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Parallel Mothers
يفتتح مهرجان فينسيا ص ١٤

الكويت تفتح األجواء بخريطة «تطعيمية»
إعفاء المحصنين من دفع قيمة الـ« »PCRعبر «كويت مسافر» وتسديدها بعد القدوم عند رغبتهم في إنهاء الحجر
أع ـل ـنــت اإلدارة ال ـع ــام ــة ل ـل ـط ـيــران ال ـم ــدن ــي إع ـفــاء
الـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن المحصنين الـقــادمـيــن من
الـخــارج مــن دفــع قيمة فحص ال ـ « »PCRعبر تطبيق
«كويت مسافر» ،وإجراء الدفع والفحص في الكويت
إذا رغـبــوا فــي إنـهــاء حجرهم المنزلي الــذي يستمر
ً
أسبوعا.
وأصــدر نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت
ً
صالح الفداغي تعميما إلى شركات الطيران حدد فيه
ً
اإلجراءات الجديدة ،التي سيتم تطبيقها اعتبارا من
ً
أول أغسطس المقبل ،موضحا أن سيتم تطبيق الحجر
ً
المنزلي أسبوعا على جميع المسافرين المحصنين
من تاريخ وصولهم إلى الكويت ،وفي حال رغبتهم
ً
ً
في إنهائه يجرون فحصا واحدا من الـ « ،»PCRودفع
الرسوم داخل الكويت خالل فترة الحجر ،وفي حالة
أظهرت نتيجته الخلو من اإلصابة يتم إنهاء حجرهم.
وعن مغادرة المواطنين من الكويت ،شدد التعميم
ع ـل ــى عـ ــدم ال ـس ـم ــاح بــال ـس ـفــر إال لـلـمـحـصـنـيــن بــأحــد
اللقاحات المعتمدة لدى البالد ،وظهور اللون األخضر
ً
بتطبيقي «مناعة» و«هويتي» ،مشيرا إلى أنه يستثنى
م ــن ذل ــك ال ـف ـئــات الـعـمــريــة غـيــر الـخــاضـعــة للتطعيم،
والحاصلون على شهادة معتمدة من وزارة 02

أسعار جنونية لتذاكر
العودة للكويت
●

محمد جاسم

مــع ق ــرب مــوعــد فـتــح مـطــار الـكــويــت أم ــام عــودة
الوافدين ،في األول من أغسطس المقبل ،قفزت أسعار
تذاكر الطيران المتجه من دولهم إلى الكويت بنسب
جنونية ،ووصل سعر الواحدة منها إلى  800دينار
عـلــى بـعــض ال ـخ ـطــوط ،فــي حـيــن لــم تـتــوافــر تــذاكــر
في شركات أخرى من بعض الوجهات ،مثل مصر
والهند ،إال في منتصف أغسطس.
02

العراق :شرخ داخل
«الفصائل» حول اتفاق
بايدن والكاظمي
●

بغداد -محمد البصري

احتفل ا لــدا عـمــون للحكومة العراقية،
ليل أمس األول ،حين انتهت آخر جوالت
ال ـحــوار مــع واشـنـطــن فــي البيت األبيض
بإعالن الرئيس األميركي جو بايدن أنه
لن تبقى هناك قــوات قتالية أميركية في
العراق ،مع نهاية العام الحالي.
ولعل أبرز المحتفلين كان زعيم التيار
ً
الصدري ،مقتدى الصدر ،الذي كتب بيانا
ً
مـطــوال دعــا فيه إلــى وقــف كــل العمليات،
الـتــي كــانــت تستهدف الــوجــود األميركي
العسكري والدبلوماسي.
وبدا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي
ً
مرتاحا في المكتب البيضاوي ،إلى جوار
بايدن ،وهو كان اعترف بأنه يحتاج إلى
هذا اإلعالن من أجل إنهاء مبررات العنف
ف ــي الـ ـب ــاد ،قـبـيــل االن ـت ـخ ــاب ــات الـمـبـكــرة
المقررة في الخريف ،وهو ما دعمه بيان
مـثـيــر لـكـتـلــة ال ـف ـتــح ال ـن ـيــاب ـيــة ،الــواج ـهــة
السياسية للفصائل ،حيث رحبت 02

القادمون:

المغادرون:

• « »PCRسلبي مدته  72ساعة من تاريخ الفحص
• ال سفر إال للمحصنين بأحد اللقاحات المعتمدة بالكويت
• استثناء الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم والمعفيين ألسباب صحية والحوامل • عدم ظهور أعراض مثل الرشح والعطاس
وارتفاع الحرارة
• حصولهم على «تأمين صحي» خالل وجودهم خارج البالد
المواطنون المحصنون في الكويت:

المواطنون المحصنون بالخارج:

• استكمال تسجيلهم بـ «شلونك» و«كويت مسافر»
ً
• حجرهم أسبوعا وإمكانية إنهاء الحجر عند إجراء
فحص  PCRسلبي على نفقتهم

• رفع شهادة تطعيم باللقاح المعتمد على موقع «الصحة»
التسجيل في «شلونك» و«كويت مسافر»
• استكمال ً
• حجرهم أسبوعا وإمكانية إنهاء الحجر عند إجراء فحص  PCRسلبي على نفقتهم

• التسجيل في «شلونك» و«كويت مسافر»
الكويتيون غير
• تسديد قيمة َ
فحصي  PCRوإجراء أحدهما عند الوصول والثاني في سادس أيام الحجر
المحصنين أو متلقو
• جرعتان لكل من فايزر وأسترازينيكا
مسافر»
«كويت
في
المعتمدة
الفنادق
بأحد
أيام
7
المؤسسي
الحجر
قيمة
سداد
•
اللقاحات خارج الكويت:
وموديرنا وجرعة من جونسون
ً ً
• عند ثبوت خلوهم من الفيروس يقضون  7أيام أخرى حجرا منزليا
اللقاحات المعتمدة:

غير الكويتيين المحصنون بـ «لقاح داخلي»:

غير الكويتيين المحصنون بالخارج بلقاح معتمد في البالد:

«شلونك» و«كويت مسافر»
• التسجيل في ً
• حجر منزلي أسبوعا يمكن إنهاؤه عند إجراء PCR
سلبي على نفقتهم

«شلونك» و«كويت مسافر»
• رفع شهادة التطعيم على موقع ً«الصحة» • التسجيل بـ
ً
• إثبات تلقيهم اللقاح إلكترونيا قبل • حجر منزلي أسبوعا يمكن إنهاؤه
عند إجراء  PCRسلبي على نفقتهم
صعود الطائرة

الفئات المستثناة
من الحجر المؤسسي:

• الدبلوماسيون وأقاربهم من الدرجة األولى ومرافقوهم • الكويتيون المبتعثون للعالج بالخارج ومرافقوهم
• الكوادر الطبية وأقاربهم من الدرجة األولى ومرافقوهم • َّ
القصر المسافرون بدون مرافق

ّ
ترسخ ريادتها المحلية
ومكانتها اإلقليمية
Times Higher Education
• «تايمز للتعليم العالي» العريقة
ً
ّ
تصنف « »AUMاألولى في الكويت والـ  24عربيا
• التصنيف من مؤسسة عريقة مثل «ً »Timesترسيخ للمستوى
األكاديمي والمكانة التي حققتها « »AUMإقليميا
ً
• اإلنجاز تعزيز لسمعة الكويت أكاديميا ونقطة مضيئة
٠٦
في مسيرة التعليم العالي بالكويت

تونس :التوتر يتراجع ...ومطالبات
بعدم تمديد «الشهر االستثنائي»

ً
ّ
سعيد مجتمعا برؤساء رابطة حقوق اإلنسان ونقابة الصحافيين ومنتدى الحقوق االقتصادية واالجتماعية بقصر قرطاج أمس األول (الرئاسة التونسية)
مــع دخــول ق ــرارات الرئيس التونسي قيس
ّ
سعيد يومها الـثــانــي ،تــراجـعــت أم ــس ،بشكل
ملحوظ ،موجة القلق والمخاوف لمصلحة ما
بــدا أنــه بــوادر حلحلة سياسية أصبحت ،إلى
حد كبير ،رهن الوقت الذي ستستغرقه التدابير
ً
االستثنائية المحددة بـ  30يوما.

وط ـم ــأن س ـعـ ّـيــد ،خ ــال سـلـسـلــة ل ـق ــاءات مع
منظمات وهـيـئــات محلية ع ــدة ،وفــي مكالمة
مع وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن،
أن إجــراء اتــه االستثنائية مــؤقـتــة ،والـحــريــات
ُ
ـاض في
والحقوق لن تمس بــأي
شكل ،وأنــه مـ ٍ
ً
الـمـســار الـتـشــاركــي ،مــؤكــدا أن جميع 02

اقتصاد

١٠
الهاشل :أزمة «كورونا»
أثبتت رصانة الثقافة
المؤسسية لـ «المركزي»

اقتصاد

12
«ستاندرد آند بورز» تثبت
التصنيف االئتماني
لـ «الوطني» عند «»A

اقتصاد

11
النصف :أداء استثنائي
لـ«الصناعي» رغم ضبابية
معالم األزمة االقتصادية

ةديرجلا

•
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َّ
األمير استقبل المحمد وتسلم من محافظ
«المركزي» تقرير «استباق الصدمة»

ولي العهد يستقبل المحمد
والهاشل وبشارة

ً
سموه تلقى كتابا من بشارة عن «أمير اإلنسانية» وهنأ ليبيريا بالعيد الوطني
استقبل صاحب السمو أمير
ال ـبــاد الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد،
بقصر بيان ،صباح أمس ،سمو
الشيخ ناصر المحمد.
كما استقبل سموه ،محافظ
بنك الكويت المركزي د .محمد
الـ ـه ــاش ــل ،ح ـي ــث س ـل ــم س ـمــوه
نـسـخــة م ــن ال ـت ـقــريــر الـسـنــوي
ل ـل ـس ـنــة ال ـم ــال ـي ــة 2021/2020
بعنوان "استباق الصدمة".
واس ـت ـق ـبــل س ـم ــوه عـبــدالـلــه
ب ـ ـشـ ــارة ،ح ـي ــث أهـ ـ ــدى س ـمــوه
ً
كـ ـت ــاب ــا بـ ـعـ ـن ــوان "مـ ـش ــاه ــدات
عبدالله بشارة بين الخارجية
واألمم المتحدة 1964ـ."1981
وت ـض ـم ــن الـ ـكـ ـت ــاب م ـس ـيــرة
األم ـيــر الــراحــل الـشـيــخ صباح
األحـمــد طيب الله ثــراه وجعل
الجنة مثواه في ترسيخ قواعد
ً
الدبلوماسية الكويتية خليجيا
ً
ً
وعربيا وعالميا.
من جهة أخرى ،بعث سموه،

ً
ولي العهد مستقبال بشارة أمس
ً
األمير مستقبال المحمد أمس
ب ـب ــرق ـي ــة ت ـه ـن ـئ ــة إلـ ـ ــى رئ ـي ــس
جمهورية ليبيريا جورج وياه
عـبــر فـيـهــا س ـمــوه عــن خالص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
ً
ل ـ ـ ـبـ ـ ــاده ،م ـت ـم ـن ـي ــا س ـ ـمـ ــوه لــه

موفور الصحة والعافية وللبلد
ال ـص ــدي ــق ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـقــدم
واالزدهار.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
الشيخ مشعل األحمد ،وسمو

مدير «الصحة العالمية» يصل إلى الكويت

رئيس الوزراء يلتقي الهاشل

ً
ً
ً
يعقد اليوم مؤتمرا صحافيا ويلتقي عددا من المسؤولين

●

الخالد يتسلم تقرير «استباق الصدمة» من الهاشل أمس
استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد ،في قصر بيان ،أمس ،محافظ
ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي ،د .مـحـمــد ال ـهــاشــل،

رئيس مجلس ال ــوزراء الشيخ
صباح الخالد ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
بقصر بـيــان ،صـبــاح أم ــس ،سمو الشيخ ناصر
المحمد.
ك ـمــا اس ـت ـق ـبــل س ـم ــوه ،م ـحــافــظ ب ـنــك الـكــويــت
ال ـمــركــزي د .محمد ال ـهــاشــل ،حـيــث سـلــم سموه
ن ـس ـخــة م ــن ال ـت ـق ــري ــر ال ـس ـن ــوي ل ـل ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة
2021/2020م بعنوان "استباق الصدمة".

واستقبل سموه ،عبدالله بشارة ،حيث أهدى
ً
سموه كتابا بعنوان "مشاهدات عبدالله بشارة
بين الخارجية واألمم المتحدة "1981-1964
وتضمن الكتاب مسيرة المغفور له بإذن الله
تعالى األمير الراحل الشيخ صباح األحمد طيب
الله ثراه وجعل الجنة مثواه في ترسيخ قواعد
ً
ً
ً
الدبلوماسية الكويتية خليجيا وعربيا وعالميا.

ّ
حيث سلم سموه نسخة من التقرير السنوي
للسنة المالية  2021 /2020بعنوان "استباق
الصدمة".

عادل سامي

وصـ ــل ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـمـنـظـمــة ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة ،ت ـي ــدروس
غيبريسوس ،إلى الكويت ،ظهر أمس ،وكان في استقباله بمطار
الكويت الدولي وكيل وزارة الصحة د .مصطفى رضا ،ومديرة إدارة
العالقات الصحية الدولية في الوزارة د .رحاب الوطيان ،والممثل
الدائم للمنظمة بالكويت ،د .أسعد حفيظ.
ً
ً
ويعقد غيبريسوس في الواحدة ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا
ً
بفندق الشيراتون ،كما يلتقي عــددا من المسؤولين في الكويت
خالل زيارته.
وتهدف زيارة المدير العام للمنظمة إلى التشاور والتباحث مع
الجهات المختصة بالكويت حول مختلف أوجه التعاون ،وتعزيز
العمل المشترك بين الكويت و"الصحة العالمية" ،بما يخدم العمل
اإلنساني ،الــذي تلعب فيه الكويت دورا ريــاديــا ،ولتقديم الشكر
والتقدير لحكومتها وشعبها على الدعم السخي والــا محدود
للمنظمة ،والعمل اإلنساني من خالل مختلف برامج المنظمة.

غيبريسوس خالل وصوله إلى البالد أمس وفي استقباله رضا والوطيان وحفيظ

العلي :رجال القوات المسلحة درع الوطن وحماته
استقبل المهنئين من قيادات «الدفاع» بمناسبة عيد األضحى
• أبطال الجيش سطروا عبر تاريخهم المشرف أروع صور التضحية والفداء
●

محمد الشرهان

أع ـ ـ ــرب وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
ب ــاإلن ــاب ــة ال ـش ـيــخ ث ــام ــر ال ـع ـلــي ع ــن فـخــره
واع ـت ــزازه بــرجــال ال ـقــوات المسلحة ودرع
الوطن وحماته الذين سطروا عبر تاريخهم
المشرف أروع صــور التضحية والبطولة
والفداء.
وأشاد العلي ،في بيان صادر عن رئاسة
األرك ـ ــان ال ـعــامــة لـلـجـيــش ال ـكــوي ـتــي ،خــال
استقباله فــي وزارة الــدفــاع المهنئين من
ق ـي ــادات الـ ـ ــوزارة بـمـنــاسـبــة عـيــد األضـحــى
ال ـم ـبــارك ،بــالـجـهــود الـمـشـتــركــة والـتـعــاون
وال ـت ـن ـس ـيــق الـ ــدائـ ــم ب ـي ــن وزارتـ ـ ـ ــي ال ــدف ــاع

وال ــداخ ـل ـي ــة ف ــي سـبـيــل ح ـفــظ أمـ ــن الــوطــن
وسالمة أراضيه.
ونقل خالل االستقبال تهاني وتبريكات
القيادة السياسية لجميع منتسبي وزارة
الدفاع بهذه المناسبة المباركة وتقديرهم
لـ ـلـ ـجـ ـه ــود الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـب ــذل ــونـ ـه ــا فـ ـ ــي س ـب ـيــل
خــدمــة ال ـكــويــت وحـمــايـتـهــا وح ـفــظ أمنها
ً
واس ـت ـقــرارهــا ،ســائــا الـمــولــى عــز وج ــل أن
يعيد هــذه المناسبة على الوطن وقيادته
الحكيمة وشـعـبــه الــوفــي بــالـخـيــر واليمن
وال ـب ــرك ــات وأن ي ــدي ــم عـلـيـنــا نـعـمــة األم ــن
واألمان والعزة والرفعة.
بدوره تقدم رئيس األركان العامة للجيش
ً
الفريق الركن خالد الصالح ،وفقا للبيان،

الكويت تفتح األجواء بخريطة...
ال ـص ـحــة تـفـيــد ب ـت ـعــذر حـصــولـهــم ع ـلــى ال ـل ـقــاح ألس ـب ــاب صـحـيــة،
والحوامل شريطة حصولهن على شهادة إثبات الحمل صــادرة
ومعتمدة من «الصحة».
وشدد على ضرورة حصول الكويتيين على تأمين صحي طوال
فترة وجودهم خارج البالد ،مع تغطية هذا التأمين لعالج اإلصابة
بـ «كورونا».
وبشأن القدوم إلى البالد ،أكد التعميم عدم قبول أي راكب قادم
إال بعد حصوله على شهادة فحص « »PCRسلبية تثبت خلوه من
الفيروس شريطة أن تكون سارية المفعول ( 72ساعة من إجــراء
الفحص إلى صعوده على الرحلة) ،وأال تظهر عليه أي أعراض مثل
الرشح والعطاس وارتفاع درجة الحرارة والكحة.
وع ــن الـمــواطـنـيــن وأقــارب ـهــم مــن ال ــدرج ــة األولـ ــى والـعـمــالــة
الـمــرافـقــة لـهــم ،أوض ــح التعميم أن المحصنين الــذيــن تلقوا
اللقاح داخل الكويت ،ويظهر لهم اللون األخضر بـ «مناعة» أو
«هويتي» ،يستكملون التسجيل بتطبيق «شلونك» ومنصة
«کویت مسافر».
ً
سي َّ
وأضاف أنه ُ
طبق على جميع المواطنين المحصنين حجرا
ً
ً
منزليا أسبوعا من تاريخ وصولهم للكويت ،وفي حالة رغبتهم في
ً
إنهاء الحجر يجرون « »PCRواحدا ،والدفع داخل الكويت خالل فترة
الحجر ،وإذا أظهرت نتيجته الخلو من اإلصابة ُينهى حجرهم.
وتــابــع :أمــا المحصنون فــي الـخــارج باللقاحات المعتمدة في
الكويت فيعتمدون شهادة تلقي اللقاح عن طريق رفعها على موقع
«الصحة» ،ويستكملون التسجيل بـ «شلونك» و«كــويــت مسافر»،
ً
ويطبق عليهم الحجر المنزلي أسبوعا من تاريخ وصولهم للكويت،
ً
ً
الفتا إلى أنه في حال رغبتهم في إنهاء الحجر يجرون « »PCRواحدا
والدفع داخل الكويت خالل فترة الحجر ،وإذا أظهرت نتيجته الخلو
من اإلصابة ُينهى حجرهم.
وأوضح التعميم أن َ غير المحصنين ،الذين يظهر اللونان األحمر
أو األصفر لهم بتطبيقي «مناعة» و«هويتي» يستكملون التسجيل
في تطبيق «شلونك» ومنصة «كويت مسافر» على أن يسددوا قيمة
َ
فحصي « »PCRوإجراء أحدهما عند الوصول للكويت ،واآلخر باليوم
السادس من الحجر المؤسسي ،إلى جانب دفع قيمة حجرهم  7أيام
ً
مؤسسيا لدى أحد الفنادق المحلية المعتمدة بالمنصة.
ُ
وأضاف :في حال ثبوت الخلو من كورونا تستكمل مدة الحجر
 7أيــام أخــرى بالمنزل ،ويستثنى مــن الحجر المؤسسي الفئات
ً
المعفاة منه ،مؤكدا أن المتلقين بالخارج للقاح غير معتمد في

بالتهنئة للشيخ ثامر العلي بهذه المناسبة،
ً
مـ ـع ــرب ــا عـ ــن شـ ـك ــره وامـ ـتـ ـن ــان ــه ع ـل ــى ه ــذا
االستقبال الــذي يعكس حرصه واهتمامه
بمنتسبي وزارة الــدفــاع ودافـعــا لهم لبذل
المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة
الــوطــن وب ــذل الـغــالــي والنفيس فــي سبيل
الدفاع عن أمنه واستقراره.
حضر االستقبال الفريق الصالح ووكيل
وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي
ونــائــب رئـيــس األرك ــان الـفــريــق الــركــن فهد
الناصر وأعضاء مجلس الدفاع العسكري
والوكالء المساعدون بالوزارة.

الكويت يعاملون معاملة غير المحصنين.
أما غير الكويتيين ،فأشار التعميم إلى أن المتلقين للقاح داخل
الكويت ،وبعد ظهور اللون األخضر بتطبيقي «مناعة» و«هويتي»،
سيستكملون التسجيل في «شلونك» وبـ «كويت مسافر» ،ويطبق
ً
عليهم حجر منزلي أسبوعا من تاريخ الوصول إلى الكويت ،وفي
حال رغبتهم في إنهاء الحجر البد من إجراء فحص « »PCRواحد
والدفع داخل الكويت خالل فترة الحجر الذي ينتهي عند ظهور
نتيجة سلبية للفحص.
وذكر أن المحصنين المتلقين للقاح معتمد خارج الكويت عليهم
اعـتـمــاد شـهــادة التطعيم عبر رفعها على مــوقــع وزارة الصحة،
ً
على أن يثبتوا تطعيمهم إلكترونيا قبل الصعود إ لــى الطائرة
وعند الوصول من خالل إمكانية التدقيق اإللكتروني ()QR-Code
بالكويت ،مع استكمال التسجيل في «شلونك» و«كويت مسافر»،
ً
ً
الفتا إلى أنه يطبق على الجميع حجر منزلي أسبوعا من تاريخ
وصولهم إلى الكويت ،وفي حالة الرغبة في إنهائه البد من إجراء
فحص « »PCRواحد على أن يدفعوا قيمته داخل الكويت خالل فترة
الحجر ،الذي ينتهي عند ظهور نتيجة سلبية للفحص.
وعن الفئات المستثناة من الحجر المؤسسي ،أوضح التعميم
أنها تتمثل في البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين المعتمدين
لدى الكويت وأقاربهم من الدرجة األولى (زوج  -زوجة  -أبناء) سواء
منفردين أو مجتمعين ،وعمالتهم المنزلية المرافقة لهم بشرط إبراز
الهويات الخاصة بهم ،إضافة إلى المرضى الكويتيين المبتعثين
للعالج بالخارج ومرافقيهم بعد انتهاء فترة العالج شريطة وجود
شـهــادة دالــة على ذلــك ص ــادرة مــن المكتب الصحي الكويتي في
الدولة مقر تلقي العالج.
ً
وذكر أن الفئات المستثناة تشمل أيضا الكوادر الطبية واألهلية
وأقاربهم من الدرجة األولى (زوج  -زوجة  -أبناء) سواء منفردين أو
مجتمعين ،وعمالتهم المنزلية المرافقة لهم ،بشرط إبراز الهويات
الخاصة بهم ،إلى جانب القاصرين المسافرين بدون مرافق.

أسعار جنونية لتذاكر سفر...
وكشف بعض أصحاب مكاتب السفريات ،لـ «الجريدة» ،عن زيادة
تصاعدية ألسعار تذاكر العودة منذ إعــان قــرار مجلس الــوزراء
السماح بعودة الوافدين ،مشيرين إلى أن رحالت الطيران القادمة
ً
من مصر والهند كانت األكثر إقباال ،وتتراوح التذكرة للقادم من
مصر مــا بين  300ديـنــار ،عبر رحــات ترانزيت تفوق  20ساعة،

ً
العلي متوسطا كبار قادة الجيش

و 800دينار لترانزيت أقل من  10ساعات ،مع نفاد تذاكر رحالت
أول أسبوع من أغسطس إلى منتصف الشهر نفسه.
وأضــافــوا أن تــذاكــر الــرحــات المتجهة مــن الهند إلــى الكويت
ً
تراوحت أسعارها بين  250دينارا لترانزيت يفوق  13ساعة ،و500
ديـنــار ألقــل مــن ذلــك ،ومــا يـقــارب  600ديـنــار للرحالت المباشرة،
مــوضـحـيــن أن األمـ ــر نـفـســه يـنـطـبــق ع ـلــى ال ــرح ــات ال ـق ــادم ــة من
بنغالدش.
وبالنسبة للفلبين ،قال هؤالء إن أسعار تذاكرها بين  220و550
ً
دينارا ،ترانزيت فقط ،الفتين إلى أن الرحالت القادمة من بيروت
ً
ً
ارتفعت تذاكرها أيضا وتراوحت أسعارها بين  190و 280دينارا.

العراق :شرخ داخل «الفصائل»...

ً
باإلعالن األميركي مقتربة من موقف الصدر ،مع سطر واحد إضافي
طالب بغداد بالتأكد من تطبيق االتفاق.
ومنذ مقتل جنرال حرس الثورة اإليراني قاسم سليماني في
مطار بغداد ،بغارة أميركية مطلع العام الماضيُ ،ي ّ
كرس حلفاء
طهران جهودهم إلخراج قوات أميركا من العراق ،ونجحوا في تمرير
قرار داخل مجلس النواب يطالب بذلك ،وتقول بغداد إنها تطبق
ً
هذا القرار تدريجيا عبر حوار متواصل مع واشنطن ،اختتم أمس
األول ،لكن هذا االتفاق ال يعني خروج كامل القوات ،بل خفضها ،مع
تحويل صفة المتبقي منها إلى استشارية لحفظ خطط التطوير
وال ـت ـعــاون االس ـتـخـبــاري والـلــوجـسـتــي فــي ال ـحــرب ضــد اإلره ــاب
المستمرة منذ عام  ،٢٠١٤مع بروز تنظيم داعش.
وما يشغل الصالونات السياسية ،اليوم ،هو االنتقاد العنيف،
بارزة مثل كتائب حزب الله العراقية ضد اتفاق
الذي أطلقته فصائل
ً
ً
الكاظمي  -بايدن ،رافضة مسبقا تحويل مسمى القوات األميركية
من «قتالية» إلى «استشارية» ذات دور تدريبي .وتتساءل األوساط
ً
السياسية حول ما إذا كان ذلك يعني شرخا في جبهة المقاومة،
فالمقاومون في البرلمان يؤيدون اتفاق الكاظمي ،كما في بيان
كتلة الفتح ،بينما المقاومة على األرض ترفضه وتعد نفسها في
حل منه ،كما يبدو حتى اآلن.
ً
وتطورت هجمات الفصائل مؤخرا ،حين استخدمت فيها طائرات
الدرونز المسيرة ووصلت إلى إقليم كردستان الشمالي.
ُ
وأعلنت طــوال الشهور الماضية أكثر من هدنة بين الفصائل
ُ
والقوات األميركية ،لكنها سرعان ما كانت تخرق على وقع المد
والجزر في مفاوضات االتفاق النووي في فيينا بين إيران والدول
الكبرى.

واتهمت الفصائل بأنها تشن هجمات خارج حدود العراق ،كما
أنها خاضت مواجهات بمثابة تمرد عسكري معلن مع حكومة
مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي ،ال ـت ــي تـشـعــر ب ـح ــرج ش ــدي ــد إزاء الـهـجـمــات
ً
الـصــاروخـيــة ،وأي ـضــا فــي ملف اسـتـهــداف الناشطين العراقيين
ً
بسلسلة اغتياالت ال تتوقف ،خصوصا مــع اقـتــراب االنتخابات
المقررة في أكتوبر المقبل ،وحالة عدم اليقين التي تحيط بإمكانية
إجرائها في مثل هذه الظروف.
١٧

تونس :التوتر يتراجع...
شروط تفعيل المادة  80من الدستور متوافرة.
في المقابل ،بدا أن حركة النهضة اإلسالمية بزعامة راشد
الغنوشي رئيس البرلمان قد تراجعت خطوة للوراء ،إذ دعت،
ّ
سعيد إلــى «التراجع عن الـقــرارات ،وإلــى حوار
في بيان أمــس،
وطني؛ للخروج من األزمة ،وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
م ـب ـكــرة ،لـلـحـفــاظ عـلــى الـمـكـتـسـبــات الــدي ـمــوقــراط ـيــة ،وال ـعــودة
لألوضاع الدستورية ،والسير العادي والقانوني لمؤسسات
ودواليب الدولة».
وجاء موقف «النهضة» بعد أن أعلن رئيس الحكومة المقال
ّ
شخصية يختارها
هشام المشيشي أنه سيسلم السلطة ألي
ً
ً
ً
ً
الــرئـيــس ،متعهدا بــأنــه لــن يـكــون عـنـصــرا معطال أو ج ــزء ا من
ً
إشكال .وكانت معلومات أشارت إلى أن هناك ضعوطا مورست
على المشيشي لعقد اجتماع لحكومته ،و عــدم القبول بقرار
إقالته.
ويبدو أن دعوات منظمات المجتمع المدني الرئيسية ،ومنها
اتحاد الشغل القوي ونقابتا الصحافيين والمحامين ورابطة
ح ـقــوق اإلن ـس ــان أمـ ــس ،إل ــى ضـ ــرورة ع ــدم «ت ـمــديــد اإلج ـ ــراءات
االستثنائية أكثر مــن شـهــر» ،وض ــرورة «وضــع خريطة طريق
ً
تشاركية» للخروج من األزمة ،قد أثارت ارتياحا في الشارع الذي
ً
كان هادئا أمس بعد إعالن عطلة ،وفرض حظر تجول ليلي.
(تونس  -وكاالت) ١٦
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محليات
النواف :إدخال «الكاراكال» في منظومة التسليح يعزز قدراتنا
• نائب رئيس الحرس الوطني دشن هبوط أولى طائراتها في ميدان معسكر الصمود
• «الطيران العمودي أداة قوية لدعم إسناد أجهزة الدولة»

النواف خالل قرعة المتقدمين للحرس

محمد الشرهان

طموحاتنا
ال سقف لها
وستظل
الخطط
االستراتيجية
تستوعب كل
جديد

 ...ومتوسطا رجال الحرس خالل تدشين طائرة «الكاراكال» للخدمة

أك ـ ــد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـح ــرس
الــوط ـنــي ال ـفــريــق أول مـتـقــاعــد
الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ أح ـ ـ ـمـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواف أن
ّ
الـطـيــران الـعـمــودي يـشــكــل أداة
قوية للحرس للقيام بدوره في
إسناد أجهزة الدولة ،إذ يسهل
عـمـلـيــات نـقــل ال ـق ــوات والبحث
واإلنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاذ واإلخـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـط ـب ــي،
ّ
ويقلص الجهود والمدة الزمنية
المطلوبة إلنجاز المهام.
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك خ ـ ـ ــال حـ ـض ــوره
ووك ـيــل ال ـحــرس الـفــريــق الــركــن
مـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس هـ ـ ــاشـ ـ ــم ال ـ ــرف ـ ــاع ـ ــي
والمعاون للعمليات والتدريب
اللواء الركن فالح شجاع وكبار
الـقــادة والـضـبــاط ،هبوط أولــى
ط ــائ ــرات ال ـك ــاراك ــال ف ــي م ـيــدان
معسكر الصمود ،صباح أمس،
بعد دخولها الخدمة في الحرس
الوطني.
وقال النواف إن هذا اإلنجاز
ل ــم ي ـك ــن ل ـي ـت ـح ـقــق ل ـ ــوال ال ــدع ــم
الـمـتــواصــل مــن رئـيــس الحرس

سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ سـ ــالـ ــم ال ـع ـل ــي،
وإصرار القيادة في الحرس على
دفع عجلة التطوير واإلنجاز في
هذه المؤسسة العريقة لتصبح
جهاز اإلسناد األول في الدولة
ً
وفـ ـق ــا ل ـل ـخ ـطــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
السابقة والوثيقة التوجيهية
الحالية ( 2025حماية وسند).

مرحلة جديدة
وأك ـ ــد أن «الـ ـح ــرس الــوطـنــي
ع ـم ــل ع ـل ــى إل ـ ـحـ ــاق ال ـع ـن ــاص ــر
البشرية بأفضل األكاديميات
المشهود لها بالتميز في مجال
الطيران للدراسة ونيل الخبرة
ال ـع ـم ـل ـي ــة حـ ـت ــى شـ ـه ــدن ــا ه ــذه
اللحظة التاريخية التي حطت
فيها الطائرة بسالم على أرض
معسكر الصمود معلنة مرحلة
جــديــدة مــن الـتـطــور فــي العمل
ال ـع ـس ـكــري وال ـم ــدن ــي سيعمل
ف ـي ـه ــا الـ ـ ـح ـ ــرس بـ ـك ــل إخ ـ ــاص

تكريس
الشفافية
والعدالة
في قبول
المتقدمين
لـ«الحرس»

الحرس سيظل
ً
ً
حصنا شامخا
في الدفاع عن
الوطن

ـان إلنـ ـج ــاز واجـ ـب ــات ــه فــي
وت ـ ـفـ ـ ٍ
المنظومة العسكرية واألمنية
وإسناد أجهزة الدولة».
وشدد على أن الطموحات في
الحرس ليس لها سقف محدد
وستظل الخطط االستراتيجية
تستوعب كل ما هو جديد على
الساحة لتواكبه وتدرب الكوادر
الــوط ـن ـيــة عـلـيــه لـيـظــل ال ـحــرس
ال ــوط ـن ــي ك ـمــا ع ـهــدتــه ال ـق ـيــادة
حصنا شامخا فــي الــدفــاع عن
الوطن جنبا إلى جنب مع زمالء
ال ـســاح فــي الـجـيــش والـشــرطــة
وقوة اإلطفاء العام.
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــع ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب رئ ـ ـيـ ــس
الحرس الوطني إلى إيجاز من
رئـيــس جـنــاح ال ـط ـيــران العقيد
مهندس محمد عبدالعزيز عن
جناح الطيران وال ــدورات التي
التحق بها الطيارون في أفضل
األكاديميات العالمية في الدول
الشقيقة وا لـصــد يـقــة الكتساب
المهارات والخبرات ،كما استمع

«الصحة» تدشن مركز تطعيم «كوفيد» في الجليب
زيادة وتيرة تقديم اللقاح لمحاصرة االنتشار الوبائي بمناطق الكثافة العمالية
●

عادل سامي

أ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة،
تدشين العمل في مركز تطعيم
بـمـنـطـقــة جـلـيــب ال ـش ـي ــوخ في
إح ـ ـ ــدى ال ـ ـصـ ــاالت ال ــري ــاض ـي ــة
ال ـم ـغ ـط ــاة ،ف ــي إطـ ـ ــار سـعـيـهــا
لـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــري ـ ــع وت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ت ـط ـع ـي ــم
«ك ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــد »-19ومـ ـ ـح ـ ــاص ـ ــرة
االنـ ـتـ ـش ــار ال ــوب ــائ ــي بـمـنــاطــق
الكثافة العمالية العالية.
وأكـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي بـيــان
صـ ـح ــاف ــي ،أم ـ ـ ــس ،أن ال ـط ــاق ــة
االسـتـيـعــابـيــة للمركز تـتــواء م
مع الكثافة السكانية للمنطقة،
مــع تــوافــر مــدرجــات لالنتظار
يسهل على العمالة التي لديها
مواعيد مسبقة والقائمين على
اإلجراءات التنظيمية والكوادر
ال ـط ـب ـيــة ت ـق ــدي ــم ال ـخ ــدم ــة بـكــل
سهولة ُ
ويسر.
وأوضـ ـح ــت وزارة الـصـحــة
استمرارها بالتوسع في تقديم
خ ــدم ــة تـطـعـيــم «ك ــوفـ ـي ــد،»-19
ض ـ ـ ـمـ ـ ــن الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــود الـ ـ ــرام ـ ـ ـيـ ـ ــة
لمحاصرة االنتشار الوبائي،
ال سـيـمــا ف ــي مـنــاطــق الـكـثــافــة
العمالية.
وأه ــاب ــت ال ـ ــوزارة بالجميع
االل ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــزام بـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــان وم ـ ــوع ـ ــد

التطعيم ،وفق الفترة الزمنية
ّ
النصية.
المحددة في الرسالة

عدم إنصاف
ف ــي س ـي ــاق م ـن ـف ـصــل ،كشف
ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر اإلقـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــي ل ـ ـشـ ــرق
ال ـم ـت ــوس ــط ب ـم ـن ـظ ـمــة الـصـحــة
الـعــالـمـيــة د .أح ـمــد الـمـنـظــري،
أن عـ ــدم اإلن ـ ـصـ ــاف ف ــي م ـجــال
ل ـق ــاح ــات «كـ ــوف ـ ـيـ ــد »-19س ــوف
يترتب عليه تأثير دائم وعميق
ع ـل ــى االنـ ـتـ ـع ــاش االج ـت ـم ــاع ــي
واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان
الـ ـمـ ـنـ ـخـ ـفـ ـض ــة والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة
ال ــدخ ــل ،مــا لــم تتخذ إجـ ــراء ات
عاجلة لزيادة العرضُ ،
ويكفل
اإلن ـصــاف فــي حـصــول كــل بلد
ع ـل ــى ال ـل ـق ــاح ب ــأس ــال ـي ــب مـنـهــا
تقاسم الجرعات ،وفقا لبيانات
جديدة أصدرها برنامج األمم
ال ـم ـت ـحــدة اإلن ـم ــائ ــي ومـنـظـمــة
الـ ـصـ ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة وج ــام ـع ــة
أكسفورد.
وقـ ـ ــال ال ـم ـن ـظ ــري ،ف ــي ب ـيــان
حول آخر المستجدات اإلقليمية
للجائحة ،إنــه كــان من الممكن
أن يـ ـسـ ـف ــر تـ ـس ــري ــع الـ ـت ــوس ــع
ف ــي الـتـصـنـيــع وت ـقــاســم الـعــدد
الـكــافــي مــن جــرعــات اللقاحات

جانب من التطعيم في المركز
مع البلدان المنخفضة الدخل
عـ ــن إضـ ــافـ ــة  38م ـل ـي ــار دوالر
إ لــى توقعات ناتجها المحلي
اإلجمالي لعام  ،2021لو كانت
حققت معدالت تطعيم مماثلة
لمعدالت التطعيم فــي البلدان
المرتفعة الدخل.
وأش ـ ــار إل ــى أن ــه «ف ــي الــوقــت
الـ ـ ــذي دفـ ـع ــت الـ ـبـ ـل ــدان الـغـنـيــة
ت ــريـ ـلـ ـي ــون ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات مــن
الـ ـح ــواف ــز ل ــدع ــم االقـ ـتـ ـص ــادات
ال ـم ـت ـع ـث ــرة ،ح ـ ــان الـ ــوقـ ــت اآلن
لضمان تقاسم جرعات اللقاح
بسرعة ،وإزالة جميع الحواجز

التي تحول دون زيادة تصنيع
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاحـ ــات ،وتـ ــأم ـ ـيـ ــن ال ــدع ــم
ُ
التمويلي ،حتى توزع اللقاحات
بشكل منصف ،ويتسنى حدوث
انـ ـتـ ـع ــاش اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي عــال ـمــي
حقيقي».
م ــن جــانــب اخـ ــر ،أك ــد رئـيــس
اللجنة االسـتـشــاريــة لمواجهة
كورونا د .خالد الجارالله ،في
تغريدة على حسابه بـ"تويتر"،
أن مـ ــزيـ ــدا مـ ــن االنـ ـفـ ـت ــاح وف ــق
التحصين توازيه حملة تطعيم
مكثفة ميدانية في بؤر التفشي،
وال ـع ـمــالــة ال ــواف ــدة ،ومــواصـلــة

نظم الترصد الوبائية وإحكام
المنافذ.
من جانبه ،قال عضو اللجنة
االستشارية لمواجهة "كورونا"
د .خــالــد السعيد ،فــي تغريدة:
"عندما تنحسر الحاالت ،بفضل
الله ،وتنفتح النشاطات ،ويزداد
اإلقـ ـب ــال ع ـلــى ال ـل ـق ــاح ،وتـنـجــح
خطة التطعيم ،وتتفوق الكويت
على غيرها بالتصدي للجائحة،
يغتاظ أع ــداء الـصـحــة ،وي ــزداد
عويلهم".

مـ ــن الـ ـمـ ـق ــدم رك ـ ــن طـ ـي ــار ول ـيــد
خـلـيـفــة أح ـم ــد وال ـن ـق ـيــب طـيــار
ع ـمــر ب ــدر أح ـمــد إل ــى ن ـبــذة عن
طــائــرات ال ـكــاراكــال ومميزاتها
واستخداماتها.

قرعة القبول
وم ــن جـهــة اخ ــرى أك ــد نــائــب
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرس ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي،
حــرص «الـحــرس» على ترسيخ
م ـبــدأ الـشـفــافـيــة وال ـع ــدال ــة بين
المتقدمين لــه مــن خ ــال قرعة
عـلـنـيــة ل ـن ـيــل شـ ــرف االل ـت ـحــاق
بــالـخــدمــة الـعـسـكــريــة وال ــدف ــاع
عن تراب وطنهم الغالي في ظل
ال ـق ـيــادة الـحـكـيـمــة لـسـمــو أمير
ال ـب ــاد ال ـقــائــد األع ـل ــى لـلـقــوات
المسلحة الشيخ نواف األحمد،
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد.
جاء ذلك خالل رعايته القرعة
العلنية الختيار دفعة جديدة

من الطلبة المتقدمين لاللتحاق
ب ــال ـح ــرس ال ــوط ـن ــي م ــن حـمـلــة
الثانوية العامة ،بعد استيفائهم
اإلجــراء ات القانونية ،بحضور
وكيل الـحــرس الوطني الفريق
الركن مهندس هاشم الرفاعي
وعدد من القادة والضباط.
وي ــذك ــر أن ع ــدد الـمـتـقــدمـيــن
للقرعة بلغ  600متقدم اجتازوا
االخـ ـتـ ـب ــارات األولـ ـي ــة ،ث ــم تمت
تصفيتهم الــى  150عــن طريق
ال ـ ـقـ ــرعـ ــة ،ع ـل ــى أن ُيـ ـخـ ـت ــار 20
منهم على حسب عدد البعثات
ال ـ ـم ـ ـقـ ــدمـ ــة ل ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة ال ـ ـحـ ــرس
الــوط ـنــي مــن الـمـمـلـكــة العربية
ال ـس ـع ــودي ــة بـ ــواقـ ــع  5م ـقــاعــد،
ً
ودولة قطر  15مقعدا.

العلي :توسع كبير في الخدمات
النفسية خالل «كورونا»
●

عادل سامي

أك ــدت مــديــرة مــركــز الـكــويــت
للصحة النفسية د .خلود العلي،
أن الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة ش ـهــدت
ت ــوسـ ـع ــا كـ ـبـ ـي ــرا ف ـ ــي خ ــدم ــات
ال ـص ـحــة الـنـفـسـيــة وال ـخ ــدم ــات
العالجية في البالد.
وق ــال ــت ال ـع ـلــي ،ف ــي تصريح
لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،إن ف ـتــرة جائحة
كورونا واإلغالق شهدت توسعا
في خدمات الطب النفسي ،الفتة
إلى تقديم االستشارات النفسية
للمرضى «أونالين» ،بالتنسيق
مــع جميع ال ــوح ــدات واألق ـســام
داخل المركز ،إلى جانب وجود
الخط الساخن لـلـطــوارئ ،للرد
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـفـ ـس ــارات مـ ــن قـبــل
ال ـم ـخ ـت ـص ـي ــن ،وكـ ــذلـ ــك خ ــدم ــة
صرف األدوية لمستحقيها ،من
خالل التعاون مع اإلدارة العامة
لإلطفاء.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت أن «ا ل ـ ـف ـ ـت ـ ــرة
ال ـم ــاض ـي ــة والـ ـح ــالـ ـي ــة ش ـهــدت
ت ــوسـ ـع ــا كـ ـبـ ـي ــرا ف ـ ــي ال ـص ـح ــة
الـنـفـسـيــة ،حـيــث قمنا بتدريب
أطـ ـب ــاء ال ــرع ــاي ــة األولـ ـي ــة ف ــي 5
محافظات على كيفية مواجهة
األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــة األك ـ ـثـ ــر
شيوعا داخــل المستوصفات»،
م ـش ـي ــرة إلـ ـ ــى وج ـ ـ ــود عـ ـي ــادات
نفسية أساسا لتقديم الخدمات

خلود العلي

العالجية النفسية قبل الجائحة
ب ــال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات ف ـ ــي ج ـم ـيــع
المناطق الصحية.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـعـ ـل ــي أن أطـ ـب ــاء
العائلة في بعض مراكز الرعاية
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة األولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة يـ ـق ــدم ــون
خ ــدم ــات عــاج ـيــة نـفـسـيــة عبر
عـ ـ ـي ـ ــادات الـ ـط ــب ال ـن ـف ـس ــي ،مــن
خ ــال أط ـبــاء الـعــائـلــة الــذيــن تم
تــدريـبـهــم عـلــى تـقــديــم خــدمــات
الطب النفسي.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أنـ ـ ــه تـ ــم تــدع ـيــم
وم ـســانــدة ال ـع ـي ــادات النفسية
ب ـ ــاخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاصـ ـ ـي ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة
النفسية اإلكلينيكية ،لتقديم
االستشارات النفسية والعالجية
السلوكية وغيرها.

مؤشر األحمال يعاود االرتفاع بعد إجازة العيد «السكنية» :طرح  3مزايدات لـ «صيانة
السيارات» في  3مدن
●
سيد القصاص

شهد مؤشر أحمال الطاقة الكهربائية
ً
ً
ارتـ ـف ــاع ــا م ـل ـح ــوظ ــا ف ــي أحـ ـم ــال ال ـطــاقــة
م ــع ب ــداي ــة األس ـب ــوع الـ ـج ــاري ،م ــع ع ــودة
الـ ــوزارات إلــى العمل عقب انتهاء إجــازة
ع ـي ــد األضـ ـح ــى الـ ـمـ ـب ــارك ،وم ـ ــع ارتـ ـف ــاع
درجـ ـ ــات حـ ـ ــرارة الـ ـج ــو ،إذ س ـجــل األح ــد
ال ـم ــاض ــي  15.250مـ ـيـ ـغ ــاواط ،ف ــي حين
سجل أمــس األول  15.150مـيـغــاواط ،مع
ح ــدوث انـقـطــاعــات للتيار فــي أج ــزاء من
منطقة الرميثية ،نتيجة خروج  3مغذيات
فرعية من محطة الرميثية  Bعن الخدمة،
وانقطاعه عــن أج ــزاء مــن منطقة الــزهــراء

نتيجة خروج  3مغذيات فرعية من محطة
جنوب السرة  Awعن الخدمة.
وث ـم ـنــت مـ ـص ــادر ف ــي «ال ـك ـه ــرب ــاء» في
تصريح لـ»الجريدة» جهود فرق الطوارئ
العاملة على إعــادة التيار عند انقطاعه
فــي ف ـتــرات زمـنـيــة قـصـيــرة ال تــزيــد على
ساعة ،وســط الضغوط الجوية وارتفاع
درجــات الحرارة أثناء العمل بالقرب من
ً
المحوالت ،حرصا على سرعة إعادة التيار
للمستهلكين.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن أع ـ ـمـ ــال ال ـص ـي ــان ــة
للمحطات الثانوية فــي جميع المناطق
ال تتوقف على مدار العام ،ويتم إجراؤها
ً
وفقا لخطط دوريــة موضوعة للصيانة،

●

ً
الفتة إلــى أن ال ــوزارة طرحت أخـيــرا عدة
مناقصات إلج ــراء الصيانة لمحطاتها،
وجار مناقشتها مع جهات االختصاص.
ٍ

محمد جاسم

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،طرح
مجموعة مــزايــدات لتأجير  3قطع من األراضــي،
الستثمارها كورش لصيانة وإصالح السيارات
لمدة  10سنوات في  3مشاريع إسكانية ،بالتعاون
م ــع ال ـص ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي ل ـل ـم ـشــاريــع الـصـغـيــرة
والمتوسطة.
وأوضـ ـح ــت ال ـم ــؤس ـس ــة ،ف ــي بـ ـي ــان ،أم ـ ــس ،أن
ال ـم ــزاي ــدات ال ـم ـطــروحــة س ـت ـكــون مـخـصـصــة في
مشاريع غرب عبدالله المبارك ق  ،5ومدينة سعد
العبدالله ق  ،8ومدينة جابر األحمد ق  ،1مبينة أن
مساحة كل أرض تبلغ  180مترا مربعا.

واشترطت المؤسسة أن تسلم وثائق المزايدات
مقابل  500دينار غير قابلة لالسترداد لمصلحة
ً
ً
المؤسسة ،على أن يكون المتقدم كويتيا فردا أو
شركة مقيدة فــي السجل التجاري مــن أصحاب
ً
المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا للقانون
رقم  98لسنة  ،2013وأن يكون مرخصا له العمل
بنشاط صيانة وإصالح السيارات وفق ترخيص
تجاري ساري المفعول ،منوهة إلى أن آخر يوم
لتسليم المستندات الخاصة لجميع المزايدات
سيكون  26أغسطس المقبل.

سلة أخبار
«النجاة» 102 :ألف
مستفيد من «األضاحي»

أكد رئيس قطاع البرامج
واملشاريع بجمعية النجاة
الخيرية عبدالله الشهاب،
نجاح تنفيذ مشروع
األضاحي لهذا العام ،مبينا
أن الجمعية نفذت املشروع
داخل الكويت وفي  19دولة
حول العالم ،مؤكدًا أنه
استفاد من املشروع أكثر من
 102ألف مستفيد بالداخل
والخارج.
وقال الشهاب ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن "النجاة"
نفذت مشروع األضاحي
داخل الكويت ،حيث استفاد
منه أكثر من  19ألفا من األسر
املتعففة واأليتام واألرامل
وضعاف الدخل واملطلقات،
وغيرهم من الشرائح
املستفيدة ،حيث تم ذبح 964
أضحية.
وتابع الشهاب" :خارج
الكويت نفذت النجاة مشروع
األضاحي في  19دولة
حول العالم ،حيث استفاد
منه أكثر من  83ألفا ،وبلغ
إجمالي األضاحي بالخارج
 3159أضحية" ،مضيفا:
"حرصنا على التوزيع في
مخيمات الالجئني السوريني
والبورميني ،وفي املناطق
األشد احتياجًا".

«المنابر القرآنية» :وزعنا
 892أضحية في  3دول

قالت جمعية املنابر القرآنية
إن عدد املستفيدين من
مشروع األضاحي لهذا
العام بلغ أكثر من  117ألفًا
في كل من الصومال واليمن
وسورية ،بينما وصل عدد
األضاحي إلى  892أضحية.
وقال رئيس مجلس إدارة
الجمعية د .أحمد الباطني،
في تصريح أمس ،إن
األضاحي وزعت بني 570
من الغنم ،و 184خروفا،
و 138بقرة ،مشيرًا إلى انه
استفاد من إجمالي األضاحي
بأنواعها أكثر من  117ألفًا
من األسر املتعففة واأليتام
وطالب املراكز القرآنية.
وأشار الباطني إلى أن
الجمعية في إطار سعيها
لتخفيف األعباء على
النازحني والالجئني السوريني
نفذت مشروع إفطار
الصائمني يوم عرفة واستفاد
منه  10500شخص ،مضيفًا
أن الجمعية قامت بإضفاء
البهجة والسرور على األطفال
املحتاجني واأليتام بمشروع
الكسوة والعيدية والذي
ً
استفاد منه  581طفال.

«نماء» 54 :ألف مستفيد
من مشروع األضاحي
أعلنت نماء الخيرية بجمعية
اإلصالح االجتماعي تنفيذها
مشروع األضاحي لعام
1442هـ ،حيث استفاد منه
 54ألف مستفيد تقريبًا من
األسر املتعففة داخل الكويت
باملناطق األكثر احتياجًا،
وفي  12دولة بالخارج.
وقال مدير إدارة العمليات
والتمكني في «نماء» ،وليد
البسام ،في تصريح صحافي،
أمس ،إن «نماء» استهدفت
من خالل املشروع تلبية
احتياجات املستفيدين داخل
الكويت وفي  12دولة ،وهي:
كمبوديا والهند وإندونيسيا
واليمن وكينيا واإلقليم
الكيني وتنزانيا وفلسطني،
إضافة إلى الالجئني
السوريني في تركيا ولبنان
واألردن والالجئني الروهينغا
في بنغالدش.
وأشار البسام إلى أن أعداد
املستفيدين من مشروع
األضاحي داخل الكويت
 17ألفا تقريبًا ،وفي خارج
الكويت أكثر من  37ألفا،
بواقع  1691أضحية داخل
الكويت ،و 1077أضحية في
الخارج ،موضحا أن مشروع
األضاحي ركز على فئات
النازحني والالجئني ،واألسر
الفقيرة ،وذات الدخل املحدود،
واألسر املتعففة.

برلمانيات 4
 %33.3نسبة إنجاز لجنة «البيئة» في االنعقاد األول
ةديرجلا
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«غير محددي الجنسية» تجتمع اليوم وعلى جدول أعمالها  ٤اقتراحات
محيي عامر

تـمـكـنــت لـجـنــة ش ـ ــؤون البيئة
الـبــرلـمــانـيــة مــن إن ـجــاز تقريرين،
خــال دور االنعقاد األول للفصل
ً
التشريعي السادس عشر وتحديدا
في شهر يونيو الماضي ،يتعلقان

ب ــاق ـت ــراح ـي ــن ب ــرغ ـب ــة م ــن أص ـ ــل 6
مــوضــوعــات مــدرجــة عـلــى جــدول
أعمالها ،لتبلغ بذلك نسبة إنجازها
.%33.3
وتتجه اللجنة ،برئاسة النائب

د .حـمــد الـمـطــر ،إل ــى إن ـجــاز بقية
الموضوعات المدرجة على جدول
أع ـمــال ـهــا ،حـتــى تـصــل إل ــى نسبة
.%100
ي ـ ــذك ـ ــر أن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة أن ـ ـجـ ــزت
تقريريها عن الموضوعين بتاريخ
 7يونيو الماضي ،أي خارج الفترة
الزمنية التي تضمنتها إحصائية
"الـ ـج ــري ــدة" ال ـم ـن ـش ــورة ب ـعــددهــا
الـ ـص ــادر األحـ ــد ال ـمــاضــي ،والـتــي
تضمنت أعمال اللجان البرلمانية
المؤقتة ،مــن بــدايــة دور االنعقاد
حتى مايو الماضي.
وتضمن التقرير األول للجنة
االق ـ ـتـ ــراح بــرغ ـبــة "إنـ ـش ــاء مصنع
لفرز النفايات االلكترونية وإعادة
تـ ــدويـ ــرهـ ــا واس ـ ـت ـ ـخـ ــراج الـ ـم ــواد
الـ ـص ــالـ ـح ــة ل ــاسـ ـتـ ـعـ ـم ــال ف ـي ـهــا
واالستفادة من تجارب الــدول في

هــذا المجال ،وتخصيص منطقة
ب ـع ـي ــدة ع ــن ال ـ ــوح ـ ــدات الـسـكـنـيــة
لتجميعها وإعادة تدويرها بطرق
حديثة آمنة على البيئة ،بما يضمن
تــافــي ان ـب ـعــاث الـ ـغ ــازات الـســامــة
ذات التأثير السلبي على الغالف
الجوي".
أما التقرير الثاني فانتهى إلى
الموافقة على االقتراح برغبة "عدم
تـصــريــف م ـيــاه ال ـصــرف الصحي
والمخلفات الصناعية الى البحر
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ،إال بـ ــوجـ ــود وح ـ ــدات
معالجة للمياه لجميع المجاري
والمناهيل".
بعد أن انتهى دور االنعقاد األول
للفصل التشريعي السادس عشر
دون أن تتمكن لجنة غير محددي
الجنسية من إنجاز اي موضوع،
وذلك بحسب إحصائية «الجريدة»

ً
ً
ً
سابقا للجنة البيئة
اجتماعا
مترئسا
المطر
وجه رئيس اللجنة النائب د .حسن
جوهر الدعوة الى اعضاء اللجنة
لحضور اجتماعها اليوم لمناقشة
 4مــواض ـيــع م ــدرج ــة عـلــى ج ــدول
اعمالها.
ويـعــد اجتماعها ال ـيــوم ،في
حــال اكتمال نصابه ،هو األول
فــي العطلة البرلمانية ،والــذي
تم توجيه دعوة حضوره الى كل
من وزارتي الداخلية والصحة،
وال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـمـعـلــومــات

ال ـم ــدن ـي ــة ،والـ ـجـ ـه ــاز ال ـم ــرك ــزي
ل ـم ـعــال ـجــة أوض ـ ـ ــاع الـمـقـيـمـيــن
بصورة غير قانونية.
ومــن المقرر أن تناقش اللجنة
خ ـ ــال ه ـ ــذا االجـ ـتـ ـم ــاع االق ـ ـتـ ــراح
بقانون في شأن الحقوق المدنية
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ل ـغ ـي ــر مـ ـح ــددي
ال ـج ـن ـس ـيــة ،ال ـم ـق ــدم م ــن الـعـضــو
د .م ـح ـمــد ال ـح ــوي ـل ــة ،واالق ـ ـتـ ــراح
بـقــانــون المماثل بـشــأن حقوقهم
المدنية والقانونية واالجتماعية

المقدم من العضو ثامر الظفيري،
واالقتراح الثالث المتعلق بحقوقهم
الـقــانــونـيــة والـمــدنـيــة ال ـم ـقــدم من
العضو د .علي القطان ،ثم الرابع
المقدم لنفس الغرض من األعضاء:
عدنان عبدالصمد ،وأحمد الحمد،
وخليل الصالح ،ومبارك الحجرف،
والصيفي الصيفي ،المحال بصفة
االستعجال.

