان
من المشي".
وأوض ــح الــاعــب الـفــائــز مــع األرجنتين
بذهبية أولمبياد بكين  2008أنــه لــم يكن
يريد خداع األندية التي كانت تسعى لضمه
في الفترة الماضية ،لذلك قرر االعتزال ،ألنه
ليس في حالة بدنية تؤهله للعب كرة القدم.
وتابع" :أفضل االلتزام بكلمتي ،وإن كنت
انـتـقـلــت ألي فــريــق األم ــر سـيـكــون بمنزلة
الحصول على أموال دون فعل شيء ،ألنني

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

كاسبر بيديرسن ،حافظ بوغاتشار على
فارق الـ 5دقائق و 45ثانية الذي يفصله
عن الدنماركي يوناس فينغيغارد ،الذي
حل الجمعة في المركز السادس واألربعين
بنفس توقيت السلوفيني واإلك ــوادوري
ريتشارد كاراباس ،ثالث الترتيب العام،
ال ـ ــذي جـ ــاء ف ــي هـ ــذه ال ـمــرح ـلــة بــالـمــركــز
الحادي والخمسين.

اإلعالنات:

وكـ ــان م ــن ال ـم ـف ـتــرض أن تـشـكــل هــذه
المرحلة فرصة للبريطاني مارك كافنديش
لتحقيق ف ــوزه الـخــامــس والـثــاثـيــن في
إحـ ــدى م ــراح ــل ه ــذا الـ ـط ــواف ،وبــالـتــالــي
االنفراد بالرقم القياسي ،الذي يتشاركه
ً
حاليا مع البلجيكي إيدي ميركس ،بعد
فوزه بأربع مراحل في نسخة هذا العام.

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

أعلن نادي بايرن ميونيخ
األملاني لكرة القدم أمس غياب
العبه اإلسباني مارك روكا
عن صفوف الفريق بسبب
اإلصابة ،مبينا أن العب
خط الوسط أصيب بتمزق
في الكاحل الخارجي للقدم
اليسرى أثناء التدريبات.
وأشار النادي إلى أن عالج
الالعب ( 24عاما) لن يتطلب
تدخال جراحيا .وكان روكا
انتقل من صفوف إسبانيول
إلى بايرن في أكتوبر املاضي،
ولم يشارك املوسم املاضي
سوى في  6مباريات بالدوري
مع النادي البافاري ،ودخل
التشكيل األساسي للفريق
مرتني فقط.

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا
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آخر كالم
حوار كيميائي

