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انطالق الحملة الدعائية للدراما
الرومانسية «»After We Fell

«طوارئ كورونا» تتجه لزيادة الرياض تتريث في الرد على دعوة
ساعات العمل في المجمعات إيرانية لحضور تنصيب رئيسي

وسط تراجع اإلصابات وارتفاع أعداد
المتعافين والمطعمين
• اإلبقاء على شرطي الجرعتين وفحص  PCRلدخول الوافدين
فهد التركي

ف ــي أعـ ـق ــاب ت ــراج ــع كبير
ب ـحــاالت اإلصــابــة بفيروس
ك ـ ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ـ ـ ــال األيـ ـ ـ ـ ـ ــام
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،م ـق ــاب ــل ارتـ ـف ــاع
أعـ ــداد الـمـتـعــافـيــن وازديـ ــاد
مـ ـع ــدل ال ـت ـط ـع ـي ــم ،تـجـتـمــع
لـ ـجـ ـن ــة "ط ـ ـ ـ ـ ــوارئ ك ـ ــورون ـ ــا"
ال ــوزاري ــة ال ـيــوم لبحث عــدة
تقارير مرتبطة بــاألوضــاع
ال ـع ــام ــة ل ـل ــدول ــة وم ــراج ـع ــة
القرارات الحالية على ضوء
التقارير اإليجابية المرفوعة
من السلطات الصحية.
وع ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــت "ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة"
م ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــادره ـ ــا أن ه ـن ــاك

ً
توجها لــدى اللجنة لزيادة
ع ـ ـ ــدد س ـ ــاع ـ ــات الـ ـعـ ـم ــل فــي
الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــات الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة
واألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق م ـ ـ ــع الـ ـت ــأكـ ـي ــد
عـلــى ال ـقــرار الـســابــق بقصر
دخولها على المطعمين.
وعن عودة الوافدين ،أكدت
المصادر أنه ال تغيير على
القرار السابق المقرر تنفيذه
مطلع أغسطس المقبل ،الفتة
إلى سريان شرطي الحصول
َ
جرعتي تطعيم وفحص
على
الـ  PCRلدخولهم البالد.

«عبداللهيان يجري اتصاالت مع الجانب
السعودي لمصلحة الرئيس المنتخب»

المساهمة العينية نهج
جديد لـ «المحفظة
الوطنية»

اقتصاد
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«المحاسبة» :قصور في
تقدير احتياجات وزارة
المالية

يعقد لقاءات مع كبار المسؤولين لبحث القضايا الثنائية
أعلنت وزارة الخارجية األميركية أن وزيرها
أنتوني بلينكن سيزور الكويت األربعاء المقبل
في إطار جولة خارجية يستهلها بالهند لتأكيد
التزام بالده بتعزيز أواصر الشراكة والتعاون.
وقال المتحدث باسم «الخارجية» نيد برايس،
فـ ــي بـ ـي ــان أم ـ ــس األول ،إن ب ـل ـي ـن ـكــن س ـي ـتــوجــه
إلــى الـكــويــت  28ال ـجــاري لعقد ل ـقــاء ات مــع كبار
المسؤولين ،ومواصلة النقاشات بشأن القضايا
الثنائية الرئيسية «التي تؤكد أهمية عالقاتنا
ً
الدبلوماسية القائمة منذ  60عاما».
من جهته ،اعتبر نائب مساعد وزير الخارجية

ُّ
توجه لتعيين مندوب للعمل
الخيري في سفاراتنا بالخارج
●

جورج عاطف

ع ـل ـمــت «الـ ـج ــري ــدة» ،م ــن مـ ـص ــادره ــا ،أن وزارة
ً
الشؤون االجتماعية تدرس مقترحا لتعيين مندوب
للعمل اإلنساني والخيري في سفاراتنا بالخارج،
ال سيما بالدول التي ينشط فيها عمل جمعياتنا
الخيرية.
ً
وقالت المصادر إن الوزارة تلقت أخيرا مخاطبة
من اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية تضمنت
ُجملة مطالبات ،من بينها المقترح المذكور ،مشيرة
إلى أنه من المتوقع أن ترفع «الشؤون» المقترح إلى
ً
وزارة الخارجية قريبا.
03

عربي إيراني خالل لقاء مع نائب الرئيس اإليراني في األهواز التي تشهد لليوم العاشر احتجاجات ضد شح المياه

●

طهران  -فرزاد قاسمي

أكــد مصدر إيــرانــي مقرب من أوســاط الرئيس
المنتخب إبراهيم رئيسي ،أن السعودية لم ترد
حتى اآلن على دعوة رسمية من وزارة الخارجية
اإليرانية للمشاركة في تنصيب رئيسي ،المقرر 5
أغسطس المقبل.
وكانت صحيفة «اعتماد» اإليرانية أفادت ،أمس
ً
األول ،بأن المملكة قد ترسل ممثال لها للمشاركة

٠٢

17

فــي حـفــل أداء الــرئـيــس الـجــديــد لـلـقـســم ،مضيفة
أنه سيتم استئناف العالقات الدبلوماسية بين
البلدين بعد ذلك.
وقال المصدر لـ «الجريدة» إنه تم بالفعل توجيه
دعــوة إيرانية للرياض ،لكن طـهــران لــم تتلق أي
ً
ً
رد ،إيجابيا كان أو سلبيا ،مبينة أن اإليرانيين
ُبلغوا عبر بغداد أن السعودية أجــرت مشاورات
مع مسؤولين عراقيين بشأن إمكانية إرسال وفد
إلى طهران في  5أغسطس.
02

 6لجان مؤقتة ...إنجازاتها صفر
«الخليج» يتوج
الحداد
ناصر
ً ً
مليونيرا جديدا
في «الدانة» ١٠

بدء عودة
المعلمين
العالقين األحد
المقبل
03

●

محيي عامر

ّ
بنسبة بلغت  ،%30.3تمكنت  5لجان
ً
مؤقتة من إنجاز  64موضوعا من أصل
 211خالل األشهر الخمسة األولى من
دور االنعقاد األول للفصل التشريعي الـ
 16لمجلس األمة ،بعدما عقدت اللجان
ً
الـ  11المؤقتة  69اجتماعا بواقع 93:50
ساعة ،في وقت كان "صفر اإلنجازات"
ً
مــازمــا لـ  6لجان مؤقتة أخــرى ،خالل

نفس الفترة التي شملتها إحصائية
"الجريدة" ،من  22ديسمبر  2020حتى
مايو الماضي.
وبينت اإلحصائية أن اللجان الست
هي "الرد على الخطاب األميري وشؤون
الـ ـ ــزراعـ ـ ــة وغ ـ ـيـ ــر مـ ـ ـح ـ ــددي ال ـج ـن ـس ـيــة
وحقوق اإلنسان وشؤون البيئة وذوي
اإلعــاقــة" ،إذ لم تنجز أي موضوع ولم
ُ
ـح ــل أي ت ـقــريــر إل ــى الـمـجـلــس خــال
تـ ِ
الـفـتــرة ال ـمــرصــودة ،وظ ــل بت 02

عبر «هيئة الشراكة» تطرح على المواطنين باالكتتاب العام
●

16

أشرف عجمي

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة ،أن
بالتعاون
معهد الكويت لألبحاث العلمية
ّ
مع وزارة الكهرباء والماء ،بدأ إحياء ما تبقى
من مراحل مشروع الدبدبة والشقايا إلنتاج
الطاقة المتجددة ،والمحددة بالمرحلتين
الثانية والثالثة.
وقالت المصادر ،إنه ستكون هناك شركة
مساهمة لتنفيذ الـمـشــروع بــإشــراف هيئة

الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،الفتة
ً
إل ــى مـشــاركــة مستثمر ،س ــواء ك ــان محليا
ً
أو أجـنـبـيــا ،مـمــن يملكون الـخـبــرة فــي هــذا
ُ
َّ
القطاع بنسبة ستحدد بعد إرساء المناقصة
ُ
الخاصة بالمشروع ،على أن تـطـ َـر ح نسبة
ً
أيضا لالكتتاب العام على المواطنين ،مؤكدة
ً
أن المعنيين بالمشروع يعكفون حاليا على
المناقصة الخاصة بتلك الشراكة.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع يـ ـه ــدف إل ــى
تنويع مصادر الطاقة عبر استخدام 02

َّ
لبنان :ميقاتي مهدد بسيناريو «التكليف بال تأليف»
انقسام في «التيار» حول طرح باسيل تسمية نواف سالم
●

بيروت -منير الربيع

ال يــزال رئيس الحكومة اللبناني السابق نجيب
ً
مـيـقــاتــي ،االس ــم األوفـ ــر ح ـظــا لـنـيــل تكليف ال ـنــواب
بتشكيل حكومة جديدة ،في االستشارات النيابية
ً
الملزمة الـمـقــررة غ ــدا ،فــي حــال لــم تــؤجــل إذا كانت
هناك حاجة لكسب المزيد من الوقت والمشاورات
في سبيل التوافق.
ويحظى ميقاتي باألكثرية النيابية ،التي تخوله

ً
أن يكون رئيسا للحكومة ،إذ تؤيده قوى أساسية؛
هــي تيار المستقبل وحــركــة أمــل والـحــزب التقدمي
االشتراكي وتيار المردة والحزب السوري القومي
االجتماعي ،و«حزب الله»  -وإن لم يصوت له  -وعدد
من النواب المستقلين.
لـكــن مـيـقــاتــي ،فــي الــوقــت نـفـســه ،يــواجــه مشكلة
«ميثاقية مسيحية» ،إذ قد يتم تكليفه بدون أصوات
الكتلتين المسيحيتين األ كـبــر فــي ا لـبــر لـمــان ،كتلة
«ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ـ ّـر» ال ـم ـح ـســوبــة ع ـلــى رئـيــس

ثقافات

١٢
نبيلة المال« :البا» فتحت
اآلفاق ومنحت الشباب
فرصة المعرفة والوعي الثقافي

«الخطاب األميري» و«الزراعة» و«البدون» و«حقوق
fitness
اإلنسان» و«البيئة» و«ذوي اإلعاقة»

ً
مزيدا من الدول شركة مساهمة لتنفيذ «الطاقة المتجددة»
الفيضانات تضرب
ُ َ

مياه األمطار تغمر أحد الشوارع في مدينة زينغزو الصينية (رويترز)

اقتصاد
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وزير الخارجية األميركي في الكويت األربعاء
األميركي لشؤون شبه الجزيرة العربية دانييل
ً
بنعيم ،أن الزيارة تشكل تأكيدا للعالقات الدائمة
بين الــواليــات المتحدة والـكــويــت الشريكة منذ
ً
فترة طويلة ،الفتا إلى أن بلينكن سيلتقي كبار
المسؤولين الكويتيين وسيتشاور معهم حول
مجموعة واسعة من القضايا التي تهم شريكين
مقربين.
وح ـ ــول الـ ـح ــوار االس ـت ــرات ـي ـج ــي ال ـم ـق ـبــل بين
الـبـلــديــن ،ق ــال بنعيم إن «حـكــومـتـنــا فــي تـعــاون
ً
وتواصل مستمر بشأنه ،ونأمل أن يكون قريبا».

ص ١١

الجمهورية ميشال عون ،وكتلة «القوات اللبنانية»
ً
التي أعلنت أنها لن تسمي أحدا خالل االستشارات.
ً
وه ــو يـعـمــل مـنــذ ف ـتــرة لـيـكــون رئـيـســا
لـ ـلـ ـحـ ـك ــو م ــة ،إذ كـ ـ ـ ــان يـ ـعـ ـل ــم أن ز عـ ـي ــم
«المستقبل» سعد الحريري لــن يتمكن
من تشكيل حكومة ،بسبب موقف رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال ع ــون ول ـعــدم
حصوله على دعم خارجي واضح.
وك ـ ــان م ـي ـقــاتــي طــرح 02

13
كيف يمكن رؤية ما هو
أبعد من المجموعة
الشمسية؟

دوليات

16

كابول تفرض حظرًا
لوقف هجوم «طالبان»
على المدن

رياضة

١٨
نواف سالم

نجيب ميقاتي

آمال الكويت معقودة
على طلقات رماتها
اليوم

ةديرجلا

•
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الثانية

األمير يعزي الهند بضحايا الفيضانات
سموه هنأ السيسي بذكرى ثورة  23يوليو
ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
بـ ـب ــرقـ ـي ــة ت ـ ـعـ ــزيـ ــة إلـ ـ ـ ــى رئ ـي ــس
جمهورية الهند رام كوفيند ،عبر
فيها سموه عن خالص تعازيه
وصـ ـ ـ ــادق م ــواس ــات ــه بـضـحــايــا
ال ـف ـي ـض ــان ــات ،الـ ـت ــي اج ـتــاحــت
والي ـ ــة م ــاه ــاراش ـت ــرا ،وأس ـف ــرت
عن سقوط العديد من الضحايا
والمصابين.
وأكد سموه تعاطف الكويت
ً
مع البلد الصديق ،راجيا سموه
أن يتمكن المسؤولون من تجاوز
آث ــار ه ــذه الـ ـك ــوارث الطبيعية،
ً
وم ـت ـم ـن ـيــا سـ ـم ــوه لـلـمـصــابـيــن
سرعة الشفاء والعافية.
وم ــن جـهـتـهــا ،أعــربــت وزارة
ال ـخــارج ـيــة ،ف ــي ب ـيــان ل ـهــا ،عن
تعاطف الكويت وتضامنها مع
الهند ،جراء الفيضانات المدمرة
واالنهيارات األرضية التي طالت
والي ـ ــة مـ ــاهـ ــاراش ـ ـتـ ــرا ،وع ـ َّـب ــرت
ع ــن خــالــص ال ـت ـعــازي وص ــادق
ال ـم ــواس ــاة إلـ ــى ح ـكــومــة الـهـنــد
وشعبها ،وإلــى أسر الضحايا،
وتمنياتها للمصابين بالشفاء
العاجل.
ك ـم ــا ب ـع ــث س ـ ـمـ ــوه ،ب ـبــرق ـيــة

تـهـنـئــة إلـ ــى رئ ـي ــس جـمـهــوريــة
مـ ـص ــر الـ ـع ــربـ ـي ــة عـ ـب ــدالـ ـفـ ـت ــاح
السيسي ،عبر فيها سموه عن
خالص تهانيه بمناسبة ذكرى
ثـ ـ ــورة ال ـث ــال ــث وال ـع ـش ــري ــن مــن
ً
يوليو ،متمنيا سموه له موفور
الصحة والعافية ولجمهورية
مصر العربية الشقيقة وشعبها

www●aljarida●com

وزير الخارجية األميركي يزور الكويت األربعاء
يعقد لقاءات مع كبار المسؤولين لبحث القضايا الثنائية

ممتنون
للوساطة
الكويتية في
رأب الصدع
الخليجي

ال ـك ــري ــم ك ــل ال ــرق ــي واالزدهـ ـ ـ ــار
وللعالقات التاريخية والوطيدة
ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن ال ـش ـق ـي ـق ـيــن كــل
التطور والنماء.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الـشـيــخ مشعل األح ـمــد ،وسمو
رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء الشيخ
صباح الخالد ببرقيات مماثلة.

بنعيم

أ ع ـل ـن ــت وزارة ا ل ـخــار ج ـيــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،أم ـ ــس األول ،أن
وزي ـ ـ ــره ـ ـ ــا أن ـ ـتـ ــونـ ــي ب ـل ـي ـن ـكــن
سيزور الكويت يــوم األربعاء
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ،ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار ج ــول ــة
خــارج ـيــة يـسـتـهـلـهــا بــالـهـنــد،
لتأكيد ال ـتــزام ب ــاده بتعزيز
أواصر الشراكة والتعاون.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة نـيــد
بــرايــس فــي ب ـيــان ،إن بلينكن
سيتوجه إلــى الكويت في 28
الشهر ال ـجــاري لعقد لـقــاء ات
مع كبار المسؤولين ومواصلة
الـ ـنـ ـق ــاش ــات بـ ـش ــأن ال ـق ـضــايــا
الثنائية الرئيسية ،التي تؤكد
أهمية العالقات الدبلوماسية
ً
القائمة منذ  60عاما.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،اعـ ـتـ ـب ــر ن ــائ ــب
م ـ ـسـ ــاعـ ــد وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون ش ـب ــه
ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة الـ ـع ــربـ ـي ــة دان ـي ـي ــل
بنعيم ،أن زي ــارة بلينكن إلى
ً
ال ـكــويــت تـشـكــل ت ــأك ـي ــدا على
العالقات الدائمة بين الواليات
المتحدة والكويت «الشريكة»
منذ فترة طويلة.

وصول ثالث طائرة مساعدات كويتية
إلى تونس لدعمها في مكافحة «كورونا»
وصلت ثالث طائرة مساعدات كويتية
َّ
محملة بشحنة من األكسجين إلى تونس،
أم ــس األول ،لــدعــم جـهــودهــا فــي التصدي
لجائحة كورونا.
وقالت الرئاسة التونسية ،في بيان ،إن
هذه الشحنة من األكسجين تندرج في إطار
الجسر الـجــوي ال ــذي أقــرتــه الـكــويــت لدعم
تونس والوقوف إلى جانبها في هذا الظرف
الصحي الصعب.
وأضافت أن تسليم هذه الكمية الجديدة
من مادة األكسجين تم بحضور مستشار
رئيس الجمهورية المكلف األمــن القومي
الـفــريــق ع ـبــدالــرؤوف عـطــاء ال ـلــه ،والـمــديــر
ال ـع ــام لـلـصـحــة الـعـسـكــريــة ال ـفــريــق طبيب
مصطفى الفرجاني ،وسفير الكويت لدى
تونس علي الظفيري.
وأطلقت الكويت جسرا جويا لمد تونس
بـ ـمـ ـس ــاع ــدات ط ـب ـي ــة وكـ ـمـ ـي ــات ك ـب ـي ــرة مــن
األكسجين ،لتوزيعها على المستشفيات
التونسية التي تعاني نقصا حادا في هذه
المادة.
جانب من وصول طائرة المساعدات الكويتية إلى تونس

وق ـ ـ ــال ب ـن ـع ـيــم فـ ــي مــؤت ـمــر
ص ـح ــاف ــي ع ـب ــر الـ ـه ــات ــف ،إن ــه
خـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ــارة س ـي ـل ـت ـق ــي
بلينكن مع كبار المسؤولين
الـكــويـتـيـيــن وي ـت ـشــاور معهم
ح ـ ــول م ـج ـمــوعــة واسـ ـع ــة مــن
الـقـضــايــا الـتــي تـهــم شريكين
مقربين.
وأض ـ ــاف «أن ه ــذه ال ــزي ــارة
تـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام نـ ـحـ ـتـ ـف ــل
خ ــال ــه ب ـحــدث ـيــن مـهـمـيــن في
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ،األول
الذكرى الثالثون لعملية درع
ال ـص ـحــراء وت ـحــريــر الـكــويــت،
وال ـ ـثـ ــانـ ــي ال ـ ــذك ـ ــرى ال ـس ـت ــون
لعالقاتنا الدبلوماسية وهي
العالقات التي نأمل أن نبني
عليها بهذه الرحلة فقد نمت
شراكتنا أق ــوى وأعـمــق خالل
الثالثين عاما الماضية».

حنكة الكويت
وش ــدد عـلــى أن «الــوســاطــة
الكويتية وحنكة الدولة كانت
حيوية لرأب الصدع الخليجي،
الــذي ساعد في إعــادة شركاء

أنتوني بلينكن

ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ب ـه ــذه
المنطقة بعضهم إلــى بعض،
لــذ لــك نـحــن ممتنون ونتطلع
لمناقشة مجموعة متنوعة من
القضايا اإلقليمية المختلفة».
وأشار إلى أنه «في مجموعة
من القضايا المختلفة تعمل
الكويت على إنـهــاء النزاعات
وج ـ ـسـ ــر ال ـ ـف ـ ـجـ ــوات وت ـه ــدئ ــة
التوترات وتقديم المساعدات
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ،ون ـ ـحـ ــن ن ــرح ــب
ب ـف ــرص ــة الـ ـتـ ـش ــاور عـ ــن كـثــب

بـ ـش ــأن الـ ـقـ ـض ــاي ــا اإلق ـل ـي ـم ـيــة
األ خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ذات اال ه ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــام
المشترك».
وتابع« :اليوم نجد مجاالت
ج ـ ــدي ـ ــدة ومـ ـهـ ـم ــة لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون،
السيما عندما يكون التعاون
ً
ضـ ـ ـ ـ ــروريـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـسـ ــاحـ ــة
العالمية ،إذ إن شراكتنا في
منصة «كوفاكس» والعمل على
زي ــادة تــوزيــع اللقاح المضاد
ل ـ ـف ـ ـيـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا بـجـمـيــع
أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم ي ـض ـي ـفــان إلــى
االس ـت ـجــابــة لــوقــف ن ـمــو هــذه
األزمة الصحية الدولية».
ً
وردا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى س ـ ـ ـ ـ ـ ــؤال م ــن
وك ــال ــة «ك ــون ــا» حـ ــول ال ـح ــوار
االس ـت ــرات ـي ـج ــي ال ـم ـق ـبــل بـيــن
الــواليــات المتحدة والكويت،
قـ ـ ــال ب ـن ـع ـيــم «ح ـك ــوم ـت ـن ــا فــي
تعاون وتواصل مستمر بشأن
الـحــوار المقبل الــذي نأمل ان
ً
يكون قريبا».

سفارتانا بالبوسنة والهند توزعان
لحوم األضاحي على المحتاجين
أعلنت سـفــارة الكويت لــدى البوسنة
والهرسك ،توزيع لحوم األضاحي خالل
أي ــام العيد على  500أس ــرة فــي مختلف
المناطق البوسنية.
وقـ ــال الـمـسـتـشــار وال ـق ــائ ــم بــاألع ـمــال
بسفارة الكويت في سراييفو ،حمد بن
عـ ـي ــدان ،ف ــي ت ـصــريــح ل ـ ـ «ك ــون ــا» ،إن هــذا
المشروع تم بالتعاون مع األمانة العامة
لألوقاف ،في إطار البرامج اإلنسانية التي
تنفذها ا لـكــو يــت بمختلف مؤسساتها
الخيرية.
وأك ــد بــن عـيــدان حــرص الـكــويــت على
إح ـيــاء ه ــذا التقليد الـسـنــوي ،وتوسيع
نطاق مشروع األضاحي لألسر المحتاجة
في العديد من القرى والمناطق البوسنية.
ُيذكر أن سفارات الكويت في مختلف
دول العالم وزعت األضاحي على األسر
المحتاجة بالتعاون مع أمانة األوقــاف،
ضمن برامج ومشاريع الكويت اإلنسانية.
من جانب آخر ،أعلنت سفارة الكويت
فــي الـهـنــد ،أمــس األول ،توزيعها لحوم
األضاحي عبر تنفيذ مشروع األضاحي
السنوي ،بإشراف األمانة العامة لألوقاف،
وبتبرع كريم من أهل الخير في الكويت.
وذكرت السفارة ،في تصريح لـ«كونا»،
أنـ ـه ــا وزعـ ـ ـ ــت ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ع ـ ــدد مــن

ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـخ ـي ــري ــة ال ـه ـن ــدي ــة ،ل ـحــوم
األضــاحــي على عــدد كبير من األســر في
واليات هندية مختلفة.
وأضافت أن األسر أعربت عن امتنانها
وت ـق ــدي ــره ــا ل ـل ـكــويــت ،وخ ــاص ــة ف ــي ظل
ال ـظ ــروف الـحــالـيــة الـصـعـبــة المصاحبة
لجائحة كورونا التي تشهدها الهند.
من جهته ،أعرب أمين جمعية الغزالي
ال ـخ ـيــريــة ،ع ـبــدال ـعــزيــز األع ـظ ـم ــي ،وهــي
إحـ ـ ــدى ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـخ ـي ــري ــة ال ـه ـنــديــة
الخمس التي نفذت مشروع األضاحي هذا
العام ،عن تقديره للكويت ومؤسساتها
ال ـخ ـيــريــة ،الس ـت ـم ــراره ــا بـتـقــديــم الــدعــم
لألسر المحتاجة.
وجـ ــرى ت ــوزي ــع ل ـح ــوم األض ــاح ــي في
واليات دلهي وهاريانا وأوتار براديش
وبيهار والبنغال الغربية وآسام.

ّ
القوني :توافق كويتي  -مصري على لم الشمل العربي

«الهجرة المصرية» :لم نتدخل بإنهاء
مصريين
لعمل
كويتية
شركة
«وقوف الكويت إلى جانب القاهرة في ملف سد النهضة محل تقدير»
مكرم حذرت من محاوالت البعض تعكير صفو عالقات الشعوب

نفت وزيرة الدولة للهجرة
وشؤون المصريين بالخارج
ً
نبيلة مكرم ،جملة وتفصيال،
صحة مــا يـتــردد حــول تدخل
وزارت ـ ـ ـهـ ـ ــا فـ ــي إن ـ ـهـ ــاء إحـ ــدى
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات لـ ـعـ ـم ــل عـ ـ ـ ــدد مــن
ال ـم ـصــري ـيــن بــال ـكــويــت خــال
ال ـف ـتــرة ال ــراه ـن ــة أو م ــا نسب
م ــن تـعـلـيـقــات ب ـشــأن قــوانـيــن
داخلية تخص الكويت.
ودعـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـك ـ ــرم فـ ـ ــي بـ ـي ــان
صادر عن الوزارة ،أمس األول،
مختلف وســائــل اإلع ــام إلــى
تــوخــي الـحــذر وتـحــري الدقة
في كل ما ينشر أو يتم تناوله
في هذا الصدد.
وأك ـ ـ ــدت ض ـ ـ ــرورة االلـ ـت ــزام
الـكــامــل بــالـبـيــانــات الرسمية

ال ـص ــادرة مــن وزارة الـهـجــرة
فـ ـق ــط ،واالنـ ـتـ ـب ــاه ل ـم ــا اع ـت ــاد
عـلـيــه ا لـبـعــض لتعكير صفو
ع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ـش ـ ـعـ ــوب بـ ــادعـ ــاء
تصريحات ثم الرد أو التعليق
عليها ،رغم عدم صحتها من
األسـ ـ ـ ــاس ،م ــوض ـح ــة أن ذل ــك
األمـ ـ ـ ـ ــر يـ ـعـ ـتـ ـب ــر وس ـ ـي ـ ـلـ ــة م ــن
وسائل حــروب الجيل الرابع
عـبــر نـشــر شــائـعــات وإح ــداث
حالة بلبلة.
و طـ ـ ــا ل ـ ـ ـبـ ـ ــت رواد م ـ ــوا ق ـ ــع
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ــل االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي
بمراجعة الصفحات الرسمية
الـمـتــاحــة ل ـل ــوزارة «وال ـت ــروي
واالطالع قبل التعجل بإصدار
أي ردود فعل».

السعودية تتريث في الرد على دعوة...

نبيلة مكرم

●

ربيع كالس

أك ــد الـسـفـيــر ال ـم ـصــري لــدى
ال ـبــاد ط ــارق الـقــونــي الـتـطـ ّـور
المتنامي للعالقات الكويتية
 ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة ع ـ ـلـ ــى م ـخ ـت ـلــفالـ ـصـ ـع ــد ،وهـ ـ ــو م ـ ــا ي ـ ـبـ ــرز فــي
لـ ـ ّـم ال ـش ـمــل ال ـع ــرب ــي ،وت ـطــابــق
مواقف البلدين تجاه القضية
الفلسطينية واألزمات في ليبيا
وس ــوري ــة وال ـي ـمــن ،ورفضهما
القاطع للتدخالت اإلقليمية في
ً
ش ــؤون ال ــدول الـعــربـيــة ،فضال
ّ
المقدر إلى
عن وقــوف الكويت
جانب مصر بــا قيد أو شرط
ف ــي م ـل ــف س ــد ال ـن ـه ـضــة ال ــذي
ّ
يمس األمن القومي العربي.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـقـ ــونـ ــي ،ف ـ ــي ب ـي ــان
لـ ــه ب ـم ـن ــاس ـب ــة احـ ـتـ ـف ــال مـصــر
ب ـع ـي ــده ــا ال ــوطـ ـن ــي والـ ــذكـ ــرى

لجنة الرد على الخطاب األميري ،إذ لم يناقش المجلس الخطاب
الذي افتتح به الدور من األساس ،ولم يحله إلى اللجنة ،وبالتالي
الدور لعدم وجود الموضوع الذي
لم ّتجتمع األخيرة خالل ذلك ّ
شكلت من أجل مناقشته ،ليتم فض دور االنعقاد من دون إنجاز
التقرير واعتماده من المجلس كما جرت العادة.
ّ
فــي المقابل ،حلت لجنة تحسين بيئة األعـمــال فــي المرتبة
ً
األولى من حيث نسبة اإلنجاز ،إذ أنجزت  20موضوعا من أصل
ً
 ،23تلتها لجنة تنمية الموارد البشرية بإنجازها  30موضوعا
من أصل .63

وكــانــت الصحيفة ال ـمــذكــورة أش ــارت إل ــى أن الــدعــوة االيــرانـيــة
للمملكة قد تكون على جدول أعمال رئيس وزراء العراق مصطفى
الكاظمي خالل زيارته لواشنطن.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيسي المحسوب على التيار األصولي
ي ــردد ،فــي مـجــالــس خــاصــة وعــامــة ،أن أولــويـتــه الـخــارجـيــة إع ــادة
العالقات الدبلوماسية مع السعودية ،وأن مساعد رئيس البرلمان
ل ـل ـشــؤون الــدول ـيــة أم ـيــر عـبــدالـلـهـيــان ،ال ـمــرشــح الـمـحـتـمــل لتولي
ً
الخارجية خلفا لمحمد جواد ظريف ،يقوم باتصاالت مع الجانب
السعودي لمصلحة رئيسي.
وكان المتحدث باسم الحكومة اإليرانية ،علي ربيعي ،قال ،في
مؤتمره الصحافي األسبوعي ،إن «المحادثات الثنائية بين إيران
ً
والسعودية مستمرة عبر القنوات الدبلوماسية» ،مضيفا« :نحن
ملتزمون بمواصلة المشاورات لحل جميع الخالفات بين البلدين،
وإذا كانت هناك حاجة لرفع مستوى الحوار وتم االتفاق على ذلك
فال قيود لدينا».

تـكـنــولــوجـيــات ال ـطــاقــة ال ـم ـت ـجــددة واألن ـظ ـمــة بـمــا فــي ذلــك
التشغيل والصيانة ،وتطوير تكنولوجيات تخزين الطاقة
المتقدمة والنظم ،وتصميم وتنفيذ استراتيجيات وتقنيات
إدارة الطاقة الذكية ،إلى جانب تطوير وتنفيذ تكنولوجيات
كفاء ة الطاقة ،وإدارة الطلب على الطاقة.
٠٧

ّ ً
مؤجال حتى إشعار آخر.
المواضيع المدرجة على جدول أعمالها
وان ـع ـك ـس ــت األزم ـ ـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة الـ ـت ــي عــاش ـت ـهــا الـسـلـطـتــان
التشريعية وا لـتـنـفـيــذ يــة ،وتسببت فــي تطيير أ غـلــب جلسات
المجلس العادية التي كانت مقررة خالل دور االنعقاد على عمل

نفسه قبل أن يترشح الحريري في شهر سبتمبر الفائت ،واقترح
ً
تـشـكـيــل حـكــومــة تـكـنــوسـيــاسـيــة مــؤلـفــة م ــن  20وزي ـ ــرا  6منهم
سياسيون و 14اختصاصيون ،لكن الحريري قطع الطريق عليه.
ً
وهــو يعلم أيـضــا ،بناء على لقاء اته واتصاالته الدولية ،أنه

 6لجان مؤقتة...

شركة مساهمة لتنفيذ «الطاقة...

لبنان :ميقاتي َّ
مهدد بسيناريو...

ال ـ ـ ـ ــ 69لـ ـ ـ ـث ــورة  23ي ــولـ ـي ــو ،إن
التشاور بين قيادات ومسؤولي
الـبـلــديــن م ـتــواصــل ف ــي جميع
الموضوعات والتحديات ذات
االهتمام المشترك ،والتعاون
ً
بينهما يتوطد يوما بعد يوم
في مختلف المجاالت لما فيه
مصلحة الشعبين الشقيقين،
وذلك في إطار شراكة حقيقية
حققت الـعــديــد مــن اإلن ـجــازات
عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوي ـي ــن ال ـث ـن ــائ ــي
واإلق ـل ـي ـم ــي ودعـ ـم ــت مـصــالــح
الجانبين في القضايا الدولية.
وأض ـ ـ ــاف أن «ث ـ ـ ــورة يــولـيــو
دش ـ ـ ـنـ ـ ــت حـ ـقـ ـب ــة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ّ م ــن
تــاري ـخ ـهــا ال ـم ـعــاصــر ،ومــثـلــت
ن ـق ـطــة انـ ـط ــاق ل ـب ـن ــاء ال ــدول ــة
المصرية الحديثة ،األمر الذي
ن ـت ــج ع ـن ــه ت ـ ـطـ ــورات إي ـجــاب ـيــة
فــي جميع مناحي الحياة في

مـصــر س ــواء كــانــت اقـتـصــاديــة
ً
أو اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ف ـ ـضـ ــا ع ـمــا
أدت ال ـيــه م ــن إن ـه ــاء االح ـتــال
األجـنـبــي ل ــأراض ــي المصرية
وتـ ــأك ـ ـيـ ــد اسـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة ال ـ ـقـ ــرار
الوطني المصري الذي ّأمم قناة
ال ـســويــس وق ــام بــإن ـشــاء السد
ال ـعــالــي وب ـن ــاء ج ـيــش مـصــري
حديث».
وتابع« :كما نجحت الثورة
في التعبير عن آمال وطموحات
ال ـش ـع ــوب ال ـع ــرب ـي ــة م ــن خ ــال
دع ــم الـعـمــل الـعــربــي المشترك
وتفعيل دور الجامعة العربية،
وهـو ما انعكس على التضامن
وال ـ ـت ـ ـكـ ــامـ ــل ال ـ ـعـ ــربـ ــي ع ـم ــوم ــا
والعالقات بين مصر والكويت
ً
خصوصا في محطات تاريخية
ً
فــارقــة ع ــدة بـ ــدء ا مــن استقالل
ً
الكويت ،ومرورا بحربي 1967

مدعوم من الفرنسيين ،الذين يفضلونه لتولي مثل هذه الحكومة
في مثل هذه المرحلة .وهو ينطلق في مهمته من دعم فرنسي،
وتأييد القوى اللبنانية السالفة الذكر.
ً
رغم ذلــك ،فإن هذا الدعم لن يكون كافيا ليتمكن ميقاتي من
تشكيل الحكومة ،فأمامه مسار طويل ومعقد ،يرتبط بسلوك
عون ،الذي ال يزال على موقفه نفسه الذي تشبث به إبان تكليف
الحريري ،مما يعني أن ميقاتي سيكون أمام خيار من اثنين :إما
التنازل لعون وتلبية كل مطالبه ،وهذا أمر شبه مستحيل ،وإما
االستمرار في الدوران بحلقة مفرغة ،من دون الوصول إلى نتيجة،
ً
فيكون تكليفا بدون تأليف.
ً
وقبل عودته إلى بيروت ،التقى ميقاتي الحريري طالبا دعمه،
بعدما نجح رئيس مجلس النواب نبيه بري في كسب موافقة
الحريري على تسمية ميقاتي ،وحصل اللقاء للتفاهم على مرحلة
التشكيل والتنسيق حول استحقاق االنتخابات النيابية المقبلة.
وفي الساعات المقبلة ،سيطلق ميقاتي جولة مشاورات جديدة
ً
مــع ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة ،ويـعـقــد ل ـقــاءات بـحـثــا عــن الــوصــول إلــى
تفاهمات حول تسميته ،لكن بحسب المعطيات المتوافرة فإن
«التيار الوطني الحر» لن يسميه؛ لمجموعة أسباب ،أولها -وفق
ما يقول رئيس «التيار» جبران باسيل في مجالسه الخاصة -أنه
«جــزء من المنظومة ،وهناك شبهات فساد كثيرة حوله ،وماذا
سيقول للناس؟».
ً
لذلك سيترك باسيل األمــر مفتوحا للتفاوض خــال مرحلة
التشكيل للبحث في إمكانية المشاركة ،وهنا ستفرض شروط
ً
كثيرة على ميقاتي لن يكون قادرا على تلبيتها ،أو السير بها.

و 1973وت ـحــريــر ال ـكــويــت في
عام .»1991

ثورة  30يونيو
وأردف القوني« :يأتي في هذا
اإلطار وقوف الكويت إلى جانب
الـشـعــب الـمـصــري فــي ث ــورة 30
يــونـيــو الـتــي احتفلنا بـهــا منذ
 3أســاب ـيــع ،حـيــث نـجـحــت هــذه
الثورة في المحافظة على هوية
مصر ودورها اإلقليمي والدولي،
وفــي تحقيق نـقــات نوعية في
المجاالت التنموية كافة».
وزاد «أمـ ــا وق ــد ق ــارب ــت على
إنـ ـ ـه ـ ــاء م ـه ـم ـت ــي ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت،
فإنني أود التأكيد على اعتزازي
بـفـتــرة عـمـلــي فــي ب ـلــدي الـثــانــي
وبـ ـ ــاإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات ال ـ ـتـ ــي تـحـقـقــت
فــي دع ــم الـتـعــاون الـثـنــائــي بين

طارق القوني

ال ـب ـلــديــن ت ـحــت ق ـي ــادة الــرئـيــس
ع ـب ــدال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي وس ـمــو
األمير الشيخ نواف األحمد ،في
د فــع عالقاتهما التاريخية إلى
آفاق أرحب».

في المقابل ،من الواضح أن عراقيل كثيرة ستوضع في طريق
التشكيل ،ففي الوقت الذي يعلن فيه رئيس الجمهورية استعداده
للتعاون مع ميقاتي ،تؤكد مصادر متابعة لموقفه أن أحد شروطه
تبقى في التفاوض بين ميقاتي وباسيل بذريعة الحفاظ على
حقوق المسيحيين ،و هــذا المسار سيكون نسخة متكررة عن
سيناريو الحريري.
وال ب ــد م ــن اإلش ـ ــارة إل ــى وج ــود خ ــاف داخ ــل «كـتـلــة الـتـيــار»
ً
النيابية ،صحيح أن هناك توافقا على عدم تسمية ميقاتي ،لكن
ً
ً
هناك اختالفا كبيرا حول طرح جبران باسيل تسمية نواف سالم
لتشكيل الحكومة ،إذ يريد باسيل اإلق ــدام على هــذه الخطوة،
إليصال رسائل إيجابية إلى الخارج ،وللقول إنه ال يوافق على
ت ـســويــات الـمـنـظــومــة الـحــاكـمــة ،كـمــا يــوجــه ضــربــة إل ــى رؤس ــاء
الحكومة السابقين.
وفي االجتماع األخيرة للكتلة ،حصل اختالف حول هذا األمر،
إذ كان االتجاه لدى الكثير من النواب هو عدم تسمية نواف سالم،
ً
ألن ذلك سيؤدي إلى المزيد من االنقسامات الداخلية ،وخصوصا
على صعيد العالقة مع «حزب الله» .وبحسب المعلومات فإن كتلة
«التيار» أجلت اتخاذها القرار النهائي حتى صباح غد.
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محليات
بدء عودة المعلمين العالقين األحد المقبل

ً
اليعقوب يستأنف استقبال المراجعين اليوم ومجلس الوكالء يجتمع غدا
فهد الرمضان

ً
تأكيدا لما انـفــردت بــه «الـجــريــدة»،
تبدأ أولى طالئع المعلمين العالقين
بالعودة إلى البالد األحد المقبل ،بعد
أن قضى بعضهم أكثر من عام ونصف
ال ـعــام فــي ال ـخ ــارج ،نتيجة إجـ ــراء ات
اإلغالق وظروف جائحة كورونا.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،قــالــت مـصــادر
تربوية لـ "الجريدة" إن إعالن السلطات
المختصة السماح للوافدين بالدخول
عبر المنافذ اعتبارا من أول أغسطس،
مشروط بأن يكون الوافد حامال إلقامة
صالحة أو تأشيرة (فيزا) ويكون ممن
حـصـلــوا عـلــى تـطـعـيـمــات "ك ــورون ــا"،
ول ــدي ــه فـحــص  PCRيــؤكــد خ ـلــوه من
الـفـيــروس ،الفـتــة إلــى أنــه يتوقع بدء
ع ــودة عــدد ال بــأس بــه مــن المعلمين
العالقين.
وأش ـ ــارت ال ـم ـصــادر إل ــى أن أع ــداد
الـمـعـلـمـيــن الـعــالـقـيــن ت ـفــوق ال ـ ـ 2000

م ـع ـلــم وم ـع ـل ـم ــة ،ج ـ ــزء م ـن ـهــم لــديـهــم
إقـ ــامـ ــات ص ــال ـح ــة ،ب ـي ـن ـمــا ال تـتـمـتــع
البقية باإلقامات ،وبالتالي يجب عمل
إج ـ ــراءات خــا ّصــة ب ــإص ــدار تــأشـيــرات
دخــول ليتسنى إدخالهم إلــى البالد،
الفـ ـت ــة إلـ ــى أن ال ـم ـع ـل ـم ـيــن الـعــالـقـيــن
ينقسمون إلى قسمين؛ منهم عالق منذ
الصيف الماضي ،وجزء ممن سافروا
خالل عطلة الربيع في منتصف العام
الدراسي الماضي .2021/2020
وذكرت أنه يجري حاليا التنسيق
ب ـيــن ال ـج ـه ــات الـمـخـتـصــة ف ــي وزارة
التربية والجهات ذات العالقة بوزارة
الداخلية والطيران المدني للعمل على
إصـ ــدار تــأش ـيــرات دخ ــول للمعلمين
العالقين الــذيــن انتهت إقاماتهم في
ال ـخ ــارج ،حـيــث تــم حـصــرهــم مــن قبل
قـطــاع التعليم ال ـعــام ووض ــع ج ــداول
بأسمائهم لتكون في عهدة الجهات

المختصة لترتيب إجراء ات إدخالهم
إلى البالد قبل بدء الدوام المدرسي في
سبتمبر المقبل.

استقبال المراجعين
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ي ـس ـتــأنــف وكـيــل
وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة د .عـ ـل ــي ا ل ـي ـع ـق ــوب
استقبال المراجعين بمبنى «التربية»
الرئيسي صباح اليوم ،من خالل حجز
م ــواع ـي ــد ع ــن ط ــري ــق م ـن ـصــة «م ـت ــى»،
تواصل الجهات المختصة في الوزارة
العمل على استكمال استعدادات العام
ال ــدراس ــي الـجــديــد  2022/2021الــذي
سـيـنـطـلــق ف ــي  12سـبـتـمـبــر الـمـقـبــل
للعاملين بالمراحل من رياض األطفال
حـتــى الـمـتــوســط فــي حـيــن يـبــدأ دوام
العاملين بالمرحلة الثانوية في 19
ذلك الشهر.

وقـ ـ ــال ال ــوكـ ـي ــل ال ـي ـع ـقــوب
لـ ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» ،إن ع ـم ـل ـيــة
استقبال المراجعين توقفت
ً
م ــؤقـ ـت ــا خ ـ ــال إجـ ـ ـ ــازة عـيــد
ً
األضحى المبارك ،الفتا إلى
أ نــه سيستأنف استقبالهم
في نفس المواعيد المحددة
ً
سابقا خالل الفترة المقبلة
من األحد إلى الخميس.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـي ـ ـع ـ ـقـ ــوب ،أن
عملية حـجــز الـمــواعـيــد سـتـكــون من
خالل المنصة الحكومية بحيث يتم
ً
ً
استقبال  50مراجعا يوميا من الساعة
ً
ال ـخــام ـســة ح ـتــى ال ـســاب ـعــة ص ـبــاحــا،
ً
الفتا إلى أنه يهدف من خالل توفير
هـ ــذه ال ـمــواع ـيــد إلـ ــى الـتـسـهـيــل على
ال ـم ــراج ـع ـي ــن وحـ ــل أي م ـع ــوق ــات قــد
تواجههم.
وبالعودة إلى االستعدادات للعام

ص
ورة ضوئية من خبر «الجريدة»
الدراسي المقبل ،أوضحت المصادر،
أن ال ـق ـط ــاع ــات الـمـخـتـلـفــة ب ــال ــوزارة
تـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى س ـ ــرع ـ ــة االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء مــن
األعـمــال المتعلقة بتجهيز المدارس
ومتطلبات عودة الدوام المدرسي من
أثاث وكتب وأعمال صيانة وتكييف
وغيرها ،الفتة إلى أن الوزارة ستشهد
اجتماعات مكثفة خالل الفترة المقبلة
لحلحلة أي معوقات قد تواجه عملية

االستعداد للعام الدراسي المقبل.
وبينت أن اجتماع مجلس الوكالء
ً
المقرر غدا سيناقش وضع المدارس
وت ـقــاريــر الـمـنــاطــق التعليمية حــول
أوضاع المدارس التابعة لها ،منوهة
إلــى أن قطاع التعليم العام طلب من
مديري المناطق التعليمية والتعليم
الــديـنــي تجهيز تـقــاريــرهــم الـخــاصــة
باالستعدادات واحتياجات مدارسهم.

«الشؤون» :تعيين مندوب للعمل الخيري في سفاراتنا بالخارج «الكهرباء» :انخفاض استهالك
اتخاذ اإلجراءات الالزمة والتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لتقديم العون لمواطنة وابنتها المياه العذبة عن طريق التناكر
●
●

جورج عاطف

علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون االجتماعية،
ً
ت ـق ـلــت أخ ـ ـي ـ ــرا م ـخ ــاط ـب ــة مـ ــن ات ـ ـحـ ــاد ال ـم ـب ــرات
والجمعيات الخيرية ،تضمنت جملة مطالبات
بشأن تعزيز مجاالت التعاون مع كل من األمانة
العامة لــدول مجلس التعاون ،وأمانتي جامعة
الدول العربية وهيئة األمم المتحدة.
ّ
ووفـقــا للمصادر ،ف ــإن ّ االتـحــاد اقـتــرح ،خالل
مخاطبته ،التي من المتوقع أن ترفعها "الشؤون"
إل ــى وزارة ال ـخــارج ـيــة ،تعيين م ـن ــدوب للعمل
اإلن ـســانــي وال ـخ ـيــري ف ــي س ـفــارات ـنــا بــال ـخــارج،
ال سـيـمــا ف ــي ال ـ ــدول ال ـتــي يـنـشــط خــالـهــا عمل

جمعياتنا الخيرية ،فضال عن اقـتــراح أساليب
جــديــدة إلب ــراز ص ــورة الـكــويــت الخيرية للعالم
الخارجي وبأفضل الطرق ،بما يتناسب وكونها
ً
مركزا للعمل اإلنساني.
ً
وبـيـنــت ال ـم ـصــادر أن االت ـح ــاد اق ـت ــرح أيـضــا
ض ـ ــرورة ال ـع ـمــل ع ـلــى تـسـهـيــل عـمـلـيــة تسجيل
الجهات الحكومية وغـيــر الحكومية الكويتية
ضمن عضوية المنظمات الــدولـيــة والعالمية،
إضافة إلى توسيع مجاالت التعاون بين الجهات
الحكومية والمؤسسات غير الربحية (جمعيات
الـنـفــع ال ـعــام ذات الـطــابــع ال ـخ ـيــري) بـمــا يحقق
المصلحة العامة للكويت ،الفتة إلى أن االتحاد
ش ــدد ع ـلــى ض ـ ــرورة مـتــابـعــة ك ــل م ــا ه ــو جــديــد

وحديث في العمل الخيري والتطوعي واإلنساني
من مؤتمرات وملتقيات وورش عمل.
ً
وذك ــرت أنــه ضمن المقترحات أيـضــا تقديم
الخدمات االستشارية في مجال العمل الخيري
واإلنـ ـس ــان ــي والـ ـتـ ـط ــوع ــي ،وت ـص ـم ـيــم وتـنـفـيــذ
ال ـف ـعــال ـيــات واألن ـش ـط ــة ال ــدول ـي ــة ب ـه ــذا ال ـص ــدد،
ً
فضال عن تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية
المستدامة  ،2030ووضع برامج تدريبية وتأهيلية
للكوادر الوطنية لتأهيلها لمواكبة العمل الخيري
واإلنساني الدولي.
في موضوع آخر ،أكدت وزارة الشؤون حرصها
الجاد ،وجميع مسؤوليها ،وبتوجيهات من وزير
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون

«الصحة» تدرس إعادة منصب وكيل
مساعد لشؤون التأمين الصحي
الغانم :مناظير الحالب المرنة حققت قفزة نوعية في عالج الحصوات
●

عادل سامي

علمت «الـجــريــدة» بــأن وزارة
الـصـحــة ت ــدرس ع ــودة منصب
وكيل مساعد لشؤون التأمين
الصحي في هيكلها الجديد.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ص ـح ـي ــة
مطلعة ،إن هــذه الخطوة تأتي
بـ ـع ــد ال ـ ـتـ ــوسـ ــع ف ـ ــي مـ ـش ــاري ــع
ال ـت ــأم ـي ــن ال ـص ـح ــي ب ـ ــال ـ ــوزارة،
ســواء مشروع التأمين الصيح
عـلــى الـمـتـقــاعــديــن الـكــويـتـيـيــن
«ع ــاف ـي ــة» أو م ـش ــروع «ض ـمــان»
للمستشفيات والمراكز الصحية
لـغـيــر ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،إل ــى جــانــب
الـتــأمـيــن عـلــى م ــزاول ــي المهنة
في القطاع األهلي ضد مخاطر
وأخطاء المهنة ،والتأمين على
المنشآت الصحية فــي القطاع
األهلي تطبيقا للقانون الجديد
رقم  70لسنة .2020
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ،أن
الهيكل التنظيمي للوزارة كان
يـشـمــل وك ـيــل م ـســاعــد ل ـشــؤون

محمد الغانم

الـتــأمـيــن ال ـص ـحــي ،ث ــم انتقلت
تبعية إدارة التأمين الصحي
إلــى الوكيل المساعد للشؤون
ً
المالية ،ثم أخيرا إلى الشؤون
القانونية ،لكن تبعية التأمين
الـ ـصـ ـح ــي لـ ـقـ ـط ــاع م ـس ـت ـق ــل أو
ال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـس ــاع ــد ل ـل ـخــدمــات
األهـلـيــة وال ـتــراخ ـيــص مـطــروح
ب ـق ــوة ض ـم ــن ال ـه ـي ـكــل ال ـجــديــد

القيادات
«البلدية» :تدوير
ً
وشغل «اإلشرافية» قريبا
●

محمد جاسم

ً
بعد استقرار فترة دامت سنتين ،تعود دائرة التغيير مجددا
في محافظات بلدية الكويت ،خصوصا مع قرب اعتماد الهيكل
التنظيمي الـجــديــد ،حيث علمت "الـجــريــدة" أن ق ــراري تدوير
مديري المحافظات وشغل الوظائف اإلشرافية في بلدية الكويت
في طور االعتماد من وزير الدولة لشؤون البلدية شايع الشايع.
وذكــرت مصادر في البلدية أن القرارين سيتم البت فيهما
خالل األسابيع المقبلة بعد مراجعتهما واعتمادهما بشكل
رسمي ،الفتة إلى التعجيل في إصدارهما لتسريع وتيرة العمل،
ً
نظرا لوجود بعض المالحظات على العديد من اإلدارات في
بلديات المحافظات.
ولفتت إلى أن قرار تدوير مديري المحافظات تمت دراسته
وطرحه في عدة مناسبات ،إال أنه تم التريث في إعالنه إلى حين
وضع خطة عمل متكاملة ،والتأكد من وجود قصور وخلل في
بعض اإلدارات ،موضحة أن صدور حكم تغيير بحق أحد مديري
المحافظات ساهم في حسم التدوير خالل فترة ما بعد العيد.
ً
وأضــافــت أن التدوير سيشمل أيضا بعض مديري إدارات
النظافة وإشغاالت الطرق ،والتدقيق ومتابعة الخدمات ،وإدارة
تراخيص الخدمات ،وإدارة السالمة ،وإدارة التدقيق والمتابعة
الهندسية ،وإدارة التراخيص الهندسية ،بنفس المحافظة
ً
ومـحــافـظــات أخـ ــرى ،ف ـضــا عــن تــدويــر مـقـبــل عـلــى المستوى
الوظائف الفنية بنظرائهم في محافظات أخرى.

لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوزارة ،ال ـ ـ ــذي يـ ـش ــرف عـلــى
إعداده وكيل الوزارة د .مصطفى
رضا من خالل فريق عمل مشكل
لذلك.
ورح ـ ـ ـبـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ب ـه ــذا
ال ـ ـتـ ــوجـ ــه ،واص ـ ـفـ ــة إيـ ـ ـ ــاه ب ــأن ــه
خ ـطــوة ف ــي االت ـج ــاه الصحيح
ً
ن ـ ـظـ ــرا إل ـ ــى االرتـ ـ ـب ـ ــاط الــوث ـيــق
بين منظومة التأمين الصحي
ب ـم ـش ــاري ـع ـه ــا ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ،مــع
قـطــاعــات وإدارات خ ــارج إطــار
ً
قطاع الشؤون الفنية ،ونظرا إلى
الطبيعة الفنية الطبية لمشاريع
ال ـتــأم ـيــن ال ـص ـحــي وارت ـبــاط ـهــا
والـتــراخـيــص والـقـطــاع األهـلــي
والفني والجودة بالوزارة ،مما
يجعل مشاريع التأمين الصحي
تـ ـحـ ـظ ــى ب ــالـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة ال ـف ـن ـي ــة
بالمستوى الالزم.

مناظير الحالب
ف ــي م ــوض ــوع م ـن ـف ـصــل ،أكــد
رئيس وحــدة المسالك البولية

ب ـم ـس ـت ـش ـف ــى ج ـ ــاب ـ ــر لـ ـلـ ـق ــوات
ال ـم ـس ـل ـح ــة د .م ـح ـم ــد ال ـغ ــان ــم
مأمونية مناظير الحالب ،بناء
على عدة دراسات علمية كبرى
أجريت في هذا المجال.
وق ـ ــال ال ـغ ــان ــم ،ف ــي تـصــريــح
ص ـح ــاف ــي ،إن م ـن ـظــار ال ـحــالــب
وهـ ـ ــو ج ـ ـهـ ــاز ص ـغ ـي ــر ب ـعــدســة
وم ـ ـكـ ــان ل ـت ـف ـت ـيــت واسـ ـتـ ـخ ــراج
الحصوات يتم إدخاله من خالل
مـجــرى ال ـبــول الطبيعي ،وتتم
العملية تحت التخدير الكامل
أو النصفي.
وذكـ ـ ــر أن م ـنــاظ ـيــر ال ـحــالــب
المرنة تعتبر قفزة نوعية مهمة
ف ـ ــي ت ـس ـه ـي ــل عـ ـ ــاج حـ ـص ــوات
أعلى الحالب وحتى الحصوات
الـمــوجــودة فــي الكلية وبسبب
صغر حجمها مما يالئم حجم
ال ـحــالــب ومــرون ـت ـهــا يـمـكــن من
خــال ـهــا ال ــوص ــول إلـ ــى جميع
أجزاء الكلية.

ً
«البلدي» يناقش غدا مخطط
المنطقة االقتصادية بالعبدلي

ً
يبحث المجلس البلدي في جلسته غدا ،طلب اعتماد المخطط الهيكلي
النهائي للمنطقة االقتصادية بالعبدلي ،ومشروع الئحة النظافة العامة
ونقل النفايات ،ومشروع القرار الوزاري بشأن الئحة األسواق العامة.
وينظر المجلس ،برئاسة أسامة العتيبي ،مشروع ميزانية بلدية
الكويت للسنة المالية  ،2022/2021والحساب الختامي للسنة المالية
 ،2020/2019إضافة إلى مناقشته اقتراح العضوة المهندسة مها البغلي
بشأن إضافة مادة في الئحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية
والخاصة ،التي يزيد عدد العامالت بها على " "50عاملة أو يتجاوز عدد
العاملين بها عن  200عامل بإنشاء دور حضانة لها.
كما يبحث طلب العضو حمود عقلة بشأن فتح باب المناقشة لطلب
وزارة التجارة والصناعة بنقل موقع الحراج المؤقت في منطقة شرق
ً
أمغرة إلى موقع بديل آخر ضمن ذات المنطقة ،ويناقش أيضا تخصيص
 3مواقع في منطقة الشدادية إلقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة.
ويستعرض المجلس العديد من الردود الواردة على أسئلة األعضاء
من الجهاز التنفيذي ،منها ورد بشأن مباني البلدية المستغلة من
قبل هيئة الغذاء ،وإعادة تطوير منطقة خيطان ،وعدم افتتاح مشروع
صالة الجهراء الترفيهية ،والسؤال المقدم بشأن العراقيل في منطقة
جنوب سعد العبدالله ،والكتاب المقدم بشأن مناقشة موقع السالمي
لإلطارات ،ومعرفة مدى حجم الكارثة .كما يتناول رد الجهاز التنفيذي
على الموضوعات المحالة من لجنة ذوي اإلعاقة ،ومشروع إنشاء المدينة
الذكية ،واالقتراح المقدم من العضوة مها البغلي بشأن استخدام نظام
اإلشارات جميعها بنظام واحد.

االجتماعية والتنمية المجتمعية ،د .مشعان
العتيبي ،على تقديم يد العون والمساعدة للفئات
كافة ،السيما المحتاجين واألسر المتعففة.
وتعقيبا على مقطع الفيديو المتداول لمواطنة
وابنتها تطلبان المساعدة ،بينت ال ــوزارة ،أنه
من منطلق مسؤولياتها االجتماعية قامت على
الـفــور بالتعاون والتنسيق المسبق مــع وزارة
الداخلية باتخاذ اإلج ــراءات الالزمة والتنسيق
مع إحدى الجمعيات الخيرية لتقديم يد العون
للمواطنة وابـنـتـهــا ،وذل ــك إل ــى حين استئناف
الجهات والهيئات الحكومية دوامـهــا الرسمي
اليوم الستكمال اإلجراءات الالزمة لمعالجة هذه
المشكلة.