«التعليمية» :حسم عودة المدارس منتصف أغسطس
«التربية» تريد العودة الكاملة ...والكرة في ملعب «الصحة» الختيار الطريقة المناسبة
•

فهد الرمضان

اطلعت لجنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد البرلمانية،
خالل اجتماعها برئاسة النائب د .حمد المطر ،على خطة
وزارة التربية بشأن عودة الطلبة إلى المدارس ،وما يخص
عــودة المعلمين العالقين في بلدانهم ،كما ناقشت أسباب
تدهور التعليم في اجتماع موسع حضره وفود من وزارات
الصحة والتربية والداخلية والخارجية إلى جانب وفد مجلس
إدارة جمعية المعلمين برئاسة أمين السر عايض السبيعي،
وعضوي مجلس اإلدارة حمد الهولي ،وهبة السعد.
وقدم وفد الجمعية عدة مقترحات ،منها العودة التدريجية
اآلمنة إلــى مقاعد الــدراســة من خــال تطبيق نظام التعليم
المدمج ومــا يشمله مــن مــراعــاة نسب حضور المتعلمين
وآلية دوام الهيئتين التعليمية واإلدارية بالمدرسة إلى جانب
اإلجراءات االحترازية الصحية الالزمة ،في وقت تقرر استكمال
مناقشة هذا الملف خالل االجتماع المقبل للجنة.
وبينما علمت "الجريدة" ،من مصادرها ،أن رئيس اللجنة
التعليمية شدد خالل االجتماع على حسم موضوع آلية عودة
الطالب إلى المدارس مطلع العام الدراسي الجديد 2022/2021
في موعد أقصاه منتصف أغسطس المقبل ،أكدت المصادر
أنه طالب الجهات المختصة ذات العالقة باألمر بحسم أمرها
ً
في االجتماع المقرر بعد أسبوعين لإلعالن رسميا عن آلية

جانب من اجتماع اللجنة التعليمية أمس
العودة وإطالع أولياء األمور على تفاصيلها قبل موعد بدء
العام الدراسي الجديد.
وقــالــت الـمـصــادر إن مـســؤولــي "الـتــربـيــة" عــرضــوا خطة
العودة اآلمنة للطلبة ،والتي ركزت على العودة بنظام التعليم
التقليدي في حال سمحت السلطات الصحية بذلك ،مشيرة
ً
إلى أن خطط "التربية" تتضمن كذلك حلوال أخرى بالتعليم
المدمج والتعليم عــن بعد بحسب ال ـظــروف الوبائية في
سبتمبر .ولفتت إلى أن جمعية المعلمين تقدمت بمقترحات
حول أهمية التدرج في عملية عــودة الطالب إلى مقاعدهم
الدراسية حيث كانت مقترحاتها تدور حول أهمية أن تكون
العودة بنظام التعليم المدمج بحيث تكون نسبة الدوام في

البداية بـ  20في المئة لترتفع بعد شهر إلــى  50في المئة
وهكذا حتى تستطيع المدارس استيعاب الطلبة وتنظيم
العملية بشكل سلسل وضمان سالمتهم ومنع انتقال العدوى.
وأضافت أن مسؤولي "الصحة" أشادوا بنجاح "التربية"
في تنظيم االختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر
ً
وطلبة المنازل والذين يصل عددهم إلى  50ألفا ،في وقت أبدوا
تحفظهم عن موضوع العودة الكاملة لنحو  500ألف طالب
بداية العام الدراسي الجديد ،مطالبين بالتريث في اتخاذ
مثل هذه القرارات والتي تخضع لتطورات الوضع الوبائي
لفيروس "كورونا".

«اتحاد مصر» :بحثنا مع الغانم زيادة الجامعات المعتمدة
•

أحمد الشمري

كـشــف االت ـحــاد الــوطـنــي لطلبة الكويت
فــرع جمهورية مصر العربية عن مناقشة
وفد االتحاد مع رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم العديد من القضايا الطالبية ،أبرزها
رف ــع ع ــدد الـجــامـعــات الـمـعـتـمــدة فــي مصر
مــن الجهاز الوطني لالعتماد األكاديمي،
ً
وضمان جــودة التعليم ،الفتا إلــى أن عدد
الجامعات المعتمدة هي  ،7رغــم أن هناك

المونس يسأل عن
ّ
إيقاف سلم رواتب
«حماية المنافسة»

خالد المونس

ّ
وج ــه ا لـنــا ئــب خــا لــد المونس
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤاال ل ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارة
والصناعة ،طالبه فيه باألسباب
ا لـ ـت ــي أدت إ ل ـ ــى إ ي ـ ـقـ ــاف هـيـكــل
الرواتب الجديد لجهاز حماية
المنافسة.
وطـلــب إجــابـتــه عــن اآلتـ ــي :ما
أسباب قيام مجلس إدارة الجهاز
ّ
بإيقاف السلم الجديد للرواتب؟
وما األسس القانونية والالئحية
الـتــي اسـتـنــد عليها الـجـهــاز في
ذلك ،وهل خاطب الجهاز الجهات
ال ـق ــان ــون ـي ــة أو ديـ ـ ــوان ال ـخــدمــة
المدنية قبل اتـخــاذ هــذا الـقــرار؟
ويرجى تزويدي بصورة ضوئية
ّ
من سلم الرواتب الذي قرر مجلس
إدارة ال ـج ـه ــاز إي ـق ــاف ــه .وذكـ ــرت
تـ ـق ــاري ــر ص ـح ــاف ـي ــة أن مـجـلــس
ّ
اإلدارة شــكــل لجنة مـحــايــدة من
أساتذة جامعة الكويت لمراجعة
ّ
سلم الرواتب ،لذا يرجى تزويدي
بصورة ضوئية من قرار تشكيل
اللجنة وأعضائها ومسمياتهم
ومدة عملها.
وأ ضـ ـ ـ ــاف :أوردت ا ل ـت ـق ــار ي ــر
أي ـض ــا وج ـ ــود م ــواف ـق ــة مـسـبـقــة
ّ
مــن وزارة الـمــا لـيــة عـلــى ا لـســلــم
الـ ـج ــدي ــد ل ـل ـج ـه ــاز ،ل ـ ــذا يــرجــى
ت ـ ـ ــزوي ـ ـ ــدي ب ـ ـكـ ــل الـ ـمـ ـخ ــاطـ ـب ــات
والـ ـ ــرسـ ـ ــائـ ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـمـ ــت ب ـيــن
الجهاز ووزارة المالية.

جامعات متميزة في مصر تحتاج إلى إعادة
النظر العتمادها.
وقال االتحاد ،لـ"الجريدة" ،إنه طالب رئيس
مجلس األمة بضرورة فتح خط طيران مباشر
مــع جـمـهــوريــة مـصــر الـعــربـيــة ،فــي ظــل أزمــة
ً
كورونا التي يعانيها العالم ،مؤكدا أن الطلبة
يعانون صعوبات في الوصول إلى وجهات
دراس ـت ـه ــم ،وخ ــاص ــة ف ــي ظ ــل ارت ـف ــاع أسـعــار
التذاكر للسفر إلى مقر دراستهم في الجامعات
الـ ـمـ ـص ــري ــة ،وأيـ ـ ـض ـ ــا إجـ ـ ـ ـ ــراء االش ـ ـتـ ــراطـ ــات

الصحية ،التي تعتبر عائقا بالنسبة إليهم.
وأض ــاف أن طلبة مصر عــانــوا األمــريــن في
السفر عبر "ترانزيت" التي تأخذ وقتا وجهدا
امام الطلبة ،متمنيا إعادة النظر في هذا القرار
واإلسراع في فتح خط طيران مباشر بين الكويت
ومصر ،دون االضطرار للسفر إلى دول أخرى.
ولفت االتحاد إلى مناقشته والغانم العديد
من القضايا الطالبية التي تحتاج إلى وقفة جادة
ً
لحلها وإعادة النظر بها ،مشيرا إلى أن الغانم
أبدى تعاونه ووعد بالنظر في مطالب الطلبة.

ةديرجلا
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«التربية» :تطوير صالحيات برامج التعليم عن بعد

«اتحاد الجامعة» :الميزانية وراء
عدم قبول مستوفي الشروط

إدخال بعض التعديالت على «»Teams
فهد الرمضان

اليعقوب يصدر
ً
تعميما بتجميد
رصيد اإلجازات
الدورية للموظفين

بينما تعمل الجهات المختصة
ف ــي وزارة ال ـتــرب ـيــة ع ـلــى إن ـهــاء
االستعدادات لتنفيذ خطط عودة
الـطــاب إلــى مقاعدهم الدراسية
في سبتمبر المقبل ،يعمل قطاع
التعليم العام على تطوير آليات
التعليم عن ُبعد ،وإدخــال بعض
ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات ع ـ ـلـ ــى خ ـص ــائ ــص
وصالحيات المدارس والمعلمين
في برنامج « ،»Teamsلتتناسب
مع مرحلة التعليم المقررة للعام
ا ل ـم ـق ـبــل  ،2022/2021ف ــي ح ــال
تــم تطبيق التعليم ا ل ـمــد مــج ،أو
التعليم عن بعد.
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،خ ــاط ــب وكـيــل
التعليم الـعــام ،أسامة السلطان،
مـ ــديـ ــري الـ ـمـ ـن ــاط ــق ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
ب ـ ـضـ ــرورة ال ـع ـم ــل ع ـل ــى اإليـ ـع ــاز
لـلـمــدارس بــالـقـيــام بــأخــذ نسخة
من الملفات والفصول ،وبخاصة
ملفات الفصول التي بها طالب
للدور الثاني ،مع اإليعاز لجميع
المعلمين بمراجعة ملفاتهم على
« ،»Streamوحذف غير المرغوب
بـ ـ ــه ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى حـ ـ ــذف جـمـيــع
الفصول التي انشأتها المدارس
بعد نسخها احتياطيا في موعد
اقصاه  29الجاري.

«رابطة  »GUSTإلعادة توزيع
مقاعد البعثات على الجامعات
●

حمد العبدلي

دع ــا رئ ـيــس راب ـط ــة طـلـبــة جــام ـعــة الـخـلـيــج للعلوم
والتكنولوجيا ( )GUSTطالل الصقر ،الى إعادة النظر في
توزيع مقاعد البعثات الداخلية على الجامعات الخاصة
بشكل عـ ــادل ،والـنـظــر فــي ح ــال الطلبة وع ــدم تضييع
مستقبلهم ،واحترام رغباتهم في اختيار الجامعات التي
يودون الدراسة فيها ،والتخصصات التي يطمحون إليها.
وقــال الصقر ،في تصريح لـ «الـجــريــدة»« :ان الرابطة
تـسـعــى ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي إل ــى مـقــابـلــة االم ـي ــن الـعــام
للجامعات الخاصة عمر الكندري ،ووزير التعليم العالي
د .محمد الفارس ،لنقل تظلمات الطلبة ،وإيجاد حلول
لمشكالتهم».
وكشف عن نية الرابطة عقد مؤتمر صحافي اليوم
للحديث عن العديد من األمور التي حصلت خالل خطة
البعثات الداخلية ،والتي أدت إلى تحطيم طموح جميع
الطلبة بقرارات ونسب غير صحيحة مع وجــود األدلة
التي تثبت عكس ذلــك من ناحية الطاقة االستيعابية،
ورفعهم لنسب القبول ،وقبولهم في جامعات بعكس
رغبة الطلبة.
وأوضــح ان الكثير من الطلبة كانوا يأملون القبول
في التخصصات والجامعات التي يرغبون فيها إال ان
النتائج كانت عكس طموحهم ،مبينا أن توزيع الطلبة
في البعثات كان على أساس عشوائي غير أكاديمي ،مما
تسبب في إحباط الكثير منهم بشأن مستقبلهم الدراسي.

علي اليعقوب

أسامة السلطان

وق ـ ــال ال ـس ـل ـط ــان ،ف ــي خ ـطــاب
وجـ ـه ــه إل ـ ــى م ــدي ــري ال ـم ـن ــاط ــق،
وحصلت «الجريدة» على نسخة
مـ ـن ــه ،إن ـ ــه ف ـي ـم ــا ي ـخ ــص تـهـيـئــة
المنصة للعام الدراسي الجديد،
فإنه تقرر أن يكون إنشاء الفصول
مركزيا ،وإلغاء خاصية انشائها
مـ ــن ق ـب ــل ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس ،الفـ ـت ــا إل ــى
أن ــه سيتم ط ــرح الـفـصــول حسب
الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي ال ـس ــاب ــق ،وفــي
حــال وج ــود نقص يتوجب على
اإلدارات المدرسية طلب الدعم من
المناطق التعليمية.

وأش ـ ــار إل ــى أن ــه سـيـتــم كــذلــك
ت ـعــديــل ص ــاح ـي ــات ال ـط ـل ـبــة فــي
ع ـم ـل ـي ــة إل ـ ـغ ـ ــاء ص ــاحـ ـي ــة رف ــع
ال ـف ـي ــدي ــوه ــات ،وزي ـ ـ ــادة مـعــايـيــر
األم ـ ــان لـكـلـمــة الـ ـم ــرور الـخــاصــة
بالمعلمين.

رصيد اإلجازات
وفي موضوع آخر ،أصدر وكيل
وزارة التربية د .علي اليعقوب
تعميما إل ــى جـمـيــع الـقـطــاعــات،
يقضي بالعمل بما جاء بتعميم

دعا الحكومة إلى تعزيزها وعدم التدخل في القرارات الجامعية

دي ــوان الخدمة المدنية الخاص
بتجميد رصيد اإلجازات الدورية
للموظفين.
وق ــال الـيـعـقــوب ف ــي تعميمه،
ال ـ ــذي ح ـص ـلــت «الـ ـج ــري ــدة» على
نـسـخــة م ـن ــه ،إن ــه ب ــاالش ــارة إلــى
تعميم الديوان رقم  8لسنة ،2021
والـ ـص ــادر ب ـش ــأن ال ـم ــرس ــوم رقــم
 102لسنة  2021بتجميد رصيد
اإلج ـ ـ ـ ــازات الـ ــدوريـ ــة لـلـمــوظـفـيــن
الخاضعين ألحكام قانون الخدمة
المدنية عن عامي  2020و،2021
فإنه يجب على كل الجهات ذات
الصلة تنفيذ الـمــر ســوم والعمل
بـمــا ج ــاء ب ــه ،عـلــى أن تـتــم اع ــادة
رصـيــد الـمــوظــف ال ــذي قــد يكون
سقط في األول من يناير  2020أو
 ،2021بسبب تجاوز الحد األعلى
لرصيد اإلجازات الدورية المقرر
قانونا ،وفي حال انتهاء خدمات
ال ـمــوظــف ي ـصــرف ل ــه ب ــدل نـقــدي
ع ــن الــرص ـيــد الـمـجـمــد الـمـتـبـقــي
منه ،باإلضافة إلى البدل النقدي
ال ـم ـقــرر  180ي ــوم ــا ،وف ـق ــا لنص
الـمــادة  41من المرسوم الصادر
بشأن نظام الخدمة المدنية.

●

ضرورة التدخل
إليقاف التراجع
التدريجي
الملحوظ للتعليم
في الكويت على
جميع المستويات

«األسترالية» نظمت مخيم «اكتشاف الهندسة»
لمساعدة طالب «الثانوية» للوصول إلى أقصى طاقاتهم
نظمت األكاديمية األسترالية،
بــال ـت ـعــاون م ــع كـلـيــة الـهـنــدســة
لـ ـ ــدى ال ـك ـل ـي ــة األسـ ـت ــرالـ ـي ــة فــي
ً
ً
الـ ـك ــوي ــت ،م ـخ ـي ـم ــا اف ـت ــراض ـي ــا
ل ـطــاب الـثــانــويــة تـحــت عـنــوان
«المخيم االفتراضي الكتشاف
الـهـنــدســة» ،حـيــث اشـتـمــل على
أرب ـ ـعـ ــة ت ـخ ـص ـص ــات رئ ـي ـس ـيــة
فــي الـهـنــدســة ،ضـمــن جهودها
ل ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة ش ـ ـب ـ ــاب الـ ـك ــوي ــت
للوصول إلى أقصى طاقاتهم.
ويـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـيـ ــم ،ال ـ ـ ــذي
أقـ ـ ـي ـ ــم خـ ـ ـ ــال الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة مـ ـ ــن 27
يــون ـيــو ح ـتــى  14ي ــول ـي ــو ،إلــى
ت ـع ــري ــف ال ـم ـش ــارك ـي ــن بــأرب ـعــة
ت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات رئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة ه ــي
هـ ـن ــدس ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول وال ـم ــدن ـي ــة
والـمـيـكــانـيـكـيــة وال ـك ـهــربــائ ـيــة،
بطريقة سهلة و غـيــر تقليدية،
ل ـم ـس ــاع ــدة الـ ـط ــاب ع ـل ــى ب ـنــاء
الثقة مــن خــال مشاركتهم في
أنشطة وتطبيقات واقعية من
خ ــال منصة إلـكـتــرونـيــة غنية
بالمعلومات.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـه ـن ــدس ــة

الـ ـبـ ـت ــرول ،ت ــم ت ـعــريــف ال ـطــاب
على جوانب مختلفة من مجال
هندسة الـبـتــرول ،مثل هندسة
الـ ـمـ ـك ــام ــن وت ـ ـكـ ــريـ ــر الـ ـبـ ـت ــرول
وجيولوجيا البترول ومفاهيم
هندسة الحفر.
ك ـ ـمـ ــا ت ـ ـ ــم تـ ــوع ـ ـيـ ــة ال ـ ـطـ ــاب
بــأهـمـيــة ال ـســامــة ف ــي صـنــاعــة
ً
الـبـتــرول ،وأيـضــا أتـيــح للطلبة
ف ــرص ــة إلجـ ـ ــراء ت ـجــربــة عملية
باستخدام برنامج يقومون من
خــالــه بـمـحــاكــاة رؤوس اآلبــار
وتصورها.
أما عن الهندسة المدنية ،فتم
تـعــريــف الـمـشــاركـيــن بمختلف
الدراسات الفرعية في الهندسة
الـمــدنـيــة ،وحـصــل الـمـشــاركــون
على فرصة الكتشاف مواضيع
التخطيط العمراني وهندسة
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ــات والـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس ـ ــة
الزالزل وهندسة
اإلنشائية وعلم
ً
موارد المياه ،إضافة إلى مبادئ
عامة في الهندسة.
وب ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى م ـخ ـي ــم
الهندسة الميكانيكية ،أتيحت

ال ـف ــرص ــة لـلـطـلـبــة ال ـم ـشــارك ـيــن
ل ـت ـع ـلــم ومـ ـح ــاك ــاة ال ـك ـث ـي ــر مــن
المفاهيم والمبادئ الهندسية،
م ـن ـهــا ق ــوان ـي ــن ن ـيــوتــن ال ـثــاث
وتـحـلـيــل ج ـنــاح طــائــرة مدنية
ورسـ ـ ــم وت ـص ـم ـيــم ال ـع ــدي ــد مــن
األشـ ـك ــال الـهـنــدسـيــة وتـحــويــل
الطاقة الكامنة إلى طاقة حركية
واألخذ بقياسات مولدات طاقة
الرياح.

الدوائر اإللكترونية
أما بالنسبة لمخيم الهندسة
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــائ ـ ـيـ ــة ،ف ـ ـقـ ــد اك ـت ـس ــب
ال ـم ـشــاركــون م ـه ــارات ف ــي بـنــاء
الــدوائــر اإللكترونية ،وتعلموا
ع ــن الـمـتـحـكــم الــدق ـيــق وكيفية
ت ــوص ـي ــل ال ـق ـط ــع اإلل ـك ـتــرون ـيــة
المختلفة به مثل المستشعرات
والمشغالت وشاشات العرض.
وفـ ـ ـ ـ ــي نـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة كـ ـ ـ ــل ج ـل ـس ــة
ق ـ ـ ــام ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــون ب ـت ـض ـم ـيــن
م ــا ت ـع ـل ـمــوه ف ــي ب ـن ــاء ال ــدوائ ــر
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة وب ــرم ـج ــة وح ــدة

5

محليات

التحكم الدقيقة لتنفيذ حلول
واق ـع ـي ــة ل ـس ـي ـنــاريــوهــات ع ــدة،
مثل نظام إشارة المرور وجهاز
كـشــف ال ـحــرائــق وج ـهــاز كشف
الـ ــدخ ـ ـيـ ــل أو ال ـ ـسـ ــرقـ ــة ونـ ـظ ــام
تنظيف النوافذ ونظام التحكم
ف ــي كــام ـيــرات ال ـمــراق ـبــة وع ــداد
تصاعدي وتنازلي في سيناريو
مصعد وكاشف الغاز وتصميم
منزل ذكي وتنفيذ نظام إضاءة
استشعاري.
وبـعــد إكـمــال المخيم ،تمكن
ال ـم ـشــاركــون م ــن ال ـت ـعــرف على
تخصصات هندسية مختلفة
أع ـط ـت ـهــم ن ـظ ــرة ثــاق ـبــة لـمـجــال
دراسـ ـ ــي ق ــد يـتـخـصـصــون فيه
بــالـمـسـتـقـبــل ،وب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ذلــك ،تعلم المشاركون مهارات
خـ ــاصـ ــة وع ـ ــام ـ ــة ت ـف ـي ــده ــم فــي
دراساتهم الحالية في المرحلة
الثانوية.

حمد العبدلي

أكد االتحاد الوطني لطلبة الكويت  -فرع الجامعة ،أن عدم
توافر الميزانية هو السبب الرئيسي الذي جعل جامعة الكويت
ال تستطيع استيعاب أعداد الطلبة المجتازين لشروط القبول،
ً
ً
مبينا أن الجامعة ال تستطيع أن تنتدب أو تعين او تطرح شعبا
اضافية ألعضاء هيئة التدريس بسبب الميزانية.
ودعا االتحاد ،في بيان صحافي امس« ،الحكومة إلى أن تكف
يدها ،وأن تعزز ميزانية الجامعة ،وأال تتدخل بقراراتها ،موضحا
أن الجامعة ليست حقيبة وزار ي ــة يتم التحكم بمصروفاتها
وقراراتها ،بل هي مستقبل الكويت بمنتسبيها وقياداتها في
القريب العاجل ،وكفانا من مجلس الــوزراء ما نجم من نتائج
ً
ً
تأجيل التعليم في الجامعة الذي كان سببا رئيسيا في تراجع
التصنيف».
ً
وأشــار الى انه «في ظل تصاعد الــدول تعليميا منذ سنوات
تــزامــن معها تــراجــع تــدريـجــي مـلـحــوظ لمستوى التعليم في
ً
الـكــويــت على جميع الـمـسـتــويــات» ،معتبرا أن الحكومة هوت
بالمنظومة التعليمية إ لــى نفق مظلم يتطلب من الجميع بال
استثناء وقفة جــادة أمــام تخبطاتها التي بــدأت تمس وتعبث
بشكل مباشر بمستقبل شباب الكويت.
وطــالــب االت ـحــاد أعـضــاء مجلس األم ــة وجميع المسؤولين
إلى التدخل الفوري إليقاف هذا العبث ،مؤكدا «أننا عزمنا على
التصعيد اإلعــامــي والـمـيــدانــي حتى تـكــون الجامعة متمثلة
بجميع منتسبيها صاحبة قراراتها مستقلة بذاتها».

«اتحاد فرنسا» :الطلبة عازفون عن
«االبتعاث» لغياب التخصصات العلمية
●

فيصل متعب

أكد رئيس الهيئة اإلدارية لالتحاد الوطني لطلبة الكويت في فرنسا
وال ــدول الـمـجــاورة ،عبدالله العجمي ،أن غـيــاب إدراج التخصصات
العلمية وراء عزوف العديد من الطلبة في االبتعاث إلى فرنسا ،مشيرا
إلى أن آخر سنة تم فيها ابتعاث الطلبة إلى فرنسا لتخصص علمي
«علوم اإلدارة» عام  ،2009وكانت من نصيب طالب واحد فقط.
وت ــاب ــع ال ـع ـج ـمــي ،ف ــي ت ـصــريــح ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،أن «اع ـت ـم ــاد تـنــوع
التخصصات في االبتعاث إلى فرنسا من قبل وزارة التعليم العالي
ودور االتحاد في توجيه الطلبة الذين يرغبون الدراسة فيها ،من أبرز
الحلول لزيادة أعداد الطلبة المبتعثين بفرنسا».
وقـ ــال الـعـجـمــي« :ف ــي ال ـســابــق كــانــت ه ـنــاك ص ـعــوبــات ف ــي إص ــدار
تأشيرات الطلبة الكويتيين الراغبين في الدراسة إلى فرنسا ،لكن في
الوقت الحالي ،وبعد مطالبة وزارة الخارجية الفرنسية بالتدخل ،هناك
سرعة في إنجاز معامالت الطلبة وإصدار التأشيرات الدراسية بكل
سهولة ،دون أي مشاكل تذكر».
وذكر أن «االتحاد التقى وكيل وزارة التعليم العالي في مايو الماضي،
للمطالبة بإصدار قائمة الجامعات المتميزة في فرنسا ،لكن لم نجد
ّ
أي تجاوب من وزارة التعليم العالي في إصدارها ،بحجة عدم وجود
إقبال طالبي كبير في فرنسا وجامعات مالطا».
وأضاف أنه «تم تغيير معادلة شهادات الطلبة الخريجين من فرنسا،
التي تتكون مــن  20نقطة ،وال ــذي يخالف نظام المعدل الـخــاص في
الكويت ،ويتكون من  4نقاط ،مشيرا إلى أنه «تم اعتماد عدد النقاط
 12نقطة وما فوق (امتياز) ،وأن يكون المعدل  11.33نقطة( ،جيد جدا)،
مبينا أن االتحاد طالب بأن يكون المعدل من  10إلى  11نقطة (جيد).

حريق يلتهم  4مركبات في «مبارك الكبير» «البيئة» :تحرير مخالفات في العاصمة وحولي
●

أكدت استمرار جوالت التفتيش لضمان المحافظة على البيئة

محمد الشرهان

تمكنت فرق اإلطفاء ،أمس،
مـ ــن ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى حــريــق
نشب في  4مركبات ودراجة
نـ ــاريـ ــة أم ـ ـ ــام أحـ ـ ــد الـ ـمـ ـن ــازل
بمنطقة مبارك الكبير.
وذك ـ ـ ــرت إدارة ال ـع ــاق ــات
العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء
ال ـ ـعـ ــام ،ف ــي بـ ـي ــان ،أن رج ــال
إطفاء مركز القرين تعاملوا
مع الحادث الذي لم يسفر عن
أي إصــابــات بشرية ،مشيرة
إلى أن فرق التحقيق باشرت
عملها لمعرفة أسبابه.

●

عادل سامي

ق ــال ــت ال ـه ـيـئــة ال ـعــامــة لـلـبـيـئــة ،أم ـ ــس ،إنـهــا
م ـس ـت ـمــرة ف ــي م ــراق ـب ــة ال ـش ــواط ــئ وال ـس ــواح ــل
البحرية في الـبــاد ،عبر قيام فرقها بجوالت
تفتيشية دوريــة ،بالتعاون مع شرطة البيئة،
لــر صــد المخالفين ،ولضمان المحافظة على
البيئة الكويتية.
وقالت الهيئة ،في بيان صحافي ،إن الفرق
التفتيشية قــامــت بـعـمــل مـســح م ـيــدانــي على
سواحل محافظتي العاصمة وحولي ،وحررت
ع ـ ــددا م ــن ال ـم ـخــال ـفــات ال ـب ـي ـئ ـيــة ،م ـن ـهــا إل ـقــاء
المخلفات في غير أماكنها المخصصة.
وأضافت أنه ضمن المخالفات أيضا ،رصد

عدد من السيارات التي التهمتها النيران

أشخاص يقومون بتقليب وتكسير الصخور
لصيد وتجميع الكائنات البحرية أثناء المد
وال ـجــزر ،وال ــذي ُيـعــد مخالفا لـلـمــادة  100من
قــانــون حـمــايــة الـبـيـئــة ،ال ـتــي تـنــص عـلــى «أنــه
يحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء
أو ح ـي ــازة أو نـقــل ال ـكــائ ـنــات الـفـطــريــة الـبــريــة
وال ـب ـحــريــة ح ـيــة كــانــت أو مـيـتــة أو الـمـســاس
بصغار هذه الكائنات أو بيوضها أو أعشاشها
أو موائلها».
وش ـ ــددت الـهـيـئــة ع ـلــى ض ـ ــرورة الـمـحــافـظــة
ع ـلــى ال ـب ـي ـئــة ،وع ـ ــدم رمـ ــي ال ـم ـخ ـل ـفــات إال في
أماكنها المخصصة ،كونها الواجهة الجمالية
للبالد ،وااللتزام بقانون حماية البيئة من قبل
المواطنين والمقيمين.

َّ
ً
«األوقاف» و«اإلعاقة» وقعتا بروتوكول تعاون مشتركا «بيت الزكاة» :قدمنا  5.9ماليين دينار
عمادي :توفير المعلمين والمناهج الشرعية لذوي االحتياجات الخاصة
●

نسعى إلى
خلق المساواة
بين ذوي
اإلعاقة
وأقرانهم

العوضي

جورج عاطف

ّ
وق ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت وزارة األو قـ ـ ـ ـ ـ ــاف
وال ـش ــؤون اإلســام ـيــة والهيئة
ال ـع ــام ــة لـ ـش ــؤون ذوي اإلع ــاق ــة
ً
ب ــروت ــوك ــول تـ ـع ــاون م ـش ـتــركــا،
صـبــاح أم ــس ،فــي مـقــر الـ ــوزارة
بمنطقة الرقعي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال وك ـ ـ ـيـ ـ ــل «األوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف»
الـ ـ ـمـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس فـ ـ ــريـ ـ ــد ع ـ ـ ـمـ ـ ــادي،
ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح أم ـ ـ ـ ــس ،إن ه ــذا
ً
الـ ـب ــروت ــوك ــول ي ــأت ــي ت ـتــوي ـجــا
للعمل ال ــدائ ــم والـمـسـتـمــر بين
ال ـ ــوزارة والـهـيـئــة لـخــدمــة ذوي
اإلعــاقــة ومساعدتهم فــي تلقي
ً
ال ـع ـلــوم ال ـشــرع ـيــة ،مـضـيـفــا أن
«هــذه االتفاقية ستساعدنا في
تنظيم العمل المشترك وتقديم
أفـ ـض ــل الـ ـخ ــدم ــات الس ـي ـم ــا أن
ال ـ ـ ـ ــوزارة ل ــدي ـه ــا اه ـت ـم ــام كـبـيــر
ب ــذوي اإلعــاقــة وه ــو مــا دفعها
إلـ ــى إنـ ـش ــاء الـ ـم ــراك ــز الـ ـم ــزودة
ب ـك ــل م ــا ي ـح ـت ــاج ــه أبـ ـن ــاء ه ــذه
الـفـئــة وال ـتــي تــوفــر لـهــم الـقــدرة
ع ـل ــى ت ـل ـقــي ال ـع ـل ــوم ال ـشــرع ـيــة
بشكل ميسر وسهل مثل باقي
األشخاص».

جانب من توقيع االتفاقية
وأك ـ ـ ـ ـ ــد أن «األوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف» ل ــن
ت ـس ـت ـط ـي ــع الـ ـعـ ـم ــل ب ـم ـف ــرده ــا،
ول ـهــذا ف ــإن ال ـت ـعــاون مــع «ذوي
اإلعــاقــة» سيساهم فــي تحقيق
أه ــداف االستراتيجية والــرقــي
بالعمل إلى أفضل المستويات،
ً
الفتا إلى أن االتفاقية تتضمن
ت ـ ـعـ ــاون ال ـج ــان ـب ـي ــن مـ ــن خ ــال
ت ـق ــاس ــم ال ـع ـم ــل ف ـي ـمــا بـيـنـهـمــا
لـ ـيـ ـك ــون دور الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة تــوف ـيــر
المعلمين والمناهج الشرعية
ألبناء هذه الفئة ،على أن توفر

الهيئة األمــاكــن الـخــاصــة لمثل
هذه الدروس.
مــن جــانـبـهــا ،قــالــت الـمــديــرة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـه ـي ـئ ــة د .ش ـف ـي ـقــة
العوضي ،إن بروتوكول التعاون
ً
مــع «األوق ــاف» مهم جــدا بهدف
خلق المساواة بين ذوي اإلعاقة
وغ ـي ــره ــم ف ــي تــوف ـيــر ال ـ ــدروس
والمحاضرات الدينية والشرعية
إلى جانب رحالت العمرة.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـعـ ـ ــوضـ ـ ــي أن
«ال ـت ـعــاون مــع ال ـ ــوزارة مستمر

مـ ـن ــذ ف ـ ـتـ ــرة ط ــويـ ـل ــة إلي ـم ــان ـن ــا
بضرورة االهتمام بذوي اإلعاقة
ً
ورعايتهم دينيا ،ولهذا سيكون
تــوقـيــع الـبــرتــوكــول خـطــوة إلــى
األمـ ـ ـ ــام ن ـح ــو ت ـح ـق ـيــق ال ـم ــزي ــد
م ــن األهـ ـ ــداف ال ـتــي ت ـخــدم هــذه
الشريحة» ،معربة عــن شكرها
«األوق ـ ـ ـ ـ ـ ــاف» والـ ـق ــائـ ـمـ ـي ــن عـلــى
العمل فيها على تعاونهم غير
المحدود في توفير المعلمين
والمناهج وكل ما يحتاجه ذوو
اإلعاقة.

مساعدات خالل  6أشهر

المري :حريصون على إيصال المساعدات لمستحقيها
قال مراقب اإلعالم ،المتحدث
ال ــرسـ ـم ــي ل ـب ـي ــت ال ـ ــزك ـ ــاة حـمــد
المري ،إن البيت خالل النصف
األول مــن  2021قــدم مساعدات
مالية لفئات (المطلقات – األرامل
– األيتام – المرضى – الغارمين)
ً
بلغ إجماليها  5921660دينارا،
استفادت منها  9878أسرة.
وأضــاف المري ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أنه استفاد من
هــذه المساعدات  4048مطلقة،
وإجـ ـم ــال ــي الـ ـمـ ـس ــاع ــدات ال ـتــي
قدمت لهن  2227640دينارا ،كما
استفادت منها  2377أرملة ،بلغ
إج ـمــالــي ال ـم ـســاعــدات الـمـقــدمــة
لهن  1747460ديـنــارا ،أمــا عدد
أس ــر األيـ ـت ــام ال ــذي ــن اس ـت ـفــادوا
م ــن ه ــذه ال ـم ـســاعــدات فـقــد بلغ
 26أسرة قدم لها البيت 17950
دينارا.
وأشـ ــار إل ــى أن الـبـيــت يــولــي
ال ـ ـمـ ــرضـ ــى أهـ ـمـ ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة فــي
المساعدات المالية التي يقدمها
لبعض فـئــات الـمـجـتـمــع ،حيث
قدم لهم  1394000دينار ،كما أنه
لم يغفل عن مساعدة الغارمين

حمد المري

م ـ ـمـ ــن ع ـل ـي ـه ــم ت ـن ـف ـي ــذ أح ـ ـكـ ــام
بتسديد الديون ،إذ قدم 534610
دنانير استفاد منها  688غارما.
وأوضـ ــح ال ـمــري أن «ال ــزك ــاة»
يستقبل طلبات المساعدة من
خ ـ ــال م ــوق ـع ــه ع ـل ــى اإلن ـت ــرن ــت
خ ــال أوق ـ ــات ال ـع ـمــل الــرسـمـيــة
لــه مــن األح ــد إلــى الخميس من
ً
الساعة  8صباحا حتى الساعة
 2ب ـعــد ال ـظ ـه ــر ،ع ـلــى أن يــرفــق
م ــع ال ـط ـل ــب صـ ــور م ــن األوراق

الــرسـمـيــة كــالـبـطــاقــات المدنية
أو األمنية ألفــراد األســرة ،وعقد
الـ ـ ــزواج أو ال ـط ــاق ،أو ش ـهــادة
الـ ـ ــوفـ ـ ــاة ل ـ ـ ــرب األسـ ـ ـ ـ ـ ــرة ،وع ـق ــد
البيت أو اإليجار ،وتقرير راتب
للزوج والــزوجــة ،أو شهادة من
التأمينات فــي حــال كــان الــزوج
أو الــزوجــة عاطلين عــن العمل،
وكشف حساب من البنك للزوج
وال ــزوج ــة آلخ ــر  4أش ـه ــر ،وأي
أوراق رسمية تثبت االلتزامات
المالية أو تنفيذ أحكام بالسداد
بالنسبة للغرامين حتى يقوم
ال ـب ــاح ــث االج ـت ـم ــاع ــي ب ــدراس ــة
طلبه ،والـتــأكــد مــن أحقيته في
المساعدة.
وأكـ ـ ــد أن «ال ـ ــزك ـ ــاة» حــريــص
ع ـلــى إي ـص ــال ال ـم ـســاعــدات إلــى
ً
مـسـتـحـقـيـهــا ف ـع ـل ـيــا م ــن خ ــال
ل ـجــان مـتـخـصـصــة ،لـلـتــأكــد من
استحقاق طالب الحاجة وليس
لمدعي الحاجة والتفريق بينهم،
م ــوضـ ـح ــا أن الـ ـبـ ـي ــت م ــؤت ـم ــن
وحــريــص على هــذه التبرعات،
وع ـ ـل ـ ـيـ ــه رقـ ـ ــابـ ـ ــة مـ ـ ــن الـ ـجـ ـه ــات
الرسمية للدولة.

محليات
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AUM

ّ
ترسخ ريادتها المحلية ومكانتها اإلقليمية
مؤسسة تايمز للتعليم العالي العريقة
««Times Higher Education
ً
ّ
تصنف « »AUMاألولى في الكويت والـ  24عربيا
التصنيف
من مؤسسة
عريقة مثل
«»Times
ترسيخ
للمستوى
األكاديمي
والمكانة
التي حققتها
«»AUM
ً
إقليميا

بعد النجاح المدوى ،واإلنجاز الكبير الذي تحقق
بتصنيف مؤسسة  QSالعالمية لـ  ،AUMكجامعة
ً
ً
أولى في الكويت و 33عربيا ،تحقق « »AUMإنجازا
آخر ،حيث صنفت مؤسسة تايمز « »Timesللتعليم
ً
العالي « ،»AUMاألولى في الكويت والـ  24عربيا.
ويعد هذا التصنيف الصادر عن مؤسسة عريقة مثل
ً
« »Timesترسيخا لريادتها المحلية ومكانتها
اإلقليمية والعالمية التي استطاعت أن تحققها
« »AUMفي هذه الفترة القصيرة.
إن هذا اإلنجاز األكاديمي ،هو تعزيز لسمعة الكويت
ً
أكاديميا ،وعالمة فارقة للتعليم العالي في دولة
الكويت ،ونقطة مضيئة في مسيرة التعليم العالي
بها.
وتجدر اإلشارة إلى أن مؤسسة تايمز « »Timesتقيمّ
وتراجع البحوث التي تقوم بها الجامعة ،والسمعة
األكاديمية بالدرجة األولى.

«تايمز» للتعليم العالي ّ
متميزة
ً
عالميا بخبرتها الواسعة في
التصنيفات الجامعية
تعتبر مؤسسة التايمز للتعليم العالي ،والتي
أهم المراجع التي تدعم ّ
مقرها لندن ،أحد ّ
تميز
اإلنجاز
قطاع التعليم العالي في جميع أنحاء العالم .كما
ُ
تعزيز لسمعة ت ّ
عد تصنيفاتها الجامعية األكثر شمولية وجودة
ً
الكويت
عالميا ،وذلك بسبب الخبرة الواسعة التي تمتلكها
ً
أكاديميا
المؤسسة في تحليل البيانات ورؤيتها التطويرية
ونقطة
لقطاع التعليم العالي واالستدامة واألبحاث العلمية.
مضيئة
ً
ً
فمنذ ما يقارب الخمسين عاما ،تلعب « »THEدورا
في مسيرة
ً
التعليم العالي كبيرا في عملية تقييم أداء الجامعات على مستوى
بالكويت
العالم.

ARAB
UNIVERSITY
RANKINGS
2021

THE

تصنيف « »THEللجامعات
العربية 2021

ً
تأكيدا إليمانها الراسخ بالخصائص والمهام الفريدة للجامعات
في المنطقة العربية ،فقد ّ
صممت  THEتصنيف الجامعات
العربية وأطلقته عام  2021بمنهجية تندرج تحت خمسة
مجاالت رئيسية :جودة التعليم  ،Teachingاألبحاث
العلمية  ،Researchاالستشهادات وتأثير األبحاث العلمية
 ،Citationsنقل المعرفة وتأثيرها على المجتمع ،Society
والمنظور العالمي من حيث استقطاب طلبة وباحثين من حول
العالم .International Outlook
يذكر أنه تم تأهيل  155جامعة من  15دولة من منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا للمشاركة في هذا التصنيف
الذي يتطلب من الجامعات نشر  500بحث علمي على ّ
األقل
على مدى خمس سنوات لتأهيلها ،أما على صعيد الكويت
فقد تأهلت جامعتان هما جامعة الشرق األوسط األمريكية
ّ
وجامعة الكويت ،وحلت جامعة الشرق األوسط األمريكية في
المرتبة األولى.

منتدى خاص إلعالن النتائج بحضور أكثر من  600مشارك ومشاركة
انعقد منتدى خاص إلطالق
التصنيف للجامعات العربية
 ،2021واالح ـت ـفــاء بـتـمـ ّـيــز هــذه
ال ـج ــام ـع ــات ف ــي ح ـقــل الـتـعـلـيــم
ً
ً
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــي ع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــا وع ـ ــالـ ـ ـم ـ ـ ّـي ـ ــا.
واس ـت ـق ـطــب ال ـم ـن ـتــدى ق ـي ــادات
وخبراء في التعليم العالي حول
الـعــالــم ،وأكـثــر مــن  600مشارك
ومـ ـش ــارك ــة م ــن ك ــل مــؤس ـســات
التعليم العالي بالعالم العربي.
وتـ ـض ـ ّـم ــن الـ ـمـ ـنـ ـت ــدى إعـ ــان
ن ـت ــائ ــج ال ـت ـص ـن ـي ـفــات م ــن قـبــل
مـ ـس ــؤول ال ـب ـي ــان ــات الــرئ ـي ـســي
لمؤسسة تايمز ،دانـكــن روس،
ومديرها اإلقليمي نيك دايفس.
وعند إعالن النتائج هنأ روس
ج ــامـ ـع ــة  AUMعـ ـل ــى ال ـم ــرك ــز
ال ـم ـت ـق ــدم الـ ـ ــذي ح ـص ـلــت عـلـيــه
ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي ،وال ـمــركــز

ّ
تضمن
األول فــي الـكــويــت ،كما
مـحــاضــرات وحلقات ح ــوار مع
مـتـحــدثـيـيــن وخـ ـب ــراء ورؤسـ ــاء
ونــواب رؤســاء جامعات عربية
عريقة ،عرضوا تجارب ناجحة
للجامعات ودوره ــا فــي تأدية
رسالتها التعليمية فــي خدمة
الوطن العربي.
ومن أبرز المتحدثين :رئيس
الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي ف ــي مــؤسـســة
قطر فرانسيسكو مارموليجو،
ورئيس جامعة  ،AUMد .جورج
اليحشوشي ،والقائد العالمي
لشبكة التعليم فــي شــر كــة بي
دبليو سي  ،PwCسالي جيفري،
ومـ ـس ــؤول ال ـم ـعــرفــة الــرئـيـســي
لمؤسسة تايمز فيل باتي.

ُ
خطى ثابتة ورؤية واضحة وتطور مستمر لـ « »AUMمنذ تأسيسها
هـ ـ ـ ــذا اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز الـ ـت ــاريـ ـخ ــي
ل ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط
األمريكية هو ثمرة سنوات من
الـتـخـطـيــط وال ـع ـم ــل الـمـسـتـمـ ّـر
لتقديم أفضل تجربة تعليمية
ل ـط ـل ـب ـت ـهــا ،ف ـم ـن ــذ تــأس ـي ـس ـهــا،
عـقــدت " "AUMال ـعــزم إلح ــداث
نقلة نوعية ولالرتقاء بالتعليم
العالي مــن خــال تقديم برامج
أكاديمية بمعايير عالمية وبناء
حــرم جامعي متكامل مع بيئة
تعليمية مبتكرة.
وه ـ ـ ــذا االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف ال ـع ــال ـم ــي
ب ـ ـ ـ  AUMم ـ ــن قـ ـب ــل أح ـ ـ ــد أه ـ ـ ّـم
م ــراج ــع لـتـصـنـيــف ال ـجــام ـعــات

على مستوى الـعــالــم ،هــو فخر
للمنطقة بأسرها ،حيث إن هذا
اإلن ـج ــاز يـعــزز بصمة التعليم
ّ
ال ـ ـعـ ــالـ ــي ف ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة كـ ـك ــل،
ويضعها على خريطة التعليم
ً
ً
وعالميا.
عربيا
العالي
ويذكر أن هــذا ليس اإلنجاز
األول مــن نــوعــه للجامعة ،فقد
ل ـم ــع اس ـ ــم " "AUMع ـل ــى م ــدى
السنوات من خالل االعتمادات
وال ـت ـص ـن ـي ـف ــات وال ـت ـق ـي ـي ـم ــات
والشراكات العالمية.
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خليل علي حيدر

عندما فقد الشعر الوزن والقافية ()4-1
رحـلــت فــي أواخ ــر الـشـهــر الـمــاضــي،
ي ــون ـي ــو  ،2021إح ـ ـ ــدى ال ـش ـخ ـص ـيــات
ال ـعــراق ـيــة األدب ـي ــة الـنـســائـيــة ال ـب ــارزة،
ال ـشــاعــرة "لـمـيـعــة ع ـبــاس ع ـم ــارة" ،عن
عـمــر يـنــاهــز  92عــامــا ،فـقــد ول ــدت عــام
 ،1929وجاء لقبها من مدينة "العمارة"
جنوبي العراق.
وفــي استثناء ن ــادر عــن واق ــع حياة
األدبـ ــاء وصـفــت "ال ـجــريــدة" فــي /6 /20
 ،2021حـيــاة "لميعة" أنـهــا "ليست من
اللواتي عانين كثيرا من شظف العيش،
إذ ول ـ ــدت ل ـعــائ ـلــة صــاب ـئ ـيــة م ـنــدائ ـيــة
عريقة ببغداد ،وكان عمها صانغ فضة
معروفا" .وأضافت الصحيفة أن رحلة
الشاعرة مع الكتابة بــدأت في الثانية
عـشــرة مــن عـمــرهــا ،حيث كــانــت ترسل
قصائدها الى الشاعر اللبناني "إيليا
ً
أبي ماضي" الذي كان صديقا لوالدها،
وبمجرد أن قــرأ "أب ــو مــاضــي" شعرها
أبــدى إعجابه به وتنبأ لها بمستقبل
أدبي زاهر.
اهتم األدب ــاء والفنانون فــي العراق
بالشاعرة "لميعة عباس عمارة" الملقبة
بأيقونة الشعر العراقي ،ونشرت الكاتبة
المعروفة "أنعام كجة جي" قبل أعوام،
فــي الــذكــرى الخمسين لرحيل الشاعر
"ب ـ ــدر ش ــاك ــر ال ـس ـي ــاب" ()1964-1926
مقاال عن قصيدة رائــد الشعر العربي
المعاصر المعروفة "أنـشــودة المطر"،
التي تبدأ بالتغزل "عيناك غابتا نخيل
ســاعــة الـسـحــر ،أو شــرفـتــان راح ينأى
عـنـهـمــا ال ـق ـم ــر" ،ف ـهــل ك ــان ــت الـمـعـنـيــة
الطالبة في دار المعلمين العالية بكلية
اآلداب ببغداد" ،لميعة عمارة عباس" أم
فتاة أخرى؟ كما تساءلت الكاتبة "أنعام
كـجــة ج ــي" قـبــل أن تـضـيــف" :ف ـفــي تلك
األيام الملتهبة بالنشاط السياسي من
أربعينيات القرن الماضي ،كــان يكفي
أن تـبـتـســم طــالـبــة جــامـعـيــة لـكــي تجد
أكثر من قصيدة طوع يديها ،كتبها لها
زميل من شعراء دار المعلمين العالية،
وم ــا أك ـثــرهــم ،ول ـعــل ال ـس ـيــاب ،الـطــالــب
الريفي القادم من الجنوب ،كان أشعرهم
وأكثرهم اسـتـعــدادا للوقوع فــي شــراك
نظرات وابتسامات بنات المدينة ،لقد
استطلف الكثيرات وكتب لهن القصائد.
يكفي أن تقع عيناه على وجه صبوح
ف ـت ــول ــد ال ـق ـص ـي ــدة ،وكـ ـ ــان ب ـي ـن ـهــن مــن
تتقبل القصيدة ،ال صاحبها ،ربما ألنه
كان قليل الحظ من الوسامة ،مهموما
بــالـكـتــب وال ـن ـض ــال يـحـمــل أوراقـ ـ ــه في
جيب سترته ويتوسط حلقات الرفاق
والــرفـيـقــات لكي يـقــرأ عليهم مــا ألهمه
شيطان الشعر في الليلة السابقة".
(الشرق األوسط.)2014 /12 /18 ،
مــن أثــرى المقابالت الصحافية مع
ال ـشــاعــرة "لـمـيـعــة ع ـبــاس ع ـم ــارة" تلك
الـتــي أجــرتـهــا األدي ـبــة "سـعــديــة مـفــرح"
في (القبس) عام  2002وكانت الشاعرة
"ل ـم ـي ـع ــة" قـ ــد هـ ــاجـ ــرت ال ـ ــى الـ ــواليـ ــات
المتحدة عام  1978واستقرت وأصدرت
عدة دواوين.
المقابلة سلطت بعض األضواء على
أحـ ــوال األدب واألدبـ ـ ــاء ال ـع ــرب رجــالــه

ونـ ـس ــاؤه ،وب ـخــاصــة ال ـش ـعــر الـحــديــث
وعالقة الشعراء والنقد األدبي وغيره.
أبدت الشاعرة "لميعة" رأيا خاصا
في شاعرية المرأة والرجل فقالت" :أنا
أؤم ــن أن ال ـمــرأة ال يمكن أن تصل إلى
العبقرية ألنها ال تملك ذلــك الـقــدر من
األنانية التي يملكها الرجل" .وأوضحت
قائلة" :فالمرأة تضحي بوقتها من أجل
إسعاد اآلخرين في المجتمع حولها ،أما
الرجل فهمه عمله فقط ،فهو مخدوم في
البيت ومتفرغ حتى إن كان في عمله،
ولكن المرأة لم تصادف مثل هذا التفرغ،
وال ـتــي صــادفــت مـثــل ه ــذا ال ـت ـفــرغ هي
المرأة التي أبدعت مثل مدام كوري التي
تفرغت الى العمل ،وحياتها الخاصة لم
تأخذ منها الكثير ،خصوصا أن شريك
حياتها كان يعمل معها وفي اهتمامها
ً
نفسه ،وهذه الحالة نادرا ما تحدث في
محيط النساء.
والـمـبــدع بشكل عــام ال يشترط فيه
أن يكون مرفها ماديا فهو يحتاج إلى
أن يقوم بأعمال كثيرة ،وأنا شخصيا
خــال إقامتي في أميركا في السنوات
األخ ـ ـيـ ــرة وق ـب ـل ـه ــا خ ـ ــال إق ــام ـت ــي فــي
ب ــاري ــس كـنــت أفـتـقــد أن أك ــون الـسـيــدة
المخدومة"( .القبس.)2002 /1 /2 ،
ســألـتـهــا األدي ـبــة "م ـفــرح" عــن تأثير
جـمــال وأنــاقــة الـشــاعــرة وع ــن عالقتها
بــالـشــاعــر "ب ــدر شــاكــر ال ـس ـي ــاب" ،وهــل
يضايقها مـثــل ه ــذا ال ـســؤال فــأجــابــت:
"كثيرون قالوا إنها ناجحة ألن إلقاءها
جيد ،أو ألن حضورها جيد ،وأنا أعتقد
أن هذا "االتهام" وحده اعتراف بالفضل،
وي ـقــولــون إن ـهــا جـمـيـلــة ،وي ـقــولــون إن
صوتها جميل .وأنــا أقــول إن كــل هذه
األقاويل واالتهامات التي توجه إلي هي
حسنات ،فلماذا أدافع عنها أو أنفيها؟"،
ولكنها قالت إن مما يضايقها السؤال
التقليدي عن عالقتها بالسياب" :طبعا
يضايقني أنـهــم يـحــاولــون خصوصا
ال ـ ـش ـ ـعـ ــراء ال ـ ـك ـ ـبـ ــار م ـن ـه ــم يـ ـح ــاول ــون
تحجيمي وإبـعــادي عن دائــرة الضوء،
على الرغم من أنني متواضعة جدا وال
أزاحمهم وال أرد عليهم وال أتكلم عن
نجاحاتي كما يتكلمون ،وأنــا أعترف
أنني مقصرة في حق نفسي ومساهمة
في التعتيم على نفسي إنهم يريدون
الـقــول إنني مجرد ام ــرأة جميلة أو إن
أهـمـيـتـهــا ت ـع ــود إلـ ــى ح ــب بـ ــدر شــاكــر
السياب لي ذات يوم ولكنهم فشلوا".
كـيــف تنظر ال ـيــوم -ع ــام  -2002إلــى
ت ـل ــك الـ ـع ــاق ــة بـ ـب ــدر ش ــاك ــر ال ـس ـي ــاب؟
أجــابــت" :لقد كــان بــدر إنسانا عظيما،
وأن ــا آسـفــة ألنـنــي لــم أسـتـطــع أن ألبي
طلبه باالرتباط ألنني كنت حريصة أن
أبقى شخصية مستقلة فارتباط شاعر
بشاعرة يلغيها".
وســألـتـهــا األس ـت ــاذة سـعــديــة مـفــرح:
هل تريدين أن تقولي إن هذا هو السبب
ال ــوح ـي ــد ل ـع ــدم ارت ـبــاط ـك ـمــا ب ــال ــزواج؟
فــأجــابــت ال ـشــاعــرة" :ال فـهـنــاك أسـبــاب
أخــرى منها حياتنا االجتماعية التي
وق ـفــت حــائــا بـيـنـنــا ،هــو ك ــان إنـســانــا
ينتمي إ لــى بيئة يحتاجه فيها أهله،
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ً
وه ــذا أي ـضــا يـنـطـبــق ع ـل ـ ّـي ،أي أن كــا
مـنــا ك ــان مكلفا بــرعــايــة عــائـلــة ولسنا
ً
أحــرارا التخاذ قرارنا بالزواج في مثل
ذلك العمر ،وأنا لست نادمة على ذلك،
لقد قطعنا ما بيننا من عالقة عاطفية،
ون ـح ــن ف ــي ال ـ ـ ـ ــذروة ،ف ـب ـق ـيــت األم ــان ــي
جميلة والصورة طرية لم يهزمها الملل
والتكرار والروتين ،لقد بقيت األشياء
بجمالها ،وهــذا هــو موقف الفنان من
الحياة ،فهو يجب أن يحتفظ باألشياء
وهو في الذروة".
وانفتح الباب في المقابلة للحديث
عما يسمى "النقد األدب ــي" في الثقافة
األدبية العربية المعاصرة ،وفيه ما فيه
من الجد والهزل واالعتدال والتحامل،
ســألـتـهــا األدي ـب ــة "س ـعــديــة" عــن موقف
النقاد منها" ،هل َّ
تهي َب النقاد الكتابة
عنها حتى ال يتهموا بأنهم يجاملون
ام ــرأة جميلة"؟ فــأجــابــت" :نـعــم هــذا ما
حــدث مـعــي ،لقد تهيبوا الكتابة عني
خــوفــا م ــن ه ــذا االتـ ـه ــام ،ب ــل خــوفــا من
زوجاتهم الغيورات" .وهاجمت بشكل
غ ـي ــر م ـب ــاش ــر الـ ـش ــاع ــر "عـ ـب ــدال ــوه ــاب
ال ـب ـي ــات ــي" ،وأض ــاف ــت أن ـه ــا "ع ــان ــت من
االضـ ـطـ ـه ــاد ب ـس ـبــب ال ـس ـي ــاس ــة وأن ـه ــا
اضـ ـط ــرت ل ـل ـجــوء آن ـ ــذاك إلـ ــى ألـمــانـيــا
الشرقية" :ولجأت إلى ألمانيا الشرقة،
فحكيت لهم عــن ظــروفــي والتهديدات
التي وصلتني بالقتل في بلدي ،وطلبت
منهم أن أعمل بالتدريس ،وعلى الرغم
من أن الصديق عزيز شريف قد مدحني
ً
عندهم كثيرا ،فإنهم سألوني أنت كنت
منتمية إل ــى ال ـحــزب الـشـيــوعــي أم ال؟
فقلت :ال ،عندها قرروا أن يضعوني في
مخيم بائس وكــريــه لإلقامة فيه ،مما
دفعني للهرب إلى ألمانيا الغربية في
الليلة نفسها ألنني لم أحتمل المكان،
وأنــا متأكدة أنهم كانوا سيضعونني
على رأسهم لو كنت شيوعية .ودعيني
أخـ ـب ــرك أك ـث ــر م ــن هـ ــذا ف ــأن ــا أت ــذك ــر أن

هـ ـن ــاك ب ـع ــض األس ـ ـمـ ــاء الـ ـت ــي فــرضــت
عـلــى ات ـحــاد الـكـتــاب لــديـنــا آن ــذاك على
الرغم من تواضع موهبتهم فقط ألنهم
شيوعيون ،وهذا ينطبق على األحزاب
األخــرى أيضا ،وأنــا لم أدخــل في لعبة
األحـ ــزاب ،وال فــي لعبة أخ ــرى حدثني
عنها الـشــاعــر الــراحــل بلند الـحـيــدري
عندما قال لي إن األمر يتطلب أن أكتب
عــن شــاعــر معين وه ــذا الـشــاعــر يكتب
بالمقابل عني والنتيجة أننا نصبح
كلنا شعراء كبارا".
(القبس.)2002 /1 /2 ،
قالت الشاعرة عن شخصية الشاعر
العراقي البارز "الجواهري"" :أنــا أحب
الجواهري ،ولكنه كــان يستفزني ألنه
كان يعتقد أنني ال أقرأ الكتب الجادة"،
وتكمل قــائـلــة" :لــذلــك استغللت فرصة
ق ــراء ت ــي ألح ــد دواويـ ـن ــه الـ ـص ــادرة في
ذلــك الــوقــت ألخـبــره بأنني وجــدت فيه
بعض المالحظات النقدية ،وعندما قرأ
هذه المالحظات التي كنت قد دونتها
فــي ورق ــة أع ـجــب بـهــا والـتـفــت إل ــى من
حوله من أصدقائه النقاد مثل محمد
مهدي المخزومي وعلي جواد الطاهر،
وق ــال لـهــم :كـيــف فاتتكم ه ــذه األشـيــاء
من ديواني"؟
وت ـن ــاول ــت ال ـم ـقــاب ـلــة ب ـش ـكــل خــاص
الشاعرة العراقية "نازك المالئكة" التي
يعتبرها البعض رائدة الشعر العربي
ال ـحــديــث أو ال ـحــر وح ــاول ــت الـشــاعــرة
"لميعة" أن تعتذر عن أي سوء فهم بحق
الـشــاعــرة الـمــائـكــة ،وتـقــدمــت بتحليل
نفسي لشخصية "نازك المالئكة" .قالت
إن رجال عصرها لم ينظروا إليها كما
كانت تتوقع ،في اعتقاد الشاعرة "لميعة
عباس عمارة" التي تضيف" :وتتلخص
هذه النقطة في أن المرأة عندما تشعر
أنها غير مرغوب بها من الرجال أو أنها
غير محبوبة لن يكفي احترام كل العالم
لها أن يمأل فراغ قلبها.