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

قرار مجلس الوزراء
األخير عقاب جماعي
لألطفال وأسرهم

لماذا إجباري؟

د .حمد محمد المطر

يضع كثير من الدول المشكالت الناجمة عن إجراءات مواجهة
ً
"كــورونــا" نصب العينين ،خصوصا ق ــرارات اإلغ ــاق ،ومــا إذا
كانت هذه القرارات ستؤدي إلى مشكالت اقتصادية واجتماعية
أكبر مما ستحققه من فوائد ،ولذلك ّ
تمهل كثير من الدول فيها،
ّ
ً
ً
وبعضها لم يتخذ مثل هذه القرارات أساسا ،بناء على دراسات
ّ
ً
أثبتت ضررها وعدم جدواها ،خصوصا تلك المتعلقة باألطفال؛
ّ
ً
ً
ألنها تترك آثارا كارثية ودائمة أحيانا.
وفــي هــذا السياق ،يمكن ق ــراء ة قــرار مجلس ال ــوزراء األخير
ب ــإغ ــاق ك ــل األن ـش ـطــة ال ـخــاصــة ب ــاألط ـف ــال ،بـمــا فـيـهــا ال ـن ــوادي
ً
الصيفية ،اعتبارا من األحد  25الجاري وحتى إشعار آخر ،على
ً
أنه قــرار ُمستغرب ،خصوصا أنه يتزامن مع العطلة الصيفية
الـتــي يستعد فيها األط ـفــال لـمـمــارســة الـعــديــد مــن الـنـشــاطــات
الرياضية والثقافية والعلمية ،وهي في معظمها نشاطات ال
يمكن ممارستها إال فــي هــذه ال ـن ــوادي ،فــأيــن يــذهــب األطـفــال؟
ً
خصوصا أن بيئة الكويت الحارة ال تسمح بممارسة أي نشاط
خارج المنزل وخارج أماكن مغلقة مخصصة لذلك.
كــان مــن األج ــدى تنظيم هــذه النشاطات ،واعتماد إج ــراء ات
كفيلة بتحقيق سالمة األطـفــال مــن خــال التباعد االجتماعي
وغيرها مــن اإلجـ ــراء ات الــوقــائـيــة ،ال الــذهــاب إلــى ق ــرار "سجن"
األطفال في منازلهم ،وحرمانهم من النشاطات الطبيعية التي
ينتظرونها ،وكأننا بذلك نعاقب األطفال على فشلنا في إحراز
ّ
تقدم في مواجهة الوباء.
وفق ما ذكرته بعض الصحف المحلية ،فإن أكثر من  35ألف
طـفــل سـيـتــأثــرون ب ـقــرار مجلس الـ ــوزراء األخ ـيــر ،وه ــم األطـفــال
ً
المسجلون في هذه النوادي فقط ،فضال عن الخسائر االقتصادية
الـتــي ستتكبدها ه ــذه ال ـن ــوادي وأصـحــابـهــا ،وه ــي مؤسسات
موسمية يعتمد استمرارها على موسم العطلة الصيفية ،مما
يعني دمارها.
فوفق ما ذكرته الصحف ،تفوق خسائر هذه األندية  15مليون
دينار ،إضافة إلى فقدان كثير من المواطنين والمقيمين ممن
يعملون فيها وظائفهم.
ً
وبعيدا عن الخسائر االقتصادية ،تبدو اآلثــار االجتماعية
المترتبة على هذا القرار كارثية بالنظر إلى أضراره على األطفال
ونفسياتهم ،وعـلــى أول ـيــاء األم ــور واألس ــر ج ــراء بـقــاء األطـفــال
ّ
في المنازل ،وأقلها المشكالت السلوكية والنفسية وتأثيرها
على النمو الجسدي لألطفال ،كما ينعكس على أولياء األمور،
ً
خصوصا الموظفين منهم ،مما يجعلهم مشتتين بين أعمالهم
وبين البقاء مع أطفالهم في المنازل ،وبذلك تكون للقرار آثار
ونتائج سيئة على المجتمع كله.
ال تتخذ الدول مثل هذه القرارات إال ً
بناء على دراسات علمية
ّ
معمقة ،تبين تأثيراتها المباشرة واألخــرى بعيدة المدى ،وال
ً
يمكن بـحــال مــن األحـ ــوال اتـخــاذهــا ارتـجــالـيــا ،وه ــو مــا حصل
ويحصل مع األسف ،فكل القرارات الحكومية لم تنجح في احتواء
الوباء والسيطرة عليه ،وهذا ما يؤكده الواقع ،في الوقت الذي
ً
كانت هذه القرارات ناجحة في إلحاق الضرر الكبير اجتماعيا
ً
واقتصاديا.
نتمنى أن يراجع مجلس الوزراء هذا القرار قبل فوات األوان،
وأن يعتمد أساليب غير أساليب المنع والعقاب الجماعي التي
ً
ال يفهم لغتها الوباء ،وغالبا ما تكون آثارها وخيمة.
***
ّ
" "Catalystمادة حفازة:
ّ
قرارات ارتجالية  +إصرار وتعنت = مجلس الوزراء

د .ناجي سعود الزيد

هل لديك جواز سفر صالح للتنقل بين
الدول المختلفة؟
هل لديك  PCRسلبي لفحص الكورونا؟
هل لديك شهادة تطعيم بجرعتين؟
إذا كان لديك كل ما ورد من المتطلبات،
فما هــي حاجتك لــاخـتــراع الـمــذهــل الــذي
اخترعته دولة الكويت دون بقية دول العالم،
واسم ذلك االختراع تطبيق "كويت مسافر"؟!
حتى الحاجة إ لــى تأمين صحي شرط
ً
اختياري ،وليس مطبقا بالكامل في جميع
ً
دول العالم ،ألنك مسؤول تماما عن عالجك
في حالة المرض وأنت في الخارج!
تطبيق "مـســافــر" بــدعــة ،واش ـتــراط عدم

ً
ت ـ ـجـ ــاوزك س ــن  75ع ــام ــا ل ـل ـح ـصــول عـلــى
تأمين صحي من خالل التطبيق ما هو إال
عنصرية وظلم للمتقدمين فــي الـســن ،بل
مــن الممكن مقاضاتهم على هــذا التمييز
العنصري.
ه ــل ه ـن ــاك س ـبــب لـجـعــل ه ــذا الـتـطـبـيــق
ً
إجباريا؟ إال إذا كانت الفكرة هي أن هناك
ً
ع ـل ــى األق ـ ـ ــل عـ ـش ــرة آالف م ـس ــاف ــر يــوم ـيــا
سيدفعون ما ال يقل عن مئة دوالر للحصول
على تأمين صحي ،وفي معظم األحيان هذا
التأمين ال يغطي تكلفة الـعــاج فيما عدا
حاالت معينة وخفيفة.
هؤالء العشرة آالف دفعوا مليون دوالر

سم العنكبوت يطيل عمر القلوب
أظهرت دراسة جديدة نشرتها
صحيفة "إندبندنت" البريطانية
ً
أن سم أحد أكثر العناكب فتكا في
العالم يمكن أن يستخدم لمساعدة
الـمـصــابـيــن ب ـنــوبــات قـلـبـيــة على
ال ـت ـع ــاف ــي وإطـ ــالـ ــة ع ـم ــر ال ـق ـلــوب

المستخدمة في عمليات الزرع.
وقال الباحثون ،إن الدواء الذي
تم تطويره من جزيء موجود في
سم عنكبوت "فنل ويب" يمكن أن
يمنع الـضــرر الـنــاجــم عــن النوبة
القلبية.