سيد القصاص

كشفت آخر اإلحـصــاء ات الصادرة عن
وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة،
أن عدد المستهلكين الذين يحصلون على
الـمـيــاه الـعــذبــة عــن طــريــق تـنــاكــر الـمـيــاه
ً
آخــذ في التناقص "تدريجيا" بسبب مد
أنابيب توزيع جديدة للمياه في المناطق
الجديدة.
وق ــال ــت اإلح ـصــائ ـيــة ،ال ـتــي حصلت
"الجريدة" على نسخة منها ،إن معدل
اس ـت ـهــاك ال ـم ـيــاه م ــن مـحـطــات تعبئة
ال ـم ـي ــاه الـ ـم ــوزع ــة ف ــي ج ـم ـيــع مـنــاطــق
الـكــويــت فــي ح ــدود مــن  10إل ــى  12في

المئة من االستهالك العام للمياه.
وأش ــارت إلــى أن أط ــوال شبكة المياه
"الفرعية والرئيسية" تبلغ نحو 18184
ً
كيلومترا حتى نهاية عــام  ،2020بينما
يبلغ ع ــدد االرت ـبــاطــات "ال ــوص ــات" لكل
البنايات الخاصة والتجارية والصناعية
ً
 185071ارتباطا بالنسبة للمياه العذبة.
وأوضحت أن عدد الوصالت الخاصة
بــالـمـيــاه قليلة الـمـلــوحــة حــوالــي 76208
ً
ارتباطا حتى نهاية العام الماضي ،مع
األخـ ــذ بـعـيــن االع ـت ـب ــار وجـ ــود توصيلة
م ـيــاه عــذبــة واحـ ــدة مــع ع ــداد لـكــل بناية
استثمارية بصرف النظر عن عدد الشقق
التي تشملها.
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فوز  3كويتيات في مؤتمر «وينتريد» العالمي
رشحتهن مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي

نسعى إلى
رفع اسم
الكويت
في جميع
المحافل
الدولية

نبيلة الصباح

فـ ــازت  3مـ ـب ــادرات كــويـتـيــات،
رشحتهن مبرة السعد للمعرفة
والبحث العلمي برئاسة الشيخة
فــاديــة الـسـعــد ال ـص ـبــاح ،بجائزة
م ــؤتـ ـم ــر «وي ـ ـن ـ ـتـ ــريـ ــد» ال ـع ــال ـم ــي
االفـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــي  2021ال ـم ـخ ـتــص
بالنساء في مجال األعمال ،والذي
أقـ ـي ــم ي ــوم ــي  14و 15ال ـ ـجـ ــاري،
وافتتحه وزي ــر العمل بالمملكة
المتحدة بول سكالي.
واخـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــم ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر ب ـح ـفــل
اختيار الفائزات من تخصصات
متعددة ،حيث حصدت المبادرات
الكويتيات المراكز األولى من بين
ً
المئات من المرشحات عالميا.
وف ــازت رئيسة مـبــادرة ابتكار
الشرق األوســط ورئيسة مسابقة
الشيخة فــاديــة الـسـعــد العلمية،
الشيخة نبيلة الصباح ،بالمركز
األول في مجال المرأة.
َّ
وعبرت الصباح عن سعادتها،
ب ــأن تـكــون مـشــرفــة عـلــى مسابقة
علمية مليئة ب ــاإلب ــداع والتميز
وســط مـشــاركــات عــديــدة ،مؤكدة
حرصها على توصيل أفكارهن
ومشاريعهن ألبعد مــدى ،مؤكدة

إصابة  5وافدين في
حادث تصادم بالوفرة
أصيب  5وافدين بجروح متفرقة ،وإصابة
ً
أحدهم حرجة جدا ،جراء حادث تصادم مروري
وقــع بين مركبتين على طريق  500بمنطقة
الوفرة الزراعية.
وفــي التفاصيل ،قــال مدير إدارة العالقات
الـعــامــة واإلعـ ــام بـقــوة اإلط ـفــاء ال ـعــام العقيد
محمد الغريب ،في تصريح صحافي ،ان غرفة
عمليات قوة االطفاء العام تلقت بالغا ،عصر
أم ــس ،يفيد بــوقــوع ح ــادث ت ـصــادم نتج عنه
إصابة عدد من األشخاص ،مع وجود اشخاص
محشورين جراء قوة االصطدام.
وأض ـ ـ ــاف ال ـغ ــري ــب أنـ ــه فـ ــور ت ـل ـقــي ال ـب ــاغ
انتقل مركز اطفاء الوفرة الــى موقع الحادث،
مشيرا الى ان رجال االطفاء عملوا على إنقاذ
االش ـخــاص المحشورين بــاسـتـخــدام معدات
الـقـطــع الـهـيــدرولـيـكـيــة المخصصة ل ـحــوادث
المركبات .وأض ــاف ان رجــال االطـفــاء نجحوا
فــي اخ ــراج  5اشـخــاص مصابين وتسليمهم
ال ــي فنيي ال ـط ــوارئ الـطـبـيــة ،وت ــم نقلهم الــى
المستشفى لتلقي العالج.

«التعليم العالي» :التقديم لـ«شواغر
البعثات الخارجية» بعد غد
• السنان :زيادة القدرة االستيعابية للقبول في الخطة
•  4000طالب لم يؤدوا االختبارات إلصابتهم بكورونا أو مخالطين
●

نبيلة الصباح

روان الكندري

زينب العبدالرزاق

أن تـلــك الـمـســؤولـيــة المجتمعية
يجب أن يعيها ويعمل بها كل فرد
في مجال وظيفته ،ووسط عطائه
المتجدد للمجتمع المدني ،على أن
يساهم ذلك في نشر التوعية بهذه
القيم ،ويسعى لرفع اسم الكويت
فـ ــي ج ـم ـيــع ال ـم ـح ــاف ــل ال ــدولـ ـي ــة،
موجهة الشكر إلــى فــريــق العمل
عـلــى ال ـج ـهــود ال ـتــي مكنتها من
الفوز بجائزة  WinTradeالعالمية.
م ــن جـهـتـهــا ،ت ـقــدمــت ال ـفــائــزة

بـ ــال ـ ـجـ ــائـ ــزة األول ـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي م ـج ــال
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـع ــام ــة وال ـت ـس ــوي ــق
مــؤســس شــركــة كــومــا بــالـكــويــت،
روان الكندري ،بالشكر إلى فريق
 Commaوك ــل مــن شجعها على
هذا اإلنجازّ ،
معبرة عن امتنانها
ب ــالـ ـف ــوز ب ــالـ ـج ــائ ــزة ،وال ـف ــرص ــة
الـ ـت ــي ع ــرف ـت ـه ــا عـ ـل ــى م ـج ـمــوعــة
ن ـســاء م ـبــدعــات ح ــول ال ـعــالــم من
مجاالت مختلفة في منصة مثل
.Wintrade

بدورها ،قالت الفائزة بجائزة
النساء فــي مجال اإلع ــام رئيس
تحرير «مجلة عــود» اإللكترونية
الـ ـ ــواس ـ ـ ـعـ ـ ــة االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــار ،زيـ ـن ــب
ال ـع ـب ــدال ــرزاق ،إن ــه «ل ـش ــرف كبير
ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ــي أن أح ـ ـصـ ــل عـلــى
هــذه الجائزة من قبل wintrade
 ،»Globalمشيرة إلى أن الجائزة
أداة تحفيزية للحلم الذي أصبح
حقيقة ،موجهة الشكر إلى الشيخة
فادية سعد العبدالله.

أحمد الشمري

أعلنت وزارة التعليم العالي طــرح خطة
الشواغر للبعثات الخارجية للعام الجامعي
( ،)2022/2021ل ـل ـط ـل ـبــة ا ل ـحــا ص ـل ـيــن عـلــى
الثانوية عــامــي  2020-2019و،2021-2020
اعتبارا من  27حتى  29الجاري عبر الموقع
اإللكتروني للوزارة.
وأكدت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات
وال ـم ـعــادالت وال ـعــاقــات الـثـقــافـيــة ،الناطقة
الــرس ـم ـيــة ب ــاس ــم الـ ـ ـ ــوزارة فــاط ـمــة ال ـس ـنــان،
ف ــي تـصــريــح ص ـحــافــي ،أمـ ــس ،أن فـتــح بــاب
ال ـت ـس ـج ـي ــل فـ ــي خ ـط ــة الـ ـش ــواغ ــر ل ـل ـب ـع ـثــات
الـخــارجـيــة بـ ــوزارة التعليم الـعــالــي إلتــاحــة
الـفــرصــة لـمــن لــم يقبل فــي جــامـعــة الـكــويــت،
مشيرة إلى أن فتح الباب جاء بتوجيهات من
وزير التعليم العالي د .محمد الفارس ،حيث
تمت زيادة القدرة االستيعابية للقبول هذا
العام ،وإعطاء أكبر فرصة ممكنة لكل الطالب
والطالبات.

ً
ً
تخريج  18ضابطا كويتيا في «البحرية البولندية»

أق ــام ــت األك ــادي ـم ـي ــة الـبـحــريــة
الـبــولـنــديــة حـفــل تـخــريــج الــدفـعــة
ً
ً
الثالثة ل ـ  18ضابطا كويتيا من
الــدفـعــة الـ ـ  14مــن مبتعثي وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة ،بـمـشــاركــة
سفير الـكــويــت فــي بــولـنــدا خالد
الفضلي ،ووف ــد عسكري كويتي
رفيع المستوى.
وقـ ــالـ ــت س ـ ـفـ ــارة الـ ـك ــوي ــت فــي
ب ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدا ،فـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان صـ ـح ــاف ــي،
أم ــس األول ،إن الـطـلـبــة الضباط
الـ ـخ ــريـ ـجـ ـي ــن أت ـ ـم ـ ــوا دراسـ ـتـ ـه ــم
العسكرية بنجاح في األكاديمية
ال ـب ـح ــري ــة ف ــي م ــدي ـن ــة «غــدي ـن ـيــا»
شمالي بولندا.
وذكـ ـ ــرت ال ـس ـف ــارة ف ــي بـيــانـهــا
أن ثالثة من الضباط الخريجين
ح ـص ـل ــوا ع ـل ــى ش ـ ـهـ ــادات ت ـقــديــر
وسـ ـي ــوف ت ـكــريــم نـظـيــر تـفــوقـهــم
في الدورة.
ون ـ ـ ـقـ ـ ــل ال ـ ـب ـ ـي ـ ــان ع ـ ـ ــن رئـ ـي ــس
األكــادي ـم ـيــة الـبـحــريــة الـبــولـنــديــة
اللواء بحري البروفسور توماش

مذكرة تعاون بين «حماية البيئة»
و«الكويت للمسؤولية المجتمعية»
●

الضباط الخريجون في حفل تخريج الدفعة الثالثة
شوبرخت شكره لوزارة الداخلية
الكويتية على الثقة التي أولتها
لألكاديمية البحرية البولندية،
ً
م ـش ـيــدا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ب ــذوي
ال ـط ـل ـبــة ال ـخــرج ـيــن ع ـلــى دعـمـهــم
وتشجيعهم ألبنائهم طــوال مدة
دراستهم.

وشـ ــارك ف ــي الـحـفــل مــديــر عــام
اإلدارة ال ـعــامــة لـخـفــر ال ـســواحــل
الـ ـل ــواء ب ـح ــري م ـب ــارك الـعـمـيــري،
والملحق العسكري الكويتي في
برلين العميد ركــن طـيــار عدنان
ال ـع ــام ــر ،وم ـســاعــد ال ـمــديــر الـعــام
لشؤون أكاديمية سعدالعبدالله

ل ـل ـع ـل ــوم األمـ ـنـ ـي ــة ال ـع ـم ـي ــد عـلــي
الوهيب ،وضابط اإلشراف المقيم
في بولندا العقيد ركن بحري أحمد
الضبيب وقيادات من األكاديمية
البحرية البولندية.

وأفـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـسـ ـن ــان بـ ـ ــأن ه ـ ـنـ ــاك أك ـ ـثـ ــر مــن
 4000طالب وطالبة ينتظرون التقديم في
المؤسسات التعليمية المختلفة ،ولم يتمكنوا
م ــن أداء اخـ ـتـ ـب ــارات ال ـث ــان ــوي ــة هـ ــذا ال ـع ــام،
إلصابتهم بفيروس «كورونا» أو مخالطتهم
للمصابين خ ــال فـتــرة االخ ـت ـبــارات ،وأدوا
االخ ـت ـب ــارات االسـتـثـنــائـيــة ل ـ ــوزارة الـتــربـيــة،
يمكنهم التقديم في خطة الشواغر الخارجية
للوزارة ،مع الطالب والطالبات الذين لم يتسن
ً
لهم القبول مسبقا في خطة البعثات الداخلية
والخارجية.
و ش ــددت عـلــى جميع الطلبة المتقدمين
ل ـخ ـط ــة ال ـ ـشـ ــواغـ ــر ض ـ ـ ـ ــرورة االط ـ ـ ـ ــاع ع ـلــى
التخصصات المطروحة وشروط التسجيل
بها قبل إنهاء إجراءات التسجيل ،للتأكد من
صحة الرغبات المختارة ،مع أهمية تسجيل
الطالب في أكثر من رغبة ،موضحة أن آلية
القبول بمقاعد البعثات الخارجية تتم بناء
عـلــى الـنـســب الـمـئــويــة لـلـطــاب والـطــالـبــات
المتقدمين وفق الرغبات المختارة.

عادل سامي

وق ـعــت الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة لحماية
البيئة والشبكة اإلقليمية للمسؤولية
المجتمعية «برنامج الكويت للمسؤولية
المجتمعية» مــذكــرة تفاهم تتضمن 10
مجاالت ألنشطة وفعاليات مشتركة ،في
إطار دعم المسؤولية المجتمعية ،وتعزيز
المشاركة في فعاليات الجهتين بالتبادل
بينهما ،لتعزيز دور منظمات المجتمع
المدني في الكويت.
وق ــال عـضــو مجلس إدارة الجمعية
خالد الكعبي ،في تصريح صحافي ،إن
المذكرة تدعم المبادرات الوطنية لتمكين
الـمــؤسـســات الـمــدنـيــة فــي المجتمع من
تحقيق أهــداف التنمية المستدامة وفق
رؤية «كويت جديدة .»2035
وذكـ ــر أن ال ـم ـج ــاالت الـمـتـضـمـنــة في
ً
المذكرة منها «التعاون معا على تحقيق

وتنفيذ التوصية التى جاءت في (مؤتمر
وج ــائ ــزة الـكــويــت لــإنـتــاج واالسـتـهــاك
الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام) بـ ـ ـض ـ ــرورة إن ـ ـشـ ــاء مــرصــد
م ـع ـل ــوم ــات خ ـ ــاص بــال ـب ـص ـمــة الـبـيـئـيــة
بالكويت بالتعاون مع السكرتارية الدولية
للبصمة البيئية بهدف نشر الوعي بين
كــل ف ـئــات المجتمع الـكــويـتــي بمخاطر
اإلنتاج واالستهالك غير المستدامين.
ولفت في السياق إلى ضــرورة توفير
ً
ق ــاع ــدة عـلـمـيــة ت ـم ـكــن ال ـج ـم ـيــع (أفـ ـ ـ ــرادا
ومؤسسات وشركات) من قياس بصمتهم
الـبـيـئـيــة لـبـنــاء أنـظـمــة ذات ك ـف ــاءة وفــق
معايير الهدف ( )12للتنمية المستدامة
ورؤي ــة كويت جــديــدة  .2035وأش ــار إلى
الـتـعــاون الـمـشـتــرك عـلــى إط ــاق مـبــادرة
بعنوان (المواطنة مسؤولية واستدامة)،
إضافة إلى العمل على إعداد حملة (الحياة
ال ـج ـيــدة) مــع الـجـمـهــور فــي دع ــم أه ــداف
التنمية المستدامة.

مشاجرة تنتهي باالعتداء على رجال األمن آسيوي يرتدي زي «الحرس» وعربي يهين العملة الوطنية
●

محمد الشرهان

ألقى رجال اإلدارة العامة لشرطة النجدة ،إدارة
دوريات نجدة محافظة الفروانية ،مساء أمس األول،
القبض على  4مواطنين بتهمة االعتداء ومقاومة
رجال األمن في منطقة عبدالله المبارك ،وإحالتهم
الى جهات التحقيق ،وتسجيل عدة قضايا أمنية
بـحـقـهــم ،فــي حـيــن تـمـكــن خــامــس مــن ال ـف ــرار ،وتــم
التعميم على اسمه تمهيدا لضبطه.
وفـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ال ـت ــي رواه ـ ـ ــا م ـص ــدر أم ـنــي
لـ«الجريدة» ،أن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت
بــاغــا م ـســاء أم ــس األول يـفـيــد بــوجــود مـشــاجــرة
عائلية بالمنطقة المذكورة ،فتم توجيه دوريــات
شرطة النجدة في محافظة الفروانية الى الموقع.
وأضاف المصدر أن المشاجرة عبارة عن خالف
عائلي ،وهناك اشتباك بين مجموعة من األقارب،

وتم التدخل لفض االشتباك ،إال أن رجال الدوريات
فوجئوا بقيام أربعة أشخاص من المشاركين في
المشاجرة باالعتداء عليهم.
وأض ــاف أن رج ــال ال ــدوري ــات اض ـطــروا إلطــاق
ّ
أعيرة نارية تحذيرية ،وتمكنوا من السيطرة على
ّ
المعتدين ،في حين تمكن آخر من الهرب من الموقع،
وتم فض المشاجرة بعد طلب إسناد من زمالئهم
فــي إدارة دوري ــات شــرطــة نـجــدة الـفــروانـيــة ،الفتا
الى أن المعتدين األربعة أحيلوا الى مخفر شرطة
عبدالله المبارك ،وسجلت بحقهم عدة قضايا ،وتم
حجزهم على ذمتها من قبل إدارة التحقيق.
ّ
م ــن جــانــب آخ ــر ،تـمــكــن رج ــال دوري ـ ــات شــرطــة
النجدة في محافظة الفروانية من ضبط مواطن
مطلوب على ّ
ذمة قضية سرقة مسجلة في محافظة
حولي ،إضافة الى أنه مطلوب ماليا إلدارة التنفيذ
المدني.

●

محمد الشرهان

ألقى رجــال المباحث بقطاع
األمــن الجنائي -اإلدارة العامة
لـلـمـبــاحــث ال ـج ـنــائ ـيــة -الـقـبــض
على وافد آسيوي وآخر عربي،
الرتـ ـك ــابـ ـهـ ـم ــا أف ـ ـعـ ــاال وج ــرائ ــم
ي ـع ــاق ــب ع ـل ـي ـهــا الـ ـق ــان ــون عـلــى
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
ح ـ ـيـ ــث أقـ ـ ـ ـ ــدم اآلسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي ع ـلــى
ت ـص ــوي ــر م ـق ـط ــع غ ـن ــائ ــي وه ــو
يرتدي لباسا خاصا بالحرس
الــوط ـنــي ال ـكــوي ـتــي ،فـيـمــا أق ــدم
الوافد العربي على إهانة العملة
الكويتية بعد تصويره مقطع

هيئة الشباب :توظيف
مهندسات في شركة ليماك
قال المدير العام للهيئة العامة للشباب ،د .مشعل الربيع ،إن
البرنامج التدريبي للمهندسات الكويتيات يستهدف تمكينالمرأة
وتفعيل دورها وتأهيلها للعمل في القطاع الخاص.
وأوضح الربيع ،في تصريح أمس بمناسبة اختتام فعاليات
الـنـسـخــة ال ــراب ـع ــة م ــن ال ـبــرنــامــج ،أن ــه سـيـتــم تــوظ ـيــف ج ــزء من
الخريجات في شركة ليماك ،مضيفا أن الخريجات حصلن على
شهادة مجلس تعليم التكنولوجيا وإدارة األعمال ( )BTECلإلدارة
والقيادة وشهادة من مركز التعلم مدى الحياة ( )BULLCمن جامعة
بوغازيتشي وشهادة التدريب الميدانيّ .
وبين أن البرنامج عمل
على صقل الـمـهــارات القيادية واإلداري ــة للمشاركات فــي مجال
الهندسة وذلك لمساعدتهن على النجاح في وظائفهن المستقبلية،
مشيرا الى أن البرنامج يعد من ثمرات تعاون الهيئة مع «ليماك».
وقال الربيع إن البرنامج يقام في إطار مشروع «صناع العمل»
المدرج ضمن خطة الدولة اإلنمائية ( ،)-2025 2021إذ يعمل على
إعداد برامج متكاملة للشباب ضمن مشاريع السياسة الوطنية
للشباب التي أقرها مجلس الوزراء والمكلف بتنفيذها الهيئة.
وذكر أن البرنامج استهدف المهندسات الكويتيات حديثات
التخرج من مختلف التخصصات ،وهو مقدم من شركة ليماك،
وتشرف عليه الهيئة.

فيديو وهــو يلقي األم ــوال على
األرض.
وفي تفاصيل القضية األولى،
ق ــال م ـصــدر أم ـنــي ل ــ«ال ـج ــري ــدة»،
إن رجــال مباحث اإلدارة العامة
ل ـل ـم ـب ــاح ــث ال ـج ـن ــائ ـي ــة رصـ ـ ــدوا
ت ـصــويــر ف ـيــديــو ل ــواف ــد آس ـيــوي
يرتدي اللباس الرسمي للحرس
ال ــوطـ ـن ــي ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن رجـ ــال
ال ـم ـبــاحــث ت ـح ــروا ع ــن ال ــواق ـع ــة،
وتـ ـبـ ـي ــن أن اآلس ـ ـي ـ ــوي م ــوج ــود
ب ــالـ ـب ــاد ،وأن ال ـم ـق ـط ــع م ـصــور
حديثا ،مشيرا إلى أن المباحثيين
تمكنوا من تحديد هوية اآلسيوي
ومحل إقامته وألقوا القبض عليه

وبحوزته لباس الحرس .وأضاف
المصدر أن اآلسيوي اعترف بأنه
ت ـحـ ّـصــل ع ـلــى ال ـل ـبــاس الــرسـمــي
مــن صــديـقــه ال ــذي يعمل خياطا
ً
للمالبس العسكرية ،مشيرا إلى
أن رجــال المباحث ألقوا القبض
على الخياط ،الذي اعترف بتزويد
ال ـم ـت ـه ــم اآلس ـ ـي ـ ــوي ب ــال ـم ــاب ــس
العسكرية ،بهدف تصوير مقطع
غنائي ليس أكثر .وذكر المصدر
أن المباحثيين أحالوا المتهمين
الى جهات االختصاص ،تمهيدا
التخاذ قرار بإبعادهما عن البالد،
الرتكابهما أفـعــاال تشكل جرائم
على مواقع التواصل ،باإلضافة

إلــى انتحال صفة جهة عسكرية
في البالد.
من جانب آخر ،وفي تفاصيل
القضية األخرى ،قال المصدر ،إن
رجال إدارة الجرائم اإللكترونية
فـ ــي اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة ل ـل ـم ـبــا حــث
الـجـنــائـيــة رص ــدوا مقطعا ألحــد
األشخاص وهو يلقي عددا كبيرا
من العملة الكويتية على األرض،
مما يشكل جريمة إهانة العملة،
الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن رجـ ـ ــال ال ـم ـبــاحــث
تمكنوا من تحديد هوية صاحب
المقطع ،وهــو وافــد عربي يعمل
مندوبا إلحدى الشركات ،وتمكنوا
من ضبطه.

ةديرجلا
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 6لجان مؤقتة« ...صفر إنجازات» في  5أشهر
• «الخطاب األميري» و«الزراعة» و«البدون» و«حقوق اإلنسان» و«البيئة» و«ذوي اإلعاقة»
ً
• الـ  5األخرى أنجزت  64من  ٢٢١موضوعا منذ  22ديسمبر  2020حتى مايو الماضي
ً
ً
• اللجان الـ ١١عقدت  69اجتماعا بواقع  94ساعة ...و«بيئة األعمال» األكثر إنجازا تليها «تنمية الموارد»
محيي عامر
م ـن ــذ بـ ــدايـ ــة دور االنـ ـعـ ـق ــاد األول لـلـفـصــل
التشريعي الـســادس عشر ،الــذي انطلق جــدول
أعماله يوم  15ديسمبر وحتى مايو الماضي،
بلغت نسبة إنجاز اللجان المؤقتة البالغ عددها
ّ
 11لجنة مؤقتة  30.3بالمئة ،حيث تمكنت من
ً
إنجاز  64موضوعا من أصل  ،211وقد عقدت 69
ً
ً
اجتماعا بواقع  93:50ساعة ،في وقت كان الفتا
أن لجنة الرد على الخطاب األميري لم تعقد أي
اجتماع خالله ،بسبب عدم انتهاء المجلس من
مناقشة الخطاب األميري الذي افتتح به الدور
الذي شهد أعنف أزمة سياسية بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية.
وعـلــى عكس التسابق على تشكيل اللجان
المؤقتة مع بداية دور االنعقاد ،وكذلك المنافسة
الشديدة في دخول عضويتها ،جاءت إنجازاتها
متواضعة للغاية ،وهو ما يعزز ضــرورة إعادة

ّ
النظر في تشكيلها ،خاصة أن المجلس شكل في
دور انعقاده األول  11لجنة مؤقتة ،لتتساوى بذلك
مع اللجان الدائمة ،فقد الزم "صفر إنجازات" 6
لجان مؤقتة خالل الفترة التي شملتها إحصائية
"الجريدة" ،والتي تبين منها أن لجان الرد على
الخطاب األميري وشؤون الزراعة وغير محددي
الجنسية وحقوق االنسان وشؤون البيئة وذوي
ُ
اإلع ــاق ــة ،ل ــم تـنـجــز أي م ــوض ــوع ول ــم ت ـ ِـح ــل أي
تقرير إلى مجلس األمة خالل تلك الفترة ،وظلت
المواضيع المدرجة على جدول أعمالها ّ
مؤجال
ّ
بتها حتى إشعار آخر.
ّ
فــي المقابل ،حــلــت لجنة "بيئة األعـمــال"
في المرتبة األولى ،إذ حققت النسبة األكبر،
من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها،
ً
إذ أنجزت  20موضوعا من أصل  ،23تلتها
"تنمية الـمــوارد البشرية" التي تمكنت من
ً
إنجاز  30موضوعا من أصل .63
وانعكست األزم ــة السياسية الـتــي عاشتها

السلطتان التشريعية والتنفيذية ،والتي تسببت
في تطيير أغلب جلسات المجلس العادية التي
كــانــت م ـق ــررة خ ــال دور االن ـع ـق ــاد األول على
عمل لجنة الرد على الخطاب األميري ،حيث إن
المجلس لم يناقش الخطاب الذي تم به افتتاح
دور االنعقاد األول للفصل التشريعي السادس
عشر من األساس ،ولم يحله إلى اللجنة ،وبالتالي
لم تجتمع اللجنة خالل دور االنعقاد األول لعدم
ّ
وجود ّالموضوع الذي شكلت من أجل مناقشته،
ليتم فض دور االنعقاد من دون إنجاز التقرير
واعتماده من المجلس كما جرت العادة في كل
دور انعقاد.
ّ
أمــا لجنة الـمــرأة واألس ــرة ،فقد تمكنت في 7
اجتماعات مــن إنـجــاز  3مــواضـيــع ،ليتبقى ١٣
ً
موضوعا على جدول أعمالها ،في حين استغرقت
اج ـت ـمــاعــات لـجـنــة شـ ــؤون اإلسـ ـك ــان  18ســاعــة
أنجزت خاللها اللجنة  10مواضيع ،وبلغت نسبة
انجازها بذلك .%18.7

«الخطاب األميري» ...لجنة بال مواضيع
• عقدت صفر اجتماعات.
• استغرقت االجتماعات صفر
ساعات.
• عـ ــدد ال ـمــواض ـيــع ال ـمــدرجــة
صفر مواضيع.
• أنجزت صفر موضوع.
• قـ ـ ــدمـ ـ ــت لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس ص ـف ــر
تقارير.
• المتبقي على جدول أعمالها

ورغم سيطرة كتلة الـ  31على عدد من اللجان
المؤقتة ،فإن "صفر إنجازات" الزم الكثير منها،
على سبيل المثال لجنة غير محددي الجنسية،
التي لم تجتمع في الفترة من  22ديسمبر 2020
حتى  31مايو  2021سوى اجتماعين استغرقا
ساعتين ،ولم تتمكن من إنجاز أي من المواضيع
الثالثة المدرجة على جدول أعمالها خالل تلك
الفترة ،رغم أن الكتلة تستحوذ على  4مقاعد فيها
من أصل  ،5حيث يشغل منصب رئيسها النائب
د .حسن جوهر ومقررها النائب مرزوق الخليفة،
وأعـضــاؤهــا هــم د .صالح المطيري والصيفي
الصيفي ،إضافة إلى النائب أحمد الحمد الذي
يعد العضو الوحيد من خارج الكتلة بتلك اللجنة.
وكذلك الحال بالنسبة للجنة حقوق اإلنسان،
التي سيطرت عليها الكتلة سيطرة تامة ،إال
ً
أن اإلنجازات غابت عنها غيابا تاما ،رغم أنها
كانت نشطة في جانب االجتماعات بعقدها 5
اجتماعات ،إال أن نسبة إنجازها صفر ،ويشغل

«املرأة واألسرة» 3 ...مواضيع منجزة

صفر موضوع.
• نـسـبــة إن ـجــاز الـلـجـنــة صفر
بالمئة

• عقدت  7اجتماعات.
• استغرقت االجتماعات 10:30
ساعات.
• ع ــدد ال ـمــواض ـيــع الـمــدرجــة
ً
 16موضوعا.
• أنجزت  3مواضيع.
• قــد مــت للمجلس  3تقارير
بشأن المواضيع المنجزة.
• المتبقي على جدول أعمالها

أعضاء اللجنة

ً
سعدون حماد رئيسا
ً
د .صالح المطيري مقررا
ً
أسامة الشاهين عضوا

ّ
«شؤون الزراعة»ُ ...
المحال متبق

«اإلسكان» 18 ...ساعة

ً
عضويتها كل من النواب ثامر السويط رئيسا،
ً
حـمــدان العازمي مـقــررا ،ود .حمد روح الدين
ً
ً
عضوا ،ومحمد الراجحي عضوا ،ود .صالح
ً
المطيري عضوا".
ومثال آخر لجنة "شؤون البيئة" ،التي عقدت
اجتماعات بال نتيجة ،وظلت المواضيع الستة
مركونة على جدول أعمالها.
وك ــذل ــك الـ ـح ــال بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـج ـنــة "ذوي
اإلعاقة" التي بلغت إنجازاتها صفرا ،وبقيت
المواضيع المدرجة على جدول أعمالها ،التي
يبلغ عــددهــا  34مــوضــوعــا "مـكــانــك راوح"،
وهي اللجنة التي يرأسها النائب الصيفي
ً
الصيفي رئيسا ،والنائب سعود بوصليب
ً
ً
مقررا ،والنائب مساعد العارضي عضوا ،أما
لجنة "الظواهر السلبية" ،فتمكنت من إنجاز
اقتراح بقرار ،بعد  7اجتماعات ،استغرقت
 5:50ساعات ،ليتبقى على جــدول أعمالها
موضوعان.

ً
 13موضوعا.
• نسبة إنجاز اللجنة ٪١٨.٧

أعضاء اللجنة

ً
أسامة الشاهين رئيسا
ً
د .صالح المطيري مقررا
ً
أسامة المناور عضوا.

«الظواهر السلبية» ...اقتراح بقرار

برلمانيات
سلة برلمانية
عبدالله المضف يسأل عن
تطبيق «كويت مسافر»
سأل النائب عبدالله املضف
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الشيخ حمد
جابر العلي عن تطبيق
"كويت مسافر" وآلية
استخدامه والتكنولوجيا
التي يتعامل معها.
وقال املضف في معرض
سؤاله" :يعد استخدام
التكنولوجيا الحديثة من
األمور االيجابية ال سيما
بنقله التعامالت التقليدية
الى الكترونية ،شريطة أن
يحقق هذا االنتقال السرعة
ويقلل الجهد ويضمن الدقة
والحفاظ على السرية"،
مستدركا بأن هذا "لم
يتحقق من خالل تطبيق
كويت مسافر ،فقد تم رصد
العديد من املالحظات في
التعامل مع هذا التطبيق".
وأضاف" :رغم أن كل
املستندات والبيانات
الثبوتية للمسافر معلومة
لدى الدولة إال أن التطبيق
يطلب الحصول على هذه
البيانات بتوسع شديد،
في حني أن غرضه ضمان
خلو املسافر من االصابة
بكورونا" ،وعليه "ملاذا هذا
التوسع في طلب البيانات؟
وهل ثمة ضمانات لعدم
استغاللها ونقلها من قبل
مزود الخدمة خصوصًا أنها
إجبارية على املسافر
ال اختيارية؟".
وتساءل" :كم بلغت املبالغ
التي تم تحصيلها من
خالل هذا التطبيق من
تاريخ العمل به حتى
تاريخ السؤال؟ وما نسبة
كل من الحكومة ومزود
الخدمة منها؟ وهل حصلت
الشركة التي قامت بتصميم
التطبيق وإدارته ،على
فرصة تزويد الخدمة من
خالل مناقصة أم بالتعاقد
املباشر؟ فإذا كان من خالل
مناقصة يرجى تزويدي بكل
العروض املالية التي تقدمت
بها الشركات لهذا الغرض،
أما إذا كان التعاقد مباشرًا
فما املسوغ القانوني لذلك؟".

الشاهين يقترح إجراء صيانة
لنفق دروازة العبد الرزاق
• نسبة إنجاز اللجنة  20.4بالمئة

• عقدت  11اجتماعا.
• استغرقت االجتماعات  18ساعة.
• ع ـ ــدد َالـ ـم ــواضـ ـي ــع الـ ـم ــدرج ــة 49
موضوعا.
• أنجزت  10مواضيع.
• قدمت للمجلس  10تقارير بشأن
المواضيع المنجزة.
المتبقي على ج ــدول أعمالها 39
•
ً
موضوعا.

أعضاء اللجنة

ً
فايز الجمهور رئيسا
ً
الصقعبي مقررا
د .عبدالعزيز
ً
.
عضوا
مطيع
د .أحمد
ً
عضوا
المطيري
صالح
د.
ً
د .علي القطان عضوا

• عقدت  3اجتماعات.
• اسـتـغــرقــت االج ـت ـمــاعــات 4:20
ساعات.
• عـ ـ ــدد الـ ـم ــواضـ ـي ــع الـ ـم ــدرج ــة
 5مواضيع.
• أنجزت صفر مواضيع.
• قدمت للمجلس صفر تقارير.
• المتبقي على جدول أعمالها 5
مواضيع.

«ذوي اإلعاقة» ...صفر إنجازات
• عقدت  4اجتماعات.
• اسـ ـتـ ـغ ــرق ــت االجـ ـتـ ـم ــاع ــات
 4ساعات.
• ع ــدد الـمــواضـيــع الـمــدرجــة
َ
 34موضوعا.
• أنجزت صفر مواضيع.
• قدمت للمجلس صفر تقارير
بشأن المواضيع المنجزة.
• المتبقي على جدول أعمالها
ً
 34موضوعا.

ً
الصيفي الصيفي رئيسا
ً
سعود بوصليب مقررا
ً
مساعد العارضي عضوا.

• عقدت  5اجتماعات.
• استغرقت االجتماعات  8ساعات.
• عـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـم ـ ــواضـ ـ ـي ـ ــع ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة
 9مواضيع.
ُ
• أنجزت صفر موضوعا.
• قدمت للمجلس صفر تقارير.
• ال ـم ـت ـب ـقــي ع ـلــى ج ـ ــدول أعـمــالـهــا
 9مواضيع.
• نسبة إنجاز اللجنة صفر بالمئة

ً
ثامر السويط رئيسا
ً
حمدان العازمي مقررا
ً
د .حمد روح الدين عضوا.
ً
محمد الراجحي عضوا
ً
د .صالح المطيري عضوا

«غير محددي الجنسية» ...ساعتان في  5أشهر
• عقدت اجتماعين.
• اس ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــرق االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــان
ساعتين.
• ع ــدد ال ـمــواض ـيــع الـمــدرجــة
 3موضوعات.
• أنجزت صفر مواضيع.
• قدمت للمجلس صفر تقارير.
• المتبقي على جدول أعمالها
 3مواضيع.

• عقدت  10اجتماعات.
• استغرقت االجتماعات 10:50
ساعات.
• عـ ــدد ال ـم ــواض ـي ــع ال ـمــدرجــة
َ
 23موضوعا.
• أنجزت  20موضوعا.
• ّ
قدمت للمجلس  20تقريرا.
• المتبقي على جدول أعمالها
 3مواضيع.

أعضاء اللجنة

أعضاء اللجنة

• نـسـبــة إن ـجــاز الـلـجـنــة صفر
بالمئة

أعضاء اللجنة

ً
د .حسن جوهر رئيسا
ً
مرزوق الخليفة مقررا
ً
أحمد الحمد عضوا.
ً
د .صالح المطيري عضوا
ً
الصيفي الصيفي عضوا

أعضاء اللجنة

ً
د .علي القطان مقررا ً
حمدان العازمي عضواً .
عضوا
د .صالح المطيري
ً
شعيب المويزري عضوا

أعضاء اللجنة
ً
د .صالح المطيري مقررا
ً
د .محمد الحويلة عضوا.

«بيئة األعمال» ٣ ...مواضيع متبقية

• نسبة إ نـجــاز اللجنة صفر
بالمئة

«حقوق اإلنسان» ...إنجازات غائبة

• ن ـس ـب ــة إن ـ ـجـ ــاز ال ـل ـج ـن ــة صـفــر
بالمئة

• عقدت  7اجتماعات.
• اسـ ـتـ ـغ ــرق ــت االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات 5:50
ساعات.
• ع ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـم ـ ــواض ـ ـي ـ ــع الـ ـ ـم ـ ــدرج ـ ــة
 3مواضيع.
• أنجزت موضوعا (اقتراح بقرار).
ً
ً
• قدمت للمجلس تقريرا واحدا.
• ال ـم ـت ـب ـقــي ع ـل ــى ج ـ ـ ــدول أع ـمــال ـهــا
موضوعين.

• نسبة إنجاز اللجنة  33بالمئة

«شؤون البيئة» ...اجتماعات بال نتيجة

• عقدت  10اجتماعات.
• اس ـت ـغــرقــت االج ـت ـم ــاع ــات 14:20
ساعة.
• عـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـم ـ ــواضـ ـ ـي ـ ــع ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة
 6موضوعات.
• أنجزت صفر مواضيع.
• ّ
قدمت للمجلس صفر تقارير.
• ال ـم ـت ـب ـقــي ع ـلــى ج ـ ــدول أعـمــالـهــا
 6مواضيع.

• نسبة إنجاز اللجنة صفر بالمئة

أعضاء اللجنة
ً
د .حمد المطر رئيسا
ً
مبارك العرو مقررا
ً
مهلهل المضف عضوا.

• نـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة إنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاز الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
 86.9بالمئة

أعضاء اللجنة
ً
د .صالح المطيري رئيسا
ً
مبارك الخجمة مقررا
ً
د .حمد روح الدين عضوا.

«تنمية املوارد» ...إنجاز  30موضوعًا في  10اجتماعات

• عقدت  10اجتماعات.
• استغرقت االجتماعات  16ساعة.
• عـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـم ـ ــواضـ ـ ـي ـ ــع ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة
َ
 63موضوعا.
ُ
• أنجزت  30موضوعا.
ً
• ّ
قدمت للمجلس  27تقريرا بشأن
المواضيع المنجزة.
• ال ـم ـت ـب ـقــي ع ـلــى ج ـ ــدول أعـمــالـهــا
ً
 33موضوعا.

• نسبة إنجاز اللجنة  47.6بالمئة

أعضاء اللجنة
ً
د .محمد الحويلة رئيسا
ً
د .صالح المطيري مقررا
ً
د .خالد العنزي عضوا.
ً
محمد الراجحي عضوا
ً
سعود بوصليب عضوا

أعلن النائب أسامة الشاهني
تقديمه اقتراحًا برغبة
بإجراء صيانة عاجلة
وشاملة لنفق دروازة
العبدالرزاق ،وإدارة مرافقه
من قبل املشروعات الصغيرة
واملتناهية الصغر.
وجاء في نص اقتراح
الشاهني أن "دروازة
العبدالرزاق تعتبر أحد
املعالم التاريخية والتراثية،
وسميت بهذا االسم نسبة
ألسرة العبدالرزاق ،التي
سكنت الحي املقابل البوابة"،
مضيفًا "وفي اآلونة األخيرة
قامت بلدية الكويت بإغالق
بوابات مداخل النفق األربعة
الكائن في قلب العاصمة،
لوجود خلل في تقاطع
الطريق الذي يعلو النفق،
على أن يتم عمل الصيانة
العاجلة من قبل شركة
املرافق العمومية املسؤولة
عن املوقع".
وتابع" :وعلى ضوء ما سبق
أقترح عمل صيانة عاجلة
وشاملة تنتهي بافتتاح
النفق أمام املشاة ،حيث إنه
من املعالم املعمارية لبلدنا
الحبيب ،وعدم ردم النفق
وإغالقه ،مع إعطاء األولوية
في إدارة مرافقه للمشروعات
الصغيرة واملتناهية
الصغر".

الكندري :إلغاء التطبيقات
المعطلة للمواطنين
شدد النائب د .عبدالكريم
الكندري على ضرورة تطوير
الخدمات اإللكترونية،
التي تقدمها الحكومة
للمواطنني واملقيمني ،إلنجاز
معامالتهم ،داعيا إلى الغاء
التطبيقات التي تعطل
معامالت املواطنني.
وقال الكندري ،في تغريدة
على حسابه الشخصي في
"تويتر" :يفترض ان يكون
الهدف من تقديم الخدمات
الحكومية إلكترونيًا تبسيط
وتسهيل االجراءات وتوفير
الوقت ،لكن الحاصل هو
ُّ
وتفرع
زيادة تعقيداتها
التطبيقات ،لذلك وجب
حصرها بموقع واحد
وبشكل مبسط وإلغاء التي
ليس لها فائدة سوى تعطيل
املواطنني وزيادة التكلفة
عليهم كتطبيق مسافر.
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مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com

التقدم إلى الخلف

أول العمود:
اإلغاثة اإلنسانية الكويتية في الخارج والداخل بحاجة الهتمام
إعالمي وتوثيقي يحفظ ويقدر هذا الجهد لألجيال ويبصرها بأحد
عناصر هوية مجتمعهم.
***
زادت وتيرة النقاش المجتمعي عن العمالة الوافدة أثناء زمن
كورونا ،وهو نقاش مستمر وسابق على الوباء ،وهناك مجموعة
من الواجبات التي تتطلبها عملية إدخال آالف العمال للبالد والتي
تطبقها دول أخرى ونفتقدها هنا في الكويت وتتسبب في الكثير
من المشاكل واألزمات ،ومن بين ذلك:
 التعريف بقوانين العمل لألميين منهم ولغير الناطقين بالعربيةواإلنكليزية.
 معرفة تاريخ البلد والتقاليد السائدة فيه. ترجمة المواقع اإللكترونية ألكثر من لغة خاصة تلك التي تخصالعمالة وعلى رأسها الموقع الخاص بهيئة القوى العاملة.
 تخصيص برامج إعالمية توعوية للعمالة وإشراكهم في المشهداإلعالمي.
 تسليط ال ـضــوء عـلــى دور س ـفــارات ال ــدول الـتــي نستقدم منهاالعمالة.
 تحسين مقار ومناطق السكن العمالي بما يفي بمتطلبات اإلقامةالصحية والكريمة آلالف العمال.
 تخصيص رسائل إعالمية للعمالة النسائية في القطاع التجاريوالمنزلي.
 الـتـعــريــف بـعــدد الجنسيات الـتــي يستقدمها س ــوق الـعـمــل فيالكويت.
 التعريف بأماكن دور العبادة لغير المسلمين (المسيحيينً
تحديدا) بسبب عدم وجود تراخيص بناء لدور العبادة لغيرهم.
والقائمة قد تطول ،ونطرح مثل هذه المتطلبات للقول بأن عدد
ً
الوافدين بيننا يشكلون  %٧٠من السكان ،ولو توسعنا خليجيا
فيصبح عددهم  ٢٤مليون نسمة لعام ( ٢٠٢٠حسب مركز الخليج
للدراسات االستراتيجية) وذلك من أصل  ٥١مليون نسمة هو العدد
اإلجمالي للسكان في دول الخليج العربية ،أال تستحق هذه النسب
الكبيرة بأن نقوم بأضعف اإليمان تجاهها وهو :توعيتها؟!

ال تراجع عن افتتاح المدارس
غادة عيسى خلف
إن المنظومة التعليمية في الكويت في أمس الحاجة إلى
التحرر من جمود الفكر التقليدي في اإلدارة ،وإن مسؤولية
تطوير المنظومة تقع على عاتقنا جميعا ويتطلب تشابك
كافة األيدي للدفع بالتعليم إلى األمام.
ولكي نضمن حصولنا على أعلى عائد من استثمارنا في
تعليم أبنائنا وحصولهم على أفضل تعليم ممكن ،فإننا نؤكد
أهمية التعامل مع جائحة كورونا وفق خطة مدروسة يكون
التعليم أساسها لضمان العودة اآلمنة إلــى الـمــدارس وعدم
التأخر في أخذ القرارات الالزمة الفتتاح المدارس المستعدة في
موعدها المعلن في سبتمبر  ،٢٠٢١وإذا نظرنا حولنا فاألمثلة
عديدة أبرزها بريطانيا التي جعلت افتتاح المدارس أولوية
وطبقت إجراءات صارمة لضمان سالمة الطلبة والمعلمين.
ً
من السهل جدا وضع الحواجز التي تعوق البداية ،وسيدفع
أبناؤنا في المحصلة النهائية الثمن ،فال مفر من استقبال
ً
أبنائنا على مقاعد الدراسة حضوريا ،لقد نتج عن تأخر اتخاذ
هذا القرار أضرار نفسية تفوق ضرر أمية القراء ة والكتابة
التي انحدرنا إليها.
م ـ ــدارس أبـنــائـنــا ج ــاه ــزة ،وض ـعــت خـطــط االف ـت ـتــاح وفــق
االشـتــراطــات الصحية وقدمتها ل ــوزارة التعليم من أكتوبر
 ،٢٠٢٠فــا يــوجــد سـبــب مـقـنــع لـمـنــع ع ــودة الـطـلـبــة لمقاعد
المدرسة.
ً
فبعد إغالق المدارس ألكثر من  ١٨شهرا وكل ما تال ذلك
من أعــراض نفسية وتربوية فإننا لن نقبل باالستمرار في
التضحية بمستقبل أبنائنا ولن نقبل بالتعليم «أون الين»
ً
إال إذا أغلقت كل قطاعات الدولة أوال.

عندما وصلنا إلــى عصر المعلومات
كــانــت خ ـطــوة إل ــى األم ـ ــام ،ول ـكــن عندما
أساءت بعض قنوات التواصل االجتماعي
رســال ـت ـهــا ف ــي ب ـي ــان ال ـح ـقــائــق ل ـل ـنــاس،
بـتــزيـيــف ال ـح ـقــائــق وال ـت ـنــابــز بــاألل ـفــاظ
وال ـج ــري وراء اإلث ـ ــارة ،ونـشــر الـكــراهـيــة
ورفــض اآلخــر وطمس التاريخ أصبحت
تقدما إلى الخلف.
وهو ما جعلني أطرح في هذا المقال
ســؤاال مشروعا هــو :هــل يصنع اإلعــام
ً
اإللكتروني جيال ال يعرف تاريخ وطنه؟
ول ـك ــي ت ـك ــون اإلج ــاب ــة ع ــن هـ ــذا ال ـس ــؤال
واضـ ـ ـح ـ ــة ،ح ــرص ــت ع ـل ــى أن أسـتـهـلـهــا
بمقدمة عن تعريف اإلنسان.

اإلنسان كائن ذو تاريخ
فـ ـق ــد اخـ ـتـ ـل ــف الـ ـعـ ـلـ ـم ــاء ف ـ ــي ت ـعــريــف
اإلنسان مقارنة بسائر الكائنات الحية،
فمنهم من ميزه بالعقل ومنهم من ميزه
بالنطق ،ومنهم من ميزه باالبتسامة ،إال
أنهم اكتشفوا أن بعض الكائنات الحية
األخــرى ،تملك هذه الميزة أو تلك ،حتى
اه ـت ــدى الـعـلـمــاء إل ــى تـعــريــف دق ـيــق من
بضع كلمات هــي :إنــه الـكــائــن الـحــي ذو
التاريخ ،أما غيره من كائنات حية فليس
لها تاريخ لهذا لم تتطور سالالتها عبر
آالف السنين التي عاشتها في األرض،
سـ ــواء ف ــي ن ــوع ال ـح ـيــاة أو ال ـص ـفــات أو
الطباع.
ف ـكــل ج ـيــل م ــن ال ـب ـشــر ي ـعــرف ت ـجــارب
األجـ ـي ــال ال ـت ــي سـبـقـتــه لـيـسـتـفـيــد منها
ويـتـجـنــب زالتـ ـه ــا ،ول ـه ــذا ي ـت ـطــور حتى
أصـ ـب ــح اإلنـ ـ ـس ـ ــان سـ ـي ــد الـ ـ ـك ـ ــون ،يـحـكــم
الـ ـحـ ـي ــوان والـ ـجـ ـم ــاد وي ـق ـه ــر ال ـط ـب ـي ـعــة،
وكل جيل ال يبدأ من جديد ،ولكنه يبدأ
مــن حـيــث انـتـهــى مــن س ـب ـقــوه ،فيضيف
إنجازاته إلى ما أنجزوه واكتشافاته إلى
ما اكتشفوه ،وهذا هو التقدم ،والمواطن
عليه أن يعرف تاريخ وطنه كله ،ويدرك
س ـ ــر تـ ـ ـط ـ ــوره وأس ـ ـ ـبـ ـ ــاب نـ ـهـ ـضـ ـت ــه ،وأن
يستخلص من حوادث التاريخ عبرتها.
ول ـقــد أدرك الـفــراعـنــة أهـمـيــة الـتــاريــخ
وعظمته فــي حـيــاة البشرية قبل هــؤالء

ال ـع ـل ـمــاء ف ـش ـي ــدوا األه ـ ــرام ـ ــات وأق ــام ــوا
المعابد ونقشوا على حجارتها وعلى
أوراق ال ـ ـبـ ــردي أع ـمــال ـهــم وإن ـج ــازات ـه ــم
واكـتـشــافــاتـهــم ،وتــاريـخـهــم ال ــذي يحكي
حضارتهم قبل آالف السنين ،ليشهد لهم
العالم كله أنهم أول حضارة ظهرت في
التاريخ البشري كله.

الكويت بالد العرب
هذا ما كتبه الرعيل األول في الكويت
على كراسات المدارس التي كان الطالب
يستخدمونها في المدارس ،ليعلموا أن
الكويت واحة السالم ترحب بكل عربي،
على أرضها ،وقد اجتزؤوا بهذه العبارة،
من تاريخهم ،نشأتهم اإلنسانية األولى
في خيمة القرين ،خيمة السالم والتآخي
بين أجناس مختلفة في الجماعات التي
لجأت إلى هذه الخيمة ،هربا من القالقل
فــي ال ـجــزيــرة الـعــربـيــة وال ـع ــراق وإيـ ــران،
فكانت وحــدة إنسانية ،ال سلطان فيها
لـجـمــاعــة عـلــى األخ ـ ــرى ،إل ــى أن نصبوا
عليهم حاكما مــن آل الـصـبــاح ،وأخ ــذوا
عليه عهدا وميثاقا ،بــأن يحكمهم وفقا
لشرع الله ،الذي نصب رجال صالحا من
آل العدساني ،على والية القضاء ،وأخذ
عليه العهد ذاته.

تأسيس الدولة وصدور الدستور
تعتبر المادة ( )7من الدستور المبادئ
الثالثة التي يتمثل فيها شرع الله وهي،
الـ ـع ــدل وال ـح ــري ــة والـ ـمـ ـس ــاواة ،دع ــام ــات
المجتمع ،تصونها الدولة ،حيث ينص
الدستور في مادته األولى على أن الكويت
دول ـ ــة ع ــرب ـي ــة ،وش ـع ـب ـهــا جـ ــزء م ــن األم ــة
العربية ،وينص في مادته الثانية على
أن دين الدولة اإلسالم ،ومؤدى هذا النص
ومفاده ،أن النهج الذي ستنتهجه الدولة
في الحكم ،هو مبادئ اإلسالم ،التي تقوم
على التعاون والتراحم.
وفــي هــذا السياق يقول النبي ،صلى
ال ـل ــه عـلـيــه وس ـل ــم" :م ـث ــل ال ـمــؤم ـن ـيــن في
تـ ــوادهـ ــم وت ــراح ـم ـه ــم وت ـعــاط ـف ـهــم مـثــل
ال ـج ـســد ،إذا اشـتـكــى مـنــه عـضــو تــداعــى
ل ــه س ــائ ــر ال ـج ـس ــد بــال ـس ـهــر وال ـح ـم ــى"،

ويقول أيضا" :المؤمن للمؤمن كالبنيان
الـمــرصــوص يـشــد بعضه بـعـضــا" ،وفــي
وصية جبريل للنبي كما أخبرنا عليه
الصالة والسالم" :ما زال جبريل يوصيني
بالجار حتى ظننت أنه سيورثه".
وفي هذا السياق أسوق فتوى اإلمام
األكبر الشيخ محمد عبده مفتي الديار
المصرية في أوائــل القرن الماضي وهو
رائ ـ ـ ــد ح ــرك ــة اإلصـ ـ ـ ــاح فـ ــي م ـص ــر وف ــي
العالم العربي كله ،وقد كانت مصر في
هذه الفترة مهبط الوافدين من مختلف
الـجـنـسـيــات ،ينهلون الـعـلــم فــي األزه ــر،
ومـنـهــم ال ـش ـعــراء والـعـلـمــاء والـفـنــانــون،
ع ـن ــدم ــا س ـئ ــل عـ ــن م ــوق ــف اإلسـ ـ ـ ــام مــن
الجنسيات وحكم المسلم إذا دخل مملكة
إسالمية وكان ما توخاه السؤال هو حكم
هــؤالء الوافدين القادمين إلــى مصر من
مختلف الجنسيات ،فأجاب اإلمام محمد
عبده في فتواه التي أصدرتها دار اإلفتاء
المصرية في  1904 /11 /17إجابة مطولة
نجتزئ منها ما يلي" :وطــن المسلم من
البالد اإلسالمية هو المحل الذي ينوي
اإلقــامــة فيه وال ينظر الــى موطن مولده
وال إلى البلد الذي نشأ فيه ،وإنما بلده
ووطنه الذي يجري عليه عرفه وينفذ فيه
حكمه هو البلد الذي انتقل إليه واستقر
فيه ،فهو رعية الحاكم الــذي يقيم تحت
والي ـت ــه ،ول ــه م ــن ح ـقــوق الــرع ـيــة م ــا لهم
وعليه ما عليهم ال يميزه عنهم شيء ال
عام وال خاص"( ،وقد وردت هذه الفتوى
كاملة في مقالي المنشور على صفحات
"الـ ـج ــري ــدة" ف ــي ع ــدده ــا ال ـ ـصـ ــادر ف ــي 5
نوفمبر سنة .)2017
وهــو ما ألزمني أن أكتب هــذا المقال،
ألطرح سؤاال مشروعا في عنوان المقال،
م ــوج ـه ــا إل ـ ــى ب ـع ــض قـ ـن ــوات ال ـت ــواص ــل
االجـتـمــاعــي ع ــذرا الـتـنــافــر االجـتـمــاعــي،
التي أفسحت صدرها ،لكل زيف وتضليل
وكذب وبهتان ،حيث تجاهلت الحقائق
الدامغة لنشأة هــذا المجتمع اإلنساني
النشأة والنزعة.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

أميركا الالتينية والعاصفة المثالية
على أوروبا أن تمد يدها
بشكل أكثر حسما إلى
أميركا الالتينية ،وإلى
جانب التقارب الثقافي،
فإن تقارب المصالح يجعل
المشاركة األكبر ضرورة
جيواستراتيجية حتمية،
وسيمثل إبرام اتفاقية
التجارة الحرة بين االتحاد
األوروبي وكتلة ميركوسور
في أميركا الالتينية تقدما
ملموسا بالغ األهمية.

في عام 2020
انكمش اقتصاد
المنطقة بنحو
 %6.3لكن أداء بلدان
أميركا الالتينية
ً
كان هزيال بالفعل
طول السنوات
الخمس السابقة

محمد أحمد المجرن الرومي
جاء عيد األضحى المبارك ورحل كما ترحل األيام في
زمن كورونا ،ولم يبق مكان لقضاء اإلجازة الطويلة إال
في الشاليهات أو المنازل ،وصادف أن الجو رطب غير
مالئم للخروج من المنزل ،ولكن كانت فرصة للقاء األهل
لتلقي التهاني بهذه المناسبة السعيدة.
ورغم الجو الرطب فقد تابعنا الحجاج عبر التلفزيون
وهــم ي ــؤدون مناسكهم بيسر وس ــام ،وذلــك راجــع إلى
الترتيبات لحج نــاجــح وقـلــة عــدد الـحـجــاج الــذيــن كان
عددهم يبلغ في السابق أكثر من مليونين وأصبحوا
هذا العام بضعة آالف ،واقتصر الحج على المواطنين
السعوديين والمقيمين ،وكانت الترتيبات ناجحة بسبب
حـســن التنظيم مــن ا لـسـلـطــات المختصة فــي المملكة
العربية السعودية ،بارك الله في جهودهم.
وهــذه هي المرة الثانية التي ال يتاح فيها لحجاج
الدول األخرى أداء هذه المناسك بسبب جائحة كورونا،
ون ـس ــأل ال ـلــه ف ــي الـسـنــة ال ـقــادمــة أن تــرجــع األمـ ــور إلــى
طبيعتها ،ويتمكن حجاج الخارج من أداء فريضة الحج
بإذن الله.
وبما أن الـظــروف لــم تسمح لنا بتهنئة كــل أقاربنا
وأصــدقــائـنــا والـعــزيــزيــن علينا بسبب التباعد واتـبــاع
اإلجـ ـ ــراء ات االح ـت ــرازي ــة ف ـهــذه فــرصــة لـتـقــديــم التهاني
لجميع األحباب والقراء الكرام ،وعيدكم مبارك وعساكم
من عواده.