نـ ـ ــازك ع ـب ـقــريــة وإنـ ـس ــان ــة عـظـيـمــة
وش ــاع ــرة ك ـب ـيــرة ،ب ــل ه ــي ع ـنــدي أكـبــر
ال ـش ــاع ــرات ،ول ـكــن ن ـظــرة الــرجــل إليها
سببت لها هــذه العقدة النفسية التي
مازالت تعانيها شعور المرأة أنها فقط
محترمة وفقط مقدرة لموهبتها ال ألنها
امرأة شعور تتعرض له المرأة فتصاب
بعدة أمراض نفسية".
وأض ــاف ــت ال ـشــاعــرة "لـمـيـعــة"" :وأن ــا
ب ـصــراحــة أش ـعــر بــاألســف عـنــدمــا أرى
أن ال ـم ــرأة ال تـقـيــم م ــن قـبــل الـشـكــل إال
مــن خ ــال شـكـلـهــا ،أن ــا مــع ن ــازك ولكن
ضد هذه النظرة السطحية إلى المرأة
العظيمة التي حولتها الى امرأة كئيبة.
ولو درسنا شعر نازك الستخرجنا
ال ـك ـث ـي ــر م ــن ك ـل ـم ــات الـ ـك ــآب ــة والـ ـظ ــام
والـ ـتـ ـش ــاؤم م ــن ق ـص ــائ ــده ــا ،وكـ ــل ذلــك
مبعثه شيء واحد وهو أن المرأة التي
ت ـش ـعــر أنـ ـه ــا م ــوض ــع إعـ ـج ــاب كــأنـثــى
تـخـتـلــف ع ــن ال ـم ــرأة ال ـتــي تـشـعــر أنـهــا
موضع إعجاب لعبقريتها فقط".
وسألتها األديبة "سعدية مفرح" عما
إذا كــانــت "ن ــازك الـمــائـكــة" تـغــار منها
ً
أو العكس فأجابت" :أبــدا نازك ال تغار
من أحد ،وعندما كانت تشعر بالمرارة
تجاه شخص ما كانت تكتم هذه المرأة
عـنــدهــا مــن الـكـبــريــاء الكثير بحيث ال
ً
تظهر استياءها من أحد أبدا".
وسألتها سعدية مـفــرح :وهــل كنت
ً
أنت تغارين من نــازك"؟ فأجابت" :أبــدا
ألن حـيــاتــي مليئة ،فــأنــا ال آس ــف على
شـ ــيء ،وبــالـقـلـيــل الـ ــذي كـتـبـتــه حققت
ً
وجـ ــودي ك ــام ــرأة ،لـقــد ت ــزوج ــت مـبـكــرا
وأنجبت األبناء ،وعرفت الحب بأجمل
ساعاته ،فال آسف ألن النقاد لم يكتبوا
عني كما كتبوا عن نازك مثال".
ً
يتبع غدا،،،

تحدثت ،األسـبــوع الـمــاضــي ،فــي مؤتمر عــن العنصرية القائمة على
أســاس مـعــاداة السامية ومـعــاداة الـعــرب ،واستضاف المؤتمر «مدرسة
آنينبيرغ لــإعــام» فــي جامعة ســاوث كــارواليـنــا وبــرعــايــة مشتركة من
المعهد العربي األميركي وعدد صغير من الجماعات اليهودية األميركية
القومية ،وبالنسبة إلي ،كان هذا الموضوع شديد الشخصية .لقد نشأت
ً
وأنا أتعلم أمورا عن معاداة السامية.
ففي طفولتي ،كانت أمــي تقرأ لي مقتطفات من كتاب «يوميات فتاة
صغيرة» بقلم آن فرانك وكتاب «خطابات من أبي الروحي» بقلم «آغنيس
دو سارمنت» ،الذي يصف فيها أحد جنود المشاة في الحرب العالمية
الثانية معسكرات التصفية بعد تحريرها.
وإحدى الذكريات المهمة هي بكاء ُ والدتي حين بلغتها أنباء إعدام ايثيل
روزنبيرغ ،ألنها شعرت أن روزنبيرغ أعدمت ألنها يهودية وليس ألنها كانت
ً
جاسوسة للسوفيات ،وكانت تبكي حزنا على ابنيها اللذين كانا في عمري
ً
أنا وشقيقي .لقد كنت حساسا في سن مبكرة لهشاشة الشعب اليهودي،
وتقدمت إلى مرحلة الرشد بهذه الحساسية ،وأغضبني استخدام عبارات
مجازية معادية للسامية مثل أن «اليهود يملكون البنوك» أو أنهم «يسيطرون
على اإلعالم» أو توجيه االتهامات إلى أشخاص بناء على هويتهم كيهود،
مما يوحي بأنهم ينطوون على خبث أو عدم أمانة ،فمعاداة السامية كانت
تمثل مشكلة حينذاك ومازالت حتى اآلن ،مع تعرض الجماعات والمؤسسات
اليهودية للتشويه والصور النمطية السلبية والعنف.
وباالنتقال إلى التعصب المعادي للعرب ،أشرت إلى تشويه سمعة العرب
في الثقافة الشعبية واأللــم الناتج عن هذا في جاليتي وخاصة بالنسبة
ألطفالنا .وتحدثت عن رد الفعل الصادم الذي واجهناه حين ضرب إرهابيون
ً
البالد في الداخل والخارج ،سواء كان الجناة عربا أم غير عرب ،مثل الحادث
ً
اإلرهابي في مدينة أوكالهوما .وانتهزت هذه الفرضة أيضا ألعالج الطريقة
التي يجري فيها الربط بين التعصب القائم على معاداة العرب وبين تعريف
خاطئ لمعاداة السامية يستخدم ضد األميركيين العرب.
لقد نشأت في مجتمع مهاجرين متنوع األعراق ،ولم أكابد شعور معاداة
العرب في حد ذاتــه حتى دخــول الجامعة ،ومــن المثير للسخرية أن هذا
الشعور بالتمييز ظهر إلى حد كبير من جانب أعضاء الجالية اليهودية،
فقد هددت رابطة الدفاع اليهودية حياتي ،وخسرت وظيفة في التدريس
عربي ألوالده ــم ،وفي
ألن بعض اآلب ــاء اليهود شعروا بالقلق من تعليم ُ
مقابلة ألول وظيفة للتدريس بدوام كامل في الجامعة ،أخبرت بأن تدريسي
سيقتصر على المواد الدينية ألن قيامي بالتدريس عن الشرق األوسط
ً
«مثيرا للجدل للغاية» ،وتعين ّ
علي الدفاع عن حقي في العمل في
سيكون
ائتالفات سياسية ألن بعض المنظمات اليهودية اعترضت على وجودي.
ـاد للسامية
وكــان مــن المثير للقلق بشكل خــاص أن أوصــف بأني مـعـ ٍ
ألنني انتقدت الظلم اإلسرائيلي للفلسطينيين ،وعلى مدار العقود التالية،
أسست وأدرت عدة منظمات مثل «حملة حقوق اإلنسان الفلسطيني» التي
تبنت قضايا فردية لضحايا االعتقال والطرد من الفلسطينيين ،و«اللجنة
األميركية العربية لمناهضة التمييز» ،التي حاربت التشويه في وسائل
اإلعالم والتمييز ضد األميركيين العرب ،و«المعهد العربي األميركي» الذي
ينظم عمل األميركيين العرب في السياسة األميركية ويدافع عن اهتماماتهم.
وفي كل من هذه الجهود ،واجهنا اإلقصاء والتشويه الذي قادته جماعات
يهودية أميركية كبيرة دأبت على الخلط بين تأييد الفلسطينيين أو معارضة
السياسات اإلسرائيلية وبين معاداة السامية ،مما أدى إلى عواقب مؤلمة
لجماعتي ودمر قدرتنا على المشاركة الكاملة في العملية السياسية ،فكانت
االئتالفات تتعرض لضغوط حتى ترفض اشتراكنا ،والمرشحون كانوا
يرفضون مشاركتنا أو مساهماتنا المالية أو دعمنا.
وانتعشت جرائم الكراهية ،بما في ذلك التهديدات بالقتل أو العنف ،بسبب
التشويه المتواصل لألميركيين العرب الذين ينتقدون إسرائيل باعتبارهم
معادين للسامية أو من أنصار اإلرهاب .أصبح لدينا اليوم من النفوذ ما
ً
يكفي لنحمي أنفسنا ضد هذه االتهامات المدمرة ،وتحمينا أيضا قوات
إنفاذ القانون وجماعات الدفاع عن الحقوق المدنية وطائفة من المنظمات
اليهودية التقدمية.
لـكــن يتعين ب ــذل الـمــزيــد مــن الـجـهــد فــي ظــل ضـغــط جـمــاعــات يهودية
رئيسة على مشرعين إلقرار المساواة بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية
وتكثيف هجماتهم على شخصيات عامة تنتقد تحركات إسرائيل ،ولذا
رحبت بفرصة المؤتمر ألتحدث وأوضح أن معاداة السامية يجب إدانتها
ً
ومعارضتها ،لكن أيضا يجب تحديد تعريفها بوضوح وعدم استخدامها
ً
أبدا إلخراس االنتقادات الشرعية إلسرائيل أو لتشويه سمعة األفراد الذين
ينتقدون إسرائيل.
* رئيس المعهد العربي األميركي في واشنطن

جيم أونيل*

إريك بوزنر*

زيادة االهتمام برفع مستوى المناطق

أول ُدفعة من الطلقات في حرب مكافحة االحتكار

أل ـق ــى رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي بــوريــس
جونسون خطابا في وقت سابق من هذا الشهر
في كوفنتري عن مبادرة يبدو أنها قد أصبحت
مـبــادر تــه المفضلة فيما يتعلق بالسياسات
وهي مبادرة تهتم برفع مستوى االقتصادات
المحلية والمناطقية التي تراجعت بشكل متزايد
مقارنة باقتصادات لندن ومنطقة جنوب شرق
المملكة المتحدة.
لقد تــرأســت سابقا اللجنة المستقلة التي
أسهمت في إطــاق خطة رئيس ال ــوزراء ديفيد
كاميرون والمتعلقة بمركز القوة الشمالي وعليه
فإن تركيزي الكامل ال يزال منصبا على تحقيق
الهدف نفسه ،فاللجنة األصلية درست النموذج
الـمـفـكــك لـلـنـمــو ال ـح ـض ــري ف ــي طـ ــول المملكة
المتحدة وعرضها وبعد أن ّ
قدمنا التوصيات،
تمت دعوتي من قبل كاميرون ووزيــر الخزانة
آنذاك جورج أوزبورن للعمل كوزير مركز القوة
الشمالي في وزارة الخزانة البريطانية ومنذ أن
تركت الحكومة سنة  ،2016أصبحت نائب رئيس
مؤسسة شراكة مركز القوة الشمالي المستقلة.
باإلضافة الى ذلــك ،أصبحت مؤخرا رئيسا
لشركة خــاصــة جــديــدة "ل ــرأس الـمــال الصبور"
تدعى نورثيرن غريستون وهي شركة ستستثمر
في الشركات الناشئة التي تنطلق من الجامعات
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ال ـش ـمــال ـيــة وخ ـص ــوص ــا م ــن لـيــدز
ومانشستر وشيفيلد ولكن ال تقتصر عليها،
وعلى الرغم من أن تلك المؤسسات التعليمية
ع ـ ــادة م ــا ت ـك ــون ض ـمــن أف ـض ــل  200مــؤسـســة
تعليمية على مستوى العالم ،فإنها موجودة في
ً
مناطق ذات إنتاجية محدودة وتعاني شحا في
األعمال السريعة النمو والمرتفعة الدخل وهذا
يعني أنه توجد فرص كثيرة لالستثمار.
لقد ألمح جونسون فــي خطابه إلــى الورقة
اإلرش ــادي ــة الـقــادمــة عــن خـطــط الـحـكــومــة لرفع
ال ـم ـس ـتــوى ،حـيــث نــأمــل عـنــدمــا يـتــم نـشــر تلك
ّ
ستقدم تعريفا واضـحــا للنجاح
الــورقــة ،أنها
واستراتيجية متسقة لكيفية تحقيقه ،وكما أشار
جونسون في خطابه فإن الفجوة بين المناطق
األكثر واألقل ازدهــارا في المملكة المتحدة في
ازديــاد وأضــاف "أن هناك حقيقة مدهشة وهي
أنه بعد  31عاما من توحيد ألمانيا فإن نصيب
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في شمال
شرق بالدنا ويوركشاير وايست ميدالندز وويلز
وأيرلندا الشمالية هو أقل اآلن مما كان عليه في
ألمانيا الشرقية السابقة".
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن بــإم ـكــان جــون ـســون أن
يطرح العديد من األمثلة القوية لتوضيح انعدام
الـمـســاواة ال ـصــادم فــي المملكة الـمـتـحــدة ،فإن
مقترحاته لحل المشكلة تبدو أقل إثارة لإلعجاب
وبناء على ما شاهدناه ،فإن من غير المفاجئ أن
الكثير من المعلقين لديهم شكوك.

إن من الواضح أنه ال يوجد شخص يعارض
ال ـف ـك ــرة األس ــاس ـي ــة الـمـتـعـلـقــة ب ــرف ــع مـسـتــوى
االقتصاد البريطاني ولكن السؤال يتعلق بكيفية
عمل ذلك وكيفية تقييم التقدم الذي يتم إحرازه
ّ
فهل تركز حكومة جونسون فقط على نصيب
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ،بحيث يتم
إعالن النصر عندما يجني الناس بالمعدل في
المنطقة الشمالية الشرقية األموال نفسها التي
يجنونها في لندن؟
إن هذا الطرح لن ينجح وذلك ألن ،كما أشار
جونسون ،هناك أجزاء كبيرة من لندن الكبرى
قد تراجعت بشكل دراماتيكي مقارنة بمناطق
أكـثــر نجاحا فــي الـعــاصـمــة ،مما يعني أنــه لو
أردنا تحقيق رفع المستوى بدون التأثير سلبا
على مستوى اآلخرين فإن تعزيز نصيب الفرد
مــن الـنــاتــج المحلي اإلجـمــالــي فــي ط ــول لندن
الكبرى وعرضها سيخلق فجوة أكبر بين لندن
والمنطقة الشمالية الشرقية.
ً
فمن األشياء التي ستزيد األمور تعقيدا قضية
مستويات المعيشة ،فهناك فروقات ضخمة في
أسعار المنازل حسب المنطقة التي يتم البحث
فيها فسكان المنطقة الجنوبية الشرقية -أبرزها
أماكن مثل كامبريدج– قد يدفعون مبالغ كبيرة
من أجل السكن ،بحيث يصبح دخلهم الحقيقي
ً
المتاح أقل من دخل اآلخرين الذين يجنون أمواال
أقل في أمأكن أخرى.
رب ـمــا عــوضــا ع ــن اس ـت ـهــداف نـصـيــب الـفــرد
من الناتج المحلي اإلجمالي ،يمكن للحكومة
التركيز على متوسط العمر المتوقع ،إذ تسلط
بعض قصص جونسون األكثر وضوحا وقوة
الضوء على االختالفات الجغرافية الصادمة في
ً
المدة التي يعيشها الناس عــادة ،لكن من غير
الواضح كيف ستستهدف هذه السياسة العامة
هذا المقياس على وجه التحديد.
ً
على أي حال فإنه نظرا ألن الحزب نفسه الذي
كان يسيطر على الحكومتين السابقتين– بما
في ذلك الحكومة التي ّ
قدمت خطة مركز القوة
الشمالي -ال يــزال في السلطة ،اسمحوا لي أن
أعـ ــرض عـلـيـكــم األم ـ ــور ال ـتــي أع ـت ـقــد أن ــه يجب
تضمينها في الورقة اإلرشادية القادمة:
ّ
ستقيم
أوال ،تحتاج الحكومة إليضاح كيف
التقدم والنجاح ،فحسب وجهة نظري فإن الخيار
األف ـضــل عــوضــا عــن نصيب ال ـفــرد مــن الناتج
المحلي اإلجمالي سيكون اإلنتاجية المناطقية
وذلك ألن تلك اإلنتاجية ترتبط بقوة مع نصيب
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي كما تتضمن
مجموعة من األهداف االجتماعية المرغوبة.
أرغب أيضا في رؤية حكومة جونسون وهي
تربط أهدافها بأهداف الحكومات السابقة ،وأن
ّ
تقدم أساسا يمكن للحكومات القادمة أن تبني
عـلـيــه .لـقــد أعـلــن جــونـســون فــي أح ــد خطاباته

األول ــى كرئيس لـلــوزراء خطة إلنـشــاء "مجلس
نمو مركز القوة الشمالي" ولكن يبدو أن هذا
الطموح قد اختفى وفــي واقــع األمــر فــإن عبارة
"مركز القوة الشمالي" لم ترد وحتى لمرة واحدة
في خطابه األخير.
بالمثل وفــي حين تكلم جونسون ووزراؤه
بحماس في السابق عن إنشاء سكة حديد مركز
الـقــوة الشمالي فــإن ذلــك الـمـشــروع لــم يــرد في
ً
الخطاب أيـضــا ،وحتى عندما تطرق الخطاب
وب ـش ـكــل م ـبــاشــر ل ـم ــوض ــوع ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
والقطارات ،يبدو أن هذا اإلغفال يؤكد اإلشاعات
بأن الحكومة قد تخلت عن مشروع سكة حديد
مركز القوة الشمالي كما تخلت عن فكرة مجلس
نمو مركز القوة الشمالي.
يـبــدو أن جــونـســون وعـلــى نحو مفاجئ قد
أصبح يفضل البلدات الصغيرة على المناطق
ً
الـحـضــريــة ال ـك ـب ـيــرة ،وهـ ــذا ق ــد ي ـبــدو مـنــاسـبــا
س ـي ــاس ـي ــا ل ـك ـنــه لـ ــن ي ـس ــاع ــد بـ ــال ـ ـضـ ــرورة فــي
تحسين األداء على المستوى الوطني فلو كان
رفع مستوى االقتصاد البريطاني هو الهدف،
فستحتاج الحكومة الــى رفــع إنتاجية جميع
المناطق لتصل الى مستوى لندن نفسه ،وهنا
يمكنها الرجوع الــى توصيات لجنة (ر .س .أ)
لنمو المدن لسنة  2014-2013التي درست بشكل
مفصل المناطق الحضرية التي تضم  500ألف
نسمة على األقل.
فالعامل الحاسم األخير هو التعليم ،فلقد
أش ــار جــونـســون ال ــى الـعــديــد مــن أوج ــه الفشل
ف ــي هـ ــذا ال ـم ـج ــال وهـ ــو ال ـم ـج ــال ال ـ ــذي يضعه
معظم االقتصاديين على رأس أي استراتيجية
لتحقيق نمو مستدام في اإلنتاجية والعدالة
االجتماعية-االقتصادية ،لكن يبدو أن طموح
ال ـح ـك ــوم ــة ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى دع ـ ــم األك ــادي ـم ـي ــات
(ال ـم ــدارس المستقلة الـتــي تمولها الحكومة)
وتعيين معلمين أفـضــل ،فمن الــواضــح بشكل
ال لبس فيه لجميع من يعمل في قطاع التعليم
أو يعتمد عليه أن هناك حاجة لعمل المزيد من
أجل مساعدة المناطق التي تخلفت عن الركب.
دعــونــا نــأمــل أن الــورقــة اإلرش ــادي ــة الـقــادمــة
س ـت ـقـ ّـدم إطـ ــارا مـنــاسـبــا لـلـسـيــاســة م ــع أه ــداف
يمكن مساءلة الحكومة بشأنها ،فرفع مستوى
االقتصاد البريطاني يعني أن على جونسون
أوال أن يرفع مستوى خطابه من حيث األسلوب
والمضمون.
* رئيس سابق إلدارة األصول في
غولدمان ساكس ووزير سابق في وزارة
الخزانة البريطانية ،وحاليا رئيس «تشاتم
هاوس» وعضو في اللجنة األوروبية
للصحة والتنمية المستدامة.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

ُي َـعـد األمر التنفيذي الجديد الذي أصدره
الرئيس األمـيــركــي جــو بــايــدن بشأن "تعزيز
المنافسة في االقتصاد األميركي" أكثر أهمية
بسبب ما ينبئنا به أكثر مما قد يترتب عليه
مــن آثـ ــار ،الــواقــع أن األم ــر التنفيذي ال يأمر
بأي شيء ،بل إنه "يشجع" الهيئات الفدرالية
التي لديها سلطة على المنافسة في السوق
على استخدام سلطاتها القانونية الحالية
فــي الـتـصــدي لمشكلة االحـتـكــار والتكتالت
االحتكارية المتنامية في الواليات المتحدة،
َ
وفــي بعض ال ـحــاالت ،ال ُيـطـلب مــن الهيئات
ذات الصلة ســوى "النظر فــي" تكثيف جهود
اإلنـفــاذ؛ وفــي حــاالت أخ ــرى ،جــرى توجيهها
إلى إصدار الضوابط التنظيمية ،لكن محتوى
هذه الضوابط يظل متروكا لها إلى حد كبير.
مع ذلك ،سيكون من الخطأ استبعاد اللغة
التجريبية التي استخدمها األمــر التنفيذي
بــاعـتـبــارهــا م ـجــرد لـغــة خـطــابـيــة ،إذ تشكل
مكافحة االحتكار مجموعة القوانين الرئيسة
التي تحكم المنافسة في السوق في الواليات
المتحدة ،وكانت موضوعا لهجوم متواصل من
ِق َـبـل المصالح التجارية والمفكرين المحافظين
ألكثر من خمسين عاما ،الواقع أن بايدن هو
أول رئيس منذ هــاري تــرومــان يتخذ موقفا
علنيا قــويــا مـنــاهـضــا لــاحـتـكــار ،وق ــد دعــم
موقفه هذا بتعيين دعاة متحمسين مناهضين
لالحتكار في حكومته.
األمر التنفيذي طموح في نطاقه وأسلوبه،
وف ــي مـقــاطــع قــويــة الـلـهـجــة ،يتهم الـشــركــات
بـ ـمـ ـم ــارس ــات احـ ـتـ ـك ــاري ــة وغـ ـي ــر عـ ــادلـ ــة فــي
الصناعات الكبرى ،بما في ذلك التكنولوجيا،
وال ــزراع ــة ،والــرعــايــة الصحية ،واالت ـصــاالت،
ويعبر عن األسف إزاء تراجع إنفاذ الحكومة
لضوابط مكافحة االحتكار ،ويحدد العديد
مــن األضـ ــرار الناجمة عــن ذل ــك ،بما فــي ذلك
الركود االقتصادي واتساع فجوات التفاوت
بين الناس.
يــؤســس األمـ ــر الـتـنـفـيــذي أي ـضــا لمنظمة
بيروقراطية جديدة في البيت األبيض لقيادة
جهود مكافحة االحتكار ،ومن خالل المطالبة
بنهج "يشمل الحكومة بالكامل" ،يستدعي
األمر الموارد الهائلة التي تتمتع بها العديد
من الهيئات الفدرالية ،وليس االثنتين اللتين
تشرفان تقليديا فقط على مكافحة االحتكار
(وزارة العدل ولجنة التجارة الفدرالية).
م ــع ذلـ ـ ــك ،ت ـظــل أجـ ـن ــدة إدارة ب ــاي ــدن في
مـكــافـحــة االح ـت ـكــار تــواجــه عـقـبــات قضائية
كـ ـبـ ـي ــرة ،ف ـع ـل ــى مـ ـ ــدار ال ـ ـسـ ـن ــوات األرب ـع ـي ــن
األخ ـي ــرة ،قــامــت المحكمة العليا الـمـتــزايــدة
الـمـحــابــاة لــأع ـمــال ب ــإف ــراغ ق ــان ــون مكافحة
االحتكار من مضمونه ،وفــي قــرار بعد قــرار،

أض ـع ـف ــت ال ـم ـع ــاي ـي ــر ال ـم ـس ـت ـخــدمــة لـتـقـيـيــم
السلوك المناهض للمنافسة؛ وزادت األعباء
المصاحبة إلقامة دعــوى مكافحة االحتكار؛
وجعلت أنواع ضحايا االحتكار المسموح لهم
بإقامة الدعاوى محدودة؛ وسمحت للشركات
باستخدام بنود التحكيم لحماية ذاتها من
الدعاوى القضائية الجماعية؛ وغير ذلك الكثير.
فضال عن كل هذا ،نشرت المحكمة العليا
في مختلف أنحاء السلطة القضائية الشك في
دعاوى مكافحة االحتكار ،واستوعب القضاة
على كل المستويات الشكوك األكاديمية حول
قانون مكافحة االحتكار الذي فات أوانه منذ
َ
ثالثين عاما ،وعلى هذاُ ،يـنظـر إلى المدعين
التجاريين عادة على أنهم خاسرون حاقدون
الذوا بالقانون ألنهم تلقوا ضربات موجعة
ُ
في السوق ،وتـعزى قضايا المستهلكين إلى
ُ ََ
مكائد محامي المحاكمات ،وتـبـتـلـع الذرائع
التي تقدمها الشركات لممارساتها المناهضة
للمنافسة كاملة.
على هذا ،فعلى الرغم من أن بايدن كان محقا
عندما قــال إن "تقاعس الحكومة الفدرالية"
هو المسؤول جزئيا عن تراجع إنفاذ قوانين
مكافحة االحتكار ،فلن تتمكن إدارت ــه (أو أي
إدارة) من القيام بالكثير في هذا الصدد ما لم
تكن المحاكم في صفها ،ولعل هذا يفسر لغة
األمر التنفيذي الحذرة ،ومن المؤكد أن هيئات
مثل وزارة الـعــدل ولجنة الـتـجــارة الفدرالية
تــرغــب فــي إن ـفــاذ قــوانـيــن مكافحة االحـتـكــار
بقدر أكبر من القوة مقارنة بالماضي ،لكنها
لن تخصص الموارد إلقامة دعاوى قضائية
مصيرها الفشل في المحكمة.
مع ذلك ،تظل أسباب التفاؤل قائمة في األمد
القريب ،ألن األمر التنفيذي فتح آفاقا جديدة
بـمــا يـقــولــه عــن الـعـمــل ،ولـلـمــرة األولـ ــى على
اإلطالق ،يعلن رئيس أميركي أن قانون مكافحة
االحتكار يجب أن يطبق ضد أرباب العمل.
على عكس قطاعات التكنولوجيا ،والزراعة،
والرعاية الصحية ،لم تحظ أسواق العمل بأي
اهتمام من جانب الحكومة الفدرالية حتى قبل
بضع سنوات فقط ،ولم تتخذ سوى خطوات
ضئيلة منذ ذلــك الحين ،ولـكــن كما يقر أمر
بايدن التنفيذي" ،أدت عمليات االندماج إلى
زيادة قوة أرباب العمل في الشركات ،مما يجعل
من الصعب على العمال المساومة للحصول
على أجور أعلى وظروف عمل أفضل".
يعكس هذا التركيز الجديد تأثير أبحاث
ُ
اقتصادية حديثة تـظ ِـهـر أن عــددا ال يحصى
من أســواق العمل أصبحت خاضعة لهيمنة
حفنة من أربــاب األعـمــال .يرجع هــذا التركيز
جزئيا إلى عمليات االندماج وجزئيا إلى النمو
الطبيعي للشركات الضخمة ،وال ــذي يضع

المصانع والـمـسـتــودعــات ع ــادة فــي مناطق
ذات كثافة سكانية منخفضة ،حيث المنافسة
قليلة للعمال ،وفي ظل هذه الظروف ،تكون اليد
العليا ألصحاب األعمال ،مما يؤدي ليس إلى
انخفاض دخل العمال فقط ،بل أيضا تضاؤل
النشاط االقتصادي والناتج ،وارتفاع األسعار،
واتساع فجوات التفاوت بين الناس.
كما أبرم أصحاب العمل اتفاقيات مناهضة
للمنافسة بين بعضهم بعضا لتثبيت األجور
أو االمتناع عن اصطياد الموظفين من بعضهم،
وفي عام  ،2010تلقت شركات مثل آبل وغوغل،
الكبرى،
وغيرهما من شركات التكنولوجيا ُ َ
صفعة خفيفة على المعصم عندما اكـت ِـشـف
أنها اتفقت على االمتناع عن تعيين مهندسي
البرمجيات من الشركات األخرى ،لكن سلسلة
من القضايا األقرب إلى الزمن الحاضر ،بما في
ذلك العديد من االتهامات الجنائية ضد أرباب
العمل ،تشير إلى أن قضية  2010لم تكن شاذة.
هناك أيضا بحث جديد منهم ُيـظ ِـهـر أن
بـنــود عــدم المنافسة الـتــي تمنع العمال من
الحصول على وظيفة مع منافسي أصحاب
أعمالهم أصبحت منتشرة في كل مكان ،ويذكر
أمر بايدن التنفيذي بحق هذه البنود ،التي
تمنع العمال من التهديد بمصداقية باالستقالة
عند المساومة للحصول على أج ــور أعلى،
ورغــم أن هــذه الترتيبات يفترض أن تحمي
األسرار التجارية ،فإن هذا التبرير يفتقر إلى
المصداقية ،ألن هذه الترتيبات تشمل أيضا
العمال غير المهرة الذين ال يمكنهم الوصول
إلــى مثل هــذه المعلومات .ع ــاوة على ذلــك،
ُ
ت َـعـد كاليفورنيا واحدة من الواليات األميركية
القليلة التي تعتبر فقرات منع المنافسة غير
قانونية ،وهي ال تفتقر إلى اإلبداع.
َ
َو َصـف آدم سميث التواطؤ في سوق العمل
بأنه "الحالة الطبيعية ألمور ال يسمع بها أحد
أبدا" ،ولحسن الحظ ،أقرت المحاكم األميركية
ب ــأن قــانــون مكافحة االحـتـكــار ينطبق على
ممارسات التوظيف ،وعلى هذا فإن الحكومة
الفدرالية لديها حيز كبير للمشاركة المعززة
فــي مهاجمة انتهاكات ســوق العمل .الواقع
أن االستجابة الفدرالية القوية من الممكن أن
تحقق تقدما حقيقيا في مساعدة العمال .وهنا
قد يكون لمساهمة بايدن في إنفاذ قوانين
مكافحة االحتكار أعظم األثر.
* أستاذ في كلية الحقوق بجامعة
شيكاغو ،وأحدث مؤلفاته كتاب «كتيب
قواعد اللعب لزعماء الدهماء :المعركة
من أجل الديموقراطية األميركية من
المؤسسين إلى ترامب».
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

ةديرجلا

•
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.531

7.104

5.410

2.406 2.814 3.325

تباين أداء مؤشرات البورصة ...والسيولة  60.2مليون دينار
عمليات جني أرباح طالت األسهم الصغيرة في الرئيسي وبعض «القيادية»
علي العنزي

بعد  4جلسات متتالية ًمن
االرتفاع ،الذي كان كبيرا هذا
المئة،
األسبوع بأكثر من  2في
ً
جاء وقت جني األرباح خصوصا
على األسهم التي قادت
الجلسات الماضية.

تـبــايــن أداء م ــؤش ــرات بــورصــة
ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،أم ـ ـ ـ ــس ،بـ ـع ــد سـلـسـلــة
ارت ـ ـفـ ــاعـ ــات واض ـ ـحـ ــة قـ ـف ــزت بـهــا
إلــى أعلى مستوياتها هــذا العام،
وانتهت ،أمس ،الجلسة الثالثة هذا
األسبوع ،بعد أربع جلسات خضراء
بنمو محدود على مستوى مؤشر
الـســوق الـعــام بنسبة ُعـشــر نقطة
مئوية أي  6.49نقاط ليقفل على
مستوى  6531.27نقطة بسيولة
كـبـيــرة لكنها أق ــل مــن مـسـتــواهــا،
أمس األول ،بلغت أمس  60.2مليون
دينار تداولت  378.3مليون سهم
عبر  13627صفقة ،وتم تداول 139
ً
ً
سهما ربــح منها  45سهما فقط
ً
مقابل تراجعات طالت  74سهما
واستقر  20دون تغير.
وس ـج ــل م ــؤش ــر الـ ـس ــوق األول
ً
ارتـفــاعــا أفضل وبنسبة  0.14في
المئة أي  10.14نقاط ليصل إلى
مستوى  7104.29نـقــاط بسيولة
ج ـيــدة بلغت  33.2مـلـيــون ديـنــار
تداولت  86مليون سهم عبر 4850
ص ـف ـق ــة ،ورب ـ ـحـ ــت  7أسـ ـه ــم فـقــط

ذات وزن كبير غلب عليها اللون
األخضر ،أبرزها بيتك وأجيليتي
وب ـنــك بــوب ـيــان مـقــابــل ت ــراج ــع 13
ً
سهما واستقرار  5أسهم دون تغير.
واستقر مؤشر السوق الرئيسي
ً
على خسارة مـحــدودة جــدا كانت
بنسبة  0.03في المئة فقط أي 1.86
نقطة ليقفل على مستوى 5410.76
نقاط بسيولة كبيرة هي  27مليون
دينار تداولت  292.2مليون سهم
عبر  8777صفقة ،وتم تــداول 114
ً
سهما في الرئيسي ربح منها 38
ً
ً
سـهـمــا وخ ـســر  61سـهـمــا بينما
ً
استقر  15سهما دون تغير.

جني أرباح
ب ـعــد  4ج ـل ـســات مـتـتــالـيــة من
ً
االرتـ ـ ـف ـ ــاع ،ال ـ ــذي كـ ــان ك ـب ـي ــرا هــذا
األس ـب ــوع بــأكـثــر مــن  2فــي المئة،
ً
جاء وقت جني األرباح خصوصا
على األسهم التي قادت الجلسات
الماضية ،وكان في مقدمتها سهم
الــوط ـنــي الـ ــذي تــراج ـعــت ع ــروض

البيع فيه بــدرجــة كبيرة وأصبح
ً
مــرش ـحــا لتحقيق مـكــاســب أكـبــر
وأسرع وبلوغ مستوى  900فلس،
بينما استقر بيتك على مكاسب
محدودة وكان سهما بنك بوبيان
وأج ـي ـل ـي ـت ــي ه ـم ــا األف ـ ـضـ ــل أداء،
وخ ـس ــرت أس ـهــم ه ـيــومــن ســوفــت
والبورصة وأهلي متحد ليتوازن
األداء لمصلحة األس ـهــم الرابحة
وال ـم ـكــاســب ال ـك ـب ـيــرة لـسـهــم بنك
بوبيان قد نقلت المؤشر إلى اللون
ً
األخضر محققا نسبة قريبة من 2
في المئة.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،تـ ــداولـ ــت أس ـهــم
ال ـســوق الرئيسي على تـبــايــن ،إذ
واصلت كتلة إيفا مكاسبها بقيادة
سهم أرزان وعقارات الكويت هذه
ال ـم ــرة مـقــابــل تــراج ــع أس ـهــم كتلة
ً
أعيان ،خصوصا أعيان العقارية
وأعيان األم ،وتمت تداوالت كبيرة
على سهم البريق إذ تراجع بشكل
الفــت للنظر ،والمــس مستوى 40
ً
ف ـل ـســا ،وخ ـس ــرت أس ـهــم "ج ــي إف
ً
إتش" والتجارية أيضا ،لكن بنسب

محدودة لتنتهي الجلسة قريبة من
االستقرار كــان جنى األرب ــاح أكبر
في نهايتها من البدايات الخضراء.
ً
خـلـيـجـيــا ،م ــال أداء م ــؤش ــرات

ً
ّ
فك رهن على أسهم «حيات» تمهيدا لتخارج أحد الملك
«غير مدرجة» تعمل على تجميع  %51لنقلها إلى شركة اتصاالت
•

محمد اإلتربي

وافق أحد البنوك المحلية ،أمس،
عـ ـل ــى فـ ــك رهـ ـ ــن ك ـم ـي ــة أس ـ ـهـ ــم ت ـع ــود
ل ـم ـس ـت ـث ـمــر اس ـت ــرات ـي ـج ــي ف ــي شــركــة
حـ ـي ــات لـ ــات ـ ـصـ ــاالت ،ت ـم ـه ـي ــدا لـنـقــل
ملكية األسهم وتجميعها تحت كيان
شركة قابضة.
ّ
وأفـ ــادت م ـصــادر ب ــأن أح ــد ال ـمــاك
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـيـ ـي ــن ف ـ ــي ال ـ ـشـ ــركـ ــة م ـف ــوض
لتجميع نحو  51بالمئة من رأسمال
الـشــركــة إلح ــدى شــركــات االت ـصــاالت
الكبرى.

وأشــارت مصادر إلــى أن إجــراء ات
ترتيب الصفقة المرتقبة على أسهم
ال ـشــركــة مـسـتـمــرة ع ـلــى ق ــدم وس ــاق،
حيث إن عملية فك الرهن استهلكت
وقتا طويال بسبب بعض اإلجراء ات
القانونية ،وبعد ذ لــك ستكون هناك
ع ـم ـل ـيــة ن ـق ــل م ـل ـك ـيــة م ــن م ــال ــك ألح ــد
األطـ ـ ــراف ال ـمــرت ـب ـطــة ب ــه م ــن ال ــدرج ــة
األول ـ ـ ــى ،ومـ ــن ث ــم ب ـي ــع ال ـح ـص ــة إل ــى
ُ
شركة قابضة وبعدها تنقل إلحدى
شركات االتصاالت.
و م ـ ــن ا ل ـم ــر ت ـق ــب أن ت ـش ـه ــد األ ي ـ ــام
القلية المقبلة حسم الخطوة األولى

من تخارج أ حــد المجاميع العائلية
الـ ـت ــي ت ـم ـلــك ح ـص ـصــا ع ـب ــر ش ــرك ــات
وحصرا بأسماء أشخاص.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،أوضـ ـح ــت
م ـ ـصـ ــادر أن ا لـ ـبـ ـن ــوك مـ ـتـ ـع ــاو ن ــة مــع
الـ ـعـ ـم ــاء عـ ـن ــدم ــا ت ـت ـح ـق ــق م ـص ـل ـحــة
ت ـخــص ت ـس ـي ـيــا أو ت ـخ ــار ج ــا ،حـيــث
يـتــم مـســاعــدة الـعـمـيــل فــي فــك الــرهــن
بشرط تقديم رهن آخر يضمن حقوق
ا لـبـنــك ،و يـحــا فــظ عــل قـيـمــة التغطية
مقابل الدين.
وأ فــادت مصادر مصرفية في هذا
الصدد بأن بعض الحاالت تتم فيها

ال ـمــواف ـقــة وال ـب ـيــع م ــن ث ــم اس ـتــدخــال
قيمة الدين ومنح العميل بقية قيمة
الصفقة ،مشيرة إلى أن هناك تعاونا
تاما وتسهيال من جانب القطاع وفق
الـتــوجـيـهــات الــر قــابـيــة ،و بـمــا يحفظ
حقوق األطراف.
إلـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر
ا س ـت ـث ـم ــار ي ــة أن ع ـم ـل ـي ــات ا ل ـت ـخ ــارج
لبعض الحصص سينتج
والتسييل
ّ
عنها إعادة ضخ المبالغ في السوق
أو الدخول في فرص جديدة مجدية
يمكن أن ت ـ ّ
ـدر أر بــا حــا إ يـجــا بـيــة أكثر
خالل المرحلة المقبلة.

األس ـ ــواق الـمــالـيــة الخليجية إلــى
ت ـح ـق ـي ــق مـ ـك ــاس ــب ج ـ ــدي ـ ــدة ول ــم
يـتــراجــع منها إال مــؤشــرا سوقي
قطر والبحرين ،وكان األخير األكثر

خ ـس ــارة بــأك ـثــر م ــن ن ـصــف نقطة
مئوية ،بينما حقق البقية مكاسب
م ـت ـف ــاوت ــة لـكـنـهــا جـمـيـعـهــا دون
النقطة المئوية ،فيما كانت أسعار

النفط تتداول خضراء ارتفع برنت
خــال ـهــا لـتـحـقـيــق م ـس ـتــوى 74.5
ً
دوالرا للبرميل.

«الخليج للتأمين» :تمديد «عافية»
كشفت مجموعة الخليج للتأمين عن تمديد
عقد خــاص بتقديم خــدمــات التأمين الصحي
لـلـمــواطـنـيــن الـمـتـقــاعــديــن بمبلغ ق ــدره 82.65
ً
مـلـيــون دي ـن ــار ،م ــدة  6أش ـه ــر ،اع ـت ـب ــارا م ــن 16
يوليو .2021

وبـيـنــت ان ـهــا تسلمت ك ـتــاب وزارة الصحة
بشأن تمديد العقد الخاص بـ"عافية" ،مشيرة
إلى أنه سيتم تحديد األثر على المركز المالي،
بعد انتهاء مدة التمديد.

«دلقان العقارية» تربح  59.9ألف دينار
ا ع ـ ـت ـ ـمـ ــد مـ ـجـ ـل ــس إدارة
شـ ــركـ ــة دلـ ـ ـق ـ ــان الـ ـعـ ـق ــاري ــة،
البيانات المالية المرحلية
لـ ـ ـلـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـه ـ ـيـ ــة ف ــي
 30ي ــو نـ ـي ــو  ،2021ح ـيــث
أظ ـه ــرت تـحـقـيـقـهــا أرب ــاح ــا

قـ ــدر هـ ــا  59.9أ لـ ـ ــف د يـ ـن ــار
ل ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرة األش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــر ال ـ ـس ـ ـتـ ــة
الحالية ،مقارنة مع 43.09
ألفا لنفس الفترة من العام
الماضي.
وأش ـ ــارت ف ــي إفـصــاحـهــا

ل ـل ـبــورصــة إل ــى أن ال ــزي ــادة
فـ ــي ص ــاف ــي الـ ــربـ ــح ت ــرج ــع
ل ـ ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ـ ــادة فـ ـ ـ ـ ــي إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــارات عـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
السابق.

استقرار أسعار النفط مع الرهان على شح المعروض وتنامي «التطعيم»

ً
ً
البرميل الكويتي ينخفض  71سنتا ليبلغ  73.02دوالرا
ً
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  71سنتا ليبلغ
ً
 73.02دوالرا للبرميل في تداوالت أمس األول مقابل 73.73
ً
ً
دوالرا في تداوالت يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،استقرت أسعار النفط صباح
أمــس ،مع مراهنة المستثمرين على أن شح المعروض
وتنامي معدالت التطعيم سيخففان من تأثر الطلب بارتفاع
إصابات كوفيد -19في أنحاء العالم.
ً
ً
وكانت العقود اآلجلة لخام برنت مرتفعة سنتا واحدا
ً
إلى  74.51دوالرا للبرميل.

ونزلت عقود الخام األميركي غرب تكساس الوسيط
ً
ثمانية سنتات بما يعادل  0.1في المئة إلى  71.83دوالرا
للبرميل.
تماسك كال خامي القياس حتى بعد أن أصدرت الواليات
المتحدة تحذيرات من السفر إلى إسبانيا والبرتغال بسبب
تنامي إصابات كوفيد.-19
وقال مسؤول بالبيت األبيض لـ"رويترز" ،إن قيود السفر
ً ُ
األوسع نطاقا لن ترفع بسبب الساللة دلتا سريعة االنتشار
وزيادة اإلصابات المحلية.
وق ــال المحللون لــدى "ي ــو.ب ــي.إس" فــي مــذكــرة بحثية

"في ضوء نمو الطلب الــذي من المرجح أن يتجاوز نمو
ً
ً
المعروض في المدى القريب ،نتوقع شحا نفطيا على مدار
الصيف ،وهو ما سيعزز األسعار".
وف ــي مــؤشــر إي ـجــابــي للطلب عـلــى ال ــوق ــود ،سجلت
بريطانيا أدنى إجمالي إصابات يومية جديدة بفيروس
كورونا منذ الرابع من يوليو أمس ،مما يشير إلى أن تنامي
اإلصابات في اآلونة األخيرة قد تجاوز ذروته.
من ناحية أخ ــرى ،قــال رئيس وزراء الـعــراق مصطفى
الكاظمي ،إنــه يريد أن تحل شركة أميركية أخــرى محل
إكسون موبيل عندما تغادر العراق.

وتسعى إكسون ،التي بدا في  2019أنها بصدد المضي
في مشروع تكلفته  53مليار دوالر لزيادة إنتاج النفط
العراقي ،لبيع حصتها البالغة  32.7بالمئة في حقل غرب
القرنة  ،1أحد أكبر حقول النفط العراقية.
وق ــال الكاظمي لمجموعة صغيرة مــن الصحافيين
ف ــي واش ـن ـطــن بـعــد م ـحــادثــات م ــع الــرئ ـيــس ج ــو بــايــدن،
إن إك ـ ـ ـسـ ـ ــون م ــوبـ ـي ــل تـ ـ ـ ـ ــدرس الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــروج مـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــراق
ألس ـ ـبـ ــاب ت ـت ـع ـلــق ب ـم ـم ــارس ــات ـه ــا وقـ ــرارات ـ ـهـ ــا اإلداريـ ـ ـ ــة
الداخلية وليس بسبب الوضع العراقي.
ً
وأض ــاف متحدثا من خــال مترجم أنــه عندما تغادر

ً
إكسون موبيل فلن يقبل العراق لها بديال ســوى شركة
أميركية أخرى.
ولم يحدد الكاظمي الشركات األميركية التي قد تكون
ً
مهتمة بالحصة .وتملك شيفرون عمليات في العراق أيضا.
وكان وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار قال في
مايو الماضي ،إن العراق يدرس شراء حصة إكسون موبيل
فــي حقل غــرب الـقــرنــة  1عــن طــريــق شــركــة نفط البصرة
المملوكة للدولة.

ً
القيمة السوقية لبورصة الكويت في أعلى مستوى خالل  11عاما

«الوطني» :سجلت  37مليار دينار بنهاية الربع الثاني من عام 2021
قال تقرير صادر عن بنك الكويت
الوطني ،إن أسواق األسهم العالمية
واصلت رحلة صعودها في الربع
الثاني مــن عــام  ،2021إذ وصلت
الـعــديــد مــن ال ـمــؤشــرات إل ــى أعلى
مستوياتها المسجلة على اإلطالق.
وكــان هــذا االتـجــاه الصعودي،
ً
حسب التقرير ،مدعوما باستمرار
ح ــال ــة الـ ـتـ ـف ــاؤل تـ ـج ــاه ال ـت ـعــافــي
االقتصادي وسط تحسن بيانات
االقـتـصــاد الكلي وتــوسـيــع نطاق
ب ــرام ــج ت ــوزي ــع ال ـل ـق ــاح ــات ورف ــع
بعض القيود ،على الرغم من تزايد
ح ــال ــة عـ ــدم الـيـقـيــن فـيـمــا يتعلق
ب ــال ـت ـض ـخ ــم ،وع ـ ـ ــودة ال ـم ـخ ــاوف
الـمــرتـبـطــة بـجــائـحــة ك ــوف ـي ــد،-19
إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـحـ ـ ــول م ـج ـل ــس
"االحتياطي الفدرالي" بنهاية الربع
الجاري وفي مستهل شهر يوليو
ً
نحو تبني سياسات أكثر تشددا
ً
(تماشيا مــع ارتـفــاع تحسن آفــاق
النمو االقتصادي وارتفاع معدالت
التضخم).
في ذات الوقت ،تفوقت أســواق
دول مجلس ال ـت ـعــاون الخليجي
فـ ــي أدائ ـ ـه ـ ــا مـ ـق ــارن ــة بـ ــاألسـ ــواق
العالمية ،بدعم من ارتفاع أسعار
النفط ،مما أدى بدوره إلى تراجع

الضغوط المالية ،وتحسن البيانات
االقتصادية ،وتعزيز المعنويات
اإليجابية.
وعـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن الـ ـنـ ـظ ــرة
اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـتـ ـس ــم ب ـهــا
أس ـ ــواق األوراق ال ـمــال ـيــة وآف ــاق
ً
الـنـمــو االق ـت ـصــادي ع ـمــومــا ،فــإن
المخاطر تشمل النمو القياسي
ألسعار األسهم واالرتفاع الكبير
للتقييمات ،إضافة إلــى إمكانية
زيادة معدل التضخم في الواليات
المتحدة ،مما قد يؤدي إلى إقدام
االحتياطي الفدرالي على تقليص
السياسات التيسيرية فــي وقت
مبكر ،مما قــد ي ــؤدي ب ــدوره إلى
رفـ ــع م ـع ــدل ال ـع ــائ ــد ال ـخ ــال ــي من
الـمـخــاطــر ويـضـغــط عـلــى عــاوة
مخاطر األسهم.
كما أن حالة عدم اليقين تجاه
ف ـيــروس كــوف ـيــد 19-مــا زال ــت من
أبرز العوامل األساسية ،وهو ما
ق ــد ي ــؤدي إل ــى إع ــاق ــة االنـتـعــاش
االقتصادي وتقويض المعنويات،
ً
خـصــوصــا وســط انـتـشــار ساللة
دلتا الجديدة.
ً
وأخـ ـي ــرا ف ــي يــول ـيــو ال ـج ــاري،
ت ــم ال ـك ـشــف ع ــن ب ـي ــان ــات ج ــاءت
أضـعــف مــن الـمـتــوقــع لالقتصاد

الكلي األميركي ،مما أثار مخاوف
تباطؤ وتيرة النمو.
ويعتبر تباطؤ معدالت النمو
وتزايد معدالت التضخم من أبرز
ً
العوامل التي تثير المخاوف ،نظرا
إلــى مــا تسببه مــن مصاعب امــام
صــانـعــي الـسـيــاســات عـنــد اتـخــاذ
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات (وق ـ ـ ــد ي ـ ـ ــؤدي تقليص

برنامج التيسير الكمي  /رفع أسعار
الفائدة إلى السيطرة على التضخم،
ً
إال أنه سيؤثر أيضا على النمو).

األسواق الخليجية تتفوق
على نظيراتها العالمية
ت ـفــوقــت أس ـ ـ ــواق دول مجلس

التعاون الخليجي على نظيراتها
العالمية في الربع الثاني من عام
 ،2021مـسـتـفـيــدة م ــن الـمـكــاســب
القوية التي حققتها في الربع األول
من العام ،مع ارتفاع مؤشر مورغان
ستانلي الخليجي بنسبة  8.7في
ال ـم ـئــة ،عـلــى أسـ ــاس رب ــع سـنــوي،
على خلفية ارتفاع أسعار النفط،

وإطالق برامج اللقاحات ،وتحسن
آفاق أوضاع المالية العامة .وحلت
أب ــو ظـبــي وال ـكــويــت والـسـعــوديــة
في مركز الـصــدارة بتسجيل نمو
نسبة  16في المئة و 11في المئة
و 11في المئة على التوالي ،وسط
تعزيز ثقة المستثمرين السعوديين
بـفـضــل تـحـســن ال ـب ـيــانــات الكلية
واإلع ــان عــن سلسلة مــن الخطط
االستثمارية الكبرى في اطار خطة
شاملة لتعزيز التنويع االقتصادي.
كما سجلت كل من دبي وعمان
والبحرين مكاسب قوية ( 9-10في
المئة على أساس ربع سنوي).
وفي الكويت ،يعزى النمو القوي
الــذي شهدته البورصة الكويتية
ً
مجددا لألداء القوي لمؤشر السوق
الــرئ ـي ـســي ( 13.4ف ــي ال ـم ـئــة على
أس ــاس رب ــع س ـنــوي) ،إذ ساهمت
ق ـطــاعــات الـتـكـنــولــوجـيــا والـنـفــط
والغاز والعقار والصناعة بأعلى
نسبة من المكاسب.
وارت ـف ـع ــت الـقـيـمــة الـســوقـيــة
ب ــدوره ــا إل ــى  37مـلـيــار ديـنــار،
ف ـي ـمــا ي ـعــد أع ـل ــى الـمـسـتــويــات
الـ ـمـ ـسـ ـجـ ـل ــة مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام ،2010
فــي حـيــن ارت ـفــع م ـتــوســط قيم
ً
التداول اليومية إلى  59مليونا،

م ـم ــا ي ـع ـكــس ازدهـ ـ ـ ــار ون ـش ــاط
وسيولة السوق.
وارتـ ـف ــع م ــؤش ــر ال ـس ــوق ال ـعــام
بنسبة  15في المئة منذ بداية العام
حتى نهاية يونيو الـمــاضــي ،أي
ً
بأداء أضعف قليال مقارنة بسوقي
أبوظبي والسعودية.