طالق أحمدوفا من أحمدوف يكلفه  ٦٢٥مليون دوالر
تـ ّ
ـوصــل الـمـلـيــارديــر ال ــروس ــي فــرهــاد أحـمــدوف
وزوجته السابقة تاتيانا أحمدوفا إلى تسوية بعد
سنوات من المنازعات القانونية بشأن مبلغ تسوية
قياسي للطالق قيمته  454مليون جنيه إسترليني
( 625مليون دوالر) قضت به المحكمة العليا في
لندن عام .2016
وأدى هذا الخالف إلى محاولة فاشلة ألحمدوفا
ً
لالستيالء على يخت فاخر طوله  115مترا يملكه
زوجها السابق من خالل المحاكم في دبي ،إضافة
إلى أمر منفصل من محكمة يقضي بأن يدفع ابنها
تيمور لها أكثر من  70مليون جنيه إسترليني من
أصول األسرة .وكانت شروط التسوية ،التي تمت
أمس األول ،سرية ،ولم يتضح حجم األمــوال التي
ستحصل عليها أحمدوفا.
وقــالــت صحيفة تايمز إن أحـمــدوفــا ستحصل
على نحو  150مليون جنيه إسترليني ستشمل
ً
أي ـضــا تغطية الـتـكــالـيــف الـقــانــونـيــة .وت ــم تمويل
الدعوى القضائية ألحمدوفا من خالل شركة تمويل

التقاضي المتخصصة بورفورد كابيتال التي قالت
إنها ستتلقى نحو  103ماليين دوالر لجهودها في
تنفيذ الحكم بمبلغ  454مليون جنيه.
وقالت القاضية البريطانية جوينيث نولز،
فــي حكمها عـلــى تـيـمــور نـجــل أح ـمــدوفــا في
أبريل الماضي ،إن "عائلة أحمدوف واحدة من
أكثر العائالت التي أتــت إلــى قاعة محكمتي
تعاسة".

وفيات
الجمعة 7 / 16
أحمد حسن أحمد البصري

 77عاما ،شيع ،ت90000907 :

جاسم محمد محارب الشمري

 42عاما ،شيع ،ت55226866 :

إبراهيم عبدالله نعمة القالف

 60عاما ،شيع ،ت55529941 :

العفاري مبارك حسن

السبت 7 / 17
بدر عبدالله محمد العيسى الخليل

 56عــامــا ،شيع ،ت- 90943773 ،66609388 :
99099003

منيفة خليفة إيدام الشمري

زوجة حمد عبدالله الشمري
 60عاما ،شيعت

علي راشد محمد الشعالن

زوجة ذعار عبدالله العتيبي
 73عاما ،شيعت ،ت55520002 :

حنيف الله عبدالله نايف المطيري

 82عاما ،شيع ،ت99595565 :

حمد عبدالله حمد الحمد

رجب حسن سالم األنصاري
شامي زيد إبراهيم الخبيزي

 74عاما ،شيع ،ت50292299 :

 64عاما ،شيع ،ت55999597 ،51122773 :

مواعيد الصالة
الفجر

03:27

الشروق

05:00

الظهر

11:54

العصر

03:29

المغرب

06:48

العشاء

08:17

 69عاما ،شيع ،ت99733297 ،99088008 :

 81عــامــا ،شـيــع ،ت،99188483 ،66611505 :
97970506

أرملة مصطفى سالم خليفة خدادا
 63عـ ـ ــا مـ ـ ــا ،ش ـ ـي ـ ـعـ ــت ،ت،94464394 :
99735779

زوجة جاسم خليفة جاسم المريشد
 78عاما ،شيعت ،ت،99638644 ،99864231 :
97459798

العظمى 45

 77عـ ـ ــا مـ ـ ــا ،ش ـ ـي ـ ـعـ ــت ،ت،99772333 :
99621440 ،99717788

 42عاما ،شيع ،ت99809444 :

الصغرى 29

ثريا عبدالله كرم إسماعيل

فوزية جاسم البحر

مانع عمير عقاب العنزي

 85عاما ،شيع ،ت66564174 :