الدورة األولمبية في طوكيو
بدأت الدورة األولمبية الدولية في العاصمة اليابانية
طــوك ـيــو ل ـع ــام  ٢٠٢٠م ـنــذ أي ـ ــام وس ـب ــب تــأج ـي ـل ـهــا إلــى
ه ــذا ال ـعــام يــرجــع إل ــى جــائـحــة كــورونــا الـتــي اكتسحت
العالم بأسره ،فكان التنظيم بمستوى الحدث مع أخذ
االحتياطات الالزمة ومنها عدم حضور الجماهير حرصا
على سالمة المشاركين في الدورة وشاركت الكثير من
ال ــدول فــي هــذه ال ــدورة ومنها وفــد دول ــة الكويت الــذي
أتمنى أن تكون مشاركته مشرفة في المنافسات ،ويجب
علينا أن نشجع شباب الكويت من الجنسين ،وأن نقف
وراءهم حتى نرى علم الكويت يرفرف في العالي في هذه
الدورة العالمية ونتمنى لهم التوفيق.

جاكوب هيلبرون*

بوتين ُي ّ
صعد خطابه
ضد أوكرانيا

حتى اآلن ،لم يتصرف بوتين كمغامر حقيقي بل كسياسي
تكتيكي حذق ،مما يعني أنه يحصد مكاسبه السهلة في
الخارج حين يشاء وفي األماكن التي يريدها وبغض ًالنظر
عن اعتراض الغرب ،لكن مواقف بوتين تزداد تشددا اليوم
على ما يبدو.

خافيير سوالنا وإنريكي إغليسياس*

تشهد أميركا الالتينية مجموعة شديدة الخطورة من
األزمــات ،إذ تعيش اقتصادات المنطقة حالة من الركود
الشديد ،وسياساتها معطلة ،وفــوق كل شــيء ،أصبحت
صـحــة شعوبها ُعـ ــرضــة للخطر ،وتـشـهــد االحـتـجــاجــات
الحاشدة التي اندلعت مؤخرا في العديد من البلدان على
شدة خطورة المشكالت التي يتعين على قــادة المنطقة
والمجتمع الدولي التصدي لها اآلن.
بــرغــم أنـهــا تمثل مــا يــزيــد قليال عـلــى  %8مــن سكان
العالم ،فقد سجلت أميركا الالتينية أكثر مــن  %30من
الوفيات المؤكدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ،)19ومع
استثناءات قليلة ،ال يزال التطعيم في المنطقة يتقدم ببطء
شديد ،وفي بيرو ،حيث كانت معدالت الوفيات بكوفيد19
بين األعلى على اإلطالق ،تلقى نحو  %20فقط من السكان
جرعة واحدة من اللقاح على األقل.
في عام  ،2020انكمش اقتصاد المنطقة بنحو ،%6.3
لكن أداء بلدان أميركا الالتينية كان هزيال بالفعل طول
السنوات الخمس السابقة ،وهــي أيضا بين أكثر بلدان
العالم تفاوتا ،مما يخلق أرضــا خصبة مثالية لكل من
فيروس كورونا  2019وفيروس عدم االستقرار السياسي.
بيد أن الجبرية في النظر إلــى أميركا الالتينية مبدأ
َ
هـ ـ ّـدام ،ألنها تخفي عــدم تجانس مجتمعات ومؤسسات
الـمـنـطـقــة ،لكننا مــن غـيــر الـمـمـكــن أن نـتـجــاهــل الـعــوامــل
التاريخية والبنيوية وراء التحديث المتأخر في المنطقة،
وال ميلها نحو التقلبات االجتماعية والسياسية ،كما أثبت
مسارها على مدار السنوات الثالثين األخيرة.
أدت الطفرة الديمقراطية في أميركا الالتينية في أوائل
تسعينيات القرن العشرين ،جنبا إلــى جنب مع ازدهــار
السلع األساسية بعد عقد من الزمن ،إلى توسع الطبقات
المتوسطة في المنطقة وبدا األمر وكأن هذا يشير إلى كسر
دائرة التخلف اإلنمائي ،لكن نهاية ارتفاع أسعار السلع
األساسية في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين
تسبب فــي مـحــو ق ــدر كبير مــن ه ــذا الـتـقــدم االقـتـصــادي
وتكدير مجتمعات المنطقة وسياساتها.
ما يثير القلق أن الطبقات المتوسطة تخشى العودة
إلــى الفقر كما فـقــدت الثقة فــي ال ــذات ،وقــد تسبب القلق
االق ـت ـص ــادي ال ـم ـت ـنــامــي ف ــي ت ــآك ــل دع ـم ـهــا لـلـمــؤسـســات
الديمقراطية وتمهيد األرض إلحياء النزعة الشعبوية على
كل من اليمين واليسار .اآلن أصبحت الحريات المدنية
وسيادة القانون تحت التهديد ،وبالتالي تعاني مكانة
أميركا الالتينية حتما.
في الوقت ذاته ،تواصل الموارد المعدنية ،والزراعية،
وموارد الطاقة الوفيرة في أميركا الالتينية اجتذاب انتباه
القوى الكبرى في العالم ،وينعكس هذا في تزايد التجارة

العيد السعيد

واالستثمار والتعاون المالي في المنطقة مع الصين .ورغم
أن طفرة الـمــواد الخام في العقد األول من القرن الحالي
كانت مدفوعة جزئيا أيضا بالطلب الصيني ،فإن أميركا
الالتينية اليوم في وضع يجعلها أكثر تعرضا واعتمادا
على اآلخر ،ويتفاقم كل هذا بفعل الجائحة.
الواقع أن مشاكل أميركا الالتينية يجب أن يتصدى لها
في المقام األول قادتها ،وتتمثل األولوية األكثر إلحاحا،
بخالف مكافحة كوفيد ،19في الترويج لعقد اجتماعي
جديد ،والذي يجب أن يستهدف تضييق فجوات التفاوت
وتحسين ال ـقــدرة عـلــى الــوصــول إل ــى الــرعــايــة الصحية،
والتعليم ،وغير ذلــك مــن ركــائــز دولــة الرفاهية .يجب أن
تكون التغيرات عميقة بالقدر الكافي إلعادة الكرامة إلى
السياسة ،وبالتالي إحـيــاء الــدعــم الشعبي للمؤسسات
الديموقراطية.
ل ـكــن الـ ـق ــادة الـسـيــاسـيـيــن ال يـسـتـطـيـعــون االض ـطــاع
بهذه المهمة بمفردهم ،ومن شأن تعزيز التعاون األكثر
مرونة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني أن يجعل
من الممكن تعظيم الفرص التي يقدمها التحول الرقمي
وتوفير ضمانات أكثر قــوة للمساعدة فــي إدارة تأثيره
على أسواق العمل.
ُ
ـحسـن بلدان أميركا الالتينية ُصـنعا
في الوقت ذاته ،ت ِ
بالتعجيل بتكاملها اإلقليمي ،والذي ظل لفترة طويلة في
ذيل قائمة االهتمامات ،ومن الممكن أن تساعد الحدود
الجديدة للتكنولوجيا واالتصاالت والتعليم في تعزيز
العالقات بين األميركتين ،وفي المقام األول فيما يتعلق
بــالـتـجــارة (ك ـمــا يـطــالــب مـعـظــم الـمــواطـنـيــن فــي مختلف
أنحاء المنطقة).
م ــن م ـن ـظــور أوس ـ ــع ،ي ـجــب اع ـت ـبــار أم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة
فاعال سياسيا واقتصادية أســاسـيــا ،ق ــادرا على تغيير
ميزان القوى العالمي ،ومع وجود  %40من أنواع العالم،
و %30مــن احـتـيــاطـيــاتــه مــن الـمـيــاه ال ـعــذبــة ،و %25من
غــا بــا تــه ،ينبغي للمنطقة أن تضطلع ب ــدور حـيــوي في
ال ـك ـفــاح الـمـتـعــدد األط ـ ــراف ضــد تـغـيــر ال ـم ـنــاخ ،لـكــن هــذا
سيكون مستحيال ما دامت الجائحة تعمل على تقويض
اقتصاداتها واستقرارها السياسي.
استجابت المنظمات الدولية ألزمة كوفيد 19بتوفير
ال ـمــزيــد م ــن ال ـت ـمــويــل ،لـكــن ه ــذا يـظــل غـيــر ك ــاف لـلـبـلــدان
النامية ،التي تحتاج إلى الوصول بقدر أكبر من المرونة
إلى التمويل الطويل األجل المنخفض التكلفة .تركز بعض
ال ـم ـبــادرات الـمـطـلــوبــة فــي اق ـت ـصــادات أمـيــركــا الالتينية
وغ ـيــرهــا م ــن االق ـت ـص ــادات الـنــامـيــة عـلــى خـلــق الـسـيــولــة
الالزمة لتخفيف تأثير الجائحة على المستوى االجتماعي
ومساعدة الشركات التي بات بقاؤها مهددا.

على نحو مماثل ،ستستفيد أميركا الالتينية وحلفاؤها
التقليديون من ابتكار أشكال جديدة للتعاون ،والواليات
المتحدة مؤهلة بشكل خاص لمساعدة البلدان المجاورة
لها ،مثل تلك في أميركا الوسطى ومنطقة الكاريبي ،كما
تتسم الروابط بين أميركا الالتينية وأوروبا ،اإلرث الذي
خلفه االستعمار والهجرات الالحقة ،بقدر كبير من القوة.
لكن يتعين على أوروبا أن تمد يدها بشكل أكثر حسما
إلى أميركا الالتينية ،وإلــى جانب التقارب الثقافي ،فإن
تقارب المصالح -مثل كبح جماح الجائحة ،وتخفيف تغير
المناخ ،وتعزيز الرخاء االقتصادي ،وتكميل نفوذ قوى
أخرى -يجعل المشاركة األكبر ضرورة جيوستراتيجية
حـتـمـيــة ،وسـيـمـثــل إب ـ ــرام ات ـفــاق ـيــة ال ـت ـج ــارة ال ـح ــرة بين
االتحاد األوروبي وكتلة ميركوسور في أميركا الالتينية
(األرجنتين ،والبرازيل ،وبــاراغــواي ،وأوروغ ــواي) تقدما
ملموسا وبالغ األهمية.
عـنــدمــا تـسـلــم الـكــاتــب الـكــولــومـبــي غــابــريـيــل غــارسـيــا
ماركيز جائزة نوبل في األدب عام  ،1992ألقى محاضرة
بعنوان "عزلة أميركا الالتينية" ،فقال" :إن أولئك األوروبيين
من ذوي الرؤية الواضحة الذين يناضلون ،هنا أيضا ،من
أجل وطن أكثر عدال وإنسانية ،يمكنهم مساعدتنا بشكل
أفضل كثيرا إذا أعادوا النظر في رؤيتهم لنا" .ففي نهاية
المطاف "لن يجعلنا التضامن مع أحالمنا نشعر بأننا
أصبحنا أقل وحدة وانعزاال ،طالما لم ُت َـت َ
ـرجم هذه األحالم
إلى أعمال ملموسة من الدعم المشروع لكل الشعوب التي
تفترض واهمة أنها قادرة على ممارسة حياة خاصة بها
في توزيع العالم".
فــي هــذه األوق ــات مــن المصاعب والـمـحــن المشتركة-
وإن لم تكن موزعة بالتساوي -تتحدانا كلمات غارسيا
ماركيز الحكيمة جميعا ،األوروبيين وغير األوروبيين
على حــد س ــواء ،ويـجــب أن تطبع الجائحة وتداعياتها
االقتصادية والسياسية رسالتين في أذهاننا :ال أحد في
مأمن من التهديدات العالمية ،وال ينبغي ألحد أن ُيـت َـرك
في مواجهتها بمفرده.
* خافيير سوالنا الممثل األعلى األسبق للشؤون
الخارجية والسياسة األمنية في االتحاد األوروبي،
وأمين عام منظمة حلف شمال األطلسي ووزير خارجية
إسبانيا سابقا ،وحاليا رئيس  EsadeGeoمركز أبحاث
االقتصاد العالمي والدراسات الجيوسياسية ،وزميل
متميز لدى مؤسسة بروكنغز .إنريكي إغليسياس
رئيس بنك التنمية للبلدان األميركية سابقا.
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في شهر أبريل الماضي ،جمع الرئيس الروسي فالديمير
بــوتـيــن أك ـثــر مــن مـئــة أل ــف ج ـنــدي بــال ـقــرب مــن ال ـح ــدود مع
أوكرانيا ،مما أدى إلى تصعيد التوتر بين البلدين وانتشار
ً
توقعات كثيرة حول نواياه الحقيقية قبل أن يسحب جزء ا
من تلك القوات العسكرية في نهاية المطاف ،وبعد خوض
مواجهة مع ّ
مدمرة بريطانية كانت تبحر نحو منطقة في
محيط شبه جــزيــرة ال ـقــرم ،ه ــددت روسـيــا فــي شهر يونيو
ً
بقصف هذا النوع من السفن مستقبال ،ومع اقتراب انتخابات
مجلس الدوما في شهر سبتمبر المقبل ،يتكلم بوتين عن
ُرأيه بالعالقة القائمة بين أوكرانيا وروسيا في مقالة شاملة
ن ِشرت على موقع الحكومة الروسية قبل أيام ،حيث يتماشى
ه ــذا ال ــرأي مــع م ـقــاالت بــوتـيــن الـســابـقــة ،لكنه يتعمق هــذه
ً
ً
المرة في تفاصيل التاريخ الروسي ،فيطرح وصفا واضحا
للعالقات الروسية األوكــرانـيــة .باختصار ،يبدو أن بوتين
يريد بهذه الطريقة أن يطلق مرحلة جديدة من المنافسة
بين الشرق والغرب.
يرفض بوتين في مقالته الفكرة المتعلقة باختالف مصير
أوكرانيا وروسيا ،بل إن العكس صحيح بحسب قوله ،فقد
كتب بوتين« :أنــا مقتنع بــأن سيادة أوكرانيا الحقيقية لن
تصبح ممكنة إال بالشراكة مع روسيا .لقد تطورت روابطنا
الروحية واإلنسانية والحضارية على مر القرون ،وأصبحت
راسخة في المصادر نفسها ،وزادت قوتها بفضل المصاعب
واإلنجازات واالنتصارات المشتركة» ،وفي تعليقات الحقة،
قــال بوتين على التلفزيون الوطني إن التحركات الغربية
األخ ـيــرة هــي الـتــي دفـعـتــه إل ــى نـشــر تـلــك الـمـقــالــة« :ي ـبــدو أن
المرحلة التي ُت ّ
مهد لتنفيذ المشروع المعادي لروسيا بدأت،
ً
ويثير هذا الوضع مخاوف معينة طبعا».
ّ ً
جديا بضم إقليم «دونباس» أم بتنفيذ
لكن هل يفكر بوتين
توغل جديد فــي أوكــرانـيــا؟ أم أنــه يطلق بكل بساطة جولة
من استعراض القوة قبل انتخابات سبتمبر؟ الماضي هو
ّ
مجرد مقدمة لما يحصل اليوم .يتماشى تصعيد الخطاب
ضد أوكرانيا مع طريقة تعامل بوتين في مجال السياسة
الخارجية حيث حقق أكبر إنجازاته ،ورغم تدهور االقتصاد
ً
الــروســي ،حــرص بوتين دوم ــا على فــرض قــوة موسكو في
الخارج بما يفوق ثقلها الحقيقي ،وأكدت روسيا استرجاعها
مـكــانــة ال ـقــوى العظمى عـبــر سـحــق جــورجـيــا فــي أغسطس
 ،2008ثم ّ
ضمت شبه جزيرة القرم في مارس  ،2014وعادت
ّ
إلى الشرق األوسط ووسعت نفوذها في سورية وإيران ،لكن
نتائج الحرب في أوكرانيا كانت مختلطة ،إذ تعني طبيعة
هذا الصراع غير الحاسم أن بوتين يستطيع تكثيف ضغوطه
ً
على أوكرانيا حين يشاء ،لكن هــذا الوضع يعني أيضا أن
ً
ً
ذلك الصراع أصبح مستقنعا حقيقيا كونه لم ينتهِ بطريقة
واضحة وحاسمة كما أرادت روسيا.
لكن من وجهة نظر أرسيني ياتسينيوك ،رئيس الحكومة
األوكراني السابق ومؤسس «مؤسسة أوكرانيا المفتوحة»،
زادت قوة بوتين بكل وضوح في آخر خمس سنوات .برأيه،
تـجــاوز جــو بــايــدن االخـتـبــار ال ــذي فــرضــه عليه بوتين عبر
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى تـمــاسـكــه خ ــال أحـ ــدث خ ـطــة لـحـشــد ال ـقــوات
العسكرية ،لكن يذكر ياتسينيوك ،وهو من مؤيدي انتساب
أوكــران ـيــا إل ــى حـلــف الـنــاتــو ،أن بــوتـيــن يملك خ ـيــارات عــدة
لمحاولة إرجــاع أوكرانيا إلى المحور الروسي ،حيث يريد
بوتين برأيه أن يسترجع عظمة اإلمبراطورية الروسية.
حتى اآلن ،لم يتصرف بوتين كمغامر حقيقي بل كسياسي
تكتيكي حــذق ،مما يعني أ نــه يحصد مكاسبه السهلة في
الخارج حين يشاء وفي األماكن التي يريدها وبغض النظر
ً
عن اعتراض الغرب ،لكن مواقف بوتين تــزداد تشددا اليوم
ً
على ما يبدو ،إذ لم يكن الرئيس الروسي يهتم كثيرا بإيجاد
تسوية مع الغرب في السنوات األخيرة ،لكن هذه النزعة تبلغ
أدنى ّمستوياتها اليوم .ربما يقف بوتين على مفترق طرق،
وإذا نفذ األفكار التي ذكرها في مقالته األخيرة ،فقد تتحول
الـمــواجـهــة الـقــائـمــة بـيــن ال ـشــرق وال ـغــرب إل ــى ص ــراع شائك
ومخيف أكثر من أي وقت مضى.
* «ناشيونال إنترست»
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السوق العام

٦.٣٩٦

هيئة االستثمار حددت مع مديريها  3أسهم مدرجة
محمد اإلتربي

بعد عام
من النقاشات
والترتيبات يبقى
تنفيذ الوعد

ويــؤكــد ذلــك الـتـفــاوت والتباين
بين حجم األموال والمبالغ التي
لدى كل شركة.
ً
أي ـضــا بــرنــامــج الخصخصة
الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـث ــر مـ ـن ــذ أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن 14
ً
عــامــا ،إذ سبق أن طرحت فكرة
خصخصة كــل مــن بيتك وزيــن
والـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فــي
برنامج تمت مناقشته من جانب
م ـج ـلــس إدارة ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
لالستثمار قبل  7سنوات تقريبا
ولم َ
ير النور.
عـلــى صـعـيــد مـتـصــل ،يمكن
الـتــأكـيــد عـلــى جـمـلــة معطيات
أبرزها مايلي:
 -1ح ـق ـق ــت ال ـه ـي ـئ ــة مـ ــن كــل
م ـس ــاه ـم ــات ـه ــا م ـ ــع الـ ـش ــرك ــات

٦.٩٣٤

٥.٣٥٤

شركة مساهمة عبر «الشراكة»
لتنفيذ «الطاقة المتجددة»

في مشروع الدبدبة والشقايا بالتعاون مع معهد األبحاث و«الكهرباء»
●

ً
الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــرة لـ ـ ــأصـ ـ ــول أربـ ـ ــاحـ ـ ــا
وعـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ـفـ ـ ــوق ف ـ ـ ــي ب ـع ــض
الـسـنــوات عــوائــدهــا الخارجية
بضعف أو ضعفين على األقل.
 -2ا ل ـشــر كــات المحلية التي
تنطبق عليها معايير الهيئة
جميعها بــا اسـتـثـنــاء أصــول
أجنبية من جهات خارجية.
 -3تجربة الهيئة في السوق
ناجحة بكل المقاييس ،إذ تعمق
مــن مؤسسية الـســوق مــن جهة
ألن ـه ــا مـسـتـثـمــر ط ــوي ــل األج ــل
وت ـع ـطــي ث ـقــة ل ـل ـســوق المحلي
أمام المستثمرين األجانب.
 -4م ـ ـط ـ ـلـ ــوب دعـ ـ ـ ــم وإنـ ـ ـج ـ ــاح
األدوات ال ـم ــال ـي ــة وال ـم ـش ـت ـقــات
الـحــديـثــة ف ــي ال ـس ــوق كـمــا سبق

السوق األول السوق الرئيسي

2.٤١٦ 2.٨٢١ 3.٣٢١

المساهمة العينية نهج جديد لـ «المحفظة الوطنية»
ق ــال ــت مـ ـص ــادر اس ـت ـث ـم ــاريــة،
إن ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لــاسـتـثـمــار
في المراحل النهائية الستيفاء
إجـ ــراء ات المساهمة ،مــع بعض
الـشــركــات المحلية ،فــي محافظ
إض ــاف ـي ــة جـ ــديـ ــدة ،وف ـ ــق ال ـن ـهــج
الـ ـج ــدي ــد الـ ـ ـ ــذي يـ ـنـ ـض ــوي عـلــى
مساهمات عينية.
وعـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» أن هناك
ن ـقــاشــات مـسـتـمــرة مـنــذ حــوالــي
ً
ً
عام تقريبا ،وأنه عمليا استوفت
الـشــركــات كــل متطلبات الهيئة،
وزودت ـهــا بكل المعلومات التي
طـلـبـتـهــا م ــن ت ـقــاريــر ع ــن أدائ ـهــا
آخ ـ ــر ع ــامـ ـي ــن ،وحـ ـج ــم األص ـ ــول
تحت مظلتها والهيكل التنفيذي
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري ف ـ ــي ك ـ ــل ش ــرك ــة،
وال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ال ـم ـه ـن ــي لـلـقــائـمـيــن
على الـشــركــة ،إضــافــة إلــى حجم
ً
االستثمارات التي لديها محليا
ً
وأجنبيا.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،أن
هـ ـن ــاك ن ـق ـط ــة ق ــان ــونـ ـي ــة تـخــص
هيئة االستثمار يتم العمل على
ً
معالجتها ،خصوصا أن الشركات
ال ي ـم ـك ـن ـهــا الـ ـقـ ـي ــام ب ـه ــا ن ـيــابــة
عنها ،وبعد معالجتها سيكون
ً
الطريق ممهدا للشروع في تقديم
المساهمة.
ول ـ ـ ـ ــإش ـ ـ ـ ــارة ف ـ ـ ـ ــإن بـ ــرنـ ــامـ ــج
مساهمات الهيئة متوقف منذ
س ـن ــوات ألن ــه غـيــر خــاضــع ألي
ب ــرن ــام ــج زمـ ـن ــي أو إطـ ـ ــار فـنــي
ث ــاب ــت ،ب ــل يـخـضــع الع ـت ـب ــارات
م ـخ ـت ـل ـفــة ومـ ـتـ ـع ــددة م ـت ـغ ـيــرة،
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مع خدمة األجل في بدايتها عبر
صندوق وعد.
ً
 -5مـطـلــوب أي ـضــا مــن الهيئة
تجديد تلك المساهمات لتحفيز
الـ ـش ــرك ــات ع ـل ــى رفـ ـ ــع ك ـفــاء ت ـهــا
وأدائ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا وت ـ ـطـ ــويـ ــر م ـه ــارت ـه ــا
االستثمارية.
في السياق نفسه ،دعت مصادر
مالية إلى فتح قنوات تعاون بين
الهيئة والشركات االستثمارية في
تأسيس كـيــانــات جــديــدة رديـفــة،
كاستثمارات جــديــدة تنمو على
ً
الـ ـم ــدى ال ـب ـع ـي ــد ،خ ـص ــوص ــا فــي
قطاعات التكنولوجيا والتقنيات
ً
الـ ـح ــديـ ـث ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـشـ ـه ــد نـ ـم ــوا
ً
ً
مذهال وسريعا وسيكون عصب
االقتصاد الحديث.

أشرف عجمي

علمت الجريدة من مصدر ذي صلة أن معهد
الكهرباء
الكويت لألبحاث العلمية بدأ مع وزارة ّ
والـمــاء التعاون كشريكين إلحـيــاء مــا تبقى من
مراحل مشروع الدبدبة والشقايا إلنتاج الطاقة
ال ـم ـت ـج ــددة والـ ـمـ ـح ــددة بــال ـمــرح ـل ـت ـيــن ال ـثــان ـيــة
وال ـثــال ـثــة ،وذل ــك بـعــد سـحـبــه ب ـقــرار مــن مجلس
الوزراء من مؤسسة البترول الكويتية ،المتمثلة
في شركة البترول الوطنية ،بعد انتهاء المرحلة
األولى من المشروع.
وق ـ ــال ال ـم ـص ــدر إن ال ـم ـع ـهــد وال ـ ـ ـ ــوزارة قـ ّـدمــا
الطرح الخاص بالمشروع على عدة مستشارين
محليين وأجانب ّ
ممن يملكون خبرة كبيرة في
مجال الطاقة المتجددة ولديهم سابقة أعمال
في هــذا المجال ،الفتا الــى أن المستشار الفائز
ّ
سيعد المناقصة الخاصة بالمشروع بعد تجهيز
المستندات المالية والقانونية.
وأشــار الى أنه ستكون هناك شركة مساهمة
لتنفيذ الـمـشــروع تـحــت إش ــراف هيئة الـشــراكــة
ب ـي ــن ال ـق ـط ــاع ـي ــن ال ـ ـعـ ــام وال ـ ـخ ـ ــاص ،الفـ ـت ــا ال ــى
مشاركة لمستثمر ،سواء كان محليا أو أجنبيا،
وأي ـضــا مـمــن يـمـلـكــون الـخـبــرة فــي ه ــذا الـقـطــاع
وبنسبة سيتم تحديدها بعد إرســاء المناقصة
الـخــاصــة بــال ـم ـشــروع ،عـلــى أن يـتــم ط ــرح نسبة
أيـضــا لالكتتاب الـعــام على المواطنين ،مؤكدا
أن المعنيين بــالـمـشــروع يـعـكـفــون حــالـيــا على
المناقصة الخاصة بتلك الشراكة.
وقال إن الهدف من المشروع يكمن في تنويع
مصادر الطاقة من خالل استخدام تكنولوجيات
الطاقة المتجددة واألنظمة بما في ذلك التشغيل
والصيانة األمثل وتطوير تكنولوجيات تخزين

ال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـقــدمــة وال ـن ـظ ــم وت ـص ـم ـيــم وتـنـفـيــذ
استراتيجيات وتقنيات إدارة الطاقة الذكية إلى
جانب تطوير وتنفيذ تكنولوجيات كفاءة الطاقة
وإدارة الطلب على الطاقة.
ّ
وأضــاف أن المشروع يتعلق أيضا بتصميم
وإنشاء وتشغيل أول محطة متعددة التقنيات
إلنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة
بسعة  70مـيـغــاوات وربطها مباشرة بالشبكة
المحلية لتغذية جــزء مــن الطلب المحلي على
الطاقة الكهربائية .وأوضح أن  50ميغاوات من
المحطة ستعمل بنظام المقاطع المقوسة للطاقة
الشمسية الحرارية بإنتاج سنوي يصل إلى مئة
أل ــف م ـي ـغــاوات /ســاعــة ،مـشـيــرا ال ــى أن المحطة
ستتضمن  10ميغاوات تعمل بالطاقة الشمسية
الضوئية و 10بطاقة الرياح.
وأك ــد أن ال ـم ـشــروع سيعمل عـلــى إن ـجــاز أول
تقييم شامل ودقيق لمصادر الطاقة المتجددة
فــي الـكــويــت كالطاقة الشمسية وطــاقــة الــريــاح،
إضافة إلــى إنجاز المخطط الهيكلي للمشروع
على مساحة  84كيلومترا مربعا ،كما سيتم وضع
األسس الفنية واالقتصادية للتوسع باستخدام
هذه التقنية في المستقبل.
وأوضح أن الهدف الكبير هو التمكن من إنتاج
كميات كبيرة من الكهرباء تصل إلى  2000و4000
ميغاوات إذا تمت إضافة مشاريع إنتاج الطاقة
الشمسية إلى المنازل والمباني الحكومية.
ولفت الى أن المشروع بجانب أنه سيعمل على
تعزيز أمن الطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها،
فإنه سيكون مـصــدرا مهما لتوفير فــرص عمل
غير تقليدية وخـلــق اقـتـصــاد م ــواز للصناعات
المساندة ،ال تعتمد على مصدر الدخل الرئيسي
للدولة.

«المحاسبة» :قصور في تقدير احتياجات وزارة المالية
الوزارة لم تبذل العناية المهنية عند مراجعة وتدقيق األسعار والكميات
●

جراح الناصر

ّ
سجل ديوان «المحاسبة» مالحظات وتوجيهات ذات
ً
أهمية خاصة لوزارة «المالية» ،والتي أظهرت قصورا
في تقدير الوزارة الحتياجاتها.
وبينت الـمــاحـظــات ،فــي التقرير الـسـنــوي لقطاع
ال ــرق ــاب ــة ال ـم ـس ـب ـقــة والـ ــدعـ ــم ال ـف ـن ــي ل ـل ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة
( ،)2020/2021ع ــدم ب ــذل «الـمــالـيــة» الـعـنــايــة المهنية
الالزمة عند مراجعة وتدقيق جداول األسعار والكميات،
األمــر الــذي نتج عنه تحقيق وف ــورات مالية ،وتعزيز
إيراد من خالل رقابة ديوان «المحاسبة» المسبقة بقيمة
إجمالية مقدارها  1.23مليون دينار.
وأسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرت أع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـبـ ـق ــة ل ـب ـعــض
الـمــوضــوعــات ،الـتــي تمت دراسـتـهــا وبحثها للجهة،
عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة بقيمة إجمالية

مـقــدارهــا  57.03ألــف دي ـنــار ،نتيجة لتخفيض قيمة
التعاقد بعد دراسة الديوان ،باإلضافة إلى تعزيز إيراد
الخزانة العامة بقيمة مقدارها  1.175مليون ،نتيجة
لــزيــادة قيمة بعض التعاقدات اإليــراديــة بعد دراســة
«المحاسبة» ،التي تمثلت بتعديل أخطاء محاسبية
بعدد  18عقدا تخص الجمعيات التعاونية من خالل
رقابة الديوان المسبقة.
ّ
وبين التقرير أن األمر يستوجب مراعاة الوزارة عند
تقدير احتياجاتها ومراجعة تدقيق جداول األسعار
والكميات ،لتالفي تحميل المال العام للدولة مبالغ
إضافية.
وقــام الــديــوان بــرد أوراق  54موضوعا لـ»المالية»،
لعدم قيام الــوزارة بموافاة «المحاسبة» بكل األوراق
والـمـسـتـنــدات وم ــا يـتـصــل بـهــا مــن وثــائــق وبـيــانــات
وإيضاحات ،األمــر الــذي يستوجب دراســة اإلجــراءات

النفط يرتفع مع التوقعات ّ
بشح اإلمدادات

ً
البرميل الكويتي يقفز دوالرا ليبلغ 73.73

ارتـ ـف ــع س ـعــر بــرم ـيــل ال ـن ـفــط ال ـكــوي ـتــي دوالرا
واحــدا ،ليبلغ  73.73دوالرا للبرميل في تــداوالت
يوم الجمعة مقابل  72.73دوالرا في تداوالت يوم
الخميس الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
وفي األســواق العالمية ،صعدت أسعار النفط،
تعاف قوي من نزول
الجمعة ،وفي األسبوع بعد
ٍ
كـبـيــر سـ ّـجـلـتــه ي ــوم االث ـن ـيــن ،إذ تـلـقــت ال ــدع ــم من
توقعات بأن اإلمدادات ستظل شحيحة خالل العام.
ّ
وهـ ــوى س ـعــر ال ـن ـفــط وب ـق ـيــة األص ـ ــول الـعــالـيــة
المخاطر في بداية األسبوع بفعل مخاوف بشأن
تــأثــر االق ـت ـصــاد والـطـلــب عـلــى ال ـخــام مــن ارت ـفــاع
اإلصابات بالساللة دلتا من كوفيد -19في الواليات
المتحدة وبريطانيا واليابان وأماكن أخرى.
وأنهى خام برنت الجلسة مرتفعا  31سنتا ،أو
ما يعادل  0.4بالمئة إلى  74.10دوالرا للبرميل،
بعد أن قفز  2.2بالمئة أم ــس .وصـعــد خــام غرب
تكساس الوسيط األميركي عند التسوية  16سنتا،
أو ما يعادل  0.2بالمئة إلى  72.07دوالرا ،بعد أن
ربح  2.3بالمئة أمس.
وفي األسبوع الماضي ،ربح برنت  0.7بالمئة،
بعد أن تراجع لثالثة أسابيع على التوالي ،بينما
زاد خ ــام غ ــرب تـكـســاس الــوس ـيــط األم ـيــركــي 0.4
بالمئة ،بعد أن نزل ألسبوعين.
وتراجع الخامان القياسيان نحو  7بالمئة يوم

لكنهما قـ ّـلـصــا تـلــك الـخـســائــر ،فــي وقــت
االثـنـيــنّ ،
ـوقــع الـمـسـتـثـمــرون أن يـظــل الـطـلــب قــويــا ،وأن
يـتـ ّ
تتلقى السوق الدعم من انخفاض مخزونات النفط
وارتفاع معدالت التلقيح.
وقال كومرتس بنك ،في مذكرة ُ
«ثبث أن مخاوف
ّ
الطلب مبالغ فيها ،وذلك هو السبب في أن أسعار
الـنـفــط تـعــافــت مـنــذ ذل ــك ال ـح ـيــن .عـلــى ال ــرغ ــم من
التوسع في إمداد النفط ،فإن سوق النفط ستظل
تشهد نقصا طفيفا فــي اإل مـ ـ ــدادات حـتــى نهاية
العام».
المتوقع أن يتفوق نمو الطلب على العرض
ومن
ّ
بعد اتفاق يوم األحد بين منظمة البلدان المصدرة
للبترول (أوبك) وحلفاء ،المجموعة المعروفة باسم
أوب ــك ،+إلضافة  400ألــف برميل يوميا كل شهر
اعتبارا من أغسطس.
وقال محللو «إيه .إن .زد لألبحاث» ،في تقرير،
إن ال ـس ــوق ب ــدأت تستشعر أن زيـ ــادة أوبـ ــك +لن
تكفي إلب ـقــاء ال ـســوق م ـتــوازنــة ،وإن الـمـخــزونــات
ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ودول مـنـظـمــة ال ـت ـعــاون
االقتصادي والتنمية ستواصل االنخفاض.
وارتفعت مخزونات الخام األميركية  2.1مليون
برميل األسبوع الماضي ،لكن المخزونات في نقطة
ّ
التسليم فــي كــوشـيـنــغ بــواليــة أوكــاهــومــا لخام
غــرب تكساس الوسيط بلغت أدنــى مستوياتها
منذ يناير .2020

والسياسات المتبعة داخل الجهة ،لما يترتب على ذلك
من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية.
وأكـ ــد ال ــدي ــوان أن ال ـت ــراخ ــي ب ـم ــواف ــاة واسـتـكـمــال
المستندات المطلوبة للموضوعات المعروضة عليه
نتج عنه رد أوراق بعض الموضوعات للجهة.
وتـعــددت أسـبــاب رد أوراق الـمــواضـيــع ،منها عدم
االلتزام بتعميم «المحاسبة» رقم  6لسنة  2018بشأن
استيفاء كــل األوراق المعروضة عليه ،حيث لــم يتم
إرفــاق المستندات األساسية ،وعــدم استيفاء األوراق
المعروضة على الديوان ،وعدم الرد على استفساراته،
ً
ن ـظ ــرا ل ـل ـظــروف االسـتـثـنــائـيــة ال ـتــي م ــرت بـهــا الـبــاد
وت ــداع ـي ــات ان ـت ـشــار «كـ ــورونـ ــا» ،وتـعـطـيــل ال ـع ـمــل في
الوزارات واإلدارات الحكومية ،باإلضافة الى موضوعات
أخرى منها وجود نزاع قضائي.
وأشـ ـ ــار ال ـت ـقــريــر إلـ ــى أن هـ ــذه ال ـظ ــاه ــرة تضمنت

مواضيع ذات أهمية تخص إيرادات أمالك الدولة بنسبة
 72في المئة من عدد الموضوعات التي تم ردها ،األمر
الذي يستوجب دراسة السياسات واإلجراءات المتبعة
داخ ــل ال ـ ــوزارة ،حـتــى ال يـتــرتــب عـلــى ذل ــك تــأخـيــر في
تحصيل اإليرادات المستحقة على للدولة.
وفي التقرير تمت دراسة وبحث عدد  149موضوعا
لوزارة المالية من مختلف الوجوه المالية والقانونية
وال ـف ـن ـيــة لـلـسـنــة ال ـمــال ـيــة  ،2021/2020م ـقــابــل 127
موضوعا خــال السنة المالية  2020/2019بارتفاع
بـنـسـبــة ن ـحــو  17ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وقـ ــد بـلـغــت جـمـلــة تلك
الموضوعات  105.4ماليين دينار مقابل  74.1مليونا
خــال السنة المالية  ،2020/2019بــارتـفــاع نحو 43
في المئة.
وتـضـمـنــت تـلــك ال ـمــوضــوعــات ع ــدد  89مــوضــوعــا
تخص موضوعات إيــراديــة بقيمة إجمالية مقدارها

إعادة تشكيل اللجنة الفنية
للمدن الصناعية
●

جراح الناصر

أص ـ ـ ـ ــدر وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ـج ــارة
وال ـص ـنــاعــة رئ ـيــس مجلس
إدارة ا لـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة
ل ـ ـل ـ ـص ـ ـنـ ــا عـ ــة د .ع ـ ـبـ ــدا ل ـ ـلـ ــه
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــان ،قـ ـ ـ ـ ــرارا بـ ــإعـ ــادة
تـ ـشـ ـكـ ـي ــل الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـف ـن ـي ــة
الــرئـيـسـيــة ل ـب ـنــاء وتشغيل
الـ ـم ــدن ال ـص ـنــاع ـيــة ،لـتـكــون
برئاسة المدير العام للهيئة
العامة للصناعة ،وعضوية
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــات
الحكومية ،حيث حدد القرار
اختصاصات اللجنة.
وج ـ ـ ــاء فـ ــي نـ ــص الـ ـم ــادة
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار ،أن
الـلـجـنــة تـخـتــص بـمــراجـعــة
م ـص ــادر الـتـمــويــل الـمـقــدمــة
مــن بـنــك التنمية الصيني،
بـمــا يـتــوافــق وب ـنــود مــذكــرة
التفاهم المبرمة بين الهيئة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـص ـن ــاع ــة وب ـن ــك
الـتـنـمـيــة الـصـيـنــي ف ــي هــذا
ال ـ ـشـ ــأن ،وم ــراجـ ـع ــة دراس ـ ــة
الجدوى الفنية واالقتصادية
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــدمـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب
الصيني وشــركــائــه ،وبيان
مــدى اتساقها مع القوانين
والـلــوائــح المعمول بها في
ال ـك ــوي ــت ،ودراس ـ ـ ــة وإع ـ ــداد
الـمـتـطـلـبــات وال ـمــواص ـفــات
للبنية التحتية واألساسية
للمناطق الصناعية المزمع
إق ــام ـت ـه ــا فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـش ــأن،
إضافة إلى مشاركة الجهات
الـحـكــومـيــة وال ـخــاصــة ذات
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــة ،وت ـ ـ ـبـ ـ ــادل ال ـ ـ ــرأي
ب ـش ــأن اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة
الـمـتـعـلـقــة ب ـب ـنــاء وتـشـغـيــل

المدن الصناعية الجديدة،
ووضــع الضوابط المنظمة
إلرس ـ ـ ـ ــاء ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة
ال ـ ــازم ـ ــة ،وصـ ـ ــوال ل ـض ـمــان
نجاح المشروع.
وتـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــص ال ـ ـل ـ ـج ـ ـن ـ ــة
كـ ــذلـ ــك ب ـ ـت ـ ـبـ ــادل الـ ـخـ ـب ــرات
م ـ ــا بـ ـي ــن ه ـي ـئ ــة ال ـص ـن ــاع ــة
وبـ ـن ــك ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـص ـي ـنــي،
م ــع إم ـكــان ـيــة االن ـت ـق ــال بين
الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــن ،ح ـ ـتـ ــى ي ـت ـم ـك ــن
الـطــرفــان مــن بحث ودراس ــة
احـ ـتـ ـي ــاج ــات ومـ ــواص ـ ـفـ ــات
البنية األساسية للمناطق
الصناعية المزمع إقامتها
في هذا الشأن ،كما تختص
بـ ــاق ـ ـتـ ــراح م ـ ـكـ ــافـ ــأة رئ ـي ــس
اللجنة وأعضائها ،على أن
ُ
تعرض على وزيــر التجارة
والصناعة العتمادها.
وتـجـتـمــع الـلـجـنــة بشكل
دوري يـ ـت ــم ت ـ ـحـ ــد يـ ــده فــي
اال ج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع األول ل ـ ـهـ ــا،
وبالنهاية ترفع توصياتها
لــوزيــر الـتـجــارة والصناعة
ر ئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس إدارة ا ل ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـص ـن ــاع ــة ب ـش ــأن
ال ـمــوضــوعــات الـمـعــروضــة،
ً
ت ـ ـم ـ ـه ـ ـيـ ــدا لـ ـع ــرضـ ـه ــا ع ـلــى
مجلس إدارة هيئة الصناعة،
التخاذ الالزم نحوها.

 50.4مـلـيــون دي ـنــار ،بنسبة مــا ي ـقــارب  48فــي المئة
من اجمالي قيمة المعروضة خــال الفترة مقابل 32
موضوعا ،بقيمة إجمالية مقدارها  19.4مليون دينار
خالل السنة المالية  2020/2019بارتفاع بنسبة  178في
المئة من إجمالي عدد الموضوعات ،وبارتفاع بنسبة
حوالي  160في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات.
ون ــوه الـتـقــريــر إل ــى ال ـتــراخــي ب ـمــوافــاة واسـتـكـمــال
المستندات المطلوبة للموضوعات المعروضة على
«المحاسبة» مــن قبل الجهات الحكومية والملحقة،
مما أدى إلى رد أوراق عدد  933موضوعا خالل السنة
المالية  2021-2020مقابل  711خــال السنة المالية
 2020-2019بــارتـفــاع نحو  31فــي الـمـئــة ،األم ــر الــذي
يـسـتــوجــب دراسـ ــة اإلجـ ـ ــراءات وال ـس ـيــاســات المتبعة
داخل الجهة ،لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع
وتعطيل التنمية.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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«الوطني» :خيارات أوسع لعمالء «مايلز»
بالشراكة مع  Q’goللسياحة والسفر
مدد البنك الوطني فترة
صالحية نقاط «مايلز الوطني»
لحاملي بطاقات البنك
االئتمانية المؤهلة حتى شهر
ديسمبر .2022

يلتزم بنك الكويت الوطني
ب ـت ـل ـب ـيــة احـ ـتـ ـي ــاج ــات ع ـمــائــه
وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات م ـت ـم ـي ــزة
وم ـك ــاف ــآت اسـتـثـنــائـيــة تــوافــق
تـطـلـعــاتـهــم .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار،
يـ ــوفـ ــر «ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي» ألول م ــرة
ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،خ ـ ـيـ ــارات أوس ــع
الستبدال نقاط «مايلز الوطني»
الخاصة بالعمالء بالشراكة مع
شركة  Q’goللسياحة والسفر.
وتـمـكــن ال ـخــدمــات الـجــديــدة
ع ـمــاء الـبـنــك م ــن حـجــز تــذاكــر
ال ـط ـي ــران ،والـ ـفـ ـن ــادق ،وإي ـج ــار
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة ال ــى
خــدمــات جــديــدة ومـمـيــزة مثل
ش ـ ـ ـ ــراء الـ ـ ــرحـ ـ ــات ال ـس ـي ــاح ـي ــة
بمختلف ال ـمــدن ح ــول الـعــالــم،
أو حـ ـج ــز الـ ـ ـت ـ ــذاك ـ ــر ل ـح ـض ــور
الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ال ــري ــاضـ ـي ــة مـثــل
مـبــاريــات كــرة الـقــدم العالمية،
وشـ ـ ــراء وث ــائ ــق تــأم ـيــن الـسـفــر
الدولية ،باستخدام نقاط «مايلز
الوطني».
وت ـم ـنــح ال ـش ــراك ــة م ــع Q’go
ع ـم ــاء «ال ــوطـ ـن ــي» ال ـم ــزي ــد من
الـ ــراحـ ــة وال ـ ـمـ ــرونـ ــة مـ ــن خ ــال
حـ ـ ـص ـ ــولـ ـ ـه ـ ــم ع ـ ـ ـلـ ـ ــى خـ ـ ــدمـ ـ ــات
استثنائية تشمل :خدمة عمالء
عـلــى م ــدار ال ـســاعــة ط ــوال أيــام

السنة للرد على االستفسارات،
خ ــدم ــة هــات ـف ـيــة م ـم ـيــزة لـكـبــار
العمالء ،التواصل مع موظفي
الـحـجــوزات عــن طــريــق تطبيق
 WhatsAppإلدارة حجوزاتهم
بكل سهولة في أي وقت وأينما
كانوا.
و تـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــر فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع Q’go
ف ــي ك ــل ال ـم ـح ــاف ـظ ــات لـتـقــديــم
خــدمــة ال ـح ـجــوزات وال ــرد على
استفسارات العمالء ،ومن بينها
فــرع الشركة في مطار الكويت
الــدولــي ،الــذي يعمل على مدار
الساعة طوال أيام األسبوع.
وم ــدد البنك فـتــرة صالحية
نقاط «مايلز الوطني» لحاملي
ب ـطــاقــات الــوط ـنــي االئـتـمــانـيــة
الـمــؤهـلــة حـتــى شـهــر ديسمبر
.2022
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال بــدر
الجناح من مجموعة الخدمات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ال ـش ـخ ـص ـي ــة فــي
«الوطني»« :نسعى إلى تحقيق
عمالئنا أقصى استفادة ممكنة
م ــن ن ـقــاط مــايـلــز الــوط ـنــي ،في
إط ـ ـ ـ ــار حـ ــرص ـ ـنـ ــا ع ـ ـلـ ــى ت ـل ـب ـيــة
احتياجاتهم ،وحصولهم على
خ ـ ــدم ـ ــات م ـت ـم ـي ــزة ومـ ـك ــاف ــآت
استثنائية تناسب تطلعاتهم».

وأكد الجناح أن الشراكة مع
 Q’goتـمـثــل خ ـط ــوة أســاسـيــة
ضمن جهود تطوير البرنامج
وال ـس ـع ــي إلـ ــى إض ــاف ــة الـمــزيــد
من الخدمات والتحسينات من
أجل راحة العمالء واستبدالهم
النقاط بسرعة وسهولة.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح« :ت ــوف ــر
ب ـطــاقــات الــوط ـنــي االئـتـمــانـيــة
فرصة للمشاركة في الحمالت
الـتــي يطلقها البنك على مــدار
الـ ـع ــام ،إض ــاف ــة إلـ ــى م ــا تــوفــره
من أسلوب حياة فريد للعمالء
بـمــا تـقــدمــه مــن مــزايــا متعددة
لحامليها ،األمــر الــذي يساهم
فــي إث ــراء الـتـجــربــة المصرفية
التي يحصلون عليها».
ويحصل العمالء على نقاط
«مــاي ـلــز ال ــوط ـن ــي» ف ــي ك ــل مــرة
ي ـق ــوم ــون ف ـي ـهــا بــال ـت ـســوق في
الـ ـمـ ـح ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة أو عـبــر
اإلن ـتــرنــت ،أو الـسـحــب النقدي
الـمـسـبــق ،أو إجـ ــراء أي عملية
دف ــع أخـ ــرى ،س ــواء كـنــت داخــل
ال ـك ــوي ــت أو خ ــارج ـه ــا ،وكــذلــك
عـنــد اس ـت ـخــدام الـبـطــاقــة أثـنــاء
السفر ،كما يمكن استبدال نقاط
ال ـب ــرن ــام ــج ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت من
خــال حجز تــذاكــر السفر لدى

«بيتك» :حلول مصرفية وتمويلية
متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة

بدر الجناح

أكثر من  800شركة طيران ،أو
اإلقامة لدى  150ألف فندق حول
العالم ،باإلضافة إلى استئجار
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات مـ ــن أه ـ ــم م ـع ــارض
ً
السيارات عالميا.
وي ـم ـك ــن ل ـل ـع ـمــاء اس ـت ـب ــدال
نقاط «مايلز الوطني» المكتسبة
على بطاقاتهم االئتمانية إلى
برامج عضوية المسافر الدائم
ل ــدى شــركــات الـطـيــران الــرائــدة
وبرامج والء العمالء من خالل
.miles.nbk.com

أك ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي
لـمـصــرفـيــة ال ـشــركــات الـصـغـيــرة
والـمـتــوسـطــة فــي بـيــت التمويل
الكويتي (بيتك) ،حمود العوضي،
أن الـبـنــك يلعب دورا كـبـيــرا في
دعم وتمويل الشركات الصغيرة
والمتوسطة ،مشيرا إلى أهمية
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع فـ ـ ــي االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
والتنمية.
ولفت العوضي إلى أن «بيتك»
ي ـقــدم مــن خ ــال إدارة مصرفية
الشركات الصغيرة والمتوسطة
ب ـ ــاق ـ ــة مـ ـتـ ـن ــوع ــة م ـ ــن الـ ـحـ ـل ــول
والخدمات المصرفية والتمويلية
تلبي مختلف احتياجات قطاع
الشركات الصغيرة والمتوسطة،
وت ـش ـمــل ال ـخ ــدم ــات الـتـمــويـلـيــة
النقدية ،مثل :المرابحة والتورق
واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ،والـ ـتـ ـم ــوي ــات غـيــر
ال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة ،م ـ ـثـ ــل :االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــادات
المستندية وخطابات الضمان
بأنواعها.
وأضاف أن «بيتك» يوفر أيضا
خدمات أخرى مثل نقاط البيع،
وج ـم ـيــع ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـم ـت ـن ــوع ــة ال ـتــي
ت ـســاهــم ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر بتسهيل
إدارة ح ـســابــات ال ـش ــرك ــة ،مـثــل:
االستعالم عن األرصدة ،وإجراء
الـتـحــويــات الـبـنـكـيــة ،وتـحــويــل
رواتب الموظفين ،واالطالع على

حمود العوضي

تقارير نقاط البيع ،إضافة إلى
خ ــدم ــات م ـصــرف ـيــة إل ـك ـتــرون ـيــة
متنوعة.
وأك ـ ـ ــد الـ ـع ــوض ــي أن أه ـم ـيــة
ق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـص ـغ ـي ــرة
والمتوسطة تكمن في أنه يشكل
ن ــواة محتملة لـ ــوالدة شــركــات
كـبـيــرة ،كما يساهم فــي توفير
ف ــرص ع ـمــل مـتـنــوعــة لـلـشـبــاب
ً
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن دوره
بــاس ـت ـخــدام الـ ـم ــوارد المحلية
بدرجة كبيرة ودعــم الموردين
والـتـجــار وال ــدورة االقتصادية
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ويـ ـ ـس ـ ــاه ـ ــم ب ــدع ــم
سـيــاســات االك ـت ـفــاء ال ــذات ــي في
بعض السلع والخدمات ،وكذلك

له دور في دعم الناتج القومي.
وعـ ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،أك ــد
الـعــوضــي دور «بـيـتــك» فــي دعــم
وتـ ـم ــوي ــل الـ ـش ــرك ــات ال ـم ـت ــأث ــرة
بأزمة كورونا ،من خالل ضوابط
التمويل الميسر المقدم للشركات
الصغيرة والمتوسطة والكيانات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـض ــررة مــن
تــداع ـيــات األزمـ ــة ،وال ـتــي تهدف
إلـ ـ ــى ت ـغ ـط ـي ــة احـ ـتـ ـي ــاج ــات تـلــك
المؤسسات والقطاعات ،وتمنع
ت ـح ــول أزم ـ ــة ال ـس ـيــولــة قـصـيــرة
األجل إلى أزمة مالءة.
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ال ـب ـن ــك
بالمشاركة في قانون رقم  2لسنة
 2021بشأن إنـقــاذ المشروعات
الصغيرة والمتوسطة المتضررة
من تداعيات أزمة كورونا ،منوها
بأن القانون متوافر على الموقع
اإلل ـك ـت ــرون ــي ل ــ»ب ـي ـتــك» لــاطــاع
عليه مــن قـبــل المهتمين ،حيث
يـ ـتـ ـضـ ـم ــن جـ ـمـ ـي ــع ال ـت ـف ــاص ـي ــل
المتعلقة بقانون إنقاذ المشاريع
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة ،مــع
تحديد اإلجراءات وكلفة التمويل
والمستفيدين من التمويل ،ومن
يستثنى من التمويل ،وغير ذلك
من بنود وتفاصيل القانون وفق
اإلط ــار التنظيمي ال ــذي وضعه
بنك الكويت المركزي.

«بوبيان» :توفير مختلف الفئات النقدية بأجهزة السحب اآللي
أع ـل ــن ب ـنــك بــوب ـيــان إج ـ ــراء عملية
تطوير وتحديث أجهزة السحب اآللي
لتشمل إضافة خدمة إمكانية سحب
مختلف الـفـئــات الـنـقــديــة مــن (5- – 1
 20 – 10دي ـن ــارا) ،بـمــا يــوفــر للعميل
مختلف ال ـخ ـيــارات ال ـتــي ك ــان يفتقد
بعضها سابقا.
وقال مساعد المدير العام للقنوات
ال ـم ـبــاشــرة ،خــالــد ال ـش ـمــري ،إن «ه ــذا
ال ـت ـح ــدي ــث ي ــأت ــي فـ ــي إطـ ـ ــار مــواك ـبــة
ك ــل الـ ـتـ ـط ــورات ال ـخ ــاص ــة ب ــاألج ـه ــزة
المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت،
ومنح العمالء تجربة سهلة وسريعة
في استخدام هذه األجهزة مع توفير

خدمات جديدة هم في حاجة لها».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف «م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ــواص ـل ـن ــا
م ــع ال ـع ـمــاء والـ ــدراسـ ــات ال ـتــي قمنا
ب ـ ـهـ ــا ،ات ـ ـضـ ــح حـ ــاجـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء إل ــى
ال ـح ـصــول ع ـلــى ف ـئــات ن ـقــديــة معينة
أحـيــانــا السـتـخــدامــاتـهــم الـخــاصــة أو
المناسبات ،حيث تمت إضافة فئتي
الدينار و 5دنانير».
وأك ــد الـشـمــري أن الـتـحــديــث الــذي
أجــراه البنك يشمل أيضا زيــادة عدد
األجـ ـه ــزة ال ـت ــي ت ـت ــواف ــر ف ـي ـهــا خــدمــة
إصــدار البطاقات االئتمانية لتصبح
ً
ً
 47ج ـ ـهـ ــازا ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن أج ـه ــزة
السحب اآللي وأجهزة اإليداع النقدي

للبنك متوافرة في اكثر من  200موقع
م ـم ـي ــز فـ ــي ج ـم ـي ــع م ـن ــاط ــق ال ـك ــوي ــت
والمجمعات التجارية ،والجمعيات
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة ،وب ـ ـعـ ــض ال ـم ــؤس ـس ــات
الحكومية غيرها.
وح ــول أج ـهــزة Boubyan Direct
أوضــح أن «أب ــرز مــا يميزها األجـهــزة
انـهــا تمنح العمالء فــرصــة الحصول
عـلــى مـجـمــوعــة كـبـيــرة مــن الـخــدمــات
الـمـصــرفـيــة دون ال ـحــاجــة إل ــى زي ــارة
الـفــرع ،خصوصا انـهــا مـتــوافــرة على
مـ ـ ــدار ال ـس ــاع ــة خـ ــال أيـ ـ ــام األس ـب ــوع
واإلجازات الرسمية».
وأضاف «اآلن ألول مرة في الكويت

أصبح بإمكان العمالء الجدد التعامل
مــع أجـهــزة  - Boubyan Directالتي
ً
كــانــت م ـق ـصــورة ســاب ـقــا ع ـلــى عـمــاء
البنك  -حيث يمكنهم مــن خــال هذه
األجهزة فتح الحساب الــذي يرغبون
فيه ،ومن ثم إمكانية إصــدار البطاقة
المصرفية ليصبحوا من عمالء البنك
خالل دقائق معدودة».

التطوير المستمر
وقال الشمري إن «بوبيان» حريص
عـلــى مــواكـبــة أح ــدث ال ـت ـطــورات التي
تتعلق بتوفير خــد مــات تقنية عالية

ال ـم ـس ـتــوى ل ـل ـع ـمــاء ،ب ـمــا ي ــوف ــر لهم
تجربة مصرفية مميزة فــي مختلف
تعامالتهم اليومية ،ويمنحهم مزايا
إضافية.
وأض ـ ــاف «ي ـش ـمــل ذل ــك االسـتـعــانــة
بأحدث تكنولوجيا آمنة توفر للعمالء
خــدمــات عالية الـجــودة والمستوى»،
م ــؤك ــدا أن ال ـف ـت ــرة الـمـقـبـلــة ستشهد
ال ـم ــزي ــد م ــن الـ ـخ ــدم ــات وال ـم ـن ـت ـجــات
التقنية التي سيكون لها تأثير ايجابي
على معامالت العمالء اليومية.
يــذكــر أن «ب ــوب ـي ــان» ك ــان أول بنك
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت أطـ ـل ــق فـ ـك ــرة األجـ ـه ــزة
التي تتوفر فــي الـفــروع والمجمعات

ً
التجارية ،حيث توفر تقريبا معظم
الخدمات المصرفية التي يحتاج إليها
العمالء ،والتي يمكن الحصول عليها
فــي أي وق ــت ،خـصــوصــا فــي األوق ــات
التي تغلق فيها الفروع.
وتعتمد تقنيات Boubyan Direct
على تطبيق للتقنيات البصرية ،التي
تمنح العمالء إمكانية إجــراء الكثير
من المعامالت المصرفية عبر أجهزة
السحب اآللي المتعددة الوظائف من
خ ــال الـتـحــدث مـبــاشــرة مــع موظفي
البنك عبر الشاشات المزودة بها هذه
األجـهــزة باستخدام تقنية التواصل
المباشر عبر الفيديو.