نظرة مستقبلية إيجابية رغم
الضبابية في النصف الثاني
من العام
تشير التوقعات إلــى استمرار
س ـيــاســات ال ـف ــدرال ــي الـتـيـسـيــريــة
وتوقعات االنتعاش االقتصادي
فــي توفير الــدعــم ال ــازم لألسواق
في النصف الثاني من عام .2021
وينعكس هذا االتجاه الصعودي
عـلــى أداء األس ـهــم العالمية التي
تواصل تسجيل أعلى مستوياتها
على اإلطالق ،مقابل ضعف الطلب
على بعض أصول المالذ اآلمن مثل
الذهب والدوالر األميركي ،التي على
ً
الرغم من النمو الذي شهدته مؤخرا
ً
لكنها ما تزال أضعف نسبيا.
وعـلــى الــرغــم مــن ذل ــك ،تخضع
آفاق السوق على المديين القريب
وال ـم ـت ــوس ــط ل ـم ـخــاطــر مـلـحــوظــة

ن ــاجـ ـم ــة ع ـ ــن الـ ـج ــائـ ـح ــة وتـ ــزايـ ــد
مـ ـع ــدالت ال ـت ـض ـخــم وح ــال ــة ع ــدم
ال ـي ـق ـيــن ال ـم ــرت ـب ــط بــال ـس ـيــاســات
ً
النقدية (إمكانية تقليصها قريبا
ورف ــع أسـعــار الفائدة على المدى
المتوسط) ،وهي العوامل التي أدت
إلى ضعف زخم السوق في اآلونة
األخيرة.
وي ـع ـت ـبــر ارتـ ـف ــاع الـتـقـيـيـمــات،
ً
خصوصا في األسواق األميركية،
من أبــرز األسباب المؤدية لتزايد
المخاوف التي تواجهها األسواق.
من جهة أخرى ،فإن إمكانية
ً
ارتفاع عائدات السندات تماشيا
مع تقليص التدابير التحفيزية
ً
كـ ـم ــا ه ـ ــو مـ ـت ــوقـ ـع ــا ،وارتـ ـ ـف ـ ــاع
معدالت التضخم ،ورفع معدالت
الـفــائــدة فــي الــواليــات المتحدة
المزمع تطبيقه في عــام ،2023
ً
ت ـش ـكــل ع ـب ـئ ــا ع ـل ــى م ـع ـنــويــات
البورصات.
إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،ستستمر
أس ـ ــواق دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأث ـ ـ ــر
ب ـ ـ ــأسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ال ـ ـن ـ ـف ـ ــط ووتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة
اإلصالحات الهيكلية والعوامل
ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة والـ ـتـ ـط ــورات
المرتبطة بالجائحة.
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آل ثاني Ooredoo :ضاعفت خدماتها ومنتجاتها في جميع األسواق
بلغت إيرادات Ooredoo
األول من
الكويت للنصف ً
العام الحالي مبلغا قدره
 102.7مليون دينار مقارنة
بـ  104.2ماليين لنفس الفترة
من  .2020وارتفع الدخل قبل
احتساب الفوائد والضرائب
واالستهالك واإلطفاء بنسبة
 11في المئة إلى  29.7مليون
دينار للنصف األول من 2021
مقارنة بـ  26.7مليونا لنفس
الفترة من .2020

 Ooredooالكويت
نالت ثقة القطاع
الحكومي في تقديم
خدمات وحلول
االتصاالت لمتانة
الشبكة وقوتها

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
لالتصاالت المتنقلة ""Ooredoo
نتائجها الـمــالـيــة للنصف األول
حتى نهاية يونيو .2021
ً
وقد حققت  Ooredooأرباحا
صافية فــي النصف األول بواقع
 ٧ماليين دينار مقابل أربــاح ١.٧
مليون دينار للفترة المماثلة من
العام الماضي بنسبة نمو بلغت
.٪٣٢٠
وف ــي تعليق ل ــه عـلــى النتائج
المالية ،أكد رئيس مجلس اإلدارة،
محمد بن عبدالله آل ثاني قائال:
"اس ـت ـم ــر تــأث ـيــر ال ـجــائ ـحــة خــال
ا ل ـن ـص ــف األول مـ ــن  2021عـلــى
األنشطة االقتصادية في عدد من
األســواق التي نعمل فيها ،لكننا،
حـ ـت ــى فـ ــي ظـ ــل تـ ـل ــك ال ـت ـح ــدي ــات
ال ـه ــائ ـل ــة ،ح ــرص ـن ــا ع ـل ــى إع ـط ــاء
األولوية لصحة ورفاهية موظفينا
وعمالئنا ،من خالل االستمرار في
تــوفـيــر خ ــدم ــات ال ـت ــواص ــل ب ــدون
انـقـطــاع فــي األسـ ــواق الـتــي نعمل
فيها ،وكذلك بتمكين المجتمعات
التي التزال متأثرة بالجائحة".
وأض ـ ــاف "ارت ـف ـع ــت اإليـ ـ ـ ــرادات
الـ ـم ــوح ــدة ب ـش ـكــل ط ـف ـيــف لتبلغ
 294.7مليون ديـنــار فــي النصف
األول مـ ــن س ـن ــة  ،2021م ـقــارنــة
بـ  294.1مليونا في النصف األول
مـ ــن  ،2020وس ـج ـل ــت الــوط ـن ـيــة
ل ــات ـص ــاالت تـحـسـنــا ف ــي هــامــش
الـ ــدخـ ــل ق ـب ــل احـ ـتـ ـس ــاب ال ـف ــوائ ــد
والضرائب واالستهالك واإلطفاء،
حيث بلغ  36في المئة خالل الفترة،
رغـ ــم اسـ ـتـ ـم ــرار مـخـتـلــف ال ـق ـيــود
والتحديات المرتبطة بالجائحة".
وفـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،أدى تــركـيــزنــا
المستمر عـلــى تحسين التكلفة
ب ــدع ــم مـ ــن أج ـن ــدت ـن ــا الـمـتـعـلـقــة
ّ
بالتحول الرقمي ،إلى زيادة الدخل
قبل احتساب الفوائد والضرائب
واالستهالك واإلطفاء بنسبة  11في
المئة ليصل إلى  29.7في المئة في
النصف األول من .2021
وفــي تــونــس ،ارتـفـعــت إي ــرادات
النصف األول والدخل قبل احتساب
الـفــوائــد والـضــرائــب واالسـتـهــاك
واإلطفاء ارتفاعا بلغ  6في المئة
و 3في المئة على التوالي.
أمــا فــي الـجــزائــر ،فقد تراجعت

اإلي ــرادات إلى  92.6مليون دينار.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي لهبوط
قيمة الــدي ـنــار ال ـجــزائــري بنسبة
 9فــي الـمـئــة ،علما ب ــأن اإليـ ــرادات
بالعملة المحلية ارتفعت بنسبة
 8في المئة.
أمــا فــي فلسطين ،فقد سجلنا
زيـ ــادة قــويــة بـلـغــت  22فــي المئة
فــي الــدخــل قبل احتساب الفوائد
والضرائب واالستهالك واإلطفاء
مدفوعا بارتفاع اإليرادات بنسبة
 10فــي الـمـئــة ،واسـتـمــرار تطبيق
مبادراتنا الهادفة لتحسين كفاءة
التكلفة.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــال ـ ــدي ـ ــف ،ت ـح ـس ـنــت
اإلي ـ ـ ــرادات بالعملة المحلية في
الربع الثاني من السنة بنسبة 3
في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من
السنة الماضية ،وفازت Ooredoo
المالديف بـعــدد مــن جــوائــز Asia
 Pacific Stevieلسنة .2021
وخ ـ ـ ـتـ ـ ــم آل ثـ ـ ــانـ ـ ــي ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــول:
"ل ـق ــد ضــاع ـف ـنــا ن ـط ــاق خــدمــاتـنــا
ومنتجاتنا فــي جميع األس ــواق
التي نعمل بها ،وواصلنا التركيز
ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز قـ ـن ــوات اس ـت ـق ـطــاب
المزيد من العمالء الجدد".

التزام تام
من جهته ،قال الرئيس التنفيذي
ل ـ  Ooredooالـكــويــت عبدالعزيز
يعقوب البابطين "لــم يكن لــأداء
ال ـق ــوي لـ ـ  Ooredooال ـكــويــت في
النصف األول من العام الحالي أن
يتحقق لوال االلتزام التام والعمل
ال ـم ـض ـن ــي لـ ـك ــل ف ـ ــرد ف ـ ــي عــائ ـلــة
الشركة".
وأضاف" :لقد شهد األداء المالي
والتشغيلي لـ ً Ooredoo
نموا ً
كبيرا
خ ــال األش ـه ــر ال ـس ـتــة الـمــاضـيــة،
ون ـ ـ ـحـ ـ ــن م ـ ـم ـ ـت ـ ـنـ ــون السـ ـتـ ـج ــاب ــة
العمالء وإقبالهم على المنتجات
والعروض المبتكرة التي طرحت
عبر جميع قـنــوات البيع التابعة
للشركة".

وأش ــار البابطين بالقول "لقد
حرصنا على التركيز على أهداف
ال ـش ــرك ــة األس ــاس ـي ــة م ــع الـحـفــاظ
على المرونة في التحول الرقمي
ً
مدفوعا بإستراتيجيتنا
والريادة
الــواض ـحــة وال ــرؤي ــة الـثــاقـبــة .كما
اس ـت ـث ـم ــرن ــا ب ـن ـج ــاح فـ ــي الـبـنـيــة
ال ـت ـح ـت ـي ــة ل ـش ـب ـك ـت ـن ــا ،ووق ـع ـن ــا
اتفاقيات شراكة استراتيجية مع
ً
عمالء قطاع الشركات ،وزودنا عددا
من الجهات الحكومية والشركاء
بخدمات االتصال والحلول األمنية،
وواصلنا االستثمار في الكفاءات
الشبابية الكويتية فــي الـشــركــة،
وتوجنا هذه اإلنجازات بحصول
 Ooredooالكويت على لقب "أسرع
شبكة في الكويت" لعام ."2021
وف ـي ـم ــا ي ـل ــي ت ـفــاص ـيــل األداء
التشغيلي لـلمجموعة:

 Ooredooالكويت
بلغت إيرادات  Ooredooالكويت
في النصف األول من العام الحالي
ً
مبلغا ق ــدره  102.7مليون دينار
م ـقــارنــة بـ ـ  104.2مــايـيــن لنفس
الـفـتــرة مــن  .2020وارت ـفــع الدخل
قبل احتساب الفوائد والضرائب
واالستهالك واإلطـفــاء بنسبة 11
فــي المئة إلــى  29.7مليون دينار
للنصف األول مــن  2021مقارنة
ب ـ  26.7مليونا لنفس الفترة من
 .2020وقد عكست الزيادة الكفاءة
التشغيلية في جميع أنحاء األعمال
التجارية.

 68مليون د.ك لتعزيز الشبكة
شهدت الشركة تطويرا مميزا
للبنية التحتية لشبكة ،Ooredoo
حـيــث تــم اسـتـثـمــار مــا قيمته 68
مليون ديـنــار على مــدى العامين
الماضيين ،بهدف تطوير الشبكة
وتـعــزيــز وإث ـ ــراء تـجــربــة عمالئنا
الرقمية ،فضال عــن توفير أفضل
تـجــربــة  5Gوأك ـثــر ك ـفــاءة بفضل
ال ـ ـسـ ــرعـ ــات الـ ـف ــائـ ـق ــة وم ـ ـعـ ــدالت

ً
اكتتاب «روبن هوود» يواجه تحديا
لقوة القطيع مقابل حيتان «وول ستريت»
يشكل اكتتاب منصة "روبن هوود" للتداول،
فــي أس ــواق األسـهــم األميركية ،خطوة جديدة
لنجاح القوة التي يمثلها المستثمرون األفراد
ف ــي أس ـ ــواق األس ـه ــم م ــن ج ـهــة ،واخ ـت ـبــار مهم
لشركات الـ  MEMSمن جهة أخرى.
ونجاح االكتتاب الموجه لألفراد بالمقام األول
إن حدث فقد يمثل عالمة فارقة في إدراج شركات
قد تتبع "روبن هوود" طالبة لهذا النجاح.
أق ــل مــا يـقــال عنها إنـهــا مـثـيــرة للجدل،
منصة التداول االستثماري األميركية "روبن
هـ ــوود" ،سـطــع نجمها ال ـعــام الـمــاضــي مع
تهافت المتداولين األفراد على فورة أسواق
األسهم وتشكيلهم لقوة استثمارية ضاربة
ف ــي وجـ ــه ح ـي ـتــان "وول س ـت ــري ــت" ،مــوجــة
صعود صاروخية لما باتت تعرف بأسهم
الميمز ،مثل جيم ستوب و.AMC
م ـن ـصــة "روب ـ ــن ه ـ ــود" ت ـط ــرق اآلن أبـ ــواب
بورصة نيويورك من الباب األوسع ،وهو باب
االكتتاب واإلدراج ،وتركيزها ينصب على شي

واحد :المستثمر الفرد أغلى ما نملك.
وتــأس ـســت الـمـنـصــة ف ــي  ،2013واسـتـمــد
مؤسساها أهــدافـهــا مــن حــركــة "احـتـلــوا وول
ستريت" المناشدة بإنهاء سطوة المؤسسات
المالية على البورصة األميركية.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت "روبـ ـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــوود" مـ ـ ـ ـ ــرارا دع ـم ـه ــا
للمستثمرين األف ـ ــراد ،وتـجـلــى ذل ــك بتوفير
مـنـصـتـهــا ل ـل ـت ــداول ب ــ"ص ـف ــر" عـ ـم ــوالت على
عمليات الشراء والبيع.
لكن أشد المتفائلين بسياسة الشركة في
دعـمـهــا لـهــذه الـشــريـحــة مــن المستثمرين لم
يـتــوقــع أن تــوفــر الـشــركــة عــرضـهــا التقديمي
التمهيدي لطرح أسهمها لالكتتاب لجميع
المستثمرين عـلــى عـكــس بــاقــي االكـتـتــابــات،
والتي يقتصر فيها الدعوة للـ ROAD SHOW
على صناديق التحوط والمؤسسات المالية.
بل ان الشركة وفــرت ثلث شريحة اكتتابها
بقيمة  770مليون دوالر للمستثمرين األفــراد
الذين يتداولون على منصتها ،في قوس آخر

ترميه المنصة على عمالقة "وول ستريت".
وتجني "روب ــن ه ــوود" عـمــوالت مقابل ما
يـسـمــى بـتــدفــق الـطـلـبــات ورسـ ــوم العضوية
المميزة ،باإلضافة إلى قروض األسهم ورسوم
بطاقات الخصم.
وتجاوزت "روبــن هــوود" جميع المنافسين
باهتمام صغار المستثمرين ،حيث وصل عدد
زي ــارات المستثمرين الصغار لموقع الشركة
والمنصة إلى  240مليون زائر في الربع األول
متغلبة بأكثر من  100مليون زيــارة عن أقرب
منافسيها منصة .Charles Schwab
وعلى الرغم من تحقيق المنصة خسائر
فصلية تقدر  1.4مليار دوالر في الربع األول
من العام ،فإنها تراهن على نجاح اكتتابها
وبتقييم يصل إلى  35مليار دوالر ،متسلحة
بنجاح جمعها لتمويل وصل إلى  5.6مليارات
دوالر ،وبـجـيــش مــن الـمـسـتـثـمــريــن الـصـغــار
يؤمنون بأن في االتحاد قوة.
(العربية .نت)

ً
«الغرفة» :إنجاز المعامالت إلكترونيا
ً
أعلنت غرفة تجارة وصناعة الكويت أنها ستتيح حاليا
باقة من الخدمات اإللكترونية المتكاملة ،التي تغني المراجع
عن الحضور لمقر الغرفة وفروعها لتخليص المعامالت،
وذلــك من منطلق اهتمامها وحرصها على تقديم خدمات
مميزة وسريعة ،وتحديثها بشكل متواصل ،لتلبي تطلعات
وطـمــوح أعـضــائـهــا ،وتعمل على توفير وقتهم وجهدهم،
وتساهم فــي الــوقــت ذات ــه فــي تعزيز التحول الرقمي الــذي
ً
ً
أصبح مطلبا دوليا وضرورة ملحة ،السيما في ظل الظروف
الصحية الـطــارئــة الـتــي تشهدها ال ـبــاد ،بسبب تــداعـيــات
فيروس كورونا التي تستدعي الحذر ،واألخذ بسبل الوقاية.
ً
وأوض ـح ــت ال ـغــرفــة أن ــه ب ــات بــاإلم ـكــان حــال ـيــا م ــن خــال
موقعها اإللكتروني  www.Kuwaitchamber.org.kwإنجاز
ً
المعامالت التالية إلكترونيا :االنتساب لعضوية الغرفة،
وتجديد الــرســوم السنوية ،واسـتـخــراج شـهــادة االنتساب
(التسجيل) السنوي ،والمصادقة على صحة التواقيع من
خالل تطبيق "هويتي" الخاص بالهيئة العامة للمعلومات
المدنية ،إلى جانب إجراء التعديالت التي تطرأ على وضع
المنشأة بعد اعتمادها في وزارة التجارة والصناعة ،ومنها:
دخــول وخــروج شركاء ،وتعديل بند اإلدارة ،وتعديل رأس
المال ،إضافة إلى تعديل الكيان القانوني للترخيص ،وغيرها
من التعديالت.
وأضافت أنها أخطرت الجهات الحكومية والخاصة ذات
الـعــاقــة ،بـهــذه الـتـطــورات المستحدثة ،ودعتها إلــى قبول
الـمـعــامــات اإللـكـتــرونـيــة الـخــاصــة بــأعـضــائـهــا ،إل ــى جانب
المعامالت الورقية ،التي سيتم وقف العمل بها في مرحلة
الحقة ،ليتم االكتفاء بالمعامالت اإللكترونية ،ليواكب ذلك
ا لـتـطــورات التكنولوجية ،ويستوفي المتطلبات الدولية
الـخــاصــة بتحسين بـيـئــة األع ـم ــال ،وال ـتــي تـقـضــي بــإنـجــاز
ً
المعامالت آليا وعن ُبعد ،دون الحاجة للحضور الشخصي،
لتوقيع المستندات واألوراق المطلوبة.
ولـفـتــت إل ــى أن مــواعـيــد اسـتـقـبــال الـمــراجـعـيــن فــي إدارة
ً
ً
المعامالت ستكون من الـ  8:00صباحا حتى الـ  1:30ظهرا،
وسيقتصر ذلك فقط على أصحاب المواعيد المسبقة التي
يمكن حجزها عبر منصة الغرفة (حياك).

االستجابة المنخفضة ()latency
ً
جدا لنقل البيانات.

 eSIMأونالين
وضمن الجهود المتواصلة لـ
 ،Ooredooأول شــركــة اتـصــاالت
تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة
فــي الـكــويــت ،الــرامـيــة إلــى تحقيق
التحول الرقمي ورقمنة خدماتها،
ً
تـلـبـيــة لـتــوقـعــات الـعـمــاء وإب ــداء
المرونة والكفاءة ،وكخطوة نحو
أهـ ــداف رؤي ــة الـكــويــت ع ــام 2035
"كــويــت جــديــدة" لتطوير اقتصاد
ال ــدول ــة وتـعــزيــز الـبـنـيــة التحتية
الــرق ـم ـيــة ،أع ـل ـنــت ال ـشــركــة إتــاحــة
خاصية شراء شريحة إلكترونية
ذكية ( )eSIMعبر اإلنـتــرنــت دون
ال ـح ـض ــور ال ـش ـخ ـصــي إلـ ــى أف ــرع
ال ـ ـشـ ــركـ ــة وعـ ـ ــن طـ ــريـ ــق ت ـط ـب ـيــق
ً
ابتداء
"هويتي" و My Ooredoo
مــن ال ـيــوم ،وه ــي بــذلــك تـكــون أول
شـ ــركـ ــة ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ف ـ ــي ال ـك ــوي ــت
وال ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة تـ ـمـ ـن ــح م ـ ـثـ ــل هـ ــذه
الخاصية .إذ أصبح بإمكان عمالء
الشركة إتمام عملية شــراء كاملة
أو اإلشـتــراك بشريحة إلكترونية
جــديــدة مسبقة أو آجلة الــدفــع أو
تبديل بطاقة  SIMاعتيادية ببطاقة
 eSIMعبر التطبيق.
ً
وج ـ ــاءت ه ــذه ال ـخ ـطــوة أي ـضــا
ً
اسـتـكـمــاال لـلـنـجــاح ال ــذي حققته
 Ooredooبعد تعاونها مع الهيئة
الـعــامــة للمعلومات للمدنية في
مطلع  2021واعتمادها لتطبيق
"ه ــوي ـت ــي" ب ـش ـكــل رسـ ـم ــي ،وذل ــك
على جميع قنوات البيع الرسمية
ف ــي ال ـشــركــة ،سـ ــواء كــانــت األف ــرع
ال ـم ـن ـت ـش ــرة فـ ــي ج ـم ـي ــع م ـنــاطــق
الكويت ،أو المتجر اإللكتروني ،أو
من خالل تطبيق .MyOoredoo

ثقة القطاع الحكومي بشبكة
Ooredoo
ح ـق ـقــت  Ooredooإنـ ـج ــازات
م ـ ـم ـ ـيـ ــزة ،ونـ ـ ــالـ ـ ــت ث ـ ـقـ ــة الـ ـقـ ـط ــاع

محمد آل ثاني
ال ـح ـك ــوم ــي ،ومـ ــن بـيـنـهــا فــوزهــا
بمناقصة وزارة الداخلية الخاصة
ب ــال ــرب ــط ال ـب ـي ـنــي ب ـي ــن ق ـطــاعــات
وإدارات ال ــوزارة ،مما يؤكد قطعا
على ثقة مؤسسات الدولة بشبكة
 Ooredooالالسلكية وFasttelco
ال ـس ـل ـك ـيــة (الـ ـش ــرك ــة ال ـم ـم ـلــوكــة لـ
 Ooredooال ـك ــوي ــت) .وي ـعــد هــذا
اإلنجاز حجر األساس في تطوير
إمكانات الوزارة وتمكينها لالنتقال
ل ـل ـج ـيــل الـ ـ ـق ـ ــادم ل ـل ـش ـب ـكــة وب ـن ــاء
وتعزيز قدراتها بأفضل وأحــدث
الـحـلــول الـتـكـنــولــوجـيــة وأكـثــرهــا
ابـتـكــارا خصوصا تلك المتعلقة
بـ  SD-WANوتكنولوجيا الـ.5G
ال ـ ـجـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر أن ف ــري ــق
 Ooredoo Businessحـ ــرص،
بشكل أساسي ،على تقديم الدعم
لـ ـلـ ـقـ ـط ــاع ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ط ـ ــوال
الجائحة لتشغيل وإدارة العمليات
عـلــى مـسـتــوى ال ـك ــوي ــت ،وتــأمـيــن
تـحــويــل ال ـب ـيــانــات بـيــن قـطــاعــات
الدولة بشكل فعال وآمن.

 Ooredooتونس
ارتـ ـفـ ـع ــت اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات بـنـسـبــة
 6ف ــي ال ـم ـئــة لـلـنـصــف األول من
سـ ـن ــة  2021ل ـت ـص ــل إ لـ ـ ــى 65.7
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار م ـق ــارن ــة ب ـ ـ ـ 61.8
مليونا لنفس الفترة مــن .2020
وارت ـ ـفـ ــع ال ــدخ ــل ق ـب ــل اح ـت ـســاب
الفوائد والـضــرائــب واالستهالك
واإلطـ ـف ــاء إل ــى  27.3مـلـيــونــا في
النصف األول مــن  2021مقارنة
بـ  26.6مليونا لنفس الفترة من
 .2020وانخفضت قــاعــدة عمالء
 Ooredooتونس إلى  7.2ماليين

عميل في النصف األول من سنة
 2021ب ـس ـب ــب ت ـغ ـي ـي ــر أ سـ ـل ــوب
إب ــاغ الـشــركــة تــونــس عــن قاعدة
عمالء الدفع المسبق من تعريف
دورة الحياة األصلي إلى تعريف
ن ـشــاط الـشـبـكــة خ ــال  90يـ ً
ـومــا،
لـلـتــوافــق م ــع مـنـهـجـيــة مشتركة
عـبــر مشغلي ا لـهــا تــف المحمول
داخل تونس .وقد أدى هذا التغير
إلى انخفاض في قاعدة العمالء
المبلغ عنها بحوالي  1.6مليون
ب ـ ــدون أي تــأث ـيــرع ـلــى ال ـب ـيــانــات
المالية المعلنة.

 Ooredooالجزائر
تــأثــرت األع ـمــال فــي الجزائر
ً
س ـل ـبــا بـسـبــب ان ـخ ـفــاض قيمة
الدينار الجزائري ،حيث تراجع
بنسبة  9في المئة على أساس
سنوي .ونتيجة لذلك ،انخفضت
اإليرادات إلى  92.6مليون دينار
في النصف األول من سنة 2021
مـقــار نــة بـ ـ  94.1مليونا لنفس
الفترة من سنة  .2020وبالرغم
من ذلــك فقد ارتفعت اإلي ــرادات
بــال ـع ـم ـلــة ال ـم ـح ـل ـيــة ب ـن ـس ـبــة 8
فــي الـمـئــة .وارت ـف ــع الــدخــل قبل
اح ـت ـســاب ال ـفــوائــد وال ـضــرائــب
واالس ـت ـهــاك واإلط ـف ــاء بنسبة
 6ف ــي ال ـم ـئــة لـتـصــل إلـ ــى 33.1
مـلـيــونــا فــي الـنـصــف األول من
 2021م ـقــار نــة بـ ـ  31.3مليونا
لنفس الفترة من .2020
وان ـخ ـف ـض ــت قـ ــاعـ ــدة ع ـمــاء
 Ooredooالجزائر بنسبة  2في
المئة إلى  12.6مليون عميل في
النصف األول من  2021مقارنة

عبدالعزيز البابطين
ب ـ ـ  12.9م ـل ـي ــون ع ـم ـيــل لـنـفــس
الفترة من .2020

 Ooredooفلسطين
ارتـفـعــت اإلي ـ ــرادات بنسبة 10
في المئة لتصل إلــى  16.6مليون
دينار في النصف األول من سنة
 2021مقارنة بـ  15.1مليونا لنفس
الـفـتــرة مــن  .2020وارت ـفــع الدخل
قبل احتساب الفوائد والضرائب
واالس ـ ـت ـ ـهـ ــاك واإلط ـ ـ ـفـ ـ ــاء بـشـكــل
جوهري بنسبة زيادة  22في المئة
إلى  5.8ماليين في النصف األول
مــن  2021مـقــارنــة بـ ـ  4.8ماليين
لنفس الفترة من  ،2020وذلــك من
خ ــال ال ـك ـف ــاءات الـتـشـغـيـلـيــة في
جميع أنحاء األعمال التجارية.
وان ـ ـخ ـ ـف ـ ـضـ ــت قـ ـ ــاعـ ـ ــدة ع ـم ــاء
 Ooredooفلسطين إلى  1.3مليون
عميل في النصف األول من ،2021
مقارنة بـ  1.4مليون عميل لنفس
الفترة من .2020

 Ooredooالمالديف
سجلت  Ooredooالـمــالــديــف
انخفاضا في اإليرادات بنسبة 10
في المئة لتصل إلــى  17.0مليون
دينار في النصف األول من 2021
م ـق ــارن ــة ب ـ ـ  19.0م ـل ـيــونــا لنفس
ال ـف ـت ــرة م ــن  .2020وب ـل ــغ الــدخــل
قبل إحتساب الفوائد والضرائب
واالستهالك واإلطفاء  8.9ماليين
في النصف األول من  2021مقارنة
بـ ـ  9.7مــايـيــن لـنـفــس ال ـف ـتــرة من
 .2020وتقدم  Ooredooالمالديف
اآلن خدماتها لما مجموعه 362
ألف عميل.
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الهاشل :أزمة «كورونا» أثبتت رصانة الثقافة المؤسسية لـ «المركزي»
«أكسبت دوره أهمية استثنائية وتطلبت منه قيادة جهود تحفيز االقتصاد الوطني»
أكد الهاشل أن الطبيعة غير
المعهودة ألزمة «كورونا»
الكويت ًالمركزي
أكسبت بنك ً
باعتباره مستشارا ماليا
للحكومة أهمية استثنائية،
تطلبت منه قيادة جهود
تحفيز االقتصاد الوطني في
مواجهة تداعيات الجائحة،
والمساهمة في تطوير
المنظومة التشريعية.

أصدر بنك الكويت المركزي تقريره السنوي
الـتــاســع واألربـعـيــن للسنة المالية 2021/2020
ً
متضمنا تقرير مراقبي الحسابات بشأن القوائم
المالية للبنك كما في  31مارس الماضي ،وأبرز
تطورات أعمال «المركزي» ودوره على مدار السنة
المالية.
وق ــال د .محمد الـهــاشــل مـحــافــظ «الـمــركــزي»
إن السنة المالية ا لـتــي يغطيها التقرير كانت
ً
استثنائية نظرا إلى ما نجح البنك في مواجهته
مــن تـحــديــات ج ــاءت بها جائحة كــورونــا ،التي
شكلت أزمة غير مسبوقة من حيث انتشارها على
كامل رقعة الكوكب ،ومن حيث امتدادها على فترة
زمنية انطلقت في أواخر عام  2019وما زالت قائمة
حتى اآلن ،كذلك من حيث عمقها.
وأوضــح د .الهاشل ،أن حــاالت اإلغــاق الكلي
والجزئي التي طبقت في كثير من الدول ولفترات
متفاوتة أدت إلى توقف جانبي العرض والطلب،
مما ّ
جمد النشاط االقتصادي وأدى إلــى فقدان
هائل في الوظائف وأضرار كبيرة في القطاعات
االقتصادية المتنوعة ،وعلى المستوى المحلي
زاد م ــن ف ــداح ــة األزم ـ ــة تــرافـقـهــا م ــع ت ــده ــور في
أسعار النفط ،جعل منها أزمة مزدوجة ،تتطلب
ً
مــواج ـه ـت ـهــا م ــزي ــدا م ــن اإلنـ ـف ــاق وسـ ــط تــراجــع
اإليرادات.
ً
ً
وذكــر أن هــذه األزمــة حملت اختبارا حقيقيا
لحصافة السياسات النقدية والرقابية ،التي دأب
البنك المركزي على تطبيقها على مــدار العقد
الماضي .وأبرزت متانته وتمكنه من المحافظة
عـلــى اس ـت ـمــراريــة األعـ ـم ــال لــديــه ولـ ــدى الـقـطــاع
المصرفي فــي الـبــاد ،لتقديم الخدمات المالية
للجمهور رغم الظروف الضاغطة واالستثنائية

وغ ـيــر الـمـسـبــوقــة ال ـتــي فــرضـتـهــا ال ـجــائ ـحــة ،إذ
واصل البنك أعماله بسالسة ودون انقطاع ألي
من مهامه ،واستمر في أداء أدواره الموكلة إليه
وجميع عملياته دونما توقف ،وبالسرعة والكفاءة
المعهودتين.
ّ
وبين أنــه على مــدار السنة المالية الماضية
استمر «المركزي» في جهوده لتعزيز االستقرار
ً
الـنـقــدي واالس ـت ـقــرار الـمــالــي انـطــاقــا مــن نهجه
االستباقي ،وتدخله المبكر ،وواصل استخدامه
ال ـف ـع ــال لـمـنـظــومــة أدوات ال ـس ـيــاســة ال ـن ـقــديــة،
وال ـس ـيــاســة الــرقــاب ـيــة وأدوات ال ـت ـحــوط الـكـلــي،
وتوظيفها جميعها باحترافية عالية لتعزيز
الـ ـنـ ـم ــو االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي عـ ـل ــى أس ـ ــس م ـس ـت ــدام ــة،
والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء
م ـجـ ٍـز وم ــوث ــوق ل ـل ـمــدخــرات الـمـحـلـيــة ،وضـمــان
مــواصـلــة الـبـنــوك والـجـهــات الخاضعة لرقابته
تقديم خدماتها المالية لالقتصاد والمجتمع على
نحو سلس وسريع وآمن.
وأكــد أن الطبيعة غير المعهودة لهذه األزمة
أكـسـبــت دور بـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي بــاعـتـبــاره
ً
ً
مـسـتـشــارا مــالـيــا للحكومة أهـمـيــة استثنائية،
تطلبت منه قيادة جهود تحفيز االقتصاد الوطني
في مواجهة تداعيات الجائحة ،والمساهمة في
تطوير المنظومة التشريعية ،ووضع الضوابط
الــرقــاب ـيــة لـتـنـفـيــذ ال ـ ـقـ ــرارات الـمـتـصـلــة بــالـشــأن
المصرفي والمالي ،وتقديم الدراسات والتصورات
لمسار األزمة وسبل معالجة أبعادها المختلفة.
وقال المحافظ ،إن األزمة أثبتت رصانة الثقافة
المؤسسية لبنك الكويت المركزي ،القائمة على
تسهيل تدفق المعرفة وتبادل الخبرات ،وتعزيز
التميز ورفع اإلنتاجية من خالل بيئة عمل تمكن

محمد الهاشل
العاملين في المؤسسة من تطوير أدائهم وتنمية
معارفهم وزيادة تأهيلهم ،واالعتماد على كفاءات
ً
وطنية استثمر طــويــا فــي تنميتها وتدريبها
وتـطــويــرهــا ،وق ــد واص ــل «ال ـمــركــزي» خ ــال هذه
السنة تعميق هذه الثقافة المؤسسية ،وترسيخها
عبر جـهــوده فــي مجال تنمية الـكــوادر البشرية
وتطويرها.
وذك ــر أن البنك جمع إل ــى عنايته بالعنصر
البشري اهتمامه بتطوير البنى التحتية لتقنية
الـمـعـلــومــات واالق ـت ـصــاد الــرقـمــي ،لتوفير بيئة
مــائـمــة لـتـطــور الـتـقـنـيــات الـمــالـيــة واالس ـت ـفــادة
مـنـهــا ،وأردف ذل ــك بـجـهــود مـتــواصـلــة لتطوير
المنظومة الرقابية لتلك الخدمات اإللكترونية،
وإدارة حصيفة وقوية لمخاطر أمن المعلومات
واألمن السيبراني.
كما واصــل «الـمــركــزي» جهوده على مستوى

المسؤولية االجتماعية واالتصال مع الجمهور
ع ـبــر ت ـقــديــم ال ـتــوع ـيــة ال ـتــي م ــن شــأن ـهــا حـمــايــة
عمالء البنوك والمحافظة على حقوقهم ،ورفع
الثقافة المالية عبر حملة التوعية المصرفية
«لنكن على درايــة» التي أطلقها البنك بالتعاون
مــع اتـحــاد مـصــارف الـكــويــت ،إلــى جــانــب سعيه
االسـتــراتـيـجــي لتطوير ال ـك ـفــاءات الــوطـنـيــة في
المجال االقـتـصــادي والمصرفي والـمــالــي ،عبر
مبادرة «كفاءة» ،باإلضافة إلى جملة من أنشطة
التواصل والمسؤولية المجتمعية.
وش ـ ــدد ع ـلــى أنـ ــه م ــا زال م ــن ال ـم ـب ـكــر ال ـقــول
بانتهاء التداعيات االقتصادية لألزمة رغم جميع
الخطوات والتدابير التي اتخذت في مواجهتها،
إذ ال تزال حالة انعدام اليقين تهيمن على األفق
المستقبلي لالقتصاد .لــذا يصب بنك الكويت
المركزي تركيزه المستقبلي على تعزيز متانة
ً
القطاع المصرفي تحسبا لما قد يتخذه مسار
األزمــة من تطورات ،ولما قد يضمره المستقبل
ً
من أزمات ،فضال عن المخاطر التي تنطوي عليها
عملية العودة عن سياسات مواجهة األزمة ،وأثر
الرقمنة في تراجع دور الوساطة المالية للقطاع
المصرفي ،كما ال يمكن إغفال أثر بيئة االقتراض
منخفضة الفائدة على نموذج أعمال البنوك.
في ذات السياق ،ركز المحافظ على ما يبذله
ً
بنك الكويت المركزي من جهود رقابية ،مؤكدا
سعي البنك المتواصل نحو تطوير ممارساته في
هذا الشأن عبر االستفادة من التقنيات الرقابية
واإلشــرافـيــة الحديثة ( )Regtech / Suptechإذ
ً
ً
يمكن لتلك التقنيات أن ت ــؤدي دورا فـعــاال في
مكافحة غسل األمــوال وتمويل اإلره ــاب ،وإدارة
المخاطر التحوطية وغير ذلك من المنافع التي

ً
ت ـعــود إي ـج ــاب ــا ع ـلــى م ـتــانــة ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي
واستقراره .وتابع أنه وفي ضوء تنامي أهمية
البيانات الكبرى ( )Big Dataيولي البنك عناية
ً
خــاصــة لحوكمة الـبـيــانــات ،م ــراع ــاة السـتـخــدام
القطاع المصرفي تلك البيانات لتطوير خدمات
ومنتجات تلبي احتياجات العمالء ،مع الحفاظ
عـلــى خصوصية الـعـمــاء فــي ذات ال ــوق ــت ،كما
أضحت مواصلة تعزيز األمــن السيبراني وأمن
المعلومات من األولــويــات ،في ظل تزايد الــدور
المحوري للتقنية وتطور المخاطر السيبرانية
وتقدم مستوياتها.
كما يولي بنك الكويت المركزي ضمن أهدافه
وخـطـطــه المستقبلية أهـمـيــة خــاصــة لقضايا
التمويل البيئي ،عبر تطوير معايير اإلفصاح
البيئي ومقاييس األثر البيئي ،والمطالبات التي
تترتب على البنوك في هذا الشأن ،وتضمين ذلك
في نماذج اختبارات الضغط.
وعلى صعيد رؤية «المركزي» للمستقبل أشار
المحافظ إلــى أن دور البنك المركزي في رعاية
االبتكار ودعمه لتطوير الصناعة المالية على
أسس مستدامة ،وتطوير البنى التحتية المالية،
ً
بما يتيح مزيدا من ابتكار الخدمات المالية التي
تلبي متطلبات العمالء على نحو آمــن ومريح.
وم ــع ك ــل م ــا يـحـفــل ب ــه المستقبل م ــن تـحــديــات
وفــرص يبقى اإلنسان محور هــذا التطور ،ولذا
أكد المحافظ مواصلة بنك الكويت المركزي تعزيز
ً
جهوده الرامية إلى تنمية كفاءاته الوطنية عددا
ً
وتأهيال ،وزيادة تدفق المعارف والخبرات ضمن
بنك الكويت المركزي ،لمواصلة مسيرة التميز
والنجاح التي قادتها هذه المؤسسة على مدى
عقود من خدمة اقتصاد البالد.

مؤتمر «القانون العام» ناقش مواجهة التحديات االقتصادية

ً
نظمته كلية الحقوق بمشاركة خبراء وباحثين قدموا حلوال ألبرز اإلشكاالت
●

حصة المطيري

نـظــم قـســم الـقــانــون ال ـعــام فــي كلية
الـ ـحـ ـق ــوق ب ـج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت مــؤت ـمــر
«القانون العام في مواجهة التحديات
االق ـت ـصــاديــة» بــرعــايــة الـقــائــم بأعمال
عميد الكلية د .خالد الظفيري ،وشارك
فيه مجموعة مــن الخبراء واألســاتــذة
والباحثين ،الذين قدموا في أوراقهم
ال ـح ـل ــول ال ـمــائ ـمــة ألب ـ ــرز اإلشـ ـك ــاالت
والمشاكل االقتصادية ،متمنين أن يلقى
ذلك صدى لدى صناع القرار في البالد.
بداية ،قال د .خالد الظفيري ،انطالقا
م ــن دور الـكـلـيــة ف ــي خــدمــة المجتمع
والــدولــة على الـســواء فــإن تنظيم هذا
المؤتمر ما هو إال انعكاس للعديد من
التحديات الناتجة عن أزمة «كورونا»
التي ما زالت مستمرة إلى اآلن.
وأضاف الظفيري أن أهم التحديات
والمخاطر التي لها التأثير المباشر في
الموازنة العامة للدولة ،وبالتالي على
االقتصاد الوطني ،تعود إلى التقلبات
المستمرة في األس ــواق النفطية التي

نتج عنها مع بداية الجائحة انخفاض
أسعـ ــار المصـ ـ ــدر األسـ ــاسي ألكثر من
 90في المئة بالميزانية العامة.
وأك ـ ــد أنـ ــه م ـمــا ال ش ــك ف ـيــه أنـ ــه تم
تـ ـن ــاول وط ـ ــرح ب ـع ــض ال ـح ـل ــول عـلــى
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـم ـح ـل ــي ل ـل ـك ــوي ــت لـســد
الـعـجــز فــي الـمـيــزانـيــة الـعــامــة لـلــدولــة،
ومــن تلك الحلول ،إق ــرار قــانــون الدين
العام ،والسحب من بعض الصناديق،
وت ـس ـي ـي ــل ب ـع ــض أص ـ ـ ــول ال ـص ـن ــدوق
السيادي ،وإقــرار تشريعات ضريبية،
وزيــادة الرسوم مقابل الخدمات التي
تقدمها الدولة.

تفعيل أدوات الرقابة الحقيقية
من جانبه ،قال القائم بأعمال رئيس
قسم القانون العام في الكلية د .فواز
الجدعي ،إن االعتماد على النفط بشكل
كـبـيــر دون ف ـتــح آفـ ــاق أك ـبــر لـمـصــادر
الدخل والركون الى السياسة الريعية
ي ـج ــب أن ي ـت ــم ت ـعــدي ـل ـه ـمــا ل ـمــواج ـهــة
التحديات ،خاصة في ظل زيادة النمو

أسعار صرف العمالت العالمية

كـمـثــال ألح ــد الـقـطــاعــات الـمـتـضــررة،
مـ ـ ــرورا بـبـعــض الـ ـ ــدول االق ـت ـصــاديــة
الكبرى كالواليات المتحدة األميركية
والـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة م ـت ـن ــاول ـي ــن
وباحثين في دور السياسة المالية
والـ ـنـ ـق ــدي ــة ،ودع ـ ـ ــم قـ ـط ــاع أص ـح ــاب
األع ـمــال الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة في
تلك الدول».

إجراءات الخليج
جانب من المؤتمر
الـسـكــانــي وال ـحــاجــة إل ــى خـلــق فــرص
تعليمية ووظيفية ،مع ضــرورة تبني
قواعد الحوكمة والشفافية واالشتراك
الحقيقي بين القطاع العام والخاص
دون أن يكون «الـخــاص» اتكاليا على
التعاقدات الحكومية ،فضال عن تبني
سياسات تشريعية اقتصادية واضحة
وذات منهجية واض ـح ــة تـسـيــر على
هدى وهدف.
وأوضح الجدعي أنه يجب تفعيل

أدوات الرقابة الحقيقية على العقود
الحكومية وقيمة التعاقدات ،وما هو
العائد الحقيقي ،بحيث ال تتجاوز
ه ــذه ال ـع ـقــود الـقـيـمــة الـحـقـيـقـيــة من
نــاتــج الـتـعــاقــدات ،مــع ض ــرورة تبني
سياسة تجعل أفراد الشعب منتجين
ومساهمين في ايرادات الدولة ،وكذلك
تخفيض النفقات التي ال داعي لها.
وتناول المؤتمر في أولى جلساته
ث ــاث أوراق بـحـثـيــة ،إذ ق ــدم أسـتــاذ

«األهلي» يهنئ
الفائزين في حملة
الصيف

الـقــانــون االقـتـصــادي المساعد قسم
القانون بكلية الحقوق د .عبدالعزيز
م ـح ـمــد ال ـش ـب ـيــب دراسـ ـت ــه الـبـحـثـيــة
ف ــي ظ ــل الـ ـظ ــروف االس ـت ـث ـنــائ ـيــة من
خالل جائحة «كوفيد  »19كقراءة من
الجانب القانوني االقتصادي ،وسلط
الـضــوء فيها على ال ــدور المستخدم
للسياسات المالية والنقدية .وقال
ال ـش ـب ـيــب «ن ـج ـت ــزئ ق ـط ــاع أص ـحــاب
ال ـم ـشــاريــع ال ـص ـغ ـيــرة والـمـتــوسـطــة

وأضــاف «أمامنا مشكلة سياسية
كبيرة ،والحل في الكويت مقارنة مع
بقية الدول حل غير مستدام ،فقد تأثر
الممول الرئيسي (النفط) للميزانيات
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة خ ـ ــال فـ ـت ــرة ال ـجــائ ـحــة،
مما أصــاب هذه الميزانيات بضربة
مزدوجة كما سيمر معنا ،وقد اتخذت
دول الخليج العربي سياسات مالية
ونقدية كان لها دور واضح في تعزيز
ميزانياتها ،ودعمت قطاع أصحاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وعن اإلجــراءات المتخذة في دول

مجلس التعاون ،أوضــح أن المملكة
العربية السعودية تــداركــت الوضع
لديها فقامت بزيادة نسبة الدين العام
مــن  30فــي المئة مــن الناتج القومي
إلــى  50فــي المئة على مــراحــل خالل
سنوات متتالية ،ففي  2020أخذت 87
مليار ريــال ،وفي  2021ستأخذ 176
مليارا ،وستصدر سندات دين عام بـ
 75مليارا في  ،2022وفي  2023بـ 13
مليارا ،فضال عن زيادة ضريبة القيمة
المضافة ،هــذا لتتفادى االنـهـيــارات
االقتصادية .وتابع ،أما في اإلمارات
فقد تــم ضــخ  256مليار درهــم كدعم
ل ـل ـس ـي ــاس ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة ،وفـ ـ ــي قـ ـط ــر ال
يختلف ال ــوض ــع ،إذ طـلـبــت سـنــدات
بقيمة  10مليارات دوالر في أبريل،
بــاإلضــافــة إلــى ضــخ مبلغ  75مليار
ريال قطري في الميزانية العامة لدعم
السياسة المالية لمواجهة تداعيات
جائحة كورونا ،وفي البحرين دعمت
الحكومة بمبلغ  4.3مليارات دينار،
وأب ـق ــت ف ــي ال ـس ـيــاســة ال ـمــال ـيــة على
سعر الخصم.

« »solutions by stcشريك
«»Agfa HealthCare
لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتطورة

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

أعلن البنك األهلي الكويتي
( )ABKأسـ ـم ــاء ال ـف ــائ ــزي ــن فــي
السحب ا لـشـهــري األول لشهر
يوليو لحملة «إقامتك وتسوقك
ف ــي األف ـن ـي ــوز ع ـل ـي ـنــا» ،والـ ــذي
انعقد بتاريخ  12يوليو ،2021
تـحــت إشـ ــراف وزارة الـتـجــارة
والصناعة ،وفاز في السحب كل
من :أنوار مذخر ،وهاني تركي،
وم ـح ـم ــد اسـ ـم ــاعـ ـي ــل ،وم ـط ـلــق
سنيد ،ويعقوب علي ،وأماني
العرفاوي ،ويوسف الشويعي،
وف ـ ـ ـي ـ ـ ـصـ ـ ــل خـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــه ،وأس ـ ـ ـيـ ـ ــل
محمود ،ووليد المطوع.
وستستمر هذه الحملة حتى
 9سبتمبر  ،2021وسيمنح 10
َ
ف ــائ ــزي ــن م ـح ـظــوظ ـيــن ش ـهــريــا
إقـ ــامـ ــة فـ ــي جـ ـن ــاح ع ــائ ـل ــي مــع
وجبة إفطار ألربعة أشخاص
كبار في فندق هيلتون جاردن
إن ذا أف ـن ـيــوز ،بــاإلضــافــة إلــى
 500دينار نقدا.
وللدخول في السحب والفوز،
يـجــب عـلــى ال ـع ـمــاء اسـتـخــدام
بـطــاقــة األه ـلــي االئـتـمــانـيــة ،أو
بـطــاقــة األه ـلــي مـسـبـقــة الــدفــع،
م ـمــا سـيـتـيــح ال ـفــرصــة لـعـمــاء
البنك المؤهلين لكسب نقطة
واحــدة لــدخــول السحب مقابل
كـ ـ ــل  10د ن ـ ــا نـ ـ ـي ـ ــر ي ـن ـف ـق ــو ن ـه ــا
ً
مـحـلـيــا ،و 3نـقــاط سـحــب على
نـفـقــاتـهــم ال ــدول ـي ــة .ك ـمــا أن ــه ال
يحق للفائزين التأهل لالشتراك
فـ ــي ال ـس ـحــوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـش ـهـ ـ ـ ــريــة
المتتالية.

أعلنت شــركــة «،»solutions by stc
ش ــراك ـت ـه ــا ط ــوي ـل ــة األم ـ ـ ــد مـ ــع «Agfa
 »HealthCareلتوفير خدمات التصوير
المتقدمة للمؤسسات ،من خالل توفير
بنية تحتية سحابية لمقدمي خدمات
الرعاية الصحية في الكويت .وتهدف
الشراكة إلى االستفادة من نقاط القوة
لكلتا الشركتين في مجاالتهما لتقديم
حـ ـل ــول ت ـك ـنــولــوج ـيــة مـ ـتـ ـط ــورة تـلـبــي
احتياجات العمالء.
وقالت « »solutions by stcفي بيان
لـ ـه ــا ،إن الـ ـش ــراك ــة الـ ـج ــدي ــدة سـتـمـكــن
الـ ـش ــرك ــة مـ ــن خـ ــدمـ ــة ق ـ ـطـ ــاع ال ــرع ــاي ــة
الصحية من خالل الجمع بين الحلول
القائمة على التكنولوجيا السحابية
و ت ـك ـن ــو ل ــو ج ـي ــا Agfa HealthCare
للتصوير المؤسسي.
ولـ ـتـ ـق ــدي ــم خ ــدم ــة أفـ ـض ــل ل ـل ـع ـمــاء
المحليين ،ستوفر «»solutions by stc
مجموعة من حلول االتصال والشبكات
المتكاملة ،لتعزيز األداء.
إضــافــة إل ــى ذل ــك ،اتـفـقــت الشركتان
على تقديم تطبيقات التصوير الطبي
من خالل خدمات الحوسبة السحابية
ي ـت ــم ت ـقــدي ـم ـهــا م ــن م ــرف ــق اس ـت ـضــافــة
الـ ـبـ ـي ــان ــات الـ ـت ــاب ــع ل ـش ــرك ــة « »stcفــي
الكويت.
وسـ ـ ـي ـ ــؤدي ذلـ ـ ــك فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل إل ــى
تبسيط مرحلة االنتشار وتمكين مرافق
الرعاية الصحية المحلية من استخدام
حل إدارة الصور بأسعار معقولة.
ويـتـمـثــل حــل الـتـصــويــر الـمـقــدم من
 Agfa HealthCareفي نظام أساسي
م ـت ـط ــور ومـ ــوحـ ــد ي ــوف ــر نـ ـظ ــام إدارة
التصوير وأرشفة البيانات عبر مقدم
خــدمــة محايد ( )VNAونـظــم تنسيق
اال ع ـ ـ ـمـ ـ ــال وأدوات تـ ـ ـع ـ ــاون م ـت ـع ــددة
التخصصات تعمل في الوقت الفعلي،
ع ـبــر  XERO Universal Viewerمن
 KLASكذلك أدوات عرض طبية متقدمة
ونظام اصدار تقارير فعال.

ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي،
يـ ـ ــدعـ ـ ــم الـ ـح ــل
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــام ـ ــل
ال ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـضـ ـ ــافـ ـ ــة
مـ ـ ـ ــن ت ــوفـ ـي ــر
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــة،
مـ ـ ــع ت ــزوي ــد
مـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــي
الـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــة
بمجمو عة
واسعة من
ا أل د و ا ت
التي يمكن
أن تـســا عــد ف ــي تحقيق
نتائج عالية الجودة للمرضى.
ووفـ ـق ـ ًـا الت ـفــاق ـيــة الـ ـش ــراك ــة ،وب ـن ـ ً
ـاء
على أحــدث حلول Agfa HealthCare
لتصوير المؤسسات ،وسيتم تقديم
الخدمات لعمالء «solutions by «stc
ً
الحاليين أوال.
ومن جهتها ،علقت شركة solutions
 »by «stcب ــأن ال ـش ــراك ــة تـتـمــاشــى مع
ا لـتــزا مـهــا بتقديم حـلــول تكنولوجية
ح ــديـ ـث ــة ومـ ـبـ ـتـ ـك ــرة ل ـع ـم ــائ ـه ــا .فـمــن
خالل استخدام الحلول التكنولوجية
الحديثة والمبتكرة ،ت ــوف ــرsolutions
ً
 by» «stcح ــا لـ ـي ــا م ـج ـم ــو ع ــة وا س ـع ــة
مــن ال ـع ــروض لـلـعـمــاء مــن الـشــركــات،
لتساعدهم في رحلة التحول الرقمي
الخاصة بهم.
و لـهــذا تطبق الشركة نهج التفكير
الـتـصـمـيـمــي أث ـن ــاء ال ـت ـعــاون م ــع ق ــادة
السوق لتزويد عمالئها بأدوات فعالة
يمكنها من تعزيز الكفاءة التشغيلية.
وكـ ـ ـم ـ ــزود لـ ـح ـل ــول األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،ت ـقــدم
ً
« »solutions by stcأ ي ـضــا مجموعة
من حلول االتصال ،والخدمات الثابتة
أو الــاس ـل ـك ـيــة ،وتـكـنــولــوجـيــا الـجـيــل
الخامس  ،5Gوتكنولوجيا المعلومات

واالت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالت ،وإنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت األشـ ـ ـي ـ ــاء
ومـ ـنـ ـتـ ـج ــات وخ ـ ــدم ـ ــات ت ـك ـنــولــوج ـيــا
المعلومات.
ً
في هذا اإلطار أطلقت الشركة أيضا
تكنولوجيا  ،5G LIVEBUSو ه ــو حل
ح ــاف ــات آمـ ــن وذكـ ـ ــي ي ــدع ـم ــه ات ـص ــال
شبكات الجيل الخامس لتوفير وسيلة
نقل آمنة ومريحة للركاب.
و ت ـه ــدف  »solutions by «stcإ لــى
مواصلة استكشاف طرق بديلة جديدة
لتطبيق المفاهيم الرقمية والسحابة،
التي يمكن أن تعزز بشكل كبير كفاء ة
وإن ـتــاج ـيــة الـتـطـبـيـقــات ال ـحــال ـيــة ،مع
اس ـت ـمــرار تــوســع الـعـصــر الــرق ـمــي من
خالل المعالم التحويلية ،تهدف الشركة
إلى مواكبة عالم التكنولوجيا سريع
ا لـتـطــور وأن تصبح بــوا بــة لعمالئها
المهتمين باالبتكار الرقمي.
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اقتصاد

ً
«عمومية» البنك أقرت  %25أرباحا نقدية وانتخبت عضوين مستقلين بمجلس اإلدارة
عقدت الجمعية العمومية العادية لبنك
الكويت الصناعي اجتماعها ال ـ  48أمس
ف ــي مـقــر ال ـب ـنــك ،وذلـ ــك م ــن خ ــال األنـظـمــة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،ووفـ ـق ــا لــدل ـيــل ال ـس ـيــاســات
واإلجـ ــراء ات للشركة الكويتية للمقاصة،
وبـحـضــور نسبته  100بــالـمـئــة ،حـيــث تم
اعتماد بنود أ عـمــال الجمعية العمومية،
وم ـن ـه ــا ت ـق ــري ــر م ـج ـلــس اإلدارة وت ـقــريــر
م ــراق ــب ال ـح ـس ــاب ــات وال ـب ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة
المجمعة ،التي تشتمل على بيان المركز
المالي ،وبـيــان األرب ــاح والخسائر للسنة
المالية المنتهية في  ،2020 /12 /31وتمت
المصادقة عليه.
ووافقت الجمعية على توصية مجلس
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2020
بواقع  25بالمئة ،كما تم انتخاب عضوين
مستقلين في مجلس اإلدارة.
وأش ـ ـ ــاد رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ال ـب ـنــك،
مصعب النصف ،باألداء االستثنائي للبنك
خــال عــام  ،2020بالرغم من عــدم وضوح
معالم األزمة االقتصادية على المستويين
المحلي والعالمي ،في ظل تفشي فيروس
ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد ،حـيــث أش ـ ــارت وكــالــة
االئتمان العالمي  Fitchالى ثبوت تصنيف
ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـص ـنــاعــي ع ـنــد ( )+Aعلى
المدى البعيد وعند ( )F1لالئتمان القصير
المدى مع نظرة مستقبلية مستقرة ،فقد
استمر البنك بتمويل المشاريع الصناعية

ً
والتي بلغ متراكم عددها  1135مشروعا
بإجمالي التزامات قدرت بـ  1.313مليار د.ك،
إضافة الــى توفير التسهيالت االئتمانية
المتنوعة لعمالئه ا لـصـنــا عـيـيــن .وسجل
رص ـيــد مـحـفـظــة ال ـق ــروض الـصـنــاعـيــة مع
نهاية عام  2020حوالي  149.6مليون د.ك،
في حين بلغ رصيد التسهيالت التجارية
نحو  173.6مليون د.ك مع نهاية العام.
أما من جانب جهود البنك المتواصلة
فــي دعــم عجلة التنمية االقـتـصــاديــة ،فقد
اس ـت ـعــرض الـنـصــف بـعــض أه ــم إن ـجــازات
ال ـب ـنــك خـ ــال عـ ــام  2020م ــن خـ ــال إدارة
الـبـنــك ل ـثــاث مـحــافــظ مــالـيــة متخصصة
نـيــابــة عــن الـحـكــومــة ،حـيــث ت ـقـ ّـدم محفظة
الصناعي للمشروعات الصغيرة التمويل
ال ـم ـي ـســر لـلـكــويـتـيـيــن أصـ ـح ــاب االن ـش ـطــة
االقتصادية المختلفة ،وذلــك وفــق أحكام
الشريعة اإلسالمية .ويالحظ خالل العام
انخفاض أداء المحفظة عن األعوام السابقة،
وذلك نتيجة تأثر البالد بجائحة فيروس
كورونا المستجد ،حيث تمت الموافقة على
ً
تمويل  43مشروعا ،وبلغ حجم التزاماتها
ّ
بـمــا ي ـقــدر  4.34مــايـيــن د .ك ،كـمــا قــدمــت
ً
ً
المحفظة تمويال ميسرا لـ  15مشروعا من
عمالء المحفظة المتضررين من جراء أزمة
كورونا ،بلغت قيمة هذه التمويالت حوالي
 1.4مليون د .ك ،وبلغ متراكم حجم االلتزام
بالتمويل مـنــذ تشغيل المحفظة وحتى

نهاية  2020نحو  175.79مليون د.ك ّ
قدمت
ً
لحوالي  1971مشروعا.
كـمــا ق ـ ّـدم ــت مـحـفـظــة الـتـمــويــل ال ــزراع ــي
ً
ً
قــروضــا ل ـ  25مـشــروعــا لتمويل االنشطة
الــزراعـيــة واإلن ـتــاج الـحـيــوانــي واالس ـمــاك،
وال ـت ــي ب ـلــغ إجـمــالـيـهــا خ ــال ال ـع ــام 2.32
مـلـيــون د.ك ،ف ــي حـيــن بـلــغ حـجــم مـتــراكــم
ال ـقــروض الـتــي قـ ّـدمـتـهــا المحفظة للفترة
( )2020-2001حوالي  133مليون د .ك لعدد
ً
 879مشروعا.
أم ـ ــا م ـح ـف ـظــة ت ـم ــوي ــل ال ـص ـن ــاع ــة وف ـقــا
ألحكام الشريعة االسالمية ،فقد بلغ متراكم
االلتزامات بالتمويل منذ تشغيل المحفظة
عــام  2009وحتى نهاية  2020حوالي 65
ً
ً
مليون د .ك قدمت لـ  33مشروعا صناعيا.
وأضاف النصف« :واصل البنك الصناعي
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه ال ـت ــي ت ـه ــدف الـ ــى تـعــزيــز
دوره فــي دعــم القطاع الصناعي وتمويل
المشاريع الصناعية ،كما نجح في مواجهة
االضطرابات التي شهدها عام  ،2020حيث
أثبتت البيانات المالية المجمعة ثبات أداء
البنك وجودة أصوله ومتانته المالية ،فقد
ً
حقق نموا في إجمالي اإلصول بلغ 688.38
مـلـيــون د.ك بـنـهــايــة ع ــام  ،2020كـمــا بلغ
إجمالي إي ــرادات التشغيل حــوالــي 35.20
ّ
مليون د.ك ،وتمكن البنك من تحقيق صافي
ربح قدره  10.1ماليين د .ك بزيادة قدرها
 14.8بالمئة عن العام السابق ،وذلــك بعد

هجمة الصين تبث الذعر في األسواق
وسعت األسهم الصينية ،التي تقف في
مرمى الحملة التنظيمية ا لـصــار مــة ،التي
شـنـتـهــا س ـل ـطــات ب ـك ـيــن ،ع ـم ـل ـيــات بيعها
الحادة لليوم الثالث على التوالي.
وتراجعت أسهم التكنولوجيا والتعليم
مرة أخرى ،بينما انخفضت أسهم العقارات
ً
أيضا .وخسر سهم Tencent Holdings Ltd
أكـثــر مــن  6فــي الـمـئــة ،بعد أن تخلت ذراع

الموسيقى التابعة للشركة عن حقوق البث
الحصرية وتعرضت لغرامات.
وهبط سهم ميتوان بما يصل إلى  15في
المئة ،وهو أكبر انخفاض له على اإلطالق،
بعد أن هبط  14في المئة يوم االثنين.
وانخفض مؤشر  Hang Seng Techبما
ً
يصل إلــى  5فــي الـمـئــة ،مـتــراجـعــا اآلن إلى
المنطقة السلبية بعد عام واحد بالضبط

مــن إطــاقــه ألول م ــرة .كـمــا تــراجــع مــؤشــر
 Hang Sengاألوسع.
هــزت الحملة التنظيمية الصينية على
ً
بعض أكثر قطاعات االقتصاد نشاطا ،بما
في ذلك التعليم والتكنولوجيا ،المستثمرين
هذا الشهر.