عبدالله عبدالعزيز عبدالله البشر

 82عاما ،شيع ،ت99616092 ،99645898 :

صفية مطلق الدليهان

فهد مطر زعار مشرف

راشد علي راشد الخوالد

 56عــامــا ،شـيــع ،ت،99476959 ،66032520 :
66055562

غدير عدنان طعمة الشمري

أرملة علي حمد سلمان
 36عاما ،شيعت ،ت94447329 ،65599619 :

محمد عيسى علي الجمعة

 72عاما ،شيع ،ت51789701 ،99046443 :

الطقس والبحر

ً
أعلى مد  05:46صب ــاحـ ـ ــا
 05:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  12:05ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

ً
ً
تأمينا صحيا ،ألن الحكومة طلبت تطبيق
مسافر كشرط للسفر.
مـجــرد اسـتـفـســارات نطرحها ،ألن عدد
المسافرين في أسبوع العيد تجاوز 50000
مسافر ،أي أن التأمين كلفهم خمسة ماليين
دوالر على األقل دون فائدة فعلية منظورة.
الرجاء إلغاء تطبيق "مسافر" بالكامل،
ولـيــس الـتــأمـيــن الـصـحــي فـقــط ،وليتحمل
المسافر مسؤوليته عن نفسه وعن مرافقيه،
وشرط ُ
العمر ليس به أي منطق أو عدالة أو
حتى إنسانية!

اصحوا يا جماعة

حسن العيسى

الله ال يبشركم بالخير ،لكن هذه ليست علتكم
وال أحد يلومكم ،هي العلة منا وفينا ،من حكومة
ال تهش وال تنش ،هي فقط جاهزة للرزات بالصور
الملونة؛ لتكسب التبجيل اإلعالمي الالزم ،ومجلس
نيابي "شوفة عينكم"!
الكالم موجه للوكالة الدولية للتصنيف المالي
واالقتصادي "ستاندرد آند بورز" ،التي أنزلت تقييم
الكويت من  -AAإلى  ،+Aوبين كل فترة وأخرى يعاد
تصنيف دولة "الحمد الله مو ناقصنا شي" لألسفل،
هل سنصل بهذا العد التنازلي لوضع "بوركينا
فاسو"؟ وهل سيصبح الدينار بسعر التومان أو
الليرة اللبنانية ،إذا استمر وضــع "يــا نايم وحد
الدايم" السلطوي ،مع سياسة تأجيل الحلول إلى
غد غير معلوم؟
الوكالة تلقي بالالئمة في تدهور الوضع المالي
على ا لـخــاف المستمر بين المجلس والحكومة،
ف ـت ـصــورات الـحـكــومــة ب ــاالق ـت ــراض عـبــر الـسـنــدات
الدولية يرفضها المجلس ،لكن هل يملك المجلس
أي ح ـلــول مـتـخـيـلــة ،وك ــأن ــه مـجـلـ ًـس حـقـيـقــي مثل
مجلس "العموم" البريطاني؟ ال أبدا ،عند المعارضة
ال شيء لديها غير قضية الفساد السياسي والمالي.
مـحــاربــة الـفـســاد تخفف مــن آالم الـحــالــة الـمــالـيــة،
لكنها ليست الحل النهائي ،فعلة االقتصاد الريعي
واالعتماد على مصدر واحــد للدخل القومي هي
أزمة هيكلية بالنهاية ،أما عند جماعة نواب البصم
الحكومي فهم سائرون على البركة مثل المعزبة
الحكومة ،لكن إضافة أي التزامات مالية على الناس
ال فرق بين كبير وصغير هي أمر مرفوض جملة
ً
وتفصيال.
ً
قبل فترة أيضا ،تحدثت وكالة بلومبرغ ،حسب
جريدة "القبس" ،عن أن حالة عدم اليقين التي تخيم
عـلــى هيئة االسـتـثـمــار تشير إل ــى شـلــل فــي صنع
الـسـيــاســة االقـتـصــاديــة واالسـتـثـمــاريــة بالكويت،
نقدية ...هنا نجد
وضع الحكومة في أزمة سيولة
ٌّ
أن "كلن يقرب النار صوب قرصه" ،أي كل يغني على
لياله في النهاية .ما العمل؟ نريد من يوقظ هذه
السلطة وينبهها إلى أولويات االقتصاد الخطيرة،
هذا المغرد ً أو ذاك ...أو
وال تشغل نفسها بماذا قال ً
نفتح المطاعم والموالت كليا أو جزئيا ...ستكون
كارثة مالية ...االرتفاع النسبي لبرميل النفط مؤقت
وبدأ بالزوال ...صح النوم يا جماعة ...وحدوه.