خالد الشمري

«برقان» :عرض من «بست اليوسفي»
يقدم بنك برقان لحاملي بطاقاته االئتمانية
ً
وم ـس ـب ـقــة ال ــدف ــع ع ــرض ــا ح ـصــريــا م ـم ـي ــزا كل
شهر ،مــن خــال شراكته الحصرية مــع متجر
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــات ال ـ ــرائ ـ ــد فـ ــي الـ ـك ــوي ــت «ب ـســت
اليوسفي» .ولهذا الشهر ،يقدم البنك لعمالئه
فــرصــة ش ــراء «Black & Decker Digital Air
 »Fryer Oven 12 Litersبسعر منافس ،اليوم،
ولمدة  24ساعة فقط.
ويـمـكــن لـعـمــاء الـبـنــك ال ـح ـصــول عـلــى هــذا

العرض فقط أثناء قيامهم بعملية الشراء عبر
الموقع اإللكتروني لشركة بست اليوسفي ،أو
من خالل تطبيق الهاتف المحمول.
وبــاع ـت ـبــاره الـبـنــك الــوح ـيــد ف ــي الـكــويــت
الذي يقدم مثل هذا العرض المميز ،سيقوم
«ب ــرق ــان» أيـضــا بــإعــان ال ـعــرض الحصري
ب ـس ـعــره ال ـخ ــاص ع ـلــى وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجتماعي الخاصة بالبنك في نفس يوم
العرض.

ةديرجلا
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 152مليون دوالر خسائر «سناب شات»
قــالــت الـشــركــة األم لـ ـ "س ـنــاب ش ــات" لـلـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،إن عــدد
المستخدمين النشيطين يوميا للبرنامج زاد بنسبة  23في المئة في
الربع الثاني من العام ،مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ،ليصل
إلى  293مليون مستخدم .ويشكل اإلعالن أقوى أداء للبرنامج في سنوات.
كما ارتفعت العائدات بنسبة  116في المئة لتصل إلى  980مليون دوالر.
ومع ذلك ،شهد "سناب" خسارة بلغت نحو  152مليونا ،على الرغم من
خفضها بنسبة  53في المئة عن الفترة نفسها قبل عام.
وفاقت األرقام التوقعات بشكل واضح ،وارتفع سعر السهم في البداية
بأكثر من  13في المئة بعد ساعات التداول.
وحقق السهم زيادة بلغت  27في المئة حتى اآلن ،هذا العام.
(د ب أ)

 1.19مليار دوالر إيرادات «تويتر» في الربع الثاني
حققت شبكة "تــوي ـتــر" فــي الــربــع الـثــانــي مــن السنة
ً
الـحــالـيــة أرب ــاح ــا صــافـيــة وإي ـ ــرادات أفـضــل مـمــا توقعه
ً
ّ
المحللون ،كذلك سجلت أداء أفضل بقليل من المنتظر
لناحية البيانات المهمة المتعلقة بعدد المستخدمين
النشيطين الذين وصل في الوقت الراهن إلى  206ماليين.
ً
وت ـفــاعــل ال ـس ــوق إي ـجــابــا م ــع ه ــذه الـنـتــائــج ومنها
إي ــرادات بواقع  ١.١٩مليار دوالر إذ ارتفع سعر سهم
"تويتر" بنسبة  4.64في المئة في التداوالت اإللكترونية
بعد إقفال "وول ستريت".
ووصل عدد المستخدمين اليوميين الذين يوصفون

«االستثمارات الوطنية» تحصد جائزة «أفضل
شركة إلدارة الثروات في الكويت لعام »2021
من منصة «»Global Business Outlook
لدى الشركة
عالقات
تربطها مع
العمالء في
إدارة الثروات
بمستويات
احترافية
مهنية

وضع
اللمسات
األخيرة
إلطالق
نظام البوابة
اإللكترونية
الذي يسمح
لعمالء «إدارة
الثروات»
بمتابعة
استثماراتهم
ً
لحظيا

المكتوم

أض ــاف ــت ش ــرك ــة االس ـت ـث ـمــارات
الــوطـنـيــة جــائــزة عــالـمـيــة جــديــدة
لسجالت نجاحاتها المتتالية ،في
إطار خدمة عمالئها ذوي المالءة
المالية ،وهي جائزة أفضل شركة
إلدارة ال ـث ــروات فــي الـكــويــت لعام
 ،2021م ــن قـبــل مـنـصــة "Global
ُ
 ،"Business Outlookوالـتــي تعد
إحدى أبرز المنصات المتخصصة
ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـم ــال ــي ،وال ـم ـن ـصــة
الــرائــدة في مجال تقدير ومكافأة
المؤسسات االستثمارية والمالية
حول العالم ،ومقرها لندن  -المملكة
الـمـتـحــدة ،حـيــث تنشط المنصة
لتغطية جميع األنشطة االقتصادية
ً
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،ب ــاع ـت ـب ــاره ــا مـ ـ ـ ــزودا
للمعلومات ح ــول الـعــالــم ،وتقدم
تغطية شاملة ومفصلة للخدمات
ال ـم ـصــرف ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة والـتــأمـيــن
وال ــوس ــاط ــة ال ـم ــال ـي ــة وال ـت ـمــويــل
اإلسـ ــامـ ــي وصـ ـن ــادي ــق ال ـت ـحــوط
وال ـعــامــات الـتـجــاريــة وقـطــاعــات
ً
الـضـيــافــة وال ـع ـق ــارات ،ف ـضــا عن
التقنيات الناشئة.
و تـعـتـمــد عملية التقييم على
مـجـمــوعــة واس ـع ــة م ــن الـمـعــايـيــر
ال ـن ــوع ـي ــة وال ـك ـم ـي ــة ،مـ ـث ــل :حجم
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال واالبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار وال ـ ـق ـ ـيـ ــادة
والتصنيفات االئتمانية وجــودة
األص ــول وحـجــم األص ــول الـمــدارة
واألرب ـ ـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـسـ ـن ــوي ــة وم ـ ـعـ ــدالت
الكفاءة ومؤشرات األداء الرئيسة
والـخــدمــات المميزة والمنتجات
الـمـبـتـكــرة ال ـتــي يـقــدمـهــا الـقـطــاع
ألصحاب المالءة المالية.
وتـعـكــس ه ــذه ال ـجــائــزة ال ـتــزام
"االستثمارات الوطنية" في تقديم
أفضل الخدمات في إدارة الثروات،
ً
ً
وأيـضــا تأكيدا على قــدرة الشركة
والعالقات المتميزة التي تربطها
مع العمالء والشراكات طويلة األجل
ال ـتــي تعتمد عـلــى الـثـقــة الكبيرة
والـ ـحـ ـص ــاف ــة فــي

« :»stcجهاز إضافي جديد
مع «»zeed
أعـ ـلـ ـن ــت ش ــرك ــة االت ـ ـصـ ــاالت
الكويتية ،أن عمالء الدفع اآلجل
الحاليين يمكنهم أن يحصلوا
عـ ـل ــى ج ـ ـهـ ــاز جـ ــديـ ــد م ـ ــن ب ـيــن
خ ـي ــارات م ـت ـعــددة ي ـضــاف إلــى
اشتراكهم الحالي مع خيارات
دفع بأقساط مريحة ،من خالل
برنامج " "zeedالجديد.
وأش ــارت  stcإلــى أن ""zeed
سيوفر لعمالء  stcالحاليين،
الــذيــن يـسـتــوفــون المتطلبات،
ـان من
الفرصة إلضافة جهاز ثـ ٍ
اخ ـت ـيــارهــم م ــن ب ـيــن مـجـمــوعــة
واسـ ـع ــة م ــن الـ ـه ــوات ــف الــذك ـيــة
وال ـ ـسـ ــاعـ ــات ال ــذكـ ـي ــة وأجـ ـه ــزة
األلـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاب وأجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة الـ ـ ــراوتـ ـ ــر
ً
واألج ـهــزة اللوحية ،فـضــا عن
المنتجات األخرى المعروضة.
وأضافت" :كل ما هو مطلوب
مـ ــن ع ـم ــائ ـن ــا إلضـ ــافـ ــة ج ـه ــاز
جديد ،هو االتصال على  102أو
زيــارة موقع  stcاإللكتروني أو
تطبيق  mystcواختيار الجهاز
الــذي يرغبون في إضافته إلى
باقاتهم .وسيكون لدى العمالء
بعد ذلك خيارات الدفع بأقساط
مريحة".
وب ـم ـن ــاس ـب ــة هـ ـ ــذه ال ـخ ــدم ــة
الـجــديــدة ،قــال م .عامر عطوي،
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـق ـط ــاع
مبيعات األفــراد في " :stcنفخر
ب ـ ــإ ط ـ ــاق ( ،)zeedا ل ـب ــر ن ــا م ــج
الجديد الــذي يلبي احتياجات
عمالئنا بما يتماشى مع نمط
حـ ـي ــاتـ ـه ــم ويـ ـ ـث ـ ــري ت ـجــرب ـت ـهــم
الشاملة مع ."stc
ً
وتابع" :نهدف دوما من خالل
خدماتنا ومنتجاتنا المتجددة

عامر عطوي

إلى تعزيز عروضنا باستمرار
ب ـم ــا ي ـل ـبــي ت ــوق ـع ــات عـمــائـنــا
ويتجاوزها ويضمن لهم جودة
المنتج وأفضل األسعار .نعتقد
أن تقديم ( )zeedلعمالء الدفع
اآل ج ــل سيسمح لـهــم باختيار
األج ـهــزة الـتــي تناسبهم ،بـنـ ً
ـاء
على نمط حياتهم ،األمــر الذي
ً
سيجعلهم دوم ــا عـلــى اتـصــال
بــالـعــالــم الــرقـمــي ال ــذي نعيشه
اليوم".
وأوضح عطوي" :عند إطالق
أحد المنتجات ،نقوم باستمرار
بتقييم ال ـص ـفــات ال ـتــي تـجــذب
ال ـج ـم ـهــور ال ـم ـس ـت ـهــدف بشكل
ك ـ ـب ـ ـيـ ــر ،ون ـ ـض ـ ـمـ ــن تـ ــزويـ ــدهـ ــم
بـتـجــربــة م ـت ـجــددة تـحـقــق لهم
أكبر استفادة .من خالل تقديم
مجموعة غنية مــن المنتجات
والخدمات ،والتي تشمل أحدث
الهواتف الذكية وأجهزة الراوتر
وأجهزة الترفيه ،نمنح عمالءنا
خ ـ ـيـ ــارا ال م ـث ـي ــل لـ ــه مـ ــن حـيــث
الجودة والقيمة والراحة".

إدارة الثروات بمستويات احترافية،
وت ــوف ـي ــر م ـن ـت ـجــات اس ـت ـث ـمــاريــة
متكاملة للعمالء ،مع تقديم الحلول
والـ ـخـ ـط ــط الـ ـت ــي ت ـس ــاع ــده ــم فــي
تحقيق أهدافهم المالية المختلفة.
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص "االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة" عـ ـل ــى ت ـب ـن ــي أح ـ ــدث
األساليب االستثمارية فــي إدارة
ال ـثــروات ،فــي إطــار سعيها الدائم
لتقديم أفضل الخدمات ومواكبة
الـ ـتـ ـط ــورات وم ـت ـط ـل ـبــات ال ـس ــوق
سريعة التغير ،باعتبارها إحدى
أكـبــر ال ـشــركــات االسـتـثـمــاريــة في
الكويت والمنطقة من حيث حجم
األصول المدارة ،التي وصلت إلى
أك ـثــر مــن مـلـيــار ون ـصــف المليار
دينار.
وبـ ـ ـه ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،صـ ــرح
المثنى الـمـكـتــوم – نــائــب رئيس
تنفيذي لقطاع إدارة الثروات في
"االستثمارات الوطنية" ،في بيان
صحافي" :نحن سعداء بحصولنا
على هذه الجائزة العالمية ،التي
تبرهن بالدرجة األولى على مكانة
ً
ً
الشركة المرموقة؛ محليا وإقليميا،
فــي تقديم الـخــدمــات والمنتجات
االسـتـثـمــاريــة ال ــرائ ــدة الـتــي تلبي
احتياجات الـعـمــاء ذات الـمــاءة
ً
ال ـمــال ـيــة ،وأي ـض ــا تـقــديــم الـشــركــة
خدمات إدارة الثروات بمستويات
مهنية ،بفضل الـخـبــرة الطويلة
وال ـح ـلــول المبتكرة الـتــي تتمتع
ب ـهــا وفــري ـق ـهــا ال ـت ـن ـف ـيــذي ،ال ــذي
ّ
يــركــز على تقديم أفـضــل الحلول
االس ـت ـث ـمــاريــة ال ـت ــي ت ـت ــواف ــق مع
تطلعات واحتياجات وتوجهات
العمالء الحالية والمستقبلية".
وأضــاف" :رغــم التحديات التي
مــازالــت تواجهها األس ــواق ،جــراء
جائحة كورونا ،فإن (االستثمارات
الــوط ـن ـيــة) اكـتـسـبــت مـكــانــة وثقة
كبيرتين بين أق ــوى المؤسسات
االستثمارية في الكويت والمنطقة،
بفضل أدائها وخبرتها الطويلة
وفلسفتها المتزنة الحكيمة التي
تتمتع بها على مدار السنين".
وقال المكتوم إن قطاع الثروات
نجح فــي تعزيز مستويات رضا
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء عـ ـب ــر ت ــوفـ ـي ــر خ ــدم ــات
تتسم بالسهولة والـفــاعـلـيــة ،في
ظل التوجه المتزايد من العمالء
للخدمات الــرقـمـيــة ،وبحثهم عن
وســائــل أكثر فاعلية ،كما تسعى
ً
إدارة ال ـشــركــة دوم ـ ــا إل ــى إي ـجــاد
الطرق السلسة لتشجيع عمالئها
ع ـ ــن طـ ــريـ ــق ت ـط ـب ـي ــق الـ ـخ ــدم ــات
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المثنى المكتوم

ال ـت ـف ــاع ـل ـي ــة ،ح ـي ــث ل ــدي ـه ــا فــريــق
متمرس قادر على مواكبة تطلعات
العمالء وتقديم كل ما هو مفيد من
خــدمــات تلبي المتطلبات ،وبما
يتماشى مع المتغيرات العالمية.
وذكر أن تلك الخدمة التفاعلية
"االستثمارات الوطنية"
المقدمة من
ُ
ً
خ ـط ــوة ن ـحــو ال ـ ُـم ـض ــي ق ــدم ــا في
الـخــدمــات الــرقـمـيــة ،حـيــث يتمكن
العمالء من إجراء حوار تفاعلي دون
انتظار ،وتساهم هذه التكنولوجيا
ف ــي ت ـن ــوي ــع س ـب ــل الـ ـت ــواص ــل مع
الـعـمــاء ،األم ــر ال ــذي يساعد على
تحقيق المزيد من النجاح والتطور،
من خالل تحسين العمليات ،وإعادة
ابتكار نماذج األعمال.
على صعيد آخر ،كشف المكتوم
ً
أن قطاع إدارة الثروات يعمل حاليا
ع ـل ــى وض ـ ــع ال ـل ـم ـس ــات األخـ ـي ــرة
إلطالق نظام البوابة اإللكترونية،
والـ ــذي يسمح للعمالء بمتابعة
استثماراتهم على أساس لحظي،
م ــع مـنـحـهــم الـ ـق ــدرة ع ـلــى تنفيذ
األوام ــر بطريقة مباشرة وفعالة،
مــع وج ــود خصائص أخ ــرى مثل
التحليل الـشــامــل الستثماراتهم
من المحافظ والصناديق بطريقة
مـبـتـكــرة ،إضــافــة إل ــى حـلــول أكثر
شـ ـم ــولـ ـي ــة ل ـت ـح ـق ـي ــق أهـ ــداف ـ ـهـ ــم
االستثمارية.
وتابع" :فوز شركة االستثمارات
الوطنية بتلك الجوائز ما هو إال
تــأكـيــد عـلــى سـيــرهــا عـلــى النهج
ال ـص ـح ـي ــح ،وأن الـ ـش ــرك ــة تـعـمــل
بنضج مؤسسي وشفافية كفيلين
ً
بنيل رضا العمالء ،خصوصا في
ظل الحرفية التي تتبعها الشركة
بـجـمـيــع أنـشـطـتـهــا ،أو م ــن خــال
ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـج ـه ــات الــرقــاب ـيــة
والتنظيمية المختلفة".

ّ
"مولدون للدخل" ،أي أنهم ّ
معرضون لإلعالنات
بأنهم
على المنصة إلى  206ماليين في نهاية يونيو الماضي،
أي بارتفاع سبعة ماليين بين الفصلين األول والثاني،
في حين كان السوق يراهن على بلوغه  205.9ماليين.
التقدم إلى جملة عوامل ،منها
ونسبت "تويتر" هذا
ّ
ً
التحسينات التقنية التي وفــرت للمستخدمين مزيدا
من التركيز على المحتوى الــذي يهمهم بفضل إتاحة
تصنيف التغريدات و فــق مجموعة مواضيع رئيسية
تسمى "توبيكس".
كذلك ّ
حسنت "تويتر" قدرتها على رصد التغريدات

ً
ذات اللهجة القاسية أو البذيئة على ما تؤكد ،إذ غالبا
ما تتعرض النتقادات بسبب نبرة بعض المنشورات
ً
والتعليقات البغيضة .وسجلت "تويتر" أيـضــا زيــادة
قــويــة فــي عــائــدات اإلع ــان ــات بنسبة  17فــي الـمـئــة عن
ً
الفصل السابق ،وبنسبة الضعف تقريبا ( 87 +في المئة)
مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت ،إذ وصلت إلى
 1.05مليار دوالر .وعزت الشبكة االجتماعية هذه الزيادة
ً
جزئيا إلــى خــال تحسين أدوات االستهداف اإلعالني
وتلك المتاحة للمعلنين حول الفيديو.
(أ ف ب)

١٠
اقتصاد
ً
ً
«الخليج» يتوج ناصر الحداد مليونيرا جديدا في حساب «الدانة»
ةديرجلا
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الفائز بجائزة  1.000.000دينار في السحب نصف السنوي للعام الحالي

محمد القطان

«الدانة» من أقدم
حسابات التوفير
في الكويت يكافئ
العمالء على والئهم
لـ «الخليج»

بدر العلي
أجـ ـ ـ ـ ـ ــرى بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج،
ا لـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس  15ي ـ ــو لـ ـ ـي ـ ــو
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،سـ ـح ــب "الـ ـ ــدانـ ـ ــة"
نصف السنوي على جائزة
 1.000.000د ي ـ ـنـ ــار ،وا ل ـت ــي
ك ـ ــان ـ ــت مـ ـ ــن نـ ـصـ ـي ــب ع ـم ـي ــل
"ال ــدان ــة" نــاصــر ب ــدر حــاجــي
الحداد.
وتم إعالن اسم الفائز في
الـ ـسـ ـح ــب خ ـ ــال حـ ـف ــل كـبـيــر
عـقــده البنك ا فـتــرا ضـ ًـيــا على
تـلـفــزيــون "ال ـ ــراي" ،ووســائــل
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي،
بحضور وإشراف ممثل من
وزارة ا ل ـت ـجــارة وا لـصـنــا عــة،
وم ـم ـثــل ش ــرك ــة إرنـ ـس ــت آنــد
يونغ .Ernst & Young

«الخليج» ...بنك المستقبل

رؤيتنا في
البنك تكريس
مكانتنا
الريادية
بالكويت
ومهمتنا
توفير خدمات
ومنتجات
تتسم
بالسهولة
واالبتكار

محمد القطان

مليونيران
جديدان من البنك
هذا العام

في البداية ،تحدث المدير
ا ل ـعــام لـلـخــد مــات المصرفية
لألفراد في "الخليج" ،محمد
الـقـطــان ،عــن آخــر الـتـطــورات
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة لـ ـخ ــدم ــات
ً
الـبـنـ َـك األخ ـيــرة ،قــائــا" :كما
وع ــدن ــا ع ـم ــاء ن ــا ف ــي بــدايــة
الـ ـ ـع ـ ــام ،ع ـن ــدم ــا ك ـش ـف ـنــا عــن
الفائز بجائزة الدانة الكبرى
التي كانت  1.500.000دينار،
نقدم اليوم مليونيرا جديدا
فـ ـ ــي س ـ ـحـ ــب ال ـ ـ ــدان ـ ـ ــة ن ـصــف
السنوي .ويسعدني أن أنتهز
ه ـ ــذه الـ ـف ــرص ــة إلعـ ـ ــان آخ ــر
تطوراتنا وابتكاراتنا التي
تـ ـه ــدف دائـ ـ ًـمـ ــا إلـ ــى تـسـهـيــل
حـيــاة ا لـعـمــاء ،فرؤيتنا في
"ا لـخـلـيــج" تـكــر يــس مكانتنا
الريادية بالكويت ،ومهمتنا
تــوف ـيــر خ ــدم ــات وم ـن ـت ـجــات
تتسم بالسهولة واالبتكار.
لذلك يهتم فريقنا في البنك
ب ـ ــأدق ال ـت ـفــاص ـيــل ل ـمــواك ـبــة
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـح ـصــل
بالسوق الكويتي والعالمي،
ولـ ـنـ ـجـ ـع ــل "ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج" ب ـنــك
المستقبل".

دقيقة «الخليج» تكفي
وتـ ـ ـح ـ ــدث ن ـ ــائ ـ ــب الـ ـم ــدي ــر
العام للمجموعة المصرفية
لألفراد ،بدر العلي حول ما
يـمـكــن أن ي ـحــدث ف ــي د قـيـقــة
مـ ــع "الـ ـخـ ـلـ ـي ــج" ،حـ ـي ــث قـ ــال:
" ي ـ ـسـ ــر نـ ــي ا ل ـ ـ ـيـ ـ ــوم أن أ عـ ـل ــن
حقبة جــد يــدة مــن ا لـخــد مــات
المصرفية الرقمية لألفراد،
حـيــث أص ـبــح فـتــح الـحـســاب
فــي الـبـنــك األس ـهــل واألس ــرع
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت .ن ـح ــن نـسـعــى
إلى توفير خدمات مصرفية
س ـ ـه ـ ـلـ ــة وم ـ ــريـ ـ ـح ـ ــة وآم ـ ـ ـنـ ـ ــة،
مـ ـق ــارن ــة مـ ــع ت ـج ــرب ــة ال ـب ـنــك
التقليدية التي تعتمد على
ز يــارة العمالء للفروع .هذه
المبادرة الجديدة هي بداية
ال ـط ــري ــق ل ـبــرنــامــج ال ـت ـحــول
ال ـ ــرقـ ـ ـم ـ ــي والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
الـحــديـثــة الـتــي تـشـكــل ج ـ ً
ـزء ا
مـ ـ ــن اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة الـ ـبـ ـن ــك
ال ـهــادفــة ل ـم ـســاعــدة الـعـمــاء
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــم بـ ـسـ ـه ــول ــة
ف ــي ت ـن ـف ـيــذ ج ـم ـيــع األعـ ـم ــال

نجالء العيسى

المصرفية دون الحاجة إلى
مغادرة منازلهم أو مكاتبهم،
ومن أي مكان كانوا فيه".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف "اس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــابـ ـ ــة
الحتياجات العمالء ،طورنا
أنظمتنا وتصميم خدماتنا
ل ـ ـي ـ ـص ـ ـبـ ــح الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم بـ ــإم ـ ـكـ ــان
الـ ـعـ ـمـ ـي ــل فـ ـت ــح الـ ـحـ ـس ــاب ــات
عــن طــريــق ال ـمــوبــايــل ،خــال
دقيقة وا ح ــدة فـقــط! ويشمل
هذا حساب الراتب وحساب
ف ـئــة ا ل ـش ـب ــاب  redو ح ـســاب
ال ـ ــدانـ ــة وح ـ ـسـ ــاب ال ـت ــوف ـي ــر،
وجميع الحسابات األخرى،
ح ـيــث يـحـصــل ا لـعـمـيــل على
رق ــم ال ـح ـســاب وااليـ ـب ــان في
ال ـت ـط ـب ـي ــق فـ ـ ـ ـ ً
ـورا بـ ـع ــد ف ـتــح
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب ،ويـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن م ــن
استخدامهم مباشرة إلجراء
ا لـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــو ي ـ ــات ا ل ـ ـمـ ــا ل ـ ـيـ ــة أو
ً
للتسوق اإللكتروني مثل ".
وذكـ ــر" :نـسـعــى دائ ـ ًـم ــا في
ال ـب ـنــك إل ــى مــواص ـلــة تـقــديــم
أعـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوي ــات ال ـخ ــدم ــة
ل ـل ـع ـمــاء ،م ــع تـحـقـيــق أعـلــى
م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات ال ـ ـ ـمـ ـ ــرونـ ـ ــة ف ــي
ت ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــر خـ ـ ــدمـ ـ ــات ـ ـ ـنـ ـ ــا عـ ـب ــر
مـخـتـلــف ال ــوس ــائ ــل الــرقـمـيــة
لـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــل حـ ـ ـي ـ ــاة ع ـم ــائ ـن ــا
واالستجابة الحتياجاتهم.
ولـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــب طـ ـ ــورنـ ـ ــا
الـ ـ ـتـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــق إلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان هـ ـ ــذه
ال ـم ـي ــزة ال ـف ــري ــدة الـ ـي ــوم .لــن
ن ـتــوقــف ع ـنــد هـ ــذه ال ـن ـق ـطــة،
ف ـ ـ ــان ـ ـ ــزال نـ ـطـ ـم ــح لـ ـلـ ـم ــزي ــد،
ونعمل لتحقيق المزيد من
اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات الـ ـت ــي سـتـسـهــل
حـ ـي ــاة ال ـع ـم ــاء وتـ ـق ــدم لـهــم
ت ـجــربــة مـصــرفـيــة رائـ ــدة مع
البنك".

شباب الخليج
ي ـع ـم ــل "الـ ـخـ ـلـ ـي ــج" ب ـش ـكــل
متواصل لمعرفة احتياجات
الفئات المختلفة من عمالئه
وتـلـبـيـتـهــا بــأف ـضــل طــري ـقــة،
ولهذا جمع عدد من الشباب
ف ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة اجـ ـتـ ـم ــاع ــات
لـ ـ ــاطـ ـ ــاع ع ـ ـلـ ــى رأي ـ ـ ـهـ ـ ــم فــي
الخدمات المصرفية المقدمة
لهم ،وما يتطلعون إليه في
البنك من خدمات ومنتجات،
إض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــا يـ ـشـ ـك ــل
التجربة المصرفية المثالية
بالنسبة لهم.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ــذه

داليا القاسم
بــال ـن ـس ـبــة لـ ـه ــم .ول ـت ـش ـج ـيــع
مـ ـجـ ـتـ ـم ــع ش ـ ـبـ ــاب الـ ـخـ ـلـ ـي ــج،
أ طـلـقـنــا حـسـ ً
ـابــا خـ ً
ـاصــا لهم
عـ ـل ــى االن ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام ل ـي ـب ـقــوا
ع ـلــى اطـ ــاع ب ـكــل م ــا يـقــدمــه
البنك لهم".

«المرأة دانة البيت»

أحمد األمير
االج ـت ـم ــاع ــات ،أجـ ــرى الـبـنــك
م ـج ـمــوعــة ت ـح ـس ـي ـنــات عـلــى
حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب  redلـ ـ ـلـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب،
تحدثت عنها نائبة المدير
ا ل ـعــام لـلـخــد مــات المصرفية
الشخصية  -إدارة التسويق
ف ـ ـ ـ ــي "ال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــج" ،نـ ـ ـج ـ ــاء
الـ ـعـ ـيـ ـس ــى ،ق ــائـ ـل ــة" :حـ ـس ــاب
 redم ــن "ا ل ـخ ـل ـي ــج" مـصـمــم
ً
خصوصا لمساندة الشباب
وت ـح ـق ـي ــق أحـ ــام ـ ـهـ ــم .وه ــو
أكثر من مجرد حساب ،فهو
رف ـ ـيـ ــق الـ ـشـ ـب ــاب وسـ ـن ــده ــم.
ولنواكبهم باإلبداع والتميز،
قررنا أن نطلق اليوم بطاقة
لـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب  redب ـت ـص ـم ـي ــم
ج ـ ــدي ـ ــدُ ،صـ ـمـ ـم ــت ب ــال ـك ــام ــل
م ــن ال ـش ـب ــاب ل ـل ـش ـب ــاب .فـقــد
استعنا فــي إدارة التسويق
بمجموعة طالبية لتصميم
ال ـ ـب ـ ـطـ ــاقـ ــة ،لـ ـي ــس م ـ ــن ح ـيــث
الشكل فحسب ،بل من حيث
ال ـ ـ ًم ـ ـم ـ ـيـ ــزات والـ ـخـ ـص ــوم ــات
أيضا لتناسب احتياجاتهم
وأسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوب ح ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــم .ف ـق ــد
عـبــر ا لـشـبــاب عــن تفضيلهم
لـ ـلـ ـبـ ـط ــا ق ــة ذات ا ل ـت ـص ـم ـي ــم
ال ـب ـس ـيــط وال ـم ـم ـي ــز ،والـ ــذي
يحافظ على خصوصيتهم
المصرفية بحيث ال يكشف
عـ ـ ـ ــن االسـ ـ ـ ـ ـ ــم فـ ـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــانـ ــب
األمامي ،إضافة إلى مميزات
وخـ ـص ــائ ــص أخ ـ ـ ــرى ت ـش ـكــل
التجربة المصرفية المثالية

الفرصة
مازالت
قائمة حتى
 30سبتمبر
للمشاركة في
سحب الدانة
السنوي
الكبير
على جائزة
1.500.000
دينار

أحمد األمير

إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ل ـ ـف ـ ـئـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب،
يحرص "الخليج" دائـ ًـمــا على
المرأة عند تقديمه للمنتجات
والـ ـخ ــدم ــات الـ ـج ــدي ــدة ،حيث
ينظر البنك لها على أنها فئة
مستقلة ،ويدرس احتياجاتها
وأس ـ ـ ـلـ ـ ــوب حـ ـي ــاتـ ـه ــا ل ـت ـقــديــم
أف ـضــل تـجــربــة مـصــرفـيــة لها.
وحول هذا ،تقول مديرة إدارة
االس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ـب ـنــك ،دال ـيــا
القاسم" :ال يخفى علينا دور
الـ ـم ــرأة ال ـف ـعــال ف ــي المجتمع
الـكــويـتــي .ك ــان وم ـ ــازال البنك
رائ ـ ًـدا فــي دعــم الـمـســاواة بين
ال ـم ــرأة وال ــرج ــل ،تـضــامـنــا مع
رؤية "الخليج" وإدارته العليا.
الـ ـ ـي ـ ــوم ص ـ ـ ــار ل ـ ـل ـ ـمـ ــرأة ف ــرص
اس ـت ـث ـم ــاري ــة كـ ـثـ ـي ــرة ،ول ــذل ــك
يسعى ا لـبـنــك إ لــى تشجيعها
ع ـل ــى االدخـ ـ ـ ــار واالس ـت ـث ـم ــار،
فـ ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـم ـك ـي ـن ـهــا مــن
تـحـقـيــق أه ــداف ـه ــا الـمـخـتـلـفــة،
بـمــا فـيـهــا االس ـت ـقــال الـمــالــي
وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
الـمـعـيـشــي ل ــأس ــرة ،فــال ـمــرأة
هي دانة البيت" .وأضافت "في
ال ــوق ــت الـ ـح ــال ــي م ــع ح ـصــول
ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء ح ـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــالـ ــم ع ـلــى
دخ ــل أع ـل ــى ،أص ـب ـحــت ال ـمــرأة
ق ـ ــادرة ع ـلــى االس ـت ـث ـمــار أكـثــر
من أي وقــت حتى لو لم تملك
الخبرة االستثمارية .كما أن
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا س ــاه ـم ــت فــي
إن ـش ــاء مـنـتـجــات اسـتـثـمــاريــة
متنوعة منخفضة المخاطر
ُ
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرة لـ ـ ـل ـ ــدخ ـ ــل ،م ـص ـم ـمــة
ً
خصيصا لتلبية االحتياجات
وال ـت ـف ـض ـيــات االس ـت ـث ـمــاريــة
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء ،كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا بـ ـيـ ـنـ ـتـ ـه ــا
الدراسات".
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت "لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذا الـ ـسـ ـب ــب
ي ـق ــدم ال ـخ ـل ـيــج خ ــدم ــة "واي ـ ــز"
االستثمارية ،وهي عبارة عن
منصة إلكترونية توفر للمرأة
خدمة االستثمار وتساعدها
عـ ـل ــى تـ ـن ــوي ــع اس ـت ـث ـم ــارات ـه ــا
وزيـ ـ ــادة دخ ـل ـهــا ف ــي األسـ ــواق
العالمية بشكل سهل وشفاف

فرص الدخول والفوز بجوائز الدانة النقدية على مدار السنة
السحب

تاريخ السحب

عدد
الفائزين

الجائزة

آخر موعد لإليداع
والتأهل

الشهري

ً
شهريا

 10فائزين

ألف دينار كويتي لكل فائز
( 1,000دينار كويتي)

 7أيام قبل تاريخ انتهاء
الشهر

ربع السنوي
الثالث

 14أكتوبر 2021

فائز واحد

مئة ألف دينار كويتي
( 100,000دينار كويتي)

 30يونيو 2021

السنوي الكبير

 13يناير 2022

فائز واحد

مليون وخمسمئة ألف دينار
كويتي ( 1,500,000دينار كويتي)

 30سبتمبر 2021

وتكلفة مدروسة ،وذلــك خالل
دقــائــق قليلة إلنـشــاء محفظة
اسـتـثـمــاريــة تـنــاســب أهــدافـهــا
الـ ـم ــالـ ـي ــة .فـ ــي الـ ـبـ ـن ــك نـسـعــى
لتقديم أفضل الحلول لعمالئنا
عن طريق خدمات استثمارية
ذات خطورة محدودة لضمان
حقوقهم المالية .وباإلضافة
إلـ ــى ذلـ ــك ن ــوظ ــف مـسـتـشــاري
اس ـت ـث ـم ــار م ـع ـت ـمــديــن إلدارة
االستثمارات تحت رقابة بنك
الكويت المركزي".

«يا الدانة قومي حظي من مكانه»
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـح ـ ـ ـفـ ـ ــل ،ع ـ ــرض
"الخليج" عمله الفني الجديد
ال ــذي أطـلـقــه ،تـمـهـيــدا لسحب
حساب "الدانة" نصف السنوي
عـلــى ج ــائ ــزة الـمـلـيــون دي ـنــار.
ويأتي هذا العمل بعنوان "يا
الدانة قومي حظي من مكانه"،
وهـ ــي أغ ـن ـيــة يـغـنـيـهــا ك ــل من
ع ـب ــدال ـس ــام م ـح ـمــد وهـ ـ ــادي،
بلحن بحري يعكس ثقافة أهل
الكويت ،وروح بنك الخليج.
وع ـ ـ ـ ّـود "ال ـخ ـل ـي ــج" ع ـم ــاءه
ً
دائما على تقديم أعمال فنية
ممتعة في مختلف المناسبات
الوطنية واالجتماعية .وهذه
ا لـ ـ ـم ـ ــرة ،و بـ ـع ــد أن زاد ا ل ـب ـنــك
مـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــآت ال ـ ـ ــدان ـ ـ ــة ووع ـ ــده ـ ــم
بتقديم مليونيرين جديدين
ً
هذا العام ،أطلق عمل يتغنى
بعالقة البنك بعمالئه األوفياء،
وم ـك ــاف ــأت ــه لـ ـه ــم ،ك ـم ــا يـكــافــئ
البحر الساعين فيه .ويتضح
ه ــذا فــي فـيــديــو األغـنـيــة الــذي
يـبـيــن صـعــوبــة ال ـغ ــوص على
ال ـل ــؤل ــؤ وال ـم ـش ـق ــة الـ ـت ــي ك ــان
يـتـحـمـلـهــا اآلبـ ـ ــاء ،وف ــي نفس
الــوقــت سهولة الـفــوز بالدانة
من بنك الخليج وأثرها الكبير
على حياة الفائز.
وم ـ ـ ــن الـ ـكـ ـلـ ـم ــات ال ـج ـم ـي ـلــة
الـ ـت ــي ي ـت ـغ ـنــى ب ـه ــا ال ـف ـن ــان ــان
عـ ـب ــدالـ ـس ــام م ـح ـم ــد وهـ ـ ــادي
"بــال ـح ـلــوة والـ ـم ــرة كــريــم ومــا
يرخص العشرة معاكم" ،في
إش ـ ــارة إل ــى ال ــزي ــادة األخ ـيــرة
ال ـت ــي قــدم ـهــا "ال ـخ ـل ـي ــج" على
جـ ــوائـ ــز الـ ـ ــدانـ ـ ــة ،واح ـت ـس ــاب ــه
لجميع الفرص التي اكتسبها
الـعـمـيــل ف ــي ال ـس ـنــة الـســابـقــة،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـض ـ ــاف إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــام
المقبل مكافأة له على والئــه.
ك ـم ــا ت ـش ـي ــر ك ـل ـم ــات األغ ـن ـي ــة
إلى شعار البنك "يا بو شراع
وسـ ـفـ ـيـ ـن ــة" ،وإلـ ـ ــى س ـحــوبــات
الدانة وجوائزها "يا بو الدانة
الـثـمـيـنــة" ،وإل ــى قيمة جــوائــز
ال ــدان ــة ال ـم ـتــزايــدة "ال ــدان ــة كل
ما تكبر".
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن ــه يمكن
للعمالء الحصول على فرص
للدخول والفوز بجوائز الدانة
الـ ـنـ ـق ــدي ــة عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار ال ـس ـنــة
فــي الـسـحــوبــات الـمــدرجــة في
الجدول المدرج.

تميز على جميع الصعد
ب ـع ــد س ـح ــب اس ـ ــم ال ـف ــائ ــز،
ق ـ ــال م ـس ــاع ــد الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام

ل ــات ـص ــاالت ال ـمــؤس ـس ـيــة فــي
"ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج" ،أح ـ ـمـ ــد األم ـ ـيـ ــر:
"نـ ـب ــارك ل ـنــاصــر ب ــدر حــاجــي
الحداد فوزه بجائزة المليون
دي ـ ـنـ ــار لـ ـه ــذا ال ـ ـعـ ــام .ون ــذك ــر
ال ـع ـمــاء أن ال ـفــرصــة مــازالــت
ق ــا ئـ ـم ــة حـ ـت ــى  30س ـب ـت ـم ـبــر
لـلـمـشــاركــة فــي سـحــب الــدانــة
ا لـسـنــوي الكبير على جائزة
 1.500.000دينار ،ومع الميزة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة م ـ ــن الـ ـبـ ـن ــك ال ـت ــي
تتيح فتح الحساب واإليداع
ف ـ ـيـ ــه خـ ـ ـ ــال دق ـ ـي ـ ـقـ ــة واحـ ـ ـ ــدة
ف ـ ـقـ ــط ،أصـ ـبـ ـح ــت ال ـم ـش ــارك ــة
ف ــي س ـحــوبــات ال ــدان ــة أسـهــل
م ــن أي و قـ ــت م ـض ــى! نـسـعــى
فــي "ا ل ـخ ـل ـيــج" دا ئ ـ ًـم ــا للتميز
واال بـتـكــار ،فــي خدمة الفئات
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة م ـ ـ ــن عـ ـم ــائـ ـن ــا.
ول ـه ــذا أع ـل ـنــا ال ـي ــوم تـجــديــدا
شامال لحساب  redللشباب،
وواصـ ـلـ ـن ــا ت ـق ــدي ــم م ـن ـت ـجــات
تلبي حاجة العميالت بتوفير
خــد مــات ا سـتـثـمــار يــة تناسب
تــوج ـهــات ـهــم وأه ــدافـ ـه ــم ،وال
يـ ـت ــوق ــف ش ـغ ـف ـن ــا عـ ـن ــد ه ــذا
الـ ـ ـح ـ ــد .ف ـ ـهـ ــذه ل ـي ـس ــت س ــوى
ال ـب ــداي ــة ف ــي م ـس ـي ــرة طــويـلــة
من التحول الرقمي والتطور
ا لـتـنـظـيـمــي ،ا لـتــي مــن شأنها
أن ت ـ ـج ـ ـعـ ــل ا لـ ـ ـخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــج ب ـن ــك
المستقبل".

بنك يقدر الوالء
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة "الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــج"
ف ـ ـ ــي تـ ـ ـق ـ ــد ي ـ ــر والء عـ ـم ــا ئ ــه
ومكافأتهم عليه ،يمنح البنك
ال ـع ـمــاء ف ــرص ال ـ ــوالء ،وهــي
ع ـب ــارة ع ــن إج ـمــالــي ال ـفــرص
ال ـت ــي اك ـت ـس ـب ـهــا ال ـع ـم ـيــل فــي
السنة السابقة ،والتي تضاف
إ لــى ا لـعــام المقبل مـكــا فــأة له
على والئه .وكذلك تم إضافة
جميع الفرص التي استحقها
ا ل ـع ـم ـيــل ف ــي  2020إ لـ ــى ع ــام
 ،2021ويتكرر ذلك في 2022
مع األعوام التالية.
ويـشـجــع "ال ـخ ـل ـيــج" عـمــاء
حساب ا لــدا نــة ،ا لــذي يعد من
أقـ ــدم ح ـســابــات ال ـتــوف ـيــر فــي
ال ـك ــوي ــت ،ع ـلــى زيـ ـ ــادة فــرص
فـ ـ ــوزهـ ـ ــم عـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق زي ـ ـ ــادة
المبالغ التي يتم إيداعها في
ال ـح ـســاب ،بــاسـتـخــدام خــدمــة
ال ــدف ــع اإلل ـك ـتــرونــي الـمـتــاحــة
عبر موقع البنك اإللكتروني
وتطبيق الهواتف الذكية.
كما يــو فــر "ا لــدا نــة" العديد
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة
لعمالئه منها خدمة "بطاقة
ال ــدان ــة ل ــإي ــداع ال ـح ـص ــري"،
ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـن ــح ع ـ ـمـ ــاء الـ ــدانـ ــة
ح ــري ــة إي ـ ــداع ال ـن ـق ــود ف ــي أي
وق ــت يـنــاسـبـهــم ،إضــافــة إلــى
خ ــدم ــة "ال ـح ــاس ـب ــة" الـمـتــاحــة
عبر موقع البنك اإللكتروني
وت ـط ـب ـيــق ال ـه ــوات ــف الــذك ـيــة،
ِّ
والتي تمكن عمالء الدانة من
احـتـســاب فــرصـهــم لـلـفــوز في
ال ـس ـحــوبــات ال ـش ـهــريــة ورب ــع
السنوية والسنوية.

#الدانة_تغنيك

فريق بنك الخليج في لقطة جماعية

ح ـســاب ال ــدان ــة م ـتــاح لـلـكــويـتـيـيــن وغـيــر
الكويتيين المقيمين في الكويت ،ويتعين
ع ـل ــى الـ ـعـ ـم ــاء االحـ ـتـ ـف ــاظ ب ــال ـح ــد األدن ـ ــى
لـلــر صـيــد ا ل ـبــا لــغ  200د.ك لـفـتــح ا لـحـســاب
شـ ــرط االح ـت ـف ــاظ بــال ـم ـب ـلــغ ن ـف ـســه لـلـتــأهــل
ً
ت ـل ـق ــائ ـي ــا لـ ـل ــدخ ــول فـ ــي سـ ـح ــوب ــات ال ــدان ــة
المقبلة ،وفي حال انخفض الرصيد إلى ما
دون مبلغ  200د.ك .في أي وقت ،يتم خصم
مبلغ  2د.ك .من الحساب على أساس شهري
إلى حين استيفاء الحد األدنى للرصيد.
وللمشاركة في سحوبات الدانة الشهرية
وربع السنوية والسنوية المقبلة هذا العام،
يتعين عـلــى ا لـعـمــاء اال ح ـتـفــاظ بالرصيد
المطلوب.

كيم كارداشيان تدعم كاني ويست رغم انفصالهما
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هالي بيري

ان ـض ـم ــت ن ـج ـم ــة ت ـل ـف ــزي ــون ال ــواق ــع
األميركية كيم كــارداشـيــان إلــى زوجها
المنفصل عنها المغني العالمي كاني
ويست عندما كشف النقاب عــن ألبومه
األخير أمام عشرات اآلالف من المعجبين
ف ــي اس ـت ــاد ري ــاض ــي بــأتــانـتــا بــالــواليــات
المتحدة.
وحــرصــت كــارداشـيــان على دعــم ويست،
رغ ــم انـفـصــالـهـمــا ،ح ـيــث الـتـقـطــت عــدســات
المصورين الصور التي تجمع كارداشيان مع
أطفالها األربعة الصغار في استاد مرسيدس
ب ـنــز ،ال ــذي تـبـلــغ سـعـتــه  71أل ــف شـخــص في
أتالنتا.
يغن ويست ،لكنه استضاف
من جانبه ،لم
ِ
الـحـفــل الـضـخــم لــاسـتـمــاع إل ــى مـقـطــوعــات من

أل ـب ــوم «دون ـ ـ ــدا» ،ال ــذي يـحـمــل اس ــم وال ــدت ــه الـتــي
توفيت في .2007
وظ ـه ــر وي ـس ــت م ـت ــأخ ــرا أك ـث ــر م ــن  90دقـيـقــة،
وتجول ورقص ومشى حول أرضية الملعب أثناء
تشغيل األلبوم على مكبرات الصوت.
ورغم أن كارداشيان تقدمت بطلب للطالق من
ويست في فبراير الماضي ،لكنها حرصت على
دعــم مشروعه الفني الجديد ،مــن خــال حضور
حفل األلبوم ،كما بثت مقطعا مصورا من الحفل
على حسابها بـ «إنستغرام» ،ويغني ويست في
أحد المقاطع« :إنني أفقد عائلتي».
(رويترز)

كيم وكاني

هالي بيري تبحث عن
زوجها المفقود

«كورونا» يوقف تصوير
مسلسل بويوكستون

«وثائقي» يكشف
حقيقة واينهاوس

تبحث النجمة األمـيــركـيــة الشهيرةهالي
ي ع ــن زوجـ ـه ــا ف ــي أحـ ـ ـ ــداث ف ـي ـلــم «The
بـ ـي ــر 
 ،«Mothershipالذي يختفي في ظروف غامضة
من مزرعتهما الريفية ،وتكتشف «سارة» ،التي
ً
تجسد شخصيتها ب ـيــري ،شـيـئــا مــن خــارج
كوكب األرض أسفل منزلهما ،وتبدأ في رحلة
بحث عن زوجها وعن الحقيقة.
ال ـف ـي ـلــم الـ ـج ــدي ــد ،الـ ـ ــذي ان ـط ـل ــق ت ـصــويــره
أخ ـي ــرا ،ي ـشــارك فــي بـطــولـتــه :تــومــاس فيليب
أونيل ،عمري هاردويك ومولي باركر ،وإخراج
مـ ــات تـ ـش ــارم ــان .وك ــان ــت ع ــدس ــات م ـصــوري
«الباباراتزي» رصدت بيري مع زميلها الممثل
األم ـي ــرك ــيجـ ــون أورت ـ ـي ـ ـز ،خـ ــال وجــوده ـمــا
بكواليس تصوير الفيلم في بوسطن.
ُي ــذك ــر أن ه ــال ــي أص ـب ـح ــت أخـ ـي ــرا ال ــوج ــه
اإلعالني إلحدى ماركات المالبس الرياضية،
وشاركت متابعيها بلقطات من الحملة مرتدية
المجموعة الجديدة.

بعد األخبار التي انتشرت حول إصابتها
بـفـيــروس ك ــورون ـا ،حسمت النجمة التركية
توبا بويوكستو ن الجدل ،مؤكدة أنها مصابة
ً
فعال بالفيروس.
َّ
وعلقت توبا عبر صفحتها الخاصة بموقع
التواصل االجتماعي« :أخبار إصابتي بفيروس
كورونا صحيحة .كنت في المستشفى ألربعة
ً
ً
أيامُ ،
وعدت إلى المنزل .شكرا لألطباء ،وشكرا
لكم على أمنياتكم الطيبة من كل مكان ،إنها
ً
قيمة جدا بالنسبة لي .أنا في المنزل ،وبصحة
جيدة».
وتأتي إصابة توبا بالفيروس بعد أيام من
حضورها حفل زفــاف آيــرام تومور ،وانتشار
مقطع فيديو لها وهــي تــرقــص دون االلـتــزام
باإلجراءات االحترازية.
ى إيقاف تصوير مسلسلها
وأشارت توبا إل 
ال ـجــديــد (ذات أخـ ـ ــرى) ،وال ـ ــذي يـشــاركـهــا في
بطولته النجم التركيمراد بوز.

ُعرفت المغنية البريطانية إيمي واينهاوس
بصوتها الرخيم وتصفيفة شعرها بأسلوب
الريترو ،وأيضا المتاعب التي واجهتها ،لكن
بعد  10سنوات على وفاتها ،يدعو أقرباؤها
إل ــى كـســر ال ـصــور النمطية الـمــازمــة لـهــا من
مشاكل إدمان وعالقات سيئة.
وقــد شــارك والــدا النجمة ،التي توفيت إثر
اسـتـهــاك شــديــد لـلـكـحــول ،فــي «وثــائ ـقــي» من
المرتقب عرضه على « ،»BBCالجمعة ،بمناسبة
ذكرى وفاة المغنية تحت عنوان «ريكاليمينغ
إيمي» ،للكشف عن المزيد من الحقائق.
ُ
ويسمع صوت والدتها جانيس واينهاوس-
ّ
كولينز في هذا «الوثائقي» ،وهي تقول معلقة:
«تظنون أنكم تعرفون ابنتي ،بمشاكلها مع
المخدرات واإلدمان والعالقات السيئة ،لكنها
أكثر من ذلك بكثير».
(أ ف ب)

توبا بويوكستون

إيمي واينهاوس

فلك

انطالق الحملة الدعائية للدراما
الرومانسية «»After We Fell

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :ال تشاور األحمق في عملك،
فإنه يأخذك إلى الهاوية.
ً
عاطفيا :الفشل في الحب خير من أال
ً
ّ
نحب أبدا.
ً
ّ
اجتماعيا :تتعرض إلى بعض النقد
من معارفك؛ فراجع أسباب ذلك.
رقم الحظ.17 :

الفيلم يعكس حالة حب تعيشها أرييل كيبيل

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ّ
ً
مهنيا :إن كان لديك أجير فال تتأخر
ً
أبدا في دفع أجرته.
ً
عاطفيا :كل شيء باطل؛ إذا لم تنظر
بعين اإلعجاب إلى الحبيب.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ــدع ــو إل ــى ع ـمــل الـخـيــر
ً
دائماَ ،
فلم ال تقوم به بنفسك.
رقم الحظ.53 :

طاقم الفيلم
كـ ـشـ ـف ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــة ل ـ ـلـ ــدرامـ ــا
الرومانسية « »After We Fellعن أول مقطع
دع ــائ ــي رس ـم ــي لـلـفـيـلــم الـ ــذي س ـي ـطــرح في
أكتوبر المقبل.
ولم تكشف الشركة المنتجة عن الموعد
المحدد إلطالق الفيلم ،واكتفت باإلشارة إلى
شهر أكتوبر ،وذلك خالل الفيديو الترويجي
الذي بلغت مدته دقيقة و 45ثانية.
وح ـ ــاز ال ـم ـق ـطــع ال ــدع ــائ ــي آالف عــامــات
اإلعجاب والتعليقات المؤيدة لــه ،إذ أعرب
الـمـتــابـعــون عــن انـتـظــار ان ـطــاق الفيلم في
جميع دور العرض السينمائية حول العالم،
السيما أنــه يـقــدم جــرعــة رومــانـسـيــة كبيرة
في فترة اتسمت بالمأساة والعزلة نتيجة
تداعيات أزمة فيروس كورونا.

المطالبة بالحقوق
وي ــدور فيلم  After We Fellح ــول فتاة
تــدعــى تيسا ،تــأخــذ أكـبــر ق ــرار فــي حياتها،
ً
وبــالـتــالــي يتغير كــل ش ــيء ،خـصــوصــا مع
الكشف عن أسرار عائلتها ،وبالتالي يكون
على شــاب يدعى هــارديــن أن يساعدها في
المطالبة بحقوقهم في مستقبل أفضل.
ويتميز « »After We Fellبمشاركة باقة
متنوعة مــن نـجــوم الـعــالــم ،حـيــث يتصدى
لـبـطــولــة الـفـيـلــم الـنـجـمــة األم ـيــرك ـيــة أري ـيــل
كـيـبـيــل ،والـمـمـثـلــة الـكـنــديــة كـيــانــا م ــادي ــرا،
وال ـن ـجــم اإلن ـك ـل ـيــزي ال ـش ــاب ه ـيــرو فينيس
ت ـي ـف ـيــن ،واألسـ ـت ــرالـ ـي ــة ال ـج ـم ـي ـلــة جــوزف ـيــن
النجفورد ،وميرا سورفينو ،وستيفن موير،
ولــويــز لــومـبــارد ،وكــارتــر جينكينز ،وروب
إستس ،وتشانس بيردومو.
ويعتبر الفيلم تعبيرا واقعيا عــن حالة
الحب التي تعيشها النجمة العالمية أرييل
كيبيل التي اعترفت بأنها أصيبت بعدوى

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :أنت سعيد ألنك على وشك
أن تقطف ثمار أتعابك.
ً
عاطفيا :يمنحك الحب ّ
القوة على
متابعة كل شيء برغبة ونشاط.
ً
اجتماعيا ّ :
رب صديق قد يفيدك
أكثر من أخيك فحافظ عليه.
رقم الحظ.27 :

الحب في زمن وباء كورونا ،وتعيش
قصة غرام فريدة من نوعها مع رجل
رفضت اإلفصاح عن هويته ،ولكنها
قالت إنها تشعر بأنه حب عمرها.
وك ــان ــت ك ـي ـب ـيــل ش ــوه ــدت م ــع ال ــرج ــل
الغامض منذ  3أشهر ،بعد أن التقيا في
نيويورك ،أثناء تصويرها أحــد األفــام
هناك ،واعترفت عالنية بالعالقة بعد أن
نشرت صورهما على تطبيق إنستغرام
مذيلة بأيقونة قلب.

حالة غير مسبوقة

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

وقــالــت النجمة الشهيرة إنها تعيش
فترة جميلة في حياتها ،رغم كل توترات
ان ـت ـشــار وبـ ــاء ك ــورون ــا ،ك ـمــا كـتـبــت على
حسابها في إنستغرام كلمة «حب» بلغات
وأيقونات عديدة.
ً
وأشارت كيبيل ( 35عاما) إلى أنها تشعر
بأنها تحلق فوق القمر ،وتعيش حالة غير
مسبوقة مــن ال ـس ـعــادة ،وتـشـعــر ب ــأن الـعــام
ً
ً
الحالي سيكون فــأال حسنا لها ،ســواء في
العمل أو الحب أو عالقتها مع أسرتها.
وأوضحت أنها لم تشعر بالضيق والملل
م ــن ال ـح ـجــر ال ـص ـحــي ،م ـعــربــة ع ــن شـكــرهــا
لألطقم الطبية التي تواجه الوباء ،ومؤكدة
أنها تتفهم دواعي العزل في المنزل وتحاول
التكيف معها ،كما أن وجــودهــا بجوار من
تحب يجعلها ال تشعر بالعزلة.
وأضــافــت أنـهــا تشعر بأنها ب ــدأت رحلة
جــديــدة فــي حـيــاتـهــا ،تتسلح فيها بالقوة
وبخبرتها المتراكمة فــي الـحـيــاة ،وتشعر
بأن بوصلتها تسير في االتجاه الصحيح،
منوهة بدعم المعجبين لها ،ومساندة أفراد
أسرتها.