أخذ المخصصات االحترازية الالزمة في
نهاية عام .2020
ّ
كما يولي البنك ُجل اهتمامه بالموارد
البشرية ويحرص على استقطاب الكوادر
الــوطـنـيــة ال ـمــؤه ـلــة ،ويـعـمــل عـلــى تطوير
قدراتهم وتنمية مهاراتهم الفنية لتحسين
جودة األداء وتحقيق رضا العمالء ،حيث
ارتفعت نسبة العمالة الوطنية بالبنك الى
 78بالمئة من إجمالي العاملين مع نهاية
عــام  2020مقارنة مــع نسبتها عــام 2019
البالغة  76بالمئة.
وإذ يتطلع البنك في المرحلة المقبلة إلى
مواصلة دوره التنموي بتمويل المشاريع
وتنفيذ جملة األعمال المدرجة ضمن خطة
البنك االستراتيجية بهدف االرتقاء بأدائه
لخدمة العمالء من خالل مواكبة التطورات
ومـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات ورفـ ـ ـ ــع الـ ـكـ ـف ــاءة
ً
التشغيلية ألعلى المستويات ،حرصا منه
عـلــى ج ــودة اإلن ـج ــاز ،مــع المحافظة على
جودة األصول واإلدارة المهنية للمخاطر.
واختتم رئيس مجلس اإلدارة تصريحه،
بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة ،بالشكر
الجزيل لجميع المساهمين والعمالء على
ثقتهم الغالية بالبنك ،كما ّ
تقد م بالشكر
ل ـج ـم ـيــع الـ ـجـ ـه ــات ال ــرق ــابـ ـي ــة وال ـعــام ـل ـيــن
بالبنك على جهودهم وكفاء تهم في أداء
مسؤولياتهم بإخالص.

مصعب النصف

١٢
اقتصاد
«ستاندرد آند بورز» تثبت التصنيف االئتماني لـ «الوطني» عند «»A
ةديرجلا
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مع خفض النظرة المستقبلية إلى «سلبية» نتيجة تراجع تصنيف الكويت
تثبيت التصنيف
االئتماني يؤكد
احتفاظ «الوطني»
بتصنيف مستقل
بين األعلى على
مستوى بنوك
المنطقة

أعـ ـلـ ـن ــت وك ـ ــال ـ ــة ال ـت ـص ـن ـي ــف ال ـع ــال ـم ـي ــة
سـ ـت ــان ــدرد آن ـ ــد بـ ـ ــورز ت ـث ـب ـيــت الـتـصـنـيــف
االئتماني طويل األجل لبنك الكويت الوطني
عـنــد « ،»Aفـيـمــا خـفـضــت الــوكــالــة الـنـظــرة
المستقبلية إلى «سلبية».
يأتي تثبيت التصنيف االئتماني للبنك
ً
تأكيدا على احتفاظ «الــوطـنــي» بتصنيف
ائتماني مستقل بين األعلى على مستوى
كل بنوك المنطقة بإجماع وكاالت التصنيف
االئتماني العالمية.
وأرجـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة خ ـ ـفـ ــض الـ ـنـ ـظ ــرة
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة لـ ـلـ ـبـ ـن ــك نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ل ـخ ـفــض
التصنيفات االئتمانية ا لـسـيــاد يــة طويلة
األجل لدولة الكويت من « »AA-إلى « ،»A+مع
اإلبقاء على النظرة المستقبلية «سلبية» ،في
ظل عدم وجود استراتيجية تمويل طويلة

األجل ،رغم عدم تمرير قانون الدين العام.
ويـعـكــس تثبيت الـتـصـنـيــف االئـتـمــانــي
قدرة البنك المرتفعة على الوفاء بااللتزامات
المالية ،رغم تداعيات أزمة «كورونا» على
االق ـت ـصــاد وخـفــض التصنيف االئـتـمــانــي
السيادي للدولة .كما يؤكد على قوة العالمة
ال ـت ـجــاريــة لـلـبـنــك وت ـن ــوع ن ـم ــوذج أعـمــالــه
وج ــودة أصــولــه ،ومــا يتمتع بــه مــن قاعدة
رأسمالية مالية متينة واستقرار في معدالت
التمويل والسيولة.
ويحتفظ «الوطني» بمستويات رسملة
متينة وسيولة مريحة ،حيث يبلغ معدل
ً
كفاية رأس المال  18.2في المئة ،متجاوزا
الـ ـح ــد األدنـ ـ ـ ــى ل ـل ـم ـس ـت ــوي ــات الـتـنـظـيـمـيــة
المطلوبة.
وق ـ ــد ن ـج ــح ال ـب ـن ــك فـ ــي ت ـس ـع ـيــر أحـ ــدث

«بيتك» يعلن فائزي حساب «الرابح»
أعلن بيت التمويل الكويتي
أسـ ـ ـم ـ ــاء الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء ال ـ ـفـ ــائـ ــزيـ ــن
بالسحب ربع السنوي لحساب
«ال ــراب ــح» ب ـثــاث كـيـلــوغــرامــات
من ذهب «بيتك» لكل فائز ،وهم:
خالد يوسف الجمعة ،وخزنة
ن ــاه ــض ال ـع ـت ـي ـبــي ،وأم ـ ــل فهد
السعيد ،وذلك عن الربع الثاني
من العام الحالي.
وك ـش ــف ال ـب ـن ــك ع ــن أس ـم ــاء
ال ـع ـم ــاء ال ـف ــائ ــزي ــن بــالـسـحــب
الـ ـشـ ـه ــري ل ـح ـس ــاب «الـ ــرابـ ــح»
بجائزة عبارة عن كيلو من ذهب
«بيتك» لكل فائز وهم :هاجر خالد العازمي،
وبـ ـ ــدر مـ ـه ــدي الـ ـشـ ـم ــري ،وبـ ـت ــول مــوســى
العبيدان وذلك عن شهر يونيو.
ويقدم «بيتك» من خالل حساب «الرابح»
ً
مجموعة جوائز تصل إلى  77كيلوغراما
من الذهب ،من خــال مجموعة سحوبات
ش ـه ــري ــة ورب ـ ــع س ـن ــوي ــة وسـ ـن ــوي ــة ،تـتـيــح
ال ـفــرصــة لـ ـ  45م ــن ع ـمــاء ح ـســاب الــرابــح
للفوز بــالـجــوائــز الـتــي ت ـتــرواح بين  1و3
ك ـي ـلــوغــرامــات م ــن ال ــذه ــب عـلــى م ــدى عــام
كامل ،إضافة إلى السحب السنوي بجائزته
ً
الكبرى  12كيلوغراما من الذهب.
وتستهدف الجوائز جميع عمالء حساب
«الــرابــح» الحاليين والـجــدد ،الــذيــن ال تقل
رواتبهم عن  500دينار.
ف ـع ـنــد ت ـح ــوي ــل رواتـ ـبـ ـه ــم إل ـ ــى ح ـســاب
«ال ـ ــراب ـ ــح» ،سـيـتـمـكـنــون م ــن الـ ـف ــوز بـبــاقــة
م ــن ال ـج ــوائ ــز غ ـي ــر ال ـم ـس ـبــوقــة م ــن خ ــال

ال ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـس ـح ــوب ــات ،وه ــي:
ً
سحب شهري بمعدل  3فائزين شهريا في
كل سحب بـ  1كلغ من الذهب ماعدا شهر
ديـسـمـبــر ،وسـحــب رب ــع سـنــوي بـمـعــدل 3
فائزين في كل سحب بـ  3كلغ من الذهب
لـكــل فــائــز (م ــا ع ــدا الـسـحــب الــربــع األخـيــر
فهناك فائز واحد فقط).
ك ـمــا ي ـج ــري س ـحــب س ـن ــوي ب ـم ـعــدل 3
فائزين ،وفائز يكون من نصيبه الجائزة
الكبرى ،وهي عبارة عن  12كلغ من ذهب
«بيتك» للفائز األول ،و 3كيلوغرامات من
الــذهــب للفائز الـثــانــي ،وكيلوغرامين من
الذهب للفائز الثالث ،وبذلك يكون مجموع
ً
الفائزين  45عميال ،مجموع جوائزهم يصل
ً
إلى  77كيلوغراما من الذهب.
ويفتح حساب «الرابح» بالدينار لألفراد،
ويشترط تحويل الــراتــب كشرط أساسي
لــدخــول الـسـحــب ،واس ـت ـمــرار تحويله في
الحساب.

إصــداراتــه من السندات لتأتي بين األدنــى
على مستوى البنوك التقليدية في المنطقة،
ما يعكس اإلقبال الكبير من المستثمرين
ال ـعــال ـم ـي ـيــن رغـ ــم ال ـ ـظـ ــروف االس ـت ـث ـنــائ ـيــة
الراهنة ،ويؤكد ريادة البنك وما يتمتع به
من مكانة ائتمانية قوية تمكنه من جذب
المستثمرين على المستوى الدولي.
ً
وس ـج ــل ال ـب ـنــك أربـ ــاحـ ــا صــاف ـيــة بقيمة
 160.8مليون دينار عن فترة األشهر الستة
األولــى من  2021والمنتهية في  30يونيو
الماضي ،بنمو بلغت نسبته  44.7في المئة
مـقــارنــة بــالـفـتــرة الـمـمــاثـلــة مــن  .2020كما
سجل البنك صافي ربح في الربع الثاني من
العام والمنتهي في  30يونيو  2021بواقع
 76.5مليون دينار بنمو على أساس سنوي
نسبته  128.8في المئة.

ً
«المتحد» يطلق إلكترونيا خدمة «التحقق من المستندات»

فـ ــي إط ـ ـ ــار ج ـ ـهـ ــوده ل ـت ـق ــدي ــم أح ـ ـ ــدث ال ـخ ــدم ــات
المصرفية ،التي تتماشى مع احتياجات عمالئه،
أعلن البنك األهلي المتحد إطالق خدمة «التحقق من
المستندات» إلكترونيا ،بواسطة رمــز االستجابة
السريع )  ،)QR Code Quick response codeوالتي
تمثل ميزة إضافية للتحقق بكل سهولة من صحة
الـمـسـتـنــدات ،وذل ــك عبر مسح ه ــذا الــرمــز ،وتشمل
الخدمة شريحة كبيرة من المستندات ومنها :شهادة
بـ ــراءة ال ــذم ــة ،وك ـتــاب ال مــانــع مــن تـحــويــل الــراتــب،
وشهادة مديونية لحالة السداد المبكر ،باإلضافة إلى
العديد من الشهادات األخري التي ستتم إضافتها من
ً
خالل هذه الخدمة تباعا.

وتتميز تقنية رمز االستجابة السريع QR Code
بقدرتها على احتواء بيانات كبيرة نسبيا في مساحة
ال تتعدى بضع سنتيمترات مربعة ،وهــو ما يحد
من استخدام الــورق والحبر ،مما يجعل تقنية رمز
االستجابة السريعة  QR Codeصديقا للبيئة ،ومن
جهة أخ ــرى ،تــوفــر هــذه التقنية إمكانية الــوصــول
الفوري إلى المستندات األصلية.
ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى ه ــذه ال ـخــدمــة ال ـجــدي ــدة ،أش ــارت
أميرة البعيجان المديرة األولــى – الرقابة الداخلية
والعمليات لدعم الفروع بـ «األهلي المتحد» :تأتي هذه
الخدمة استكماال للعديد من الخدمات التي يطلقها
البنك بما يقدم لعمالئه قيمة مضافة تزيد نجاح

تجربتهم المصرفية معه ،مؤكدة أن هذه الخدمة
تضفي الـمــزيــد مــن الـمــرونــة والـسـهــولــة على
المعالمالت المصرفية ،فضال عن دورها في
تفادي األخطاء اليدوية والمخاطر المرتبطة
بالعمليات التقليدية ،مما يمثل المزيد من
الحماية لمستندات العمالء ،من خــال منع
أي عمليات تالعب أو تزوير من الممكن أن
تقع عليها ،كما تجعل مــن تخزين وحفظ
واستدعاء مستندات وشهادات العمالء أمرا
في منتهى السهولة ،وهو ما ينعكس أيضا
على زيــادة توفير وقــت الموظفين ،وزيــادة
انتاجيتهم وقدرتهم على خدمة العمالء.

«وربة» يدشن « »WARBA AUTOبالتعاون مع تطبيق «موتري»
ضمن إستراتيجية البنك الرقمية،
التي تطمح إلى تقديم حلول مصرفية
رقمية يكون فيها البنك أقرب لعمالئه،
أط ـل ــق «وربـ ـ ــة» خ ــدم ــة «ورب ـ ــة أوتـ ــو»
 ،WARBA AUTOوالـخــاصــة بسوق
السيارات وجميع مستلزماتها ،حيث
يمكن للعمالء استكشاف حلول تمويل
السيارات ،باإلضافة إلى عــروض ما
قبل البيع وبعده وجميع مستلزمات
ال ـ ـس ـ ـي ـ ــارات ،كـ ـم ــا ي ـت ـي ــح ال ـت ـط ـب ـيــق
زيــارة معارض السيارات والوكاالت
ومشاهدة السيارات بصورة رقمية،

والعروض المقدمة من خالل التطبيق،
وب ـض ـغ ـطــة زر دون ال ـع ـن ــاء ل ــزي ــارة
المعرض الرئيسي.

وفي هذا السياق ،أكد مدير إدارة
ت ـط ــوي ــر األع ـ ـمـ ــال ف ــي «ورب ـ ـ ـ ــة» حـمــد
أش ـك ـن ــان ــي أن ه ـ ــذه الـ ـخ ــدم ــة تــأتــي

م ــن ب ــاب تـمـيــز الـبـنــك ف ــي الـخــدمــات
الرقمية لتسهيل كل اإلج ــراءات على
ع ـمــاء ال ـب ـنــك ،وت ــأت ــي ضـمــن خطته

االستراتيجية العامة البتكار أفضل
ال ـح ـل ــول وتـسـهـيـلـهــا لـتـلـقــي أفـضــل
ً
الـخــدمــات الـتــي يسعى الـبـنــك دائـمــا
للتميز في تقديمها.
من ناحيته ،أكد الشريك المؤسس
والمدير التنفيذي في «موتري» محمد
ال ـع ـبــدال ـســام ،أن الـتـطـبـيــق يساهم
في تحويل وتطوير عالم السيارات
وخدمات ما بعد البيع إلى عالم رقمي،
وما يمتاز به من سهولة االستخدام
لخلق تجربة مستخدم فريدة لعمالء
«موتري» ولعمالء «وربة». ،

«برقان» يواصل دعم برنامج «رؤية» التدريبي الرائد
ً

تأكيدا الهتمامه بالمواهب الواعدة إلعداد قادة المستقبل في القطاع المصرفي

محمد الزايد

ضياء العثمان

أطلق «برقان» في فبراير 2020
برنامجه التدريبي الرائد «رؤية»،
بتنظيم من قسم التعلم وتطوير
الكفاءات التابع لمجموعة الموارد
الـبـشــريــة والـتـطــويــر ،فــي خطوة
تؤكد التزام البنك الراسخ بتنفيذ
استراتيجيته القائمة على دعم
وتطوير العنصر البشري.
ّ
وتركز البرامج التدريبية ،التي
يتم تنظيمها في مركز التدريب
الخاص بالبنك ،وعن طريق بوابة
ّ
التعلم والتطوير عبر اإلنترنت،
عـ ـل ــى دع ـ ــم قـ ـ ـ ـ ــدرات ال ـم ــوظ ـف ـي ــن
الموهوبين وتأهيلهم الكتساب
أحدث أساليب العمل والمهارات
ُ ّ
التي تمكنهم من مواكبة التغيرات
فــي مـتـطـلـبــات ال ـســوق والـتـطــور
ال ـم ـت ـن ــام ــي وال ـ ـسـ ــريـ ــع ل ـل ـق ـطــاع
المصرفي.
وي ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك ف ـ ـ ــي «رؤيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة» 60
توزيعهم على ثالث
شخصا تم
ً
مـجـمــو عــات و ف ــق ــا لمستوياتهم
الــوظـيـفـيــة وك ـفــاء ت ـهــم الـحــالـيــة،
وه ـ ــي «ال ـ ـن ـ ـسـ ــور» ،و»ال ـ ـس ـ ـهـ ــام»،
ّ
و«البراعم» .وتتابع كل مجموعة
مسارا تعليميا مصمما بعناية
لمساعدة المشاركين على تطوير
مهاراتهم ومعارفهم في مجاالت
تخصصاتهم المختلفة.
ّ
وعلقت غادة القاضي ،رئيسة
قـســم الـتـعـلــم وتـطــويــر الـكـفــاءات
في كلمة لها عن أهداف البرنامج
قائلة ّ
«تم إطالق «رؤية» للمواهب
من برقان في فبراير  2020لفترة
تتراوح بين سنتين و 3سنوات،
ت ــأك ـي ــدا الل ـ ـتـ ــزام ال ـب ـن ــك ال ــراس ــخ
والمستمر برعاية وتطوير قادة
المستقبل المصرفي بالكويت،
واسـتـجــابــة لـخـطــة بـنــك الـكــويــت
الـمــركــزي االسـتــراتـيـجـيــة إلع ــداد
الـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــاءات الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ل ـت ــول ــي
مناصب تنفيذية عليا في البنوك
الكويتية».
م ــن جـهـتــه ،ق ــال مــديــر التعلم

وت ـ ـط ـ ــوي ـ ــر ال ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاءات ،بـ ـش ــار
الـقـطــان «ل ـقــد أظ ـهــر الـمـشــاركــون
فـ ــي «رؤي ـ ـ ـ ـ ــة» مـ ــن ج ـم ـي ــع الـ ـف ــرق
ومـخـتـلــف ال ـم ـس ـتــويــات ال ـتــزامــا
ً
استثنائيا بالبرنامج ،وحرصا
ّ
ّ
على التعلم والتطور ،خصوصا
ف ــي ظ ــل الـ ـظ ــروف ال ـحــال ـيــة غير
المسبوقة .ويحرص قسم التعلم
وت ـطــويــر ال ـك ـف ــاءات عـلــى توفير
رحلة تعليمية متميزة لموظفي
«ب ـ ـ ــرق ـ ـ ــان» م ـ ــن خ ـ ـ ــال م ـن ـه ـج ـيــة
م ـت ـنــوعــة وم ـت ـكــام ـلــة ت ــرك ــز على
ورش العمل االفتراضية ،وإعداد
الـمـشــاريــع وتـنـفـيــذهــا ،الـتـنــاوب
ً
الوظيفي ،فـضــا عــن التدريبات
الفردية ،والتدريبات التي تتيح
الحصول على شهادات ،والفرص
ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـت ـطــويــر ال ـم ـه ــارات
التنفيذية بالتعاون مع مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي ومع أفضل
الجامعات المحلية والعالمية».
وأجرى البنك ،بهذه المناسبة،
مـقــابــات مــع ال ـطــاقــات ال ــواع ــدة،
لمعرفة آرائـهــم حــول مشاركتهم
في «رؤية» وتجربتهم التعليمية.

رحلة ريادة استثنائية
وي ـج ـمــع فــريــق ال ـن ـســور كـبــار
الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن ال ـ ــرائ ـ ــدي ـ ــن ال ــذي ــن
ان ـض ـمــوا إل ــى «بـ ــرقـ ــان» ،وال ــذي ــن
يساهمون بخبرتهم وكفاء تهم
ف ــي تـنـفـيــذ اس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـبـنــك
وت ـح ـق ـي ــق أه ـ ــداف ـ ــه .وسـتـحـصــل
هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن خ ـ ــال
الـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـ ـخ ـ ــاص بـ ـه ــا عـلــى
ّ
تدريبات متطورة وشاملة تركز
على تطوير مهارات المشاركين
أكـثــر لــدعــم قــدرتـهــم عـلــى اإليـفــاء
بمتطلبات أدوارهم القيادية.

محمد الزايد
رئ ـي ــس الـعـمـلـيــات ب ــاإلن ــاب ــة -
إدارة مجموعة العمليات
ب ــرن ــام ــج رؤيـ ـ ــة هـ ــو مـ ـب ــادرة

عبد الله المقصيد

حصة النجادة

عاهد عكاشة

ّ
تدريبية رائعة تحفز المشاركين
ع ـ ـلـ ــى ب ـ ـ ـ ــذل أق ـ ـص ـ ــى جـ ـه ــوده ــم
لـتـحـقـيــق أف ـض ــل ال ـن ـت ــائ ــج .وقــد
َّ
ت ـم ــك ـن ــت خـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـ ــدورات ال ـت ــي
ّ
صممها قسم التعلم والتطوير
ّ
وأعدها بعناية من تعزيز معارفي
وقــدراتــي ،باإلضافة إلــى تطوير
إمكاناتي فــي مـهــارات التواصل
ّ
الفعالة التي تشمل التحدث بثقة
وطالقة وإلقاء الخطابات المؤثرة،
بــاإلضــافــة إل ــى إع ــداد المشاريع
والخطط وتقديمها خــال مهلة
زمنية قصيرة.

ً
كـ ـثـ ـي ــرا مـ ــن ال ـ ـمـ ــواد الـتـعـلـيـمـيــة
والتدريبية المتنوعة التي شملت
الفيديوهات والعروض التقديمية
الــواض ـحــة والـمـفـيــدة ال ـتــي تشد
انتباه جميع المشاركين.
وأود ب ـ ـهـ ــذه ا لـ ـمـ ـن ــا سـ ـب ــة أن
أشكر المشرفين على البرنامج
لـمــا أظ ـهــروه مــن حـمــاس وطــاقــة
س ــاهـ ـم ــت فـ ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
ـال مــن المشاركة لدى
مستوى عـ ٍ
جميع المتدربين.

ً
أنـ ــا فـ ـخ ــورة ج ـ ــدا بــاخ ـت ـيــاري
مــن قبل اإلدارة العليا فــي البنك
لــان ـض ـمــام ل ـبــرنــامــج ال ـمــواهــب
«رؤيـ ــة» ،وقــد تعلمت الكثير عن
دور ومسؤوليات اإلدارات األخرى
في البنك ،وأتطلع لتعلم المزيد
واكتساب مهارات وخبرات أكثر
تــدعــم ت ـطــور مـسـيــرتــي المهنية
في البنك.
كـ ـم ــا أود أن أ شـ ـي ــد ب ـحــرص
الـبـنــك ،رغــم اسـتـمــرار التحديات
الـنــاتـجــة عــن انـتـشــار «ك ــورون ــا»،
ع ـ ـلـ ــى االس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار فـ ـ ــي ت ــوف ـي ــر
ال ـتــدريــب والـتـعـلـيــم عــن بـعــد عن
طـ ــريـ ــق ال ـم ـن ـص ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
ال ـت ــي ت ـش ــرف ع ـل ـي ـهــا ن ـخ ـبــة مــن
ال ـخ ـب ــراء واألسـ ــاتـ ــذة ف ــي مـجــال
القطاع المصرفي .وهذا يدل على
اهتمام اإلدارة العليا باالستثمار
فــي الـعـنـصــر الـبـشــري وال ـك ــوادر
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـت ــأه ـل ـي ـه ــا ل ـل ـق ـي ــادة
والنجاح في المستقبل.

ضياء عبدالعزيز العثمان
رئ ـ ـي ـ ــس وح ـ ـ ـ ـ ــدة  -الـ ـتـ ـم ــوي ــل
الـ ـتـ ـج ــارة – إدارة ال ـمــؤس ـســات
المالية
أنـ ـ ـ ـ ــا مـ ـمـ ـتـ ـن ــة جـ ـ ـ ـ ــدا لـ ـف ــرص ــة
االنـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام لـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج رؤيـ ـ ــة
ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــي ال ـ ـتـ ــي أتـ ــاح ـ ـهـ ــا لــي
«بـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــان» ،خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي ظــل
الـظــروف الصعبة الـتــي نمر بها
جميعا .وقد تمكنت من خالل هذا
البرنامج االحـتــرافــي مــن تطوير
الـعــديــد مــن الـمـهــارات األساسية
واكتساب فهم أعمق للقدرة على
القيادة ومعارف متنوعة متعلقة
بوضع آلية تطوير االستراتيجية
وتحقيق أداء متفوق.

عبدالله المقصيد
رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـنـ ـتـ ـج ــات
ا لـ ـبـ ـط ــا ق ــات – إدارة ا ل ـب ـط ــا ق ــات
االئتمانية
ُ ّ
ومحفز ،ألنه يقدم
«رؤية» ملهم
أف ـك ــارا مـبـتـكــرة ،وي ــوف ــر مـعــارف
واس ـعــة فــي مختلف الـمــواضـيــع
والـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
الــدراســات العملية والتطبيقية.
وقد اكتسبت فهما أكبر من خالل
مشاركتي في البرنامج للتحديات
ً
حاليا
وال ـفــرص الـتــي نــواجـهـهــا
ف ــي س ــوق ال ـع ـمــل .كـمــا اسـتـفــدت

تمكين قادة المستقبل...

ّ
ضم فريق «السهام» نخبة من
ال ـقــادة الـشـبــاب الــذيــن يتمتعون
بـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــارات مـ ـمـ ـي ــزة ف ـ ــي ال ـع ـم ــل
بطريقة مستقلة وأداء استثنائي
ف ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع مـ ـه ــامـ ـه ــم .وي ـم ـك ــن
ألع ـض ــاء ه ــذا ال ـفــريــق االخ ـت ـيــار
بين مواضيع تمكنهم من تطوير
معرفتهم ومهاراتهم في مجاالت
م ـت ـنــوعــة مـنـهــا إدارة الـمـخــاطــر
وإدارة التدقيق واإلدارة المالية
وإدارة تكنولوجيا المعلومات،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن األع ـ ـمـ ــال ال ـت ـج ــاري ــة
والدعم والمراقبة.

حصة حسين النجادة
م ــدي ــرة  -ال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة –
إدارة االتـ ـ ـص ـ ــاالت ال ـت ـســوي ـق ـيــة
للمجموعة

عاهد عكاشة
مــد يــر – عمليات تكنولوجيا
المعلومات – إدارة تكنولوجيا
المعلومات
انـضـمـمــت م ــؤخ ـ ًـرا للعمل في
«بــرقــان» المعروف بحرصه على
جذب الطاقات الشبابية المميزة.
وق ــد الح ـظــت خ ــال ف ـتــرة عملي

حامد الراشد

محمد الدوسري

فواز حسن

اهتمام البنك الكبير بدعم تطوير
مهارات الموظفين وتنميتها .وأنا
ّ
تعلم ّ
شيقة
أعتبر «رؤي ــة» رحلة
تـتـيــح ال ـم ـجــال لـلـتـبــادل ال ـهــادف
ـرات.
وال ـ ـنـ ــافـ ــع ل ــأفـ ـك ــار وال ـ ـخ ـ ـبـ ـ ً
وقــد فتح لنا هــذا البرنامج أفقا
نـسـتـطـيــع م ــن خــالــه أن ننطلق
ن ـحــو مـسـتـقـبــل واع ـ ــد ،وأضـ ــاف
لـ ــي ب ـش ـك ــل خـ ـ ــاص الـ ـم ــزي ــد مــن
الـمـهــارات والـقــدرات المميزة في
مجال عملي.

وبعد انضمامي لبرنامج «رؤية»،
لمست مدى اهتمام قسم التعليم
والتطوير بتوفير مواد تعليمية
عال من االحترافية
على مستوى ٍ
ّ
من خالل ورشات العمل المتعلقة
بـ ــال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ـ ـ ــذاتـ ـ ـ ــي أو ت ـل ــك
المتخصصة في الشؤون المالية
وال ـم ـحــاس ـب ـيــة .ومـ ــن خـ ــال هــذا
البرنامج ،اكتسبت مع المشاركين
اآلخــريــن مجموعة مــن المهارات
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة والـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة الـ ـت ــي
سنحرص على تمريرها إلى باقي
الزمالء لالرتقاء بالعمل المصرفي
فـ ــي «ب ـ ــرق ـ ــان» ل ـم ـس ـت ــوى مـمـيــز
م ــن الـمـهـنـيــة ي ــواك ــب مـتـطـلـبــات
وتحديات القطاع بكل ثقة.

ســاهــم «رؤي ـ ــة» ال ـتــدري ـبــي في
تطوير وتنمية مهاراتي القيادية،
كما كــان لــه تأثير إيجابي كبير
عـلــى أدائـ ــي الــوظـيـفــي م ــن خــال
تركيزه على تمكين المشاركين
م ــن اك ـت ـســاب ال ـم ـه ــارات الــازمــة
لـلـتـعــامــل بـفـعــالـيــة م ــع مختلف
الـتـحــديــات وت ـجــاوزهــا لتحقيق
َّ
األهـ ــداف ال ـمــرجــوة .وأن ــا أتـطــلــع
إلكمال هذا البرنامج للمساهمة
ف ـ ــي مـ ـسـ ـي ــرة الـ ـبـ ـن ــك ال ـن ــاج ـح ــة
والـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـك ــانـ ـت ــه
المرموقة.

حمد العثمان الراشد
مدير فرع الشهيد
ي ـعــد ب ــرن ــام ــج «رؤي ـ ـ ــة» فــرصــة
تدريب رائعة ّ
تعرفنا من خاللها
على مجاالت عمل جديدةّ ،قدمت
ل ـن ــا م ـج ـمــوعــة غ ـن ـيــة وم ـت ـنــوعــة
من المعارف والمهارات العملية
لدعم قدراتنا المهنية ،وتمكيننا
من المشاركة بفعالية في تنفيذ
استراتيجية البنك والمساهمة
في رحلة نجاحه.

محمد الدوسري
مـ ـس ــاع ــد م ــدي ــر  -ال ـت ـخ ـط ـيــط
المالي االستراتيجي
َ
تطوير العنصر
يعتبر «برقان»
ِ
الـبـشــري إح ــدى القيم األساسية
ل ـ ــه ،ل ــذل ــك يـ ـح ــرص ع ـل ــى تـعـلـيــم
وت ـط ــوي ــر مــوظ ـف ـيــه ب ــاس ـت ـم ــرار.

االستثمار في الطاقات
الشبابية الواعدة...
ح ـ ـصـ ــل الـ ـ ـم ـ ــوظـ ـ ـف ـ ــون الـ ــذيـ ــن
انضموا لـ«برقان» والذين أظهروا
مستوى مميزا من االلتزام والوالء
ل ـل ـب ـنــك ،ع ـلــى ف ــرص ــة لـلـمـشــاركــة
فــي بــرنــامــج «رؤي ــة» ضمن فريق
الـ ـ ـب ـ ــراع ـ ــم ،ه ـ ــذا وسـ ـيـ ـت ــم إع ـ ــداد
المتدربين الشباب لتولي أدوار
قيادية فــي مـجــاالت تخصصهم
م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـجـ ــربـ ــة ت ـع ـل ـي ـم ـي ــة
متكاملة.

فواز حسن
مـســؤول عمليات السويفت –
العمليات المصرفية
ّ
تـ ـم ــكـ ـن ــت م ـ ــن خ ـ ـ ــال «رؤي ـ ـ ـ ــة»
مــن تـحــديــد ال ـث ـغــرات فــي أدائ ــي،
وتعلمت األساليب التي تساعدني
على معالجتها من خالل تحسين
وإنتاجيتي.
مهاراتي ومعارفي
ّ
ه ــذه الـتـجــربــة الــرائـعــة َحفزتني
أك ـثــر لــاج ـت ـهــاد لـتـطــويــر أدائ ــي
وتعلم المزيد.

شيخة الفارسي
شيخة الفارسي

عنود وليد الخلفان

بدر الجاسم

مدقق  -مجموعة التدقيق الداخلي

عنود وليد الخلفان
مـ ـس ــؤول ع ــاق ــات ال ـع ـم ــاء –
المجموعة المصرفية للخدمات
الشخصية
أنا إنسانة طموحة ومتحمسة،
وأنا فخور بمشاركتي في برنامج
«رؤيـ ـ ـ ـ ــة» ،ال ـ ــذي ق ـ ـ ّـدم لـ ــي فــرصــة
م ـم ـت ــازة ل ـتــوس ـيــع م ـع ــارف ــي فــي
بيئة مليئة بالتحديات المتزايدة،
وتعميق فهمي للقطاع المصرفي،
وت ـ ـعـ ــزيـ ــز م ـ ـه ـ ــارات ـ ــي الـ ـح ــالـ ـي ــة
ف ــي ج ـم ـيــع ال ـج ــوان ــب الـمـتـعـلـقــة
بالنشاط المصرفي.

بدر فايز الجاسم
مـ ـس ــاع ــد م ــدي ــر  -ال ـت ـخ ـط ـيــط
المالي االستراتيجي
شعرت بالرضا والفخر بعد أن
اختارتني اإلدارة العليا للمشاركة
في البرنامج ،وأدرك ــت أن العمل
الجاد يؤتي ثماره دائـ ًـمــا .ويعد
ه ـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج ف ــرص ــة مـثــالـيــة
لكسب المزيد من المعرفة حول
القطاع المصرفي وأنظمة العمل
الجديدة التي ستكون مفيدة جدا
في المستقبل.

عالمة جيب® تحتفل بعامها الثمانين
بت�أ�سي�س حا�ضر وم�ستقبل كهربائي

في الخامس عش � � ��ر من يوليو من عام ،1941
َّ
ً
وقعت شركة «ويليز-أوفرالند» السابقة عقدا
مع وزارة الحرب األميركية للبدء بإنتاج أول
مركبة «جيب» عسكرية.
ً
وبعد م � � ��رور ثماني � � ��ن عاما ،تط � � � َّ�ورت عالمة
«جيب» ،وازدهرت حول العالم ،وباتت تضم
مجموعة منتجات ال تزال تتوسع إلى فئات
جديدة ،ومجتمع مع العمالء العالميين ،مع
استخدام تكنولوجيا المركبات الكهربائية
 ،4xeباعتبارها التط � � ��ور الطبيعي لثمانين
سنة من الريادة في القدرات.
َّ
وفي هذه المناسبة ،علق كريستان مونييه،
ً
الرئي � � ��س التنفي � � ��ذي لعالمة «جي � � ��ب» ،قائال:
«نحتفل بالذك � � ��رى الثمانين على تأس � � ��يس
عالم � � ��ة جيب بمواصل � � ��ة تقدمن � � ��ا وتطورنا.
ونعمل على توسيع مجموعة طرازاتنا إلى
فئات جديدة مع (جيب جراند شيروكي إل)،
الذي يضم ثالثة صفوف م � � ��ن المقاعد ،كما
ّ
نرسخ موقعنا في سوق السيارات الرياضية
رباعية الدفع الفاخرة مع (واجونير) و(جراند
ً
واجونير) الجديدتين كليا» .وتابع« :الخطوة
التالي � � ��ة في مجموع � � ��ة منتجاتن � � ��ا العالمية
المقبلة ،هي طرح (جيب جراند ش � � ��يروكي)
ً
الجدي � � ��دة كليا التي س � � ��يتم تجهيزها للمرة
األولى بتكنولوجيا الدفع الرباعي الهجين
ً
ً
 .4xeنحن ملتزمون التزاما تاما بمس � � ��تقبل
خال م � � ��ن االنبعاث � � ��ات ،وبحلول ع � � ��ام ،2025
ٍ
سوف نقدم سيارة (جيب) كهربائية بالكامل
وعديمة االنبعاثات مع تكنولوجيا  4xeفي
كل فئة من فئات سيارات الدفع الرباعي».
ً
ً
واحتف � � ��اال بعامه � � ��ا الثماني � � ��ن ،وتكريم � � ��ا
لرؤيتها لمستقبل من السيارات الخالية من
االنبعاثات ،نش � � ��رت عالمة «جيب» على قناة
ً
يوتيوب مقط � � ��ع فيديو خاصا بالمناس � � ��بة
يتناول الس � � ��يارات الت � � ��ي تعم � � ��ل بالكهرباء
 ،Jeep Life Electrifiedوال � � ��ذي أطلقت � � ��ه في
يوم ستيالنتيس للمركبات الكهربائية لعام
 .2021ويعرض هذا الفيديو الطبيعة الفريدة
التي ّ
تميز عملية تحويل سيارات «جيب» إلى
سيارات كهربائية ،من خالل حكاية حب بين
شخصين .وتتضمن المش � � ��اهد سيارات من
«جيب» والتكنولوجيا المستقبلية ومجتمع
«جيب» العالمي ،لتقديم وعد بمستقبل أكثر
ً
إشراقا .ويضم الفيديو أغنية جديدة تؤديها
فرقة «باستي» بعنوان .Give me the Future
وأض � � ��اف مونييه« :نح � � ��ن ملتزم � � ��ون بجعل
(جيب) عالم � � ��ة الس � � ��يارات الرياضية رباعية
ً
ً
الدفع األقل تأثيرا في البيئة واألكثر تشويقا.
ال ش � � ��ك في أن تحوي � � ��ل ط � � ��رازات (جيب) إلى
مركبات كهربائية سيسمح للسائقين بالتنقل
ً
باس � � ��تعمال الطاقة الكهربائية حص � � ��را ،ما
يمنحهم تجربة قي � � ��ادة بارعة وممتعة على
ً
الطرقات ،فض� �ل ��ا ع � � ��ن إمكانية االس � � ��تمتاع
بقدرات السيارة على الطرقات الوعرة بصمت
شبه ّ تام».
وتمث � � ��ل ه � � ��ذه الرؤ ي � � ��ة لس � � ��يارات عديم � � ��ة
ً
ً
االنبعاثات إنج � � ��ازا ضخما آخ � � ��ر في تاريخ
ً
عمره  80س � � ��نة لعالمة ال تزال مرادفا لروح
المجتمع وحرية التنقل بس � � ��يارات مكشوفة
والريادة واإلبداعات غير المسبوقة في مجال
الدفع الرباعي.

ً
 12لحظة مهمة في ثمانين عاما
إذا س � � ��ألتم مئ � � ��ة ش � � ��خص ح � � ��ول العالم من
عشاق سيارات «جيب» رباعية الدفع عن أهم
اللحظات في التاريخ العريق لعالمة «جيب»
سيعطي كل واحد منهم على األرجح إجابة
مختلفة.
وفيما يلي قائمة ببعض أهم اللحظات لعالمة
«جيب» في تلك العقود الثمانية المميزة:

ما يمك � � ��ن توقعه من س � � ��يارة رباعي � � ��ة الدفع.
فوس � � ��ع ذلك س � � ��وق الس � � ��يارات رباعية الدفع
وجاذبيتها وأنشأ السيارة الرياضية رباعية
الدفع الحديثة التي تم اإلعالن عنها على أنها
ً
ً
«جديدة كليا ،جيب كليا» .All New, All Jeep
وبعد عقدين من الزمن ،أطلقت عالمة «جيب»
طراز «جراند واجونير» الذي ارتقى بتجربة
الدفع الرباعي الراقية إلى مستوى أعلى مع
تجهيزات قياس � � ��ية ،مثل :التنجي � � ��د بالجلد
وتكييف اله � � ��واء ورادي � � ��و  AM/FM/CBوعزل
للصوت ونقشات خشبية.

« .9جيب جامبوري» – أهم فعاليات الدفع الرباعي
عام  ،1953أقيم � � ��ت فعالية «جيب جامبوري»
في «جورجت � � ��اون ديفايد» ف � � ��ي كاليفورنيا،
ً
مستقطبة  55مركبة و 155مشاركا .وقد أثبتت
هذه الفعالية ،التي نظمها مارك سميث ،مدى
حب مالكي س � � ��يارات عالمة «جيب» للتالقي
ومشاركة التجارب والزمالة والمغامرات .ورغم
أن «جيب جامبوري» تفتخر بإقامة فعاليات
على مس � � ��ارات متنوع � � ��ة في مختل � � ��ف أرجاء
الواليات المتحدة األميركية ،يبقى «روبيكون
ترايل» من أشهرها ،ويعبر هذا المسار سلسلة
جبال سييرا نيفادا في كاليفورنيا ،وهو على
األرجح مغامرة الطرقات الوعرة األقسى على
ً
امت � � ��داد  17ميال .وقليلة ه � � ��ي العالمات التي
ّ
ولدت ه � � ��ذا القدر من التفان � � ��ي وااللتزام لدى
مجتمعها بقدر عالمة «جيب» .وفي كل ناحية
من العالم ،وفي كل يوم ،نشهد مالكي سيارات
جيب وهواتها ّ
يعبرون عن شغفهم للعالمة.

 .10السيارة الرياضية رباعية الدفع األولى
 4xe .1هي التعريف الجديد للدفع الرباعي 4x4

إص � � ��دار  2022بالس � � ��يارات الرياضي � � ��ة الراقية
رباعية الدفع إلى مستويات غير مسبوقة من
األناقة والراحة والمغامرة .وتمثل «واجونير»
و»جراند واجونير» ،اللتان تتس � � ��عان لثمانية
ً
ً
ركاب ،امتدادا فاخرا لعالمة «جيب» ،مع تصميم
راق وأصيل.
جديد ٍ
وترتكز السيارتان على تاريخ غني من المهارة
الحرفية األميركية والعراقة والفخامة ،مع منح
العميل تجربة هي األفض � � ��ل في فئتها ،بفضل
مجموعة من مزايا الملكية الراقية التي تتخطى
الخدمة المميزة فحسب.
وهذه المقاربة الراقية ،واللجوء إلى تكنولوجيا
ً
رائدة ،تمتد أيضا إلى مركبات مثل «كومباس»
ً
الجديدة كليا و»جراند شيروكي إل» الجديدة
ً
ً
كليا و»جراند شيروكي» المقبلة الجديدة كليا،
التي سيتم الكشف عنها في معرض نيويورك
الدولي للسيارات في أغسطس .2021

لقد تسارع تطور عالمة «جيب» في سنة الذكرى
الثمانين مع وصول تكنولوجي � � ��ا  ،4xeوالتي
ّ
تمثل االس � � ��تعمال الحصري والخاص بعالمة
«جي � � ��ب» لتطبيق � � ��ات اس � � ��تخدام الكهرب � � ��اء في
السيارات من أجل تطوير وإنتاج مركبات الدفع
ً
الرباعي األكثر قدرة ومتعة وتطورا في العالم،
ً
ضمنها «جيب جراند شيروكي» الجديدة كليا،
والتي سيتم الكشف عنها في معرض نيويورك
الدولي للسيارات لعام .2021
ً
وبصفته � � ��ا رمزا للعالمة ،تقود س � � ��يارة «جيب
رانجل � � ��ر  »4xeحمل � � ��ة اس � � ��تخدام الكهرباء في
الس � � ��يارات لدى «جيب» .فق � � ��درة «ترايل رايتد»
للدف � � ��ع الرباعي في «جي � � ��ب رانجل � � ��ر» تؤمنها
مجموع � � ��ة بطاري � � ��ات وإلكتروني � � ��ات محكم � � ��ة
اإلغالق ومقاومة للماء ق � � ��ادرة على العمل في
أصعب الظروف.
وط � � ��راز  4xeمركبة كهربائية هجينة تش � � ��حن
بالقابس مع محرك  I4س � � ��عة لترين مع كامات
علوية مزدوجة وحقن مباشر للوقود وجهاز
ً
توربو ،وتنتج ق � � ��وة الفتة تبل � � ��غ  375حصانا
و 637نيوت � � ��ن متر م � � ��ن الع � � ��زم الف � � ��وري .ومع
ً
استهالك طاقة يوازي  49ميال للغالون ،ومدى
ً
قيادة يبلغ  370ميال ،وتس � � ��ارع من صفر إلى
ً
ثوان فقط،
 60ميال في الس � � ��اعة في غضون 6
ٍ
ّ
ُ
وأنماط قي � � ��ادة  ،E-Selecيعد ط � � ��راز «رانجلر»
األقوى واألكثر قدرة وكف � � ��اء ة ومراعاة للبيئة
ً
واألكثر تقدما م � � ��ن الناحية التكنولوجية على
اإلطالق ،وبفضل طاقت � � ��ه الكهربائية الصامتة
يسمح لمالكه باالستمتاع بتجارب قيادة رائعة
وسط الطبيعة.

خالل العق � � ��د الماضيَّ ،
وس � � ��عت عالمة «جيب»
مجموعة منتجاتها العالمية مع طرازات جديدة،
على غ � � ��رار «جي � � ��ب رينيجيد» صغي � � ��ر الحجم
ً
و»جيب جالديتور» الجديد كليا ،وهي شاحنة
«جيب» األعلى ق � � ��درة على اإلطالق .ووس � � ��عت
ً
العالمة أيض � � ��ا إنتاجها في العالم ،فس � � ��محت
لعمالء في أسواق مثل أوروبا والبرازيل والهند
والصين باالستمتاع بمركبات «جيب» ّ
مجمعة
ً
محليا .وسمحت مجموعة الطرازات المتنوعة
والتوسع في اإلنتاج ،مع  10مصانع في  6دول،
لعالمة «جيب» بزيادة مبيعاتها أربعة أضعاف
في غضون  10سنوات.

 .2المستوى الجديد من الفخامة األميركية

 .4المستوى األعلى من الثبات والتحكم

ترتقي سياراتا «واجونير» و»جراند واجونير»

 .3التوسع العالمي

عام  ،1999طرح � � ��ت «جيب»
نظامي � � ��ن جديدي � � ��ن للدف � � ��ع

ً
ً
الرباعي .فقد ّ
قدم «كوادرا تراك  »2نظاما مبتكرا
يحول العزم من الخلف إلى األمام ومن الجانب
إل � � ��ى الجانب اآلخر ،م � � ��ا يعني أن ع � � ��زم الدفع
متوافر بش � � ��كل فوري للعجالت األربع ،وهذا
يضمن أعلى مستوى من الثبات والتحكم في
األوقات كافة ،وفي جميع الح � � ��االت ،من دون
تدخل السائق .وعندما تم دمج «كوادرا-تراك»
مع المحورين التقدميي � � ��ن األمامي والخلفي
ً
الجديدين «فاري-لوك» ،اللذين يوصالن عزما
أعلى إلى العجالت مع تماس � � ��ك أفضل ،كانت
النتيجة نظام «كوادرا-درايف».

ً
« .5جيب جراند شيروكي» يمر عبر ديترويت حرفيا

ورغم أن «رانجلر» تشترك في المظهر المألوف
للهيكل المفتوح مع طراز «سي جاي ،»-7فإنها
احتوت على ع � � ��دد أقل من القطع المش � � ��تركة
بينها وبين الطراز الشهير الذي سبقها .وعلى
الصعيد الميكانيكي ،تشابهت «رانجلر» أكثر
مع سيارة «شيروكي» .وفي  5أغسطس ،1987
بعد أكثر من سنة بقليل على طرح «رانجلر»،
تم بيع شركة المحركات األميركية إلى شركة
كرايسلر ،وأصبحت عالمة «جيب» المحبوبة
ً
جزءا من قسم «جيب»/إيجل» لدى «كرايسلر».

« .7شيروكي» – أول سيارة رياضية صغيرة رباعية
الدفع في العالم

في  7يناير  ،1992بمعرض ديترويت الدولي
للس � � ��يارات ،قاد رئيس «كرايسلر» بوب لوتز
أول س � � ��يارة «جيب جراند شيروكي زد جي»
الجديدة من خط جيفرس � � ��ون لإلنتاجَ ،
وعبر
ش � � ��وارع المدينة ،ثم اخترق الب � � ��اب األمامي
الزجاجي لصالة «كوبو» ،في إشارة إلى ظهور
السيارة الرياضية الراقية رباعية الدفع.
وق � � ��د تميزت «جران � � ��د ش � � ��يروكي» بتفاصيل
فخمة في المقصورة ،وتجربة ركوب مميزة
على الطرقات ،ومستويات رائعة من التحكم
والراحة ،وقدرات السير على الطرقات الوعرة،
وهي مزايا جعلت من عالمة «جيب» أسطورة.

دفع � � ��ت أزمة الطاقة ع � � ��ام  1979الش � � ��ركة إلى
ً
تطوير س � � ��يارة رباعية الدفع أصغر حجما.
وب � � ��دأ العمل عل � � ��ى تصمي � � ��م س � � ��يارة «جيب
شيروكي إكس جي» إصدار  1984من الصفرـ
وكانت تل � � ��ك أول س � � ��يارة رياضي � � ��ة صغيرة
رباعية الدفع في العالم.
وعب � � ��ر اللجوء إل � � ��ى بني � � ��ة أحادي � � ��ة الهيكل،
كانت السيارة أصغر بكثير من الطراز الذي
سبقها ،لكنها احتفظت بتس � � ��عين في المئة
من المساحة الداخلية .وضمت السيارة نظام
الدفع الرباعي «كوماند-تراك» مع قدرة تعشيق
خالل الحركة.

 .6والدة أسطورة

« .8واجونير» هي السيارة الرياضية الراقية
رباعية الدفع األصلية

استجاب طرح «جيب رانجلر» عام  1986لرغبة
الجمهور في سيارة رياضية صغيرة رباعية
الدفع مع مقصورة أكثر راحة .وقد اتس � � ��مت
ً
بمركز جاذبية أكثر انخفاضا وتحكم أفضل
ومقصورة أكثر راحة .وش � � ��كلت بذلك سابقة
لواحدة م � � ��ن أكثر الس � � ��يارات
المحبو ب � � ��ة وأكثر ه � � ��ا قدرة
لدى «جيب» عل � � ��ى اإلطالق.

ع � � ��ام  ،1963كان «جي � � ��ب واجونير» الس � � ��يارة
الرياضي � � ��ة الراقي � � ��ة رباعي � � ��ة الدف � � ��ع الت � � ��ي
جمعت بي � � ��ن الدف � � ��ع الرباعي ونق � � ��ل الحركة
َّ
وضم � � ��ت «واجونير» خيارات
األوتوماتيكي.
كانت حتى تلك اآلونة غير متاحة سوى في
س � � ��يارات ال � � ��ركاب الفاخرةَّ ،
فغي � � ��رت بالتالي

عام  ،1946أطلقت شركة ويليز-أوفرالند ،أول
سيارة ستايشن بهيكل بالفوالذ بالكامل في
القطاع ،أال وهي «ويليز واجون» ،لكن الخبر
غير المسبوق الفعلي ظهر عام  1949عندما
أضيف الدفع الرباعي إلى الس � � ��يارة لتشكل
بذلك أول سيارة رياضية رباعية الدفع.
ً
وقلبت «ويليز واجون» األمور رأسا على عقب،
مع قدرة على نقل سبعة ركاب براحة ،وسحب
األغراض والتعام � � ��ل مع أصع � � ��ب الطرقات.
وبقيت هذه السيارة التي صممها بروكس
س � � ��تيفنز قي � � ��د اإلنت � � ��اج قرابة  20س � � ��نة ،أي
لفترة أطول من أي سيارة معاصرة أميركية
في زمنها.

« .11جيب» رباعية الدفع بأعداد كبيرة
أصبحت سيارة «سي جي -2إي» إصدار 1945
أول س � � ��يارة رباعية الدفع خفيفة الوزن في
العالم يت � � ��م إنتاجها بأع � � ��داد كبيرة للعامة.
وبينما تشترك «س � � ��ي جي -2إي» في البنية
األساس � � ��ية مع المركبة العس � � ��كرية «إم بي»،
غير أنه � � ��ا حظيت بع � � ��دد من التحس � � ��ينات
الالفت � � ��ة ،منها ب � � ��اب خلفي قاب � � ��ل للطي إلى
األسفل ،وإطار إضافي على جانب السيارة،
ومصابي � � ��ح أمامية أكب � � ��ر ووح � � ��دة انطالق
كهربائية.

 .12سيارة أيقونية ُولدت في زمن الحرب
ً
عام  ،1941منحت الحكومة األميركية عقدا
لش � � ��ركة «ويليز-أوفرالن � � ��د» ،لتك � � ��ون المزود
األساسي للمركبة العسكرية الجديدة بوزن
ربع طن .وبحلول عام  ،1945أنتجت الشركة
أكثر من  350ألف وحدة من هذه الس � � ��يارة،
وقد ش � � ��كلت األس � � ��اس لس � � ��يارة «جيب سي
جي» المدنية التي ب � � ��دأ إنتاجها قبل انتهاء
الحرب حتى.