ً
مهنيا :ال شيء يقف بوجه المجتهد
إن أراد بلوغ النجاح.
ً
عاطفيا :يبقى خيال الحبيب يــراود
تفكيرك أينما توجهت.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :م ــن ُي ـك ــرم وال ــدي ــه ُي ـسـ ّـر
بأوالده ويباركه الله بالخيرات.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
ً
مهنيا :ما ّ
حك جلدك مثل ظفرك ،فال

تنتظر مساعدة من الغير.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :م ـق ـي ــاس الـ ـح ــب أن تـحــب
ً
الحبيب دون أن تطلب منه شيئا.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :أحـيــانــا يـحــاول البعض
ّ
خداعك بإظهار الود لك.
رقم الحظ.28 :

الدلو

أرييل كيبيل

 20يناير  18 -فبراير
م ـه ـن ـي ـ ًـا :مـ ــا ت ـ ـ ـ ّ
ـود ن ـي ـل ــه بــال ـت ـهــديــد
وال ــوعـ ـي ــد ي ـم ـك ـنــك ال ـح ـص ــول عـلـيــه
باالبتسام.
ً
ً
عاطفيا  :ليكن حبك نبيال كي تكبر
في عيني الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :مــن يـقـتــدي ب ــوال ــده فما
ظلم ،فانتبه إلى تربية أوالدك.
رقم الحظ.56 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
ـض
م ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــا :قـ ـ ــد ت ـ ـح ـ ـتـ ــاج إلـ ـ ـ ــى ب ـعـ ّ
المساعدة إلنجاز عملك ،فال تتأخر
في طلبها.
ً
ّ
تتقدم في الحب
عاطفيا :بمقدار ما
تحلو الحياة ويكبر األمل.
ً
اجتماعيا :قيمتك لــدى اآلخرين هي
ما تحسنه من أعمال.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا  :ال تعتبر نفسك مسكينا ألن
أح ــام ــك ل ــم تـتـحـقــق ،ف ــأن ــت ل ــم تـســعَ
إليها.
ً
عاطفيا :عندما تحب يصبح الحبيب
بداية كل شيء ونهايته.
ً
اجتماعيا :احترامك لذاتك هو الذي
يجلب احترام اآلخرين لك.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :ال سرور أعظم من أن تدرك أن
عملك قد نجح.
ً
عاطفيا :ليس من ّ
حب ذي قيمة؛ إن لم
تتبعه الخدمة والعطاء.
ً
اجتماعيا :يفقد اإلحـســان قيمته إذا
ً
تكلم عنه المحسن طويال.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :ات ـكــل ف ــي عـمـلــك عـلــى نفسك
أفضل من االتكال على زميلك.
ً
عــاطـفـيــا :ال قـيـمــة لـلـحـيــاة وال جمال
ّ
والنقي.
بغير الحب الصادق
اجتماعيا :إذا كنت ال ّتستطيع القيام
بواجب ّ
ّ
تتزوج.
األبوة فال يحق لك أن
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
م ـه ـن ـيــا :ح ـ ــذار أن يـسـتـعـبــدك عملك
ً
فتغدو بدورك أنت آلة أيضا.
ً
إذا ك ـن ــت ت ــري ــد أن ت ـكــون
ع ــاط ـف ـ ًي ــاّ :
محبوبا ،فخفف من انفعاالتك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :الـتــواضــع ال ــذي يتضمن
الـ ـشـ ـع ــور ب ــالـ ـح ــزن وال ـم ـه ــان ــة لـيــس
فضيلة.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ّ
ً
م ـه ـن ـي ــا :خ ـي ــر ل ــك أن تـ ـش ــق طــريـقــك
بمهارتك من أن تستجدي اآلخرين.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :إذا ان ـط ـل ـق ـت ـمــا م ــن ال ـحــب
المخلص ،فال بد أن تكون انطالقتكما
صادقة.
ً
اجتماعيا  :ال تجعل عائلتك تعيش
في ّ
غم وحاول تخفيف األعباء عنها.
رقم الحظ.22 :

ثقافات
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نبيلة المال« :البا» فتحت اآلفاق ومنحت الشباب
فرصة المعرفة والوعي الثقافي
«أحتاج إلى سنتين حتى أفهم ما يحدث في الكويت اآلن»
انطلقت الورشة األولى من الموسم الثاني لبرنامج الجوهر ،الذي واختتمت هذه الورشة التي استمرت  5أيام وبدأت مع اإلعالمي
تقدمه «البا» بالتعاون مع لوياك العربية ،للتدريب على مهارات اللبناني زافين قيومجيان ،وتناولت البحث عن المعلومات،
وصياغة األسئلة ،بلقاء السفيرة نبيلة المال ،التي حاورها 11
الحوار اإلعالمي ،وكيفية إعداد وتقديم حلقة حوار كاملة
ً
متدربا من الكويت ولبنان والبحرين ،وأجابت عن أسئلتهم
للمهتمين بمجال التقديم التلفزيوني.

ً ً
مستعرضة شريطا حافال من الذكريات المتعلقة بعملها
وأسرتها ونشأتها األولى ،وأهم الشخصيات التي أثرت بها،
والتحديات التي تواجه الشباب ،وبخاصة المرأة ،وأوجه اختالف
الجيل الحالي عمن سبقوه ...وإلى تفاصيل اللقاء:

المشارك أحمد الخالدي

علمت بالغزو
العراقي من
برنامج «نايت
الين» ألنني
كنت مطمئنة
بعد مشاورات
الوفد الكويتي
والعراقي

• ب ـعــد ال ـع ـمــل الــدبـلــومــاســي
أصبحت محاضرة في الجامعة
ِ
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،لـ ـم ــاذا ل ــم تــدخ ـلــي
المعترك النيابي؟
 الـ ـحـ ـي ــاة ال ـن ـي ــاب ـي ــة لـيـســتسهلة ،والمعترك الدبلوماسي
تعرف أين جذوره .أما المعترك
النيابي ،فيجب أن تعرف قاعدتك
االن ـت ـخــاب ـيــة .ه ــذا الـ ـس ــؤال كــان
يــراودنــي ،لكنني أعلم أنــه ليس
بمجالي ،وبصراحة ليس لدي
ثقة في العمل النيابي اآلن ،فال
توجد لدينا ثقافة برلمانية.
• ف ـ ــي شـ ـه ــر  2013 / 1فــي
االتحاد األوروبــي حدث نقاش،
وعرضت وقتها عرضا مختصرا
ِ
ع ــن ال ـت ـج ــرب ــة ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة فــي
وذكرت أن مجلس األمة
الكويت،
ِ
ً
الـكــويـتــي ك ــان وم ــا زال نــابـضــا
ً
بالنشاط مفتوحا على جميع
المواضيع ،فكيف ترين مجلس
األمة اآلن؟
 هـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــؤال ص ـ ـعـ ــب،واإلشــاعــات اآلن أصبحت تؤثر
بشكل كبير على عملنا .عندما
ذهبت لهم راجــت إشــاعــة أيضا
أن الـ ـب ــرلـ ـم ــان األوروبـ ـ ـ ـ ــي طـلــب
استدعائي بخصوص المغردين،
وه ــذا غـيــر صـحـيــح .أن ــا ذهـبــت
ألداف ـ ـ ــع ع ــن الـ ـك ــوي ــت ،ول ـع ــرض
تـجــربـتـنــا ال ـبــرل ـمــان ـيــة لـلـعــالــم،
حـ ـي ــث إن ـ ـنـ ــي ال أرضـ ـ ـ ــى بـنـشــر
غسيلنا إلى الخارج ،وما ذكرته
آنذاك صحيح ،بأن جميع األمور
م ـس ـمــوح بـطــرحـهــا ف ــي مجلس
األمة الكويتي.
ـرت ح ـي ـن ـهــا أن ــه
• ل ـك ـنــك ذكـ ـ ـ ـ ِ
مفتوح على جميع المواضيع،
هل ال يزال كذلك؟
ِّ
 ذكرني بهذا السؤال وسوفُ
أج ـي ـب ــك ع ـن ــه ب ـك ــل ح ــري ــة سـنــة
 ،2023ألنني أريــد استيعاب ما
ي ـج ــري ف ــي ال ـك ــوي ــت اآلن ،وأن ــا
أت ـم ـن ــى أن يـ ـك ــون هـ ـن ــاك وع ــي
راق لخدمة الشعب.
وحوار ٍ

المشاركة فاطمة المال

لو كان بيدي
لوضعت قانونًا
يلزم جميع
البشر بتعلم
القراءة والكتابة
ً
فالعلم أوال...
العلم ثانيًا
وثالثًا

من أجواء الورشة

• سأعود إلى الغزو العراقي،
م ــا أك ـث ــر م ــوق ــف أث ــر ف ـيــك بتلك
الفترة؟
 سأذكر شيئا للمرة األولى،أن ــا علمت بــالـغــزو الـعــراقــي من
بــرنــامــج نــايــت الي ــن ،ال ــذي كــان
ُي ـعــرض بـعــد األخ ـبــار مـبــاشــرة،
ألن ـ ـ ـنـ ـ ــي ك ـ ـنـ ــت مـ ـطـ ـمـ ـئـ ـن ــة ب ـع ــد
م ـ ـشـ ــاورات ال ــوف ــدي ــن ال ـكــوي ـتــي
والعراقي ،وكنت في إجازة قبل
المفاوضات ،وقطعتها وذهبت
إل ــى الـمـكـتــب ،وأك ـم ـلــت اإلج ــازة
بعد المفاوضات .عندما شاهدت
البرنامج كنت أعتقد أنني أحلم،
واتصلت بمكتبنا ،وأخبروني
بــآخــر األح ــداث ،والتحقت بهم،
والحمد لله نجحنا في إصــدار
القرار من مجلس األمن.
ـدت
• خــال هــذه األزم ــة شــاهـ ِ
ح ـجــم ال ــدم ــار وال ـم ـع ــان ــاة الـتــي
خلفها الـعــدوان في تلك الفترة،
ه ــل تـعـتـقــديــن أن ــه سـيــأتــي يــوم
تلتئم هذه الجراح؟
 الـ ـج ــراح دائ ـم ــا ت ـب ـقــى ،لكنيجب أن نتخطاها .كانت النظرة
ً
أيضا لدى القيادة أننا نتخطى
هـ ــذه األم ـ ـ ــور م ــن أجـ ــل ال ـج ـيــرة
ونتسامى على األلم.
ذكرت في مقابلة أن إرجاع
•
ِ
األراضـ ــي الكويتية ك ــان برغبة
من الــدول الكبرى ،وأن الحادثة
لو وقعت اآلن ،لكان يصعب أن
َّ
يتكرر هذا االتفاق ،لماذا تشكل
هذا الرأي لديك؟

نبيلة المال
أج ـمــع ،أخـبــريـنــا عــن أب ـ ّـرز ثــاث
شخصيات التقيت بها أثرت بك
ً
ً
وتركت انطباعا قويا لديك؟
 سأعدد لك أهم الشخصياتل ـكــن ل ـيــس بــال ـتــرت ـيــب ،م ــن أهــم
الـشـخـصـيــات نـلـســون مــانــديــا
ً
ألنــه كــان رم ــزا للكفاح مــن أجل
ح ـ ـقـ ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ف ـ ــي ج ـن ــوب
ً
إفريقيا ،أيضا رئيس جمهورية
ناميبيا األسبق سام نوجوما،
ألننا كنا نناصر قضية استقالل
ناميبيا.
ّ • هــل هـنــاك شخصية ثالثة
أثرت بك؟
ً
 نعم ،أنا دائما أذكر أستاذيالفاضل في الجامعة األميركية
في بيروت ،إنه د .وليد الخالدي.

المال مع بعض المشاركين في الورشة
 ه ــذا صـحـيــح ،ألن كــل أزمــةإقليمية ودولية يجب أن تنظر
لها في وقتها .كان هناك توافق
آن ــذاك بين االتـحــاد السوفياتي
والــواليــات المتحدة األميركية.
أما اآلن ،فمصالح الدول َّ
تغيرت،
وصعب أن يكون هناك توافق في
بعض األمور.

المشاركة منوه العجمي
واجهتك
• ما المعوقات ،التي
ِ
خالل عملك الدبلوماسي خارج
الكويت؟
 ال أذكرها ألنني تخطيتها،لكنها كانت كثيرة بصراحة.
• م ــا ه ــي نـصـيـحـتــك لـلـمــرأة
الكويتية التي تود في العمل في
وزارة الخارجية الكويتية؟
 تـ ــأكـ ــدي أن هـ ـ ــذه رغ ـب ـت ــك،ويجب أن تعرفي إمكاناتك.

المشاركة نبيلة عرب
ـت ال ـت ـغ ـلــب
• ك ـي ــف اس ـت ـط ـع ـ ِ
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واالجتماعية؟
 حـ ـي ــات ــي الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ك ــان ــتصعبة ،لكنها عفوية ،وقد أكون
ً
م ـح ـظ ــوظ ــة أيـ ـ ـض ـ ــا ألن ال ــزم ــن
واأله ـ ــل س ــاع ــدان ــي ،وســاعــدنــي
ً
أيـ ـض ــا ال ـش ـي ــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد
رحمه الله بنظرته األبوية ،وهو
مـ ــن ش ـج ـع ـنــي ع ـل ــى االل ـت ـح ــاق
بالوفد الدائم في نيويورك عام
ً
ً
 1978وشغفي أيضا كان مهما،
ألن ـ ــه ك ـ ــان الـ ـح ــاف ــز ل ـ ــي ،وح ـتــى
اآلن بعد التقاعد مــازلــت أتابع
األح ـ ـ ـ ــداث ال ــدولـ ـي ــة والـ ـلـ ـق ــاءات
الصحافية المهمة.
• بــرأيــك كيف ساهم الحراك
في نيل المرأة الكويتية حقوقها؟
 كــانــت تجربة ح ــراك طويلةوم ـ ـ ـ ــازال ـ ـ ـ ــت م ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة ،وعـ ـل ــى
سبيل الـمـثــال ك ــان هـنــاك حــراك
ً
فــي الـقــانــون أي ـضــا ،وقـبــل فترة
بسيطة رأينا أول مرافعة لوكيلة
ن ـي ــاب ــة كــوي ـت ـيــة ف ــي الـمـحـكـمــة،
فالحراك مستمر وحقق ويحقق
أهدافه ويحاول أن يتغلب على
المصاعب.

المشاركة ريم أسد
• الـ ـم ــرأة ال ـكــوي ـت ـيــة بـحــاجــة
إلى من ينصرها ،هل ستدعمين
المرأة الكويتية في المستقبل؟
 أنا ال أصلح أن أكون نائبة،وال أحــب أن أكــون فــي الواجهة،
لكن بالخلف مــوجــودة ،ويجب

أن أنوه بأن العمل بهدوء يحقق
نتائج جيدة.
• ما التحديات التي تواجهها
المرأة الكويتية من وجهة نظرك؟
 كـ ـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات ،الـ ـ ـم ـ ــرأةلـيـســت فـقــط بــالـكــويــت إنـمــا في
كل مكان ،ورأيتها في كثير من
الدول العالم ،فالغضب موجود،
والـتـفــرقــة مــوجــودة ،وأعـتـقــد أن
هذه ظاهرة اجتماعية عامة في
ال ـكــويــت وخ ــارج ـه ــا ،وه ــو مثل
الفيروس الذي نواجهه اآلن.

قضية منع
انتشار السالح
كانت وما زالت
من أولوياتي

• هـ ـ ــل تـ ـعـ ـتـ ـق ــد ي ــن أن هـ ــذه
التحديات ستنتهي؟
 يـعـتـمــد ه ــذا ع ـلــى همتهن،ونصيحتي االستمرار في العمل.

م ـس ـيــرة ال تـنـتـهــي وال تقتصر
عـلــى أن أع ـلــم كـيــف أق ــرأ وكـيــف
أك ـتــب ،أن ــا أق ــرأ حـتــى أسـتــوعــب
وأقرأ حتى أقرأ المزيد ،بالنسبة
ً
لي هذا الموضوع مهم جدا.
ـت
• س ــؤال ــي األخـ ـي ــر لـ ــك ،ق ـلـ ِ
فــي أحــد الـلـقــاء ات «التأخير في
االعتذار مكلف»َ ،
مم تعتذر نبيلة
اليوم؟
 أعـتــذر مــن ربــي إذا ّقصرت،
ه ــذا إعـ ـت ــذاري األكـ ـب ــر ،ول ـكــن ال
أندم على أي شيء عملته ،لكنني
أعتذر إذا عملت غلطة ولــم أكن
واعية بها.

المشاركة ساشا مراد

ذكرت في هذا اللقاء احتواء
•
ِ
عائلتك لكّ ،
لدي فضول ألسألك
عن نشأتك وأهلك وعن طفولتك،
وما الذي تحبين أن تذكريه لنا
من هذا الجزء من حياتك؟
ً
 نشأت في عائلة كبيرة نوعامـ ــا ،ك ـن ــا عـ ـش ــرة ،خ ـم ـســة أوالد
وخ ـمــس ف ـت ـيــات ،وك ـنــت أصـغــر
الـ ـفـ ـتـ ـي ــات ،وه ـ ــو م ــوق ــع صـعــب
ً
قليال والكل يأمرني (اعملي هذا
ً
ّ
واع ـم ـلــي هـ ـ ــذا )..وع ــم ــات أي ـضــا
في نفس المنزل ونفس النشأة،
ف ـكــان ه ـنــاك الـكـثـيــر م ــن الـنــاس
على راسي.

• ب ـح ـك ــم م ـه ـن ـت ــك ك ـس ـف ـيــرة
ل ـل ـك ــوي ــت ،ف ـم ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن ــك
ـت ثـ ـق ــاف ــات م ـت ـنــوعــة
اس ـت ـك ـش ـف ـ ِ
وتعاملت مع مجتمعات مختلفة
ِ
في أكثر من  12دولة أثناء العمل
وال ـع ـيــش فــي ال ـخ ــارج ،مــا أكـثــر
بلد أعجبك بين كل البالد التي
زرتيها؟
 فـ ــي ال ـع ـم ــل ب ــوظ ـي ـف ــة مـثــلوظـيـفـتــي أو أي وظ ـي ـفــة أخ ــرى
ي ــوج ــد مـ ـي ــزان ــان وه ـم ــا م ـي ــزان
الحياة المهنية وميزان الحياة
الشخصية ،والمكان الذي رأيت
ً
فيه نوعا من التوازن األقرب هو
كان في فيينا حيث كانت الحياة
ً
العملية والشخصية نــو عــا ما
متوازنتين.

• من الشخص الذي تشعرين
أخذت من صفاته أكثر األم أم
أنك
ِ
شعرت
األب؟ وماهي الصفة التي
ِ
أنها ساعدتك في صقل ذاتك؟
 ال أستطيع أن أحكم ألننيتربيت والكثير من الناس كانوا
م ـ ــن حـ ــولـ ــي ف ـ ــإح ـ ــدى أخـ ــواتـ ــي
ً
ك ــان ــت دائـ ـم ــا ت ـح ــرص ع ـلــى أن
أق ـ ــرأ ال ـك ـتــب وت ــأت ــي وتـســألـنــي
عن الكتاب والكاتب ،فجعلتني
أستوعب أهمية الثقافة العربية
واألج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة ،ي ـع ـن ــي أنـ ـ ــا أذكـ ــر
ف ــي س ــن م ـب ـكــرة جـعـلـتـنــي أق ــرأ
وتسألني ،قرأت دوستويفسكي
وتــولـسـتــوي وغـيــرهـمــا ،وأق ــول
لها إنني لست مستوعبة ،لكنني
قــرأت ـهــم ول ــم أك ــن حـتــى مــراهـقــة
بعد ،كنت في بداية مراهقتي.

• بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـق ـضــايــا الـتــي
شـ ــاركـ ــت ب ـه ــا فـ ــي ال ـم ــؤت ـم ــرات
وال ـن ــدوات ،س ــواء كــانــت قضايا
الحروب ،المرأة ،التنمية وحقوق
اإلن ـس ــان ،مــا أكـثــر قضية كانت
قريبة إلى قلبك أو كنت مهتمة
ً
ً
وأعطيتها وقتا
بها شخصيا
ِ
أكثر من غيرها؟
 أك ـ ـثـ ــر ق ـض ـي ــة م ـ ـ ـ ــازال ل ــدياه ـ ـت ـ ـمـ ــام بـ ـه ــا ه ـ ــي «الـ ـ ـح ـ ــد مــن
ّ
ال ـت ـس ــل ــح» ،كـ ــان اه ـت ـمــامــي منذ
البداية بهذه القضية ،وعندما
أنجزت أطروحتي في الجامعة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ك ــان
موضوعها «إنشاء منطقة خالية
األس ـل ـح ــة ال ـن ــووي ــة ف ــي ال ـشــرق
األوسـ ــط» ،وه ــذا األم ــر ك ــان قبل
بدء الموضوع في األمم المتحدة.

المشاركة عفاف العوضي

• ل ـ ـ ــو ك ـ ـ ـ ــان ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ق ـ ــان ـ ــون
ت ـس ـت ـط ـي ـع ـي ــن تـ ـش ــريـ ـع ــه ومـ ــن
ال ـ ـض ـ ــروري أن ي ـل ـت ــزم بـ ــه كـلــل
ال ـن ــاس ب ــه ف ـم ــاذا س ـي ـكــون هــذا
القانون؟ َ
ولم؟
ً
 قانون المعرفة ،العلم أوال،ً
ً
العلم ثانيا ،والعلم ثالثا ،وهي

ُ
لم أستدع
من البرملان
األوروربي
بخصوص
املغردين

المال مع أحمد الخالدي أثناء الورشة

المشاركة هبة نور الدين
• خ ــال بحثنا وتحضيرنا
لـهــذه المقابلة لفتتنا لـقــاء ا تــك
مـ ــع الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات
المؤثرة سواء في الكويت أو في
األمم المتحدة أو حتى في العالم

• مثلما تــر كــت الشخصيات
ً
ً
التي تم ذكرها تأثيرا وانطباعا،
ما االنطباع الذي تسعى السفيرة
ّ
نبيلة المال إلى تركه أينما حلت؟
ً
 أح ـ ــب أن يـ ـك ــون ان ـط ـب ــاع ــاً
ً
م ـتــواض ـعــا ،لـكــن ك ـب ـيــرا بــاألمــل
فـ ــي أن الـ ـشـ ـب ــاب الـ ــذيـ ــن أت ـك ـلــم
معهم وأحاورهم يستوعبون أن
المسيرة طويلة ،ويمكن أن تكون
صعبة ،ولكن مــن الـضــروري أن
يكون لديهم شغف بالحياة.

المشاركة سهير رفاعي
• س ـ ـع ـ ــادة الـ ـسـ ـفـ ـي ــرة أري ـ ــد
أن أق ـ ـ ـ ـ ــوم م ـ ـعـ ــك بـ ــاس ـ ـتـ ــرجـ ــاع
شـ ــريـ ــط الـ ــذكـ ــريـ ــات ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
بمدينة ب ـيــروت ،مــا أكـثــر شــيء
تستذكرينه من هذه المدينة؟
 الـحــوار الثقافي كــان دائماً
م ــوج ــودا فــي األن ـح ــاء كـلـهــا في
الجامعة األميركية في بيروت،
مطعم فيصل حيث تــر يــن كبار
ً
الـشـخـصـيــات ،وك ــان مـسـمــوحــا
أن يــذهــب ال ـش ـخــص وي ـت ـحــاور
وي ـت ـك ـلــم م ـع ـهــم وي ـس ـت ـمــع لـهــم،
ً
يعني نحن كنا صـغــارا فننظر
إليهم بإعجاب ونسمع لآلخرين.
• سعادة السفيرة ،الموضوع
الراهن في لبنان ،كدبلوماسية
بـ ـ ـ ـ ــرأيـ ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا يـ ـ ـ ـج ـ ـ ــب عـ ـل ــى
الدبلوماسيين اللبنانيين فعله
ُإلعـ ـ ــادة إحـ ـي ــاء ال ـع ــاق ــات الـتــي
قطعت بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة مع الدول الصديقة؟
 ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــو ض ـ ـ ــوع ال ي ـت ـع ـل ــقبــالــدب ـلــومــاس ـي ـيــن ،ال ـم ــوض ــوع
ي ـت ـع ـل ــق بـ ـم ــن هـ ــو فـ ــي م ــوض ــع
اإلدارة والحكومة.
ّ
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــون ي ــت ـب ـع ــون
اإلرشـ ـ ـ ـ ــادات وال ـت ــوج ـي ـه ــات مــن
المسؤول في الموقع الرئيسي،
فالدبلوماسي ليس بشخصية
حـ ـ ـ ّـرة ف ــي أن ي ـع ـمــل م ــا ي ــرغ ــب،
فاألصل يرجع إلى الحكم نفسه،
هو الذي يصلح نفسه.

المشارك عبدالله المدفعي
• يا زينة ذكريني لي ّ
غيبتني
ب ـحــور وب ـش ــوق نــادي ـنــي يمكن
ً
ً
ال ــدنـ ـي ــا ت ـ ـ ـ ـ ــدور ...أه ـ ـ ــا وس ـه ــا
بــك س ـعــادة الـسـفـيــرة عـلــى متن
خطوط طيران الخليج المتجهة
إل ـ ـ ــى الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري ـ ــن ...أول س ـ ــؤال
سـ ـيـ ـك ــون :م ـ ــا ال ـ ـخـ ــواطـ ــر ال ـت ــي
تشعرين بـهــا عـنــد مــا تسمعين
بالبحرين؟
 أهل البحرين أهلي وأتمنىزيارتها مرة ثانية.
•لو خيروك أن تختاري إحدى
الدول الخليجية لتمثلي الكويت
فيها ،فأي دولة ستختارين؟

 ...ومع عضو مجلس إدارة لوياك فتوح الداللي

 أنا تقاعدت اآلن وكل الدولالـ ـع ــربـ ـي ــة لـ ـه ــا مـ ـ ـي ـ ــزة ،لـكـنـنــي
س ــأق ــول ل ــك ع ــن دولـ ـ ــة واح ـ ــدة
تجرأت أنــا حين كنا في حوار
مع الشيخ صباح األحمد رحمه
ال ـل ــه وق ـ ــال« :أنـ ــا ع ـن ــدي بعض
ال ـم ــواق ــع ال ـش ــاغ ــرة ومـحـتــاجــة
سـ ـف ــراء هـ ـن ــاك» ،ف ـق ـلــت :طــويــل
ال ـع ـمــر ،م ــا يـخــالــف أن ــا أرض ــى
أروح لبنان ،فقال لي :إال أنت ما
تروحين لها.
• بما أننا اقتربنا للبحرين،
راب ـط ــة حـ ــزام األمـ ـ ـ ــان ...ال ـس ــؤال
األخ ـ ـيـ ــر اآلن ،بـ ــدأنـ ــا ال ـه ـب ــوط
الـ ـت ــدريـ ـج ــي لـ ـلـ ـس ــؤال األخـ ـي ــر،
ـت حـ ـقـ ـيـ ـبـ ـتـ ـي ــن سـ ـ ـع ـ ــادة
حـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ـ ِ
الـسـفـيــرة ،األولـ ــى هــي الحقيبة
الدبلوماسية ،فماذا عن حقيبة
القلب،كم مرة طرق الحب قلبك؟
ك ـ ــل ي ـ ـ ــوم ،كـ ــل ي ـ ـ ــوم ،ع ـنــدمــاً
أراكم أحبائي ،طبعا ال نستطيع
ا ل ـ ـع ـ ـي ـ ــش دون ا ل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــب ،ح ــب
اآلخــريــن واألوالد الـمــوجــوديــن
ع ـنــدنــا فــال ـح ـمــدل ـلــه ،أن ـع ــم الـلــه
عـلـ َّـي بــأشـخــاص أرى الـحــب في
ع ـيــون ـهــم ،وأنـ ــا أب ــادل ـه ــم الـحــب
دائما.

المشاركة جنان نبعة
ـت ف ــي ال ـم ـق ــاب ـل ــة خ ــال
• قـ ـل ـ ِ
ح ــوارك مــع زميلتي فاطمة أنك
تــؤمـنـيــن ب ــأن ال ـح ـيــاة ي ـجــب أن
ً
تمضي وستمضي ،وخصوصا
ف ــي ظ ــل ال ـج ــائ ـح ــة ،وأن ـ ــه يجب
أن نتطلع إ لــى كيفية تخطيها،
أخـبــريـنــي أكـثــر كـيــف استطعت
انــت أن تتخطي هــذه الجائحة،
السيما فــي ظــل تغيير القواعد
االجتماعية ،وأهمها لبس قناع
الوجه.
ل ـبــس الـكـمــامــة لـيــس بــاألمــرالجديد ،أنا عندي إحدى بناتنا
ً
دائما كانت تقول« :خالتي يجب
عـلـيــك أن تلبسي الـكـمــامــة» في
أي ــام عــاديــة ،هــذا الـكــام أي قبل
ً
الجائحة ،وكــانــت دائـمــا تتذمر
من التلوث في لندن ،فكانت طول
ال ــوق ــت تـلـبــس ال ـك ـمــامــة عـنــدمــا
نخرج من المنزل ،ففكرة الكمامة
ً
لم تكن شيئا غريبا علي.
• بالحديث عن تجربتك مع
ال ـطــاب ،أخـبــريـنــا أكـثــر فــي ظل
خ ـبــرتــك م ــع ال ـط ـل ـبــة وال ـت ـفــاعــل
والتواصل ،برأيك ما الفرق بين
جيل الصحيفة وجيل التيكتوك؟
 إذا أردت أن أك ــون قــاسـيــة،فإنني أعتقد أن الجيل الحالي
ً
نـ ـ ــوعـ ـ ــا مـ ـ ــا ب ـ ـل ـ ـيـ ــد ،وأصـ ـبـ ـح ــت
ً
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــة ل ــديـ ـه ــم ن ـ ــوع ـ ــا مــا
سـطـحـيــة وهــزي ـلــة ومـخـتـصــرة،
وإذا كانت بصيغة تويتر يكون
أف ـضــل ،ه ــذا مــا يزعجني قليال
بالنسبة لثقافتنا اليوم.
• بالحديث عن األدوات التي
تساعد الشباب للثقافة أخبريني
ما رأيك بما تقدمه البا؟
 فـتــح اآلف ــاق ومـنــح الشبابالـفــرصــة لـكــي يـعـلـمــوا أن هناك
مساحة أكبر من المساحة التي
ي ـعــرفــون ـهــا ،وه ـ ــذا م ـهــم ف ــي أن
يصبح لدى االنسان هذه الثقافة
ً
العامة والتواصل ،ألنني دائما
أقول إننا ليس فقط في الكويت،
ولـيــس فـقــط فــي ب ـيــروت وليس
فـقــط فــي عـ ّـمــان ،يـجــب أن يكون
هناك هذا التواصل واالحتواء،
أن ن ــرى ش ـبــاب ال ـي ــوم يـحـتــوي
ً
بـعـضـهــم ب ـع ـضــا ،وهـ ــذه م ـيــزة،
ففي المستقبل إن شاء الله ترون
ً
بعضا في أعمالكم القادمة.

١٣
كيف يمكن رؤية ما هو أبعد من المجموعة الشمسية؟
توابل ةديرجلا

•
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کولن ستيوارت

ينظر علماء الفلك بنحو عام إلى الشمس على أنها عائق
أمــام األشياء التي يرغبون في دراستها .ولكنها قد تكون
المفتاح الذي يمكنهم من مراقبة الكواكب الشبيهة باألرض
على بعد عدة سنوات ضوئية منا.
لكن بالنسبة إ لــى توريشيف هـنــاك مشكلة
مـحـبـطــة .ي ـقــول" :نـسـتـنـتــج وج ــود هــذه
الـكــواكــب .ال نــراهــا" .تقع الكواكب
النجمية التي يحتمل أن تكون
شبيهة بـ ــاألرض فــي أكثر
األحيان على بعد مئات
السنين الضوئية .هذه
ً
م ـس ــاف ــة ب ـع ـي ــدة جـ ــدا
بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـن ــا ،وال
تـمـكـنـنــا م ــن رؤي ـت ـهــا
مباشرة.
ً
بدال من ذلك ،علينا
أن نستنتج وجودها،
ويـ ـ ـح ـ ــدث ذل ـ ـ ـ ــك ع ـ ــادة
ع ــن ط ــري ــق رؤي ـ ــة ض ــوء
ً
نـجـمـهــا يـخـفــت قـلـيــا في
أثناء مرور الكوكب أمامه ،أو
رؤ ي ــة النجم يتأرجح بتأثير من
جاذبية الكوكب .ولكن حتی مسح ضوء
ً
النجوم الذي يمر عبر الغالف الجوي للكوكب بحثا
عن عالمات على األكسجين والماء يمكن أن يعطينا نتائج
إيجابية كاذبة.
ً
و ه ــذا يجعل مــن الصعب ج ــدا على علماء الفلك تقديم
دليل قاطع على أن هذه الكواكب هي بالفعل مسرح عظيم
للحياة .من يقول إنها ليست مجرد سراب هامد في الصحراء
الكونية؟ ال عجب أننا نتحرق إلى إلقاء نظرة فاحصة عليها.

الحجم مهم
يمثل تصوير كوكب نجمي شبيه بــاألرض.
حتى لــو كــان مجرد بکسل واحــد فــي الـصــورة -
ً
ً
تحديا هائال .يقول توريشيف" :إذا أردت أن أری
ً
أرضا أخرى من مسافة  100سنة ضوئية ،فأنا في
حاجة إلى تلسكوب يبلغ قطره  90كم" .ستغطي
مرآة مثل هذا التلسكوب مساحة أكبر من لندن
وبــاريــس ون ـيــويــورك وطــوكـيــو مجتمعة .أكبر
ً
التلسكوبات على األرض لديها حاليا مرايا يبلغ
قطرها نحو  10م .حتی التلسكوب الكبير جدا
الجديد  ،Extremely Large Telescopeوهو قید
ً
اإلنشاء حاليا في تشيلي ،سيعمل بمرآة عرضها
 39م" .فقط" عند اكتماله في عــام  .2025يقول
توريشيف" :ال يمكننا رؤية الكواكب في الخلفية
باستخدام التلسكوبات الحالية أو حتى تلك
المخطط لبنائها فــي المستقبل الـقــريــب" .إذا
ً
أردنا صورة أكثر تفصيال من النوع الذي يمكن
ً
ً
أن يخبرنا شيئا مفيدا عن الكوكب  -نحتاج إلى

مرآة قطرها أكبر من ذلك بكثير.
ولـكــن مــا زال ــت الـفــرصــة ســانـحــة .فتوريشيف هــو العقل
المدبر وراء فكرة جريئة الستغالل ثغرة فلكية ،وهو شيء
يصفه بأنه "هبة من الطبيعة" ،إنه يعمل على طريقة جديدة
ً
تماما لتصوير كوكب نجمي يشبه األرض باستخدام أكبر
ما في حوزتنا على مدى سنوات ضوئية آتية :إنه الشمس.
ت ـشــوه األج ـ ــرام الـضـخـمــة مـثــل الـشـمــس نـسـيــج الـفـضــاء
المحيط بها .األرض ،على سبيل المثال ،عالقة في بئر من
الجاذبية من صنع الشمس ،ولهذا السبب نحن عالقون في
مدار حولها .يضطر أي ضوء يقترب من المجموعة الشمسية
من أي مكان آخر إلى اتباع هذا االنحناء المحلي للقضاء.
ينتهی الضوء باالنحناء حول الشمس تحت تأثير يسمى
تأثير عدسة الجاذبية  Gravitational lensingفمثل عدسة
مكبرة عمالقة ،تضخم الشمس الضوء اآلتــي من الكواكب
النجمية البعيدة بما يصل إلى  100بليون ضعف.
لرؤية صورة لكوكب نجمي ،علينا فقط أن نضع مركبة
فضائية في المنطقة التي تجعل فيها الشمس ضــوء ه في
بؤرة .فالشمس هي بمنزلة تلسكوب الكون الهائل الذي ال
يمكن لعلماء الفلك أن يتخيلوا بناءه إال في أحالمهم.
تضطلع الشمس بــا لـجــزء الكبير مــن المهمة بحيث إن
كل ما تحتاج إليه المركبة الفضائية التي ترسلها اللتقاط
الضوء هي مــرآة قطرها متر واحــده أي أقل من نصف قطر
مرآة التلسكوب هابل الفضائي.
ً
إن اإلمكانات التي تعد بها تقنية كهذه هائلة .فبدال من
رؤية الكوكب كله على بكسل واحد تظهر حسابات توريشيف
أنه باستخدام الشمس يمكننا تحقيق دقة تبلغ  20كم/بکسل.
يقول" :يمكن أن نرى القارات والمحيطات وأنماط الطقس"،
ً
وقد نرى الغابات والصحارى أيضا .قد تغطي مدينة كبيرة
مثل لندن أكثر من بكسل واحد .لذلك قد نكون قادرين على
مالحظة أن المناطق يتغير سطوعها مع حلول الليل ،وتبدأ
أضواء مدينة في الفضاء البعيد في السطوع.
ً
يقول توريشيف" :كل هذا يصير ممكنا باستخدام عدسة
الجاذبية الشمسية .ولكن ستقتصر مهمة كــل بعثة على
اسـتـكـشــاف مـجـمــوعــة شمسية أخ ــرى واحـ ــدة فــي كــل مــرة.
يـقــول تــوريـشـيــف" :لــن نـكــون قــادريــن على توجيه المركبة
نحو نجم جديد".
فالمحاذاة الدقيقة المطلوبة تتطلب أن يكون الكوكب
الــذي تريد تصويره في خط مباشر خلف الشمس ،فنحن
نتجه عــادة مباشرة نحو الكوكب الــذي تريد استكشافه،
لكن الستخدام هذه التقنية؛ علينا أن نبتعد عنه في االتجاه
المعاكس تماما.
يـتـطـلــب فـحــص ن ـظــام نـجـمــي آخ ــر بــاس ـت ـخــدام الـمــركـبــة
الفضائية نفسها االنتقال إلى منطقة أخرى من الفضاء ،وهو
أمــر يتجاوز اعــاد نطاق مقترح توريشيف األولــي ،ولكننا
سنكون قادرين على استكشاف كواكب متعددة تدور حول
النجم نفسه .قد يكون النظام  1-TRAPPISTأول مرشح واعد.
نعلم أن هناك سبعة كواكب بحجم األرض تقريبا ويمكننا
تصويرها واحدا تلو اآلخر في البعثة نفسها .وسيستغرق
تجميع الصور التي تعطينا لمحة كاملة عن كل كوكب نحو
ثمانية أشهر.

ً
ذلك هي أنه يمثل تحديا
ً
ً
ه ـن ــدس ـي ــا ه ـ ــائ ـ ــا .ت ــركــز
عــدســة الـجــاذبـيــة الشمسية
ضـ ـ ــوء أي ك ــوك ــب ن ـج ـم ــي فــي
بؤرة يمكن رصدها تبعد نحو
 650وحدة فلكية ()AU؛ وتمثل
الوحدة الفلكية المسافة بين
الشمس واألرض.
لــوضــع األم ــور فــي سياقها
ي ـجــدر أن نــذكــر أن نـبـتــون ،وهــو
أب ـع ــد ك ــوك ــب م ــؤك ــد ف ــي مجموعتنا
الشمسية ،يــدور حول الشمس على
بعد متوسطه  30وحدة فلكية .AU
قطع مسبار فوياجرا (،)Voyager 1
وه ــو ال ـمــرك ـبــة ال ـف ـضــائ ـيــة الـتــي
سـ ــافـ ــرت إلـ ـ ــى أب ـ ـعـ ــد ن ـق ـط ــة عــن
األرض حتى الوقت الحالي ،مسافة  150وحدة فلكية فقط
منذ إطالقها في عام  ،1977ويحمل المسبار نيو هورايزونز
 New Horizonsالتابع لناسا الرقم القياسي األسرع مركبة
ً
فضائية تنطلق من األرض ،لكنه يسافر بمعدل يزيد قليال
ً
على ثــاث وح ــدات فلكية سـنــويــا فــي الـطــريــق إلــى بلوتو،
بسرعات مماثلة ،سيستغرق األمــر مــا يقرب مــن  200عام
للوصول إلى بؤرة العدسة.
يقول توريشيف" :نحن في حاجة إلــى أن تكون قادرين
على الوصول إلى هناك خالل فترة تضاهي عمر انسان" .فمن
العدالة أن يرى من يبنون المركبة الفضائية ثمار عملهم،
كل طفل بلغ من العمر ست سنوات يشعر أيضا بنفاد صبر،
فنحن نــريــد إجــابــات عــن هــذه األسـئـلــة الـتــي تحملها منذ
الطفولة في أقرب وقت ممكن.
إلنجاز هذا األمر ،سنحتاج إلى نوع من الدفع Propulsion
ً
يختلف عن النوع الذي نستخدمه حاليا إلرسال بعثات بين

fitness

ً
الـكــواكــب .فـبــدال مــن ذلــك ،يمكن
أن تصل سرعة مركبة فضائية
مجهزة بشراع شمسي Solar
 sailإلى  25وحــدة فلكية في
السنة ،وهذا يعني أننا يمكن
أن تصل إلــى هناك خــال نحو
ربع قرن.
تـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل األشـ ـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ـ ــة الـ ـشـ ـمـ ـسـ ـي ــة
ب ـطــري ـقــة م ـشــاب ـهــة لـعـمــل أش ــرع ــة الـسـفـيـنــة
ف ـت ـم ـت ـطــي الـ ــريـ ــاح ال ـش ـم ـس ـيــة الـ ـت ــي تـهــب
مـ ــن ال ـش ـم ــس أو ت ــرك ــب ع ـل ــى تـ ـي ــار ال ـض ــوء
النفاث ،وتدفع جزيئات ضوء الشمس التي تضرب
ً
األشرعة المركبة تماما كما تفعل جزيئات الهواء
على األرض.
ي ـقــول تــوريـشـيــف" :إن بـعـثــات مـثــل إي ـكــاروس
 IKAROSاليابانية واليتسيل ( LightSailالتابعة
للجمعية الكوكبية  ]The Plarietary Societyبرهنت بالفعل
بنجاح على عمل األشــرعــة الشمسية فــي الـفـضــاء...لــديـنــا
التكنولوجيا ا لـتــي تحتاج إليها لتحقيق ذ ل ــك" ،ستجهز
مركبته الفضائية المقترحة ب  16شماعة ،مساحة كل منها
 1000م ،2وقد راقت الفكرة الوكالة ناسا التي دعمت تمويل
عمله ضمن برنامج المفاهيم المتقدمة المبتكرة.
• المصدر :مجلة مدار
سلسلة مقاالت تنشر بالتنسيق مع التقدم العلمي للنشر.
تابع قراءة الموضوع عبر الموقع اإللكتروني:
www.aspdkw.com

كيف تعمل عدسة الجاذبية الشمسية؟
ي ـل ـت ــوي ال ـ ـضـ ــوء ال ـم ـن ـب ـعــث مــن
الكواكب النجمية التي تدور حول
نجوم خارج مجموعتنا الشمسية
بتأثير من جاذبية الشمس .يتجمع
هــذا الـضــوء فــي نقطة بــؤريــة على

شكل هالة تعرف بحلقة أينشتاين
.Einstein ring
بإرسال مركبة تصوير فضائية
إل ــى تـلــك الـنـقـطــة ،يمكننا الـتـقــاط
بعض من هذا الضوء بعد أن يكون

قد کیر بقدر كاف بفعل تأثير عدسة
الجاذبية الشمسية
 Sun's lensing effectللسماح
لنا بتمييز التفاصيل الموجودة
على تلك الكواكب النجمية.

ً
اإلبحار بعيدا

ت ـس ـتــدعــي ك ــل هـ ــذه اإلم ـك ــان ــات
الواعدة طرح سؤال عن سبب عدم
تجربة ذلــك مــن قبل .واإلجــابــة عن

البكاء مفيد للصحة

ي ـم ـكــن أن يـ ـ ــؤدي الـ ـح ــزن وال ـغ ـضــب
والسعادة ،وكذلك األلم الجسدي وتهيج
العين ،إلى البكاء العاطفي ،لكن البكاء
ليس مجرد وظيفة جسدية عشوائية،
بل له عدة أغراض صحية مفيدة.
وتحدث موقع "إكسبريس" البريطاني
م ــع روب ـ ــرت لــونـغـهـيــرســت ،اس ـت ـشــاري
ا ل ـب ـص ــر ي ــات ف ــي Phoenix Hospital
 ،Groupلمعرفة األسباب الخمسة التي
تجعل البكاء مفيدا.
وهـ ـن ــاك ث ــاث ــة أن ـ ـ ــواع م ــن ال ــدم ــوع:
الدموع القاعدية والدموع االنعكاسية
والدموع االنفعالية .ولكل نوع من أنواع
الدموع غرض مختلف ،عاطفي وجسدي،
وجميعها مهمة جدا .وكشف استشاري
ال ـب ـصــريــات روبـ ــرت لــونـغـهـيــرســت عن
خمس طرق تفيدك في البكاء.

الدموع االنعكاسية
ً
تهيج العين شائع جــدا ويحدث لنا
في معظم األيــام .ويقول لونغهيرست:
"تحتوي الدموع االنعكاسية في الغالب
على الماء ،ويتم إطالقها عندما يزعج
شيء ما أعيننا ،مثل الرياح أو الدخان
أو تقطيع البصل .وإذا كانت عينك دامعة
في حالة عدم وجود مادة مهيجة ،فمن
األفضل أن ترى طبيب العيون الخاص
بك".

تحمي القرنية .والقرنية هــي العدسة
الخارجية للعين ،حيث تتحكم وتركز
عـلــى دخ ــول ال ـض ــوء إل ــى ال ـع ـيــن .وه ــذا
النسيج الشفاف هو أيضا حاجز هيكلي
يحمي العين من االلتهابات ،ويمكن أن
تكون الدموع حامية للقرنية.

غسل الرواسب
وقال لونغهيرست" :نظرا ألن الدموع
االنـعـكــاسـيــة تـحـتــوي فــي الـغــالــب على
ال ـم ــاء ،فـهــي جـيــدة فــي غـســل الــرواســب
من العين ،وبالتالي حماية القرنية من
التآكل".
يـعــانــي م ــا ي ـق ــارب ثـلــث األش ـخ ــاص،
الذين تبلغ أعمارهم  65عاما أو أكثر من
متالزمة جفاف العين ،وسيحتاجون إلى
استخدام قطرات الدموع االصطناعية
ع ــدة مـ ــرات ف ــي ال ـي ــوم أو مــرهــم للعين
إلدارة هذه الحالة".
وأض ـ ــاف أن ال ــذي ــن ال ي ـعــانــون هــذه
ً
الـمـتــازمــة يـعــانــون دمــوعــا قــاعــديــة أو
أح ـي ــان ــا دم ــوع ــا مـنـعـكـســة ت ـع ـمــل على
ترطيب العينين عندما نرمش.
وأوضــح" :الــدمــوع القاعدية تحتوي
على ثالث طبقات تمنع جفاف العينين.
العيون الجافة يمكن أن تجعل الرؤية
ضبابية ،لذا فإن هذه الدموع تساعدك
على الرؤية".

التهابات وحساسية

غريزة طبيعية

غالبا ما تحدث التهابات العين مثل
التهاب الملتحمة والتهاب الجفن ،بسبب
البكتيريا والفيروسات والمواد المسببة
للحساسية .ونصيحة عالج الكثير من
التهابات العين الشائعة هي ببساطة
ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ن ـظــاف ـت ـهــا أثـ ـن ــاء ش ـفــاء
نفسها ،ألن دموعك يمكن أن تساعد في
حل المشكلة.
وأوضـ ـ ــح ل ــون ـغ ـه ـي ــرس ــت" :ت ـح ـتــوي
ال ــدم ــوع ال ـقــاعــديــة ع ـلــى إن ــزي ــم يسمى
ال ـل ـيــزوزيــم ،وه ــو م ـضــاد للميكروبات
ويحمي عينيك من العدوى".

ال يقتصر البكاء على ترطيب العين
فحسب ،بل لدينا غريزة طبيعية للقيام
ب ــذل ــك ع ـنــدمــا ن ـش ـعــر ب ــأل ــم ج ـس ــدي أو
عاطفي.
وق ــال لونغهيرست" :بــاإلضــافــة إلى
ه ــرم ــون ــات الـ ـت ــوت ــر ،ت ـح ـت ــوي ال ــدم ــوع
الـعــاطـفـيــة أي ـضــا عـلــى هــرمــونــات مثل
األوكسيتوسين واإلندورفين ،التي يشار
إلـيـهــا غــالـبــا بــاســم هــرمــونــات الشعور
بالسعادة".
وت ـح ـت ــوي ال ــدم ــوع ال ـعــاط ـف ـيــة على
مـ ـسـ ـت ــوي ــات ع ــالـ ـي ــة مـ ــن الـ ـك ــورتـ ـي ــزول
وهرمون التوتر األساسي واألدرينالين،
وهــذه الهرمونات يمكن أن تساعد في
تخفيف األلم الجسدي والعاطفي .ولذلك،
فإن هذه الدموع تقلل من التوتر ويعتقد
أنها تساعدنا على تنظيم عواطفنا.

العدسة الخارجية
ُ
ال تعد الدموع االنعكاسية رائعة في
تـهــدئــة تـهـيــج الـعـيــن فـحـســب ،بــل إنـهــا

احذر ...فقدانك أسنانك
قد يصيبك بالخرف!
ُيعزز فقدان األسنان فرص
حدوث تغيرات في الدماغ تؤثر
ً
سلبا على اإلدراك المعرفي
لدى الفرد ،وبالتالي تتدهور
صحته.

ذكـ ــرت دراس ـ ــة حــدي ـثــة أن ف ـقــدان
األسنان يرتبط بزيادة خطر الضعف
اإلدراك ـ ــي ،وق ــد ي ــؤدي إل ــى اإلصــابــة
َ
بخرف الشيخوخة.
وأش ــارت الــدراســة ،التي نشرتها
دوريــة "جيه إيــه إم دي إيــه" ،إلــى أن
االهتمام بصحة الـفــم ،بما فــي ذلك
استخدام أطقم األسنان ،ربما يحمي
من التدهور المعرفي.
وشأنه شأن بقية أعضاء الجسم،
يشيخ الدماغ مع التقدم في العمر،
ما ُيسبب حــدوث انخفاض معرفي
ف ــي م ــراح ــل ال ـح ـيــاة ال ـم ـت ــأخ ــرة ،إال
ً
ًّ
أن هـ ـن ــاك خـ ــطـ ــا فـ ــاصـ ــا ب ـي ــن ذل ــك
االنـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض ال ـط ـب ـي ـع ــي وح ـ ـ ــدوث
َ
الخرف الذي يتسم بمشكالت حادة
ف ــي الـ ــذاكـ ــرة ،وض ـعــف الـ ـق ــدرة على
ُّ
التعر ف
استخدام اللغة ،وصعوبة
على البيئات المعروفة أو األشخاص
المقربين.

التدهور المعرفي
لكن ال يعرف العلماء على وجه
الدقة أسباب حدوث الخرف ،إال أن
ضمن أسبابه الشيخوخة ،وتكشف
ال ــدراس ــة أن ف ـقــدان األس ـنــان ربما
يكون ً
سببا في اإلصابة بالتدهور
المعرفي المؤدي إلى الخرف.
وت ـ ـقـ ــول الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ،فـ ــي ال ــوق ــت
ً
كبيرا
ذاتــه ،إن هذا الخطر لم يكن
بين كبار السن الذين لديهم أطقم
أسنان ،مما يشير إلى أن العالج في
الوقت المناسب بأطقم األسنان قد

يحمي من التدهور المعرفي.
ل ـك ــن مـ ــا الـ ـع ــاق ــة ب ـي ــن األسـ ـن ــان
واإلصابة بالتدهور المعرفي؟ تقول
مــديــرة األب ـحــاث بمعهد هــارتـفــورد
لتمريض الشيخوخة بكلية "روري
م ــاي ــزر" لـلـتـمــريــض ،ب ــاي وو ،الـتــي
قضت الخمسة عشر عاما األخيرة
ف ــي دراسـ ـ ــة ال ـع ــاق ــة ب ـيــن األس ـن ــان
واألمراض العصبية :إن العالقة بين
ف ـق ــدان األسـ ـن ــان والـ ـخ ـ َـرف "ثـنــائـيــة
ٍّ
االتجاه"؛ إذ ُيمكن لكل منهما التأثير
على اآلخر.
تضيف بــاي وو :فـقــدان األسنان
هــو عــامــل خـطــر للضعف اإلدراك ــي
والخرف ،ومع فقدان كل سن ،يزداد
خطر التدهور المعرفي.

تقلص الوظيفة المعرفية
ً
وفـ ـ ـق ـ ــا لـ ـم ــراك ــز الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـلــى
األم ــراض والوقاية منها ،فــإن نحو

واحد من كل ستة بالغين يبلغون من
العمر ً 65
عاما أو أكثر يفقد أسنانه.
ُ
وتظهر الدراسات السابقة وجود
صـلــة بـيــن ف ـقــدان األس ـنــان وتقلص
الوظيفة المعرفية؛ إذ قدم الباحثون
مجموعة من التفسيرات المحتملة
لـهــذا االرت ـب ــاط ،ومــن هــذه األسـبــاب
أن فقد األسنان يمكن أن يؤدي إلى
صعوبة في المضغ ،مما قد ُيسهم
فــي ح ــدوث نقص غــذائــي أو تعزيز
التغييرات في الدماغ.

مشكالت اجتماعية واقتصادية
ت ـش ـي ــر م ًـج ـم ــوع ــة م ـ ـتـ ــزايـ ــدة مــن
األبحاث أيضا إلى وجود صلة بين
أمـ ـ ــراض ال ـل ـثــة  -ال ـس ـبــب الــرئـيـســي
لفقدان األسنان  -والتدهور المعرفي،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ق ـ ــد يـعـكــس
فقدان األسنان مشكالت اجتماعية
واقتصادية على مدار العمر ،والتي
ً
ُ
ت ـعــد أيــضــا عــوامــل خـطــر للتدهور
المعرفي.
وتشير تقديرات منظمة الصحة
ال ـع ــال ـم ـي ــة إلـ ـ ــى أن ه ـ ـنـ ــاك ح ــوال ــي
 50مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــون م ـ ـ ـصـ ـ ــاب ب ـ ــالـ ـ ـخ ـ ــرف،
ومـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن ي ـت ـضــاعــف ه ــذا
الـ ـ ـع ـ ــدد ث ـ ـ ــاث مـ ـ ـ ــرات بـ ـحـ ـل ــول ع ــام
 ،2050وبــالـنـظــر إل ــى ال ـعــدد الكبير
ل ــأشـ ـخ ــاص الـ ــذيـ ــن تـ ــم تـشـخـيــص
َ
والخرف
إصابتهم بمرض ألزهايمر
كل عام ،وفرصة تحسين صحة الفم
طوال العمر ،من المهم اكتساب فهم
أعمق للعالقة بين ضعف صحة الفم
والتدهور المعرفي ،وفق تصريحات
"وو".
ً
ـون ت ـح ـل ـيــا لـ ــ14
ـ
ث
ـ
ح
ـا
ـ
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ـ
ل
ا
ـرى
ـ
ـ
ج
أ
ً
ً
شخصا
درا ًسـ ــة عـلــى  34ألــفــا و74
ً
شخصا يعانون
بالغ ًا ،بينهم 4680
ضعفا في الوظيفة اإلدراكية ،ليجدوا
أن الـبــالـغـيــن الــذيــن يـعــانــون فـقــدان
األسنان لديهم مخاطر أعلى بـ1.48

مرة لإلصابة بضعف اإلدراك ،و1.28
مــرة أكـثــر لــإصــابــة بــالـخــرف ،حتى
بعد التحكم في العوامل األخرى.
وتـقــول الــدراســة إن أولـئــك الذين
ـروا ت ــرك ـي ـ ًـب ــا ل ـط ـقــم أسـ ـن ــان أق ــل
أج ـ ـ ـ ً
ـرضــا لــإصــابــة بضعف إدراك ــي،
تـعـ ً
مقارنة بهؤالء الذين لم يكن لديهم
أط ـقــم أس ـن ــان بـنـسـبــة تـقـتــرب م ــن 7
في المئة.

التهاب اللثة
ً
ً
أج ــرى الـبــاحـثــون أيــضــا تحليل
لـمـعــرفــة م ــا إذا ك ــان ع ــدد األس ـن ــان
المفقودة يؤثر على نسب اإلصابة
ب ــال ـض ـع ــف اإلدراك ـ ـ ـ ـ ــي ،لـ ـيـ ـج ــدوا أن
"وجـ ـ ـ ـ ــود ع ـ ـ ــدد أك ـ ـبـ ــر م ـ ــن األس ـ ـنـ ــان
ال ـم ـف ـق ــودة يــرت ـبــط ب ـم ـخــاطــر أعـلــى
لإلصابة التدهور المعرفي ،وأن كل
سن إضافية مفقودة ترتبط بزيادة
خطر اإلصابة بضعف اإلدراك بنسبة
 1.4في المئة وزيادة خطر اإلصابة
بالخرف بنسبة  1.1في المئة".
وبـســؤال بــاي وو عــن األشخاص
الذين فقدوا أسنانهم نتيجة اإلصابة
في الـحــوادث ،قالت :تلك النتائج ال
تنعكس عليهم ،فنحن نتحدث عن
فقدان األسنان الناجم عن سوء حالة
الفم ،وبخاصة التهاب اللثة.
الـ ـنـ ـت ــائ ــج ال ـ ـتـ ــي تـ ــوصـ ــل إل ـي ـه ــا
الباحثون تسلط الضوء على أهمية
ال ـح ـفــاظ عـلــى صـحــة ال ـفــم الـجـيــدة،
ودورهــا المساعد في الحفاظ ًعلى
الــوظـيـفــة اإلدراكـ ـي ــة" ،نـعـتـقــد أيــضــا
أن ال ـع ــاج الـتـعــويـضــي ف ــي الـ ًـوقــت
المناسب بأطقم األسنان مهم أيضا"،
ع ـلــى ح ــد قـ ــول "وو" ،ال ـت ــي تنصح
الجميع بالحفاظ على صحة الفم،
ًّ
يوميا ،وزيارة طبيب
وغسل األسنان
األسنان بانتظام ،وعدم التأخر في
معالجة األسنان عند الحاجة.
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الفنانون في العيد بين المسرح واالستمتاع باإلجازة

ً
نشروا صورا وفيديوهات مع أسرهم أو أثناء عروضهم الفنية
فضة المعيلي

شارك عدد من الفنانين
جمهورهم فرحة العيد،
سعادتهم بهذه
معبرين عن
ً
المناسبة ،ونشروا صورا لهم
برفقة أسرهم ،أو في المسرح
أثناء تقديم عروضهم خالل
موسم عيد األضحى.

هـ ـن ــأ ع ـ ـ ــدد مـ ـ ــن ال ـف ـن ــان ـي ــن
ج ـم ـه ــوره ــم ب ـع ـيــد األض ـح ــى
عـ ـب ــر ح ـس ــاب ــات ـه ــم ال ــرس ـم ـي ــة
بمواقع التواصل االجتماعي،
واس ـت ـعــرضــوا كـيــف يقضون
إجـ ـ ـ ــازة الـ ـعـ ـي ــد ،ح ـي ــث ان ـت ـهــز
بعضهم عطلة العيد وسافر
لـقـضــاء إج ـ ــازة خ ــاص ــة ،فيما
ال ـب ـع ــض اآلخـ ـ ــر ك ـ ــان عـيــدهــم
مــع جمهورهم على خشبات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــارح .وش ـ ـ ـ ـ ــارك ب ـعــض
الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن جـ ـمـ ـه ــوره ــم ع ـبــر
صــور وفيديوهات ،وعبارات
جميلة ،مــع اخـتــاف التعبير
عن الفرحة وأج ــواء االحتفال
بالعيد.
الـ ـفـ ـن ــان س ـع ــد ال ـ ـفـ ــرج هـنــأ
جمهوره بالعيد ،وتلقى ردودا
كثيرة من الفنانين ،مثل :عبير
الجندي وعبدالله ال ـطــراروة،
وأيضا من محبيه ومتابعيه.
وكتب الفنان داود حسين
عبر حسابه بمواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي" :ك ــل ع ــام وأن ـتــم
بخير .ربي يسعدكم ،ويجعل
أيامكم كلها سعادة وفرح".
أم ـ ـ ــا ال ـ ـف ـ ـنـ ــان عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
َّ
فوجه كلمة لمتابعيه
المسلم
عـ ـب ــر ال ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــو ،ق ـ ـ ــال ف ـي ـه ــا:
"ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـعـ ـي ــد ن ـل ـت ـق ــي م ـع ـكــم
ف ــي مـســرحـيـتـنــا الـكــومـيــديــة،
ال ــوط ـن ـي ــة ،ال ـه ــادف ــة (الـمـهـمــة
الصعبة) يوميا على مسرحنا
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ف ـ ــي حـ ــولـ ــي ب ـ ـ ــارك،
وعيدكم مبارك".
وكتبت الفنانة رهف غيتارا
ف ــي صـفـحـتـهــا ب ــ"إن ـس ـت ـغ ــرام":

سعد الفرج

ً
"عيدكم مبارك جميعا ،وينعاد
علينا وعليكم بالخير والصحة
والـ ـع ــافـ ـي ــة .ب ـش ـبــك ع ـل ــى ت ــردد
التفاؤل ،وسأرسل طاقة حب"،
متمنية أن يـكــون ال ـيــوم رائـعــا
على الجميع.

صور متنوعة
وك ــان الـعـيــد حــافــا للفنانة
ه ـبــة الـ ـ ــدري ،ووض ـع ــت ص ــورة
لها مع زوجها وأبنائها ،وهنأت
ج ـم ـه ــوره ــا ،وأيـ ـض ــا احـتـفـلــت
بعيد ميالدها ،وكتبت" :كبرت
سنة ،وكــل سنة تمر من عمري
أتعلم منها الكثير ،وأصير أقوى
وأنـ ـض ــج .أح ـم ــد رب ــي وأش ـك ــره
ع ـل ــى ك ــل ال ـن ـع ــم ال ـت ــي أنـعـمـهــا
َّ
علي ،وممتنة جدا لكمية الحب
اللي حولي" .وقد وضعت صورا
متنوعة لمشاهد من مسرحية
ُ
"شبح األوبرا" ،التي تعرض على

هبة الدري

نور الغندور

مسرح عبدالحسين عبدالرضا
بالسالمية ،وشــاركــت فيها مع
نخبة من الفنانين.
مــن جانبها ،نـشــرت الفنانة
ن ــور ال ـغ ـنــدور فـيــديــو لـهــا على
حسابها بـ"إنستغرام" هنأت فيه
متابعيها ،وقالت" :هناك عادة
فــي الـعـيــد نـحــرص مــن خاللها
ع ـلــى ع ـمــل األشـ ـي ــاء ال ـخ ـيــريــة،
ون ـســاعــد أو نـســاهــم ف ــي شــيء
بسيط يفرح اآلخرين" .ووضعت
ن ــور فـيــديــو لـلـنــاس فــي اليمن،
وقـ ــالـ ــت" :إخ ــوانـ ـن ــا ف ــي الـيـمــن
يحتاجون مساعدتكم ،وشــيء
ب ـس ـي ــط ي ـم ـك ــن أن يـحـسـسـهــم
بالفرق ،ويفرحهم بالعيد".

ك ــل شـ ــر ،والـ ـل ــه يـجـمـعـنــا على
الخير والمحبة".

الخير والمحبة
وك ـتــب ال ـف ـنــان أح ـمــد إي ــراج:
"عيدكم مبارك ،وكل عام وأنتم
بألف خير ،وربــي يحفظكم من

إجازة في البحرين
ووضع الفنان محمد العلوي
صورا له مع ابنه ،وكتب" :هادي
يسلم عليكم ،ويقولكم عيدكم
مبارك ،ولدنا اليوم إماراتي".
وكتب الفنان عبدالله بهمن:
"كل عام وأنتم بألف خير ،وتقبل
ال ـل ــه أع ـمــال ـكــم ،والـ ـل ــه يجعلنا
وإياكم من حجاج بيته الحرام،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب
العالمين".
أما المذيع عبدالرحمن َّ
الدين،
فـ ـش ــارك ج ـم ـه ــوره بـ ـص ــور مــن
إج ــازت ــه فــي الـبـحــريــن .وكتبت
الفنانة فرح المهدي لجمهورها:
"شـ ـل ــون ال ـع ـيــد م ـع ــاك ــم ،ولـهــت
عليكم وايد".

العقل أصيب بـ «كورونا»
•

فضة المعيلي

أص ـيــب ال ـف ـنــان عـبــدالــرحـمــن
ال ـ ـع ـ ـقـ ــل بـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــروس ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا،
ً
وفـ ـق ــا ل ـم ــا أع ـل ـن ــه ف ــي ح ـســابــه
ب ـ ــ"إن ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام" ،وك ـ ـتـ ــب" :إلـ ــى
أهـ ـل ــي وأحـ ـب ــاب ــي وج ـم ـه ــوري
فــي الـكــويــت ،والخليج العربي
الغالي ،أتمنى لكم عيدا أضحى
م ـ ـبـ ــاركـ ــا ،أع ـ ـ ـ ــاده ال ـ ـلـ ــه عـلـيـكــم
بــالـ ُـيـمــن وال ـب ــرك ــات ،ال فــاقــديــن
وال مفقودين".
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع" :اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــذر عـ ـ ــن ع ــدم
مشاركتي في مسرحية (المهمة
الصعبة) ،لـظــروف خــارجــة عن
إرادتـ ــي إلصــابـتــي ب ــ(كــورونــا).
وح ـفــاظــا م ـنــي ع ـلــى سالمتكم
وسالمة أهل بيتي ،آثرت االلتزام
بالتعليمات الصحية ،حيث تم
عزلي إلصابتي بالفيروس ،ولله

وفاة فنان الكوميديا
الفرنسي جان -إيف الفيس

عبدالرحمن العقل

الحمد ،وأنا اآلن في أفضل حال.
أشكر لكم تقديركم ومحبتكم،
وأت ـم ـنــى أن أل ـقــاكــم فــي ظــروف
أف ـضــل ،وال ـت ـمــس ال ـعــذر منكم،
عسى الله أن يحفظكم جميعا".

 ...وغافل فاضل
أصيب المخرج غافل فاضل
بفيروس كورونا ،وتم نقله إلى
مـسـتـشـفــى ج ــاب ــر .وقـ ــد تـفــاعــل
العديد من الفنانين والجمهور،
وتمنوا له الشفاء.
وأعربت جمعية الفنانين عن
التمنيات بالشفاء العاجل له.
وكتب شقيقه أحمد الشكري:
"ال ـس ــام عـلـيـكــم ،أح ــب أبـشــركــم
بأن أخوي غافل حالته بتحسن
مستمر ،والحمد لله ،وال يحتاج
بفضل الله إال الدعاء .كل الشكر
الهتمامكم وإعالنكم".
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ص ـ ـف ـ ـح ـ ـت ـ ـه ـ ــا ع ـ ـلـ ــى
"إن ـس ـت ـغ ــرام" وض ـع ــت الـفـنــانــة
عبير الجندي ص ــورة لفاضل،
وتمنت له الشفاء العاجل.

غافل فاضل

األنصاري :افتتاح بيت الموسيقى ودار الفنون الشعبية بأكتوبر
كشف الناطق الرسمي للمجلس الوطني
ل ـل ـث ـقــافــة والـ ـفـ ـن ــون واآلداب ،األمـ ـي ــن ال ـع ــام
المساعد لقطاع الثقافة ،د .عيسى األنصاري،
أن ــه بـتــوجـيـهــات مــن وزي ــر اإلعـ ــام والـثـقــافــة
وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس،
عبدالرحمن المطيري ،وبمتابعة من األمين
ا لـعــام للمجلس كــا مــل العبدالجليل ،تنطلق
اليوم أولى الحلقات النقاشية الخاصة بإعداد
استراتيجية المجلس.
وقال األنصاري إن االستراتيجية ستنظر
إل ــى ال ـث ـقــافــة كـصـنــاعــة ت ـن ـمــويــة ،مـبـيـنــا أنــه
ّ
تحقيقا لـهــذا ال ـتــوجــه ،ف ــإن الـمـجـلــس يعمل
عـ ـل ــى تـ ـك ــا م ــل األدوار لـ ـت ــو حـ ـي ــد و ت ـن ـظ ـي ــم
الـجـهــود وال ـخ ــروج بــاسـتــراتـيـجـيــة تكاملية
تـعـكــس تــوج ـهــات ال ــدول ــة نـحــو إث ـ ــراء ودع ــم
الحركة الثقافية واألدبية والفنية الكويتية،
ومــوض ـحــا أن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة تـسـعــى نحو

االتفاق وتحديد المفاهيم المتعلقة بالعمل
الثقافي والفني ،وتوضيح آلية العمل واألدوار
للشركاء في المؤسسات الحكومية والخاصة
والمجتمع المدني ،وتحديد آليات الشراكة
بين المؤسسات ،مؤكدا حرص المجلس على
الـخــروج بخطة استراتيجية ثقافية وطنية
مستندة إلى السياسات واألهــداف واللوائح
وال ـقــوان ـيــن وال ـمــراس ـيــم واألدلـ ـ ــة اإلرش ــادي ــة
المنظمة القائمة على مؤسسية العمل مع
االرتباط بركائز رؤية الدولة  2035وبرنامج
عمل الحكومة.
وأكـ ــد أن م ـش ــروع الـخـطــة االسـتــراتـيـجـيــة
ل ـل ـم ـج ـلــس س ـي ــرت ـك ــز ع ـل ــى ت ـح ـل ـيــل ال ــوض ــع
الحالي وفــق منهجية تشاركية توافقية مع
ك ــل األطـ ـ ــراف الـمـعـنـ ّـيــة م ــن ج ـهــات حكومية
والـقـطــاع ال ـخــاص والـمـجـتـمــع الـمــدنــي ،مثل
جمعيات النفع العام ذات العالقة والنقابات

والنخب الثقافية والفنية والرواد والناشطين
واألكاديميين ،مبينا أن ذلــك سيساعد على
رصد بيئة أعمال المجلس من وضع برامج
وأنشطة وخدمات ومرافق وفرص ومنشآت
ثقافية وفنية لكل الجهات ذات الصلة.
ّ
وبـ ّـيــن أن ال ــوزي ــر أك ــد ض ــرورة أل تتوقف
أع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس حـ ـ ـت ـ ــى االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاء م ــن
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،م ــوج ـه ــا ب ـ ـضـ ــرورة وض ــع
تـصــورات مــوازيــة بـشــأن استئناف األنشطة
الثقافية وا لـفـنـيــة المختلفة خ ــال المرحلة
المقبلة ،بشرط التنسيق مــع وزارة الصحة
فيما يتعلق باالشتراطات الصحية ،على أن
تعتمد البرامج الثقافية على التميز من حيث
المحتوى ،وموضحا أنــه تم التوجيه أيضا
الفتتاح مشروع بيت الموسيقى ودار الفنون
الكويتية الشعبية ومعرض الفنون التشكيلية
ال ــدائ ــم خ ــال ش ـهــر أك ـتــوبــر ال ـم ـق ـبــل ،وال ــذي

سيكون حاضنة لجميع الفنانين التشكيليين
والموسيقيين طــول ا لـعــام لتقديم أعمالهم
الفنية اإلبداعية في مقر متحف الفن الحديث.
وأضــاف أن المجلس سيعمل على تعزيز
ودع ــم مرجعية اإلجـ ــراء ات الفنية واإلداري ــة
ً
والقانونية المعمول بها حاليا من قبل هيئات
التحرير واألمــانــة الـعــامــة المتعلقة بجميع
إص ـ ـ ــدارات الـمـجـلــس الـ ــدوريـ ــة ،م ــع ال ـحــرص
على أن تكون هــذه اإلج ــراء ات وفــق القوانين
والتشريعات المعمول بها بالدولة ،إضافة
إلى إصدار القرارات الوزارية الالزمة لحماية
اآلثار والمباني التاريخية وفق قانون اآلثار
رقم  11لسنة  ،1960خاتما تصريحه بتأكيد
اس ـت ـعــداد األم ــان ــة ال ـعــامــة للمجلس لتقديم
أفضل األنشطة واألعمال للجمهور ،ومتمنيا
ً
أن تزول تداعيات الوباء تمهيدا لعودة الحراك
ّ
الثقافي والفني بحلة جديدة.

•

عزة إبراهيم

ف ــي ال ـت ـع ــاون ال ـثــالــث بينهما على
مستوى الغناء ،يطلق الفنانان محمد
الحملي وعبدالله الرميان أغنية جديدة
بعنوان "صفير البلبل" ،وهي مأخوذة
عن القصيدة الشهيرة للراوي والشاعر
األصمعي ،والتي تحمل االسم ذاته.
ّ
وتصدى الحملي أللحان األغنية ،مع
إدخــال بعض التعديالت عليها لتكون
مناسبة للعصر من خالل لحن حركي
سريع وأداء مفعم بالشباب والحيوية،
م ــع اإلب ـ ـقـ ــاء ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــراث ال ـق ــدي ــم من
حيث تصميم الفيديو كليب والديكور
واإلكسسوارات.

إعجاب الجمهور

وأع ـ ـ ـ ــرب ال ـح ـم ـل ــي ،فـ ــي ت ـص ــري ــح ل ـ
األغنية
"الجريدة" ،عن سعادته بإطالق ً
ً
عكف على تجهيزها شهرا كامال،
التي ً
متوقعا أن تحظى بإعجاب الجمهور

الذي اعتاد األفكار الخارجة عن المألوف
والمفاجأة التي يطلقها الحملي.
مــن نــاحـيـتــه ،اعـتـبــر الــرم ـيــان ،الــذي
يشارك في أداء األغنية ،في تصريح لـ
"الـجــريــدة" ،أن األفـكــار غير االعتيادية
هي عادة الحملي وأفضل ما ّ
يقدمه ،فهو
عادة ما يبهر الجمهور ويستفز ذكاءهم
وحماسهم.

الحملة الدعائية

ً
وأكد الرميان أن األغنية تعد تحديا،
لـكـنـهــا سـتـحـظــى بــإع ـجــاب الـجـمـهــور
الذي يترقبها بشدة ،وهو ما تبين من
تعليقات المتابعين عبر مواقع التواصل،
م ـنــذ أن ت ــم إط ـ ــاق الـحـمـلــة الــدعــائـيــة
لألغنية قبل أيام.
يذكر أن األغنية الجديدة هي التعاون
الغنائي الثالث بين الحملي والرميان،
اللذين أطلقا في السابق ديو "الطنبورة"،
الفولكور
ومن بعدها ديو "يوزين" من
ً
ال ـع ـم ــان ــي ،وح ـص ــد ال ـع ـم ــان ن ـجــاحــا

ً
كبيرا ،مما دفعهما إلى إطالق الفيديو
كليب الثالث.

أسلوب خاص
وأك ــد النجمان اسـتـمــرار عطائهما
الغنائي باألسلوب الخاص الذي يحظى
بإعجاب جمهورهما ،وهــو ليس أداء
طربيا ،لكنه شبابي مطور يعتمد في
كثير مــن األحـيــان على الـتــراث العربي
والكويتي الجميل.
وأشار الحملي والرميان إلى استمرار
عروض مسرحيتهما الكوميدية الرعب
"موجب" على مسرح دار المهن الطبية
خالل موسم العيد وللعام الثالث على
التوالي ،مع نجاح كبير وإقبال واسع
من الجمهور ،رغم االحتياطات الطبية
ال ـمــأخــوذة للحد مــن انـتـشــار فـيــروس
كورونا والتي تحدد نسبة الحضور بـ
 50بالمئة فقط.

عيسى األنصاري

بلقيس تطرح َّ
«جبار» باللبناني

الحملي والرميان يتغنيان بـ «صفير» األصمعي

ملصق األغنية

ً
األغنية تعد تحديا
لكنها ستحظى
بإعجاب الجمهور

عبدالله الرميان

طــرحــت المطربة بلقيس أحــدث
أغـ ـنـ ـي ــاتـ ـه ــا (جـ ـ ـ ـ َّـبـ ـ ـ ــار) ،عـ ـب ــر م ــوق ــع
ي ــوتـ ـي ــوب ،ك ـل ـم ــات وأل ـ ـحـ ــان رام ــي
ال ـش ــاف ـع ــي ،وتـ ــوزيـ ــع ع ـم ــر ص ـب ــاغ،
وقـ ــد غـنـتـهــا بــالـلـه ـجــة الـلـبـنــانـيــة.
وقد َّ
صورت األغنية في بيروت مع
المخرج اللبناني إيلي فهد.
وتـسـتـعــد بـلـقـيــس خ ــال الـفـتــرة
المقبلة إلح ـيــاء حـفــل غـنــائــي على
م ـ ـسـ ــرح الـ ـ ـن ـ ــاف ـ ــورة ب ـ ـ ـ ــدار األوب ـ ـ ـ ــرا
المصرية في  12أغسطس المقبل مع
المايسترو أحمد طــه ،كما تستعد
لطرح أغنية باللهجة المصرية ألول
مرة تعاونت فيها مع الملحن عزيز
الشافعي الذي كتبها ولحنها.
ُي ــذك ــر أن بـلـقـيــس طــرحــت خــال
الشهر الماضي أغنيتين؛ هما :أغنية
"م ـم ـكــن" ،ال ـتــي قــدمـتـهــا ك ــ"دوي ـتــو"
غنائي مع المطرب العراقي سيف
نبيل ،وتجاوزت  75مليون مشاهدة

خبريات

حـتــى اآلن ،وأغـنـيــة "ان ـت ـهــى" ،التي
ك ـتــب ك ـل ـمــات ـهــا مـ ـش ــاري إب ــراه ـي ــم،
ولحنها عبدالعزيز الويس ،وتوزيع
عـلــي ال ـم ـت ــروك .وت ـعــاونــت بلقيس
في األغنيتين مع المخرج اللبناني
دان حداد.

ّ
توفي الفكاهي الفرنسي
جان -إيف الفيس املعروف
بمقالبه الهاتفية ،الخميس
عن  64عاما في فان (غرب
فرنسا) .وكان الفيس املولود
سنة  1957والرائد في املقالب
بالكاميرا الخفية يعاني
ّ
التصل ُب ّ الجانبي الضموري
الذي شخصت إصابته به
قبل عام ،بحسب ما كشفت
عائلته لدى إعالن وفاته
لوكالة فرانس برس.
وصرح أحد أقاربه بأن
"وضعه تدهور فجأة في
الساعات األربع والعشرين
األخيرة" .وبدأ الفنان
ّ
مسيرته في مجال البث
اإلذاعي قبل أن يخوض غمار
التلفزيون والتمثيل ،متعاونًا
مع مخرجني عديدين من
أمثال باسكال شوميل
وميالني أوفريه .وساهمت
مواقع التواصل االجتماعي
في إكسابه شهرة في أوساط
جيل الشباب ،بعدما لقيت
تسجيالته السابقة نجاحًا
ً
على "تيك توك" مثال ،حاصدة
ماليني املشاهدات.
(أ ف ب)

أريانا غراندي تنشر كواليس
تسجيل إحدى أغنياتها

شاركت النجمة العاملية
أريانا غراندي مع متابعيها
عبر صفحتها الخاصة على
موقع التواصل اإلجتماعي
فيديو أطلت فيه في
كواليس تسجيلها أغنية.
وظهرت أريانا بالفيديو
العفوي وهي تغني
بإحساس ودقة ومنسجمة
مع أجواء األغنية.
وكانت غراندي قررت أن
تشارك بمنصة للعالج
النفسي اسمها BETTER
 ،HELPوتقدم مليون دوالر
كنفقات عالج مجاني.
وقالت في صفحتها
الخاصة على موقع
التواصل االجتماعي:
«متحمسة ألقدم مليون
دوالر لعالج نفسي
مجاني ،مع قناعتي بأن
العالج يجب أال يقتصر
على امليسورين فقط ،بل
يجب أن يتوفر للجميع،
وأريد أن أشجع من هم
بحاجة للمساعدة أن
يطلبوها ،وأن يتخلصوا
من الحكم على أنفسهم ،وأن
يستفيدوا من هذه الفرصة،
ويحصلوا على مساعدة
من متخصصني لعالج
نفسي مجاني لشهر واحد.
وبعدها الخيار لهم بإكمال
العالج ،وآمل أن تكون
بداية مفيدة .الشفاء ليس
ً
سهال ،انما يستحق الجهد
والوقت».

فيلم «توكتوك» المصري
يتأهل لألوسكار

إيرادات قياسية ألفالم العيد في السينما المصرية

ً
ّ
عز يتصدر شباك التذاكر وكريم وصيفا وتامر يتراجع
•

ملصق في

لم «البعض ال يذ

القاهرة – هيثم عسران
ً
ً
شهدت عطلة عيد األضحى إقباال واسعا
على صــاالت السينما
فـ ـ ـ ــي م ـ ـص ـ ــر ل ـت ـح ـق ــق
ان ـ ـت ـ ـع ـ ــاش ـ ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة،
ً
خ ـص ــوص ــا م ــع زيـ ــادة
نـ ـسـ ـب ــة ال ـ ـح ـ ـضـ ــور فــي
الـقــاعــات لتكون  70في
ً
ال ـم ـئــة ب ـ ــدال م ــن  50في
المئة فقط ،وهــو القرار
ً
ال ـ ــذي س ــاع ــد ك ـث ـي ــرا في
زيـ ــادة اإلي ـ ـ ــرادات ،وســط
ع ـ ـ ــودة حـ ـف ــات ال ـم ـس ــاء،
وتقليص الـفــارق الزمني
بـ ـي ــن ال ـ ـح ـ ـفـ ــات ف ـ ــي دور
السينما المختلفة.
وتـصــدر فيلم "الـعــارف"
الذي يقوم ببطولته أحمد
ّ
عز مع أحمد فهمي صدارة

هب إلى
المأذون مرتين»

شـبــاك الـتــذاكــر فــي أس ـبــوع الـعـيــد بــإيــرادات
ً
وصـلــت إل ــى  20مـلـيــون جنيه تـقــريـبــا وهــي
األعلى في أسبوع ألي من االفالم السينمائية
منذ بــدايــة جائحة كــورونــان فــي وقــت حقق
الـفـيـلــم أع ـلــى إيـ ــراد يــومــي بـنـحــو  5ماليين
جنيه ،حيث رفعت قاعات عرض الفيلم الفتة
كامل العدد.
وزار أحمد عز عدة قاعات للعرض بمفرده
لمتابعة إيرادات الفيلم ،وهي الخطوة نفسها
الـتــي قــام بها عــدد مــن صـنــاع الفيلم ،منهم
مؤلفه محمد سيد بشير ،في وقت طرح الفيلم
بأكثر من  100نسخة بدور العرض المختلفة.

أسبوع العرض الثاني
وحـقــق فيلم "الـبـعــض ال يــذهــب للمأذون
مرتين" الذي يقوم ببطولته كريم
عـبــدالـعــزيــز مــع ديـنــا الشربيني إي ــرادات
تجاوزت  25مليون جنيه في أسبوع عرضه
الـثــانــي ،وت ــراوح ــت إي ــرادات ــه الـيــومـيــة خــال

أس ـبــوع الـعـيــد مــا بـيــن مليونين إل ــى ثالثة
ً
ماليين جنيه يوميا في شباك التذاكر ،وهي
إ يـ ــرادات جـيــدة بالنسبة للفيلم الكوميدي
االجـتـمــاعــي ،ال ــذي جــرى تأجيله عــدة مــرات
ً
بحثا عن أفضل موعد للعرض.
وواص ـ ـ ـ ــل ف ـي ـل ــم "مـ ـ ــش أن ـ ـ ــا" ال ـ ـ ــذي ي ـق ــوم
ببطولته تامر حسني تحقيق ايرادات جيدة
في أسبوع عرضه الرابع ،وتراوحت إيراداته
اليومية بين مليون ونصف المليون وأقل
مــن ثــاثــة مــايـيــن جـنـيــه ،وه ــو رق ــم جيد
مقارنة بمدة بقاء الفيلم في الصاالت خالل
ً
الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،علما أن عــرض الفيلم
يتواصل خالل األسابيع المقبلة.
واس ـت ـمــر ع ــدد م ـح ــدود م ــن ال ـصــاالت
ف ــي ع ــرض أف ـ ــام ط ــرح ــت خ ــال مــوســم
عيد الفطر مــن بينها "أحـمــد نــوتــردام"
الذي يقوم ببطولته رامز جالل ،وحقق
إيرادات وصلت ألكثر من  100ألف جنيه،
فيما حـقــق فيلم "ديـ ــدو" لـكــريــم فهمي
إيرادات وصلت ألكثر من  60ألف جنيه.

أفي
ش فيلم «العارف»

فاز الفيلم املصري القصير
«توكتوك» للمخرج محمد
خضر بجائزة أفضل فيلم
روائي قصير بمهرجان
بان افريكان بلوس
أنجلس األميركية في
دورته التاسعة والعشرين،
وهو من املهرجانات
العاملية املؤهلة للتنافس
على جوائز األوسكار،
وتعد املشاركة فيه ثاني
مشاركة في مهرجان مؤهل
لألوسكار بعد مهرجان
كليفالند.
فيلم «توكتوك» من إنتاج
رامي يعقوب ،وشيرين عالء
ومحمد خضر وشارك في
التأليف شريف عبدالهادي
ومن بطولة الهام وجدي،
وأشرف مهدي ،ومحمد
خميس ،وندى أكرم ،وعمر
راشد ،وماري جرجس.

ةديرجلا
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دوليات
هجوم على «قاعدة الحرير» عشية زيارة الكاظمي لواشنطن
فصائل عراقية تهدد بالتصعيد وتنتقد تصريح وزير الخارجية عن استمرار الحاجة للتدريب األميركي
لم تبدد زيارة رئيس الوزراء
العراقي المرتقبة لواشنطن
وانطالق جولة الحوار
االستراتيجي الرابعة المخاوف
من اندالع صراع مفتوح في
العراق مع شن
الفصائل ً
ً
الموالية إليران هجوما جديدا
بطائرة مسيرة على قاعدة
الحرير األميركية في كردستان
وتهديدها بعدم السماح
ببقاء أي جندي أجنبي تحت أي
ذريعة.

تحت وطأة الضغوط الداخلية
وال ــوض ــع األم ـن ــي ال ـه ــش ،يتوجه
رئيس ال ــوزراء الـعــراقــي مصطفى
ً
الكاظمي إلــى واشـنـطــن غ ــدا على
أمــل الحصول على إع ــان رسمي
ل ـجــدول زم ـنــي النـسـحــاب ال ـقــوات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ال ـم ـط ـل ــب األس ــاس ــي
للفصائل الموالية إليــران ،يعطيه
ً
ً
دفعا سياسيا قبل ثالثة أشهر من
االنتخابات النيابية المبكرة.
وغ ـ ــداة ان ـط ــاق جــولــة ال ـحــوار
االستراتيجي الرابعة بواشنطن،
استهدفت طائرة بدون طيار فجر
أمس األول قاعدة الحرير األميركية
على بعد نحو  70كلم شمال شرق
أربيل ،بإقليم كردستان.
وإذ أكـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدث ب ــاس ــم
ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي وايـ ــن مــاروتــو
أنه «لم َ
يجر تسجيل أي أضرار أو
ضحايا نتيجة الهجوم» ،شدد على
أن «الــواليــات المتحدة والتحالف
س ـي ـب ـق ـيــان ي ـق ـظ ـيــن وي ـح ـت ـف ـظــان
بــالـحــق الطبيعي فــي ال ــدف ــاع عن
النفس».
ويــأتــي الـهـجــوم الـجــديــد قبيل
اسـتـقـبــال الــرئـيــس األم ـيــركــي جو
بايدن في البيت البيض للكاظمي،
ال ــذي ضـعــف مــوقـفــه فــي مواجهة
ً
أزمـ ـ ـ ـ ـ ــات ت ـ ـتـ ــزايـ ــد تـ ـعـ ـقـ ـي ــدا ع ـلــى
المستوى المعيشي واالقتصادي
ً
خصوصا ،السيما أزمة الكهرباء.
َ
ول ـ ـ ــم ت ـ ـ ـتـ ـ ــوان ال ـ ـف ـ ـصـ ــائـ ــل عــن
تكثيف ضغوطها على الكاظمي
والــوفــد الفني الـمـشــارك بالحوار
االستراتيجي ،وتوعد األمين العام
لحركة عصائب أهــل الـحــق قيس
الخزعلي بــأن «عمليات المقاومة
م ـس ـت ـمــرة ،وس ـت ـظــل ح ـتــى خ ــروج
كــل ال ـق ــوات األمـيــركـيــة مــن جميع
األراضي العراقية».
ووص ــف الخزعلي تصريحات
وزير الخارجية فؤاد حسين خالل
ل ـق ــاء ن ـظ ـي ــره األمـ ـي ــرك ــي أن ـتــونــي
بلينكن أمــس األول والـتــي تحدث
فـيـهــا ع ــن اس ـت ـم ــرار ال ـحــاجــة إلــى
ال ـتــدريــب االم ـيــركــي ل ـق ــوات األم ــن
ّ
لمسوغات
العراقية بأنها «تسويق
إدارة بايدن من أجل استمرار وجود
ً
قــواتــه بــال ـعــراق» ،م ـش ــددا عـلــى أن
«الـ ــوجـ ــود األم ـي ــرك ــي ال ع ــاق ــة له
بمصلحة ال ـع ــراق وإن ـم ــا مرتبط
بمصلحة الكيان اإلسرائيلي».
وكـتــب الـخــزعـلــي ،فــي تـغــريــدة:
«حــديــث وزي ــر الـخــارجـيــة مؤسف
وم ــرف ــوض م ــن ك ــل ع ــراق ــي يعتز
بمؤسساته العسكرية واألمنية ،وال
يعكس حقيقة القدرات التي بلغتها
قوات الجيش والشرطة االتحادية،
والحشد الشعبي وجهاز مكافحة
اإلرهاب».
ب ـ ــدوره ،ات ـهــم الـمـتـحــدث باسم
حركة النجباء نصر الشمري «وزير
ال ـخــارج ـيــة بــالـتـقـلـيــل م ــن ق ــدرات
القوات األمنية وإهانة التضحيات
ً
والدماء» ،معتبرا أن تصريحاته ال
تمثل وجهة نظر العراق القوي بل
تمثل وجهة نظر المحتل األميركي
الرامي إلى إطالة أمد احتالله».
ك ـم ــا ه ـ ــدد الـ ـمـ ـس ــؤول األم ـن ــي
ل ـ ـ «ك ـت ــائ ــب حـ ــزب ال ـل ــه ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــراق»
بالتصعيد إذا لم يتم التوصل إلى
موعد واضح لالنسحاب االميركي
الكامل.

ً
الكاظمي متوسطا الوفدين العراقي واللبناني خالل التوقيع على االتفاقية

(أ ف ب)

َّ
العراقية
واشنطن لتأهيل القوات
وت ـج ـه ـي ــزه ــا وت ـق ــدي ــم ال ـم ـش ــورة
ال ـم ـط ـل ــوب ــة فـ ــي اع ـت ـم ــاده ــا عـلــى
ً
قــدرات ـهــا الــذات ـيــة ،م ــؤك ــدا «أهمية
ديمومة هــذا الــزخــم ألنها ال تــزال
بـ ـح ــاج ــة إل ـ ــى بـ ــرامـ ــج الـ ـت ــدري ـ ِـب
والتجهيز وبناء القدرات
والتسليح
ِ
ِ
وتـسـعــى إل ــى مــواصـلــة التنسيق
ِّ
ّ
الثنائي».
األمني
والتعاون
َ
وجدد
«التزام الحكومة بحمايةِ
أفـ ـ ـ ــراد ال ـب ـع ـث ــات الــدب ـلــومــاس ـيــة
ـان
وم ـقــرات ـهــا وم ـن ـشــآت ـهــا وض ـم ـ ِ
أمـ ِـن القواعد العسكرية والتأكيد
ع ـلــى االح ـ ـتـ ــرام ال ـك ــام ــل ل ـس ـيــادة
العراق وعدم زجه في الصراعات
ّ
اإلقليمية».
ومـ ــن ج ـه ـتــه ،أكـ ــد بـلـيـنـكــن أن
الشراكة مع بغداد أوســع وأعمق
بـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ـ ــن م ـ ـ ـجـ ـ ــرد ح ــرب ـه ـم ــا
المشتركة ضــد تنظيم «داع ــش»،
ً
معلنا تـقــديــم  155مـلـيــون دوالر
م ـ ـسـ ــاعـ ــدات إنـ ـس ــانـ ـي ــة إض ــاف ـي ــة
لـهــا وكــذلــك لــاجـئـيــن العراقيين
فـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة والـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات
المستضيفة لهم.

رئيس الوزراء
العراقي يعلن
«الهيئة التنسيقية»
اعتقال الشبكة
وفي وقت سابق ،هددت «الهيئة
اإلرهابية التي
حسين وبلينكن
التنسيقية لفصائل المقاومة» ،في
خططت ونفذت
وعلى هامش الجولة الرابعة ،بيان ،بأنها لن تسمح بوجود أي
هجوم مدينة الصدر ث ـمــن حـسـيــن أمـ ــس األول جـهــود جـنــدي أمـيــركــي أو أجنبي مهما

ً
إن آلية هذا االتفاق «معقدة» ،موضحا أن االتفاق يسمح
بـ«شراء مليون طن من الفيول الثقيل من دولة العراق
لمصلحة مــؤسـســة كـهــربــاء لـبـنــان» ،مـقــابــل «خــدمــات
استشارية واستشفائية».
لـكــن زي ــت الــوقــود الثقيل غـيــر صــالــح لالستعمال
مـبــاشــرة فــي معامل الـطــاقــة اللبنانية ،لــذلــك ستلجأ
السلطات اللبنانية إلى التزود بنوع آخر من مزودين
ً
آخرين ،يكون أكثر توافقا مع المعامل اللبنانية.
وأوض ــح غجر أنــه لــن يتم الــدفــع لـهــؤالء المزودين

كانت صفته ،أو تحت أي ذريعة
ب ـمــا فـيـهــا ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي أو
حـلــف شـمــال األطـلـســي (الـنــاتــو)،
محذرة من «اصطناع المشروعية
والتدليس تحت عناوين مدربين
ومـسـتـشــاريــن أو كــداعــم وســانــد
جوي لتحقيق مصالح خبيثة».
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــات ،ال ـت ــي
ي ـ ـن ـ ـضـ ــوي بـ ـعـ ـضـ ـه ــا ب ــال ـح ـش ــد
الشعبي ومنها «كتائب حزب الله»
و»عصائب أهــل الحق» و»كتائب
سيد الشهداء» و«حركة النجباء»،
إن «ان ـس ـح ــاب الـ ـق ــوات المحتلة
ً
كي يكون حقيقيا ال بد أن يكون
ً
ً
ش ــام ــا ك ــل الـ ـع ــراق ،وخـصــوصــا
ق ــاع ــدت ــي ع ـي ــن األسـ ـ ــد وال ـح ــري ــر
الجويتين وكذلك قاعدة فكتوريا
في مطار بغداد وقاعدة التوحيد
الثالثة في المنطقة الخضراء».
ّوأضافت هذه التنظيمات ،التي
ً
تبنت سابقا هجمات على أهداف
أميركية ،أن «األميركيين ومعهم
ً
ً
التحالف أثبتوا فشال ذريعا على
مدى  10سنوات وكانت النتيجة
ان ـه ـي ــار ك ــل ال ـم ــؤس ـس ــة األم ـن ـيــة
والعسكرية عام .»2014
وأشـ ــارت إل ــى أن «م ـجــال عمل
األميركيين ال يخرج عن متطلبات
أمنهم القومي والعمل ألجله وإن
تسبب بنتائج كارثية على بقية
الشعوب ،وهم يستغلون مفاصل
األجهزة األمنية لتحقيق ذلك ،أما

سلة أخبار
مقتل فلسطيني
في الضفة

قتل فتى فلسطيني ،أمس،
ً
متأثرا بجراحه وأصيب
المئات بالرصاص الحي
والمطاط وقنابل الغاز
في مواجهات مع الجيش
اإلسرائيلي ،أمس األول ،في
بلدة بيتا في الضفة الغربية
ً
المحتلة احتجاجا على إقامة
مستوطنة أفيتار العشوائية.
وتجمع مئات الفلسطينيين
في بلدة بيتا ،حيث أقام
مستوطنون في أوائل مايو
البؤرة االستيطانية على
تلة قريبة من مدينة نابلس،
وبعد أسابيع من االشتباكات
والتوتر ،واللجوء إلى القضاء
تم التوصل إلى اتفاق على
إخالء المنطقة ،بيد أنهم
تركوا هناك منازلهم المتنقلة،
ً
وعاد بعض منهم مجددا،
قبل أن تبت وزارة الدفاع
اإلسرائيلية بالسماح لهم
بالبقاء.

بغداد تمنح بيروت الوقود مقابل «خدمات وسلع»
ّ
ً
وقع العراق ولبنان ،أمس ،في بغداد اتفاقا لتبادل
ّ
الطاقة ،يمنح العراق بموجبه لبنان ،الذي يمر بأسوأ
أزمة اقتصادية في تاريخه ،مادة زيت الوقود الثقيل،
مـقــابــل «خــدمــات وس ـلــع» ،كـمــا ج ــاء فــي بـيــان لرئاسة
الوزراء العراقية.
وأوضح البيان أن لبنان سيتلقى بموجب االتفاق
مليون طن من زيت الوقود العراقي الثقيل.
وخالل مؤتمر صحافي في مطار بيروت لدى عودته
أمس من العراق ،قال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر،

15

ال ـع ــراق وشـعـبــه فــا يـعـنــون لهم
ً
شيئا أمام هذا الهدف».
وب ـع ــد ي ــوم م ــن مـبــاحـثــاتــه مع
مسؤولة الشؤون الدولية في وزارة
الــدفــاع (البنتاغون) مــارا كارلين،
ألـ ـم ــح م ـس ـت ـش ــار األمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي
ورئ ـي ــس ال ــوف ــد ال ـم ـف ــاوض قــاســم
األعرجي أمس إلى إمكانية خروج
الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ن ـهــايــة ال ـعــام
ً
الحالي ،مبينا أنه أكد عدم الحاجة
ألي قــوة قتالية أجنبية وسيكون
ليوم  31ديسمبر  2021طعم خاص.
ً
والح ـ ـقـ ــا ،أكـ ــد م ـص ــدر بــالــوفــد
ال ـع ــراق ــي أن ــه ل ــم يـتـفــق حـتــى اآلن
عـ ـل ــى انـ ـسـ ـح ــاب كـ ــامـ ــل الـ ـ ـق ـ ــوات،
ً
مشيرا إلى أن المباحثات مازالت
مـسـتـمــرة وه ـن ــاك رغ ـبــة حكومية
بـبـقــاء الـمـسـتـشــاريــن والـمــدربـيــن
العسكريين ،لكن واشنطن ترغب
في بقاء قوات عسكرية.
ووسط تضارب في المعلومات،
ت ـ ــوق ـ ــع م ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون أمـ ـي ــركـ ـي ــون
ً
ً
إص ــدار بــايــدن قـ ــرارا وشـيـكــا بعد
لقاء الكاظمي بإنهاء عمل البعثة
القتالية بنهاية الـعــام واالنـتـقــال
نـحــو تــوفـيــر الـتــدريــب والـمـشــورة
للقوات العراقية ،بحسب صحيفة
«وول ستريت جورنال».
بـ ـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ـ ــا ،ن ـ ـق ـ ـلـ ــت ص ـح ـي ـف ــة
«بــولـيـتـيـكــو» عــن م ـصــادر مطلعة
أن مسؤولين أميركيين وعراقيين
سيعلنون تـحــويــل مهمة الـقــوات

بالعملة الصعبة ،بل سيجري إعطاؤهم زيت الوقود
العراقي في المقابل .وأضاف «نحن لسنا أول من يلجأ
لذلك التبادل ،هناك شركات كثيرة ودول كثيرة تقوم
بمثل هذا النوع من عمليات االستبدال».
وأوضح الوزير أن تلك الكمية تغطي ثلث حاجات
ً
مؤسسة كهرباء لبنان من الوقود فترة معينة ،آمال أن
تكون كافية لتغطية «فترة الصيف» ،ومضيفا «يمكننا
أن نعطي خالل فترة  4أشهر نحو  9أو  10ساعات من
ً
(يوميا) ّ
كحد أقصى».
الكهرباء

الستشارية بحلول نهاية الـعــام،
مـبـيـنــة أن ال ـخ ـطــة سـتـشـمــل بـقــاء
عـ ـ ــدد مـ ـح ــدد ألجـ ـ ــل غ ـي ــر مـسـمــى
ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ـ ــدعـ ـ ــم الـ ـل ــوجـ ـسـ ـت ــي
ً
واالسـ ـتـ ـش ــاري ،ف ـض ــا ع ــن ال ـقــوة
الـجــويــة واالسـتـخـبــاريــة فــي قتال
تنظيم «داعش».
وق ــال م ـســؤول دفــاعــي أميركي
كبير إن «النقطة األســاسـيــة التي
سنسمع بها وأعـتـقــد أنـهــا مهمة
ً
جدا هي أن إدارة بايدن ترغب في
البقاء بالعراق ألن الحكومة دعتها
إلى هناك ،وطلبت مواصلة ذلك»،
ً
مضيفا أن «المهمة لم تتغير ،وما
نتحدث عنه هو كيفية دعم القوات
العراقية والتركيز سينصب على
األمور اللوجستية ،وصيانة العتاد،
ومساعدتها فــي تطوير قدراتها
في قطاعي المخابرات والمراقبة».
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ـ ــاس ـ ــم
«البنتاغون» جون كيربي ،في بيان،
أن وزير الدفاع لويد أوستن انضم
إل ــى ال ـم ـحــادثــات ،ال ـتــي ترأستها
كارلين واألعرجي ،لـ«إعادة تأكيد
التزامه» مواصلة القتال إلى جانب
العراق ضد «داعش».
ويوم الخميس ،قالت المتحدثة
باسم البيت األبيض جين ساكي
إن «الحكومة العراقية راغبة في أن
نواصل تدريب جيشها ومساعدته،
وتقديم الدعم اللوجستي وتبادل
الـمـعـلــومــات» ،كـمــا أك ــد المتحدث

بــاســم الـخــارجـيــة نـيــد بــرايــس أن
القوات األميركية موجودة بدعوة
من الحكومة العراقية.

مدينة الصدر
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،أع ـل ــن رئـيــس
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي،
أم ـ ـ ـ ــس ،اع ـ ـت ـ ـقـ ــال ج ـم ـي ــع أعـ ـض ــاء
الشبكة «اإلرهابية» التي «خططت
ّ
ونفذت» الهجوم االنتحاري الذي
وقـ ــع ف ــي مــدي ـنــة الـ ـص ــدر بـبـغــداد
االثنين الماضي وأسفر عن مقتل
ً
 30شخصا وإصــابــة أكثر مــن 50
آخرين بجروح.
وأضاف الكاظمي ،في تغريدة،
أن المسؤولين عــن الهجوم الــذي
تبناه تنظيم داعــش «سيعرضون
اليوم أمام القانون وأمام شعبنا»،
في إشارة إلى اعترافات يجري بثها
ف ــي وق ــت ل ــم ي ـحــدد ب ـعــد ،بحسب
مصدر أمني.
واعـتـبــر الكاظمي ،خــال لقائه
ع ــوائ ــل ش ـه ــداء وج ــرح ــى تفجير
مـ ــدي ـ ـنـ ــة ال ـ ـ ـصـ ـ ــدر ،أن «ال ـ ــوض ـ ــع
ال ـس ـي ــاس ــي أن ـت ــج هـ ــذه ال ـفــوضــى
والفساد ،وأن المحسوبية وسوء
اإلدارة أوصلتا العراق إلى ما هو
ّ
ً
عليه اآلن» ،متعهدا «بمواجهة كل
ما يعوق عمل الدولة والبحث عن
الحكم الرشيد».
(عواصم  -وكاالت)

«أفريكوم» تشن ضربة
جديدة في الصومال

ّ
ّ
بعد توقف دام ستة أشهر،
ّ
شن الجيش األميركي أمس
جوية ضدّ
األول ضربة ّ
ّ
الصومالية،
حركة الشباب
هي الثانية في أربعة ّأيام.
ّ
المتحدثة باسم
وأوضحت
وزارة الدفاع (البنتاغون)
ّ
سيندي كينغ أن القيادة
ّ
العسكرية إلفريقيا (أفريكوم)
ّ
شنت الضربة ّ
الجوية الثانية
ّ
منذ تولي الرئيس جو بايدن
منصبه بطائرة بال ّ
طيار في
ُ
إقليم غالمودوغ على بعد
 500كلم شمال شرق مقديشو،
مبينة أنه لم يكن هناك ّ
أي
جندي أميركي على األرض إلى
جانب الجيش الصومالي.

باكستان :انتخابات
في جامو وكشمير

أعلنت الحكومة الباكستانية،
أمس ،أن االنتخابات العامة
الحادية عشرة للمجلس
التشريعي في الجزء الخاضع
لسيطرتها من إقليم جامو
وكشمير سوف تجرى اليوم
بمشاركة نحو  3.2ماليين
ناخب وقامت السلطات بنشر
الجيش في المنطقة تلبية
لطلب لجنة االنتخابات وذلك
لضمان سيرها بسالم.

احتجاجات ضد قيود «كورونا» في أستراليا
مستشفيات لبنان عاجزة عن مواجهة موجة جديدة
تظاهر آالف األشخاص ،أمس،
ف ــي أك ـب ــر مــدي ـن ـتـيــن بــأس ـتــرال ـيــا
ً
رف ـضــا لـتــدابـيــر اإلغ ــاق الـهــادفــة
إلى الحد من جائحة «كوفيد »19
مما أدى إلى صدامات عنيفة مع
الشرطة في سيدني.
وخــالــف الـمـتـظــاهــرون ،الــذيــن
كانوا بدون كمامات في معظمهم،
تدابير حظر التنقل غير الضروري
وحـظــر الـتـجـمـعــات ال ـعــامــة ،بعد
يوم على إعالن السلطات احتمال
إبقاء القيود حتى أكتوبر .وأوقف
عشرات المحتجين الذين شاركوا
في التظاهرة غير المرخصة.
وقـ ــال وزيـ ــر ال ـشــرطــة ف ــي نيو
س ـ ــاوث وي ـل ــز دي ـف ـيــد الـ ـي ــوت ،إن
ً
ف ــري ـق ــا م ــن ال ـم ـح ـق ـق ـيــن سيطلع
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــات الـ ـمـ ـص ــورة
للتعرف على أكبر عدد ممكن من
األشخاص وتوجيه االتهام لهم
في األيام القادمة.

وكان منظمو االحتجاج دعوا
إلى مسيرة «حرية» وروجــوا لها
ً
عـلــى مـنـصــات إلـكـتــرونـيــة غالبا
ُ
م ــا ت ـس ـت ـخ ــدم ل ـن ـشــر م ـع ـلــومــات
مضللة حول الفيروس ونظريات
المؤامرة.
وحمل المشاركون الفتات كتب
عليها «استيقظي يــا أستراليا»
و«جففوا المستنقع» ،وهي رسائل
شوهدت في تظاهرات مماثلة في
بلدان أخرى.
كما اندلعت اشتباكات وسط
العاصمة الفرنسية باريس ،أمس،
بين متظاهرين رافضين للتطعيم
اإلجباري وقوات األمن.
ي ــأت ــي ذل ـ ــك ب ـع ــد س ــاع ــات مــن
م ــوافـ ـق ــة «ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة»
الـفــرنـسـيــة عـلــى م ـش ــروع قــانــون
جديد لمواجهة فيروس كورونا،
يتضمن توسيع نطاق «الشهادة
ال ـص ـح ـيــة» والـتـلـقـيــح اإلج ـب ــاري

للعاملين فــي الـقـطــاع الـصـحــي.
وسيتوجه الـقــانــون إلــى مجلس
الشيوخ لتتم المصادقة النهائية
عليه.
وت ــرغ ــب الـحـكــومــة ف ــي دخ ــول
القانون حيز التنفيذ قبل نهاية
األسـبــوع في خضم ارتـفــاع كبير
لعدد اإلصابات بالفيروس ،العائد
في األساس إلى انتشار متحوره
«دلتا».
وفــي تـطــورات تفشي فيروس
ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــد ،شـ ـ ــددت
السلطات الفيتنامية اإلج ــراءات
الـ ـتـ ـقـ ـيـ ـي ــدي ــة ف ـ ـ ــي ال ـم ــدي ـن ـت ـي ــن
الرئيسيتين بالبالد ،حيث قررت
وق ـ ــف وس ــائ ــل ال ـن ـق ــل الـ ـع ــام فــي
العاصمة هانوي وفرض إجراءات
مشددة في المركز االقتصادي «هو
تشي مـنــه» ،بعد تسجيل ارتفاع
حاد في عدد اإلصابات.
وأ ع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
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حــالــة وف ــاة خــال الـســاعــات ال ــ48
ال ـمــاض ـيــة بــال ـف ـيــروس ف ــي أكـبــر
حـصـيـلــة م ـنــذ بـ ــدء الـ ــوبـ ــاء ،كما
سجلت وزارة الصحة في ماليزيا
أكـثــر مــن  15ألــف إصــابــة جديدة
ب ــالـ ـفـ ـي ــروس أمـ ـ ــس وهـ ـ ــي أع ـل ــى
حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.
وأعلنت الحكومة في آيسلندا
ً
فــرض القيود اعتبارا من األحــد،
بعد أربعة أسابيع من رفعها.
وف ـ ــي ل ـب ـن ــان ت ـت ـس ـبــب األزم ـ ــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـم ـس ـت ـف ـح ـلــة فــي
هــذا البلد بتفاقم الضغوط على
المستشفيات الـتــي بــاتــت تفتقر
للمستلزمات ال ـضــروريــة لوقف
موجات أخرى من فيروس كورونا.
وق ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ـ ــراس أب ـ ـيـ ــض م ــدي ــر
مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى رف ـ ـ ـيـ ـ ــق ال ـ ـحـ ــريـ ــري
الـجــامـعــي وه ــو أك ـبــر مستشفى
حكومي في البالد يستقبل مرضى

ً
فرنسيون خالل تظاهرة احتجاجية رفضا للتطعيم اإلجباري في باريس أمس (أ ف ب)
ً
كوفيد «حاليا كل المستشفيات...
ً
أقل استعدادا مما كانت عليه في
الموجة بداية السنة».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف «طـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ــم ط ـب ـي ــة
وتمريضية تركت ...واألدوية التي
كانت متوفرة نفدت».
وق ـ ــال أبـ ـي ــض« :ن ـح ـصــل على
ساعتين أو ثالث ساعات كهرباء،

والفترة الباقية تؤمنها المولدات».
إضافة إلى المخاوف من عدم
ت ـم ـكــن الـ ـم ــول ــدات م ــن مــواص ـلــة
العمل بسبب الضغط قال أبيض:
«نخشى عدم تمكننا من الحصول
على المازوت» الضروري لتشغيل
المولدات.
بـعــد ت ــراج ــع حـ ــاالت اإلصــابــة

بالفيروس في لبنان خالل الربيع،
ع ـ ــادت اإلصـ ــابـ ــات ل ــارت ـف ــاع مع
عودة المغتربين لتمضية العطلة
الصيفية في بلدهم.
فالخميس ُسجلت  98نتيجة
إيجابية في اختبار «كوفيد »19
بين الواصلين إلى مطار بيروت،
بحسب وزارة الصحة.

وح ــذر أب ـيــض م ــن «سـيـنــاريــو
كارثي في حال أدت ...زيادة أعداد
مرضى كورونا الى زيــادة كبيرة
مماثلة لما شهدناه مطلع العام».
وقــال إن الحل هــو تسريع حملة
التلقيح في بلد تلقى  15في المئة
فقط من سكانه جرعتي اللقاح.

دوليات 16
ً
كابول تفرض حظرا لوقف هجوم «طالبان» على المدن
ةديرجلا
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باكستان ترسل قوات إلى الحدود ...والهند تجد نفسها في خندق واحد مع إيران
منح الرئيس األميركي جو
بايدن «جرعة أمل» لنظيره
األفغاني أشرف غني ،بتجديد
تأكيده التزام الواليات المتحدة
األفغانية التي
بدعم السلطات
ً
فرضت حظر تجول ليليا في
معظم واليات البالد ،للحد من
هجوم «طالبان» التي ّ
تبرأت
بدورها من اتهامها بتنفيذ
«جرائم حرب» في قندهار.

في محاولة لعرقلة هجوم
طالبان على ا لـمــدن الكبيرة
أعـلـنــت الـسـلـطــات األفـغــانـيــة
أم ـ ـ ــس ،فـ ـ ــرض حـ ـظ ــر ت ـج ــول
ً
ل ـي ـل ـي ــا ف ـ ــي  31م ـ ــن واليـ ـ ــات
البالد الـ  ،34مستثنية واليات
كابول وبانشير وننغرهار.
فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن جـ ـ ـ ـ ـ ّـدد ال ــرئـ ـي ــس
األمـ ـي ــرك ــي جـ ــو بـ ــايـ ــدن دع ـمــه
لنظيره األفغاني أشرف غني.
وأعلنت الناطقة باسم البيت
األبيض ،جين ساكي ،أن بايدن
ّ
وغـ ـن ــي اتـ ـفـ ـق ــا خـ ـ ــال م ـكــال ـمــة
هاتفية مساء أمس األول ،على
أن "هجوم طالبان يتعارض مع
مـطــالــب الـحــركــة بــدعــم تسوية
تفاوضية للصراع".
وأضافت أن اإلدارة األميركية
تــدعــم ال ـق ـيــادة األفـغــانـيــة ،كما
تدعم المفاوضات الجارية بين
األطـ ـ ــراف األف ـغــان ـيــة لـلــوصــول
إلـ ــى ت ـســويــة س ـيــاس ـيــة دائ ـمــة
وعادلة" ،وأن بايدن جدد "التزام
الواليات المتحدة بدعم القوات
األف ـغ ــان ـي ــة ،واس ـت ـم ــراره ــا في
تـقــديــم ال ـم ـســاعــدات التنموية
واإلنسانية".
جاء ذلك ،بعدما صدرت عن
"طالبان" تصريحات متضاربة
بشأن اشتراطها إقالة الرئيس
غـنــي لــوقــف ال ـن ــار ،فــي خطوة
ّ
ً
ت ـس ــل ــط الـ ـض ــوء م ـ ـجـ ــددا عـلــى
االن ـ ـ ـق ـ ـ ـسـ ـ ــامـ ـ ــات ف ـ ـ ــي صـ ـف ــوف
الحركة.
وكان الناطق باسم الحركة،
محمد شاهين ،قال أمس األول
إن ال ـســام فــي أفـغــانـسـتــان لن
يتحقق قبل إقالة غني وتشكيل
حكومة جديدة تحظى بقبول
جميع األفغان.
إال أن ا ل ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــا س ــم
ال ـم ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي ل ـل ـحــركــة
المقيم في الدوحة ،محمد نعيم،
ق ــال إن وس ــائ ــل إعـ ــام فـســرت
تصريحات شاهين بشكل غير
صحيح.

بلينكن يبحث
أزمة أفغانستان
تكتيك هجومي
في نيودلهي وسط
ً
تقارب هندي  -إيراني
م ـي ــدان ـي ــا ،قـ ــال غ ـنــي خــال

عقوبات صينية على مسؤولين
ومنظمات أميركية
رجال أمن أفغانيان ّ
يؤمنان الحماية ألحد المساجد في هرات (أ ف ب)
االجتماع األ مـ ــني المعـ ــروف
بـ «اجتماع السادسة والنصف
صباحا» ،في القصر الرئاسي،
أم ــس ،إن األم ــن فــي المناطق
المحيطة بــالـعــاصـمــة كــابــول
ّ
تحسن،
قد
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،ات ـ ـه ـ ـمـ ــت
"ط ــالـ ـب ــان" غ ـن ــي بــالـتـصـعـيــد
بــإعــانــه خـطـطــا لـشــن عملية
كـ ـبـ ـي ــرة ضـ ــدهـ ــا فـ ــي األشـ ـه ــر
الـمـقـبـلــة .وش ـ ـ ّـددت عـلــى أنها
"ستدافع بكل قوة عن مناطق
سـيـطــرتـهــا ،وسـتـخـتــار ألجــل
ذلك استراتيجية الهجوم بدل
الدفاع".
ال ــى ذلـ ــك ،ه ـ ـ ّـددت "طــال ـبــان"
الــواليــات المتحدة ب ـ "عــواقــب"
ب ـع ــد الـ ـ ـغ ـ ــارات الـ ـج ــوي ــة ال ـتــي

نـفــذهــا الـجـيــش األم ـيــركــي في
ق ـنــدهــار .وف ــي الـسـيــاق نفسه،
قال مسؤول دفاعي أميركي ،إنه
ً
"على مدار الـ 30يوما الماضية،
نفذت الواليات المتحدة نحو
 7غ ـ ــارات ج ــوي ــة ض ــد طــالـبــان
ب ـ ـ ـطـ ـ ــا ئـ ـ ــرات مـ ـ ــن دون ط ـ ـيـ ــار،
اس ـت ـه ــدف ــت مـ ـع ــدات عـسـكــريــة
استولت عليها الحركة".

جرائم حرب
في غضون ذلك ،نفى نعيم
أن تـكــون الـحــركــة قــد ارتكبت
ج ــرائ ــم حـ ــرب م ــن خـ ــال قتل
واعتقال عشرات المدنيين بعد
سيطرتها على منطقة سبين
بولداك في قندهار الجنوبية

الـ ــواق ـ ـعـ ــة عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدود مــع
باكستان.
وك ــان الـنــاطــق بــاســم شرطة
قندهار قد كشف ،أمــس األول،
أن م ـس ـل ـحــي "ط ــالـ ـب ــان" زاروا
م ـ ـ ـنـ ـ ــازل فـ ـ ــي سـ ـبـ ـي ــن ب ـ ــول ـ ــداك
خالل الليل بحثا عن موظفين
حكوميين لقتلهم .وأضاف إن
المسلحين قتلوا حتى اآلن أكثر
مــن  100رجــل ،وال يــزال بعض
األشخاص في عداد المفقودين.
وت ـحــدثــت ت ـقــاريــر مـحـلـيــة عن
إقدام عناصر الحركة على قطع
رأس مترجم أفغاني كان يعمل
لمصلحة الجيش األميركي.
وحـ ـس ــب م ـن ـظ ـمــة "ه ـي ــوم ــن
راي ـ ـ ـتـ ـ ــس ووت ـ ـ ـ ـ ـ ــش" ،س ـي ـط ــرت
"طـ ـ ــال ـ ـ ـبـ ـ ــان" ع ـ ـلـ ــى أح ـ ـ ـيـ ـ ــاء فــي

باالستقالة ومغادرة البالد ،لكن تصميمي على تعزيز
األع ـمــال الـتـجــاريــة الـنـســائـيــة ،وخـلــق فــرص عـمــل لهن،
ورؤيـ ــة ب ــادي أفـغــانـسـتــان ال ـتــي تعتمد عـلــى نفسها،
تجعلني هنا وأكافح من أجل البقاء".
وفــرضــت "طــال ـبــان" أح ـكــامــا صــارمــة شـمـلــت الجلد
العلني والرجم ،وفرض على النساء تغطية أجسادهن
ووجوههن ،كما منعن من الدراسة أو العمل أو مغادرة
المنزل دون أزواجهن أو أقاربهن ،حتى أطاح بالحركة
التدخل األميركي في أعقاب هجمات  11سبتمبر 2001
على الواليات المتحدة.
ف ــوزي ــة كــوفــي ه ــي إح ــدى ال ـم ـفــاوضــات ال ـقــائــل في
محادثات السالم بين السياسيين األفغان و"طالبان"،
وهي الناجية من محاولتي اغتيال ،تقول إن "المقاومة
الـتــي تتمتع بها نـســاء أفغانستان لــن تـعــود بهن إلى
نقطة الصفر".
وأضافت "سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على وجود
المرأة في المجتمع وفي الحياة السياسية واالجتماعية،
ولن نعود إلى الماضي المظلم".