طرح « »Titaneالفائز
بالسعفة الذهبية مطلع أكتوبر
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تستقبل دور ا لـعــرض السينمائي
فـيـلــم " "Titaneف ــي األول م ــن أكـتــوبــر
المقبل ،وهو الفيلم الذي فاز بالسعفة
الــذه ـب ـيــة م ــن م ـه ــرج ــان ك ـ ــان ،وهـ ــو من
إخراج المخرجة جوليا دوكورنو.
وت ـ ـ ــدور أح ـ ـ ــداث ال ـف ـي ـلــم ف ــي إط ـ ــار مــن
التشويق واإلثــارة والرعب ،حول سلسلة
م ــن ال ـظ ــواه ــر ال ـغــري ـبــة ال ـت ــي ت ـظ ـهــر على
الـبـشــر ،وال ـتــي يـقــف خلفها مـعــدن غامض
شديد المقاومة للحرارة والتآكل ،وهو من
بـطــولــة غ ــاران ــس مــاريـلـيــر وفـنـسـنــت يـنــدون
وناتالي بوير ومريم أخيديو ودومينيك فرو

وأغاث روسيل ،وهو من إنتاج فرنسي بلجيكي
لعام .2021
وبفضل الفيلم ،الذي صنف كأفضل فيلم لهذا
العام حول العالم من لجنة تحكيم مهرجان كان،
أصبحت مؤلفته ومخرجته جوليا دوكورنو
ثاني مخرجة تفوز بالسعفة الذهبية في تاريخ
المهرجان العالمي ،بعد المخرجة جين كامبيون
في عام  ،1993التي حصدت الجائزة عن فيلمها
الشهير .The Piano
لقد حصل " "Titaneعلى تصنيف  74من أصل
ً
 ،100من  13نقادا ،مما يشير إلى "المراجعات
اإليجابية بشكل عام".

ً
سبيرز ّ
تقدم التماسا لسحب وصاية والدها توم كروز يرمي السهام
في «»Mission Impossible

بريتني سبيرز

قـ ّـدمــت الـمـغـنـيــة األمـيــركـيــة بريتني
ً
سبيرز التماسا ،أمس األول ،إلى محكمة
في لوس أنجلس لسحب وصاية والدها
المثيرة للجدل ا لـتــي تتيح لــه التحكم
الكامل في ممتلكاتها ،وإسناد المهمة
ً
إلى محاسب مستقل بدال منه.
وك ــان الـمـحــامــي مــاثـيــو روزن ـغ ــارت،
ً
سبيرز أخ ـيــرا ،كشف قبل
ال ــذي وكلته
ّ
أسـ ـب ــوع أنـ ــه ي ـتــخــذ إجـ ـ ـ ــراءات "قــاس ـيــة
وسريعة" لتنحية جايمي سبيرز ،بعدما
أدلــت النجمة بشهادة أمــام محكمة في
لوس أنجلس بدت فيها ًشديدة التأثر.
وتوسلت سبيرز باكية إلى المحكمة
ً
أن تضع حدا لهذه "الوصاية التعسفية"،
وطالبت بـ "تحقيق" ضد والدها.
ومن المرتقب أن تنظر المحكمة في
ً
طلب بريتني غدا ،إال أن محامي الوالد
ً
أكد أن موكله لن يتنحى طوعا "ألنه كان
ً
حاضرا على مدى األعوام الـ  13األخيرة"
من أجل ابنته.
(أ ف ب)

كروز وأتويل

يواظب النجم العالمي تــوم كــروز على تمارين
ال ــرم ــاي ــة ،وم ـشــاهــدة م ـبــاريــات ـهــا ،لـمـســاعــدتــه في
تصوير مشاهده التي يقوم خاللها برمي السهام
ضمن أح ــداث الـجــزء السابع مــن فيلمه "Mission
."Impossible
وذكرت تقارير فنية من بريطانيا أن كروز الذي
ً
يقيم حاليا في المملكة المتحدة من أجل تصوير
فيلمه الجديد ،يزور بشكل منتظم مباريات الرماية
ً
ويمارس تمارينها وخصوصا الرمي بالسهم.
ً
وأضافت أن كروز ( 59عاما) يحاول إلى جانب
عمله تمضية وقت ممتع مع أصدقائه على الشواطئ
أو حضور المباريات الرياضية المهمة ،إذ شوهد
ً
أخيرا ،وهو يحضر نهائي "ويمبلدون" للسيدات
بصحبة صديقته هايلي اتويل التي تشاركه بطولة
فيلم  ،Mission: Impossible 7وبعدها بأيام شوهد
فــي الـمـبــاراة النهائية لليورو ل ـمــؤازرة المنتخب
البريطاني وكان بصحبته صديقه الالعب البريطاني
الشهير ديفيد بيكهام في ملعب ويمبلي.

إميليا كالرك تتجول في شوارع لندن

إميليا كالرك

رصدت عدسات المصورين النجمة العالمية
إميليا كــارك ،وهــي تتجول فــي شــوارع لندن،
حـيــث اصـطـحـبــت كلبها «ت ـيــد» ،ووضـعـتــه في
حقيبتها أثناء السير لمسافات طويلة.
وذك ــرت تقارير فنية أن كــارك تستعد بعد
إجازتها لدخول التجربة السينمائية المرتقبة
مع الممثلة الشهيرة أوليفيا كولمان ،والنجم
العالمي صامويل إل جاكسون ،في العمل األول
ال ــذي س ـت ـشــارك فـيــه كــول ـمــان ال ـحــائــزة جــائــزة
األوسكار ،وكالرك المرشحة لجائزة إيمي ،في
تعاون لشركة مارفل ،واكتفى التقرير بالكشف
عن التعاون الجديد ،بدون الكشف عن تفاصيل
أكثر.
وظهرت كالرك ،صاحبة شخصية أم التنانين
فــي مـسـلـســل  ،Game of thronesفــي فيديو
وهي متحمسة لحظة إعالنها عن تصميماتها
الجديدة لألبطال الخارقين.
وتعتبر كالرك واحدة من أبرز النجمات رغم
صغر سنها ،بفضل مشاركتها ببطولة مسلسل
 Game of Thronesكما يتابعها على انستغرام
نحو  30مليون متابع.

فلك

Parallel Mothers
يفتتح مهرجان فينسيا

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :قــد يحالفك الـنـجــاح هــذا اليوم
ويعرض عليك االستثمار في عمل آخر.
ً
عــاط ـف ـيــا :أح ـبــب حـبـيـبــك أمـ ــام الجميع
وافتخر بالحب الذي يسمو بك إلى فوق.
ً
اجتماعيا :ال تسمح بأن تردد أو ترفض
ً
اال ما يكون نافعا ألفراد عائلتك.
رقم الحظ.17 :

بطولة بينيلوبي كروز وميلينا سميت
وإخراج بيدرو ألمودوفار
يفتتح مهرجان فينسيا السينمائي
دورت ــه الـجــديــدة بـعــرض فيلم المخرج
ال ـك ـب ـيــر بـ ـي ــدرو ألـ ـم ــودوف ــارParallel ،
 ،Mothersوهو فيلم إسباني من بطولة
بينيلوبي كروز ،وميلينا سميت ،وآيتانا
سانشيز خيخون ،بمشاركة جولييتا
سيرانو وروسي دي بالما.
ومــن المقرر إقــامــة النسخة ال ــ 78من
مهرجان فينسيا السينمائي هذا العام،
الــذي ستستمر فعاليات المهرجان من
 1ح ـتــى  11سـبـتـمـبــر ال ـم ـق ـبــل ،ف ــي ظل
إج ـ ــراءات اح ـتــرازيــة لـمــواجـهــة فـيــروس
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،وسـ ـيـ ـت ــم فـ ـ ــرض قـ ـي ــود عـلــى
ً
الفعاليات ،وحجز التذاكر مقدما عبر
ً
شبكة اإلنترنت ،وفقا لما أوضحه رئيس
ً
بينالي البندقية روبرتو سيكوتو ،فضال
عن إلغاء بعض العروض بسبب ضيق
الوقت.
ً
ووفـ ـق ــا ل ــرئ ـي ــس ال ـم ـه ــرج ــان أل ـبــرتــو
باربيرا ،فإنه يبدو أن جائحة كورونا
أحدثت مزيدا من اإلبداع ،وقال إن جودة
األفالم على وجه العموم كانت أعلى هذا
ً
العام ،مضيفا "يبدو أن الجائحة حفزت
إبداع الجميع".
وق ــال بــاربـيــرا إن  59دول ــة ستشارك
في المهرجان هذا العام ،كما أن هناك 5
مخرجات مشاركات في الفعاليات ،مع
عودة قوية لمنتجي األفالم والممثلين
األميركيين.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال ال ـم ـخــرج اإلسـبــانــي
الشهير بيدرو ألمودوفار ،صاحب فيلم
االفتتاح" :لقد ولدت كمخرج سينمائي
عــام  1983في مهرجان فينسيا ،وبعد
ً
 38عاماُ ،دعيت لتقديم فيلمي الفتتاح
المهرجان ،وال أستطيع أن أشرح الفرح
والشرف ،وكم يعني هذا بالنسبة لي ،أنا
ً
ممتن جدا للمهرجان على هذا التقدير،
وآمل أن أكون على مستوى ذلك".
وع ـل ــق أل ـب ــرت ــو ب ــاربـ ـي ــرا" :أن ـ ــا ممتن
لبيدرو ألمودوفار لمنحنا الفيلم لعرضه
في افتتاح الدورة الجديدة ،وهو صورة

غارانس ماريلير

الجوزاء

مكثفة وحساسة المرأتين تتعامالن مع
الحمل بعواقب ال يمكن التنبؤ بها".
فيلم  Parallel Mothersيتناول
ق ـصــة ام ــرأت ـي ــن ،جــان ـيــس وآن ــا،
ي ـ ـت ـ ـصـ ــادف وج ـ ــودهـ ـ ـم ـ ــا فــي
غــر فــة وا ح ـ ــدة بمستشفى،
حـيــث ستضع كــل منهما
مولودها ،ويشتركان في
ال ـه ـمــوم والـ ـظ ــروف الـتــي
تكشفها األحداث.
يـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ــر أن م ـ ـ ـهـ ـ ــر جـ ـ ــان
فينسيا السينمائي يضيف
ً
ف ــي ن ـس ـخ ـتــه ال ـم ــرت ـق ـب ــة ،قـسـمــا
ً
جديدا إلــى أقسام األفــام المتاحة
اآلن ،عـ ـل ــى أن يـ ـ ـط ـ ــرح تـ ـح ــت ا س ــم
 ،Orizzonti Extraو يـشـمــل مجموعة
مـخـتــارة مــن األع ـمــال التجريبية ،التي
سـتـحــل مـحــل قـســم  Sconfiniالـحــالــي،
وسيكون القسم الجانبي الجديد ،كما
ً
يوحي عنوانه ،مكمال الختيار مسابقة
 Orizzontiفي فينسيا ،ولكنه سيركز
على "االتجاهات الجديدة في السينما
ً
الـعــالـمـيــة" ،وبــالـتــالــي سـيـكــون موجها
نحو المخرجين الجدد والصاعدين.
وأوضح منظمو المهرجان ،في بيان،
أن أفــام القسم الجديد يجب أن تكون
مــدتـهــا  60دقـيـقــة عـلــى األقـ ــل ،ول ـكــن ال
توجد قيود أخــرى مــن حيث الـطــول أو
األسلوب أو النوع ،على أن تحكم لجنة
التحكيم عـلــى االخ ـت ـيــار ومـنــح جــائــزة
أفضل فيلم.
(د ب أ)

 21مايو  21 -يونيو
ّ
ً
مهنيا :افتخارك بما تنجز يقلل من قيمة
ً
عملك فكن متواضعا.
ً
عاطفيا :تقع في تجربة حب جديدة وأنت
مرتبط فخذ حذرك.
ً
اجتماعيا :أبعد عن أفراد عائلتك القساوة
والقلق وازرع الفرح والسعادة.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مـهـنـيــا :أن ــت تـعــرف مــا يناسبك فـحــاول
ً
تحقيقه عمليا كي تستفيد.
ً
عاطفيا :العتاب في الحب يغمره ّ
الصدق
ّ
ويقوي الروابط العاطفية.
ً
ً
اجتماعيا :التفت إلى ذاتك قليال وانظر إلى
الحاجات التي تنقصك.
رقم الحظ27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـب ــذل ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـم ـح ــاوالت
لتحسين وضعك المهني وسستحقق.
ً
عــاطـفـيــا :ب ـ ّـدد ال ـم ـخــاوف الـسـلـبـيــة التي
تنتاب مشاعرك وتبعدك ّ
عمن ّ
تحب.
ً ّ
اجتماعيا :قلل من طعامك ليسلم جسمك
من الداء.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مـهـنـيــا :هـنــاك دوم ــا مـصــادفــة كــي تــأذن
ً
لحظك أن يكون جيدا.
ً
عاطفيا :استعن بشريك عمرك عند الحاجة
فهو خير مستشار لك.
ً
ً
اجتماعيا :ت ــراودك فكرة االنـعــزال قليال
واالبتعاد عن األجواء الصاخبة.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
ً
مهنيا :كن طموحا وجريئا فتصل الى ما
تخطط له من أهداف.
ً
عاطفيا :ابتعد عن األجواء المشحونة التي
تريد إبعادك عن الحبيب.
ً
اجتماعيا :استعادة ذكريات الطفولة أمر
جميل ،والتفكير في المستقبل أفضل.
رقم الحظ.56 :

بيدرو ألمودوفار يتوسط نجوم الفيلم
بينيلوبي كروز

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :ي ـجــب أن ت ـك ــون دوم ـ ــا مـسـتـعــدا
ً
الحتمال الصعاب فالقدر قاس أحيانا.
ً
عاطفيا :ال تفقد بصيرتك ان أحببت واال
ّ
انقلب حبك الى جهل.
ً
ً
اجتماعيا :اجعل من بيتك مكانا تجد فيه
السالم واالستقرار لقلبك.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :اعتصم بالصبر على ما ينالك من
مضايقات فالفرج قريب.
ً
ً
عاطفيا :إن شاء الحبيب أمرا في هذا اليوم
فال تحرمه إياه.
ً
اجتماعيا :ما من خير زمني يشبع اإلنسان
ّ ً
فال تكن فال تكن طماعا.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :عامل زمــاءك بحسب ما يرضي
ضميرك وال تحاول
ً
ً
أحيانا يكون الحب ّ
مجرد وهم
عاطفيا:
ويزول بعد مدة قصيرة.
ً
اجتماعيا :لو ملكت جميع خيرات الدنيا
فإن سعادتك تكمن في عائلتك.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :إذا كنت قادرا على إنجاز أمر وحدك
فال تطلب المساعدة.
ً
عاطفيا :امنح الحبيب فرصة جديدة إذا
أخطأ واسع إلنجاح عالقتكما.
ً
اجتماعيا :تصرف بحكمة كــي تسلم من
طعن الناس وعيبهم.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا  :الطمأنينة الحقيقية هــي عندما
تستطيع أن تأكل طعامك من خالل عملك.
ً
ً
عاطفيا :انشغال الحبيب أحيانا عنك ال
يعني أنه ال ّ
يحبك.
ً
اجتماعيا :ساعد أفــراد عائلتك ليعيشوا
معك بسعادة واطمئنان.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ً
مهنيا :سيكون حصادك وفيرا ألنك عملت
بجهد وذكاء.
ً
عاطفيا :تنهمك بأمور خاصة تعتبرها من
األولويات وتبتعد عن حبيبك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :خ ـ ّـص ــص ب ـعــض ال ــوق ــت مع
العائلة لحضور فيلم اجتماعي مفيد.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

موسيقيون وتشكيليون :قرارات وزير اإلعالم أثلجت صدورنا
تمنوا أن تشكل نهضة جديدة للمشهدين الفني والثقافي في الكويت
اآلثار رقم ( 11لسنة  .)1960وكذلك بدء
الفي الشمري وفضة المعيلي
الحلقات النقاشية لعمل استراتيجية المجلس
أصدر وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون الوطني للثقافة ،ودعم مرجعية اإلجراءات الفنية
للثقافة والفنون والقانونية واإلدارية المتعلقة بجميع إصدارات
الشباب رئيس المجلس الوطني ً
واآلداب عبدالرحمن المطيري عددا من القرارات المجلس بما يتوافق مع القوانين والتشريعات
الداعمة للمشهدين الثقافي والفني ،من أبرزها بالدولة ،وإصدار القرارات الوزارية المنظمة
لذلك« .الجريدة» استطلعت آراء عدد من
إطالق مشروع بيت الموسيقى ،ودار الفنون
ً
الفنانين والموسيقيين والتشكيليين حول أهمية
الشعبية ،فضال عن إطالق مشروع المعرض.
هذه القرارات الجديدة ،وفيما يلي التفاصيل:
وجاء إصدار هذه القرارات الوزارية الالزمة
لحماية اآلثار والمباني التاريخية وفق قانون

القرارات
تساهم في
تذليل عقبات
المبدعين

سامي محمد

بيت
الموسيقى
ودار الفنون
الشعبية حلم
طال انتظاره

يوسف المهنا

في البداية ،قال الفنان التشكيلي
ســامــي مـحـمــد ،إن "ق ـ ــرارات وزي ــر
اإلعــام أثلجت صدورنا ،وتأملنا
ً
خيرا في مثل هذه الخطوات الهادفة
إلى دعم الفنانين والمبدعين الذين
يواصلون الليل بالنهار رغبة في
انتاج أعمال تساهم في تمثيل دولة
الكويت في المحافل الدولية".
ً
وتـ ـف ــاءل مـحـمــد خ ـي ــرا بحزمة
ال ـ ـقـ ــرارات ال ـت ــي ات ـخــذهــا ال ــوزي ــر،
ً
متمنيا أن تشكل نهضة جديدة
ل ـل ـم ـش ـهــد ال ـف ـن ــي والـ ـثـ ـق ــاف ــي فــي
الكويت ،وتساهم في تذليل العقبات
التي تواجه المبدعين.
وشـ َّـدد على أهمية دعــم الفنان
من خالل سن قوانين أو استصدار
قــرارات تمنحه القدرة على تنفيذ
ً
أعـمــالــه بكل أريـحـيــة ،مـشـيــرا إلى
أن الـمـعــرض الــدائــم فـكــرة جميلة
وحاضرة في بلدان كثيرة عربية
وأجنبية ،وستلقى هــذه الخطوة
النجاح في ظل تعاون الفنانين.
وشكر محمد وزير اإلعالم على
هــذه ال ـم ـبــادرات الجميلة ،قــائــا":

اتـصـلــت عـلــى مــديــر مـكـتــب وزي ــر
اإلعالم وأخبرته شكري وتقديري
اله ـ ـت ـ ـمـ ــام الـ ـ ــوزيـ ـ ــر بــال ـم ـبــدع ـيــن
والفنانين في الكويت".

اإلرث الوطني
وبـ ـ ــدوره ،أك ــد الـمـلـحــن يوسف
المهنا ،أن هذه القرارات الصادرة
ً
حــديـثــا بمثابة الـحـلــم ال ــذي طــال
انتظاره ،فخالل العقود الماضية
ما فتئ الموسيقيون أو الفنانون
بـمـخـتـلــف ان ـت ـمــاءات ـهــم يحلمون
بحاضنة فنية دائـمــة تساهم في
إثــراء المشهد الموسيقي المحلي
من خالل فعاليات متنوعة متوائمة
مــع الهوية الكويتية ،إضــافــة إلى
أن دار ال ـف ـنــون الـشـعـبـيــة الـمـقــرر
اف ـت ـت ــاح ـه ــا فـ ــي أكـ ـت ــوب ــر الـمـقـبــل
س ـت ـس ــاه ــم فـ ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
اإلرث الوطني الشعبي ،السيما أنه
ً
متشعب وثري جدا ،فهناك الفنون
البحرية والبرية ،إضافة إلى فنون
أهل المدينة.
واستطرد المهنا فــي الحديث

سامي محمد

يوسف المهنا

محمود أشكناني

عبدالله القعود

عن أهمية وجــود مكان مخصص
لصون التراث الموسيقي الكويتي،
فقال" :من منظوري أن هذه الخطوة
المتمثلة فــي إن ـشــاء دار للفنون
الشعبية ستكون بمثابة الحاضنة
لتراثنا الــوطـنــي ،وستساهم في
المحافظة عليه ،وكذلك سيكون لها
دور كبير في التعريف بهذا اإلرث
العريق لألجيال القادمة التي لم
تعاصر هــذه األشكال الفنية ،كما
ستمنح الراغبين فــي االستمتاع
بــأغــانــي الـ ـت ــراث ف ــرص ــة حقيقية
إلش ـبــاع ذائـقـتـهــم الفنية فــي هــذا
المكان ،وكما يقول المثل ":اللي ماله
أول ماله تالي".
وث ـ َّـمــن مـ ـب ــادرات وزيـ ــر اإلع ــام
وحرصه على المحافظة على إرثنا
الوطني بمختلف أشكاله.

اإلع ــام الرامية إلــى تطوير آليات
العمل الثقافي والمحافظة على
ً
اإلرث الـفـنــي الــوط ـنــي ،مـبـيـنــا أن
الـمـعــرض الــدائــم سـيـكــون واجـهــة
ثقافية وتشكيلية لدولة الكويت،
السيما أن ضيوف الكويت األجانب
وكذلك العرب يودون االطالع على
الفنون المحلية واإلنتاج التشكيلي.
واقترح أشكناني اختيار مكان
مرموق لهذا المعرض الدائم يتواءم
مع سمعة الكويت الثقافية والفنية
ً
في المنطقة ،مشددا على ضرورة
تشكيل لجنة عليا محايدة النتقاء
األعمال التي تستحق العرض.
وذكـ ـ ــر ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق أن ــه
"ي ـف ـضــل أن ي ـتــم ان ـت ـق ــاء أع ـضــاء
ال ـل ـج ـن ــة بـ ــدقـ ــة م ـت ـن ــاه ـي ــة ،وأن
ي ـكــونــوا م ــن الـفـنــانـيــن م ــن ذوي
الخبرة والقدرة على انتقاء العمل
األجمل بحيادية ،كما يستحسن
أن ت ـض ــم ال ـل ـج ـن ــة أح ـ ــد األف ـ ـ ــراد
الذين اشتهروا باقتناء األعمال
فــي الـكــويــت ،إذ لديهم خبرة في
هذا المجال ،وكذلك لديهم اطالع

كبير عـلــى مـسـتــوى األع ـمــال في
الدول األخرى".
وأض ـ ـ ــاف" :ك ـم ــا أق ـت ــرح أن يتم
تـ ـح ــدي ــد فـ ـت ــرة زمـ ـنـ ـي ــة ل ــأع ـم ــال
المنتقاة في هذا المعرض ،بحيث
يعرض العمل مدة ثالثة أشهر رغبة
في إفساح المجال لألعمال األخرى،
وفي الوقت ذاته كنوع من التجديد
لمن يرغب في زيارة المعرض مرة
ً
أخرى ليشاهد أعماال جديدة".
أما الملحن عبدالله القعود ،فقال:
"خ ـطــوة جميلة وتحسب للوزير
وكل القائمين عليها ،ويمكن لهذا
البيت إذا تم إدارت ــه بشكل جميل
ومــدروس ،أن يحافظ على التراث
وما تبقى منه ،وأيضا في المقابل
يــدعــم الـشـبــاب المحبين لـلـتــراث،
والمحبين للموسيقى بشكل عام،
فهي خطوة جميلة ،ونحتاج إلى
الـمــزيــد مــن الـخـطــوات حـتــى تظل
الكويت رائدة في المجال الفني".

الجهراء للفنون الشعبية فهد
األمير بمبادرة الوزير المطيري،
ألن الفنون الشعبية لها قيمة
ثقافية كبيرة ،ولها حضور في
جميع المناسبات ،فهي تعبر
ع ــن ق ـي ــم وت ـق ــال ـي ــد ال ـم ـج ـت ـمــع،
وتلك المبادرة تنم عن اهتمام
الحكومة بالموروث الثقافي.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن دار ا لـ ـفـ ـن ــون
الشعبية ستساهم فــي تنفيذ
العديد من المشاريع والبرامج،
وتــدعــم الـتــواصــل الثقافي بين
الكويت والعالم عبر النشاطات
والفعاليات المتنوعة.
وأش ــار األم ـيــر إلــى أن الـفــرق
الـشـعـبـيــة كــانــت ت ـحــت إش ــراف
ً
وزارة الشؤون سابقا ،وانتقلت
إل ـ ـ ــى وزارة اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ،ث ـ ــم إل ــى
ال ـم ـكــان ال ــذي يـعـنــى بــالـثـقــافــة،
وهو المجلس الوطني للثقافة
وال ـف ـن ــون واآلداب ،م ـش ـيــرا أن
المجلس يرعى ويهتم ويتابع
مشكورا أنشطة الفرق الشعبية.

واجهة ثقافية
وفيما يتعلق بإنشاء معرض
دا ئـ ــم للفنانين التشكيليين في
الـكــويــت ،أش ــاد الـفـنــان التشكيلي
محمود أشكناني ب ـقــرارات وزيــر

شادي الخليج :جمعية الفنانين تدعم قرارات المطيري
أشاد الفنان عبدالعزيز المفرج المشهور بـ "شادي
الـخـلـيــج" رئـيــس مجلس إدارة جمعية الفنانين
الكويتيين بــالـقــرارات التي ًاتخذها وزي ــر اإلعــام
عبدالرحمن المطيري ،مؤكدا أنها تصب في دعم
وتشجيع ونهضة وتطور الثقافة والفنون في الدولة،
وتساهم في مواكبة العصر الحديث من مختلف
النواحي .وثمن المفرج ،في تصريح ،دور وجهود
الوزير بإطالق مشروع بيت الموسيقى ،ودار الفنون
الشعبية ،اللذين ستكون لهما مساهمة فاعلة في
وإحياء الفنون الموسيقية والشعبية
دعم وتطوير ً
في البلد ،مشيرا إلى استعداد الجمعية للتعاون،

ً
وتسخير كل إمكانياتها في هذا الجانب ،نظرا لما
تمتلكه من خبرة وباع طويل فيه.
كما أشــاد بالقرار الــوزاري باستئناف األنشطة
الثقافية والفنية وفق االشتراطات الصحية ،وبدء
الحلقات النقاشية لعمل استراتيجية المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
وأعرب عن استعداد الجمعية للتعاون والمشاركة
والمساهمة في هذه الـقــرارات الــوزاريــة التي تؤكد
الـنـهــوض والـتـطــور فــي مـجــاالت الـفـنــون الثقافية
والفنية في الكويت.

الفرق الشعبية
من ناحيته ،أشاد رئيس فرقة

ب ـع ــد ن ـح ــو ع ـ ــام م ــن إج ــازت ـه ــا
الجزء األول من كتاب "عدنانيات
فلسطينية" للصحافي الفلسطيني
َّ
ع ــدن ــان مـ ــكـ ــاوي جـ ـ ـ ــرادة ،أجـ ــازت
وزارة اإلعـ ـ ــام الـكــويـتـيــة طباعة
ونـشــر وتــوزيــع الـجــزء الثاني من
هذا الكتاب.
ويـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــوي الـ ـ ـج ـ ــزء ال ـ ـثـ ــانـ ــي،
ً
الموجود حاليا في مكتبة راكــان،
عـ ـل ــى  244ص ـف ـح ــة م ـ ــن ال ـح ـجــم
المتوسط ،ويشمل نحو مئة مقال
م ــن م ـئ ــات الـ ـمـ ـق ــاالت ال ـم ـن ـشــورة
للكاتب في الصحف العربية ،وال
سـيـمــا ج ــري ــدة ال ـن ـهــار الـكــويـتـيــة،
وتـتـنــوع بـيــن ال ـم ـقــاالت الثقافية
واألدب ـي ــة وال ـم ـقــاالت االجتماعية
وال ـم ـق ــاالت الـسـيــاسـيــة الـجــريـئــة؛
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى خ ــواط ــر ال ـكــاتــب
ولقائه الصحافي مع جريدة األنباء

الكويتية عــام  ،٢٠١٣ومسرحيته
الفريدة الكلب (.)Fire
وكـ ـم ــا دعـ ـ ــا فـ ــي ال ـ ـجـ ــزء األول
مــن "عــدنــان ـيــات فلسطينية" إلــى
تسهيل مناهج اللغة العربية على
طالب مدارس الكويت وطالباتها،
وخ ــاص ــة فـيـمــا يـتـعـلــق بـتــدريــس
ق ــواع ــد الـنـحــو والـ ـص ــرف وفـنــون
الـبــاغــة ،يــدعــو الكاتب فــي الجزء
الثاني من كتابه هذا إلى اقتصار
تعليم الـنــشء الـعــربــي مــن قواعد
النحو العربي على ما يفيدهم في
التعبير العربي السليم…
كما يدعو إلى غربلة النصوص
والموضوعات المقررة دراستها؛
ليبقى منها المفيد والممتع ،الذي
ِّ
يوسع أفق الطالب ومداركه العقلية،
ليسهم بالفعل فــي بـنــاء مجتمع
واع مستنير ،يعيش الواقع
عربي ٍ

عبدالعزيز المفرج

أما في الفصل الثالث "السياسة
واالقـ ـتـ ـص ــاد" ،ف ــإن ال ـكــاتــب يــدعــو
أب ـ ـنـ ــاء ش ـع ـبــه ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي إل ــى
ً
اع ـت ـم ــاد خـ ـي ــار الـ ـس ــام بـ ـ ــدال من
خيار الحرب والقتال مع إسرائيل،
ً
رافضا استمرار الخيار العسكري
المتالحقة
معها ،تفاديا للخسائر
ً
مع هذا العدو الشرس ،واستجابة
لرغبة معظم الحكومات العربية
اآلن ،إن لم يكن كلها ،في السالم مع
إسرائيل ،وخصوصا مصر واألردن!
ً
وتماشيا مع الواقع ّ
المر والظروف
الصعبة التي تحيط بالفلسطينيين
في كل مكان!
وفي نهاية الكتابُ ،يعيد الكاتب
ن ــص ال ـحــديــث ال ـص ـحــافــي ،ال ــذي
أجراه معه الزميل منصور الهاجري
لحساب جريدة األنباء ،عام ،2013
وفيه نبذة عن نشأته وحياته في

ّ
حياة الفهد :ليالي دهراب تذكرني ببدايتي الفنية

كشفت عن انضمام طالل باسم لمسلسلها الرمضاني
•

عزة إبراهيم

انطلقت تحضيرات الفنانة الـقــديــرة حياة
الفهد لمسلسلها المرتقب بالموسم الرمضاني
ّ
المقبل ،في تكتم كعادتها ،إال أنها حرصت على
تشويق جمهورها المترقب ألعمالها ،من خالل
البدء في الكشف عن مالمح الطاقم الفني ،الخبر
الذي استقبله جمهور سيدة الشاشة الخليجية
بترحيب كبير ،عبر مواقع التواصل.
ونشرت الفهد ،عبر حسابها الرسمي بموقع
إنستغرام ،صورة تجمعها بالممثل الشاب طالل
باسم ،الذي أثبت موهبته الفنية في العديد من
األعـمــال على مــدى عــدة سـنــوات ،وكــان آخرها
"أمينة حاف" ،الذي تم تكريمه عنه بجائزة أفضل
ممثل شاب لـ رمضان  ،2021ما جعله أول اختيار
للفهد ضمن طاقمها الشبابي الجديد.

وجوه مبدعة
وأرف ـق ــت الـفـهــد تعليقا عـلــى صــورت ـهــا مع
طــال قائلة "مــن الــوجــوه الشابة المبدعة في
الفن ...ومن ضمن طاقم عملي القادم بإذن الله
تـعــالــى ..تمنياتي لــه بالتوفيق ..الفنان طالل
باسم عبداألمير" ،وأثارت الفهد على إثره ضجة
بين أوساط النشطاء الذين طالبوا بالمزيد من
التفاصيل عن العمل المرتقب.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أع ـ ـ ــرب ط ـ ـ ــال ،فـ ــي ت ـص ــري ــح ل ـ
"ال ـجــريــدة" ،عــن سـعــادتــه وف ـخــره بالثقة التي
وضعتها فيه سيدة الشاشة الخليجية ،مؤكدا
أن العمل القادم سيكون نقلة جديدة في حياته
الفنية.
وأعــرب طالل عن تقديره لحجم الدعم الذي

توليه الفهد للشباب ،متقدما لها بالشكر
عــن الـعـبــارات التي كتبتها فــي شأنه
على "إنستغرام" ،أمس ،والتي تثبت
دائما دعمها للطاقات الشبابية.

موهبة نسائية
فــي سـيــاق آخ ــر ،أش ــادت الفهد
بالموهبة النسائية الشابة للفنانة
ليالي دهراب من خالل صورة نشرتها
على صفحتها الرسمية تجمعهما معا،
موجهة عبارات التشجيع واإلعجاب بموهبة
دهراب.
وقالت الفهد لــدهــراب" :فنانة شابة جميلة
ّ
ومجتهدة تذكرني ببدايتي في الفن ،من حيث
أدائ ـهــا الجميل فــي الكوميديا والـتــراجـيــديــا،
أتمنى أن تبقى نصيحتي لك اليوم في لقائنا في
ذاكرتك دائما ابنتي ،وأتمنى لك التوفيق دائما
إن شاء الله ليالي دهراب".
من جانبهاّ ،ردت دهراب على الشهادة بحقها
قائلة" :أستاذتي وأمي وكل شيء حلو بالدنيا،
أنت الله ال يحرمني منك ،أحبك جدا ماما حياة،
ووعد كل نصيحة وكل كلمة انحفرت ليس فقط
في عقلي ،ولكن أيضا في قلبي".

المسلسل الجديد
وجاءت التعليقات تتوقع أن دهراب ستكون
ضمن فريق مسلسل الفهد الجديد ،وخاصة أن
الصورة تتزامن مع الكشف عن التحاق طالل
بالمسلسل ،فضال عن مشاركة دهراب مع الفهد
في رمضان الماضي.
يــذكــر أن الـفـهــد تنافست فــي مــوســم درام ــا

الجسمي والسعيد
يجهزان لعمل فني

كشف الفنان اإلماراتي
فايز السعيد عن التحضير
لعمل فني جديد يجمعه
بزميله الفنان اإلماراتي
حسني الجسمي ،فنشر عبر
صفحته الخاصة صورة
تجمعه بالجسمي من أحد
االستديوهات ،دون إعطاء
أي تفاصيل إضافية حول
العمل ،كنوع من تشويق
َّ
الجمهور ،وعلق على
الصورة" :عمل صباحي
يجمعني بأخوي النجم
الكبير قريبًا جدا ،ومهم
جدًا انه يكسر الدنيا".
ولم تكن هذه املرة األولى
التي يتعامل بها الثنائي
مع بعضهما ،فقد تعاونا
سابقًا بأعمال فنية مثل:
"حرف املها ،هب من
الشرق ،تبقى لي ،حبيبي
برشلوني ،متى متى ،ال
تقارني بغيري ،اململكة،
تلوي ذراعي ،تساوي الكل"،
وغيرها من األغنيات،
إضافة إلى تعاونات على
صعيد األعمال الفنية
الوطنية الخاصة باإلمارات.

مرام البلوشي أصيبت
بفيروس كورونا

أشكناني :الثقافة هوية المجتمع
أع ــرب أسـتــاذ اآلث ــار واالنثروبولوجيا د .حسن
اشـكـنــانــي ع ــن س ـعــادتــه ب ــإع ــان وزيـ ــر االع ـ ــام عن
استراتيجيات تطوير الثقافة واآلث ــار ضمن خطة
عمل المجلس الوطني للثقافة والـفـنــون واآلداب،
باعتبارها المظلة الشاملة للحراك الفني والثقافي
والعمل اآلثاري والمتحفي في الكويت،
وأكد د .اشكناني ضرورة تطوير مجاالت الثقافة
والمعرفة والفن والتراث باعتبارها هوية اي دولة
ومجتمع ،بل هي صانعة الحضارة العريقة ،خاصة
أن الكويت لها إرث فني وإبداع معاصر في مجاالت
الثقافة.

وأضاف ان للحلقات النقاشية مع اصحاب المجال
والمختصين دورا في تقديم صورة أفضل للوضع
الثقافي ،مما يساهم في تطوير االص ــدارات ،ودعم
الـفــرق الفنية ،وتحسين الهوية الثقافية للمجمع
الكويتي ،ودعم البعثات األثرية.
وأوضح أن المتاحف وإنشاء المراكز في مختلف
الـمـجــاالت تــزيــد مــن اكـتـســاب الـمـعــرفــة الـتــي ترقى
بالعقل والسلوك والشخصية الكويتية ،وتعزز القيم
االيجابية ،وتنمي مهارات الموهوبين والمبدعين،
وتعزز التراث الثقافي ،وتحقق قوة وريــادة ثقافية
تعرف بالقوة الناعمة.

صدور الجزء الثاني من «عدنانيات فلسطينية»
بسعادة ،ويتطلع إلــى المستقبل
ب ـت ـف ــاؤل وأم ـ ـ ــل… ك ـمــا ي ـبـ ّـيــن ذلــك
بوضوح الزميل الصحافي عدنان
ّ
مكاوي في مقاالته العديدة في هذا
الـكـتــاب الـحــديــث ،وأب ــرزه ــا مـقــال:
أين روح الشباب في منهاج اللغة
العربية؟!
وفـ ــي ال ـف ـصــل ال ـث ــان ــي م ــن هــذا
الـ ـكـ ـت ــاب الـ ـج ــدي ــد؛ ال ـم ـع ـن ــون بــه
"الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس" ي ـن ــاص ــر
الكاتب الفقراء المعوزين ،ويدعو
المظلومين المقهورين للتصدي
للظالمين المستبدين والتكاتف
ّ
ضده؛ كي يعيشوا حياتهم بكرامة
وس ـ ـع ـ ــادة ،ف ــال ـك ــرام ــة وال ـح ـق ــوق
ُ
ُ
والحرية تؤخذ وال تهدى!
وعليه؛ فإنه يهتف :ال تسكتوا
أيها المغبونون في األرض ،وثوروا
على فقركم وبؤسكم ،وشقائكم!

خبريات

حياة الفهد وليالي دهراب
رم ـضــان الـمــاضــي مــن خ ــال بـطــولــة مسلسل
مارغريت ،وهو فكرة علي شمس وتأليف محمد
شمس ،ومن إخراج باسل الخطيب.
وشارك في المسلسل نخبة من نجوم الدراما
الخليجية منهم هبة الدري ،وسعاد علي ،وحسن
الـبــام ،وبشار الشطي ،وحمد العماني ،وريم
أرحـمــة ،ونــور الكويتية ،وزينب غ ــازي ،وأبــرار
سـبــت ،ولـيــالــي دهـ ــراب ،ونـ ــواف الـنـجــم ،ونــور
الشيخ ،وآالء شــاكــر ،ومنيرة رحـمــة ،وشيماء
رحيمي ،وخالد الشاعر".
يشار إلى أن الممثل الشاب طالل باسم حضر
فــي سـبــاق درامـ ــا رم ـضــان الـمــاضــي مــن خــال
المشاركة في مسلسل أمينة حاف ،الذي جمعه
بكوكبة من النجوم ،نذكر منهم إلهام الفضالة،
وشهاب جوهر ،وطيف ،وشهد سليمان ،وليالي
دهراب.

مــوطـنــه األص ـلــي (غـ ــزة) وتعليمه
الجامعي في مصر الكبرى وعمله
ّ
كمدرس وصحافي في بلده الثاني
الكويت ،منذ  ٤٥سنة وحتى اآلن!
وخ ـتــم الـمــؤلــف كـتــابــه بعرض
مسرحية الكلب (.)fire

عدنان مكاوي

أصيبت الفنانة مرام
البلوشي بفيروس كورونا،
وفقًا ملا أعلنته عبر
حسابها بـ«إنستغرام»،
وكتبت« :تأكدت إصابتي
بفيروس كورونا ،والحمد
لله الذي ال ُيحمد على
مكروه سواه .ادعوا لي
بالشفاء ،وإن شاء الله أرجع
لعروض املسرحية».
وأضافت أنها أخذت
التطعيم ،لكنها أصيبت،
َّ
وعلقت« :الحمد لله قادرة
على التنفس ،ومسيطرة
على الحرارة».
وتفاعل الكثير من الفنانني
والفنانات مع هذا الخبر،
متمنني لها الشفاء العاجل.
ُيذكر أن مرام تشارك ضمن
نخبة من الفنانني في
مسرحية «املهمة الصعبة».

ةديرجلا
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دوليات

سعيد ملتزم بالمسار الديموقراطي و«النهضة» تدعو لحوار
المشيشي يقبل قرار إقالته وهدوء في الشارع ...و«المجتمع المدني» يطالب بـ«خريطة طريق»
انسحب الهدوء ،الذي ّ
خيم
على محيط مقر البرلمان
والشوارع الرئيسية في
العاصمة تونس ،على الوضع
السياسي المتأزم ،مع تراجع
حركة النهضة عن فكرة
تهييج الشارع والدعوة إلى
حوار وطني وتخلي رئيس
الحكومة المعزول عن منصبه،
في خطوة قابلها الرئيس
قيس ّ
سعيد بالتعهد بالتزام
المسار الديموقراطي وحماية
الحقوق والحريات.

دعم دولي للخروج
من األزمة وإعادة
االستقرار السياسي
واستئناف عمل
البرلمان

مع دخول التدابير االستثنائية
يومها الثاني ،برزت أمس ،بوادر
انـ ـف ــراج ــة ألك ـب ــر أزمـ ـ ــة سـيــاسـيــة
تشهدها تونس منذ  10سنوات،
ّ
سعيد
مــع تـعـهــد الــرئـيــس قـيــس
االل ـتــزام بالمسار الديموقراطي
وح ـم ــاي ــة ال ـح ـق ــوق والـ ـح ــري ــات،
ودع ـ ـ ـ ــوة حـ ـ ــزب ح ــرك ــة ال ـن ـه ـضــة
اإلســامــي إلــى ح ــوار وطـنــي ،في
خطوة انعكست على الشارع ،الذي
ً
ً
شهد ه ــدوءا مـلـحــوظــا ،وأبـعــدت
شبح التصعيد واالحتراب.
وب ـ ـ ــدت س ــاح ــة بـ ـ ـ ـ ــاردو ،ال ـتــي
ً
ش ـ ـهـ ــدت مـ ــواج ـ ـهـ ــات وت ــاسـ ـن ــا
بـ ـي ــن م ـ ــؤي ـ ــدي ق ـ ـ ـ ـ ــرارات تـجـمـيــد
عـمــل الـبــرلـمــان لـمــدة شـهــر ورفــع
الـ ـحـ ـص ــان ــة عـ ــن ج ـم ـي ــع الـ ـن ــواب
وإق ــال ــة ال ـح ـكــومــة وب ـي ــن أن ـصــار
حركة النهضة ،المتضرر األكبر
م ــن ه ــذه ال ـتــداب ـيــر ،شـبــه خــاويــة
م ــن ال ـم ــارة وس ـ ــارت ال ـحــركــة في
شوارع العاصمة بشكل اعتيادي
وس ـ ــط انـ ـتـ ـش ــار وحـ ـ ـ ـ ــدات األمـ ــن
والجيش أمام المقرات والمنشآت
الحساسة ،وبينها مبنى الحكومة
ف ـ ــي الـ ـقـ ـصـ ـب ــة ال ـ ـ ـ ــذي أخ ـ ـلـ ــي مــن
موظفيه بعد إعالن الرئيس توليه
السلطة التنفيذية بنفسه.
وح ـ ــذرت مـنـظـمــات المجتمع
المدني الرئيسية ،ومنها االتحاد
الـعــام للشغل ذو التأثير القوي
ونقابتا الصحافيين والمحامين
وراب ـ ـطـ ــة حـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان أم ــس
س ـع ـ ّـي ــد مـ ــن ت ـم ــدي ــد اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ألكـ ـث ــر م ــن ش ـهــر،
مـطــالـبــة بــوضــع «خــريـطــة طريق
تشاركية» للخروج من األزمة.
ّ
سعيد ،خــال سلسلة
وطـمــأن
لقاء ات مع منظمات محلية عدة
بينها اتحاد الشغل وفي مكالمة
ه ــات ـف ـي ــة مـ ــع وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األم ـيــركــي أنـتــونــي بـلـيـنـكــن ،بــأن
اإلج ـ ـ ــراءات االسـتـثـنــائـيــة مؤقتة
بسبب تعمق األزم ــة ،والحريات
ُ
وال ـح ـق ــوق ل ــن ت ـم ــس بـ ــأي شكل
ماض في المسار التشاركي
وأنه
ٍ
وال ـ ـعـ ــودة ف ــي أق ـ ــرب اآلجـ ـ ــال إلــى
الـشــرعـيــة الــدس ـتــوريــة وتطبيق
ً
القانون ،مبينا أن جميع شروط
تفعيل الـفـصــل  80مــن الــدسـتــور
متوفرة.
ّ
سعيد،
وفــي وقــت سابق ،قـ ّـدم
خـ ـ ــال لـ ـق ــاء فـ ــي قـ ـص ــر ق ــرط ــاج،
أمــس األول ،مــع رئيس وأعضاء
المجلس األعلى للقضاء وممثلين
عن المجتمع المدني والنقابات
وال ـم ـن ـظ ـمــات ال ــوط ـن ـي ــة ،رســائــل

ضباط شرطة أمام مبنى البرلمان في تونس أمس (رويترز)
طمأنة بـعــدم االن ــزالق إلــى مربع
الديكتاتورية ،واحـتــرام الحقوق
وال ـ ـحـ ــريـ ــات الـ ـف ــردي ــة والـ ـع ــام ــة،
واحترام آجال تطبيق اإلجــراءات
االستثنائية ،واإلعالن عن تركيبة
الحكومة الجديدة في غضون أيام.
ودعـ ـ ــا س ـع ـ ّـي ــد م ــواط ـن ـي ــه إل ــى
االلتزام بالهدوء في هذه اللحظات
ال ـص ـع ـبــة وعـ ـ ــدم ال ـم ــواج ـه ــة فــي
الشارع أو الرد على االستفزازات
ً
وتجاهل الشائعات ،مشددا على
ً
أن م ــا ح ــدث ل ـيــس ان ـق ــاب ــا وأن ــه
سيتحمل «المسؤولية الكاملة»
من أجل الشعب.
ّ
سعيد من أن األوضــاع
وحــذر
ً
وصـلــت إلــى «حــد لــم يعد مقبوال
ف ــي ك ــل مــؤس ـســات ال ــدول ــة وك ــان
هناك من يسعى إلى تفجير الدولة
من الداخل».
وق ـ ـ ـ ـ ــال« :اسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــرى الـ ـفـ ـس ــاد
وصــارت اللقاءات تتم مع من هم
مطالبون للعدالة ومــع مــن نهب
ثروات الشعب التونسي .بأي حق
وبأي مقياس؟ كنت أعرف الكثير
وأنــا مــازم للصمت ،ألنني آثرت
أن أح ـتــرم الـمــؤسـســات كـمــا جــاء
ً
بها الدستور ،وما زلت متمسكا
بنصه».
وفي مكالمته مع بلينكن ،أعلن

ّ
سعيد التزامه باحترام الشرعية
ً
والحقوق والحريات ،موضحا أن
اإلجـ ــراءات الـتــي اتـخــذهــا تندرج
فــي إط ــار تطبيق الـفـصــل  80من
ال ــدس ـت ــور لـحـمــايــة الـمــؤسـســات
الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة وحـ ـم ــاي ــة الـ ــدولـ ــة
وتحقيق السلم االجتماعي.
ودع ـ ـ ـ ــا ب ـل ـي ـن ـك ــن سـ ـع ـ ّـي ــد إل ــى
«االل ـتــزام بمبادئ الديموقراطية
وحقوق اإلنسان».
وحثه على «الحفاظ على حوار
منفتح مع كل األطراف السياسية
ً
والـشـعــب الـتــونـســي ،مـشـيــرا إلــى
أن الــواليــات المتحدة ستستمر
في مراقبة األوضاع والبقاء على
التواصل».

الغنوشي والمشيشي
ّ
سعيد
وبعد اتهامها الرئيس
باالنقالب ودعوة الشارع للتظاهر
حـتــى اس ـت ـعــادة الــديـمــوقــراطـيــة،
طــال ـبــت ح ــرك ــة الـنـهـضــة بـقـيــادة
رئيس البرلمان راشــد الغنوشي
أمــس بحوار وطني للخروج من
األزمـ ــة ،ودع ــت إل ــى ال ــوح ــدة بين
الـشـعــب ورف ـضــت دع ــوات الفتنة
واالق ـت ـت ــال ال ــداخ ـل ــي وخ ـطــابــات
العنف والتشفي من أجل الحفاظ

على المكتسبات الديموقراطية
وال ـع ــودة ل ــأوض ــاع الــدسـتــوريــة
وال ـ ـس ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــادي والـ ـق ــان ــون ــي
لمؤسسات ودواليب الدولة.
ودع ــت «الـنـهـضــة» سـعـ ّـيــد إلــى
التراجع عن القرارات االستثنائية
غـ ـي ــر الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة ب ــاع ـت ـب ــاره ــا
ً
ت ـم ـث ــل انـ ـق ــاب ــا ع ـل ــى ال ــدس ـت ــور
ً
والمؤسسات ،خصوصا ما تعلق
منها بتجميد ا لـنـشــاط النيابي
واحتكار كل السلطات دون جهة
رقابية دستورية» ،مؤكدة ضرورة
استئناف عمل البرلمان.
ّ
وقـ ـب ــل دعـ ـ ــوة الـ ـنـ ـهـ ـض ــة ،أكـ ــد
رئيس الحكومة المعزول هشام
المشيشي ،أمس األول ،استعداده
ّ
الشخصية
لتسليم السلطة إ لــى
ً
التي يختارها الرئيس ،متعهدا
ً
ً
بأنه لن يكون عنصرا معطال أو
ً
جـ ــزءا مــن إش ـكــال يــزيــد وضعية
ً
تونس تعقيدا.
وقـ ـ ــال ال ـم ـش ـي ـشــي ،ف ــي ب ـي ــان،
«أع ـ ـلـ ــن عـ ــن عـ ـ ــدم ت ـم ـس ـك ــي ب ــأي
م ـن ـص ــب أو أيـ ـ ــة م ـس ــؤول ـي ــة فــي
ً
ال ــدول ــة» ،مـشـيــرا إل ــى أن «الـفـتــرة
الماضية اتسمت بتصاعد التشنج
الـ ـسـ ـي ــاس ــي وف ـ ـشـ ــل ال ـم ـن ـظ ــوم ــة
السياسية التي أفرزتها انتخابات
ً
 2019فــي تـكــويــن حـكــومــة ،نـظــرا

إلى التباين الكبير بين متطلبات
ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع وأولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــات األح ـ ـ ـ ــزاب
ال ـس ـيــاس ـيــة والـ ـت ــي واصـ ـل ــت في
ت ــرذي ــل الـمـشـهــد الـبــرلـمــانــي إلــى
ح ـ ــد الـ ـقـ ـطـ ـيـ ـع ــة بـ ـي ــن الـ ـم ــواط ــن
والسياسيين».
ومع إعالنه فرض حظر تجول
ليلي لمدة شهر وتعطيل العمل
فــي الـمــؤسـســات الـحـكــومـيــة ذات
الصبغة اإلدارية لمدة يومين مع
إمكانية تمديد المدة ،ينتظر في
أي لـحـظــة تعيين سـعـ ّـيــد رئيس
حكومة وأعضائها.

موقف دولي
ولـلـمــرة الـثــانـيــة ،دعــا االتـحــاد
األوروبــي أمس لعودة االستقرار
ال ـس ـيــاســي واس ـت ـئ ـنــاف الـنـشــاط
ً
الـبــرلـمــانــي خ ـصــوصــا واح ـت ــرام
الحقوق األساسية واالمتناع عن
كافة أشكال العنف في تونس في
أقرب وقت.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح مـ ـمـ ـث ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة واألمـ ـنـ ـي ــة ج ــوزي ــب
ب ــوري ــل أن «االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
يتابع باهتمام كبير الـتـطــورات
والمحافظة على الديموقراطية
ً
واستقرار تونس أولويات» ،مشيرا

إلى «الدعم الكبير» لمساعدتها في
أزمتها المالية والصحية.
ً
ودع ــا أي ـضــا الـمـتـحــدث باسم
وزارة الـخــارجـيــة االمـيــركـيــة نيد
بـ ــرايـ ــس الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـتــون ـس ـيــة
ً
إل ـ ــى «ح ـ ــل الـ ـمـ ـش ــاك ــل اسـ ـتـ ـن ــادا
ً
إلـ ـ ــى ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور» ،م ـ ـش ـ ــددا عـلــى
ض ـ ــرورة «عـ ــدم إه ـ ــدار الـمـكــاســب
الــدي ـمــوقــراط ـيــة» ال ـتــي أحــرزت ـهــا
تونس.
بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،أكـ ـ ـ ــدت ال ـخ ــارج ـي ــة
الروسية ،أن التناقضات الداخلية
يجب أن تجد حلها فــي المجال
الـقــانــونــي دون غ ـيــره ،مبينة أن
التقارير الواردة تشير إلى هدوء
األوضـ ـ ـ ـ ــاع فـ ــي ع ــاص ـم ــة تــونــس
ومدنها الكبرى بشكل عــام ،وأن
المطار الــدولــي والمرافق العامة
ووس ـ ــائ ـ ــل الـ ـنـ ـق ــل ت ـع ـم ــل بـشـكــل
طبيعي.
وأعــربــت الحكومة اإلسبانية
ع ـ ـ ــن قـ ـلـ ـقـ ـه ــا إزاء ا ل ـ ـت ـ ـط ـ ــورات
ال ـس ـيــاس ـيــة ،داع ـي ــة إل ــى ال ـه ــدوء
واالس ـت ـق ــرار ،مـشـيــرة إل ــى أهمية
اس ـت ـم ــرار ع ـمــل ال ـمــؤس ـســات مع
االحترام الكامل لسيادة القانون
والحقوق والحريات السياسية.
(عواصم  -وكاالت)

إيران تعلن إحباط مخطط لـ «الموساد» في غرب البالد
ب ـع ــد ي ـ ــوم ع ـل ــى إع ـ ــان ال ــرئ ـي ــس اإلي ــران ــي
المنتهية واليته حسن روحاني أنه ال يستبعد
ـاد قـ ـ ــذرة» ف ــي االح ـت ـج ــاج ــات الـتــي
وج ـ ــود «أي ـ ـ ـ ٍ
تشهدها محافظة خوزستان الغنية بالنفط،
التي تسكنها أقلية عربية كبيرة ،منذ أسبوعين
ً
احـتـجــاجــا عـلــى شــح ال ـم ـيــاه ،أك ــدت السلطات
اإليــران ـيــة إح ـبــاط «مـخـطــط إره ــاب ــي» لعناصر
ع ـم ـي ـلــة ل ـج ـه ــاز االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات اإلس ــرائ ـي ـل ــي
الخارجي (موساد) «كان يهدف للتخريب وإثارة
الشغب».
وأف ــادت دائــرة مكافحة التجسس ،في بيان
أمس ،بأن «قوات األمن تمكنت من اعتقال شبكة
مــن الـعـنــاصــر الـعـمـيـلــة لـجـهــاز االسـتـخـبــارات
الصهيوني الموساد وضبط شحنة كبيرة من

األسلحة والعتاد كانت بمعيتهم ،بعد دخولهم
للحدود الغربية للبالد».
وأضـ ــافـ ــت أن «ال ـع ـن ــاص ــر ال ـع ـم ـي ـلــة ك ــان ــوا
ي ـع ـت ــزم ــون اسـ ـتـ ـخ ــدام هـ ــذه الـ ـمـ ـع ــدات لـلـقـيــام
بعمليات اغتيال وفي أحداث الشغب».
وبينما وصلت التظاهرات ،أمس األول ،إلى
طهران حيث احتج المئات على انقطاع الكهرباء
ك ـمــا رف ـع ــوا شـ ـع ــارات ض ــد ال ـن ـظــام اإلس ــام ــي
الحاكم.
وردد المتظاهرون هتافات مثل «خامنئي
اخ ـج ــل وات ـ ـ ــرك ال ـ ـبـ ــاد» و»ال غـ ــزة وال ل ـب ـنــان،
روح ــي ف ــداء إلي ـ ــران» و»الـ ـم ــوت لـلــديـكـتــاتــور»،
و»ليرحل الماللي ...لن تنفعهم الدبابة والمدفع
والصاروخ».