وخـ ـط ــت الـ ـنـ ـس ــاء خـ ـط ــوات ك ـب ـي ــرة خ ـ ــال ال ـع ـقــديــن
الماضيين ،حيث أنهت أعداد متزايدة منهن تعليمهن
ودخلن إلى سوق العمل وإلى عدة مجاالت أخرى ،منها
السياسة واإلع ــام والـقـضــاء والضيافة وتكنولوجيا
المعلومات.
وتشغل النساء  27في المئة من مقاعد مجلس النواب
بالبرلمان ،وتمتلك ما يقرب من  60ألف شركة ،معظمها
في كابول ،بما في ذلك المطاعم والصالونات ومحالت
الحرف اليدوية.
نيلوفر أيوبي ( 28سنة) ،تدير شركة تصميم داخلي
اسمها "ماريا لألقمشة" ،وتحظى بشعبية في العاصمة،
قالت" :مهما كانت الظروف فلن أتخلى عن عملي".
وأضافت "إذا وصلت طالبان إلى السلطة ،فسيتعين
عليهم إما قتلي أو السماح لي بمواصلة عملي".
وق ــال ــت مـعـصــومــة ج ـع ـفــري ( 23ع ــام ــا) ال ـت ــي تبيع
المجوهرات والمكياج في كابول ،إنها تعرف "الثمن الذي
ستدفعه النساء إذا استولت طالبان على السلطة ،ونأمل
وندعو الله أال يعود العهد المظلم أبدا".

ً
الفيضانات تضرب مزيدا من الدول

ق ـ ـنـ ــدهـ ــار ،واح ـ ـت ـ ـجـ ــزت م ـئ ــات
ال ـ ـس ـ ـك ـ ــان ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ات ـه ـم ـت ـه ــم
باالرتباط بالحكومة .وأكدت أن
"طالبان قتلت بعض المعتقلين
ب ـمــن فـيـهــم أقـ ـ ــارب مـســؤولـيــن
حكوميين محليين وأفــراد من
الشرطة والجيش".

بلينكن والهند
وبـ ـ ـع ـ ــد تـ ـ ـش ـ ــدي ـ ــده ع ـ ـلـ ــى أن
ّ
تتحول
بالده حريصة على أال
أفغانستان إلى ساحة تدريب
ل ــإره ــابـ ـيـ ـي ــن ،ي ـس ـت ـعــد وزيـ ــر
الـخــارجـيــة األم ـيــركــي أنـتــونــي
بلينكن األربعاء المقبل للقيام
بـ ـ ـ ــأول زي ـ ـ ـ ــارة لـ ــه مـ ـن ــذ تــول ـيــه
منصبه إلــى الهند ،في مــوازاة
ت ـص ــاع ــد م ـ ـخـ ــاوف ن ـيــودل ـهــي
بشأن الوضع في أفغانستان.
وكــانــت الهند مــن بين أكثر
م ــؤي ــدي ح ـكــومــة أف ـغــانـسـتــان
التي تولت السلطة بدعم دولي
بعد الغزو األميركي في أعقاب
هجمات  11سبتمبر .2001
وك ــان ــت "ط ــا ّلـ ـب ــان" ق ــد أوت
المتطرفين السنة المناهضين
للهند إبان حكمها أفغانستان
منذ عام  1996إلى عام ُ ،2001
وخ ـ ـ ــال تـ ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة خ ـط ـفــت
طائرة ركاب هندية مدنية إلى
م ـع ـقــل "ط ــالـ ـب ــان" ف ــي ق ـنــدهــار
.1999
عام ّ
وضخت الهند ثالثة مليارات
دوالر في أفغانستان منذ عام
 ،2001بما في ذلــك للمساعدة
في بناء مبنى جديد للبرلمان،
م ـ ـ ـمـ ـ ــا أغـ ـ ـ ـض ـ ـ ــب مـ ـن ــافـ ـسـ ـتـ ـه ــا
التاريخية باكستان التي كانت
الداعم الرئيسي لـ "طالبان".
وأجـ ـ ـل ـ ــت الـ ـهـ ـن ــد أخ ـ ـي ـ ـ ًـرا 50
ً
دبلوماسيا وموظفين آخرين
م ــن قـنـصـلـيـتـهــا ف ــي ق ـن ــده ــار،

رغ ــم إص ــراره ــا عـلــى أن البعثة
ستبقى مفتوحة ،وأن الموظفين
ُّ
تحسن الوضع
سيعودون فور
األمـ ـ ـن ـ ــي .ويـ ـتـ ـح ــدث م ــراق ـب ــون
ه ـن ــود ع ــن تـ ـق ــارب ب ـيــن الـهـنــد
وإيـ ـ ــران بــالـنـسـبــة إل ــى الــوضــع
ف ـ ــي أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ،إذ ت ـل ـت ـقــي
م ـص ــال ـح ـه ـم ــا ح ـ ـ ــول ض ـ ـ ــرورة
عــدم الـسـمــاح ألي وضــع جديد
ّ
السنية
بــازد هــار المجموعات
المسلحة المتشدة.

طاجيكستان
وبينما أفــادت وزارة الدفاع
الـ ــروس ـ ـيـ ــة بـ ـ ــأن وزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
الـ ـ ــروسـ ـ ــي سـ ـي ــرغ ــي ش ــوي ـغ ــو،
نــاقــش مــع نـظـيــره الطاجيكي،
شير علي ميرزو ،الوضع على
الحدود األفغانية  -الطاجيكية،
أب ـ ـ ــدى ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول الـ ـث ــان ــي فــي
ال ـل ـج ـنــة ال ـطــاج ـي ـك ـيــة الـمـكـلـفــة
األوضـ ـ ــاع ال ـط ــارئ ــة إيـمــومــالــي
زودا ،استعداد بالده الواقعة في
آسيا الوسطى الستقبال 100
ألف الجئ أفغاني.

باكستان
وفــي إســام آبــاد ،أعلن وزير
الداخلية شيخ رشيد أحمد أن
بـ ــاده أرس ـل ــت قـ ــوات عسكرية
إل ــى ح ــدوده ــا م ــع أفـغــانـسـتــان
لمنع أي عـبــور لـهــا مــن جانب
مسلحين أو عسكريين أفغان.
وقـ ـ ــال« :اآلن ق ـ ــوات الـجـيــش
النظامي تحرس الـحــدود بدال
م ــن الـ ـق ــوات ش ـبــه الـعـسـكــريــة»،
م ـض ـي ـفــا أن ال ـ ـقـ ــرار اتـ ـخ ــذ فــي
إطـ ـ ـ ــار ال ـ ـت ـ ـجـ ــاوب مـ ــع ال ــوض ــع
المضطرب في الجانب األفغاني
من الحدود.
(عواصم  -وكاالت)

الهند تستعين بقواتها البحرية وإجالء الماليين في الفلبين والصين
ال يـ ـ ـ ــزال ا لـ ـشـ ـه ــر األول مـ ــن فـصــل
الصيف يشهد كوارث طبيعية متتالية.
فـقــد اج ـتــاحــت أجـ ــواء قــاسـيــة مناطق
عدة من العالم في األسابيع األخيرة،
م ـمــا أدى إل ــى حـ ــدوث ف ـي ـضــانــات في
الصين والهند والفلبين وغرب أوروبا
وم ــوج ــات حــر ف ــي أم ـيــركــا الـشـمــالـيــة،
وأث ـ ــار م ـخ ــاوف ج ــدي ــدة ب ـشــأن تــأثـيــر
تغير المناخ.
وفـ ــي غـ ــرب ال ـه ـن ــد ،ال ـ ــذي تـجـتــاحــه
أمطار موسمية هي األسوأ منذ عقود،
واصل أمس ،رجال اإلنقاذ البحث في
ال ــوح ــل وال ــرك ــام آم ـل ـيــن ال ـع ـثــور على
ناجين بعد انزالقات تربة وفيضانات
ً
أودت بحياة  79شخصا على األقل ،مع
إجالء نحو  100ألف.
وقــال وزيــر الصحة في منطقة غوا
فيشواجيت ران ــي" :خـســر السكان كل
ً
ً
شيء تقريبا" مشيرا إلى أن الوالية لم
تشهد مثل هذه األمطار الغزيرة منذ
نصف قرن.
وأش ــارت حكومة واليــة مهاراشترا
وعاصمتها بومباي ،إلــى أن  59على
األقل ما زالوا في عداد المفقودين.
وقالت وزارة الدفاع الهندية ،أمس،
إ نـهــا ستستخدم أسطولها البحري،
لعمليات اإلغــاثــة واإلن ـق ــاذ مــع تفاقم
الفيضانات في عدة واليات.
وف ـ ــي ال ـف ـل ـب ـي ــن ،ن ـق ـل ــت ال ـس ـل ـطــات
ً
آالف ــا مــن سـكــان العاصمة مانيال من
مناطقهم المنخفضة ،أ م ــس ،بعد أن
غمرت مياه األمطار الموسمية الغزيرة
المدينة والمقاطعات المجاورة لها مع

محادثات أميركية  -روسية
حول «االستقرار االستراتيجي»

ّ
توترات على جبهات ّ
عدة
وسط
ُ
بني البلدين ،تجري الواليات
املتحدة وروسيا محادثات
رفيعة املستوى ،هذا األسبوع،
ّ
للمرة الثانية خالل شهرين،
بهدف تحقيق استقرار في
ّ
عالقتهما املتوترة.
ّ
ّ
وقالت وزارة الخارجية األميركية
ّ
إن الحوار حول «االستقرار
ّ ّ
تم االتفاق
االستراتيجي» ،الذي
على إطالقه خالل قمة في 16
يونيو بني الرئيسني جو بايدن
وفالديمير بوتني في جنيف،
ُ َ
سيعقد في املدينة نفسها،
األربعاء املقبل.
وأضافت« :نسعى من خالل
هذا الحوار إلى إرساء أسس
إلجراءات مستقبلية للحد من
التسلح وخفض املخاطر».

سيدات أعمال يخشين عودة «العصر المظلم»
مع تقدم حركة "طالبان" بسرعة عبر أفغانستان ،تعبر
سيدات أعمال عن مخاوفهن من العودة إلى فترة حكم
الحركة المتشددة المظلمة ،التي منعت خاللها النساء
من حقهن بالتعليم والعمل والحركة.
ً
ووفقا لتقرير نشرته مؤسسة "طومسون رويترز"،
فقد عبرت المصممة مرضية حفيظي عن القلق بشأن
استمرار عملها في مجال األزياء والمكاسب التي حققتها
النساء في السنوات العشرين الماضية.
وافتتحت مرضية ( 29عاما) متجر المالبس الخاص
بها في العاصمة كابول عام  ،2018محققة حلما طال
انتظاره بــأن تصبح سيدة أعمال في بلدها المحافظ
الذي يسيطر عليه الرجال ،وهو إنجاز لم يكن من الممكن
تصوره خالل حكم "طالبان" من  1996إلى .2001
ويعمل لــدى حفيظي رج ــال ونـســاء يـقــومــون بقص
أحدث تصاميمها وخياطتها وكيها ،وتقول "إذا عادت
طالبان إلى السلطة ،وفرضت عقليتها القديمة المظلمة،
فقد أضطر إلى المغادرة".
وأض ــاف ــت "يـنـصـحـنــي جـمـيــع أص ــدق ــائ ــي وعــائـلـتــي

سلة أخبار

تفاقمها بسبب عاصفة مدارية.
وفي بعض أنحاء منطقة العاصمة،
التي يزيد عدد سكانها على  13مليون
نسمة ،ارتفعت مياه الفيضانات إلى
مـسـتــوى الـخـصــر فــي بـعــض األمــاكــن
وقطعت الطرق أمام المركبات الخفيفة.
أما الصين ،فألغت رحالت الخطوط
ً
الـجــويــة شــرقــا ،وأم ــرت سـفــن الشحن
ً
بالخروج من المنطقة ،أمــس ،تزامنا
مع تحرك إعصار "إن فا" باتجاه البر
الرئيسي للصين ،فيما تكافح أجــزاء
م ــن الـ ـب ــاد ل ـل ـت ـعــافــي م ــن فـيـضــانــات
مدمرة اجتاحتها األسبوع الماضي.
ويتوقع أن يضرب اإلعصار اليابسة
خــال ساعات في مقاطعة جيجيانغ
الساحلية الشرقية قرب شنغهاي.
وأص ـ ـ ـ ـ ــدرت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـص ـي ـن ـيــة
ً
ت ـحــذيــرا مــن الـمـسـتــوى ال ـثــالــث ،وهــو
أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى ل ـع ــاص ـف ــة ،ف ــي حـيــن
ألـغـيــت أك ـثــر مــن  100رح ـلــة بالقطار
عبر المنطقة.
وفي مقاطعة هنان في وسط البالد،
حيث تسببت فيضانات لم تشهد لها
ً
مثيال األسبوع الماضي ،في مقتل 58
ً
شخصا على األ ق ــل ،تعمل السلطات
ً
ت ــدري ـج ـي ــا ع ـل ــى إع ـ ـ ــادة ف ـت ــح ال ـط ــرق
المغلقة بالمركبات والحطام.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدم ال ـ ـم ـ ـن ـ ـق ـ ــذون ،أم ـ ــس،
الجرافات والقوارب المطاطية إلخراج
ال ـس ـك ــان م ــن األحـ ـي ــاء ال ـت ــي غـمــرتـهــا
المياه.
وت ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــرر الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــايـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ــراء
الفيضانات ،مــع بـقــاء البعض دون

فرضت الصني عقوبات على 7
من كبار املسؤولني واملنظمات
األميركية ،ردا على إجراءات
اتخذتها واشنطن ضد
شخصيات صينية في هونغ
كونغ.
وشملت قائمة بكني السوداء،
وزير التجارة األميركي السابق،
ويلبر روس ورئيسة لجنة
املراجعة االقتصادية واألمنية
بني الواليات املتحدة والصني
كارولني بارثولوميو ،وصوفي
ريتشاردسون ،رئيسة القسم
الصيني لدى منظمة «هيومن
رايتس ووتش» ،و»املجلس
الديمقراطي لهونغ كونغ» وهو
منظمة غير حكومية.
وكانت واشنطن تعهدت في
وقت سابق بدعم املعارضة
املؤيدة للديمقراطية في هونغ
كونغ وفرضت عقوبات على 7
مسؤولني صينيني.
وأعلنت اإلدارة األميركية أن
العقوبات الصينية «لن تثنيها»
عن مواصلة سياستها.

نسبة تأييد األميركيين
لبايدن تنخفض لـ %50

انخفضت نسبة تأييد
األميركيني لرئيسهم جو
بايدن إلى  %50للمرة األولى
منذ توليه منصبه ،وفق ما
أظهرته بيانات استطالع
أجرته مؤسسة «غالوب»
لألبحاث.
ووفقا للنتائج ،التي تم
الحصول عليها ،فإن %45
من األميركيني ال يوافقون
على أنشطة بايدن كرئيس،
في حني قال  %5ممن شملهم
االستطالع إنهم ال يملكون
موقفا محددا بهذا الصدد.
وأيد  %50فقط من
املستجوبني عمل بايدن،
مما يمثل انخفاضا بـ 6نقاط
مئوية عما كان عليه التأييد
في يونيو.

مقتل جندي أذربيجاني
بنيران أرمنية على الحدود

مياه األمطار تغمر أحد الشوارع في مدينة زينغزو الصينية (رويترز)
ً
طعام أو ماء صالحة للشرب أياما.
وفي روسيا ،دوت صفارات اإلنذار
في منطقة سوتشي الجنوبية بعد أن
فاضت مياه أنهار بسبب أمطار غزيرة
تهطل للمرة الثانية هذا الشهر وبعد
أن تسببت مياه الفيضانات في إغالق
طريق سريع.
ً
واجتاحت الفيضانات أيضا منطقة
الشرق األقصى الــروســي ،أمــس األول،
ً
وأل ـح ـق ــت أض ـ ـ ـ ــرارا ب ـج ـســر ع ـل ــى خــط
السكك الحديدية العابرة لسيبيريا،
م ـمــا تـسـبــب ف ــي تـعـلـيــق ح ــرك ــة م ــرور

القطارات على شريان للنقل له أهمية
كبيرة بالنسبة لالقتصاد الروسي.
وف ــي ألـمــانـيــا ،ال ـتــي ت ـعــرض أج ــزاء
مــن غــربـهــا لـكــارثــة فـيـضــانــات بسبب
األمطار في وقت سابق من هذا الشهر،
ً
ما أسفر عن وفــاة نحو  180شخصا،
نــاشــدت الـسـلـطــات مـتـطــوعــي اإلغــاثــة
ف ــي مـنـطـقــة "آر" الـمـنـكــوبــة ف ــي والي ــة
راينالند بفالتس ،المغادرة في أقرب
وق ــت مـمـكــن بـسـبــب ال ـه ـطــول الكثيف
لــأم ـطــار والـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ال ـمـ ّ
ـدمــرة
ووضع المرور المربك.

كـمــا ن ــاش ــدت ال ـشــرطــة الـمــواطـنـيــن
عــدم السفر إلــى غــرب ألمانيا لتقديم
المساعدة.
فــي الـمـقــابــل ،ت ـعــرض متطوعون
م ـ ـ ــن "م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة اإلغـ ـ ـ ــاثـ ـ ـ ــة ال ـت ـق ـن ـي ــة
األلـ ـم ــانـ ـي ــة" ( )THWل ـل ـســب وإلـ ـق ــاء
الـقـمــامــة عـلـيـهــم عـنــدمــا ت ــم نشرهم
في المناطق المنكوبة بالفيضانات
فــي غــرب ألمانيا مــن أف ــراد ينتمون
لحركة "التفكير الجانبي" أو حركة
"البقائية" ،الذين يزعمون أنهم تأثروا
بكارثة الفيضانات ،إضافة إلى بعض

ضحايا الفيضانات المحبطين.
وأمس األول ،لم يتمكن وزراء البيئة
والمناخ والطاقة في مجموعة العشرين
من االتـفــاق على أهــداف مناخية أكثر
ً
ط ـمــوحــا خ ــال اج ـت ـمــاع لـهــم عـقــد في
نابولي بإيطاليا على مدى يومين.
وافتقر اإلعــان الختامي المشترك
لــاجـتـمــاع إل ــى االلـ ـت ــزام بــالــرغـبــة في
تحقيق هدف انخفاض في درجة حرارة
األرض بمقدار  1.5درجة مئوية بحلول
نهاية .2030
(عواصم ـ ـ وكاالت)

أفادت وزارة الدفاع
األذربيجانية بأن أحد
ُ
جنودها ق ِتل نتيجة إطالق
نار من أراضي أرمينيا على
املواقع األذربيجانية على
الحدود بني الدولتني.
من ناحية أخرى ،أصدر
القضاء األذربيجاني أحكاما
بالسجن مدة  6سنوات بحق
 13عسكريا أرمنيا قال إنهم
نفذوا عمليات تخريبية في
أراضي أذربيجان وأدينوا
بتهم عدة بينها اإلرهاب.
في غضون ذلك ،دعت طهران،
أمس ،كال من أذربيجان
وأرمينيا إلى ضبط النفس،
إثر االشتباكات الحدودية
املتفرقة األخيرة التي حصلت
بينهما.

ةديرجلا
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ً
إيران« :انتفاضة المياه» تتسع و«الحرس» يتدخل سياسيا

تقرير يحذر من موجة «هجرة ملحمية» لماليين اإليرانيين بسبب نقص المياه والتغير المناخي

دوليات
سلة أخبار
السعودية :قتيالن
بإطالق نار في «الشرقية»

قالت السلطات السعودية،
إن حادثًا إلطالق النار في
املنطقة الشرقية أسفر عن
مقتل شخصني وإصابة
ثالثة آخرين ،في حني
ألقت الجهات األمنية
القبض على أطراف
الحادث الذي وقع في
محافظة الخفجي.
وقال املتحدث اإلعالمي
لشرطة املنطقة الشرقية،
املقدم محمد الشهري،
إن  5مواطنني تبادلوا
إطالق النار لخالف سابق
بينهم.

رئيس تونس يتحدث
عن «دولة» داخل الدولة

عمال باكستانيون في بازار طهران الكبير المغلق بسبب قيود كورونا (رويترز)

اتسعت دائرة االحتجاجات
على شح المياه في إيران،
وامتدت من محافظة
ً
خوزستان ،التي تعتبر موطنا
لعرب األهواز ،إلى محافظة
لورستان ،التي تقيم فيها
أقلية البور.

ق ـب ــل أق ـ ــل مـ ــن أس ـب ــوع ـي ــن مـ ــن تـسـلــم
األصــولــي إبراهيم رئيسي رئاسة إيــران
ً
خـلـفــا لـلـمـعـتــدل حـســن روح ــان ــي ،انضم
قــائــد ال ـحــرس ال ـث ــوري اإلي ــران ــي حسين
س ــام ــي ،أم ـ ــس ،إلـ ــى الئ ـح ــة طــوي ـلــة من
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن اإلي ــران ـي ـي ــن ال ــذي ــن زاروا
محافظة خوزستان (األهواز) ،في محاولة
لتهدئة االحتجاجات الشعبية المستمرة
منذ أكثر من أسبوع ،بسبب ّ
شح المياه
في هذه المحافظة المطلة على الخليج
وتعتبر إحدى أبرز مناطق إنتاج النفط،
ً
ومن أغنى المحافظات ،وتعتبر موطنا
لألقلية العربية.
وف ـ ــي ك ـل ـم ــة ب ـم ــدي ـن ــة األه ـ ـ ـ ــواز مــركــز
المحافظة ،قــال ســامــي ،إن «خوزستان
ل ـي ـســت م ـح ــاف ـظ ــة م ـه ـمــة بــال ـن ـس ـبــة لـنــا
فحسب ،إنما هي محافظة مقدسة ،ولقد
جئنا اليوم هنا للعمل على حل المشكالت
ً
ت ـن ـف ـيــذا ألوامـ ـ ــر ال ـم ــرش ــد األعـ ـل ــى» علي
خامنئي ،ال ــذي علق أمــس األول ،للمرة
األولى على االحتجاجات التي سقط فيها
ً
 9قتلى على األقل ،معتبرا أنها مشروعة
لكنه حذر من «إعطاء ذريعة ألعداء البالد».
وأق ـ ـ ـ ــر قـ ــائـ ــد الـ ـ ـح ـ ــرس ال ـ ـ ـثـ ـ ــوري ب ــأن
المحافظة تواجه أزمة في المياه والصرف
ً
الـ ـصـ ـح ــي ،الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى تـ ــدخـ ــل ش ــرك ــات
اقتصادية تابعة لـ «الحرس» للمساعدة.
وك ــان ع ــدد مــن أب ــرز الـمـســؤولـيــن في
إي ـ ــران ،وع ـل ــى رأس ـه ــم خــامـنـئــي وأم ـيــن
مـجـلــس األم ــن ال ـقــومــي عـلــي شـمـخــانــي،
أعلنوا تأييدهم لمطالب المحتجين في
م ـحــاولــة الم ـت ـصــاص الـغـضــب الشعبي
وسـ ـ ــط تـ ـص ــاع ــد حـ ـ ــدة االحـ ـتـ ـج ــاج ــات
وامتدادها الى خارج المحافظة.

تقريع جهانغيري
ومـ ـس ــاء أمـ ــس األول ت ـع ــرض إسـحــق
جهانغيري النائب األول للرئيس اإليراني

حسن روحاني ،الى التقريع خالل زيارة
الى خوزستان.
وخاطب أحد رؤساء العشائر الذي كان
ً
ً
حاضرا جهانغيري قائال« :أال تخجلون
مــن أنفسكم؟! .تعبنا مــن الـكــام وإطــاق
الشعارات ،ونريد إجراءات».
وط ــال ــب ال ـش ـيــخ م ــوس ــى ك ــورش ــات ــي،
أحــد شـيــوخ قبائل خــوزسـتــان العربية،
طهران بالتوقف عن استخدام المياه من
رواف ــد ك ــارون لــأغــراض الـصـنــاعـيــة في
المحافظات األخ ــرى ،ودع ــا إلــى اإلف ــراج
الفوري عن المعتقلين خالل االحتجاجات.
وقال شخص آخر للنائب األول لرئيس
إيران« :أغلقتم الماء على الناس ،ثم احتج
الناس واشتبكوا ،واستشهدنا وقتلنا ،ثم
جاء السيد جهانغيري إلى هنا للضحك
على ذقون الناس».

اليوم التاسع
ورغـ ــم اإلجـ ـ ـ ــراءات األم ـن ـيــة ال ـم ـشــددة
الـ ـ ـت ـ ــي اتـ ـخ ــذتـ ـه ــا الـ ـسـ ـلـ ـط ــات بـ ـم ــا فــي
ذل ــك اس ـت ـخ ــدام ال ـق ــوة وق ـط ــع اإلن ـتــرنــت
وال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء ع ـ ــن مـ ـن ــاط ــق االحـ ـتـ ـج ــاج،
تــواصــل ال ـح ــراك م ـســاء أم ــس األول ،في
عــدة مــدن فــي خــوزسـتــان بينها األه ــواز
وال ـخ ـف ــاج ـي ــة وال ـف ــاح ـي ــة وال ـح ـم ـيــديــة.

الدائرة تتسع
وف ــي حـيــن أعـلـنــت شـخـصـيــات عــامــة
ّ ً
إيرانية ،تضم كتابا وأكاديميين وأساتذة
جــام ـعــات وف ـنــان ـيــن وسـيـنـمــائـيـيــن ،عن
تضامنها مع المحتجين في خوزستان،
م ـ ـ ـنـ ـ ــددة ب ـ ــاس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــف ب ـح ــق
المحتجين ،نظم متظاهرون في أليكودرز
بمحافظة لورستان ،التي تسكنها أغلبية
مــن قــومـيــة ال ـل ــور ،مـسـيــرة للتعبير عن
تأييدهم للمتظاهرين في األهواز.

وأفادت تقارير معارضة بمقتل شاب
وإصابة سبعة في هذه المحافظة ،وألقت
الشرطة اإليرانية باللوم على «مناهضين
للثورة».
ووف ـ ــق م ـق ــاط ــع ف ـي ــدي ــو تـ ــم ت ــداول ـه ــا
األربعاء ،أطلق محتجون هتافات تطالب
بـ»موت الجمهورية اإلسالمية» في المترو
بالعاصمة طهران.

«الموت لخامنئي»
في سياق متصل ،أكد موقع «فيسبوك»
أن ـ ــه س ـي ـس ـم ــح ل ـل ـم ـس ـت ـخ ــدم ـي ــن ب ـن ـشــر
ع ـبــارة «ال ـم ــوت لـخــامـنـئــي» ،إضــافــة إلــى
رفــع فيديوهات ألشخاص ي ــرددون تلك
ال ـع ـبــارة ،لـمــدة ال تـتـجــاوز األسـبــوعـيــن،
ً
م ـبــررا ذل ــك بــأنــه يـتــم اسـتـخــدام الـعـبــارة
للنقد واالحتجاج ضد الحكومة ،وليست
ً
ً
تهديدا حقيقيا بالعنف.

حرب مياه
ون ـق ـلــت وك ــال ــة ب ـلــوم ـبــرغ ع ــن عيسى
كاالنتاري ،وزير الزراعة اإليراني األسبق،
قوله إن نــدرة المياه سترغم  50مليون
إيراني أي  60في المئة من السكان على
مغادرة البالد.
وق ـب ـي ــل بـ ــدايـ ــة ه ـ ــذا الـ ـصـ ـي ــف ،تــوقــع
ك ــاالنـ ـت ــاري انـ ـ ــدالع «حـ ـ ــرب مـ ـي ــاه» بـيــن
ال ـم ـنــاطــق الــري ـف ـيــة ،م ــا ي ـعــرض إي ـ ــران لـ
«خطر الزوال».
وأش ــار تقرير بلومبرغ الــى إن هناك
مشكالت أخرى ملحة في انتظار إبراهيم
رئـ ـيـ ـس ــي م ـن ـه ــا ال ـ ــوض ـ ــع االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
وم ـف ــاوض ــات فـيـيـنــا وم ــوج ــة «ك ــورون ــا»
وشـ ـ ـك ـ ــوك ح ـ ــول ش ــرع ـي ـت ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة
م ــع ان ـخ ـف ــاض م ـس ـت ــوى ال ـم ـش ــارك ــة فــي
االنتخابات الرئاسية ،لكنه اعتبر أن أزمة
ً
المياه هي أكثر تحديات رئيسي تعقيدا،

إذ إن اتجاهات تغير المناح تشير إلى
أن فـصــول الصيف ستكون أشــد حــرارة
ً
وجفافا في السنوات المقبلة ،ومصادر
ال ـم ـيــاه ال ـجــوف ـيــة ف ــي إي ـ ــران ق ــد نضبت
بالفعل إلى حد خطير.
ومثل خامنئي ،يعتقد رئيسي أنه لكي
تعزل الجمهورية اإلسالمية نفسها عن
الضغوط الدولية ،يجب أن يكون لديها
«اقتصاد مقاوم»ُ ،يعتبر االكتفاء الذاتي
الــزراعــي أهــم دعــائـمــه .ومــن الــواضــح أن
هذا أمر مستحيل بينما تواجه إيران ما
وصـفــه علماء البيئة بــأنــه إف ــاس مائي
وشيك.
ويقول التقرير ،إنه من سخرية القدر أن
ندرة المياه هي إلى حد كبير نتيجة رغبة
الـنـظــام فــي تحقيق االسـتـقــال الــزراعــي.
فطوال عقود شجعت طهران على زراعة
المحاصيل األساسية على نطاق واسع،
حـيــث حـفــزت الـمــزارعـيــن عـلــى استغالل
ك ــل ال ـم ـيــاه الـجــوفـيــة ال ـتــي يستطيعون
الحصول عليها .ونتيجة لــذلــك ،يتوقع
ع ـل ـمــاء ال ـب ـي ـئــة ج ـف ــاف خ ــزان ــات ال ـم ـيــاه
الجوفية في  12محافظة من محافظات
ً
إيران الـ  31خالل الخمسين عاما المقبلة.
ويضيف أن المياه فوق األرض تزداد ندرة
ً
أيضا .وقد أدت إقامة السدود الكثيرة على
أنهار خوزستان إلى أن تصبح بحيرات
المحافظة جافة.
ويختتم التقرير بإنه ليس من الصعب
التنبؤ بالتداعيات السياسية لكل ذلك:
سوف تكون هناك هجرة بسبب المناخ
عـلــى نـطــاق مـلـحـمــي .وإذا ك ــان ع ــدد من
سيهاجرون الذي تنبأ به كاالنتاري وهو
ً
ً
 50مليون نسمة يبدو مرتفعا ،فإن أعدادا
ً
كبيرة جــدا من اإليرانيين بــدأوا بالفعل
االنتقال من المناطق الريفية إلى المراكز
الحضرية ،مما يضاعف أعداد العاطلين
والغاضبين.
وقـ ـ ـ ـ ــادة طـ ـ ـه ـ ــران لـ ـيـ ـس ــوا ف ـ ــي ح ــاج ــة

لـتــذكـيــرهــم بــالـمــرة األخ ـي ــرة ال ـتــي حــدث
فـيـهــا ه ــذا .إذ إن سـخــط الـطـبـقــة الــدنـيــا
ف ــي ال ـم ـنــاطــق ال ـح ـضــريــة كـ ــان ال ـش ــرارة
ال ـتــي أش ـع ـلــت ثـ ــورة  1979ال ـتــي أقــامــت
الجمهورية اإلسالمية ،حسب التقرير.
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،ق ـتــل  4ع ـنــاصــر من
الحرس الثوري في اشتباك ليل الجمعة
ـ السبت مــع مجموعة مــن «األشـ ــرار» في
محافظة سيستان-بلوشستان جنوب
شرق البالد .وتقع منطقة االشتباك على
مـســافــة نـحــو  140كـلــم ال ــى الـجـنــوب من
مدينة زاهدان ،مركز المحافظة الحدودية
مع باكستان وأفغانستان.
وشهدت سيستان-بلوشستان توترا
خ ــال فـبــرايــر وم ــارس الـمــاضـيـيــن ،وفــق
وسائل إعالم إيرانية ،تخللته احتجاجات
وهجمات على مقار أمنية وتبادل إلطالق
النار مع مسلحين.
وأتى التوتر في أعقاب إطالق نار عند
نقطة حدودية مع باكستان لدى محاولة
«تجار وقود غير شرعيين» العبور نحو
األراضي اإليرانية.
وينشط في هذه المحافظة انفصاليون
مــن الـبـلــوش وجـمــاعــات جـهــاديــة ،سبق
إليران أن اتهمت إسالم أباد بدعمهم.
وش ـ ـ ـهـ ـ ــدت سـ ـيـ ـسـ ـت ــان-بـ ـل ــوشـ ـسـ ـت ــان
اعـ ـ ـت ـ ــداءات عـ ــدة ف ــي األعـ ـ ـ ــوام ال ـمــاض ـيــة
استهدفت قــوات األمــن .وكــان من أبرزها
هجوم في فبراير  2019أدى الى مقتل 27
عنصرا من الحرس الثوري.
وقالت الجمهورية ٍاإلسالمية حينها إن
الهجوم نفذه انتحاري باكستاني.
وتبنت الهجوم جماعة «جيش العدل»
ّ
السنية المتطرفة ،والتي تقول طهران إنها
تشن عمليات غالبيتها انطالقا من قواعد
في باكستان المجاورة.
(طهران  -وكاالت)

فرنسا :إقالة اثنين من أئمة المساجد بعد إقرار «قيم الجمهورية»
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية إقالة إمام مسجد في
إقليم لوار وسط البالد بدعوى ترديد عبارات «منافية
لقيم الجمهورية» خالل خطبة عيد األضحى ،بعد يوم
ً
من تبني البرلمان قانونا لتعزيز تلك القيم.
وج ــاء ق ــرار إقــالــة م ــادي أح ـم ــدا ،إم ــام مسجد سانت
شاموند الكبير ،بناء على طلب وزير الداخلية جيرالد
دارمانان بعد مشاركة إيزابيل سربلي عضوة المجلس
البلدي عــن حــزب الجمهوريين ،مقطع فيديو للخطبة
عبر اإلنترنت.
وطـلــب دارم ــان ــان مــن مكتب حــاكــم ل ــوار فـصــل اإلم ــام
والتأكد من عدم تجديد تصريح إقامته ،ألنه يجد هذه
العبارات غير مقبولة و«ضد المساواة بين الجنسين».
وف ــي حــديـثــه إل ــى مــوقــع «ل ــي بــروغــريــس» ق ــال اإلم ــام
أحمدا ،إن بعض العبارات واآليات في الخطبة تم أخذها
واستخدامها خارج سياقها.
وفي رسالة على مواقع التواصل االجتماعي ،أعلنت
إدارة المسجد عزل اإلمام ،في حين قالت سلطات إقليم
لوار إنها تعمل على عدم تجديد إقامته.

كذلك ،بناء على طلب دارمــانــان ،تمت إقالة إمــام آخر
يدعى مهدي ،بعد أن انتقد طريقة ارتداء بعض النساء
المسلمات لمالبسهن في خطبة ألقاها في  4يونيو في
مسجد جينيفيلييه ،أحد مساجد إقليم أوت دو سين.
كما طلب وزير الداخلية من سلطات اإلقليم التدخل
وتـعـلـيــق أنـشـطــة الـمـسـجــد؛ إذا ت ـكــررت خطبة مماثلة،
بــاسـتـخــدام األدوات ال ـجــديــدة الـتــي يسمح بـهــا قــانــون
«تعزيز احترام مبادئ الجمهورية» ،التي تقول جماعات
حقوقية إنها تنطوي على تمييز ضد المسلمين .وتم
فصل اإلمــام ،األسبوع الماضي ،بعد اجتماع لسلطات
محافظة أوت دو سين.
وأعلن دارمانان ،أمس ،على «تويتر» أنه بناء على طلبه
تم فصل اإلمامين اللذين قدما خطبا «غير مقبولة» في
أوت دو سين ولوار.
وأم ــس األول ،تـبـنــت الـجـمـعـيــة الــوطـنـيــة ف ــي فرنسا
(البرلمان) بشكل نهائي مشروع قانون «تعزيز احترام
م ـبــادئ قـيــم الـجـمـهــوريــة» المثير لـلـجــدل ،وال ــذي جــرى
التعريف به أول مرة باسم «مكافحة اإلسالم االنفصالي»

رغم االنتقادات الذي طالته من اليسار واليمين.
وبـعــد  7أشـهــر مــن أخــذ ورد بين الجمعية الوطنية
ومجلس الشيوخ ،صادق النواب على ّ
نص «احترام مبادئ
الجمهورية» المقدم كعالج لـ»سيطرة اإلسالميين» على
ً
المجتمع ،بأغلبية  49صوتا مع معارضة  19وامتناع
 5عن التصويت.
ّ
وصوت نواب من اليسار واليمين ضد النص ألسباب
مختلفة.
ً
ويرى االشتراكيون خصوصا أنه دليل على «عدم الثقة
بالجمعيات» في حين اعتبر اليمين أنه «إضافة إجراءات
من دون «طموح من أجل دحر اإلسالميين».
تـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن اليمين الـمـتـطــرف امـتـنــع عن
التصويت.
ً
ودافع اليساري جان لوك ميالنشون عبثا عن اقتراح
أخير ضد القانون بدعوى أنه يتضمن «معاداة لإلسالم»،
لكن رئيس اللجنة الخاصة فرانسوا دو روغي المنتمي
لحزب ماكرون ،قال إن النص «ذو نطاق عام وال يتعامل
مع دين واحد».

وي ـضــم ال ـقــانــون مـجـمــوعــة م ــن ال ـتــداب ـيــر ي ـقــول إنـهــا
تستهدف «حيادية الخدمات العامة ومكافحة الكراهية
عبر اإلنترنت وحماية الموظفين الرسميين واألساتذة،
واإلش ــراف على التربية األســريــة وتعزيز الــرقــابــة على
ال ـج ـم ـع ـيــات وت ـح ـس ـيــن ش ـفــاف ـيــة ال ـم ـم ــارس ــات الــديـنـيــة
ً
وت ـمــوي ـل ـهــا» ،ك ـمــا أن ــه يـشـمــل ن ـصــوصــا ت ـح ــارب تـعــدد
الزوجات.
ويجرم القانون النزعات «االنعزالية» ،كما يشدد على
القطاع العام.
مبدأ «الحياد الديني» لموظفي
ّ
ً
ويضع القانون قيودا حتى على تلقي األطفال التعليم
في المنزل ،إذ يلزم اآلباء واألمهات بالحصول على موافقة
مسبقة من السلطات من أجل تعليم أطفالهم في المنازل
ومراقبة المحتوى المقدم له بحيث ال يتعارض مع «قيم
الجمهورية الفرنسية».
وتبنى الرئيس الفرنسي وحكومته القانون المثير
للجدل بعد مقتل المدرس صامويل باتي عقب عرضه
ّ
ّ
ً
رسوما مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) على
طالبه بدعوى حرية التعبير في منتصف أكتوبر .2020

إثيوبيا تفتح باب التبرعات لـ«النهضة»
موسكو :ال عالقة بين التعاون العسكري مع أديس أبابا وأزمة السد
●

القاهرة -حسن حافظ

في وقت تعاني الحكومة اإلثيوبية
مــن ه ــزائ ــم أم ــام ق ــوات إقـلـيــم تـيـغــراي،
أط ـل ـق ــت أديـ ـ ــس أب ــاب ــا م ـن ـصــة رسـمـيــة
أمس ،لتلقي التبرعات والمساهمة في
استكمال بناء سد النهضة اإلثيوبي،
بعد نحو أسبوع من اإلعالن عن انتهاء
الملء الثاني المحدود لبحيرة السد،
ً
رأى فيه عــدد مــن المراقبين فـشــا من
إثيوبيا في إتمام حجم الملء المتوقع.
وزارة ال ـ ــري اإلث ـي ــوب ـي ــة ،ق ــال ــت فــي
بيان على مواقع التواصل االجتماعي،
إن ـه ــا أط ـل ـقــت م ـن ـصــة رس ـم ـيــة لـلـتـبــرع
لسد النهضة ،للمشاركة في استكمال
م ـشــروعــاتــه غ ـيــر الـمـتـكـمـلــة ،وطــالـبــت
اإلثـيــوبـيـيــن بــالـمـشــاركــة ف ــي عمليات
بنائه.
من جهته ،رأى أستاذ الموارد المائية
بـجــامـعــة ال ـقــاهــرة ع ـبــاس ش ــراق ــي ،في

الـخـطــوة اإلثـيــوبـيــة بفتح بــاب التبرع
ً
ً
اع ـت ــراف ــا ض ـم ـن ـيــا بــال ـص ـعــوبــات الـتــي
تــواجــه أدي ــس أبــابــا وأدت لـمـحــدوديــة
الملء الثاني.
وأضاف شراقي لـ «الجريدة»« :هناك
شـ ــواهـ ــد ت ـث ـي ــر ال ــريـ ـب ــة فـ ــي إم ـك ــان ـي ــة
اس ـت ـك ـم ــال الـ ـس ــد بـ ـه ــذا الـ ـشـ ـك ــل ،فـمــن
الــواضــح أن هـنــاك مشاكل عــدة تواجه
عـمـلـيــات اإلن ـش ــاء الـبـطـيـئــة ل ــدرج ــة أن
معدات اإلنشاء الخاصة بتعلية الممر
األوسط تم رفعها قبل أن تعتليها مياه
الفيضان بيوم واحد».
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن «رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلث ـيــوبــي اع ـت ــرف ب ــاألزم ــة عـنــدمــا أقــر
األسـبــوع الماضي بوجود مشاكل في
الـتـمــويــل وعـمـلـيــات اإلن ـش ــاء ،ل ــذا جــاء
الملء المحدود نتيجة فشل في عمليات
الـبـنــاء ،وج ــاء ال ـمــلء ب ـصــورة متعجلة
ودون المستوى المطلوب ،فمن أصل
 13.5مـلـيــار مـتــر مـكـعــب تــم ال ـمــلء في

حدود ثالثة مليارات فقط ،لكنها كافية
لتبرير وترويج خطاب الملء في الداخل
اإلثيوبي بزعم تحقيق انتصار وسط
األزمة التي يعيشها النظام اإلثيوبي».
إل ــى ذل ــك ،رفـضــت وزارة الـخــارجـيــة
الـ ــروس ـ ـيـ ــة مـ ـ ـح ـ ــاوالت ربـ ـ ــط ال ـت ـع ــاون
العسكري التقني بين روسيا وإثيوبيا
بـمـلــف س ــد ال ـن ـه ـضــة ،داع ـي ــة إل ــى عــدم
تسييسه من أجل تفادي تصعيد التوتر
بين القاهرة والخرطوم وأديــس أبابا،
وذلك بعد مناقشات في وسائل اإلعالم
ال ـم ـصــريــة ان ـت ـقــدت ال ـت ـق ــارب الــروســي
ً
اإلثيوبي واعتبرته موجها ضد القاهرة.
وتعجبت الـخــارجـيــة الــروس ـيــة ،في
بيان أمس األول ،من تناول الملف قائلة:
«م ــن المحير رب ــط الـتـعــاون العسكري
التقني بين روسيا وإثيوبيا بالعملية
ال ـت ـف ــاوض ـي ــة غ ـي ــر ال ـس ـه ـل ــة وط ــوي ـل ــة
األم ــد بـيــن مـصــر وال ـس ــودان وإثيوبيا
ح ـ ــول بـ ـن ــاء م ـح ـطــة ال ـن ـه ـضــة لـلـطــاقــة

احتفاالت بالملء الثاني في أديس أبابا امس األول (رويترز)
الكهرومائية على نهر النيل».
وأضافت« :تسوية الخالفات القائمة
بين إثيوبيا ومـصــر وال ـس ــودان يجب
أن تتم بالتوافق مع روح وبنود إعالن
ال ـخــرطــوم ال ـص ــادر ع ــام  ،2015وعـلــى
أس ـ ــاس ال ـت ـفــاه ـمــات األولـ ـي ــة ال ـت ــي تم
التوصل إليها في اإلطار الثالثي .نعتقد
أن فرص إيجاد حلول مقبولة للجميع

ف ــي إط ــار اآلل ـي ــة الـتـفــاوضـيــة الـثــاثـيــة
بوساطة االتحاد اإلفريقي لم تنفد بعد».
كما شددت على أن «التعاون الروسي
اإلثيوبي في المجال التقني العسكري
يـ ـج ــري ت ـن ـظ ـي ـمــه بـ ـن ــاء ع ـل ــى االتـ ـف ــاق
الحكومي حــول الـتـعــاون الــدفــاعــي وال
يـحـمــل أي طــابــع مــزعــزع لــاسـتـقــرار»،
ً
الف ـت ــة إلـ ــى «أن روسـ ـي ــا ت ـق ـيــم ت ـعــاونــا

ً
ً
م ـش ـتــركــا م ـم ــاث ــا م ــع عـ ــدد م ــن الـ ــدول
األخرى بينها مصر والسودان».
ودعت إلى عدم «تسييس بناء محطة
النهضة للطاقة الكهرومائية ،بهدف
تـ ـف ــادي أي تـصـعـيــد مـحـتـمــل لـلـتــوتــر
القائم بين الدول المذكورة على خلفية
هذه القضية».

أكد الرئيس التونسي،
قيس سعيد ،خالل
اجتماع طارئ ملناقشة
تفشي "كورونا" في
البالد ،أن "الدولة
التونسية واحدة ،وال
مجال لدول داخل الدولة
الواحدة ،أو ملراكز قوى
تتنافس للسيطرة
عليها أو تفجيرها من
الداخل" ،متحدثًا عن
عمل "لوبيات" إلفساد
جملة من اإلجراءات.
وعبر سعيد عن استيائه
من محاولة توظيف
أزمة "كورونا" لغايات
سياسية.

إردوغان يحيي ذكرى
ضم «لواء إسكندرون»

قال الرئيس التركي
رجب طيب إردوغان ،في
رسالة بمناسبة الذكرى
السنوية الـ  82لضم
محافظة هاتاي (لواء
إسكندرون) إلى تركيا،
إن "قرار انضمام هاتاي
بمحض إرادته إلى بالدنا
أضفى قوة على الوحدة
والتكاتف الوطني".
وأضاف إردوغان" :نسير
نحو املستقبل بنفس
الحزم والتصميم ،كما
كنا في املاضي ،من خالل
التشبث بقيمنا املشتركة".
وال يزال الجانب السوري
يطالب بلواء إسكندرون
كجزء ال يتجزأ من
األراضي السورية.

المغرب :حزب معارض يدعو
لبحث «بيغاسوس» بالبرلمان

دعا حزب "األصالة
واملعاصرة" ،أكبر أحزاب
املعارضة املغربية (102
مقعد من  ،)393إلى عقد
اجتماعني في البرملان،
حول االتهامات للرباط
بـ "التجسس" بواسطة
برنامج بيغاسوس
اإلسرائيلي.
ودعت كتلة الحزب
النيابية إلى حضور
وزيري الداخلية
عبدالوافي لفتيت،
والخارجية ناصر
بوريطة ،في االجتماعني،
دون أن تحدد تاريخا
لعقدهما.
وكان وزير الخارجية
املغربي ،دعا الجهات التي
تتهم بالده بالتجسس
بتقديم أدلة مادية ،ملمحا
باللجوء إلى القضاء.

ةديرجلا
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آمال الكويت معقودة على طلقات رماتها اليوم

عبدالله الطرقي ومنصور الرشيدي يدشنان منافسات «سكيت»

عبدالرحمن الفضل بعد سباق الجولة الرابعة (ا ف ب)

الفضل ّ
ودع مسابقة
فردي التجديف
للرجال في الجولة
الرابعة

عناق بين الطرقي والرشيدي في إحدى البطوالت القارية

ي ـب ــدأ مـنـتـخـبـنــا ال ــوط ـن ــي لـلــرمــايــة
م ـشــواره فــي دورة األل ـعــاب األولمبية
(طوكيو  )2020اليوم ،من خالل الراميين
عبدالله الطرقي ،ومنصور الرشيدي.
وس ـي ـخ ــوض ال ــرام ـي ــان الـكــويـتـيــان
منافسات "سكيت" ،التي ستبدأ فجر
ً
االثـنـيــن عند الـســاعــة الثالثة صباحا
بتوقيت الكويت ،وآمال كبيرة معقودة
على مشاركتهما لتحقيق ميدالية أو
أك ـثــر ف ــي األول ـم ـب ـي ــاد ،الس ـي ـمــا أنـهـمــا
مــن أب ـطــال الـلـعـبــة ،وحـقـقــا الـكـثـيــر من
الميداليات فــي محافل قــاريــة ودولية
مختلفة.
ومـثــل ال ــرام ــي الـطــرقــي الـكــويــت في
خـمــس دورات أل ـع ــاب أول ـم ـب ـيــة ،وهــي
األلعاب األولمبية الصيفية  2000في
سيدني ،و 2004في أثينا ،و 2008في
بكين ،و 2012في لندن ،وفي المشاركة
الخامسة له في دورة األلعاب األولمبية
 2016في ريو دي جانيرو ،حقق الطرقي
الميدالية البرونزية ،ولكن لــم تكتمل
الفرحة ألن مشاركة الــرشـيــدي جــاء ت
ت ـح ــت ال ـع ـل ــم األولـ ـمـ ـب ــي ض ـم ــن فــريــق
الرياضيين المستقلين بسبب االيقاف

الـ ـ ــذي ك ـ ــان م ـف ــروض ــا ع ـل ــى ال ــري ــاض ــة
الكويتية.
وي ـت ـط ـل ــع ال ـ ــرام ـ ــي الـ ــرش ـ ـيـ ــدي إل ــى
ت ـح ـق ـيــق أفـ ـض ــل ال ـن ـت ــائ ــج ،وتـحـسـيــن
أرقامه ،واكتساب الخبرة من المشاركة
األولمبية.
وج ــاء تــأهــل الــرشـيــدي لألولمبياد
بعد تحقيقه المركز االول وذهبية رماية
السكيت ،في بطولة كأس العالم التي
أقيمت في االمارات.
وذكـ ــر ال ــرام ــي عـبــدالـلــه ال ـطــرقــي أن

فهد الناصر زار جوعان آل ثاني
ق ــام رئ ـيــس الـلـجـنــة االول ـم ـب ـيــة الكويتية
الشيخ فهد الناصر ،واعضاء مجلس االدارة
الـشـيــخ م ـبــارك ال ـنــواف والـشـيــخ جــابــر ثامر
األح ـم ــد ب ــزي ــارة رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة االول ـم ـب ـيــة
الـقـطــريــة الـشـيــخ ج ــوع ــان آل ثــانــي ف ــي مقر
اقامته بطوكيو على هامش مشاركة البعثتين
في االولمبياد ،حيث جرى تبادل االحاديث

«طائرة» العربي يتعاقد مع هنري عمر
●

محمد عبدالعزيز

ت ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي
ً
رسـمـيــا مــع الع ــب ال ـكــرة الـطــائــرة
الدومينيكاني هنري عمر لدعم
ص ـ ـفـ ــوف ال ـ ـفـ ــريـ ــق األول ل ـل ـك ــرة
الطائرة خالل الموسم المقبل.
ويتمتع هنري عمر ( 29عاما)،
الــذي يلعب في "مركز  "2بسيرة
ذاتية جيدة وحصل على جائزة
أفضل رفاع في بطولة أميركا عام
 ،2016وأفضل مسجل في بطولة
قــارة أميركا  ،2019كما سبق له
اللعب في أندية انطايكا التركي،
وبودفا المونتنغري ،وأوشوايا
اب ـ ـيـ ــزا اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ،وإي ــراك ـل ـي ــس
شالكيداس اليوناني ،والرسالة
اللبناني.
وكـ ـ ـش ـ ــف م ـ ــدي ـ ــر لـ ـعـ ـب ــة ال ـ ـكـ ــرة
ال ـ ـ ـطـ ـ ــائـ ـ ــرة بـ ـ ــال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ال ـ ـعـ ــربـ ــي
أح ـمــد اإلبــراه ـي ــم ،فــي تـصــريــح لـ

"ال ـج ــري ــدة" ،أن الـفــريــق نـجــح في
التعاقد مع العــب نــادي الساحل
م ـ ـبـ ــارك الـ ـمـ ـطـ ـي ــري مـ ـ ــدة م ــوس ــم
ً
واحد قادما من نادي كاظمة بعد
انتهاء إعارته ،وكذلك ضم العب
التضامن عبدالوهاب طالب للمدة
نفسها.
ً
وي ـ ـس ـ ـعـ ــى األخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــر ح ــالـ ـي ــا
للتعاقد مع العب الجهراء محمد
ّ
لضمه صفوف الفريق في
السويط
الموسم الجديد.
وأكـ ــد اإلب ــراه ـي ــم أن تــدري ـبــات
النادي ستنطلق مطلع أغسطس
ال ـم ـق ـبــل ب ـق ـي ــادة ال ـج ـه ــاز الـفـنــي
لـلـفــريــق ب ـق ـيــادة الــوط ـنــي محمد
القطان والـمــدرب اإليــرانــي جواد
ً
ش ـ ـمـ ــامـ ــي ،وذل ـ ـ ـ ــك وف ـ ـق ـ ــا ل ـخ ـطــة
اإلعداد الموضوعة للفريق األول
ً
استعدادا لبداية الموسم الجديد،
ً
مشيرا إلى أن إدارة اللعبة تسعى
ج ــاه ــدة لـلـنـهــوض بــال ـفــريــق في

سطام الحسيني في ذمة الله
ف ـ ـقـ ــدت ال ـ ـك ـ ــرة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
حارس مرمى السالمية سطام
الحسيني ،الذي وافته المنية،
أمس األول ،إثر أزمة قلبية.
ون ـع ــى االتـ ـح ــاد الـكــويـتــي
لكرة القدم واألندية الرياضية
وعــدد مــن الالعبين الحارس
ال ـخ ـلــوق ،ال ــذي يـمـثــل رحيله
صدمة لكل من عرفه ،السيما
أنــه كــان مثاال يحتذى بــه في
األخالق والروح الرياضية.
وأ ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة

ال ـس ــال ـم ـي ــة ال ـ ـح ـ ــداد  3أي ـ ــام
م ــع إيـ ـق ــاف ج ـم ـيــع األن ـش ـطــة
الــريــاضـيــة فــي ال ـن ــادي نفس
الـ ـفـ ـت ــرة ،ح ــزن ــا ع ـل ــى رح ـيــل
الحسيني.
وج ـ ــاءت ان ـطــاقــة ال ــراح ــل
مــع الـكــرة مــن خــال المراحل
السنية بنادي الجهراء ،حتى
وص ــول ــه إلـ ــى ال ـف ــري ــق األول
الـ ــذي تــألــق معه
ب ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوة ،ل ـي ـت ــم
اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــاؤه
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن م ــرة
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــب
الوطني األول ،ثم
خ ــاص تجريبيتين
مـ ـ ــع نـ ـ ــاديـ ـ ــي الـ ـشـ ـب ــاب
والـصـلـيـبـيـخــات ،قـبــل أن
يستقر به المطاف في نادي
السالمية.
ال ـق ـس ــم ال ــري ــاض ــي يـتـقــدم
ألسـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس ب ـخ ــال ــص
العزاء ،سائال المولى عز وجل
أن يتغمده برحمته ،ويغفر له،
ويسكنه فسيح جناته.
"إنا لله وإنا لله راجعون"

االسـ ـتـ ـع ــداد ألول ـم ـب ـي ــاد طــوك ـيــو جــاء
بشكل م ــرض ،مــن خــال مشاركته في
البطولة العربية التي أقيمت في مصر
والمعسكر التدريبي في مدينة لوناتو
اإلي ـطــال ـيــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى المعسكر
التدريبي الذي أقيم في مدينة نيهون
مــاتـســو الـيــابــانـيــة ،والـ ــذي اسـتـضــاف
البعثة األولمبية الكويتية.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـط ـ ــرق ـ ــي ع ـ ــن سـ ـع ــادت ــه
بالمشاركة السابعة له في األولمبياد
ال ـتــي تـخـتـلــف ع ــن ســاب ـقــات ـهــا ،مبينا

أنها جاءت مفاجئة بعد اعتذار زميله
سعود الكندري عن المشاركة لظروفه
الـخــاصــة ،مــؤكــدا حــرصــه عـلــى انتهاز
الفرصة من أجل تحقيق إنجاز أولمبي
جـ ــديـ ــد ي ـ ـضـ ــاف إلـ ـ ــى سـ ـج ــل ال ـك ــوي ــت
ف ــي الـمـحـفــل األول ـم ـب ــي ،ب ـعــد تحقيق
الميدالية البرونزية في "أولمبياد ريو
دي جانيرو ."2016
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال الـ ــرامـ ــي مـنـصــور
ال ــرشـ ـي ــدي ،إن ت ــدري ـب ــات ـه ــم ال ـيــوم ـيــة
م ـتــواص ـلــة ف ــي م ـي ــدان أوس ــاك ــا ،ال ــذي

ستقام عليه المنافسات ،مضيفا أنه
يتطلع إلى تحقيق إنجاز أولمبي في
أول مشاركة له.
وبـ ّـيــن الــرشـيــدي أن رمــايــة السكيت
تعتمد على قــوة الـتــركـيــز ،مضيفا أن
التجهيزات للبطولة كانت بشكل جيد
مــن خــال المشاركة فــي بطولة العالم
بلوناتو اإليطالية ،والبطولة العربية
في مصر ،ثم العودة مرة اخرى للمدينة
اإليطالية ذاتها إلقامة معسكر تدريبي،
وتبعها معسكر البعثة الكويتية في

الموسم الجديد والمنافسة بقوة
ع ـلــى ج ـم ـيــع ال ـب ـط ــوالت ال ــدرج ــة
األولى وكذلك على مستوى جميع
ّ
السنية.
فرق المراحل

جوليان في برقان
ومن جهة اخــرى ،تعاقد نادي
ً
بــرقــان الـصــاعــد حــديـثــا لـلــدوري
الممتاز للكرة الطائرة مع جهاز
فني جــديــد لقيادة الفريق األول
للكرة الطائرة مكون من المدرب
األرج ـن ـت ـي ـن ــي ج ــول ـي ــان ال ـف ــاري ــز
ومـ ـس ــاع ــده م ــواط ـن ــه ج ـيــولــرمــو
كوزاك الذي سيعمل أيضا مدرب
لياقة بدنية للفريق.
كما تعاقد النادي مع المحترف
الــروســي أرتيم سوشكو لتدعيم
ً
صفوف الفريق استعدادا للموسم
الجديد.