وات ـس ــع ن ـطــاق االح ـت ـجــاجــات لـيـضــم كــذلــك
محافظة البرز (قــرب طـهــران) ،حيث نزلت ليل
االثنين ـ الثالثاء مجموعة من أهالي مدينتي
ً
فــرديــس وك ــرج إلــى ال ـشــوارع وتـظــاهــروا دعما
لالحتجاجات ،ورددوا هتافات مثل «مــن كرج
إل ــى خ ــوزس ـت ــان ...اتـ ـح ــاد ...ات ـح ــاد» و»ال ـم ــوت
للديكتاتور».
وفي محافظة خوزستان تواصلت التحركات
ف ـ ــي م ـ ـ ــدن األهـ ـ ـ ـ ـ ــواز وال ـ ـفـ ــاح ـ ـيـ ــة ،ومـ ـعـ ـش ــور،
والخفاجیة ،بطريقة مبعثرة ،مع التركيز على
األحياء بسبب الوجود األمني الكثيف.
وقال ممثلو االدعاء في السويد ،أمس ،إنه تم
توجيه اتهامات بحق مواطن إيراني في السويد
بارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل ،على خلفية

ً
ميقاتي متفائل بتشكيل حكومة سريعا

عمليات إعدام جماعي لسجناء سياسيين وقعت
ً
في بالده قبل  33عاما.
وجــاء في الئحة االتهام إن عمليات اإلعــدام
وقعت قرب نهاية الحرب اإليرانية  -العراقية.
وفي المراحل األخيرة من الحرب ،تعرضت
إيران للهجوم عدة مرات من جانب ذراع مسلحة
لجماعة «مجاهدي خلق» ،المعارضة اإليرانية.
وأضاف االدعاء في بيان أن «المرشد األعلى
إليران آية الله الخميني أصدر بعد ذلك بوقت
ً
قصير أمرا بإعدام جميع السجناء المحتجزين
ف ــي ال ـس ـج ــون اإلي ــرانـ ـي ــة ال ــذي ــن ت ـعــاط ـفــوا مع
الجماعة ،وكانوا موالين لهم في قناعاتهم».
وأضاف االدعاء السويدي أنه «بعد هذا األمر،
تم إعدام عدد كبير من هؤالء السجناء في الفترة

مــن  30يوليو وحـتــى  16أغسطس  ،1988في
سجن جوهاردشت في كرج بإيران».
وبحسب الئحة االتهام ،كان المتهم في ذلك
الوقت مساعدا لنائب المدعي العام بالسجن.
وهو متهم بالمشاركة في عمليات إعدام جماعي
وتـعــريــض «الـسـجـنــاء لمعاناة شــديــدة تعتبر
ً
تعذيبا ومعاملة غير إنسانية».
وم ـ ــن ال ـم ـق ــرر أن تـ ـب ــدأ ال ـم ـحــاك ـمــة ف ــي 10
أغسطس في محكمة منطقة استوكهولم.
وك ـ ــان ت ــم ال ـق ـبــض ع ـلــى ال ــرج ــل ف ــي أواخـ ــر
ع ـ ــام  2019ب ـع ــد ه ـب ــوط ــه فـ ــي مـ ـط ــار أرالن ـ ــدا
بــاسـتــوكـهــولــم .وم ـنــذ ذل ــك ال ـح ـيــن ،وه ــو رهــن
ً
االحتجاز انتظارا للمحاكمة.
(طهران ـ ـ وكاالت)

الحريري يدعو إلى شمول عون في رفع الحصانات
ق ــال الــرئـيــس الـمـكـلــف تشكيل
ال ـح ـكــومــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـج ــدي ــدة،
ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي ،أم ـ ــس ،إن ثمة
إجـمــاعــا بـيــن كــل الـكـتــل النيابية
الستعجال تشكيل الحكومة ،بغية
عــودة الدولة إلــى رعاية المواطن
في ظل الظروف الصعبة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ،ف ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح
لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا أنـ ـه ــى
االستشارات النيابية غير الملزمة
مـ ــع الـ ـكـ ـت ــل ال ـن ـي ــاب ـي ــة وال ـ ـنـ ــواب
المستقلين ،أنــه سيطلع الرئيس
مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ـ ــون عـ ـل ــى الـ ـنـ ـت ــائ ــج،
وسيكثف اللقاء ات معه من أجل
اإلسراع في تشكيل الحكومة.
واع ـت ـبــر أن تـشـكـيـلـهــا «يـعـنــي
اسـ ـتـ ـع ــادة دور الـ ــدولـ ــة الـغــائـبــة
منذ فترة طويلة ،ووجــود الدولة
هــو لطمأنة الـمــواطــن الــى وجــود
مسؤول يرعاه ويسأل عنه» ،وأكد
أن «أولويات المواطن هي العيش

الكريم والحصول على المحروقات
وال ــدواء والـخـبــز ،وه ــذا مــا سيتم
ّ
تأمينه إذا شكلت الحكومة».
وكـ ــان الــرئ ـيــس ع ــون ق ــد كلف
م ـي ـق ــات ــي ،أم ـ ــس األول ،تـشـكـيــل
حكومة جــديــدة إثــر االستشارات
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة الـ ـمـ ـل ــزم ــة ال ـ ـتـ ــي ن ــال
بموجبها  72صوتا من أصل 115
نائبا شاركوا في تلك االستشارات.
ً
وب ـ ــدا أن م ـي ـقــاتــي ( 65ع ــام ــا)
رجــل األع ـمــال الـثــري ال ــذي تــرأس
حكومتين فــي الـســابــق ،متفائل،
خصوصا بعد حديثه أمس األول
عن نيله ضمانات خارجية ،وذلك
بـعــد ع ــام فـشـلــت فـيــه مـحــاولـتــان
لتأليف حكومة ج ــراء الخالفات
السياسية الحادة.
وتلقى ميقاتي اتصاال هاتفيا
مــن األمـيــن الـعــام لجامعة الــدول
الـعــربـيــة أحـمــد أبــوالـغـيــط ،الــذي
ج ــدد ل ــه دع ــم الـجــامـعــة الـعــربـيــة

المستمر للبنان من أجل مساعدته
على الـخــروج مــن أزمـتــه الحالية
والتي تركت آثارها علي استقرار
البالد.
وأشارت تقارير نشرت أمس الى
ّ
ّ
تحدث
الدولية التي
أن الضمانات
ّ
ّ
ع ـن ـهــا م ـي ـقــاتــي «ت ـت ـض ــم ــن ض ــخ
نحو  4مليارات دوال ر في السوق
الـلـبـنــانــي بـســرعــة قـيــاسـ ّـيــة ،على
أن يعمل من خالل الحكومة على
إجراء مشاورات بأسرع وقت ممكن
ي و
إلن ـع ــاش االق ـت ـص ــاد الـلـبـنــانـ 
المالية العامة ،من خالل التفاوض
ي والبنك
مع صندوق النقد الدول 
الدولي ،إليجاد الحلول والمخارج
لألزمات التي يعانيها البلد».
وأشـ ـ ـ ــارت هـ ــذه ال ـت ـق ــاري ــر ال ــى
«توافق يتعلق باالستثمارات بين
الجانبين األمـيــركــي والفرنسي،
التي ستشمل بشكل أساسيمرفأ
ت وقطاع النفط».
بيرو 

الـ ــى ذل ـ ــك ،وفـ ــي خ ـط ــوة يـبــدو
أن ـه ــا ت ـس ـت ـهــدف ال ــرئ ـي ــس ع ــون،
اقترح رئيس الحكومة اللبنانية
األسـبــق ،النائب سعد الحريري،
تعليق كل المواد الدستورية التي
تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية
والحكومة وللوزراء في التحقيق
ب ــانـ ـفـ ـج ــار مـ ــرفـ ــأ بـ ـ ـي ـ ــروت ف ـ ــي 4
أغسطس الماضي.
وك ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــت غـ ـ ــال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــة ن ـ ـ ـ ـ ــواب
«المستقبل» قد صوتت قبل أيام
ل ـم ـص ـل ـحــة ع ــريـ ـض ــة لـ ـعـ ــدم رف ــع
ُ
ال ـح ـصــانــة ع ــن ن ـ ــواب اس ــت ــدع ــوا
للتحقيق في االنفجار ،مما أثار
انتقادات.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ،ووس ـ ــط
معلومات عن استمرار الخالفات
األوروب ـي ــة الـكـبـيــرة ح ــول فــرض
عقوبات على سياسيين لبنانيين
يعرقلون اإلصالح ،أعلن االتحاد
األوروبي ،أمس ،أن دبلوماسييه

ً
مستقبال ميقاتي أمس األول
عون
يعكفون حاليا على وضع «إطار
قــانــونــي» لنظام عقوبات جديد
على لبنان من المتوقع أن يكتمل
بحلول نهاية الشهر الجاري.
وقالت المتحدثة باسم االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ن ـب ـي ـل ــة مـ ـص ــرال ــي،
فــي مــؤتـمــر صـحــافــي إن «وزراء
خ ــارجـ ـي ــة االت ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي
توصلوا إلى اتفاق قبل أسبوعين
بشأن نظام عقوبات جديد على
لبنان ال يــزال العمل عليه قائما

بهدف التوصل إلى إطار قانوني
بحلول نهاية الشهر الجاري».
ّوأض ـ ــاف ـ ــت أن هـ ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة
ت ـم ــث ــل «فـ ـ ــي ال ـم ــرح ـل ــة ال ـحــال ـيــة
إطــارا قانونيا ال قائمة عقوبات»
مــوضـحــة أن ــه مــن الـســابــق ألوان ــه
الحديث عن قائمة أو عقوبات.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى دع ـ ــوة االت ـح ــاد
األوروبي ،أمس األول ،إلى ضرورة
تشكيل حـكــو مــة لبنانية تتمتع
بالصدقية وخاضعة للمحاسبة

(داالتي ونهرا)
دون تأخير بعد تكليف ميقاتي
تشكيل الحكومة الجديدة».
وأكدت مصرالي «أهمية تشكيل
ح ـك ــوم ــة مـ ــوثـ ــوق ب ـه ــا خــاض ـعــة
للمحاسبة في لبنان دون إبطاء
تكون قادرة على معالجة األزمات
االقتصادية واالجتماعية الحادة
التي يواجهها البلد».
(بيروت  -وكاالت)

سلة أخبار
مشاورات سعودية -
باكستانية لتعزيز العالقات

اتفقت السعودية وباكستان،
أمس ،على تعزيز عالقاتهما
االقتصادية ،وذلك خالل زيارة
وزير الخارجية السعودي
األمير فيصل بن فرحان إلى
إسالم أباد حيث التقى نظيره
الباكستاني شاه محمود
قريشي.
وقال األمير فيصل ،في
مؤتمر صحافي مع قرشي،
عقب االجتماع ،إن إنشاء
مجلس التنسيق السعودي
ً
 الباكستاني «يشكل معلماً
مهما لنقل العالقات الثنائية
بين البلدين إلى مستويات
جديدة ،وأن البلدين سيشجعان
دوائر األعمال فيهما على
التفاعل بشكل أكثر لزيادة
تعزيز العالقات االقتصادية».
وفيما يتعلق بالقضايا
اإلقليمية قال األمير فيصل إن
باكستان والسعودية اتفقتا
ً
على مواصلة العمل معا حول
عدد من القضايا من بينها
كشمير وفلسطين وأفغانستان
واليمن ومكافحة االرهاب وذلك
إلرساء السالم واالستقرار
اإلقليميين.

سورية :معارك
في درعا البلد

طالب مسلحون سوريون
معارضون بمحافظة درعا،
جنوبي سورية ،جميع «فصائل
المعارضة في جنوب البالد»
بـ«التدخل إلنقاذ أهالي حي
درعا البلد من هجوم تعد له
القوات الحكومية السورية».
ونقلت وكالة األنباء األلمانية،
عن مصدر معارض في درعا،
أن «القوات الحكومية السورية
نقضت االتفاق الذي تم التوصل
إليه األحد بعد دخول عناصرها
إلى ثالث نقاط في حي درعا
البلد» .وأشار المصدر إلى أن
عناصر القوات الحكومية قامت
بدهم وتفتيش منازل الحي
وسرقة محتوياتها ،مما دفع
أهالي الحي إلى مواجهة هذه
العناصر واالشتباك معها،
وإجبارها على االنسحاب،
موضحا أن القوات الحكومية
قامت بعد ذلك بقصف الحي
بالمدفعية وراجمات الصواريخ.
وكانت «لجان درعا المركزية»
توصلت األحد إلى اتفاق مع
القوات الحكومية السورية
تنتشر بدوره هذه القوات
في ثالث نقاط في حي درعا
البلد وتسليم أسلحة وتسوية
أوضاع المطلوبين .وأرسلت
القوات الحكومية السورية
منذ أيام آالف العناصر من
الجيش السوري والقوى األمنية
المعززين بالدبابات والمدفعية
إلى مدينة درعا.

ليبيا ستعود للمربع األول
ُ
إذا أجلت االنتخابات

ّ
حذر رئيس البرلمان الليبي
عقيلة صالح من العودة إلى
«المربع األول» واضطرابات
 2011إذا ّ
أجلت االنتخابات
الوطنية المقررة في ديسمبر،
ً
منبها إلى خطورة ظهور
حكومة جديدة موازية في
الشرق .وقال صالح المتحالف
مع قوات «الجيش الوطني»
بقيادة خليفة حفتر« ،الرئيس
وحده يحسم أمر وجود القوات
والمرتزقة األجانب ،وهناك
صعوبات في توحيد الجيش
بسبب التدخالت الخارجية،
ً
معتبرا أن حكومة الوحدة
فشلت في توحيد المؤسسات،
وأصبحت حكومة لطرابلس
فقط ،وطالبها باالهتمام
بااللتزامات المتعلقة
بالحكومتين اللتين جرى
ّ
حلهما.

ةديرجلا
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«جبهة إيران» منقسمة حول نتائج زيارة الكاظمي لواشنطن
• «تحالف الفتح» وفصائل في «الحشد» يرحبون بخروج «القوات القتالية» األميركية نهاية العام
• «النجباء» تتعهد بمواصلة الهجمات رغم «تغيير المسمى»
قوبل إعالن سحب القوات
األميركية القتالية من العراق
بترحيب قوى عراقية عدة
بينها عدد كبير من حلفاء
ّ
إيران ،إل أن فصائل مسلحة
هددت بمواصلة الهجمات،
معتبرة أن ما جرى مجرد تغيير
مسمى القوات من قتالية إلى
استشارية.

ّ
رح ـ ـبـ ــت ب ـع ــض ال ـم ـج ـمــوعــات
الموالية إليــران بانتهاء "المهمة
القتالية" لـلــواليــات المتحدة في
ال ـعــراق ،ال ــذي أعـلــن عنه الرئيس
األميركي جو بايدن لدى استقباله
رئيس ال ــوزراء العراقي مصطفى
ال ـك ــاظ ـم ــي ف ــي ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض،
أمــس األول ،لكن بعض الفصائل
المسلحة أعلنت أنها ستواصل
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات حـ ـت ــى "االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب
الكامل".
واعتبر "تحالف الفتح" ،وهو
تـ ـح ــال ــف سـ ـي ــاس ــي مـ ـ ـش ـ ــارك فــي
ّ
البرلمان العراقي يشكل الواجهة
ال ـس ـيــاس ـيــة لـلـفـصــائــل الشيعية
المتحالفة مع ايــران والمنضوية
ف ــي ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي ،ف ــي بـيــان
ب ـ ــاإلع ـ ــان عـ ــن "خ ـ ـ ـ ــروج الـ ـق ــوات
القتالية بشكل كامل" بأنه "خطوة
إيجابية متقدمة باتجاه تحقيق
السيادة الوطنية الكاملة".
وأمل في أن تتم "متابعة تنفيذ
ما تم االتفاق عليه بشكل عملي"
من قبل المسؤولين.
وأع ـلــن بــايــدن ل ــدى استقباله
ّ
ّ
الـكــاظـمــي أن ال ــوالي ــات المتحدة
س ـت ـن ـهــي ب ـح ـل ــول ن ـه ــاي ــة ال ـع ــام
"مـهـ ّـمـتـهــا ال ـق ـتــالـ ّـيــة" ف ــي ال ـع ــراق
ل ـت ـب ــاش ــر "م ــرحـ ـل ــة ج ـ ــدي ـ ــدة" مــن
التعاون العسكري مع بغداد.
وق ــال بــايــدن وبـجــانـيــه رئيس
الوزراء العراقي "لن نكون مع نهاية
ّ
العام في ّ
قتالية" في العراق.
مهمة
ّ
ّ
العسكريين
وأوضــح أن "دور"
ّ
األميركيين في العراق سيقتصر
ّ
ّ
عـلــى "ت ــدري ــب" الـ ـق ــوات الـعــراقــيــة
و"م ـ ـسـ ــاعـ ــدت ـ ـهـ ــا" ف ـ ــي الـ ـتـ ـص ـ ّـدي
ّ
اإلسالمية ،من دون
لتنظيم الدولة
إعطاء ّ
أي جدول زمني أو عناصر
ّ
ملموسة في ما يتعلق بالعديد.
ً
ولـيــس متوقعا أن ي ــؤدي هذا
اإلع ـ ـ ــان إلـ ــى تـغـيـيــر ج ـ ــذري في
الوجود األميركي في البالد .وفيما
انسحبت معظم القوات األميركية
ال ـ ُـم ــرس ـل ــة ع ـ ــام  2014فـ ــي إطـ ــار
التحالف الدولي لمساندة بغداد
على هزيمة تنظيم "داعش" خالل
عـهــد الــرئـيــس األمـيــركــي السابق
دونالد ترامب ،ال يزال هناك نحو

 2500عسكري أميركي في العراق.
ُ
ً
وترسل الواليات المتحدة أيضا
ّ
ّ
بـشـكــل م ـت ـكــرر إل ــى ال ـب ــاد ق ــوات
ُ
ّ
خاصة ال تعلن عديدها.
ّ
ورح ـ ـ ـ ـ ـ ــب مـ ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ف ـص ـيــل
"كتائب اإلمام علي" ،أحد فصائل
الحشد الشعبي المحسوب على
الـمــرجـعـيــة فــي ال ـن ـجــف ،ب ــ"إن ـهــاء
الوجود األجنبي".
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،أعـ ـ ـ ـ ــرب ن ـصــر
الـ ـشـ ـم ــري نـ ــائـ ــب األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـع ــام
ل ــ"حــركــة ال ـن ـج ـبــاء" ،أح ــد فصائل
ً
الحشد األكثر تطرفا ،في مقابلة
تلفزيونية عن الرفض التام لـ"أي
وجـ ـ ــود ل ـل ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة" في
العراق.
وه ـ ــدد ال ـش ـم ــري ب ــ"اس ـت ـم ــرار
اسـتـهــداف ال ـقــوات األمـيــركـيــة في
العراق حتى بعد تغيير المسمى".
ً
واستهدف نحو خمسين هجوما
مـ ـن ــذ مـ ـطـ ـل ــع ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ال ـم ـص ــال ــح
األميركية في العراق.
ولــم تـتــوان الفصائل الموالية
إلي ـ ـ ـ ــران فـ ــي ت ـك ـث ـيــف ض ـغــوط ـهــا
ً
أخيرا على الكاظمي ،فيما تواجه
ً
الحكومة أزمات تتزايد تعقيدا في
الـبــاد على المستوى المعيشي
واالقتصادي.
بدوره ،رحب من جهته الزعيم
الـشـيـعــي ال ـنــافــذ مـقـتــدى الـصــدر
ً
باإلعالن ،وقال في تغريدة" ،شكرا
للمقاومة العراقية الوطنية ،فهاهو
االحـتــال يعلن عن بــدء انسحاب
ق ــوات ــه الـقـتــالـيــة أج ـم ــع ،لننتظر
ً
وإياكم إتمام االنسحاب .وشكرا
لـلـجـهــود ال ـم ـبــذولــة ل ـب ـلــورة هــذه
االتفاقية والسيما األخ الكاظمي".
وأضاف "مع العلم أننا قد بينا
ً
شروطا فيما سبق ومع تحققها
يـ ـج ــب وق ـ ــف الـ ـعـ ـم ــل ال ـع ـس ـك ــري
ً
للمقاومة مطلقا ...والسعي لدعم
القوات األمنية العراقية من الجيش
والشرطة الستعادة األمن وبسطه
عـلــى األراض ـ ــي الـعــراقـيــة وإب ـعــاد
شبح اإلرهاب والعنف والمتطفلين
وأدعياء المقاومة".
ك ـمــا رحـ ــب ال ــرئ ـي ــس ال ـعــراقــي
برهم صالح في تغريدة بنتائج
"ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي" بـيــن

ّ ً
توسعا
بدأت الصين ما يمكن أن يكون
ً
ّ
كبيرا في قوتها النووية ،لكن محللين
يقولون إن الدوافع وراء فورة البناء "ال
تزال غامضة".
وب ـعــد اك ـت ـشــاف مــوقــع قـيــد اإلن ـشــاء
لمنصات إطالق الصواريخ ،أو ما يعرف
باسم "صوامع الصواريخ" ،قرب مدينة
ي ــوم ــن ب ـم ـقــاط ـعــة ق ــان ـس ــو ،ف ــي يــونـيــو
ّ
ال ـم ــاض ــي ،ت ـمــكــن خـ ـب ــراء ن ــووي ــون من
"اتحاد العلماء األميركيين" من تحديد
موقع ثان قرب إقليم شينغيانغ ،شمال
غربي الصين ،باستخدام صور األقمار
االصطناعية.
وكتب الخبراء في تقريرهم الذي نشر
أمــس" ،يشكل بناء الصوامع فــي يومن
وهامي أكبر توسع للترسانة النووية
الصينية على اإلطالق".
وأضــافــوا أن العمل بالموقع الثاني

ً
واشـنـطــن وب ـغ ــداد ،مـعـتـبــرا أنها
"مهمة لتحقيق االستقرار وتعزيز
السيادة العراقية".
فيما أكد رئيس مجلس النواب
محمد الحلبوسي ،أن العراق نجح
ً
ً
دبـلــومــاسـيــا وسـيــاسـيــا بــانـجــاز
االت ـف ــاق االس ـتــرات ـي ـجــي الـعــراقــي
األميركي.
وق ــال الحلبوسي فــي تغريدة
ً
على "تويتر"" ،العراق يخطو واثقا
نحو تحقيق كامل قدراته واليوم
ً
ً
ي ـن ـجــح دب ـل ــوم ــاس ـي ــا وس ـيــاس ـيــا
ب ــإن ـج ــاز االتـ ـف ــاق االس ـتــرات ـي ـجــي
العراقي األميركي ضمن متطلبات
الـمــرحـلــة ال ـجــديــدة ومقتضيات
ال ـم ـص ـل ـحــة ال ــوط ـن ـي ــة وتـحـقـيــق
ال ـس ـي ــادة ال ـن ــاج ــزة وبـ ـن ــاء ع ــراق
مقتدر سيد".
ً
ً
ويشكل العراق جزءا مهما من
اإلط ـ ــار االس ـتــرات ـي ـجــي لـلــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة الـ ـت ــي تـ ـق ــود عـمـلـيــات
الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ل ـم ـك ــاف ـح ــة

الجهاديين في سورية المجاورة.
ومــن غير ال ــوارد بالنسبة إلى
ّ
واش ـن ـط ــن أن ت ـت ـخــلــى ع ــن الـبـلــد
ذي التأثير اإلي ــران ــي ،فــي خضمّ
ارتفاع مستوى التوتر بين إيران
والواليات المتحدة ،حتى لو كانتا
ال ت ــزاالن تعتزمان إنـقــاذ االتفاق
ال ــدول ــي ح ــول الـ ـن ــووي اإلي ــران ــي
المبرم عام .2015
مــن ناحيتها أشـ ــارت النائبة
عـلـيــة االمـ ـ ـ ــارة ،ال ـع ـض ــوة بلجنة
الـ ـع ــاق ــات ال ـخ ــارج ـي ــة الـنـيــابـيــة
إلـ ــى أه ـم ـي ــة االت ـ ـفـ ــاق بـ ــأن ي ـكــون
"خروج القوات االميركية بطريقة
دبلوماسية مجدولة بما يعني أال
تتحول تلك القوات إلى أعــداء بل
ينبغي أن تبقى العالقات مستمرة
ً
وفقا للمصالح العليا".
وأض ــاف ــت االمـ ـ ـ ــارة ،أن "ه ـنــاك
ً
اخـتــافــا فــي وج ـهــات النظر بين
الـجـهــات الـسـيــاسـيــة الـتــي ترغب
بـخــروج ال ـقــوات االجنبية بشكل

كــامــل واألخ ـ ــرى ال ـتــي تــريــد بقاء
ت ـلــك ال ـ ـقـ ــوات ،والـ ـح ــدي ــث ه ـنــا ال
ي ـع ـنــي ب ـق ــاء ال ـ ـقـ ــوات الـعـسـكــريــة
ً
المقاتلة تحديدا بل نتحدث عن
ض ـ ــرورة ب ـقــاء الـتـحــالــف الــدولــي
ألغ ـ ـ ـ ـ ــراض أخـ ـ ـ ـ ــرى غـ ـي ــر ق ـت ــال ـي ــة
كالتدريب واالستشارة والتعاون
االستخباري في محاربة داعش
ً
استخباريا على اعتبار أن داعش
ً
عسكريا انتهى لكنه مــا زال من
فكر وعمليات إرهابية تحصل هنا
وهناك من وقت آلخر".
وق ــال المحلل السياسي علي
الـفـيـلــي ،إن "ب ـعــض ال ـج ـهــات في
العراق ال يحلو لها خروج القوات
االم ـي ــرك ـي ــة ب ـش ـكــل ودي وت ــري ــد
تحقيق نصر وهمي وتوظيف هذا
األمــر لتحقيق مصالح ومكاسب
سياسية".
وأضــاف الفيلي ،أن "الحكومة
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم هـ ـ ــي مـ ـ ــن تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاورت فــي
واشنطن ومن يقود المفاوضات

ومــن الممكن أيضا أن تكون الصين
قلقة مــن أن صــوامـعـهــا الـحــالـيــة يمكن
ت ـع ـ ّـرض ـه ــا ل ـل ـه ـج ــوم ب ـس ـه ــول ــة ،حـيــث
يقول الخبراء إن الصوامع الحالية تقع
فــي نـطــاق ص ــواري ــخ "كـ ــروز" األميركية
التقليدية ،فــي حين أن مــوقـ َـعــي يومي
وهامي بعيدان أكثر في الداخل الصيني.
وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال زيـ ـ ـ ـ ــادة ع ـ ـ ــدد ال ـ ـصـ ــوامـ ــع،
ستتحسن أيضا القدرة على ّرد الهجمات.
كما تشعر بكين بالقلق إزاء نظام
ال ــدف ــاع ال ـص ــاروخ ــي األم ـي ــرك ــي ،ال ــذي
ّ
ّ
يقوض القدرة على شن هجوم انتقامي،
ّ
وبــالـتــالــي ي ـقــوض ق ــدرة الـصـيــن على
الردع.
وق ــال اتـحــاد العلماء األميركيين إن
الصوامع "الخاوية" يمكن أن تستخدم
أيضا للخداع بهدف جعل ترسانة بكين
تبدو أكبر مما هي عليه بالفعل.

ومن الناحية الرسمية ،تؤكد الصين
دائما أنها لن تكون البادئ بأي ضربة
نووية.
من ناحية أخــرى ،وفي انتقاد شديد
لتزايد تشديد الصين على أحقيتها في
المياه المتنازع عليها ،أعلن وزير الدفاع
األميركي لويد أوستن ،أمس ،أن مطالبات
بكين الكبيرة في بحر الصين الجنوبي
"ال أساس لها في القانون الدولي".
وقال" :هذا النفوذ المتصاعد يتعدى
على سيادة دول المنطقة".
وجـ ـ ـ ــاءت ت ـص ــري ـح ــات أوس ـ ـتـ ــن ،فــي
مستهل جولة بجنوب شرق آسيا ،حيث
يطالب العديد من الدول بالسيادة على
مساحات بحرية تطالب بها الصين.
كما وصل وزير الخارجية األميركي
أنتوني بلينكن أمس إلى الهند في أول
زي ــارة لــه إلــى هــذا البلد حيث سيجري

بشكل مباشر هي شخصيات من
المكون الشيعي ،بالتالي فال نجد
أي مبرر لالزدواجية في األحاديث
وتوجيه التهم إلى األكراد أو السنة
بــأن ـهــم ال ــراغ ـب ــون ب ـب ـقــاء ال ـق ــوات
األجنبية بشكل منعزل عن بقية
ً
الـمـكــونــات" ،الفـتــا إلــى أن "جميع
ال ـم ـكــونــات ال تــريــد ب ـقــاء ال ـقــوات
االجنبية على األرض العراقية لكن
خروجها ينبغي أن يكون بطريقة
تخدم العراق".
ً
وكـ ـ ــان الفـ ـت ــا رص ـ ــد ك ــام ـي ــرات
وسائل اإلعالم ورقة كان يمسكها
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،خ ــال لقائه
الكاظمي ،كتبت عليها بخط اليد
جملتان.
وب ـت ـك ـب ـي ــر ال ـ ـصـ ــور ت ـب ـي ــن أن
الـ ـنـ ـقـ ـط ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى ه ـ ــي "مـ ـقـ ـت ــرح
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ب ـش ــأن ال ــرد
على الهجمات" ،بينما جاءت في
الجملة الثانية "إيران تدرس كبح
الهجمات".

محادثات تطغى عليها االضطرابات في
أفغانستان والمخاوف المشتركة بشأن
تنامي نفوذ الصين ،وسيطرح خاللها
سجل نيودلهي على صعيد صون حقوق
اإلنسان قبل ّ
توجهه إلى الكويت.
ولطالما كانت العالقات بين الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة وال ـه ـن ــد فـ ــاتـ ــرة ،ل ـك ــن سعي
الصين لزيادة نفوذها أوجد تقاربا بين
الدولتين ،خصوصا بعد االشتباكات
الدموية التي ّ
سجلت العام الماضي عند
الحدود الهندية  -الصينية في منطقة
هيماليا.
ّ
وتتخوف نيودلهي حاليا من احتمال
سيطرة طالبان على أفغانستان ومن
مخاطر ّ
تحول البالد إلى مالذ لمتطرفين
مناهضين للهند بعد انسحاب القوات
األجنبية منها.
(بكين ،سنغافورة  -أ ف ب ،د ب أ)

«الجوازات»
على
يتسابقون
األفغان
ً
و 1000الجئ إلى تركيا يوميا

ً
طاجيكستان ترفض استقبال المترجمين مؤقتا
يتدفق األفغان على المراكز المعنية للحصول
ع ـلــى ج ـ ـ ــوازات س ـفــر ل ـل ـهــرب ع ـنــد ال ـح ــاج ــة من
البالد في حال أعادت حركة طالبان التي لديها
سجل سيئ ومخيف عندما كانت بالسلطة في
تسعينيات القرن الماضي.
وخالل األسابيع األخيرة ،فاق عدد الراغبين
بالحصول على جوازات سفر التوقعات .ويقول
شرطي لـ "فرانس برس"" :نستقبل نحو  10آالف
ً
شخص يوميا ،مقابل ألفين" في العادة.
ً
وعند الخامسة فجرا ،وصل المهندس خليل
ً
الله ( 36عــامــا) مــع زوجـتــه وأطفاله الثالثة من
محافظة بلخ الشمالية ،للحصول على "جوازات
سفر حتى ّ
نتمكن من الذهاب إلى مكان آخر إذا
س ــاءت األمـ ــور" .ويــوضــح ف ــور اجـتـيــازه حاجز
األمن ،بعد انتظار  3ساعات ،أنه وجد نحو "300
ً
شخص ينتظرون في الطابور" رغم وصوله باكرا.
ورغ ـ ــم أن زيـ ـن ــات ب ـه ــار نـ ـ ــازاري ( 23عــامــا)
)2001كانت صغيرة
أثناء حكم طالبان (ّ 1996
ّ
المتشدد للقواعد اإلسالمية ،فإنها
وتفسيرها
تعرف الكثير مما سمعته من أفراد عائلتها.
ً
وتقول لـ "فرانس بــرس"" :عندما كنا أطفاال،
روت عائالتنا كيف كان (مقاتلو) طالبان يقتلون
الناس أو يعملون على إخفائهم ،ويتصرفون
ّ
ّ
بعنف تجاه النساء وال يسمحون لهن بالتعلم،
عدا عن حرمانهن من حقوقهن األساسية".
تبدي الشابة خشيتها من األس ــوأ ،وتشرح:
"عندما ترتاد المدرسة أو الجامعة ،فإنك تأمل
في مستقبل مشرق .لكن إذا استولت طالبان على
السلطة ،فسيتالشى هذا األمل".

روسيا تدعو واشنطن
للجدية بالحوار اإلستراتيجي

غانتس يبحث «بيغاسوس»
في باريس

بايدن والكاظمي في المكتب البيضاوي بالبيت األبيض في واشنطن أمس األول

األمـيــركـيـيــن" ،تمتلك الصين اآلن نحو
 350رأسا نووية.
وفي عام  ،2020تحدثت وزارة الدفاع
عدد يزيد قليال
األميركية (البنتاغون) عن ّ
عـلــى  200رأس ن ــووي ــة ،لكنها توقعت
بالفعل أن يتضاعف العدد خالل السنوات
العشر التالية.
وسيكون ذلك أقل بكثير من ترسانة
الواليات المتحدة أو روسيا ،حيث تمتلك
كل منهما  4آالف رأس نووية.
ووفقا للخبراء ،قد تكون هناك دوافع
مختلفة وراء إقامة صوامع الصواريخ
من جانب قيادة الدولة والرئيس الصيني
شي جين بينغ.
وقــال الخبراء إنــه يمكن ،ضمن أمور
أخرى ،أن يكون هذا رد فعل على تحديث
الـ ـق ــوى الـ ـن ــووي ــة لـ ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة
وروسيا والهند.

ّ
وت ــدرك قــلــة مـمــن يـحـضــرون للحصول على
ّ
جوازات سفر الى أين سيتوجهون ،ألن كثيرين
ومـنـهــم زي ـن ــات ،ي ــري ــدون تـصــديــق أ ّن ــه سيكون
ً
بـمـقــدورهــم الـبـقــاء فــي وطـنـهــم .لكنهم جميعا
يرغبون في أن يكونوا على استعداد تام.
ورغم سلسلة ّ
تعهدات وردت على لسان زعيم
طالبان ،هبة الله أخوند زاده ،في رسالة نشرها
ّ
قبل عيد األضحى ،في حال تولت حركته مقاليد
ال ـس ـل ـطــة ،لـنــاحـيــة ع ــدم االن ـت ـق ــام و"خ ـل ــق بيئة
مناسبة لتعليم الفتيات" وإرساء "السالم واألمن"،
ّ
فإن ذلك ال يطمئن المواطنين األفغان.
وي ـقــول نـبـيــار" :ال نـصــدق كلمة واح ــدة مما
تقوله طالبان".
ـورن ــال
ـ
ج
ـت
ـ
ي
ـر
ـ
ت
ـ
س
وول
ـة
ـ
ف
ـ
ي
ـ
ح
ـ
ص
وك ـش ـف ــت
ّ
األميركية ،أن مئات الالجئين األفغان يتدفقون
ً
ً
إل ــى تركيا يــومـيــا مـ ــرورا عبر إيـ ــران ،وذل ــك في
ً
رحالت شاقة تستمر  18يوما يعبرون خاللها
الجبال.
ومــع تــزايــد سيطرة "طــالـبــان" على األراضــي
األفغانيةّ ،
يفر عدد متزايد من المدرسين وضباط
شرطة وموظفون وأف ــراد الطبقة الوسطى من
الحرب ،وفقا لباحثين عن الالجئين.
ووف ـق ــا لــرئ ـي ـســة جـمـعـيــة س ــرح ــات ألب ـحــاث
الهجرة ،حنيفة جوزيل ،فإن عدد األفغان القادمين
إلى تركيا عبر إيران بلغ  5أضعاف ّ
عما كان عليه
في هذا الوقت من العام الماضي.
ّ
وتقدر جوزيل أن نحو  1000من المهاجرين
ّ
األفغان يصلون إلى تركيا كل يوم ،فيما ترجح أن
يرتفع العدد مع تدهور الوضع األمني.

سلة أخبار

ّ
تعول موسكو على املحادثات
رفيعة املستوى التي تجريها
مع الجانب األميركي في جنيف
لتحدد مدى ّ
ّ
«جدية»
اليوم،
واشنطن في املضي بالحوار
الثنائي.
وقال نائب وزير الخارجية
سيرغي ريابكوف« ،علينا
أن نفهم» إثر املحادثات مدى
ّ
«جدية زمالئنا األميركيني
في رغبتهم بإقامة حوار ذات
مغزى وحيوي بشأن االستقرار
االستراتيجي».
ّ
وتم التوافق على إطالق الحوار
حول «االستقرار االستراتيجي»
خالل قمة جمعت في  16يونيو
الرئيسني جو بايدن والروسي
فالديمير بوتني في جنيف.
وتهدف املبادرة بالدرجة األولى
إلى تحقيق االستقرار في
ّ
عالقتهما املتوترة.

ّ
مخاوف من سباق تسلح مع بناء الصين صوامع نووية
ً
في هامي ،على بعد  380كيلومترا شمال
غــربــي الـمــوقــع األول فــي يــومــن ،بــدأ في
مارس ولم يشهد ّ
تقدما حتى اآلن.
وتـغـطــي ق ــاع ــات ذات قـبــة  14مــوقــع
تشييد في الوقت الحالي ،حسبما تظهر
الصور األقمار االصطناعية.
وبـ ـ ـن ـ ــاء عـ ـل ــى الـ ـعـ ـم ــل ال ـت ـح ـض ـي ــري
للمجمعّ ،
يقدر العلماء أنه سيكون عبارة
عن شبكة من نحو  110صوامع .وتفيد
التقديرات بأن الموقع األول يحتوي على
 120صومعة.
ومع ذلك ،لم يتضح ما إذا كانت جميع
ُ
الـصــوامــع ســتــزود أيـضــا بـصــواريــخ أو
كــم عــدد الصوامع التي ستكون بهدف
الـ ـخ ــداع ،مـمــا يـعـنــي أن ال ـع ــدد الفعلي
لـلـصــواريــخ الـجــديــدة فــي الـصــوامــع قد
يكون أقل.
ووفـ ـق ــا ل ـت ـق ــدي ــرات "اتـ ـح ــاد الـعـلـمــاء

دوليات

وفي وقت تتوافد حشود أفغانية على الحدود
الطاجيكية فرارا من المعارك ،أكد وزير خارجية
طاجيكستان ،سراج الدين مهرالدين ،أن بالده ال
تنوي أن تستضيف بشكل مؤقت آالف األفغان
الذين ينتظرون الحصول على تأشيرات هجرة
للواليات المتحدة ،بعد أن عملوا كمترجمين مع
القوات األميركية التي تنسحب اآلن من البالد.
وكــانــت واشـنـطــن قــد طلبت مــن أوزبكستان
وقــازاخـسـتــان وطاجيكستان استقبال نحو 9
آالف أفغاني يواجهون خطر استهداف "طالبان"
لهم بسبب تعاونهم مع القوات الغربية الى حين
إصدار تأشيرات أميركية لهم.

الهند
على صعيد آخر ،سلطت مجلة فورين بوليسي
الضوء على التحركات الهندية تجاه أفغانستان
استعدادا للتعامل مع مرحلة ما بعد االنسحاب
األميركي .وتقول المجلة ،إن الهند "بدأت االتصال
بحركة طالبان ،بدعم من قطر ،لكن على عكس
الكثيرين فــي الـغــرب ،فــإن قـيــادة الهند ال تقبل
رواي ــة سـقــوط كــابــول الــوشـيــك وع ــودة طالبان
السريعة والحتمية إلى السلطة".
وتضيف" :تصر ّنيودلهي على أهمية اكتساب
طالبان للسلطة ،لكنها لن تقبل اإلطاحة العنيفة
بحكومة كابول".
وتوضح "فورين بوليسي" أن "موقف الهند من
شرعية االنتقال إلى نظام جديد في أفغانستان،
يجب بالضرورة أن يتضمن مصالحة سياسية

يتوجه وزير الدفاع اإلسرائيلي
بيني غانتس إلى فرنسا هذا
األسبوع لبحث قضية تتعلق
ببرنامج تجسس باعته شركة
«إن إس أو» اإلسرائيلية ُ
ويقال
ُ
إنه استخدم الستهداف الرئيس
إيمانويل ماكرون.
وكانت صحيفة «لوموند»
ذكرت أن هاتف ماكرون ورد
على قائمة هواتف ربما يكون
املغرب سعى للتجسس عليها
باستخدام برنامج «بيغاسوس»
الذي تنتجه «إن إس أو» ،ودعا
الرئيس الفرنسي لفتح تحقيق
في األمر.
وذكر بيان رسمي إسرائيلي أن
«غانتس سيجتمع مع وزيرة
الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي،
وسيبحث معها مسألة إن إس
أو».
وتشرف وزارة الدفاع
اإلسرائيلية على الصادرات
التجارية لتكنولوجيا برامج
التجسس واملراقبة اإللكترونية
مثل «بيغاسوس».

وزارة أميركية تفرض
تلقيح موظفيها الصحيين

أعلنت وزارة شؤون املحاربني
ّ
سيتعي
القدامى األميركية أنه
على أكثر من  100ألف موظف
صحي لديها تلقي لقاحات
ّ
«كورونا» ،مما يشكل مؤشرًا
على ّ
تغير موقف إدارة الرئيس
جو بايدن حيال فرض التطعيم
مع تفشي املتحورة «دلتا» األكثر
عدوى.
وتأتي الخطوة وسط ّ
تحول
أوسع ،إذ أعلنت كاليفورنيا
ّ
سيتعي
ومدينة نيويورك أنه
على املوظفني الرسميني تلقي
اللقاحات أو الخضوع لفحوص
«كورونا» أسبوعيًا.

ماليزيا :محاكمة مدافعة
عن المهاجرين
أفغاني ّ
يجر عربة محملة بالبضائع لبيعها في كابول أمس (أ ف ب)
سلمية ،خاصة في ظل الوضع بالميدان".
وتشير المجلة ،في الوقت ذاته ،إلى أنه "على
ال ــرغ ــم م ــن أن طــال ـبــان س ـي ـطــرت ع ـلــى مـســاحــة
أرض كبيرة وسط االنسحاب المتسارع للقوات
األميركية ،فإن الحكومة الهندية تراهن على أن
نهاية اللعبة في أفغانستان ليست قريبة ،وال
يزال هناك وقت للقوى الخارجية للتأثير على
النتيجة".
وحـســب الـمـجـلــة ،ف ــإن "الـهـنــد ت ــرى أن هناك
ً
ً
مـجــاال كـبـيــرا للعمل الدبلوماسي والسياسي
ّ
المنظم إلجبار طالبان على التخفيف من نزعتها
األح ــادي ــة وال ـتــوصــل ّ إل ــى تـســويــة مـعـقــولــة مع
حكومة كابول .وتحض الهند العالم على عدم
التسرع في التسليم بسيطرة طالبان".
ورأت المجلة أن "تــدخــل أمـيــركــا ع ــام 2001
ل ــإط ــاح ــة ب ـطــال ـبــان م ــن ال ـس ـل ـطــة كـ ــان مــوضــع
ت ــرح ـي ــب ك ـب ـي ــر فـ ــي نـ ـي ــودلـ ـه ــي ،ل ـك ــن اع ـت ـم ــاد
واشنطن على باكستان للوصول إلى أفغانستان
ً
فــرض قيودا كثيرة على دور الهند هناك ،وقد
شجعت واشنطن الدعم الهندي ّ إلعادة اإلعمار
االقتصادي في أفغانستان ،لكنها أحبطت أي
ت ـعــاون عـسـكــري ج ــاد بـيــن نـيــودلـهــي وكــابــول،
مراعاة للحساسيات الباكستانية".

وذكرت المجلة أن نيودلهي "لم تكن مرتاحة
لحقيقة أن واشنطن تفاوضت مــع طالبان في
السنوات األخيرة ،لكن فور أن اختارت إدارة بايدن
االنـسـحــاب حتى دون الـتــزام طالبان الموثوق
بــاالنـتـقــال السلمي ،رك ــزت الـهـنــد ،مثل البلدان
األخرى في المنطقة ،على التكيف مع ديناميكية
ما بعد انسحاب الواليات المتحدة".

«ناتو»
وفي بروكسلّ ،
شدد األمين العام لحلف شمال
األطلسي (ناتو) ،ينس ستولتنبرغ ،أمس ،على
ضرورة التفاوض على "تسوية" مع "طالبان".
وكتب ستولتنبرغ على "تويتر" بعدما ّ
تحدث
إلى الرئيس األفغاني أشرف غني" ،يبقى الوضع
األمني في أفغانستان صعبا للغاية مع انسحاب
القوات األجنبية ،ويقتضي تسوية يتم التفاوض
عليها .سـيــواصــل حـلــف شـمــال األطـلـســي دعــم
أفغانستان ،بما في ذلك عبر التمويل والوجود
المدني والتدريب خارج البالد".
وأوضـ ــح أن "ت ـق ـ ّـدم طــال ـبــان ّأدى إل ــى زي ــادة
الضغط على الحكومة في كابول".
(عواصم  -وكاالت)

وجهت محكمة في ماليزيا،
أمس ،اتهاما لناشطة ماليزية،
تدعى هايدي قوه ،بسبب
اتهامها للشرطة واملسؤولني
بإساءة معاملة املهاجرين.
ودفعت قوه « 27عامًا» ببراءتها
من «سوء استخدام خدمات
الشبكة» على خلفية منشور
على «فيسبوك» العام املاضي
شاركت فيه تجربة امرأة
قالت إنه تم إيداعها في مركز
الحتجاز املهاجرين بعد وقت
قصير من وضعها مولودًا.
وقالت قوه ،وهي مؤسسة
منظمة «مالذ من أجل
الالجئني» ،إنها عندما زارت
املركز وجدت املرأة «مقيدة
بأغالل إلى طاولة ،وكانت
تتحدث معي عبر جدار
بالستيكي به ثقوب».
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الرشيدي والفيحان يدشنان منافساتهما في رماية «تراب» اليوم

وفد «القوى» يواصل تدريباته في ميادين «طوكيو »2020
تنطلق فجر اليوم منافسات
مسابقة الرماية «تراب» ،في
دورة األلعاب األولمبية الثانية
والثالثين (طوكيو ،)2020
بمشاركة الراميين الكويتيين
طالل الرشيدي وعبدالرحمن
الفيحان.

مضاوي الشمري

جابر ثامر الصباح

يسعى ا لــرا م ـيــان الكويتيان
ط ــال الــرش ـيــدي وعـبــدالــرحـمــن
الفيحان إلــى مــواصـلــة تحقيق
النتائج الـجـيــدة فــي مسابقات
الرماية ،عندما تنطلق منافسات
م ـســاب ـقــة ال ــرم ــاي ــة (ت ـ ـ ـ ــراب) فــي
دورة األلعاب األولمبية الثانية
والثالثين (طوكيو  )2020فجر
اليوم.
و بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد أن ت ـ ـم ـ ـكـ ــن ا لـ ـبـ ـط ــل
األول ـ ـم ـ ـبـ ــي عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـط ــرق ــي
الرشيدي من تحقيق الميدالية
البرونزية للكويت في مسابقة
"س ـ ـك ـ ـيـ ــت" ،أمـ ـ ــس األول ،وه ــي
الميدالية الخليجية األولى في
أولمبياد طــو كـيــو ،تظهر حالة
م ــن ال ـت ـفــاؤل واالرتـ ـي ــاح تـســود
معسكر الــوفــد الـكــويـتــي ،حيث
ارتفعت معنويات الالعبين بعد
بــرونــزيــة ال ـطــرقــي ،األمـ ــر ال ــذي
قد ينعكس على مشاركة طالل
الرشيدي وعبدالرحمن ،اليوم،
في مسابقة "تراب" ،لتكرار انجاز
البطل الطرقي وتحقيق المزيد
من االنجازات للكويت.
وي ـعــد ال ـف ـي ـحــان والــرش ـيــدي
م ــن خ ـي ــرة الـ ــرمـ ــاة الـكــويـتـيـيــن
ال ـم ـت ـط ـل ـع ـيــن ل ـت ـح ـق ـيــق ن ـتــائــج
مميزة وتدوين أسمائهم بقائمة

الشرف االولمبية ،وكان الفيحان
أول الـمـتــأهـلـيــن ال ــى اولـمـبـيــاد
ط ــوك ـي ــو  2020ب ـع ــد ال ـن ـتــائــج
المميزة التي حققها في بطولة
الـعــالــم ،الـتــي اقيمت فــي كوريا
الـجـنــوبـيــة قـبــل ث ــاث س ـنــوات،
فــي حـيــن ج ــاء تــأهــل الــرشـيــدي
ع ــن ط ــري ــق ت ـف ــوق ــه ف ــي بـطــولــة
اسيا  2019التي اقيمت في قطر،
وهو صاحب الميدالية الذهبية
في بطولة العالم االخيرة التي
اقيمت في ايطاليا.

انطالق تدريبات «القوى»
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،ان ـط ـل ـق ــت
ت ـ ــدريـ ـ ـب ـ ــات العـ ـ ـب ـ ــي م ـن ـت ـخ ـب ـنــا
الــوط ـنــي ألل ـعــاب ال ـق ــوى ،أمــس،
في العاصمة اليابانية طوكيو،
يـ ـعـ ـق ــوب ال ـ ـيـ ــوحـ ــة وم ـ ـض ـ ــاوي
ال ـش ـمــري ،تـحــت ق ـيــادة ال ـمــدرب
الــوطـنــي ب ــدر عـبــاس اسـتـعــدادا
لخوض منافسات دورة األلعاب
االول ـم ـب ـي ــة ال ـثــان ـيــة وال ـثــاث ـيــن
( طــو ك ـيــو  ،)2020ا ل ـتــي تستمر
ح ـ ـتـ ــى ال ـ ـثـ ــامـ ــن مـ ـ ــن أغ ـس ـط ــس
المقبل.
وك ــان ــت بـعـثــة أل ـع ــاب ال ـقــوى
غادرت من الكويت إلى طوكيو،

الرويشد تعمل على تأهيل الالعبين
تعمل اختصاصية إعادة التأهيل الرياضي للبعثة الكويتية
المشاركة في أولمبياد طوكيو  2020دالل الرويشد على إجراء
جـلـســات عــاجـيــة لــاع ـبــات والــاع ـب ـيــن إلعـ ــادة تــأهـيـلـهــم بعد
خوضهم التدريبات اليومية والمنافسات الرسمية.
وتولت الرويشد تأهيل الالعبة مضاوي الشمري والعمل على
تجهيزها البدني باإلشراف مع المدرب الوطني أللعاب القوى
بدر عباس ،قبل مشاركتها في منافسات سباق 100م ،والمقرر أن
يكون في  30من الشهر الجاري ،كما تجري الرويشد العديد من
الجلسات المكثفة العالجية إلعادة تأهيل السباحة الرا دشتي
قبل مشاركتها األولمبية المرتقبة.
وت ـسـعــى ال ــروي ـش ــد م ــن خ ــال إق ــام ــة ال ـعــديــد م ــن الـجـلـســات
العالجية وإعادة التاهيل لالعبين والعبات منتخبنا الوطني
الـمـشــارك فــي أولـمـبـيــاد طوكيو إلــى معالجة عـضــات الجسم
لتجنب الشد العضلي والظهور بمستوى بدني مميز والــذي
يساهم بشكل كبير في تقديم الالعب أفضل مستوياته الفنية.

تدريب ًخفيف لـ «األولمبي»
استعدادا للقاء إسكندرون سبورت
●

دالل الرويشد

الرشيدي والفيحان يستعدان للمنافسات

 10000دينار وسيارة للطرقي من «الرماية» وشركة مصطفى كرم
أعلن األمين العام لالتحادين الكويتي والعربي
ل ـلــرمــايــة عـبـيــد الـعـصـيـمــي أن مـجـلــس إدارة ن ــادي
الــرمــايــة الكويتي الــريــاضــي قــرر منح مكافأة مالية
قدرها  10000دينار للرامي األولمبي عبدالله الطرقي
الرشيدي بعد تحقيقه الميدالية البرونزية لمسابقة
الـسـكـيــت خ ــال مـنــافـســات الــرمــايــة بـ ــدورة األل ـعــاب
ً
األول ـم ـب ـيــة (طــوك ـيــو  ،)2020مــوض ـحــا أن الـمـكــافــأة
ً
رام آخر يحقق ميدالية أولمبية؛ تشجيعا
ستشمل أي ٍ
األحـ ـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،م ـتــوج ـه ـيــن
مـبــاشــرة الــى الـقــريــة االولمبية،
حيث يقيم وفد البعثة الكويتية.
واس ـت ـعــد ال ـيــوحــة والـشـمــري
لـلـمـشــاركــة فــي مـنــافـســات دورة
االلعاب االولمبية (طوكيو )2020
بـصــورة جـيــدة ،حيث دخــا في
معسكر تدريبي في تركيا استمر
لمدة  50يوميا ،بإشراف المدرب
الــوطـنــي ب ــدر عـبــاس المختص
بـمـســابـقــة ال ـحــواجــز وال ـســرعــة،
وهو الذي اختير من قبل االتحاد
االسـيــوي للعبة كأفضل مــدرب
فــي اسـيــا (جــائــزة م ــدرب الـعــام)
ع ـ ــام  ،2019ح ـي ــث ت ــم تـكــريـمــه
فــي الحفل السنوي الــذي اقامه
االت ـحــاد االس ـيــوي على هامش
البطولة اآلسيوية في قطر آنذاك.
وت ـت ـط ـلــع ال ـ ـعـ ــداءة م ـض ــاوي
الشمري ،التي تشارك في سباق
ً
 100م عدوا الى تسجيل حضور
مميز في مشاركتها االولى على
م ـس ـتــوى ال ـ ـ ـ ــدورات االول ـم ـب ـي ــة،
عندما تخوض المنافسات في
 30الجاري.
وو صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ا ل ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــري
استعداداتها لخوض المنافسات
ب ــأنـ ـه ــا ك ــان ــت ق ــوي ــة ومـ ـمـ ـي ــزة،
وقالت إن "التحضيرات لطوكيو

ً
وتحفيزا للرماة المشاركين لتحقيق اإلنجاز باسم
دولة الكويت.
وأش ـ ــار الـعـصـيـمــي ال ــى أن شــركــة مـصـطـفــي كــرم
وأوالده للتجارة العامة والـمـقــاوالت أعلنت تقديم
رام يحقق ميدالية أولمبية خالل الدورة؛
سيارة ألي ٍ
لــدفـعـهــم وتـحـفـيــزهــم لـلـفــوز ورف ــع عـلــم ال ـكــويــت في
األولمبياد.
وقدم العصيمي الشكر والتقدير نيابة عن رئيس

 2020كـ ــا نـ ــت ج ـ ـيـ ــدة و قـ ــو يـ ــة،
بـ ـع ــد ان شـ ــاركـ ــت فـ ــي ال ـع ــدي ــد
م ـ ــن الـ ـمـ ـعـ ـسـ ـك ــرات ال ـت ــدري ـب ـي ــة
المحلية والخارجية على مدار
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات االخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،وأثـ ـم ــرت
هذه التحضيرات عن تسجيلي
ل ــرق ـم ـي ــن ق ـي ــاس ـي ـي ــن مـ ــن خ ــال
م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات ب ـ ـطـ ــولـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدوري
ال ـمــاســي ف ــي ق ـط ــر ،الـ ــذي يضم
افـضــل الـ ـع ــداء ات عـلــى مستوى
العالم ،وكذلك في بطولة بورصا
ال ــدول ـي ــة ف ــي ت ــرك ـي ــا" ،واضــافــت
أنـ ـه ــا ف ـ ـخـ ــورة ب ـت ـم ـث ـيــل الـ ـم ــرأة
الكويتية في ألعاب القوى للمرة
ال ـث ــان ـي ــة ف ــي االولـ ـمـ ـبـ ـي ــاد ،بـعــد
ان كــانــت الـمـشــاركــة االول ــى عن
طــريــق الــاعـبــة دان ــة النصرالله
في أولمبياد أثينا .2004
وي ـ ـ ــأم ـ ـ ــل ي ـ ـع ـ ـقـ ــوب ال ـ ـيـ ــوحـ ــة
ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك فـ ــي الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــات 3
أغـ ـسـ ـط ــس ال ـم ـق ـب ــل فـ ــي س ـب ــاق
110م حــواجــز فــي بلوغ االدوار
المتقدمة لهذه المسابقة ،بعد
التحضيرات القوية التي اجراها
مــن خــال المعسكرات المحلية
والـخــارجـيــة ،وكــذلــك الـبـطــوالت
ال ـك ـث ـي ــرة الـ ـت ــي خ ــاض ـه ــا خ ــال
السنوات الماضية وكان آخرها
في البطولة العربية التي أقيمت

ف ـ ــي ت ـ ــون ـ ــس ،حـ ـي ــث ت ـم ـك ــن مــن
تحقيق الميدالية الذهبية.

الصباح :األمنيات كبيرة
بتكرار اإلنجاز
أكد عضو مجلس إدارة اللجنة
األولمبية الكويتية ،الشيخ جابر

ال ـت ـقــى وزيـ ــر ال ــري ــاض ــة رئـيــس
اللجنة األولمبية السعودية سمو
األمير عبدالعزيز الفيصل ،رئيس
اللجنة األولمبية الكويتية الشيخ
ف ـه ــد الـ ـن ــاص ــر ،فـ ــي م ـق ــر ال ـب ـع ـثــة
ا لـسـعــود يــة بالعاصمة اليابانية
طــوك ـيــو ،عـلــى هــامــش مـنــافـســات
دورة األلعاب األولمبية المستمرة
هناك حتى  8أغسطس المقبل.
حـ ـض ــر ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
الـلـجـنــة ال ـس ـعــوديــة سـمــو األمـيــر
فهد بــن جـلــوي ،وأع ـضــاء اللجنة
الكويتية الشيخ مبارك بن فيصل
الـ ـصـ ـب ــاح والـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر ثــامــر
الصباح وعلي المري.

ً
«أزرق اليد» باشر تدريباته استعدادا لـ «البوسنة»

اجتماع غونزاليس والعزب
وسبق التدريب اجتماع عقده المدرب اإلسباني كارلوس غونزاليس،
وم ـســاعــده مـحـمــد ال ـع ــزب ،م ــع الــاع ـب ـيــن ،ح ــدد خــالــه أبـ ــرز سلبيات
وإيجابيات الفريق في مباراته الثانية مع المنتخب البحريني ،مؤكدا
لالعبين أنهم كانوا األفضل خالل اللقاء ،وأنهم نفذوا تعليمات الجهاز
ً
الفني ،مع تأكيد ضرورة عدم االعتراض على الحكم أيا كانت القرارات.
وش ــدد غــونــزالـيــس وال ـعــزب خ ــال االجـتـمــاع ذات ــه عـلــى إشادتهما
بالالعبين ،ومطالبتهما بالظهور بنفس المستوى والروح القتالية التي
كانوا عليها خالل اللقاء ،مع الوضع في االعتبار أن أهمية المباريات
التجريبية تتمثل في الوقوف على السلبيات واألخطاء ،لعالجها وعدم
تكرارها ،وليس النتيجة ،سواء كانت فوزا أو خسارة.

مستوى جيد رغم الخسارة
وكان المنتخب ظهر بمستوى جيد خالل المباراة التي طغت عليها
الخشونة المتبادلة من العبي الفريقين ،خصوصا العبي البحرين،
الذين لعبوا من أجل تحقيق الفوز دون سواه ،خصوصا أنهم خسروا
أمام "األزرق" في آخر مباراتين.

مدير المنتخب فهد الهاجري يتحدث لالعبين (تصوير جورج ريجي)

●

محمد عبدالعزيز

ان ـط ـل ـقــت ت ــدريـ ـب ــات مـنـتـخـبـنــا الــوط ـنــي
األول ل ـك ــرة ال ـي ــد ،أم ــس األول ،ع ـلــى صــالــة
مركز الشهيد فهد األحـمــد بالدعية ،حسب
ً
خ ـط ــة اإلعـ ـ ـ ــداد ال ـط ــوي ـل ــة األج ـ ــل اسـ ـتـ ـع ــدادا
لالستحقاقات الخارجية المقبلة.
وق ــاد ال ـتــدريــب الـمــديــر الـفـنــي للمنتخب
األول السلوفيني بوريس دينتش ومساعديه
األلماني أبوبكر زرماني والصربي بوسكو
ومدير المنتخب األول فهد الهاجري بحضور
الـمــديــر الـفـنــي لــاتـحــاد د .خــالــد الـشــرجــي،
ً
إضافة إلى  28العبا من ضمنهم العبان على
قائمة اإلصابات ،هما خالد الغربللي وحارس
المرمى حسن صفر ،في حين تغيب  8العبين
ألسباب مختلفة.
واشـ ـتـ ـمـ ـل ــت الـ ـحـ ـص ــة الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة ع ـلــى
تــدريـبــات بدنية بــاسـتـخــدام الـكــرة وبعدها
تــم إج ــراء تقسيمة بـيــن الــاعـبـيــن للوقوف
على مستواهم الفني ،ثم بعض التدريبات
الدفاعية على هيئة مجموعات.
وق ـبــل بــدايــة ال ـتــدريــب أك ــد ال ـهــاجــري في
كلمته لالعبين ض ــرورة االلـتــزام فــي الفترة

الـحــالـيــة واالس ـت ـف ــادة الـكــامـلــة م ــن بــرنــامــج
اإلعداد والتهيئة البدنية والفنية قبل خوض
المعسكر الخارجي في أغسطس المقبل في
البوسنة.

دنيتش :التصفية نهاية األسبوع
من جانبه ،قــال دنيتش لالعبين" :أعتقد
أنها المرة األولى التي تبدأ فيها خطة إعداد
للمنتخب الوطني قبل البطولة ب ــ 6أشهر،
وال ـف ـت ــرة كــاف ـيــة وج ـي ــدة لـتـحـقـيــق أهــداف ـنــا
وطـمــوحــاتـنــا ال ـتــي نـسـعــى خــالـهــا إلع ــادة
ك ــرة الـيــد الـكــويـتـيــة إل ــى موقعها الطبيعي
ً
ً
آس ـي ــوي ــا" ،الف ـتــا إل ــى أن "ال ـف ـتــرة الـتــدريـبـيــة
الحالية ستكون للتعارف بين الجهاز الفني
والالعبين وكذلك للتهيئة البدنية والفنية".
وأض ـ ـ ــاف دن ـي ـت ــش" :إم ـك ــان ــات ـك ــم الـفـنـيــة
عــالـيــة وه ــذا يــؤهـلـكــم لـلــوصــول إل ــى أفضل
المستويات الفنية ،والتصفية األولي ستكون
ن ـهــايــة األس ـب ــوع ال ـج ــاري ل ـلــوصــول لـلـعــدد
المسموح له بالسفر للمعسكر الخارجي"،
مبينا أن عدم اختيار أي العب في المرحلة
"الـ ـح ــالـ ـي ــة" األولـ ـ ـ ــى ال ي ـع ـن ــي خـ ــروجـ ــه مــن

ثامر الصباح ،أن األمنيات كبيرة
بتكرار اإلنـجــاز التاريخي ،الــذي
حققه البطل عبدالله الــرشـيــدي،
بعد فــوزه بالميدالية البرونزية،
وهــي أول ميدالية خليجية يتم
تحقيقها في أولمبياد طوكيو.
وقــال الصباح "سعدنا كثيرا
ب ــاإلن ـج ــاز الـ ــذي ج ــاء ع ــن طــريــق

ال ــرش ـي ــدي بـتـحـقـيـقــه ال ـبــرونــزيــة
لـ ـلـ ـك ــوي ــت ،وه ـ ـ ــي أول م ـي ــدال ـي ــة
خليجية في ال ــدورة ،والتطلعات
كبيرة بتكرار هذا اإلنجاز ،ورفع
علم الكويت مرة أخرى عن طريق
رماتنا في مسابقة (ت ــراب) طالل
الرشيدي ،وعبدالرحمن الفيحان،
والصعود على منصات التتويج".

الفيصل يلتقي الناصر في طوكيو

حازم ماهر

يجري منتخبنا األولمبي لكرة القدم تدريبا خفيفا في السادسة
والنصف من مساء اليوم على أحد المالعب الخارجية بمدينة إزميت،
استعدادا لمباراته الودية الثالثة في معسكره التدريبي بتركيا ،والتي
يواجه خاللها نادي إسكندرون سبورت لنفس المرحلة العمرية.
ويأتي المعسكر ضمن االستعدادات لخوض منافسات بطولة غرب
آسيا ،التي تستضيفها السعودية مطلع أكتوبر المقبل ،والمجموعة
الرابعة التي تستضيفها الكويت من  27حتى  31من الشهر ذاته ،ضمن
التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت  23سنة.
وكان الالعبون الذين شاركوا في المباراة التجريبية أمام المنتخب
البحريني ،أمس األول ،والتي انتهت بفوز المنافس بهدفين لهدف أحرزه
عيد الرشيدي ،خضعوا لبرنامج استشفائي صباح أمس بمقر إقامة
الوفد ،وهو إجراء ُمتبع عقب كل مباراة يخوضها الفريق ،إلزالة اإلرهاق
واإلجهاد من الالعبين ،في ظل توالي التدريبات والمباريات التجريبية
في المعسكر .فيما أجرى الفريق تدريبه المسائي مكتمل الصفوف ،بعد
عودة يوسف الرشيدي ،إثر تعافيه من اإلصابة التي لحقت به أخيرا (شد
في العضلة الضامة) ،كما شارك الثالثي :عبدالله الجزاف وفواز الصعب
وخالد صباح ،الذين انضموا للوفد مساء أمس األول ،حيث تخلفوا عن
المغادرة بعد إصابتهم بـ"كورونا".

وأعضاء مجلس إدارة نادي الرماية لشركة مصطفي
كرم على هذه المبادرة الوطنية والتي ال تعد غريبة
على الشركة التي أ خــذت على عاتقها منذ سنوات
طــوي ـلــة دع ــم أن ـش ـطــة ال ــرم ــاي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة وتـشـجـيــع
ً
المتميزين من رمــاة المنتخب الوطني إيمانا منها
بأهمية دعــم الـنـشــاط الــريــاضــي لتحقيق مــزيــد من
اإلنجازات باسم الكويت.

حسابات الجهاز الفني ،فهذه المجموعة هي
أفضل الالعبين الموجودين على الساحة،
ً
"ودائ ـم ــا أنـتــم األق ــرب لالنضمام للمنتخب
فــي اي مــرحـلــة مستقبلية حـســب ال ـظــروف
واالح ـت ـي ــاج ــات ،وعـلـيـنــا جـمـيــع أن نستعد
بشكل جيد ونستفيد من الخطة الموضوعة
لتحقيق أهدافنا".

الشرجي :خطة اإلعداد
بدوره ،أكد المدير الفني لالتحاد أن خطة
إع ـ ــداد الـمـنـتـخـبــات الــوط ـن ـيــة تـخـتـلــف هــذا
الموسم عن المواسم السابقة بهدف تحقيق
ن ـتــائــج ج ـي ــدة ع ـلــى ال ـص ـع ـيــديــن اآلس ـي ــوي
ً
والدولي ،مشيرا إلى أن المرحلة األولــى من
خطة تدريب المنتخب األول ستكون لمدة 6
أيــام في الكويت ،وبعدها سيختار المدرب
دنيتش القائمة التي ستسافر إلى معسكر
البوسنة الــذي سيمتد أسبوعين ويتخلله
بعض المباريات التجريبية بهدف تعرف
المدرب على الالعبين وتعرفهم على أسلوبه،
ً
متمنيا أن تحقق الـفـتــرة الحالية األه ــداف
ً
الموضوعة استعدادا لالستحقاقات المقبلة.

الفيصل يقدم هدية تذكارية إلى الناصر

القادسية دشن ًتدريباته
بمشاركة  16العبا
يواصل الفريق األول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته اليومية
على استاد محمد الحمد ،استعدادا للموسم المقبل .2022-2021
ويقود التدريبات مدرب اللياقة البدنية التونسي خليل الجبابلي،
ال ــذي تـعــاقــد مـعــه مجلس اإلدارة للعمل مــع الـجـهــاز الـفـنــي ،وذلــك
إلــى حين انتهاء فترة الحجر الصحي المنزلي للمدرب الجزائري
خيرالدين مضوي ،الذي سيقود التدريبات األحد المقبل.
وكان األصفر قد دشن تدريباته مساء أمس األول بحضور  16العبا،
إذ طالب الالعبون الدوليون باستثناء فهد األنـصــاري بالحصول
على راحة من التدريبات حتى يوم  31الجاري ،وهو األمر الذي تمت
الموافقة عليه.
وش ــارك فــي الـتــدريـبــات الــاعــب أحـمــد الــريــاحــي بعد عــودتــه إلى
األصـفــر مـجــددا ،إذ لعب فــي الـمــوســم الـمــاضــي للنصر على سبيل
اإلعارة ،في حين خضع لتدريبات تأهيلية ضاري سعيد بعد تعافيه
ً
من اإلصابة ،ومن المقرر أن يعود رضا هاني للتدريبات اليوم أو غدا.
إلى ذلك ،يصل إلى البالد اليوم محترف الفريق النيجيري جيمس،
الذي تم تجديد تعاقده ،بينما يجري أعضاء الجهاز اإلداري اتصاالت
على األلباني الدولي تراشي للوقوف على موعد وصوله ،في حين
يسابق الجهاز الزمن لالنتهاء من إج ــراء ات استخراج فيزا دخول
البالد للمحترف البوسني تاتار الذي تم التعاقد معه مؤخرا.
ويـبـحــث جـهــاز ال ـكــرة عــن مـهــاجــم للتعاقد مـعــه مــن أج ــل تدعيم
صفوف الفريق في الموسم المقبل ،سواء كان أجنبيا أو محليا ،ال
سيما فــي ظــل معاناة األصـفــر مــن غياب رأس الحربة الصريح في
الموسم الماضي.
إلــى ذلــك ،لــم تتضح الـصــورة حتى أمــس بشأن مــا أعلنه الالعب
سلطان العنزي عن انتهاء عالقته بالقادسية ،وذلك بانتهاء عقده،
في حين أكد مصدر لـ "الجريدة" ،أن العالقة مستمرة ،والالعب سيتم
قيده في قائمة الفريق بسجالت اتحاد الكرة ،وأن غيابه عن التدريبات
بدون الحصول على إذن مسبق سيتسبب في إصدار عقوبات ضده.

خالص العزاء
يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء وصادق المواساة
إلى عضو مجلس إدارة نادي الفتاة مريم العلي لوفاة المغفور
لها بــإذن الله ،والدتها ماجدة الرفاعي ...تغمد الله الفقيدة
بواسع رحمته وألهم أهلها الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

19
ً
ماكيون تحكم هيمنتها في 100م ظهرا ...وثنائية بريطانية
ةديرجلا
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األسترالية
ً
حققت السباحة ً
كايلي ماكيون رقما أولمبيا،
محرزة ًذهبية سباق 100
م ظهرا ،أمس ،ضمن دورة
األلعاب األولمبية الصيفية
المقامة في طوكيو حتى 8
أغسطس.

ح ـ ـ ّـول ـ ــت األس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة كــاي ـلــي
مــاكـيــون ذك ــرى أليمة إلــى إنجاز
ً
فــي س ـبــاق  100م ظ ـه ــرا ،وأنـهــى
رج ــال روس ـي ــا سـيـطــرة أمـيــركـيــة
في السباق عينه ،في حين حصد
البريطانيون ذهبية وفضية في
 200م حــرة ،أمــس ،في منافسات
السباحة ضمن أولمبياد طوكيو.
ً
حققت ماكيون ( 20عاما) رقما
ً
أولمبيا ،وكــانــت على بعد  2في
ال ـم ـئــة ف ـقــط م ــن م ـع ــادل ــة رقـمـهــا
القياسي العالمي ،مسجلة 57.45
ثــانـيــة ومـتـقــدمــة الـكـنــديــة كايلي

م ــاس ( 57.72ث) ال ـتــي تـصــدرت
السباق لفترة طويلة واألميركية
ريغان سميث ( 58.05ث).
وقــالــت ماكيون ،التي حطمت
الــرقــم األول ـم ـبــي« :كــانــت ســاقــاي
تؤلمانني بالتأكيد فــي آخــر 20
ً
مترا».
وع ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــون فـ ــي
تحضيراتها لأللعاب ،في ظل وفاة
والدها شولتو بسرطان دماغي
في أغسطس  ،2020وقــد وشمت
على ساقها جملة «سأبقى دائما
ً
معك» تكريما لذكراه.
ّ
لكن ابنة بريزبين حولت هذه
الذكرى األليمة إلى حافز ألهمها
لتحطيم الرقم العالمي لألميركية
ً
سميث ( 19عاما) ،الشهر الماضي،
ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات األس ـت ــرال ـي ــة ثم
حصد ذهبية األلعاب األولمبية.
وتـ ـ ــوضـ ـ ــح م ـ ــاك ـ ـي ـ ــون« :لـ ـي ــس
بـ ــال ـ ـضـ ــرورة مـ ــا مـ ـ ـ ــررت بـ ـ ــه .كــل
ً
ً
شخص يعيش مسارا خاصا به،
ً
وصــودف أن مساري كــان قاسيا
ً
جدا .لم أكن ألتواجد هنا دون أن
يحدث كل ذلك».
وهي تهدف إلى إحــراز ذهبية
ً
سباق  200م ظهرا ،بعد تسجيلها
ً
أخيرا رابع أسرع وقت في التاريخ.

جاكوبي تصدم كينغ

الروسي ريلوف

ً
ولدى السيدات أيضا ،صدمت
السباحة األميركية الشابة ليديا
جــاكــوبــي ( 17ع ــام ــا) مواطنتها
ليلي كينغ عندما أحرزت ذهبية
ً
ً
ّ
مسجلة زمنا قدره
 100م صــدرا،
 1:04.95دقيقة ،متقدمة الجنوب
إف ــريـ ـقـ ـي ــة ت ــاتـ ـي ــان ــا شــون ـم ـي ـكــر
( 1:05.22د) وكينغ ( 1:05.54د).
وقــالــت جاكوبي ،أول ّ
سباحة

توجت األلمانية ريـكــاردا
فــونــك بــالـمـيــدالـيــة الــذهـبـيــة
ل ـ ـس ـ ـبـ ــاق قـ ـ ـ ـ ـ ــوارب ال ـ ـكـ ــايـ ــاك
ال ـم ـت ـعــرج ل ـل ـس ـيــدات ،ضمن
فـعــالـيــات أولـمـبـيــاد طوكيو
.2020
وحلت اإلسبانية مايالين
شـ ـ ــورو ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـثــانــي
خ ـ ــال الـ ـسـ ـب ــاق الـ ـ ــذي ج ــرى
امـ ـ ــس ،ل ـت ـح ـصــد ال ـم ـيــدال ـيــة
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــة ،فـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا ذه ـ ـبـ ــت
ال ـم ـي ــدال ـي ــة الـ ـب ــرون ــزي ــة إل ــى
األسترالية جيسيكا فوكس.
(د ب أ)

ول ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ـ ــال ،ح ـ ـصـ ــدت
بريطانيا ثنائية ذهبية  -فضية
فــي سـبــاق  200م ح ــرة عـبــر تــوم
ً
ديــن ودان ـكــن سـكــوت تــوالـيــا ،في
سـبــاق غ ــاب عـنــه الصيني ســون
يانغ بسبب اإليقاف.
ً
وب ـع ــدم ــا ك ــان م ـت ــأخ ــرا مطلع
ً
ال ـس ـبــاق ،سـ ّـجــل دي ــن ( 21عــامــا)
ً
ً
زمنا قدره  1:44.22دقيقة متقدما
على مواطنه سكوت بفارق  4في
المئة من الثانية فقط ،والبرازيلي
فرناندو شيفر بفارق  44في المئة

من الثانية .وقال دين «عرفت أنه
ً
ً
سيكون صــراعــا قــاسـيــا .لــم أدرك
كيف سيخوض باقي السباحين
المنافسة».
ّ
ً
وح ــل راب ـعــا الــرومــانــي اليافع
ً
دافيد بوبوفيتشي ( 16عاما) ،أحد
اكتشافات الموسم وصاحب أسرع
وقت هذا العام في  100م (47.30
ث) ،بــزمــن  1:44.68د ،فـكــان على
بعد  2في المئة من الثانية فقط
إلحراز أولى ميدالياته األولمبية.
وعلى غرار سباق  400م حرة،
الــذي أح ــرزه المفاجأة التونسي
أيوب الحفناوي ،أقيم هذا السباق
ب ـغ ـي ــاب ال ـن ـج ــم ال ـص ـي ـنــي ي ــان ــغ،
البطل األولمبي والبطل المزدوج

في المونديال ،بسبب ايقافه أربع
سنوات لخرقه قواعد المنشطات.
ّ
وفـ ـ ــي مـ ــونـ ــديـ ــال  ،2019ح ــل
ً
س ـ ـ ـكـ ـ ــوت ثـ ـ ــال ـ ـ ـثـ ـ ــا ،لـ ـكـ ـن ــه رفـ ــض
مـصــافـحــة يــونــغ ال ــذي ص ــاح في
ً
وجـهــه غــاضـبــا «أن ــت خــاســر ،أنــا
الفائز!».
وقـ ـ ــال سـ ـك ــوت ب ـع ــد ال ـس ـب ــاق:
ً
«تحية لـتــوم ،لقد كــان رائـعــا .هو
صديق خارج الحوض ومن الرائع
منافسته».

سباق  100م ظهرا
ّ
وح ــقـ ـق ــت روس ـ ـيـ ــا ال ـم ـش ــارك ــة
تحت علم محايد بسبب قضايا

منشطات ،ثنائية في سباق  100م
ظهرا ،بعد وصول يفغيني ريلوف
وك ـل ـي ـم ـنــت كــول ـي ـس ـن ـي ـكــوف فــي
المركزين األول والثاني الثالثاء.
وس ـ ّـج ــل ريـ ـل ــوف ( 24ع ــام ــا)،
ً
اختصاصي سباق  200م ظهرا،
ّ ً
ً
زمنا قــدره  51.98ثانية ،متقدما
عـلــى كــولـيـسـنـيـكــوف ( 52.00ث)
وح ــام ــل ال ـل ـق ــب األمـ ـي ــرك ــي راي ــن
مورفي ( 52.19ث).
وهـ ـ ــذه ّأول مـ ـ ـ ّـرة م ـن ــذ أل ـع ــاب
موسكو  ،1980التي يفشل فيها
سباح أميركي بحصد ذهبية أو
فضية السباق.
ً
ولـ ــم ي ـكــن ريـ ـل ــوف ب ـع ـي ــدا عن
الرقم القياسي العالمي المسجل

بـ ــا سـ ــم م ـ ــور ف ـ ــي ( 51.85ث).
وأضاف ذهبية إلى البرونزية
ال ـتــي أح ــرزه ــا ف ــي ري ــو 2016
وذهبيتين فــي بطولة العالم
عامي  2017و 2019وكلها في
ً
 200م ظهرا.
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــه ،حـ ـ ـص ـ ــد
ً
كوليسنيكوف ( 21عاما) ،الذي
يـخــوض مـشــاركـتــه األولمبية
األولى ،برونزية مونديال 2019
ً
في  50م ظهرا.

فيريرا ومور يتوجان بذهبية ركوب األمواج
أصبح البرازيلي إيتالو فيريرا واألميركية
كـ ــاريـ ـ ّـسـ ــا مـ ـ ــور أول ب ـط ـل ـي ــن أول ـم ـب ـي ـي ــن فــي
رياضة ركوب األمواج ،المدرجة للمرة األولى
بالبرنامج ،بعد فوزهما بالميدالية الذهبية
في أولمبياد طوكيو.
وسجل فيريرا ،بطل العالم  2019الذي تعلم
ً
ركوب األمــواج واقفا على صندوق كان والده
يملؤه بالماء والصابون بعد استخدامه لبيع
األسماك 15.15 ،نقطة في النهائي ،مقابل 6.60
للياباني كانوا إيغاراشي ،الذي أحرز الفضية.
وت ـنــافــس الـمـتـســابـقــون عـلــى شــاطــئ
ت ــوس ــوريـ ـغ ــاس ــاك ــي ،ع ـل ــى ُبـ ـع ــد ق ــراب ــة

م ـئــة ك ـي ـلــوم ـتــر شـ ــرق ط ــوك ـي ــو ،ح ـيــث م ــارس
والــد إيـغــاراشــي هــذه الـهــوايــة .وبعد أن فاجأ
إيغاراشي نظيره اإلسباني غابريال ميدينا،
ً
المصنف األول عالميا ،في نصف النهائي ،أمل
األخير التعويض بالبرونزية ،إال أنها كانت من
نصيب األسترالي أوين رايت.
ول ــدى الـسـيــدات ،تفوقت مــور فــي النهائي
( )14.93على الجنوب إفريقية بيانكا بويتنداغ
( ،)8.46فـيـمــا ك ــان ــت ال ـب ــرون ــزي ــة م ــن نصيب
اليابانية أمورو تسوزوكي ( )6.80على حساب
األميركية كاروالين ماركس (.)4.26

المغربي بعال خالل النزال مع دافيد

األلمانية فونك

ّ
ً
ُمنيت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثانية عالميا الباحثة
عن المجد األولمبي على أرضها بانتكاسة ،أمــس ،إثــر خروجها
من الدور الثالث ألولمبياد طوكيو ضمن منافسات كرة المضرب
بسقوطها أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا الثانية واالربعين
ً
عالميا .6-4 ،6-1
وكانت أوساكا اختيرت إلضاءة المرجل في حفل افتتاح األلعاب
ً
الجمعة الماضي ،إيذانا بانطالق المنافسات وأصبحت أول العبة
كرة مضرب تحصل على هذا الشرف في تاريخ األولمبياد.
ً
وكانت أوساكا المرشحة األوفر حظا للفوز بالذهبية بعد خروج
ّ
المصنفة األولى األسترالية آشلي بارتي الصادم من الدور األول
األحد ثم المصنفة الثالثة البيالروسية أرينا سابالينكا االثنين ،ال
سيما في ظل غياب العديد من المصنفات العشر األوليات.
ً
وغابت ابنة الـ 23عاما عن المالعب منذ انسحابها من مباراتها
في الدور الثاني في روالن غاروس في مايو ،بسبب تداعيات قرارها
مقاطعة وسائل اإلعــام ،قبل أن تكشف عن معاناتها من مشاكل
ً
اكتئاب وقلق أبعدتها أيضا عن المنافسة في ويمبلدون ،قبل أن
تعود في أولمبياد بالدها المؤجل من الصيف الماضي بسبب
فيروس كورونا وتكون نجمة حفل االفتتاح.
وعبرت التشيكية الى ربع النهائي حيث تلتقي اإلسبانية باوال
بادوسا الفائزة على األرجنتينية ناديا بودوروسكا .3-6 ،2-6
ً
وخلت الساحة للمصنفة الخامسة عالميا إيلينا سفيتولينا
الـتــي بــاتــت أعـلــى المصنفات اآلن .وك ــادت أن تـهــدر هــذه الفرصة
لوال نجحت في تعويض تأخرها بمجموعة امام اليونانية ماريا
ساكاري الى فوز  ،4-6 ،3-6 ،7-5لتلتقي في ربع النهائي االيطالية
كاميال جورجي التي أقصت التشيكية كارولينا بليشوكوفا وصيفة
ويمبلدون .2-6 ،4-6
كما تأهلت االسبانية غاربينيي موغوروسا الى دور الثمانية
بعد فوزها على البلجيكية أليسون فان أويتفانك  1-6 ،4-6حيث
ستلتقي الكرواتية دونا فيكيتش أو الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.
ولحقت بها السويسرية بليندا بتشيتش التي أطاحت حاملة
لقب روالن غاروس التشيكية باربورا كرايتشيكوفا ،3-6 ،2-6 ،6-1
ً
موعدا مع وصيفة االخيرة في فرنسا الروسية أناستازيا
لتضرب
بافليوتشنكوفا المشاركة تحت علم محايد الفائزة على االسبانية
سارا سوريبيس تورمو .3-6 ،1-6
ولـ ــدى ال ــرج ــال ،تــأهــل ال ـيــونــانــي سـتـيـفــانــوس تسيتسيباس
ً
ً
المصنف راب ـعــا عــالـمـيــا ل ـلــدور الـثــالــث إث ــر ف ــوزه عـلــى األمـيــركــي
فرانسيس تيافو  ،4-6 ،3-6واألرجنتيني دييفو شفارتسمان على
حساب التشيكي توماش ماتشاك .5-7 ،4-6
وتــأهــل صــاحــب االرض كــي نيشيكوري بـفــوزه على االميركي
مــاركــوس جيرون  1-6 ،6-3 ،)5/7( 6-7ورافـقــه الفرنسي جيريمي
شاردي على حساب الروسي أصالن كاراتسيف .3-6 ،6-4 ،5-7

سباق  200م حرة

ً
جانب من سباق 100م ظهرا للسيدات

استبعاد المغربي بعال
ِل َعضه أذن خصمه

فونك تحصد ذهبية
الكاياك المتعرج

ّ
حلم أوساكا يتبخر على أرضها

ق ــادم ــة م ــن آالسـ ـك ــا ت ـت ــأه ــل إل ــى
األلعاب «هذا جنوني .كنت أسبح
بغية إحراز ميدالية دون أي شك.
لــم أك ــن أتــوقــع ذهـبـيــة .ك ــان األمــر
جنونيا عندما نظرت إلــى أعلى
واكتشفت أني األولى».
ُ
ً
وت ّ
عد جاكوبي بين  11مراهقا
في المنتخب األميركي استفادوا
م ــن ت ــأج ـي ــل األل ـ ـعـ ــاب م ـ ــدة سـنــة
بسبب فيروس كورونا وحجزوا
بـ ـط ــاق ــات ت ــأه ـل ـه ــم إل ـ ــى ال ـح ــدث
الرياضي الكبير.
ً
وف ــرض ــت شــون ـم ـي ـكــر إي ـقــاعــا
ً
سـ ــري ـ ـعـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـس ـ ـب ـ ــاق ،ب ـعــد
ً
ً
أن ح ـق ـق ــت رق ـ ـمـ ــا أولـ ـمـ ـبـ ـي ــا فــي
ال ـت ـص ـف ـيــات .ك ــان ــت ف ــي طــريـقـهــا
إلحـ ـ ــراز ذه ـب ـي ــة ،ل ـك ــن جــاكــوبــي
ً
ضغطت في آخر خمسين مترا.
من جهتها ،قالت كينغ حاملة
ال ــرق ــم ال ـعــال ـمــي ،ال ـتــي ل ــم تخسر
في هذا السباق ضمن البطوالت
الـكـبــرى مـنــذ « 2015أن ــا سعيدة
ً
جدا من سباقي ومتحمسة لليديا.
ي ـس ـعــدنــي رؤي ـ ــة تـ ـف ـ ّـوق سـبــاحــة
الصدر األميركي في المستقبل».

رياضة

ُ
استبعد المالكم المغربي يونس بعال من أولمبياد طوكيو،
أمس ،بعد محاولته عض أذن منافسه النيوزيلندي دافيد نييكا
في دور الـ 16من وزن ّ 91-81كلغ.
ّ
وذك ــرت هــذه الحادثة ِبـ َـعــض البطل األميركي السابق مايك
تايسون ألذن إيفاندر هوليفيلد عام .1997
النيوزيلندي بينما كان يمسك بذراعيه،
واندفع بعال نحو أذن ّ
لـكــن خصمه نـجــح فــي تـجــنــب الـهـجــوم ال ــذي حــدث فــي الجولة
الثالثة ،ولــم يالحظه الحكم السريالنكي شـيــرومــاال ثامبو أو
القضاة الخمسة .وبعد نزال سيطر عليه نييكا وحسمه  - 5صفر،
أعلن المنظمون استبعاد المالكم المغربي وإلغاء نتيجته رغم
خسارته.
وجاء في بيان صادر عن مجموعة العمل الخاصة بالمالكمة
التابعة للجنة األولمبية الدولية أن بعال «كان لديه نية واضحة
في عض أذن/وجه خصمه في الجولة الثالثة من المباراة».

ألمانيا تحصد ذهبية الترويض للفرق
أح ــرزت ألـمــانـيــا الـمـيــدالـيــة الذهبية
ف ــي مـســابـقــة ال ـت ــروي ــض ل ـل ـفــرق ضمن
منافسات الفروسية ،أمس ،في أولمبياد
طوكيو .2020
ونالت ألمانيا تاسع ميدالية ذهبية
ف ــي م ـســاب ـقــة ال ـت ــروي ــض ل ـل ـفــرق خــال
م ـس ـيــرت ـهــا األول ـم ـب ـي ــة ل ـت ـع ــزز رق ـم ـهــا
القياسي.
وساهمت جيسيكا فون بريدو فرندل
بشكل كبير في فوز ألمانيا بالذهب.
وسجل الفريق األلماني  8178نقطة
مـقــابــل  7747نـقـطــة لـلـفــريــق األمـيــركــي
صاحب الفضية في الوقت الذي سجل
الـ ـف ــري ــق ال ـب ــري ـط ــان ــي  7723لـيـحـصــد
الميدالية البرونزية.

األلمانية جيسيكا

البرازيلي فيريرا

أخبار أولمبية منوعة
• أحرز العب التايكواندو الروسي المشارك
تـحــت عـلــم مـحــايــد فــاديـســاف الري ــن ذهبية
 +80كلغ أمس ،ضمن دورة األلعاب األولمبية
الصيفية المقامة في طوكيو حتى  8أغسطس.
وح ـ ـ ـصـ ـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدون ـ ــي ال ـ ـش ـ ـمـ ــالـ ــي دي ـ ـ ــان
جـيــورغـيـيـفـسـكــي ع ـلــى ال ـم ـيــدال ـيــة الـفـضـيــة،
كاستيو
بينما فاز الكوبي رافايل يونيير ألبا
ِ
وا ل ـكــوري الجنوبي كيو دون إن بالميدالية
البرونزية.
• ح ـق ـقــت العـ ـب ــة الـ ـت ــايـ ـك ــوان ــدو ال ـصــرب ـيــة
مـيـلـيـتـســا مــانــدي ـتــش ذه ـب ـيــة وزن  +67كـلــغ.
وفازت الكورية الجنوبية دابين لي بالميدالية
ا لـفـضـيــة ،بينما حصلت كــل مــن البريطانية
بـيــانـكــا ووكـ ــدن والـفــرنـسـيــة أت ـيــا لـ ــوران على
الميدالية البرونزية.
• حازت سيدات روسيا اللواتي ،يلعبن تحت
علم محايد ،ذهبية المسابقة الكاملة للفرق في
الجمباز أمس ،أمام الواليات المتحدة حاملة
اللقب التي خسرت أسطورتها سيمون بايلز
خالل النهائي بسبب «مشكلة طبية».
وح ـقــق ال ـفــريــق ال ــروس ــي  169.528نـقـطــة،
فــي مقابل  166.096لـلــواليــات المتحدة التي
نالت الفضية ،في حين ذهبت البرونزية إلى
بريطانيا مع  164.096نقطة.
وقـ ّـدمــت بــايـلــز ،حــاصــدة أرب ــع ذهـبـيــات في
أولمبياد ريو  ،2016حركة افتتاحية باهتة على
حصان القفز ،ثم غادرت أرضية المسابقة فترة
وجيزة ،قبل أن تعود لالنضمام إلى زميالتها
في الفريق.
لكن تــم استبدالها فــي المنافسات الثالث
الختامية على العارضتين مختلفتي االرتفاع،
عارضة التوازن والحركات األرضية.
وأكد االتحاد الدولي للجمباز على «تويتر»
أن «بــايـلــز ،بعد مشاركتها فــي جــولــة واحــدة،
ستجلس لبقية مـنــافـســات نـهــائــي الـسـيــدات
ً
خارجا».
• فــاز الفريق الياباني بذهبية منافسات
السوفتبول ،بينما حصلت الواليات المتحدة
على الميدالية الفضية ،وكندا على البرونزية.

فالديسالف الرين
• حصلت السويسرية يــوال نــدا نيف على
ذهبية سباق كــروس كاونتري في الــدراجــات
الجبلية ،وحازت السويسرية سينا فري على
الميدالية الفضية ،بينما ذهبت البرونزية إلى
ليندا إيندرغاند.
• تـبــدلــت ح ـيــاة الــربــاعــة هـيــديـلـيــن دي ــاس
بعدما باتت ّأول فلبينية تفوز بلقب أولمبي في
تاريخ بالدها ،وذلك في مسابقة رفع األثقال،
لتحصل في المقابل على مكافأة هي عبارة عن
منزل وشيك بقيمة  655ألف دوالر.
• أحـ ــرز ال ـث ـنــائــي الـصـيـنــي يــوت ـشــي شين
وج ـ ـيـ ــاكـ ــي جـ ــانـ ــغ الـ ـمـ ـي ــدالـ ـي ــة ال ــذهـ ـبـ ـي ــة فــي
المنصة الثابتة  10م للسيدات فــي الغطس،
وحصلت ا لــوال يــات المتحدة على الميدالية
الفضية بمشاركة (جيسيكا باراتو وديالني
شنيل) ،واكتفت المكسيك الممثلة بغابرييال
أخــونــديــس غــارس ـيــا وأل ـي ـخــانــدرا أوروس ـك ــو
لوسا بالبرونزية.
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

«بيغاسوس» والتجسس
على الناس ()2

أ .د .غانم النجار

"بيغاسوس" أسطورة إغريقية عن حصان ذي جناحين،
أما اآلن فهي تطبيق تجسسي يخترق الهواتف الشخصية،
تابع لشركة "إن إس أو" اإلسرائيلية ،تبيعه في أكثر من
 ٤٠دولة.
وف ــي سـبـيــل كـشــف ان ـت ـهــاك الـبــرنــامــج لخصوصيات
ال ـن ــاس ،واس ـت ـخــدامــه مــن قـبــل أنـظـمــة ديـكـتــاتــوريــة ضد
ً
الناس؛ قامت مؤخرا عدد من المنظمات الحقوقية ،منها
منظمة العفو الدولية ،بتحقيق واسع تحت اسم "مشروع
بيغاسوس" ،كشفت فيه عن تخزين  ٥٠ألــف رقــم هاتف،
ً
ً
تخص عــددا كبيرا من القيادات ،والفعاليات المعارضة
بعشرات الــدول .التطبيق يستطيع الدخول للنقال دون
شعور صاحبه ،ودون ترك أثــر ،أي "الضغطة الصفرية".
ويزداد نشاط التجسس في أحداث معينة ،كاالنتخابات أو
الحروب ،كما في الحرب األخيرة بين أذربيجان وأرمينيا،
حـيــث ســانــدت إســرائ ـيــل أذرب ـي ـج ــان ،حـســب تصريحات
م ـســاعــد ال ــرئ ـي ــس األذري ،ح ـك ـمــت حــاج ـي ـيــف ،لصحف
إسرائيلية.
عالم التجسس قديم قدم البشرية ،و"إن إس أو" ليست
إال أحد الالعبين الرئيسيين في سوق الجاسوسية ،إال
أن مشروع بيغاسوس كشف عن عمالء يتجسسون على
مواطنين عاديين ويستهدفونهم ،ال على إرهابيين أو
مجرمين أو تـجــار م ـخ ــدرات ،كـمــا يــدعــي رئـيــس الشركة
شالف هوليو.
ً
ً
ك ــان ــت ال ـم ـك ـس ـي ــك ،م ـ ـثـ ــا ،مـ ــن أكـ ـث ــر ال ـ ـ ـ ــدول ت ـع ــرض ــا
لــان ـت ـهــاكــات ،ح ـيــث ت ــم اخـ ـت ــراق ه ــوات ــف زوج ـ ــة وأوالد
ومساعدي الرئيس ،وحتى سائقه وطبيبه الخاص ،وبلغت
أرقام التلفونات المخترقة أكثر من  ١٥ألف رقم.
وق ــد أدت تـلــك الـسـلــوكـيــات المشينة إل ــى س ــوء سمعة
الشركة ،وكــان التحقيق الدولي األخير هو آخرها ،ولذا
ً
تحاول الشركة دائما تحسين سمعتها ،فكان أن احتفلت
في يناير الماضي باليوم العالمي للخصوصية الرقمية،
وهي أكثر من يخترق تلك الخصوصية! وفي إطار تحسين
الـسـمـعــة ،سـعــت الـشــركــة لـتــوظـيــف شـخـصـيــات أميركية
مــؤثــرة كمستشارين ،والـقــائـمــة طــويـلــة ،مــن أبــرزهــم دان
شابيرو ،السفير األميركي األسبق إلسرائيل والمرشح
لمنصب المبعوث األميركي بالشرق األوسط .كما حاولت
الشركة توظيف وزير الخارجية األميركي الحالي توني
بلينكن ،عبر شركته االستشارية "وست إيكسيك أدفايزرز"،
والزاخرة بأهم الموظفين السابقين األميركان في األمن
الوطني ،إال أن شركته رفضت التعامل معهم.
ً
ً
"بيغاسوس" ليس برنامجا عاديا ،فبقدر ما هو أداة
للتجسس على الناس ،عبر العمالء ،هو في الوقت ذاته
أداة للتجسس على العمالء أنفسهم ،كما أن "إن إس أو"،
ليست شركة عادية ،فالدور اإلسرائيلي المدمر للمنطقة
يتجاوز عنصريتها واضطهادها واجتثاثها لفلسطين.
أظرف ما في الموضوع أن التقرير السنوي للشركة ،التي
ً
تزعم الشفافية ،لم يكن شفافا عن زبائن الشركة.

درايش

لماذا أعمارهن أطول؟

ً
وظيفة الخصية هامة وبسيطة جدا،
وه ــي إفـ ــراز ه ــرم ــون ال ــذك ــورة الــرئـيـســي
(التستيستيرون  .)testosteroneهــذا
ال ـه ــرم ــون ،إل ــى ج ــان ــب وظ ــائ ــف ثــانــويــة
أخـ ــرى ،م ـس ــؤول ع ــن إن ـت ــاج الـحـيــوانــات
ا لـمـنــو يــة ( ،)spermatogenesisولست
بصدد شــرح تشريح الجهاز التناسلي
فــي الــذكــور ،أو إعـطــاء نـبــذة عــن التكاثر
الجنسي.
ما أنا بصدده هو تساؤل وضعه علماء
من جامعة أوتاغو في نيوزيلندا ،حيث
المالحظة المدعومة باإلحصائيات تدل
ً
على أن الـنـســاء أط ــول عـمــرا مــن الــرجــال
فــي جميع أن ـحــاء الـعــالــم .وف ــي الـكــويــت،
ً
عندما تقرأ أسماء الوفيات كثيرا ما تجد

د .ناجي سعود الزيد
ً
أن المتوفاة أرملة فــان ،وقليال ما تجد
زوجة فالن.
فهل للخصية الغائبة في المرأة عالقة
بذلك؟
الجواب :نعم.
ً
المالحظة علميا مبنية على أنه لربما
أن إزالة الخصية في ذكور الخراف تطيل
العمر  60في المئة ،حيث عمر الخروف
الذي عادة ال يزيد على عشر سنوات يمتد
ً
إلى ستة عشرة عاما ،إذا أزيلت الخصية
ف ــي وق ــت مـبـكــر ،فـهــل يـنـطـبــق ذل ــك على
اإلنسان إذا ما تمت عملية إزالة خصيته
()castration؟!
وال ـت ـجــربــة عـلــى الـمــاشـيــة قــامــت بها
مجموعة بحثية في نيوزيلندا ،والنتائج

بها ما يــدل على زيــادة عمر الـخــراف ما
ي ـق ــارب  60ف ــي الـمـئــة م ـقــارنــة بــالـخــراف
الذكور التي لم يتم استئصال الخصية
لديها.
وب ـم ــا أن ض ــرر اس ـت ـئ ـصــال الـخـصـيــة
مـحــدود بـعــدم الـقــدرة على التكاثر ،فإن
إزال ـت ـه ــا ال ت ــؤث ــر ع ـلــى وظ ــائ ــف الـجـســم
األخ ــرى ،والبحث تــم نشره فــي الــدوريــة
.e-life
ً
هذا ما يفكر به العلماء حاليا إلطالة
ع ـم ــر اإلن ـ ـسـ ــان ب ــاس ـت ـئ ـص ــال خ ـص ـي ـتــه،
وال ـت ـف ـس ـي ــر لـ ــه ع ــاق ــة ب ـع ـمــر ال ـج ـي ـنــات
ً
بيولوجيا ،وهناك دالئل علمية على ذلك.
فـهــل ال ـعــالــم مـقـبــل عـلــى مـعـمــريــن من
الرجال بال هاتين الغدتين؟!!

مربع ودائرة
ضيقة

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

"دائ ـ ـ ـ ـ ــره" دارت ع ـل ــى هـ ـ ــذا ال ـم ـك ــان
و"الـ ـ ـم ـ ــرب ـ ــع" ف ـ ــي الـ ـ ــزوايـ ـ ــا مـكـتـفــي
ضــاقــت اض ـلــوعــه وغ ــادره ــا األم ــان
ّ
ب ــس ك ــل م ــا تـضـيــق چــنــه محتفي!
ّ
م ـ ــا فـ ـ َـهـ ــم إن الـ ـ ـف ـ ــرح مـ ــالـ ــه ض ـم ــان
ي ـم ـك ــن ب ـل ـح ـظ ــه ودق ـ ـي ـ ـقـ ــه يـخـتـفــي
ودورة ال ـف ــرج ــار ف ــي رسـ ــم ال ـب ـيــان
مـ ــا ت ـل ــف وتـ ـ ـ ــدور ب ــال ـح ـب ــر ال ـخ ـفــي
والـ ـفـ ـس ــاد ال ـل ــي ان ـس ـت ــر الزم ي ـبــان
م ـ ــا ي ـص ـي ــر ال ـ ـلـ ــي ي ـ ــدي ـ ــره مـخـتـفــي
نـعــرف اسـمــه ولــه مكانه ولــه مكان
وكـ ـ ــل م ـ ــا نـ ـ ـس ـ ــأل ،يـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـردون ب ـ ـ ـ ن ـف ــي!
تكتسي ا لــدو لــه بهيبه وصولجان
ل ـ ّـم ــا م ــا ت ـس ـتــر أس ــام ــي وتـصـطـفــي
ّ
ول ـمــا مــا تحقد وتـنـســف كــل حنان
َ
ّ
إن ِك ـ ــش ـ ــف زلت ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـ ـ ُـح ـ ــر ال ــوف ــي
ع ـن ــدي ب ــاألمـ ـث ــال م ـث ــل ال ـم ـهــرجــان
عــن أســامــي أح ــرار محكومه بنفي!!

عقار يقضي على سرطان الثدي
تمكن علماء من جامعة
إلينوي في أوربانا شامبين
بالواليات المتحدة من قتل
 100-95في المئة من خاليا
سرطان الثدي.
وذكـ ــرت مـجـلــة Science
،Translational Medicine
فـ ــي ت ـق ــري ــره ــا ال ـ ـ ــذي نـقـلــه
مــوقــع روسـيــا ال ـيــوم ،أمس
األول ،أن عـلـمــاء الجامعة
اب ـت ـكــروا ع ـقــار  ErSOالــذي

يقتل جميع األورام األولية
والنقائل.
وقـ ُـد أظـهــرت االخـتـبــارات
ال ـتــي أج ــري ــت فــي المختبر
َّ
تتحمل
على الـفـئــران ،أنـهــا
حتى الجرعات الكبيرة من
هذا العقار ،وأن عدد الخاليا
ال ـ ـسـ ــرطـ ــان ـ ـيـ ــة تـ ـقـ ـل ــص فــي
المتوسط ،بعد ُمضي بضعة
أي ـ ــام ع ـلــى ب ــداي ــة االخ ـت ـبــار
بنسبة  99في المئة.

وفيات
خالد صالح عبدالرحمن بوبشت

السلطة المطلقة ...مفسدة مطلقة
ماذا يحاك للدول العربية؟ ومن يرسم مساراته؟
ومن يمسك خيوطه؟ ومن يكتب سيناريوهاته؟!
لماذا ال يراد للدول العربية وال اإلسالمية أن
تهنأ بعيش رغيد مستقر وبنظام يظلها بالحرية
ويمكنها من المشاركة الشعبية السلمية؟!
لماذا محاولة تكبيل الشعوب العربية؟ وقهرها
وإذاللها؟
ل ـم ــاذا تـسـتـمــر مـسـلـســات الـتـسـلــط وال ـت ـفــرد
واالن ـقــابــات الـعـسـكــريــة ،وال ـتــي ج ــرت جميعها
الويالت على األمة العربية؟!
منذ أواخر أربعينيات القرن الماضي ،أي منذ
ً
ما يزيد على ثمانين عاما ،دخل العالم العربي
مرحلة التفرد بالسلطة واالنقالبات العسكرية،
ومـ ـن ــذ ذل ـ ــك الـ ـت ــاري ــخ ت ـع ـي ــش الـ ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة
وشعوبها بشكل عام ،حالة من التشرذم واالنقسام
الـسـيــاســي ،والتشفي والـشـمــاتــة البغيضة بين
أبناء الوطن ،وقهر الشعوب ،ونهب ثروات الدولة،
وال ـت ــراج ــع ال ـمــريــع ف ــي جـمـيــع مـنــاحــي الـحـيــاة،
وانهيار المنظومات االجتماعية ،وتداعي القيم

أ .د .محمد المقاطع

واألخ ــاق الدينية والمجتمعية ،وتسير الــدول
العربية عكس عـقــارب الساعة وبــاتـجــاه مضاد
لحركة الزمن وتطوره.
ً
فهل هــذا يـحــدث كـلــه ،وط ــوال الثمانين عاما
الماضية هكذا ،وليد المصادفة ،وبأسباب داخلية
ً
وخاصة بكل دولــة وقطر عربي؟ الـجــواب طبعا
ً
ال ،بل حتما ال؛ فهناك من يرسم هذه المسارات،
ويخطط ويرتب ويدفع ويشجع ويغذي وينمي،
ويـعــد الـعــدة لكل ذلــك وب ـهــدوء تــام وط ــول نفس
ويـنـفــذ مــن خــالـنــا وبــأيــديـنــا! لكنه يحقق فينا
الــوهــن والـضـعــف وال ـتــآكــل ،ويــزيــد مــن سطوته
وقدرته على الهيمنة علينا وتكبيلنا!
وه ــا هــي ال ــدول الـعــربـيــة تعيش فــي الــدوامــة
ذاتها منذ ثالثين سنة ،وتعاد لها كلما حاولت
أن تخرج من هذه الدوامة وبلوغ مرحلة الوعي
وامتالك اإلرادة الحرة ،فتتم إعادتها إلى المربع
األول:
بحاكم مستبد!
أو

نظام بوليسي!
أو
بانقالب عسكري!
أو
باقتتال داخلي!
أو
انقسام وتنافر طائفي أو فئوي!
أو
بتدخل أجنبي!
أو
باستعمار مباشر!
ومــن يسلم مــن أي مــن تلك االحـتـمــاالت ،وهو
ن ـ ــادر ،وي ـك ـســر ذلـ ــك ال ـن ـمــط والـ ـط ــوق ال ـم ـحــدد،
يعيش بهلع وتخويف دائمين لزراعة حالة من
الـقـلــق وع ــدم االس ـت ـقــرار ال ــذي ي ـهــدف للنيل من
السلم االجتماعي وزعزعة االستقرار السياسي،
بأوهام وتهويشات مستمرة من قبل تلك األيادي
الخارجية ،بما فيها التدخل والتهديد األجنبي
المباشر.

م ــا ي ـجــب أن تـعـيــه ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ونـظـمـهــا
وشعوبها ،أن تجارب الثمانين سنة الماضية،
ً
تقول لكم :كفي سذاجة وسماجة وغفلة وتآكال
ً
ً
داخ ـل ـي ــا وإض ـع ــاف ــا ألن ـف ـس ـكــم ،ع ـ ــودوا لــرشــدكــم
وتملكوا إرادتكم وتصالحوا فيما بينكم كشعوب،
وتصالحوا كأنظمة مع شعوبكم ،فلن يقوى لكم
ع ــود ول ــن ي ـكــون بـكــم ع ــز ،ول ــن ي ــدوم لـكــم وطــن،
ولن يستقر بكم حال ،ولن يتحقق لكم تقدم ،إال
بــإرادتـكــم الوطنية الـمــوحــدة وهويتكم الدينية
والثقافية.
وان ـظــروا للعالم حولكم مــن شــرقــه إلــى غربه
ومن شماله إلى جنوبه ،كل دوله تنعم ُبما نفتقده
ألنهم أدركوا الحقائق التي غابت أو غيبت عنا.
ً
فــالـسـلـطــة الـمـطـلـقــة مـفـســدة مـطـلـقــة ،أي ــا كــان
شكلها أو أسـلــوبـهــا أو تـكــويـنـهــا أو الـقــائـمــون
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،وق ـ ـ ــد ول ـ ـ ــى عـ ـه ــد الـ ـتـ ـسـ ـل ــط والـ ـتـ ـف ــرد
واالنقالبات .ومازال في الوقت متسع!
فهل نملك إرادة إفشال ما يحاك لنا؟!

«فيليب موريس» تدعو لحظر السجائر ولعالم بال دخان!
دع ـ ـ ــا الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لشركة التبغ الشهيرة "فيليب
مـ ــوريـ ــس" جــاس ـيــك أول ـت ـشــاك
حكومة المملكة المتحدة إلى
حظر السجائر في غضون عقد
من الزمن ،في خطوة من شأنها
أن تحظر عالمتها التجارية
"مارلبورو".
وق ــال أولـتـشــاك ،إن الشركة
يـمـكـنـهــا "رؤيـ ـ ــة ال ـع ــال ــم ب ــدون
سجائر ،وفي الواقع كلما حدث
ً
ذلـ ــك م ـب ـك ــرا ،كـ ــان ذلـ ــك أفـضــل
للجميع".
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن "ال ـس ـجــائــر
يجب أن تعامل مثل السيارات
ال ـت ــي ت ـع ـمــل بــال ـب ـنــزيــن ،ومــن
المقرر حظر بيعها في بعض
ً
الدول اعتبارا من عام ."2030
وذكــر أولـتـشــاك ،فــي مقابلة
مع صحيفة "صنداي تلغراف"
ون ـق ـل ـت ـهــا "ال ـ ـحـ ــرة ن ـ ــت" أم ــس

األول ،أن "اإلجراءات الحكومية
يمكنها أن تنهي االرتباك الذي
يشعر به المدخنون ،الذين ما
زال بعضهم يعتقد أن البدائل
أسوأ من السجائر".
وأوضــح أن منح المدخنين
ب ـ ــدائ ـ ــل ع ـ ــن الـ ـسـ ـج ــائ ــر (م ـث ــل
الـسـجــائــر اإلل ـك ـتــرون ـيــة) "مــع
تنظيم ه ــذه العملية وتوفير
مـعـلــومــات صـحـيـحــة حــولـهــا"
يمكن أن يحدث نقلة خالل 10
سنوات في هذا الخصوص.
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة فـ ـيـ ـلـ ـي ــب
موريس ،إنها تهدف إلى جعل
نصف مبيعاتها من منتجات
ال ت ـت ـع ـلــق ب ــال ـت ــدخ ـي ــن ،ألن ـهــا
سـتـتـحــول إل ــى "ش ــرك ــة رعــايــة
صحية وعافية" ،وتريد "إزالة
الــدخــان مــن العالم" عــن طريق
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـلـ ــص الـ ـ ـت ـ ــدريـ ـ ـج ـ ــي م ــن
السجائر.

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

جاعد خلف فهاد القحص العنزي

 82عاما ،شيع ،ت55433353 :
صديقة حيدر حسين حيدر زوجة علي حسين غلوم عوض
 60عاما ،شيعت ،ت66926996 ،95552228 :
نبوية صالح محمد العربي أرملة متعب محمد الشعب
 76عاما ،شيعت ،ت66669551 ،99065021 :
فيحا حمد صدعان الصوابر زوجة خلف قمدان دريع
 68عاما ،شيعت ،ت99882278 ،99845688 :

يوسف محمد غريب محمد علي

 79عاما ،شيع ،ت66888435 :

عيد حراب سماح المطيري

 55عاما ،شيع ،ت51000965 :

سارة محمد باقر إبراهيم إسماعيل الشيخ أرملة سيد عباس الموسوي
 86عاما ،شيعت ،ت99889309 ،90909050 ،99601442 :
سلوى هاشم حسين هاشم زوجة عبدالرحمن سليمان حسن أبوعبيد
 65عاما ،شيعت ،ت65519941 ،97507590 :

كاظمية عبد جراح

 70عاما ،شيعت ،ت99660606 :
عجيبة حمد سالم العمر أرملة عبدالوهاب علي النجدي
 86عاما ،شيعت ،ت99633700 ،94094114 :

عطالله إسماعيل عبدالله العنزي
 51عاما ،شيع ،ت99031133 :

شهاب أحمد العبدالله

 83عاما ،شيع ،ت66266293 :
دالل عبدالله نجم نصيب أرملة عبدالله بوحقيي
 57عاما ،شيعت ،ت55119881 ،94494041 :

إبراهيم جاسم إبراهيم العبدالسالم

وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،تـ ـ ـع ـ ــرض ـ ــت
الشركة النتقادات من نشطاء
مناهضين للتدخين اتهموها
ً
بالنفاق ،بعد أن طرحت عرضا
بقيمة مليار جنيه إسترليني
( 1.4مليار دوالر) لالستحواذ
على شركة فكتورا ،وهي شركة
صـيــدلـيــات بــريـطــانـيــة تصنع
أج ـ ـهـ ــزة اس ـت ـن ـش ــاق ل ـمــرضــى
الربو.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

 59عاما ،شيع ،ت94049349 :
نجاة فهد عبدالله الشمالي زوجة عبدالحميد عبدالله الرباح
 69عاما ،شيعت ،ت65655500 ،99938299 :

 64عاما ،شيع ،ت99925633 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:35

العظمى 46

الشروق

05:05

الصغرى 30

الظهر

11:54

ً
أعلى مد  03:10صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:30

 02:02م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:43

ً
أدنى جزر  08:41صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:10

 09:24م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