الفضل يشارك لتحسين مركزه

الــوديــة الـتــي تـنــاولــت الـعــاقــة الــوثـيـقــة بين
اللجنتين كما جرى تبادل الدروع التذكارية
في ختام الزيارة.
ك ـم ــا قـ ـ ــام الـ ـن ــاص ــر فـ ــي زي ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ــى وف ــد
المنتخب البحريني لكرة اليد لمؤازرته خالل
منافسات البطولة.
تبادل الدروع التذكارية

●

عبدالرحمن فوزان

دش ــن ال ـفــريــق األول ل ـك ــرة ال ـق ــدم ب ـنــادي
ال ـكــويــت تــدري ـبــاتــه م ـســاء أم ــس األول على
ملعبه الــرئـيـســي بـقـيــادة ال ـمــدرب المساعد
التونسي كريم الشاذلي ،وذلك بحضور 15
ً
العبا ،استعدادا النطالق منافسات الموسم
الكروي المقبل.
وتستمر تدريبات األبيض حتى مطلع
أغسطس المقبل؛ مــوعــد مـغــادرة الفريق
الى معسكره الخارجي في تركيا ،والذي
يستمر  20يــومــا ،يـخــوض خــالـهــا عــدة
مـ ـب ــاري ــات م ــع أن ــدي ــة خـلـيـجـيــة ي ـتــزامــن
تتجه
معسكرها فــي التوقيت نفسهّ ،وقــد ّ
وديــة مصغرة
هذه األندية الى تنظيم دورة
خالل فترة المعسكر.
وشهدت تدريبات الكويت مشاركة مدافع
الـفــريــق األس ـتــرالــي راي ــان مــاك ـغــوان ،بينما
وصل الى البالد ولم يتدرب في اليوم األول

ّ
النجم النيجيري جون أوبي ميكيل ،وتوقع
مـشــاركـتــه فــي ال ـيــوم الـثــانــي ،وم ــن المنتظر
وصــول بقية المحترفين تباعا خــال األيــام
الـقــادمــة وهــم األوزب ـكــي س ــاردور راشـيــدوف
والكونغولي ديوميرسي مبوكاني والمغربي
م ـهــدي بــرح ـمــة ،إض ــاف ــة ال ــى مـ ــدرب الـفــريــق
الجديد التونسي فتحي الجبال.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أك ـ ــد إداري الـ ـف ــري ــق أح ـمــد
الصبيح أن األبيض يسعى الى تقديم موسم
جــديــد مـغــايــر تـمــامــا عــن الـمــوســم الـمــاضــي،
والعودة مجددا لحصد البطوالت.
وقال في تصريح" :نعد جماهير الكويت
بأن ّ
نقدم أفضل ما لدينا للعودة الى طريق
االنتصارات وتحقيق ما اعتاده في المواسم
الماضية والصعود الى منصات التتويج".
مـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،لـ ـف ــت الـ ـ ـم ـ ــدرب ال ـم ـس ــاع ــد
لألبيض ،كريم بن الشاذلي ،إلى أن األبيض
ي ـن ـت ـظــر م ــوس ـم ــا اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــا ب ـع ــد ال ـع ـمــل
واالنتدابات المهمة التي أبرمها خالل الفترة

حازم ماهر

يـخـتـتــم منتخبنا األول ـم ـبــي لـكــرة
القدم تدريباته في الـ  6:30من مساء
الـ ـي ــوم ،اس ـت ـع ــدادا ل ـم ـبــاراتــه ال ــودي ــة
الثانية مــع المنتخب البحريني في
معسكره الـتــدريـبــي بــأزمـيــت ،وال ــذي
ي ــأت ــي ض ـم ــن اسـ ـتـ ـع ــدادات ــه ل ـخــوض
م ـنــاف ـســات ب ـطــولــة غـ ــرب آس ـي ــا الـتــي
تستضيفها السعودية مطلع أكتوبر
ال ـم ـق ـبــل ،وال ـم ـج ـمــوعــة ال ــراب ـع ــة الـتــي
تستضيفها الكويت خالل الفترة من
 27حـتــى  31مــن الـشـهــر ذاتـ ــه ،ضمن
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس
آسيا تحت  23سنة.
وك ــان منتخبنا األول ـم ـبــي خــاض
أول ــى مـبــاريــاتــه فــي الـمـعـسـكــر مساء
ال ـخ ـم ـي ــس الـ ـم ــاض ــي مـ ــع ال ـم ـن ـت ـخــب
ال ـب ـح ــري ـن ــي ،وان ـت ـه ــت بـ ـف ــوز األزرق
بنتيجة أربعة أهــداف مقابل هدفين،
أحــرزهــا ناصر فالح وعيد الرشيدي
(ركلة جــزاء) ،ومبارك الفنيني وفــواز
المبيلش (ركلة جزاء).

ارتياح في الجهاز الفني
واط ـ ـمـ ــأن ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي ب ـق ـيــادة
المدرب اإلسباني كارلوس غونزاليس

ي ــذك ــر أن الــريــاض ـي ـيــن الـكــويـتـيـيــن
دشنوا مشاركتهم أمس األول عن طريق
الالعب عبدالرحمن الفضل الــذي ّ
ودع
مسابقة ف ــردي الـتـجــديــف لـلــرجــال في
أولمبياد طوكيو من خــال منافسات
ً
الملحق بحلوله رابعا أمس مع تسجيل
توقيت  9:04.73د في الجولة الرابعة.

ّ
األبيض دشن تدريباته بحضور ماكغوان

ً
«األولمبي» يختتم تدريباته اليوم استعدادا للبحرين

●

مــديـنــة نـيـهــون مــاتـســو الـيــابــانـيــة قبل
خوض منافسات األولمبياد.
وتعمل دالل الرويشد ،اختصاصية
إع ـ ـ ـ ــادة الـ ـت ــأهـ ـي ــل الـ ــريـ ــاضـ ــي ل ـل ــوف ــد،
ع ـلــى مـتــابـعــة ال ـحــالــة ال ـبــدن ـيــة بشكل
يومي ألبطال الكويت المشاركين في
األولمبياد.
وتـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ال ـ ــرويـ ـ ـش ـ ــد ال ــاع ـب ـي ــن
والالعبات في العيادة الطبية المجهزة
ب ــأح ــدث الـ ـمـ ـع ــدات ،ك ـم ــا ت ـق ــوم بـعـمــل
زيـ ــارات مـيــدانـيــة لالعبين والــاعـبــات
فــي مــراكــز الـتــدريـبــات ،لضمان توفير
أهم عناصر الراحة البدنية والنفسية
بالتنسيق مع المدربين.

ال ـمــاض ـيــة وال ـتــوق ـيــع م ــع ن ـج ــوم عــالـمـيـيــن،
ونـسـعــى ال ــى ب ــذل أقـصــى مــا لــديـنــا إلسـعــاد
جماهير الفريق.

تشكيل الجهازين اإلداري والفني
من جانب آخر ،أعلن نادي الكويت رسميا
تشكيل الـجـهــاز اإلداري ال ــذي ي ـقــوده عــادل
عقلة نائبا لرئيس جهاز الكرة ،ويضم محمد
ال ـهــاجــري م ــدي ــرا لـلـفــريــق وأح ـم ــد الصبيح
إداري ـ ـ ــا ،وي ــوس ــف ال ـعــويــد م ـســاعــدا إلداري
الفريق ،وعمر الزامل منسقا إعالميا وباسل
الظفيري منسقا إداريا ،ونذير شديد مترجما.
وسيكون الجهاز الفني بقيادة التونسي
فتحي الجبال ويـعــاونــه مــواطـنــوه كريم بن
ال ـش ــاذل ــي ،ون ــاج ــح الـصـغـيــر م ــدرب ــا لـلـيــاقــة
الـبــدنـيــة ،وأن ـيــس بــن م ـقــداد مــدربــا لـحــراس
الـمــرمــى ،وسـيـكــون الــوطـنــي محمد عبدالله
مستشارا فنيا.

«ناشئي الطائرة» يخسر
ً
أمام جميليكا التركي وديا
خسر منتخبنا الوطني للناشئين للكرة
الطائرة أمام فريق جميليكا التركي ،للمرة
الثانية على التوالي ،بنتيجة ثالثة أشواط
مقابل شوط واحد ،أمس األول ،في ثاني
مبارياته التجريبية ،ضمن إطار معسكره
ً
ال ـخــارجــي ال ـم ـقــام حــال ـيــا ف ــي اسـطـنـبــول
ً
التركية استعدادا للمشاركة في البطولة
العربية الـ 16لمنتخبات الناشئين مواليد
 ،2003المقرر أن تستضيفها تونس خالل
الفترة من  5وحتى  16أغسطس المقبل.

العبو المنتخب األولمبي يحتفلون بهدف في مرمى البحرين خالل «التجريبية» األولى
وم ـس ــاع ــدي ــه م ـح ـمــد الـ ـع ــزب وطـ ــارق
الخليفي على مستوى الالعبين الذين
شاركوا في المباراة سواء من التشكيل
األساسي ،أو الالعبين السبعة الذين
تم الدفع بهم في الشوط الثاني.
وأع ـ ــرب غــونــزال ـيــس ع ــن ارت ـيــاجــه
عقب انتهاء اللقاء ،اللـتــزام الالعبين
بالتعليمات ،وتحليهم بالروح القتالية
منذ الدقيقة األولى حتى صافرة نهاية
المباراة.
إلى ذلك ،تأكد غياب الالعب يوسف
الرشيدي عن لقاء الغد بسبب تعرضه

لإلصابة بتمزق في العضلة الضامة،
والتي يخضع على اثرها لعالج مكثف
من أجل التعافي والعودة للتدريبات
والمباريات الودية.
ومــن الـمـقــرر ،أن يــدفــع غونزاليس
خ ــال ال ـم ـبــاراة بــالــاعـبـيــن الــذيــن لم
يشاركوا في المباراة األولى ،لمنحهم
ال ـف ــرص ــة والـ ــوقـ ــوف ع ـلــى مـسـتــواهــم
الفني والبدني.
واستأنف المنتخب تدريباته أمس
على فترتين صباحية ومسائية في
أحـ ــد ال ـم ــاع ــب ال ـخ ــارج ـي ــة بــأزم ـيــت،

وك ــالـ ـع ــادة ي ــرك ــز ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي في
الفترة الصباحية على تدريبات اللياقة
البدنية ،من أجل االرتقاء بمعدلها ،في
حين يتم التركيز على النواحي الفنية
والتكتيكية في التدريب المسائي.
وكان الجهاز الفني منح الالعبين
راح ـ ـ ــة مـ ــن الـ ـت ــدريـ ـب ــات أمـ ـ ــس األول
الجمعة ،من أجل التقاط أنفاسهم ،مع
إخضاع الالعبين الذين شــاركــوا في
لـقــاء الـبـحــريــن لـبــرنــامــج استشفائي
في حمام السباحة بمقر إقامة الوفد.

«يد» الكويت يفاوض
فرانكيس وهيرنالديز
دخـ ــل ن ـ ــادي ال ـك ــوي ــت ف ــي م ـفــاوضــات
جادة للتعاقد مع نجمي كرة اليد العب
المنتخب القطري ونادي العربي وهداف
العالم فرانكيس كــارول ،والعــب الدحيل
القطري بطل كأس آسيا األخيرة لألندية
أب ـطــال ال ـ ــدوري الـكــوبــي هـيــرنــالــديــز في
صفقة من العيار الثقيل ستكون داعمة
ب ـش ــدة ل ـص ـف ــوف األبـ ـي ــض ف ــي ال ـمــوســم
الجديد على المستوى المحلي واآلسيوي
ً
في حال إتمامها الذي بات قريبا.

ةديرجلا
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الذهبية األولى للرماية الصينية في أولمبياد طوكيو
المصريان عامر والسيسي يودعان بعد بداية نارية
حصدت الصينية كيان يانغ
أول ميدالية ذهبية في
أولمبياد طوكيو ،التي انطلقت
أمس األول ،بفوزها في
مسابقة الرماية ببندقية ضغط
الهواء من مسافة عشرة أمتار
للسيدات أمس.

أحرزت الصينية كيان يانغ
ّأول ذهـبـيــة مــن أص ــل  339في
أول ـم ـب ـي ــاد ط ــوك ـي ــو ال ـص ـي ـفــي،
بتتويجها أم ــس ،فــي مسابقة
بندقية ال ـهــواء المضغوط 10
أمتار ،في حين تواجه األلعاب
ً
ً
التي تأجل انطالقها عاما كامال
بسبب فيروس كورونا احتمال
وص ــول عاصفة استوائية من
ش ــأن ـه ــا أن ت ــؤث ــر ع ـل ــى بـعــض
المنافسات.
وس ـ ّـجـ ـل ــت كـ ـي ــان ي ــان ــغ "21
ً
ع ــام ــا"  251.8نـقـطــة ،لتخطف
الصدارة في الرمق األخير من
ال ــروسـ ـي ــة ت ـح ــت ع ـل ــم م ـحــايــد
أنــاس ـتــازيــا غــاالشـيـنــا "251.1
ّ
نقطة" ،فيما حلت السويسرية
نينا كريستن ثالثة "."230.6
ّ
وودع نجم الجمباز الياباني
كوهي أوتشيمورا المنافسات
بـ ـع ــدم ــا أق ـ ـصـ ــي م ـ ــن م ـســاب ـقــة
الـعــارضــة الـثــابـتــة ول ــم يـشــارك
ف ـ ـ ــي م ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة الـ ـع ــارضـ ـتـ ـي ــن
المتوازيتين.
وف ـقــد أوت ـش ـي ـمــورا الـمـتــوج
بــذه ـب ـيــة ال ـم ـســاب ـقــة ال ـكــام ـلــة
لـفـئــة ال ـفــردي فــي أولـمـبـيــادي

 2012و ،2016سيطرته خالل
م ـس ــاب ـق ــة الـ ـع ــارض ــة ال ـثــاب ـتــة
وانـ ــزل ـ ـقـ ــت يـ ـ ـ ــده ،ل ـي ـف ـش ــل فــي
الوصول إلى النهائي األسبوع
المقبل.
وخطف اإلكوادوري ريتشارد
كــاربــاس ذهبية سـبــاق الطرق
ً
لـ ـل ــدرج ــات الـ ـه ــوائـ ـي ــة ،ح ــارم ــا
السلوفيني ت ــاداي بوغاتشار
الذي اكتفى بالبرونزية من أن
يصبح أول دراج يحقق الذهبية
األولمبية ولقب طــواف فرنسا
ف ــي الـ ـع ــام ذاتـ ـ ــه ب ـع ــد أن ت ــوج
ً
بطال للسباق العريق األسبوع
الماضي ،فيما خطف البلجيكي
فوت فان أيرت الفضة.
وف ــي وق ــت أم ــل الـمـنـظـمــون
ف ــي ال ـي ــوم األول الــرس ـمــي من
ّ
تتحول األنظار إلى
األلعاب أن
ً
ال ـم ـنــاف ـســات بـ ــدال م ــن ال ــوب ــاء،
الذي هيمن على قائمة طويلة
من التعقيدات التي واجهتهم،
يبدو أن رغباتهم ستتحقق.
ال ُ
إذ أعـ ـل ــن أم ـ ــس  17إص ــاب ــة
جـ ـ ــديـ ـ ــدة ب ـ ـف ـ ـيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا
متعلقة بــأ شـخــاص مرتبطين
ب ــاألول ـم ـب ـي ــاد ،ل ـيــرت ـفــع ال ـعــدد

التونسي الجندوبي يمنح العرب أول ميدالية
حصد ال عــب التايكواندو
ال ـ ـت ـ ــونـ ـ ـس ـ ــي م ـ ـح ـ ـمـ ــد خ ـل ـي ــل
الجندوبي فضية وزن  58كلغ
للرجال أمس ،أولى ميداليات
العرب في أولمبياد طوكيو،
ب ـع ــد س ـق ــوط ــه فـ ــي ال ـث ــوان ــي
األخيرة من المباراة النهائية
أمام اإليطالي فيتو ديالكويال
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي خـ ـ ـط ـ ــف ال ـ ـم ـ ـيـ ــدال ـ ـيـ ــة
الذهبية.
وكـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــدوب ـ ــي (19
ً
عــامــا) ضـمــن إح ــراز ميدالية
بعد تأهله أمس إلى المباراة
ال ـن ـهــائ ـيــة ب ــإق ـص ــائ ــه الـنـجــم
الكوري الجنوبي جون جانغ
بطل العالم .2019

التونسي الجندوبي يحتفل بالفوز

ً
اإلج ـم ــال ــي إل ــى  123شـخـصــا،
ً
بينهم  12رياضيا.
ً
وي ــواج ــه الـمـنـظـمــون تـحــديــا
ً
ج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدا ،إذ تـ ـتـ ـج ــه ع ــاص ـف ــة
استوائية نحو العاصمة ومن
الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن تـ ـص ــل الـ ـث ــاث ــاء.
كـ ـ ـ ــإجـ ـ ـ ــراء اح ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرازي ،ق ـ ـ ّـدم ـ ــوا
منافسات التجذيف إلــى نهاية
األسـبــوع الحالي بعد أن كانت
م ـق ــررة االث ـن ـيــن مــؤكــديــن أنـهــم
يتابعون مسار العاصفة.

ذهبية رفع األثقال
وأح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزت ال ـ ـص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة ه ــو
تشيهوي أول ذهبية في رياضة
رفع األثقال بتتويجها في وزن
 49كلغ.
وض ـم ــن الع ــب ال ـتــاي ـكــوانــدو
ال ـ ـ ـتـ ـ ــون ـ ـ ـسـ ـ ــي م ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـمـ ـ ــد خـ ـلـ ـي ــل
الجندوبي إحراز ميدالية ذهبية
أو فضية في منافسات وزن 58
ك ـلــغ لـفـئــة ال ــرج ــال ،ب ـعــد تــأهـلــه
ل ـل ـم ـب ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة بــإق ـصــائــه
النجم ال ـكــوري الجنوبي جون
جانغ بطل العالم .2019
واسـ ـتـ ـه ــل الـ ـص ــرب ــي ن ــوف ــاك
ديــوكــوف ـي ـتــش الـمـصـنــف األول
ً
عــالـمـيــا م ـش ــواره نـحــو بــاكــورة
أل ـق ــاب ــه األول ـم ـب ـي ــة ب ـف ــوز سهل
عـلــى الـبــولـيـفــي هــوغــو ديليين
ً
المصنف  139عالميا ،في الدور
األول من منافسات كرة المضرب
.6-2 ،6-2
وافتتحت األسـتــرالـيــة آشلي
ب ــارت ــي م ـشــارك ـت ـهــا األول ـم ـب ـيــة
األولـ ــى ب ـفــوز سـهــل إل ــى جــانــب
مواطنتها سـتــورم ســانــدرز في
زوجـ ــي ال ـس ـي ــدات ع ـلــى حـســاب
الـ ـي ــاب ــانـ ـيـ ـتـ ـي ــن نـ ـ ـ ــاو ه ـي ـب ـي ـنــو
وماكوتو نينوميا .6-2 ،6-1

فروغي يحرز الذهبية
ومنح جواد فروغي إيران أول
ذهبية في تاريخها في مسابقة
ال ــرم ــاي ــة ب ـع ــد إح ـ ـ ـ ــرازه ذه ـب ـيــة
ّ
مسدس الهواء المضغوط .10
ّ
وفي ظهوره األول في األلعاب،
ً
ً
ح ـق ــق فـ ــروغـ ــي رق ـ ـمـ ــا أول ـم ـب ـي ــا
ً
قدره  244.8نقطة ،متقدما على

الصينية كيان يانغ خالل مراسم التتويج
الصربي دامير ميكيتش ""237.9
والصيني وي بانغ "."217.6

خروج المصريين عامر والسيسي
مـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،خ ـ ــرج
المصريان محمد عــامــر وزيــاد
السيسي من دور الـ  16لمبارزة
الـحـســام فــي أولـمـبـيــاد طوكيو

أم ـ ـ ـ ــس ،بـ ـع ــد أن حـ ـقـ ـق ــا ب ــداي ــة
ً
نارية وأطاحا تواليا بالمتوج
بالميدالية الفضية في أولمبياد
ريو وبطل أوروبا .2019
وخـ ــرج ع ــام ــر ب ـعــد خـســارتــه
أمام الكوري الجنوبي سانغوك
أوه بـ ـط ــل ا لـ ـع ــا ل ــم ع ـ ــام 2019
ب ـن ـت ـي ـج ــة  ،15-9فـ ـيـ ـم ــا س ـقــط

السيسي  15-12ضد الجورجي
سـ ــانـ ــدرو ب ـ ـ ـ ـ ــازادزي ال ـم ـص ـنــف
ً
الثامن عالميا.
وكان عامر أطاح في دورالـ 32
األمـيــركــي داري ــل هومر المتوج
بالميدالية الفضية في أولمبياد
ريو  2016بعدما ّ
عوض تأخره
 9-3إلــى فــوز رائــع  ،15-11فيما

تاكاتو يحرز ذهبية  60كلغ للجودو
أحرز الياباني ناوهيسا تاكاتو ذهبية
الجودو لدى الرجال لوزن  60كلغ ،أمس،
ضمن دورة األلعاب األولمبية الصيفية
المقامة في طوكيو حتى  8أغسطس.
وفـ ـ ـ ــاز يـ ــونـ ــغ وي يـ ــانـ ــغ م ـ ــن تــاي ـبــي
بــالـمـيــدالـيــة الـفـضـيــة ،وال ـفــرن ـســي لــوكــا
م ـ ـك ـ ـيـ ــدزي بـ ــال ـ ـبـ ــرونـ ــزيـ ــة ،إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
الكازاخستاني ييلدوس سميتوف.
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أحـ ـ ـ ــرزت ال ـكــوســوف ـيــة
ديستريا كراسنيكي ،المصنفة األو لــى
ً
عالميا وبطلة أوروبــا بأبريل الماضي
في لشبونة ،ذهبية الجودو في وزن 48
كلغ سيدات.
وخ ـط ـف ــت كــراس ـن ـي ـكــي ال ــذه ـب ـي ــة فــي
المباراة النهائية على حساب اليابانية

فونا توناكي ،ثالثة التصنيف العالمي
وبطلة العالم عام  .2017وفــازت بفضل
تحقيق "وازاري" مع نهاية النزال.
ول ـ ـقـ ــب ك ــراسـ ـنـ ـيـ ـك ــي ه ـ ــو األول فــي
منافسات الجودو التي تقام في نيبون
ً
بودوكان في طوكيو ،حيث أقيمت فعال
منافسات الـجــودو خــال دورة األلعاب
األولمبية عام .1964
وح ـص ـلــت األوك ــران ـي ــة ال ـشــابــة داري ــا
ً
بيلوديد ( 20عاما) وبطلة العالم مرتين
على إ حــدى الميداليتين البرونزيتين،
فـيـمــا ذه ـبــت الـثــانـيــة إل ــى الـمــونـغــولـيــة
أورانتسيتسيغ مونخبات.

الياباني ناوهيسا تاكاتو

يد مصر تتفوق على البرتغال

ً
ً
حقق المنتخب المصري لكرة اليد فوزا مهما على
نظيره البرتغالي  ،31-37ضمن منافسات الجولة
األول ـ ــى م ــن ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة ف ــي دورة األل ـع ــاب
األولمبية فــي العاصمة طوكيو ،التي شهدت أمس
ً
أيضا خسارة المنتخب البحريني أمام السويد .31-32
وب ـهــذا ال ـف ــوز ،ت ـصــدر مـنـتـخــب مـصــر المجموعة
ً
ً
الثانية مؤقتا ،متفوقا على السويد.
وب ــدأت ال ـم ـبــاراة بـتـقــدم المنتخب الـبــرتـغــالــي في
النتيجة ،قبل أن ينتفض الفراعنة ويدركوا التعادل.
ثم عاد منتخب البرتغال إلى المباراة مع اقتراب
نهاية الشوط األول ،وتمكن من تسجيل هدف التقدم
 14-15قـبــل ث ــوان قليلة مــن نـهــايـتــه ،ليطلب بعدها
ً
مدرب مصر اإلسباني روبرتو غارسيا باروندو وقتا
ً
مستقطعا.
وفي الثانية األخيرة من الشوط األول ،منح حكم
المباراة ركلة حرة للمنتخب المصري نفذها يحيى
خالد ببراعة ،وأحرز من خاللها التعادل.
وفــي الشوط الثاني ،ورغــم أفضلية برتغالية مع
انطالقته ،قلب المصريون الطاولة عندما سجل أحمد
هشام هدف التقدم  ،20-21ليفرض الفراعنة سيطرتهم

على مجريات األمور في الربع األخير.
ومع تألق الدفاع والحارس ّ
محمد عصام الطيار،
وتفوق الثالثي ّ
محمد سند وعلي زين وأحمد هشام
فــي إنـهــاء الهجمات ،اتسع الـفــارق إلــى ستة أهــداف،
لينتهي اللقاء بفوز مصر .31-37
وفي المباراة الثانية ،خسر منتخب البحرين لكرة
اليد أمام نظيره السويدي في الوقت القاتل .32-31
أنهى المنتخب البحريني الشوط األول من المباراة
ً
متقدما  ،16-18لكن السويديين تمكنوا من العودة
في الشوط الثاني وفرضوا التعادل قبل أقل من ثالث
دقائق على نهاية المباراة.
وفــي الدقيقة  ،60عبرت تسديدة السويدي ألبين
ّ
محمد علي وسكنت
ليغيرغن ا ل ـحــارس البحريني
الشباك ،لتعلن تقدم االسكندنافيين.
واستبدل مدرب المنتخب البحريني حارس المرمى
بعد هذا الهدف .واستحصل البحرينيون على ضربة
ج ــزاء فــي الـثــوانــي األخ ـي ــرة ،لـكــن مـحـ ّـمــد أحـمــد فشل
ً
فــي تسجيلها لـيـضـيــع عـلــى مـنـتـخــب ب ــاده ت ـعــادال
ً
ثمينا ،ويتأهل أصحاب المراكز األربـعــة األولــى من
المجموعتين إلى الدور النهائي.

برشلونة يواجه يوفنتوس
في كأس «خوان غامبر»

المجري سيالغي يصنع ً
التاريخ بذهبية ثالثة تواليا

جانب من مباراة مصر والبرتغال في كرة اليد
وت ــأه ـل ــت ال ـب ـحــريــن ب ـعــد ف ــوزه ــا ف ــي ال ـم ـب ــاراة
الـنـهــائـيــة م ــن الـتـصـفـيــات اآلس ـيــويــة عـلــى كــوريــا
الجنوبية  ،29-34بعدما أقـصــت قطر الـقــويــة من
نصف النهائي ،لتخطف المقعد اآلسيوي الوحيد

في طوكيو إلى جانب منتخب اليابان مستضيفة
األلعاب.
وفــي مباريات المجموعة األول ــى ،فــازت النرويج
على البرازيل  ،24-27وفرنسا على األرجنتين .27-33

دخل المجري أرون سيالغي التاريخ األولمبي من
أو ســع أ بــوا بــه ،بعد أن حقق لقب الحسام في رياضة
ال ـم ـبــارزة فــي أول ـم ـب ـيــاد طــوكـيــو أم ــس ،لـيـصـبــح أول
العب يحقق  3ميداليات في المسابقة ذاتها في هذه
الرياضة.
ً
ّ
تفو ق سيالغي ( ً 31
ً
عالميا
رابعا
عاما) المصنف
على اال يـطــا لــي لويجي ساميلي ا لـحــادي عشر 15-7
ليحقق ذهبيته الثالثة بعد ريو  2016ولندن .2012
ول ــم يـسـبــق ألي م ـب ــارز أن حـقــق ه ــذا اإلن ـج ــاز ،بل
وحدها المبارزة اإليطالية فالنتينا فيتسالي نجحت
في ذلك في  2008 ،2004و.2012
وحصد الكوري الجنوبي جونغهوان كيم الميدالية
البرونزية بعد فوزه على الجورجي ساندرو بازادزي،
الذي كان حقق المفاجأة بإقصائه الكوري الجنوبي
ً
عالميا وبطل العالم 2019
سانغوك أوه المصنف أول
الملقب بـ"الوحش" من ربع النهائي.
وكان بــازادزي اعترض على التحكيم في خسارته
في نصف النهائي ضد سيالغي وبصق على األرض
عند خروجه من الحلبة.

عودة كروس ومودريتش وفاران وبيل لتدريبات الملكي

ً
أعلن برشلونة رسميا مواجهة يوفنتوس في  8أغسطس
بـحـضــور  20فــي الـمـئــة مــن الـجـمــاهـيــر ،أي نـحــو  20ألــف
مشجع في بطولة كأس خوان غامبر الودية.
وسيكون هذا أول لقاء للبرشا بحضور جمهوري منذ
 7مــارس  ،2020حين فاز  1-0على ريــال سوسيداد في
الليغا بهدف لليونيل ميسي من ركلة جزاء.
وقد تشهد هذه المباراة لقاء ليونيل ميسي في حال
اس ـت ـمــراره مــع بــرشـلــونــة الـمــوســم الـمـقـبــل بالبرتغالي
كريستيانور رونالدو إذا ما قرر هو أيضا االستمرار مع
اليوفي.

تمديد عقد سولشاير  ٣أعوام إضافية
كشف مانشستر يونايتد ،وصيف الدوري اإلنكليزي
الـمـمـتــاز ل ـكــرة ال ـق ــدم ،أم ــس ،عــن تـمــديــد عـقــد مــدربــه
النرويجي أولي غونار سولشاير ثالثة أعوام إضافية،
مع خيار التجديد لعام إضافي.
وسيبقى مهاجم "الشياطين الحمر" السابق (بين
ً
عامي  1996و )2007الــذي تسلم مهامه الفنية خلفا
للبرتغالي جوزيه مورينيو في عام  ،2018في ملعب
ّ
"أولد ترافورد" على األقل حتى  ،2024حيث يتضمن
العقد الجديد خيار التجديد لعام إضافي.
وكــانــت إدارة ال ـن ــادي قـ ــررت االسـتـعــانــة بجهود
سولشاير كمدرب مؤقت في ديسمبر  ،2018قبل أن
تؤكده في مهامه في مارس  2019بعقد لثالثة أعوام.
ً
للموقع الرسمي للنادي:
قال سولشاير ( 48عاما) ّ
"الجميع يعلم الشعور الــذي أكنه لهذا الـنــادي ،وأنا
سعيد بتوقيع هذا العقد الجديد".
وتابع "هو وقت مثير بالنسبة لمانشستر يونايتد،
لقد بنينا تشكيلة مع توازن جيد من الالعبين الشبان
وأصحاب الخبرة وهــم جميعهم يشعرون بتعطش
للنجاحات".

ح ـق ــق ال ـس ـي ـســي ال ـم ـص ـنــف 24
ً
ً
ً
عالميا انـتـصــارا مـثـيــرا 15-13
على الروسي المشارك تحت علم
محايد فينيامين ريشيتنيكوف
ً
المصنف التاسع عالميا بطل
أوروبا  2019والعالم عام .2013

ونجح سولشاير في الموسم المنصرم في قيادة
الفريق للمركز الثاني في الدوري الممتاز ،وإلى نهائي
مسابقة الدوري األوروبي "يوروبا ليغ" قبل أن يخسره
أمام فياريال االسباني بركالت الترجيح  11 10-بعد
التعادل  1-1في الوقتين األصلي واإلضافي.
ويأتي إعالن إدارة "الشياطين الحمر" تمديد عقد
مدربه النرويجي يعد يوم من إعالن التعاقد مع الجناح
جايدون سانشو من بوروسيا دورتموند األلماني
حتى  2026مقابل  85مليون يورو.
وأردف سولشاير الساعي إلى احراز لقب الدوري
مع يونايتد للمرة األولى منذ ّ 2013
"لدي طاقم تدريبي
ً
رائع إلى جانبي ،ونحن جميعا على استعداد للمضي
ً
قدما والقيام بهذه الخطوة اإلضافية في رحلتنا".
وأض ــاف "يــريــد مانشستر يونايتد الـفــوز بأكبر
وأف ـض ــل ال ـك ــؤوس وهـ ــذا م ــا ن ـص ــارع م ــن أج ـل ــه .لقد
تـطــورنــا ،فــي الملعب وخــارجــه ،وه ــذا سيستمر في
المواسم المقبلة".
وختم "ال أطيق االنتظار للوقوف أمام ملعب أولد
ترافورد ممتلئ بالجماهير وانطالق الموسم الجديد".

انضم كل من األلماني توني كروس والكرواتي لوكا
مودريتش والفرنسي رافائيل فاران والويلزي غاريث
بيل إلى تدريبات ريال مدريد أمس األول ،بعد انتهاء
فترة الراحة التي حصل عليها الالعبون بعد المشاركة
في منافسات كأس األمم األوروبية (يورو .)2020
وشــارك الالعبون في التدريبات الجماعية تحت
قيادة المدير الفني الجديد للفريق كارلو أنشيلوتي،
الذي عاد للمقاعد الفنية للنادي الملكي من جديد،
ً
قادما من نادي إيفرتون اإلنكليزي ،بعد أن قاد الفريق
اإلسباني في الفترة ما بين عامي  2013و.2015
وعلى الــرغــم مــن الـعــودة للتدريبات ،م ــازال مصير
كل من بيل وفاران غير محدد بعد ،إذ يتفاوض األول

مع الفريق بشأن عقده مع وجود رغبة من النادي في
االستغناء عنه قبل نهاية العام الحالي ،بينما ينتظر
الثاني إتمام انتقاله إلى مانشستر يونايتد اإلنكليزي،
وهي الصفقة التي تعاني عدة مشاكل بسبب المطالب
المادية للنادي الملكي ،الذي يطلب  60مليون يورو من
أجل االستغناء عن المدافع الفرنسي.
أما كريم بنزيمة فلم ينضم إلى الفريق حتى اآلن ،بعد
ً
إصابته بفيروس كورونا أخيرا ،وهو ما سيبعده عن
الفريق فترة طويلة من التحضيرات للموسم الجديد،
قبل أن ينضم تحت إ م ــرة إنشيلوتي مــن جــد يــد بعد
تعافيه بشكل كامل.
وعلى جانب آخر ،يغيب عن الفريق النجوم الشباب

ال ـم ـش ــارك ــون ف ــي األول ـم ـب ـي ــاد وه ــم دانـ ــي سـيـبــايــوس
وخيسوس فاييخو وماركوس أسينسيو مع المنتخب
اإلسباني وتاكيفوسا كوبو مع اليابان.
بينما مازالت عطلة كل من البرازيليين إيدر ميليتاو
وفينيسيوس جونيور وكاسيميرو واألوروغواياني
فيديريكو فالفيردي والبلجيكيين تيبو كورتوا وإيدين
هازارد مستمرة.
وتـ ـ ــدرب ك ــل م ــن فـ ـي ــرالن م ـي ـنــدي ودانـ ـ ــي كــارب ـخــال
وماريانو دياز منفردين ،لحين التعافي من اإلصابات
التي يعانونها ،واالنضمام إلى التدريبات الجماعية
تحت قيادة أنشيلوتي.
(إفي)

بوكيتينو مع سان جرمان حتى 2023
أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي،
أمـ ــس األول ،ت ـم ــدي ــد ت ـع ــاق ــد م ــدي ــره الـفـنــي
األرج ـن ـت ـي ـنــي مــاوري ـس ـيــو بــوكـيـتـيـنــو حتى
يونيو  ،2023وذلــك رغــم بدايته المتخبطة
الموسم الماضي ،والتي فشل فيها الفريق في
تحقيق لقب الدوري وخرج من نصف نهائي
دوري أبطال أوروبا.
وقال المدرب األرجنتيني بعد إعالن تمديد
ً
التعاقد "أنا سعيد جدا بعد التمديد لي ولكل
ً
مساعديني .من المهم جــدا الشعور بالدعم
والثقة من جانب إدارة الفريق ،علينا أن نقدم
أفضل ما لدينا حتى تفخر بنا الجماهير".
وكــان بوكيتينو تولى قـيــادة الفريق في
منتصف الموسم الماضي ،وأنهى الــدوري
في المركز الثاني خلف ليل ،وخرج من نصف
نهائي دوري أبطال أوروبــا أمــام مانشستر
سيتي ،بعد التفوق على برشلونة وبايرن

ميونيخ في ثمن وربع نهائي "التشامبيونز"
على الترتيب.
ومن جانبه ،أعرب رئيس النادي الفرنسي
ناصر الخليفي ،عن سعادته بتمديد تعاقد
بــوكـيـتـيـنــو ،م ـش ـيــرا إل ــى أن ــه ي ـش ــارك فــريــق
العاصمة الفرنسية نفس الطموح والمبادئ
وال ــرؤي ــة الـمـسـتـقـبـلـيــة ،وأن "إدارة ال ـنــادي
متحمسة لقيادة بوكيتينو للفريق في الفترة
المقبلة ،وواثقة مما سيقدمه مع الفريق من
إنجازات في المستقبل".
يـشــار إل ــى أن الـمــديــر الـفـنــي األرجنتيني
ً
تولى قيادة الفريق بدال من األلماني توماس
تــوخ ـيــل ،وك ــان ــت ال ـتــوق ـعــات تـصــب ف ــي كفة
رحيله عن الفريق بعد الفشل في تحقيق أي
بطولة كبرى وتراجعه على الصعيد المحلي،
في الوقت الذي نجح المدرب السابق للفريق
في التتويج بدوري األبطال مع تشلسي.
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الحكومة فشلت بمواجهة «كورونا»
ونجحت في تعذيب الناس
إجراءات الحكومة الكويتية في مواجهة وباء كورونا
ً
تكاد تكون األكثر تشددا في العالم ،ومع ذلك يبدو كل
هذا التشدد بال فائدة ،فهو لم يحقق السيطرة المطلوبة
على انتشار الوباء؛ وكل ما حققه هذا التشدد هو مزيد
ً
من تعذيب المواطن ،خصوصا فيما يتعلق بإجراء ات
سفره وعودته إلى بلده؛ فمن تطبيق "مسافر" ،السيئ
ً
الـصـيــت ،إلــى اشـتــراطــات دفــع  ٢٠دي ـنــارا لفحص PCR
وحـصــر الــدفــع بـطــرق م ـحــددة ،إلــى الحجر المؤسسي
الـبــاهــظ الـتـكــالـيــف ،إل ــى بـقـيــة اإلجـ ـ ــراء ات ال ـتــي تجعل
عودة المواطن إلى بلده رحلة عذاب أبدعتها الحكومة
خير إبداع.
تطبيق مسافر خطوة ليس لها داع ،فما الذي ّ
يقدمه
ٍ
هــذا التطبيق لجهود السيطرة على الــوبــاء؟ وهــل من
المعقول منع المواطن من الصعود إلى الطائرة بحجة
ّ
يسجل في التطبيق؟ مع العلم أن هــذا التطبيق
أنــه لم
ً
ً
كـثـيــرا مــا يـتــوقــف أو ال يستجيب ،وأح ـيــانــا ال يحفظ
البيانات ،األمر الذي يحتم على المواطن إعادة التسجيل،
واألس ــوأ ّمن ذلــك أن التصريحات الحكومية تعتبر أن
نـسـبــة ت ــوقــف الـتـطـبـيــق ص ـغ ـيــرة ،وهـ ــذا دل ـيــل نـجــاحــه؛
ّ
على هذه الدرجة من األهمية يعتبر
متناسية أن أي تطبيق ّ
ً
فاشال إذا كانت نسبة توقفه مجرد  1في المئة ،لما يترتب
ّ
على ذلك من نتائج كبيرة تتعلق بتأجيل سفر المواطنين
وضياع حجوزات الطيران والتكاليف الفندقية وغيرها،
ً
إضافة إلى أن طرق دفع الـ  ٢٠دينارا لرسم فحص PCR
ّ
معقدة ،وكان من الضروري توفير طرق دفع مختلفة ،كأن
ً
تكون جزءا من التذكرة ،أو توفير رابط بنكي للدفع ،أو
تخصيص موظف صندوق في كاونترات المطار يمكن
الدفع عنده ،وليس الطرق الحالية التعجيزية.
كما أن الكويت هي الدولة الوحيدة التي تفرض على
ً
ً
العائدين حجرا مؤسسيا بتكاليف باهظة تصل إلى
 ٥٠٠دينار ،وكأنها تتعمد تنفيع القطاع الخاص على
حساب المواطن المنكوب ،فلماذا الحجر المؤسسي؟
ً
ً
ولــم ال يـكــون حـجــرا منزليا أس ــوة بالمواطنين الذين
يصابون بالفيروس فــي الكويت؟ ولنتذكر أن أسعار
ً
فحص  PCRكانت  ٤٠دينارا ،ثم انخفضت إلى  ،٢٠مما
يؤكد أن الهدف هو تنفيع القطاع الخاص.
شــركــة الـ ـ ّ
ـدرة للعمالة المنزلية سبق أن قــا لــت إنها
مستعدة ألن تتولى الحجر المؤسسي للخدم القادمين،
ً
ّ
نحمل المواطن ٥٠٠
مجانا  ،كجزء من عملها ،فلماذا
دينار للحجر المؤسسي حتى أصبحت تكاليف استقدام
الخادمة تقترب من  ٢٠٠٠دينار؟
ً
أخيرا ،يجب أن نسأل أين المحاجر التي سارعت كثير
من المؤسسات إلنشائها وتسليمها ل ــوزارة الصحة،
وتسابق مسؤولو هذه الجهات باإلطالالت اإلعالمية
للحديث عــن ذل ــك ،كالمحاجر الـتــي أنشأتها مؤسسة
البترول الكويتية ،وتلك التي أنشأها الجيش الكويتي
لـ ــوزارة الـصـحــةُ ،فــأيــن ه ــذه الـمـحــاجــر؟ أم أنـهــا مـجـ ّـرد
فرقعات إعالمية أ عطيت أكبر من حجمها وحقيقتها
كما يحدث عادة؟
دورنا كنواب عن هذه األمة أن نحاسب الحكومة على
إهانة المواطن وتعذيبه وتحميله المزيد من التكاليف،
وعلى كل إجراء اتها العديمة الجدوى ،وعلى قراراتها
التي لم تنجح  -رغم تشددها  -في السيطرة على الوباء.
***
ّ
« »Catalystمادة حفازة:
تأليف قرارات  +ال مراجعة = هنا الكويت

«دلتا» وزيادة إصابات الـ «كورونا»
ازديــاد حاالت اإلصابة بالـ "كورونا"
فـ ــي ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـ ـ ــدول رغـ ـ ــم ان ـت ـش ــار
التطعيم ليس لــه تفسير .إ لــى أن ظهر
بحث بتاريخ  12يوليو من فريق علماء
صينيين متخصصين ،ولديهم خبرة
منذ ظهور الحاالت في الصين.
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـب ـ ـحـ ــث م ـ ـن ـ ـشـ ــور فـ ـ ــي م ــوق ــع
إلكتروني خاص يدعى " ،"medRxivوهو
تخصص في نشر أبحاث بسرعة دون
تحكيمها ،وهي طريقة ناجحة للعلماء
لنشر نتائجهم بسرعة ،ولهم الحق بعد
ذلك في نشرها بدوريات عالمية محكمة.
خ ـ ــاص ـ ــة ت ـ ـجـ ــربـ ــة الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـيـ ـي ــن مــع
الفيروس المتحور دلتا ( )deltaما يلي:
ً
 -1ت ــم عـ ــزل  63م ـص ــاب ــا بــال ـف ـيــروس
ال ـج ــدي ــد ال ـم ـت ـحــور وق ــارن ــوه ــم بنفس

د .ناجي سعود الزيد

العدد من المرضى المصابين بالفيروس
األصلي الذي يدعى "."SARS Cov-2
 -2ق ــدرة فـيــروس دلـتــا اليومية على
التكاثر ( )viral loadوزيادة الجزيئات
( )fragmentsبلغت  1260مــرة مقارنة
بالفيروس األصلي .Cov-2
 -3فترة حضانة "دلتا" أربعة أيام فقط
مـقــارنــة بستة أي ــام حـضــانــة الـفـيــروس
األصلي.
بـنـ ً
ـاء على هــذه النتائج وه ــي؛ قصر
ف ـت ــرة ال ـح ـض ــان ــة ،وق ـ ـ ــدرة "دل ـ ـتـ ــا" عـلــى
الـتـكــاثــر الـســريــع ( 1260مـ ــرة) ،جعلهم
ي ـف ـك ــرون ف ــي أن زيـ ـ ــادة الـ ـح ــاالت الـتــي
ف ــاج ــأت ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـ ـ ــدول م ـصــدرهــا
ً
رب ـمــا أص ـبــح واض ـح ــا بــرغــم التطعيم،
ّ
ألن االنـتـشــار ســريــع رغــم تأكيد شركة

فايزر أن لقاحها ّ
فعال ضد "دلتا" ،لكن
ً
االنتشار سريع جدا.
واآلن ستستمر الـتـجــارب الكتشاف
مدى انطباق هذه النتائج على الوضع
العام ،وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة،
وهـ ـ ــل بـ ــاإلم ـ ـكـ ــان ال ـ ـحـ ــد مـ ــن االنـ ـتـ ـش ــار
وتطوير طرق العالج.
أكــرر أن هــذا البحث لــم يتم تحكيمه
كـ ـع ــادة األبـ ـح ــاث ال ــراق ـي ــة وال ـن ـش ــر في
ال ــدوري ــات العلمية الــراقـيــة ،لكن هناك
علماء من ألمانيا وبريطانيا وأميركا
م ـ ّـم ــن اطـ ـلـ ـع ــوا ع ـل ــى ال ـب ـح ــث يـ ـ ــرون بــه
ً
ً
تفسيرا منطقيا حتى اآلن .وليس لنا
ّ
إل انتظار نتائج اآلخرين لقبول وتأكيد
تفسير زيادة الحاالت.
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ً
 66عاما ،شيع ،ت65566668 ،96669668 :

بدر هادي سلمان الدواي العازمي

«الفرحة» و«المكترش» ينتظران توأمين
ت ـن ـت ـظــر ّ
دبـ ـ ــة الـ ـب ــان ــدا األن ـث ــى
هوان هوان ،التي أعارتها الصين
لـحــديـقــة ح ـي ــوان ــات زوبـ ـ ــارك في
بوفال وسط فرنسا توأمين.
وقـ ــالـ ــت ال ـط ـب ـي ـب ــة ال ـب ـي ـطــريــة
ل ــوس ــي ب ــريـ ـس ــون الـ ـت ــي أجـ ــرت
تخطيط الـصــدى الـثــانــي" :رأيـنــا
ّ
الدب الثاني في قرن الرحم".
ُ وكــان تخطيط ّأول بالصدى،
أجـ ــري ال ـثــاثــاء ال ـمــاضــي ،أظهر

وجــود جنين بــانــدا حجمه 1.74
سنتيمتر.
ً
وقــد ارتـفــع حجمه راه ـنــا إلى
ّ
 3.36سـنـتـيـمـتــرات ،و"ل ــم يتسن
ّ
قياس الجنين الثاني ألن هــوان
ه ــوان ت ـحـ ّـركــت" خ ــال الـفـحــص،
وف ـ ـ ــق م ـ ــا أوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـط ـب ـي ـب ــة
البيطرية ،مشيرة إلى أن الوالدة
ال تــزال مرتقبة في نهاية الشهر
الجاري أو بداية أغسطس المقبل.

وف ــي أواخ ــر م ــارس الـمــاضــي،
حاول ّ
دبا الباندا العمالقان ،هوان
ه ــوان (وي ـع ـنــي اسـمـهــا الـفــرحــة)
ويوان زي (المكترش) ،وهما أحد
أبرز عناصر الجذب إلى الموقع،
الـ ـتـ ـن ــاس ــل أمـ ـ ــام أعـ ـي ــن األ ُطـ ـب ــاء
البيطريين والمعالجين .وأجري
 على سبيل االحـتـيــاط  -تلقيحً
األنثى اصطناعيا ألنها ال تكون
خصبة سوى  24إلى  48ساعة في

السنة .وبفضل هذه التقنية ،كانت
هوان هوان قد أنجبت يوان منغ
(إنجاز حلم) في  4أغسطس .2017
وبات أول باندا مولود في فرنسا
(عمره اليوم  4سنوات) يزن أكثر
مــن  100كـيـلــوغــرام ،وقــد أنجبت
ً
أيضا توأمين ،لكن لم ُ
ينج منهما
سوى يوان منغ.

يومية سياسية مستقلة

ً
 18عاما ،شيع ،ت97679992 ،99252535 ،66389733 :
زليخة أحمد حسين علي أرملة مفرح عيد عبيد المياس
ً
 71عاما ،شيعت ،ت99042659 ،51730960 :
سوا شبيب دغش فنيس أرملة سعد محمد بن دربي
ً
 67عاما ،شيعت ،ت65024444 :

محمد راشد محمد السحيب

ً
 78عاما ،شيع ،ت99811140 :

مذكر مزيد صنيتان البرازي

ً
 73عاما ،شيع ،ت50329348 :
سارة حزمي محمد السبيعي زوجة منصور موطان السبيعي
ً
 31عاما ،شيعت ،ت67052545 :
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ً
 62عاما ،شيعت ،ت56569165 ،55988338 :

خميس محمد خميس الخمس

ً
 75عاما ،شيع ،ت99062555 ،99583882 ،66060603 :

فاطمة عبدالله أحمد إبراهيم الكندري

ً
 22عاما ،شيعت ،ت99799070 ،55990700 :

محمد خميس الخميس
أحمد
ً

 63عاما ،شيع ،ت96072725 :

وليد مالك محمود الصفار

ً
 48عاما ،شيع ،ت96999608 ،94422554 :

عبدالله ًحسن محمد حسن أبل

 82عاما ،شيع ،ت97917991 ،99460484 :

ناصر فهد ناصر بزيع

ً
 71عاما ،شيع ،ت66100099 ،60688988 :

براك رجا عبدالله الحباج

ً
 46ع ــا م ــا  ،ش ـيــع ،ت،99056566 ،99860338 ،97944444 :
99662328
زهرة جمال محمد جمال أرملة محمد حسن جمال
ً
 86عاما ،شيعت ،ت66421812 ،66004777 :

مطلق هادي سفران العتيبي

ً
 83عاما ،شيع ،ت99843322 :

عبدالهادي أحمد عبدالهادي الصقران
ً

 58عاما ،شيع ،ت99000156 :
فتحية أحمد الوايل زوجة جواد أحمد المؤمن
ً
 72عاما ،شيعت ،ت66577474 ،99638056 :

مواعيد الصالة

َّ
ومنذ عــام  ،2019تمكن الــراهــب من
ـآو خــارج
وض ــع نـحــو  300كـلــب فــي م ـ ٍ
الـصـيــن ،بــأوروبــا وأمـيــركــا الشمالية.
وهو ّ
يقر" :أشتاق إليها بطبيعة الحال،

لكن أظن أنها تحظى بحماية جيدة من
القوانين" في تلك البلدان.
ويـخـبــر س ـيــانــغ" :حـلـمــي أن أذه ــب
ً
يوما إلى كل تلك البلدان اللتقاط صور

مع الكالب التي أنقذتها .أحتفظ بها
ً
تذكارا يؤنسني في وحدتي عندما أكبر
في السن وال يعود بوسعي المشي".
(أ ف ب)
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كانت مانشيتات عــدد من الجرائد والمجالت الكبيرة،
في األيام الماضية ،تتحدث عن كارثة الطقس من الصين
إلى ألمانيا ،فقد فاضت األنهار والسيول وغرقت المدن،
كان مانشيت اإليكونيميست "التأقلم الرتفاع درجة حرارة
 3مئوية بعد العصر الصناعي وال مكان آمن في العالم".
ه ــي ك ــارث ــة الـطـقــس والـتـسـخـيــن الـ ـح ــراري بـتـشـبـيــه ما
يسمى البيوت الزجاجية التي تحتفظ بالحرارة والكربون،
وغابات األمازون رئة العالم يتم طمسها من أجل الزراعة،
وحرائق غابات في الشمال تتزايد ،وأنهار فاضت وثلوج
الجبال تختفي.
الـحــديــث اآلن هــو أن اتـفــاقـيــة بــاريــس للمحافظة على
ال ـط ـقــس ل ــم ت ـعــد ك ــاف ـي ــة ،وهـ ـن ــاك ح ــاج ــة إلـ ــى ال ـم ــزي ــد من
ً
اإلج ــراء ات ،وقريبا ال يمكن ألحــد أن يعمل في مثل درجة
الحرارة تلك بالخارج ،والكويت ،أسخن مكان مأهول في
العالم ،شاهدة على هذا األمر.
ً
ومنطقة الشرق األوســط هي األكثر تـضــررا بالتصحر
ون ــدرة المياه ،وتلك مسألة تاريخية ،إال أن األم ــور زادت
ً
ّ
التغير المناخي ،وقالوا
سوءا في السنوات األخيرة بسبب
إن من أسباب ثورات الربيع العربي ،غير نهج الدكتاتوريات
الحاكمة ،زيادة التصحر ،وتدهور الزراعة بسبب انخفاض
منسوب مياه األنهار وندرة األمطار ،ولننظر إلى ما حدث
لمياه نهري دجلة والفرات ،ونشاهد اليوم توتر العالقة بين
مصر والسودان من جهة وإثيوبيا التي تبني سد النهضة
من ناحية أخرى.
م ــاذا سيفعل الـعــالــم المتقدم الـيــوم غير زي ــادة الجهد
العلمي للبحث وتـطــويــر بــدائــل للطاقة غير الـنـفــط ،مثل
الـطــاقــة الشمسية؟ وعـنــدئــذ م ــاذا ستصنع دول المنطقة
بسقوط أسعار نفوطها ،ومعظمها بــدأت تحسب حساب
الغد إال الجماعة هنا في الفرن الكويتي الملتهب ثقيل الدم؟
ّ
ً
فتغيير الطقس ونــزول سعر النفط ليس مهما ،المهم أل
يتغير السياسيون الجاثمون على إدارة الدولة ،وبالتالي
ال يتغير نهج التفكير وال مصالح الساكنين في األدوار
العليا ،حتى لو انقلبت الدنيا على حالها ،فغير الــرزات
اإلعــامـيــة ال شــيء عـنــدكــم ...الـلــه يوفقكم فــي ق ــراء ة وفهم
ُّ
تغير أحوال العالم ،المسألة ليست صعبة ،لكن عندكم هي
مشكلة المشاكل.

وفيات

راهب بوذي يحول معبده إلى مأوى للكالب
يعالج الراهب البوذي دجو سيانغ
ف ــي مــديـنــة شـنـغـهــاي الـصـيـنـيــة نحو
ثمانية آالف كلب في معبده وبمأوى
خـ ـ ـ ـ ــارج أكـ ـ ـب ـ ــر مـ ــدي ـ ـنـ ــة فـ ـ ــي الـ ـصـ ـي ــن،
ً
ح ـيــث غــال ـبــا م ــا يـتـخـلــى ال ـس ـكــان عن
حيواناتهم ،بفعل التغيرات في نمط
الحياةَّ .
وقـ ــد س ــخ ــر الـ ــراهـ ــب ،ال ـ ــذي يعشق
الحيوانات ،دعوته لخدمة أوفى صديق
لإلنسان.
وهـ ـ ــو ي ـق ـص ــد م ــرتـ ـي ــن ب ــاألسـ ـب ــوع
ً
ً
مركزا تضع فيه الشرطة كالبا ضالة
يصطحبها معه.
ولــوال شفاعته ،لكانت هــذه الكالب
تعرضت للقتل الرحيم.
ً
يـقــول سـيــانــغ ( 51ع ــام ــا)" :ع ـلـ َّـي أن
أن ـقــذهــا ،وإال ك ــان ال ـمــوت مـصـيــرهــا".
ووفق تعاليم البوذية ،ينبغي ألتباعها
مساعدة الكائنات التي هي في حالة
عوز.
ُ
ويـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــق دج ـ ـ ـ ــو ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـع ــالـ ـي ــم
بـ ـح ــذافـ ـي ــره ــا ،وه ـ ــو ي ـس ــاع ــد ال ـك ــاب
ال ـ ـشـ ــاردة م ـنــذ عـ ــام  .1994وفـ ــي تلك
ً
ال ـف ـتــرة ،ك ــان ُيـعـنــى خـصــوصــا بعالج
بعض القطط التي دهستها السيارات.
غير أن عدد األشخاص الذين يتخلون
ُ
عن الحيوانات األليفة كثر في السنوات
األخيرة.
ويـ ــؤوي سـيــانــغ ،الـقـ ّـيــم عـلــى معبد
ً
باوين ،مئات الكالب والقطط ،فضال عن
دجاجات وإوز وطواويس .وينفق أكثر
من  12مليون يوان ( 260ألف يورو) في
ً
السنة لشراء  60طنا من طعام الكالب
كل شهر.
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الطقس والبحر
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03:33

العظمى 45

الشروق

05:04

الصغرى 30

الظهر

11:54

ً
أعلى مد  01:23صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:30

ً
 11:44ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:45

ً
أدنى جزر  06:28صب ــاحـ ـ ــا
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ـاء
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